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 ( 7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 4/9002/ 61 رَيكةوتي ثَينج شةممة

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   11/4/2002رَيكــةوتي  شــةممةثَيــنج رؤذي ي ثــَين نيــوةر ؤي (11)كاتــذمَير   
بـةر َيز   بـة ئامـادةبووني  , َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر 

, بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمي خولي (7)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 20)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي (7)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياردرا دانيشتين ذمـارةي  , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
دا بـةم   11/4/2002رَيكةوتي  شةممة ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ثَينج(11)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :َيوةية بَيتش
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنة روو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةى ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيم-1

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةى كار
 .ؤذةى ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمبةردةوام بوون لةسةر خستنة روو و طيتتوطؤكردني ثر-1

هةميشة ديسان بةخَيرهاتين بةر َيز وةزيري ناوةخؤ دةكةين، كة لةطةَلمان بةشدارة، داوا لة لَيذنـةى ياسـايي   
دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن، ثَين دةست بة بةرنامةى كار بكـةين، ثَيويسـتة ئامـاذة بـةوة بكـةين      

ن كردني ناوضةى باليسـان و دةوروبـةريس بـة ضـةكي كيميـاوي، كـة ئـةوة        ، رؤذي بؤردوما11/4كة ئةمر ؤ 
 250كة  11/4/1287يةكةم جار بوو بةو شَيوةية ناوضةيةكي نيشتةجَيي خةَلكي بَي تاواني طرتةوة، لة 

كةس تَيدا شةهيد بوون، سةدان كةس تَيـدا برينـدار بـوون، ئـةمر ؤذة ر ؤذَيـ  بـوو كـة سـةرةتاي قؤنـا َيكي          
اسـةتي حكومــةتة بة ـدا بــوو كـة ئاشــكرابوو، ثَيشـاين ئــةم سياسـةتة و ئــةم بؤردومـان كردنــة       تـازةى سي 

كرابوو، بةآلم زؤر بةو روونية ئاشكرا نةببوو، لةو رؤذةدا مةترسييةكي طةورة هاتة ثَيشةوة كة ئةو رذَيمـة،  
ة ئـةو رؤذة زؤرلـةالي   ئةو ضةكة قةدة ةكراوة لة اليةن دةوَلةتانـةوة بـةكاردةهَينرَي دذي طـةلي كـورد، بؤيـ     

ئَيمةدا طرنط بوو، لةبةر ئةوةى ئةو ضةكة كيمياويـة نـةك بـةس خـةَلكي ئَيمـة بةهـةزاران كةسـي شـةهيد         
ــةى       ــةم ضــةكة ذينط ــةوارةكاني ماوةتــةوة، ئ ــتا  ئاس ــا ئَيس ــوو، ت ــدار كردب ــي برين ــةزاراني تريش ــوو، ه كردب

كؤمـةَل كـوذة، لةسـةر ئـةوةى كـة تـا        كوردستانيشي ثيس كردووة، بةردةواميشـة تةئسـرياتي ئـةو ضـةكة بـة     
ئَيستاكة ذينطةى كوردستان بة هؤي ئةوةوة ثيس بووة، تةئسريةكي زؤر خراثي هةية لةسةر ذيـاني خـةَل ،   
بؤية لةبةر رؤشنايي ئةو ثرؤذةية كة لة ئَيوةوة ثيشكة  كرابوو، دوايي سـةرؤكي حكومـةتين، ديراسـةتي    
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رؤذي ذينطة لة كوردستان، بؤ ئةوةى بـةو بر يـارةوة بايـةخَيكي     لةسةر كردبوو، ئةو رؤذة دياري كراوة وةكو
زؤر بدرَيتة ذينطةى كوردستان، هاووآلتيان تَييدا ئاطادار بن كة ضـةند طرنطـة ذينطـةى خؤمـان بثـارَيزين و      
ثاكي بكةينةوة لة هةموو ئاسةواري ضةكي كيمياوي و ضةكةكاني تر كة لة كوردستاندا بـةكارهاتوون، جطـة   

مر ؤ رؤذي ذينطةية، ثيويستة راطةياندن و حكومةت و ثةرلةمان و ميديا، هـةموو اليـةك بةشـدار    لةوة  ئة
بن لةوةى كة خةَل  ئاشنا بَيتةوة بة رؤشنبريي ذينطة، ضؤن ذينطةى دةثارَيزين، لة كوردستاني ئَيمـةدا، لـة   

بـةو ئةركـة هةَلبسـتَيت،     عَيراقدا رؤشنبريي ذينطة زؤر لة ئاسـتَيكي نزمدايـة، ناكرَيـت بـة تـةنيا حكومـةت      
دةبَي هاووآلتيان، هةموو هاووآلتيةك بة هةستَيكي لَيثرسراويةوة، ئةو زانيارانةى هةبَيت كة ضؤن ذينطـةى  
دةثارَيزَيــت، لــةم رؤذةدا، جــارَيكي تــر بانطــةوازَي  دةكــةين بــؤ هــةموو كؤمــةآلني خــةَلكي كوردســتان، كــة     

روةها داوا دةكةين لة حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان، كـة ئـةو    بايةخَيكي تةواو بدةن بة ثاراستين ذينطة، هة
ــةو        ــةن ئ ــة الي ــووة، ل ــي ذينطــةوة دةرض ــةن وةزارةت ــة الي ــة ل ــةو قةراراتانــةى ك ــرةوة، ئ ــووة لَي ــارة دةرض بر ي
رَيكخراوانةى كة بايةخ بة ذينطة دةدةن، داوا كراوة ئيهتيمامي ثَي بدةن، خةَلكي ثَي ئاشنا بكةن، بـة دوايـدا   

وةها لةوانــة  ياســاي قةدة ــةكردني جطــةرة  لــة شــوَينة رةويةكانــدا، ئــةوة  لــة بةشــَيكي   بضــن، هــةر
طرنطيدا ثةيوةندي بة ذينطةوة هةية، بـة تةندروسـس هةيـة، ئةمـة  دةبَيـت ئَيسـتا ر ضـاو بكـرَي بـة ثَيـي           

ي ثَيبـدرَيت لـة   ثَيويست جَيبةجَي نةكراوة لة هةموو شوَينَيكدا، ثَيويستة بةدواضووني تَيدا هةبَيت، بايـةخ 
ــز و   11/4رؤذي  دا رؤذي بــةكارهَيناني ضــةكي كيميــاوى، لــة باليســان و طونــدةكاني دةوروبــةري، ســةري رَي

نوازة  بؤ طياني ثاكي شةهيدان دادةنوَينني، هةروةها دةبَي دووثاتي بكةينةوة هةميشة بايةخَيكي تةواوي 
كان، هـةموو شـةهيداني طـةلي كوردسـتان،     دةدةين بة كةسوكاري شـةهيداني ضـةكي كيميـاوي و ئـةنيتالكراوة    

ئومَيد دةكةين جَيطايان بةهشـت بَيـت، خؤشـبةختانة وةكـو هةميشـة باوـان كـردووة، ئةوانـة كارةسـاتَيكن          
بةرامبةر طةلةكةمان كراوة، بةآلم ئَيمـة لـة ذيانـدا بـووين، ئةوانـةى كـة ئـةو تاوانـةيان كـرد، ئـةوة دةضـنة            

، لةبةر ضاوي هةموو خةَلكي كوردسـتاندا تةماشـا دةكـةين بـةردةوام     حةقي خؤيان، سزاي خؤيان ثَيدةدرَيت
لة دادطادا يةك لة دواي يةك، ئةو تاوانانة ر يسوا دةكـرَين، دةبَيتـة دةرسـَي  و ثةنـدَي  بـؤ هـةموو خـةَلكي        
كوردستان و بؤ هةموو خـةَلكي دونيـا، كـة تاوانبـاران ضـةند وةختيشـيان بةسـةر بضـَي، دةبـَي بطةنـة سـزاي            

، ئومَيد دةكةم بتوانني بة هةموو هةوَلَيكمان قةرةبووي زياني ئةو شـةهيدانة بكـةين كـة بـة ضـةكي      خؤيان
كيمياوي شةهيد بوون، لة باليسان، لة هةَلةجبة، لة طؤثتةثة، لة هةموو ئـةو شـوَينانة، هـةروةها كةسـوكاري     

كارةسـاتةى نةطةيشـتَ،، لةبـةر     شةهيدان، ئةنيتال، لة بادينان، هيض شوَينَي  نية لة كوردستاندا شاآلوي ئةو
ئةوة ئَيمة قةرزاري ئةو شـةهيدانةين، قسـةيةك هةيـة، تـةبيةي هةنـدَي جـار طةـةيي لـة الي خةَلكـةوة زؤر          
دةكرَيت، كة خزمةت نةكراون، كةم و كور ي هةية، يةك لةو هؤيانةى كة خةَل  وا طةةيي دةكةن و حةقيس 

لة كوردستاندا تووشي ئـةو كارةسـاتة نـةبووبَيت لـة نزيكـةوة،       طةةيي بكاتن، ئةوةية رةنطة كةم ماَل هةبَيت
ــران نــةكرابَي، بؤيــة ئــةو خةَلكــة حــةقي خؤيــةتي، ئــةو      يــاخود شــةهيدَيكي نــةبَيت لــة ماَليــان، ماَليــان وَي
حوكمةتة، ئةو ثةرلةمانة بة هي خـؤي بزانـَي، ئـةو دةسـتكةوتانةى بـة هـي خـؤي بزانـَي، ضـاوةر واني شـس           
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نكة ئةو هةموو دةستكةوتانةى بة خوَيين ثاكي شةهيدان دروست بووة، بةو قوربانيانـة  زياترين بكات، ضو
بووة كة ئةوانة داويانة، بؤية دةبَي لَيثرسراوان، دةسةآلت، ثةرلةمان، حكومـةت، سـةبري هـةبَيت بةرامبـةر     

و بةشـَيكني لـة    هةر طةةييةك، طازاندةيةك لةاليةن خةَلكـةوة ئاراسـتةمان دةكـرَي، ئَيمـة ليثرسـراوين لَيـرة      
خةَل ، هةست بة ئازار و كَيشةيان دةكةين، ضـةند خزمـةتيان بكـةين، ئـةوة واجبَيكـة لةسـةر شـاني ئَيمـة،         
منةتين نية لةسةر كةسَي ، بةآلم لة هةمان كاتيشدا دةبَي كؤمةآلني خةَلكين بزانن ئةم حكومةتة و ئةو 

راوة، كةم و كور ييةكان بة متمانةى هةموو اليةك ثةرلةمانة هي خؤيانة، لة خؤيانةوة هاتووة، متمانةى ثَيد
ضارةسةر دةكرَي، بةيةك ال ضارةسةر ناكرَي، ثَين هةموو كةسَي  دةسةآلت خودي خـؤي دةبـَي ضارةسـةري    
بكات، ضاكسازي بكات، ثةرلةمان ضاالكا بَيت، بةدواضـووني كَيشـةكاني كؤمـةآلني خـةَل  بَيـت، لـةم رؤذةدا       

و شةهيدان، سوثاستان دةكةم، رةرموون لَيذنةى ياسايي بؤ بةردةوام بوون لةسةر سآلو بؤ طياني ثاكي هةمو
بةرنامةى كارمان، ببورن لَيذنـةى نـاوةخؤ ، وام زانـي بةرنامـةى تـري تَيدايـة، رـةرموون، هـةردوو لَيذنـة،          

ثَيكـةوة  نيوةي لَيذنـةى ناوةخؤيـة نانـةوَي يـان نةمانـةوَى، راثـؤر تي هاوبةشـتان هةيـة، بـةآلم هـةردوكتان           
 .17مان تةواو كردووة بؤ 11دانيشن باشا و جواناة، وابزامن ماددةى 

 :بةر َيز ئاخر شَيخ مجال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بةشي سَييةم
 :سةرؤكةكاني يةكة كارطرييةكان

 : ثارَيزطار-1
 17ماددةى 

بـةردةم ئةجنومـةن و بـة ثةـةي     ثارَيزطار بةرثرسي يةكةمي جَيبةجَي كردنة لـة ثارَيزطـادا و بةرثرسـة لة   -1
تايبةتي وةكيةي وةزير دةبَي لة رووي ماف و خزمةتي رةرمانيةوة، لة رووي كارطَيريـةوة بةسـااوةتةوة بـة    

 .وةزارةتي ناوةخؤ
مةرجة ثاَلَيوراو بة ثايةي ثارَيزطار بة اليةني كةم بر وانامةى  زانكؤيي هةبَي لة ثاَل ئةو مةرجانـةى كـة   -2

 .داماني ئةجنومةنة ثارَيزطا بَينة ديثَيويسنت لة ئةن
رؤذ لـة مَيـذووي هةَلبـذاردني لـة اليـةن       15مةرسومَيكي هـةرَيمي بـة دامةزرانـدني ثارَيزطـار لـة مـاوةى       -3

 .ئةجنومةنةوة دةردةضَي
هةر ثارَيزطار و دوو جَيطري دةبَي كة بر وانامةي زانكؤيان هةبَي و خاوةن شارةزايي و ثسـثؤري بـن و بـة    -4

 .دةبن و رةرماني دامةزراندنيان لة ئةجنومةنة وةزيرانةوة دةردةضَي( ب)يبةت ثةي تا
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :الفصل الثالث
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 احملافظ
 67املادة 

ة احملافظ هو املسؤول التنفيذي االول يف احملافظة و مسؤول امام اجمللس و هو من الدرجةاخلاصة وكيل وزار-1
 .فيما خيص احلقوق و اخلدمة الوظيفية و ترتبط احملافظة اداريآ بوزارة الداخلية

يشرتط يف املرشح ملنصب احملافظ ان يكون حاصآل على شهادة جامعية اولية على االقلل االافة اا الشلروط    -2
 .املطلوب توافرها يف عضو جملس احملافظة

 .آ من انتخابه من قبل اجمللسيوم 15يصدر مرسوم اقليمي بتعني احملافظ خالل -3
يكون لكل حمافظ نائبان حاصالن على شهادة جامعية و ملن ووي اخلل ة و االختصلا  و يكونلان بدرجلة      -4

 .مدير عام و يصدر امر تعينهما من قبل جملس الوزراء
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةنطـة كوردييةكـة وةكـو ثَيويسـت خاَلـةكان تةرجومـة نـةكران، لةبـةر         ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةآلم 
 .ئةوة طؤر انكاري هاتووتة سةر ثرؤذةى ئةصَةي، بؤية نةصة عةرةبيةكة ئةساسة بؤ موناقةشة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةس قسةي هةية لةسةري؟ كاك بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

ثارَيزطار و هةردوو جَيطرةكةى ئةندامي ئةجنومةنن و لة ناو ئةجنومةنةوة هةَلدةيذَيردرَين بؤ ئةم ثؤستة، 
بـةآلم ئـةو بةرثرسـيارةتييةي كـة هةيانـة ثةـة نيــة بةراسـس، ئـةوة مةسـةوليةتة و ئةخرَيتـة سـةر شــانيان            

وةزيـر دائـةنرَي و هـةردوو جَيطرةكـةى بـة مـودير عـام،        لةاليةن ئةجنومةنـةوة، ثارَيزطـار بـة ثةـةي وةكيـ       
ئةوانة هةردووكيان مةمشولن بة خانةنشني و ئيمتيازاتي خؤيان دواي تةواو بووني دةورةكةيان، كاتَي  كـة  
ئةنداماني ئةجنومةن ئةو مارةيان نية، بةراسـس ئةمـة مـن وا ئـةزامن ناحةقيةكـة بةوانـة ئـةكرَي، ضـونكة         

بت سةرؤكي ثةرلةماني كوردستاني، من تةصةور ئةكةم هةروةك ئةنـداماني ثةرلـةمان   ئةوانةى ئَيستا جةنا
ئيمتيازات و مايف خانةنشينت هةبَي، بةآلم ئةو لَيثرسراوةيةتية و ئةو ئةركانة ئةجنومـةني ثةرلـةمان ثَيـي    

ــةوة ناحةقييةكــة، دوو   ــةر ئ ــتَي ، لةب ــةك وةك ثؤس ــيوي ن ــةر بــ  : بةخش ــام س ــةوة قائيمس ــةرووي ئيداريي ة ل
ثارَيزطاية، مةعسول نية جَيطري ثارَيزطار مودير عام بَيت و قائيمسائيمين مودير عام بَيت، ئةوة لـة رووي  

 .وةزييتيةوة وابزامن خةلةلَيكة، ئةطةر ضارةسةر بكرَي من زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حمةمةد رةرةج رةرموو
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 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

من لةسةر شـةهادةكة قسـةم هةيـة، شـةهادة ئةوةليـة، يـةعين تـةرتيب بكـرَي بـة جؤرَيـ  كـة خزمـةت بـة              
وةزييتةكة بكات، يةعين ئَيستا بةكالؤريؤسي هةبَي لة جوطراريـا لـة تـةئريخ، يـةعين نـاتوانَي زؤر خزمـةتي       

سـة و قـانون، كـة بـة قةناعـةتي مـن لـةو        ثَي بكات، يةعين دةبـَي لـة بـةيين دوو ئيختيصاصـدا بَيـت، هةندة     
جَيطايانةى كة ئةو مةسةولة تةنيتيزيانة موهةنديسـن زيـاتر لـة رووي ئاوةدانكردنـةوة، ضـونكة ثارَيزطـار و       
ئةوانة زياتر كارةكانيان ئاوةدانكردنةوة و بيناكردنة، ض بة خزمةت طوزاري و ض بة ئيةمار، لةبةر ئةوة ئةو 

 ةيان بَيت ئةوة خزمةتة زياتر دةكات، دوو ئيختيصاصة ئةطةر هةر كام
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جوتيار رةرموو

 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ولآل من ثرسيارَيكم هةبوو ئةطةر لَيرة جَيي بَيتةوة، سةبارةت بة قائيمسـامي مةركـةز، قائيمسـامي مةركـةز     
 .ضؤن مامةَلةى لةطةَل دةكرَي؟ دةسةآلت و صالحياتي ضؤن دةبَي؟ سوثاسضؤن هةَلدةبذَيردرَي؟ 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مام خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سةيم شَيرة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نائبـان، ئـةوة قةيناكـة، بـةآلم ئـةو نائيبانـة تةويـة         للمحافظهةية، يكون  4من موالحةزةم لةسةر بر طةى 
بكرَين، هةردوو نائيب صةالحةتيان جوداية، دوو نائيب نية، يةكيان موعاونة و يةكيان نائيبـة، صـالحياتي   
موعاون جوداية وصالحياتي نائيب جوداية، موعـاون نـاتوانَي لـة كـاتي رـةرا ي موحارـةزة ببَيتـة جَيطـري         

بـؤ ئيـدارةي مةحـةلي بَيـت و      موحارز، بةآلم نائيبةكةى دةتوانَي، بؤية ثـَيم باشـة تةحديـد بكـةي، يـةكيان     
ــَي،           ــاون ب ــةكيان مة ــَي و ي ــب ب ــةكيان نائي ــدارين ي ــوئوني ئي ــائي، ش ــَي، ن ــداري ب ــوري ئي ــؤ ئوم ــةكيان ب ي
هةردووكيان نائيب نابَي، نائيبةكة جَيطري موحارز دةبَي لة شوئوني ئيداري و ئةوةى تـر مةـاوني ئيـدارةي    

 .وثاسمةحةلي دةبَيت، ئةوة جودا بكرَيتةوة باشة، زؤر س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شوكرية رةرموو.د
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 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةصي عةرةبيةكة، ئَيمة بة هـَين  : من ثَين ئةوةى كة قسةكامن بكةم، دوو، سَي دانة جارة طوَيم لَيية دةَلَين
قـدا هـاتووة كـةوا زمـاني كـوردي و عـةرةبي رةوـني،        ي دةسـتووري عَيرا 4دايةةنَيني، مةعةةيةم لة ماددةى 

كةواتة ئَيمة لة هةرَيمي كوردستانني، بؤضـي ئَيمـة بنا ـةى هـةموو شـتةكان، ئةطـةر كوردييةكـة  رةكيـ          
بَيت، بؤ نةيكةين بة كوردي؟ بؤ ئيةتيماد بكةينة سةر نةصة عةرةبيةكة؟ ضةندةها جـار تةلـةرؤن بـؤ مـن     

ي كـوردي، مامؤسـتاي ئـةدةبي كـوردي، ضـؤن تـؤ قسـة ناكـةى؟ ئَيـوة بـؤ وا           كراوة، باشـة تـؤ مامؤسـتاي زمـان    
بَيدةنطن؟ مامؤستايةك كـة دةرضـووي بةشـي كوردييـة، ئـةو رَيطايـة ئـةدةن كـة هـةر ئـةبَي تـةركيز لةسـةر             
نةصة عةرةبيةكة بكةن، قةيناكة ئةطةر بـة كوردييةكـة  رةكيـ  بـَي، ئـةتوانني ضـاكي بكـةين، بـةآلم تكـا          

ثةيوةنـدي بـة خـاَلي    :ة دةسـتووردا هةيـة، بـا ثابةنـد بـني، ئـةوة خـاَلي يةكـةم، خـاَلي دووةم         ئةكةم مـادةم لـ  
كة مةرسومَيكي هةرَيمي بؤ ثارَيزطار دةرئةضـَي، ئـةي باشـة    : سَييةمةوة هةية، كة لَيرةدا نةنووسراوة، ئةَلَي

التساعد، ناتوانني لَيرةدا هيين  حيال اىل: ناتوانني ئَيمة ئيزارةى بكةين ئةطةر خانةنشني كرا، يان وةكو ئةَلَي
، ئةطةر بيكةى بـة بةرَيوةبـةري   (ب)نووسراوة بة ثةةى : بكةين؟ هةر لة نةصة كورديةكةشدا، خاَلي ضوارةم

 .طشس جوانا نية؟ سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةدالدين رةرموو

 :بةر َيز سةدالدين عبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يومآ من تلاري  انتخابله ملن قبلل      15يصدر مرسوم اقليمي بتعني احملافظ خالل : رةقةرةى سَييةم دةَلَي لة
رؤذةكةى، بيزةبت يةعين ئةو مةرسومة ئيسةيمية وةكو موباشـةرةية، تةعينةكـة هـةتا     15لة ثا  . اجمللس

تـةوزيح بكـرَي، دةسـت بـة      ئةو مةرسومة ئيسةيمية دةرنةضَي موباشةرةكة ناكرَي، ئةوها با  بوو كة زياتر
رؤذةكةى دةست بة ئيشـةكاني دةكـات، عةينـةن     15رؤذةكةي، يةعين لة ثا   15ئيشةكاني دةكات لة ثا  

يشرتط يف املرشح ملنصب احملافظ ان يكلون  -2: كةليمةكي زؤر قانوني نية، وةكو دةَلَيي( عةة االق )لة دووةم 
شتَيكي زيادة، عةة شهاد جامةية اولية، ئةطـةر  ( عةة االق )ئةو حاصآل على شهادة جامعية اولية على االقل، 

 .وا تَيدةطةم زيادة و لةطةَل رَيزم( عةة االق )زياتريشي هةبَي ئةوة باشاة، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هالة رةرموو.شَيخ رةتاح رةرموو، سوثاس، د

 :هالة سهي  وادي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، هـةمان شـت بـة    ان يكون حاصآل على شهادة بكلالوريو  يف القلانون او ادندسلة   :ينيم هةبوو، كة هةمان تَيب
، خـةة و ئيختيصاصـةكة   ان يكونوا وو خبل ة و اختصلا  يف جملال القلانون او ادندسلة     نيسبةت نائيبةكان، 

 .ر سوثاسسنوات، ئةوة باشاة بؤ ئةوةى زياتر خيةةكةي هةبَي، زؤ 10ئةطةر بكرَي، ال يس  عن 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناصح رةرموو.د

 :رمضانناصح  يتور .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان يكلون حاصلآل عللى شلهادة بكلالوريو   و      : منين تَيبينيم لةسةر خاَلي دووةمدا هةية، باشاة بووترَيـت 
بكرَي ئـةوة باشـاة، مـن لَيـرة دةَلـَيم      ، يةعين تةحديد يفضل ان يكون من خرجيي كليات القانون او ادندسة

تةرزيَ  بكرَي، شةرت نية، يةعين ئةطةر هةبَيت باشاة تةرزيَ  بكـرَي، خـةر ي كوليـاتي قـانون بَيـت يـان       
ثَيويست ناكات، ضونكة كة ئةتؤ وتت بكالوريؤسي هةبَي هةر ئـةوة عةـة   ( عةة االق )هةندةسة بَيت، وشةى 

ةيـة اوليـة او بكـالوريوس، ئـةوة خـؤي عةـة االقةـة، بؤيـة ثَيويسـت ناكـات، بـة            شـهادة جام : االقةة، كة دةَلَيي 
هالة باسـي كـرد، ئةطـةر ئـةوانين موختـةب بـن بـة        .نيسبةت نائيبةكانين، ريةةةن ئةوة  وةكو ئةوةى د

قانون يان هةندةسة، يةكيان قانون بن و يةكيان هةندةسة بن، هَيشتا باشاة، بة نيسبةت ئةو تَيبينيةى كة 
سةر مودير عامةكان بـوو، ثـَيم وايـة زؤر زؤر تةبيةيـة، لـة ديـواني وةزارةتـةكانين مـودير عـامي ديـوان           لة

هةية، لة ثارَيزطاكـانين مـودير عـامي ديـوان هةيـة، هـيض ئيشـكالَي  دروسـت ناكـات، ئةطـةر بـة دةرةجـةي             
نيـة، لةطـةَل رَيـز  و    مودير عام بَيت، نائيب و قائيمسام هةر بة دةرةجةى مودير عامـة و هـيض ئيشـكاليةك    

 .سوثاودا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طَيالس خان رةرموو

 :بةر َيز طَيالس حمي الدين حممد  ريب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــم       ــاَلي دووةم ــة، خ ــة وةزييتيةكان ــةم، دةرةج ــارزان ئةك ــاك ب ــوونةكةى ك ــة بؤض ــتطريي ل ــةمم ثش ــاَلي يةك : خ
ــاددةى   ــة م ــيارَيكم هةيــة، ل ــةَل 14ثرس ــان    : َيئ ــادةيي ي ــةى ئام ــةتي بــةالني كــةم بروانام ــةرجي ئةندامَيي م

ــرة بــؤ ثارَيزطــار، ئــةَليَ   اليــةني كــةم، بروانامــةى بــةرايي زانكــؤي هــةبَي، ئــةو   : هاوتاكــةى هــةبَي، بــةآلم لَي
ئةجنومةنةى ئَيمة وا بريار درا كـة لـةناو ئةجنومةنةكـة هةَلبـذَيردرَي، بـةَلكو لـةو ئةجنومةنـة يـةكيان يـان          

 .نيان تَيدا بَي بؤ ئةو ثؤستة، نازامن لةوَيدا ضي ئةكرَي؟ سوثاسدووا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ظيان خان رةرموو
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 :باشا خضربةر َيز ظيان ا د 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 من لَيرة ثَيشنيارَيكم هةية، لة خاَلي يةكةم، ثارَيزطا، بةرزترين بةرثرسي جَيبـةجَيكردن بَيـت، هـي يةكـةم    
البردرَي، ئةوة يةك، ثَيشنيارَيكي ديكةشم هةيةن لة رووي كارطرييـةوة ببةسـاَيتةوة بـة ثةرلةمانـةوة، لـةو      

مـن هـاورام لةطـةَل ئـةو هاورَييانـةم كـة لـة بـارةى ثةـة و ثايـةي ثارَيزطـار كـةوا             : خاَلة  كة لة خاَلي دووةم
ةبَي لة بواري تةئريخ يان جوطرارية يـان  شةهادةكانيان تةحديد بكرَي، بةراسس ئةطةر بَيت و بروانامةى ه

ماددةيةكي تر، بةو شَيوةية كارةكةى بةرَيوةنابات، بةآلم ئةطةر بَيت و لة بواري ئيختيصاصي تايبةمتةنـدي  
ياسا بَيت يان ئةندازياري، ئةوة زؤر باشاة، تَيبينيةكي ترم هةيـة، دووبـارة لـة خـاَلي ضـوارةم، بةرَيوةبـةرة       

 .ساَل خزمةتيان هةبَي، زؤر سوثاس 10ةم طشتيةكان بةاليةني ك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ئارام رةرموو
 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ماددةية من ثَيم واية زؤر بة باشي هاتووة، تةنها من دةمةوَي خاَلَي  خبةمة روو، من ئةمةوَي بَينمةوة 
ماني بةر َيزين، بةراسس ئةركي ثارَيزطار ئةركَيكي زؤر قورسة، بةرثرسـة لةبـةردةم   بريي بةر َيزتان و ئةندا

ئةجنومةنَي ، ثَيويسس بةوة هةية كة، بةرثرسة لة جَيبةجَي كردني ئةو تةوصيات و ثَيشـنارانةى كـة ئـةو    
وةزيرَي  بة ياسا،  ئةجنومةنة بؤي دياري دةكات، ئَيمة لَيرة ياساي وةزارةتةكان كاتَي  كة دامانناوة، بؤ هةر

ماددةيةكمان داخي  كردووة كة ضةند خةبريَيكي هةبَيت، يان ضةند راوَيذكارَي  تةعني بكات كـة هاوكـاري   
بكةن، بَيطومان ئةركي ثارَيزطارين ئةركَيكي كةم نية لة سنووري ثارَيزطايةكةي خؤيدا، بؤية من ثَيشنياري 

يـةك ئيزارـة بكـةين لَيـرةدا كـة بتـوانَي ضـةند راوَيـذكارَي          ئةوة دةكةم كة ئةو دةررةتةي ثَي بدةين، ماددة
 .دابيَن كة هاوكاري بكات لة راثةراندني ئةرك و كارةكاني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةواو موناقةشة، رةئي لَيذنةى قانوني و ناوةخؤ لةسةر ئةو موناقةشاتانة، رةرموون

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

تةبيةي ئةوةي كة زؤر باسي لَيكرا، مةوزوعي ئةوةى كة موحاريز شةهادةى جاميةي هةبَي عةـة االقـ ، زؤر   
شـتَيكي تةبيةيــة، خــؤ ئةطــةر زياتريشــي هــةبَي هــيض مانةــاتَيكي نيــة، مومكينــة زرورَيكــي وا روودةدات كــة  

، بـة قةناعـةتي ئَيمـةوة تةبيةيـة، بـةآلم تةحديـد       دةرةجةيةكي زياتر و بضَيتة ناو ليسس مورةشةحةكانةوة
كردني هةندةسة ياخود قانون بة نيسبةتي موحـارزةوة، ئَيمـة شـةهادةى جامةيةكـةي بـة موتةـةقي بـةجَي        
دةهَيَةينةوة بة ثَيي زروف و وةخس ئةو دامةزراندنة، سةبارةت بة مةوزوعي نائيب موحارز  و قائيمسام بة 
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ةن هةردووكي نزي  يةكان، لة ناحيةي خدمة رةنطة رةرقي بكات، ئةطينا بـة  ثةةى مودير عامةكةوة، ريةة
نيسبةت ثةة و ثاية تةقريبةن دةتـوامن بَةـَيم نزيـ  يـةكان، بؤيـة ئَيمـة  مـودير عاممـان دانـاوة، ضـونكة           
موصتةلةحَيكي موتةداولة لة هةرَيمي كوردستان، يـان دةمـانتواني بضـينة دةرةجـاتي سـولةمي وةزييتـي كـة        

يــةن حكومــةتة عَيراقــي ريدراَلــةوة داندرايــة، بــةآلم ئَيمــة بؤيــة مــودير عاممــان دانــاوة، ضــونكة ئــةوة   لةال
موتةداوةلة بة نيسبةت دةزطاكاني ئَيمة، مةسةلةي دوو نائيـب، دوَيـيَن جـةنابي وةزيـر زؤر بـا  ئيشـارةتي       

ائيبة وا بزامن ض ئيشكاليةتَيكي ثَيدا، يةكيان بؤ ئيدارةي عامة و ئةوةى تر بؤ ئيدارةي مةحةلي، ناويشيان ن
وا دروست ناكات، رةنطة لة عرياق وايان كردبـَي، يـةك نائيبـة و يـةك مةاونـة، بـةآلم هـةردووكيان نـائي  و         

نائلب احمللافظ للالدارة    ئيشوكارةكانيان دياري بكرَي بة قةناعةتي من هـيض رـةرقَيكي وا ناكـات ئةطـةر بَةَيـي      
، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان وةلآل حةق نية موقاتةعةمان بكـةن،  دارة احملليةالعامة او نائب احملافظ لشؤون اال

كةنطني قسةمان كـرد و جوانـان داوة، ئةطـةر وةآلمةكـةمان وةكـو ثَيويسـت نـةبوو، ئـةو وةختـة موداخةلـة           
 .بكةن، دواي ئةوة قسةكامنان تةواو دةكةين، ئَيمة  سيةسيةةى ئةركارمان تَي  دةضَي و زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 .بةَلَي، رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرسياري ئةوة كرا، قائيمسامي مةركةز يان حةتا ئةجنومةنة قائيمساميةتي مةركةز ضـؤن هةَلدةبـذَيردرَي؟   
ــر تــةعامولي لةطــةَل كرايــة        ــة مةركــةزدا وةكــو قائيمساميــةكاني ت ــامَيكي هــةر قةزايــةك ضــؤن    ل ، قائيمس

هةَلبذَيردراية هي مةركةزين وا هةَلدةبذَيردرَي، لة قانوني عرياقين بة هةمان شَيوة دارَيـذراوة، ثرسـياري   
ئةوة كرا بؤ ئةو ئةندامانة و ئةنداماني ئةجنومةنة ناحية و قةزا و ثارَيزطا، مايف تةقاعوديان هـةبَي، ئَيمـة   

ثارَيزطامان هةيـة، بـرادةرةك حيسـابي كـرد نزيكـةى       3قةزامان هةية،  35هةية، ناحيةمان  308تا ئَيستا 
ئةندامي دةبَي تةقاعود بكةين، جطة لة ئةندام ثةرلـةمان، لـة    800ساَل  4ئةندام هةية، يةعين هةر  800

ةدا، وةزير، بةراسس هةر ضـوار سـاَلَي  دةبـَي لةشـكرَي  تـةقاعود بكـرَي، ئـةوة ئَيمـة كرديتمـان، لـةو قانونـ           
ئةوانةى ئَيستا لةسةر كارن، ئةوانة تةقاعود دةكرَين، بةآلم مةرحةلةي داهاتوو، خانةنشني ناكرَين، ئةوة  

بكـرَي بـة مـودير    ( ب)وةكو طرَيبةستة، ئةوانةى دَين ثَين وةخت دةزانن كة تةقاعود نـاكرَين، ئـةوةى ثةـة    
صيةي نةضـووة نـاوي، ئـةوة لـة كوردييةكـةي      عام، كاك شَيروان بةراسس جوابي داوة بة طشس، بةآلم بة تةر

باآل هاتووة، خؤي لة عةرةبيةكةدا ب ثةةي مودير عامة، ئةوة ثرسياري ئةوة كران بةراسس موحارز دةسـت  
بةكار نابَيت كة هةَلدةبذَيردرَي، بةَلكو ثا  ئـةوةى كـة مةرسـومي ئيسةيمـي بـؤي دةردةضـَي ئـةوجا دةسـت         

يان كرد كة خةر ي هةندةسـة بـن يـان قـانون، جـا ض نائـب بَيـت يـاخود         بةكار دةبَيت، ئةوةى برادةران باس
ثارَيزطار، بةراسس ثَيمان واية ئةو مارة بدرَيتة دةرضوواني هةموو كؤلَيذةكاني ترين، ثَيم واية دةرضـووي  

اسـا  كؤلَيذي زراعة يان هةر كؤلَيذَيكي تر دةتوانَي ئةو ئةركة راثـةرَييَن، نـابَي حةصـر بكـرَي لـة خـةر ي ي      
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ياخود هةندةسة، موحارز نابَي رةبت بكرَي بة ثةرلةمان، موحارز ئيشَيكي تةنيتيزيـة و رةبتـة بـة وةزيـري     
ناوةخؤ، ئةجنومةنةكان بةطشس، جا ض  ثارَيزطـا بَيـت دـود ئةجنومةنـةكاني تـر بَيـت، ئـةو دةكةويتـة ذَيـر          

 .ضاودَيري ثةرلةمان، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 وةزير هيض قسةت هةية؟جةنابي 

 :وةزيري ناوةخؤ/بةر َيز كريم سنجاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تةئيدي ماددةكة دةكةم، هةمووي وةكو ضؤن هاتووتةوة، يةك موالحةزةم هةية لةسةر نائـب موحـارز و   
دةبـات، بـةآلم   مةاون حمارز، راستة تا ئَيستا مةاون موحارز شوئوني ئيدارةي مةحةلي ئَيسـتا ئـةو بـةرَيوةي    

ئَيستا كراوتة نائب موحارز يةعين بةرزتر بـووة و صـةالحياتي زؤرتـر بـووة، ئَيمـة تةئيـدي ئـةوة دةكـةين         
 .بكرَيتة نائب باشاة، ئةوةى كة هاتووتةوة لة قانون زؤر باشاة كة بكرَيتةوة مةاون موحارز، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هاتبوو، بةآلم ئةوةي كاك بارزان و طَيالس خان لَيرة جَيي نية، لَيرة باسـي   زؤر سوثاس، هةندَي موالحةزات

مةعا  و شس وا نةكراية، كة وةخس هات باسي بكةن، ضونيةتي دةرةجاتي و دةرةجةكةيةيس  و موحـارز  
سـتا  و نائيبةكاني، هةر وةختَيكي هاتة سةر ئيمتيازاتةكانيان، ئةو موالحةزاتانـة دةتـوانن تـةرحي بكـةن، ئيَ    

لة تةنيا شهادة جامةية عةة االق ، ئـةو عةـة االقـ  شـةتب بكـرَي باشـاة، ضـونكة كـة وتـت شـهادة جامةيـة            
ئةطــةر نةشينووســني، كــة ماجســتريي هــةبوو، بةكالؤريؤســي هةيــة بــة تةئكيــد، دكتؤراشــي هــةبَي يــةعين    

ميةي هةبَي،  شةرت بةكالؤريؤسي هةية، ئةوةي ترين با  شةرح كرا، خةر ي جاميةة بَيت، شةهادةى جا
نيــة ئيختيصاصــةكةي ديــاري بكــرَي، ئــةوة ثارَيزطــارة مةســةولة لــة هــةمووان، ئةطــةر موهةنديســين بَيــت  
شارةزايي لة تةندروسس نية، شارةزايي لة زيراعةي نية، موهيم لة ئيدارةي شارةزايي هةبَيت، لة ئيـدارة   

نةكانيس، لَيذنةكانة، بَيجطة لةوةدا ئـةو رةرمانطانـة   بكالؤريؤسي هةبَيت ئينجا لة بوارَيكدا، بةآلم ئةوة مةاو
هةمووي مودير عامي خؤيان هةيـة، ئيشـةكاني خؤيـان بـة رَيـ  و ثَيكـي دةكـةن، ئـةوة زيـاتر سةرثةرشـس           
كردنة، ئةطةر ئةو عةة االق  يان بيكةنة حد ادني، هةر بيكةنة حد ادني، يان حاصـ  عةـة شـهادة جامةيـة     

ــي نــاوي، هــةموو رةئــيس دائريةيــةك بــؤي هةيــة موستةشــار دابــيَن،     اوليــة، موستةشــار ئيةتياد يــة هــةر ثَي
 .بيخوَيننةوة تا بيخةينة تةصويت

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :الفصل الثالث
 احملافظ
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 17املادة 
من الدرجةاخلاصة وكيل وزارة احملافظ هو املسؤول التنفيذي االول يف احملافظة و مسؤول امام اجمللس و هو -1

 .فيما خيص احلقوق و اخلدمة الوظيفية و ترتبط احملافظة اداريآ بوزارة الداخلية
يشرتط يف املرشح ملنصب احملافظ ان يكون حاصآل عللى شلهادة جامعيلة اوليلة االافة اا الشلروط املطللوب        -2

 .توافرها يف عضو جملس احملافظة
 .يومآ من انتخابه من قبل اجمللس 15افظ خالل يصدر مرسوم اقليمي بتعني احمل-3
يكون لكل حمافظ نائبان حاصالن على شهادة جامعية و ملن ووي اخلل ة و االختصلا  و يكونلان بدرجلة      -4

 .مدير عام و يصدر امر تعينهما من قبل جملس الوزراء
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ئةو موالحةزةيـة  يرتبط احملافظ اداريآبكةنة ،  ،ترتبط احملافظ: ئةوة بةس يةك شت ضاك بكةن، ئةوةلةن
لة دوورةوة قسةشي نةكرد كاك حممد خةي  زانيم ئةوةية، كاك حممد خةي ، هةموو خةليةَي  كاك حممـدي  

دةخةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَليس دةسـس بَةنـد       ( يلرتبط احمللافظ  ، )لـة ثَيشـة، ماددةكـة بـةو طؤر انكارييـةي      
 .لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي

 :بةر َيز ئاخر شَيخ مجال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئةرك و دةسةآلتةكاني ثارَيزطار: دووةم
 :ثارَيزطار ئةم ئةرك و دةسةآلتانةى خوارةوةي هةية: 18ماددةى 

 .بؤ ئةجنومةن ئامادةكردني بودجةى ثارَيزطا و بةرزكردنةوةى: يةكةم
جَيبـةجَيكردني سياســةتي طشـس حكومــةتة هــةرَيم لـة ســنووري ثارَيزطــادا بـة هةماهــةنطي لةطــةَل     : دووةم

 .وةزارةتة ثةيوةنديدارةكانةوة
 .جَيبةجَي كردني ئةو بر يارانةي كة ئةجنومةن بة ثَيي ياسا جَيبةجَيكراوةكان دةيدا: سَييةم

لة كؤنطرة و كؤر  و سيمينارةكاندا كة بؤيان بانط دةكرَي، بـةثَيي ياسـا   نوَينةرايةتي ثارَيزطا دةكات : ضوارةم
 .و بنةماي باو

سةرثةرشـتة كردنـة بةر َيوةضـوونة شـوَينة طشـتيةيان لـة ثارَيزطـادا و ثشـكنينيان جطـة لـة يةكـة             :ثَينجةم
ــةرَيم   ــةربازييةكان و ثاســةوانة ه ــمةرطة)س ــةو ثة ( ثَيش ــؤ و كؤليجــةكان و ئ ــان و زانك ــةى و دادطاك ميانطايان

كةسةر بةوةزارةتة رَيركردنة بااَل و تؤذينـةوةى زانسـتني و ئـةو رةرمانطانـةى كـة تايبةمتةنـدى ريـدراليان        
 .هةية لةهةرَيمدا

 :شةشةم
دةرضوواندنة رةرمانة دامةزراندنة رةرمانبـةرانة كارطَير ييـة خؤجَييـةكان و تةنسـيب كردنيـان لةسـةر       -1

ةةى ثَينجـةم و بـةرةو خـوارةوةن لـة ثةيـذةى ثةـةكانة ررمـان كـة لةياسـادا          ئاستة ثارَيزطا، لةوانةى كة لة ث
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ــة        ــةى لةاليةن ــةو ميالك ــة ئ ــةثَية ثالن ــدةكانة ب ــة تايبةمتةن ــة رةرمانط ــاَلَيورين ل ــة دةث ــةى ك ــاتووة لةوان ه
 .ثةيوةندى دارةكانةوة ثةسةند كراوة

 .ةكانة ررمان كة لةياسادا هاتوونضةسثاندنة رةرمانبةرة خؤجَييةكان لة ثارَيزطادا لةنَيو ثةيذةى ثة-2
دةســت دانــة جَيبــةجة كردنــة رَيكــارى كــارطَير ية و ياســاية دةرحــةق رةرمانبــةرانة كارطَير ييــة   :حةوتــةم

 .ناوخؤييةكان لةسةر ئاستة ثارَيزطا

ثارَيزطار بةرثرسة لة دابني كردنة ئاسـاين و نيـزام لـةثارَيزطادا و بـؤى هةيـة رـةرمان بـدات بـة          :هةشتةم
 .يس لَيكؤَلينةوة لةو تاوانانةدا بكات كة لةناو سنوورى ثارَيزطادا روودةدةنثؤل

داواكردنة كردنةوة يان هةَلوةشاندنةوةى بنكةكانة ثؤليس لةسـةر ثَيشـنيازى بةر َيوةبـةرى ثؤليسـة      :نؤيةم
 .ثارَيزطا  ، دواى ثةسندكردنة ئةجنومةن بةزؤرينةى رةهاى ذمارةى ئةندامانة

ئاســاين و نيــزام و مــارة هاوواَلتيــان و طيــان و مــاَل و موَلكيــان و بــؤى هةيــة لــة بــارى    ثاراســتنة  :دةيــةم
نةتوانينة دةزطاى ئاساين لة ثارَيزطادا بؤ جَيبةجَة كردنة ئةركةكانة لة ثاراستنة ئاسـاين و نيـزام، ئـةم    

 .َة هةَلبسوور َىكارة خباتة بةردةم وةزيرى ناوخؤ وبر َيكة ثَيويست لةهَيز خباتةر وو كة ئةو ئةركةى ث
 :يازدةم

 :نارةزايي دةربرين لة بر يارةكانة ئةجنومةن  لةم بارانةى خوارةوة  :يةكةم 
 .ئةطةر سةرثَيضة كردنة دةستوور يان ياسا كارثَيكراوةكان بوو:ا

 .ب ـ ئةطةر لة دةستةاَلت و تايبةمتةندية ئةجنوومةن نةبوو
 .هةرَيم و بودجة بووج ـ ئةطةر سةرثَيضة كردنة ثالنة طشتة حكومةتة 

ثــازدة رؤذ زيــاتر نــةبَة لــة ( 15)ثارَيزطــار بر يارةكــة دةطةر َينَيتــةوة بــؤ ئةجنومــةن لةماوةيــةك لــة   :دووةم
 .مَيذووى ثَير اطةياندنة، لةطةَل هؤيةكانة رةخنةطرتنةكةى و تَيبينيةكانيدا

نة سةرثَيضيةكة، دةبَة بينَيرَى بؤ ئةطةر ئةجنومةن ثَية داطرت لةسةر بر يارةكةى خؤى بةبَة البرد :سَييةم
دادطاى كارطَيرية تايبةمتةند بؤ بر ياردانة يةكالكةرةوة و بريارى دادطا  كـة ثةـةى كؤتـايي وةرطرتبـَة دوا     

 .بر يارى ضةسثاوة لةو بارةيةوة
ةبـةرى  ثارَيزطار بؤ هةية هةندَى لة دةستةاَلتةكانة بدات بـةجَيطرةكانة يـان قاميسـام يـاخود بةرَيو     :ضوارةم

 .ناحية، هةريةك لةكاروبارى يةكة كارطَير ييةكةيدا
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 مهام وصالحيات احملافظ: ثانيا ًُ

 :املادةالثامنة عشرة
 :ميار  احملافظ املهام  و الصالحيات اآلتية

 . اعداد موازنة احملافظة ورفعها اا اجمللس: اوال 
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 . تنفيذ السياسة العامة حلكومة األقليم يف حدود احملافظة بالتنسيق مع الوزارات املعنية: ثانيا 
 .تنفيذ القرارات التى يتخذها جملس احملافظة وفق القوانني النافذة: ثالثا 
 . متثيل احملافظة يف املؤمترات والندوات واحملافل اليت يدعى اليها: رابعا 

رافق العامة يف احملافظة  وتفتيشها باستثناء احملاكم والوحدات العسلكرية وحلر    األشراف على سري امل: خامسا 
واجلامعات والكليات واملعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدوائر وات ( الثيشمةرطة)االقليم  

 .االختصا  االحتادي يف احملافظة
 :سادسا 

لية وتنسيبهم على مستوا احملافظة  نن هم يف الدرجة السابعة فما ل اصدار امر تعيني موظفي األدارات احمل1
دون من سلم الدرجات الوظيفية املنصو  عليها يف القانون الذين  يتم  ترشيحهم من الدوائر املختصة وفقلا  

 .خلطة املالك املصدقة من اجلهات املعنية
 . وظيفية املنصو  عليها يف القانونل تثبيت املوظفني احملليني يف احملافظة  يف سلم الدرجات ال2

 .إختاو األجراءات األدارية والقانونية حبق موظفي األدارات احمللية على مستوا احملافظة: سابعا 
مسؤولية استتباب األمن والنظام يف احملافظة وله ان يأمر الشرطة بالتحقيق يف اجلرائم اليت تقع داخل : ثامنا 

 .احملافظة
 .ث او الغاء مراكز الشرطة بعد مصادقة اجمللس باألغلبية املطلقة لعدد اعضاءهطلب استحدا: تاسعا 

احلفلاظ عللى األملن والنظلام و ايلة حقلوق امللواطنني وارواحهلم و نتلكلاتهم ويف حاللة علدم قلدرة             : عاشرا 
از تللك  االجهزة االمنية على حتقيق ولك يعرض األمر عللى وزيلر الداخليلة مبينلا  مقلدار القلوة الكافيلة أل ل        

 .الواجبات
 :حادي عشر

 :األعرتاض على قرارات اجمللس يف احدا احلاالت اآلتية: اوال 
 .اوا كانت خمالفة للدستور او القوانني النافذة -أ

 .اوا مل تكن من اختصاصات اجمللس -ب
 .اوا كانت خمالفة للخطة العامة حلكومة األقليم او للموازنة -ج

ملن تلأري  تبليغله بله،     ( مخسلة عشلر يوملا    )لقرار اا اجمللس خلالل ملدة اقصلاها   يقوم احملافظ بأعادة ا: ثانيا 
 .مشفوعا  بإسباب اعرتااه و مالحظاته

اوا اصر اجمللس على قراره، دون إزالة املخالفة اليت بينها احملافظ، فعليه إحالته اا احملكمة االدارية للبت : ثالثا 
 .جة البتات يف هذا الشأن باتا يف األمر ويكون قرار احملكمة املكتسبة لدر

 .للمحافظ ختويل بعض صالحياته اا نوابه او القائمقام او مدير الناحية كل يف امور وحدته االدارية: رابعا 
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة نيسبةت ثَينجةمـة،  : كةمئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةس ضةند موالحةزةكمان هةية، موالحةزةى ية
جامةات و كةيات و مةاهدي تـةعةيم عـالي، ثَيشـا ضـؤن موعالةجـةمان كـرد لَيـرة  هـةر بـةو شـَيوةية لـة            

اجلامعللات و الكليللات و و : صــيا ةكة موعالةجــة دةكــةين، واتــة ثــا  حــرس االقةــيم ثَيشــمةرطة دَيــت، دةَلــَي
، علمللي و الللدوائر وات االختصللا  االحتللادي يف احملافظللة  املعاهللد التابعللة لللوزارة التعللليم العللالي و البحللث ال   

رايدةطرين بةراسس، ئةو صيغةية ئةوها بَيـت و ئـةواني تـر لَيـي دةطـةر َيني، بـة نيسـبةت تةسةلسـولةكة          
بة ةَلةتي هاتية، تةسةلسولةكاني رَي  دةيةخني، بةآلم لَيرة و لةوَى هةندَي موالحةزةمان بؤ هات لة اليةن 

ــداماني ثةر ــيَ     ئةن ــة دةَل ــتةم، ك ــبةت هةش ــة نيس ــةوة، ب ــة     : لةمان ــزام ل ــةمن و ني ــتيتابي ئ ــةوليةتي اس مةس
نيهايةتةكةى حةق واية بطؤترَي موحارز رةئيسي لَيذنةية و هةميشة لة موحارةزةيـة، ئـةوة  يةكَيكـة لـة     

يـة، نـازامن   موقتةرةحةكانة كة لة ئةنداماني ثةرلةمانةوة هاتية، بَيجطة لةوة، ئَيمة هيض موالحةزةيةكمان ن
 .ئةطةر لَيذنةى ناوةخؤ ض موالحةزةى هةبَي

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوا اصر اجمللس على قراره، دون إزالة املخالفلة الليت   : ثالثا  :لة سَييةم 11تةنها دوو تَيبينيمان هةية، ماددةى 
، ويكلون قلرار احملكملة    لَيـرة دةبـَي بوةسـتني   دارية للبلت يف األملر ،   بينها احملافظ، فعليه إحالته اا احملكمة اال

 .ئةوةى تر دةبَي حةزف بكرَي، لةطةَل رَيزمدا.املكتسبة لدرجة البتات يف هذا الشأن باتا 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اعلداد  : اوال ، بؤ ئةوةى كارةكان ئاسان بكةين، ئـةو رةقةرانـة، رةقـةرة، رةقـةرة، دَيينـة سـةري، ئـةوة يةكـةم        

 .هالة.ئةوة زؤر تةبيةية وابزامن هيض موناقةشةى لةسةر نية، رةرموو دموازنة احملافظة ورفعها اا اجمللس، 

 :هالة سهي  وادي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة طومتان موحارز مةسةولي يةكةمة، ررةها، ئةوة احالتها، ضونكة ئةوة بةرزترة لة هةموويان
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

مةجةيس بةرزترة، ئةو ئةندامة لة مةجةيس، ئةوة مةسةولي ئةوةلة لة تةنيتيز، بةآلم لة ناحيةى هينـةوة   
 .مةجةيسة، ضونكة خؤي ئةندامة لة مةجةيس، كاك جةعيتةر رةرموو

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئامـادةكردني  :ناقةشة كرا، موحارز ئامادةى ناكـات، ئـةوة لـةو بر طـةى يةكـةم     من رةئيم واية، ئةوة دوَييَن مو
بودجةى ثارَيزطـا ناكرَيـت تـةنها لـة ئةسـتؤي ثارَيزطـاردا بَيـت، اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان ئامـادةى دةكـةن و            

 .سوثاس ثارَيزطار بةرزي دةكاتةوة، نةك تةنها ثارَيزطار ئامادةى دةكات، ئةطةر ئةوة ضاك بكرَي باشة، زؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، املوافقة على موازنة احملافظة و رفعها اا اجملللس ئةطةر ئةو موالحةزةى كاك جةعيتةر هينة، واي لَي بكةن، 
 .رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةوائـريي رـةرعي لـة موحارـةزة، ئـةو ئيةـدادي دةكـات،        ئيةدادي ميزانية موحارز دةيكات، ثا  ئةوةى كة ئيستيشـارة لةطـةَل   
ئيةدادةكة ئَيمـة تةسـويتمان لةسـةر كـرد، لـة ماددةكـاني ثَيشـا، ئيةـدادي موازةنـة  هـةر ئوصـولي وايـة بةر اسـس، جيهـازي               

راوَيـذ  تةنيتيزي ئيةدادي دةكات، بؤ جيهـازى تةشـريةي دةنَيرَيـت، لَيـرة  موحـارز هةَلدةسـَس بـة ئيةـدادي ثـا  ئـةوةى كـة            
دةكات لةطةَل دةوائريي رةرعي لة موحارةزة، لةطةَل مودير ناحية و قائيمسامةكان، بةرزي دةكاتـةوة بـؤ مـةجةيس بـؤ ئـةوةى      

 .موصادةقةي مةجةيسي موحارةزةى لةسةر بَي بؤ ئةوةى جَيطاي ببَيتةوة لة زمين موازةنةى عامة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
صـيغةية كةئـةنهو موحـارز خـؤي ئامـادةى دةكـات، لـة حةقيسةتـدا نـازامن صـيغةكة،           ئةوة هينة، بةآلم ئـةو  

 .ناوتان دةنووسم، رةرموو
 :بةر َيز صةية  يتار امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 تةقريبةن من لةسةر هةموويةتي، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نا ئَيمة طومتان بةس لةسةر رةقةرةى يةكةم، كاك زانا رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، نةك موازنة، جارَي هةر ثرؤذةية تا دَيتـة ثةرلـةمان،   اعداد مشروع موازنة احملافظة: بةر ةئي من بنووسرَي
 .ئةوجا دةبَيتة موازةنة، لَيرة تةصديق دةكرَي، لة هةموو قؤنا ةكاني ترين هةر مةشروعة، سوثاس

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
 .كاك خةلي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةت،          ــاك رورس ــةمان ك ــكرتَيري ثةرل ــةر َيز س ــا، ب ــة دان ــةمان ك ــةو قانون ــو ئ ــانوني، وةك ــةى ق ــة لَيذن ــة ل ئَيم
ري لـة  ئيسترياحَيكي بؤمان رةرـ  كـرد، باسـي مةجةيسـي تـةنيتيزي، ئَيمـة لـة موحارـةزة، لـة وةحـدةي ئيـدا           
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موحارةزة مةجةيسَيكي تةنيتيزميان هةبَي، بة سةرؤكايةتي موحـارز و روئةسـاي دةوائـريي ئةساسـي، لةطـةَل      
هةردوو نائيب، موهيم تةشكيةةكة دابيَن، هةندَي صةالحياتي ئةو داندرا، يةك لةو صـةالحياتانة، ئيةـدادي   

بـزامن ئـةو موقتةرةحـة تـا ئَيسـتا لـةو        موازةنة بوو، موحارز بةتةنيا ناتوانيـت ئيةـدادي موازةنـة بكـات، وا    
مةشروعة نية، من زؤر سوراخي ئةو مةوزوعةم كرد، ضةند كيتابي قانوني ئيداري، ثَيـنج، شـة  قـةوانني    
دوةلين هي سوَلتةي ئيداري مةحةلي، حوكمي مةحةي و موحارةزات، يةعين مةسـةلةن ئـةوة  ئـي ميسـرة،     

، عةرو ئـةوة هـي لوبنانـة لـة الي مـن، ئـي سـودانة،        53و  52، ئَيمة لة ماددةى 33، ماددةى 32لة ماددةى 
يللان املكتللب التنفيللذي، يللان اجمللللس  هــةموويان بــاس دةكــةن، هةنــدَيكيان ناويــان نايــة جيهــازى تــةنيتيزي،   

، ئيحتيمالة مةجةيسـي تـةنيتيزي زؤر زةرووري بَيـت بـؤ ئَيمـة، جَيطايـةك بكةينـةوة لـة شـوَينَي ،          التنفيذي
بةس بؤ ئةوة، بؤ زؤر شس تر، موحتاجي ئةو مةجةيسةية، تةبةةن ئـةو مةجةيسـة    موحارز بة تةنيا، نةك

سييتةتي تةقريري و سييتةتي تةنيتيزي نية، بةآلم ديراسةية، ئيةدادة، موشاوةرةية، وةعـدي عامةيـة، ررةـي    
موقتةرةحاتة، لَيرة موحارز رةرةـي ئـةكات بـؤ مـةجةيس، ئـةمما ئيةدادةكـة لـةو مةجةيسـة دةبَيـت، مـن وا           

ــ ــةتوانني        ئ ــرين، ئ ــس ت ــدَي ش ــكالة زةروورة و هةن ــةو ئيش ــَيني، ئ ــة دابن ــة ئَيم ــةو مةجةيس ــةر ئ ةزامن ئةط
 .تةرصيةاين لةسةر صالحياتي ئةو مةجةيسة قسة بكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ررسةت تةوزحيَيكي هةية، رةرموو

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

بةر اسس لة رةترةى موناقةشة كردني ئةو ثرؤذةية لة قيبةلي لَيذنةى قانوني، بـة تةلـةرؤن بـوو بةراسـس،     
ضونكة لَيرة نةبووم، ئةو ثَيشنيارةم ثَيشكةشي ئةوان كـرد، بـةس ئيحتيمـال هةيـة، ضـونكة بـة خـؤم حـازر         

ة بـة ئةهميـةتي وةنـةطرت، تةماشـاي     نةبووم دييتاعي لَي بكةم، نةوعة  وموزةكي تَيدا بَيـت، لَيذنةكـة ديـار   
 1835هــةموو ئةنزميــةى المةركــةزيم كــرد لــة عالــةم، نــا ريــة نيزامــي المةركــةزي بــةريتاني كــة ســاَلي    

دةستيان ثَيكردووة، ثا  ماوةيةكي درَيـذ لـة هةشـتايةكان و حةرتايـةكان، طةيشـتنة قةناعـةت بـؤ ئيصـالح         
سـوَلتةي تـةقريري هةيـة، نـة     :ونتةخةبة، بؤية ئـةَلَيني كردني جيهازي خؤيان، مادةم مةجةيسَيكيان هةية م

سوَلتةي تةشريةية، سوَلتةي تةقريرية، بر يـار ئـةدات، تةماشـايان كـرد زؤر زةرووريـة، روئةسـائي دةوائـريي        
رةرعي لة هةر وةحدةيةكي ئيداري زمين حةلةقةيةك بن، يةكَي  سةرثةرشس بكات بؤ تةنيتيزكردني ئـةو  

ني مةشاكيةي موشتةرةك، بؤ ئيةداد كردني ثـرؤذةى ميزانيـة، بـؤ موتابةعـة كردنـي      بر يارانة، بؤ حةل كرد
ــي       ــرد، لــة نيزام ــووم و تةماشــام ك ــاتر لــة دواي ض ــةراراني ئةجنومــةن، زي تــةنيتيزي قــةرارات و قــةوانني، ق
 رةرةنسي ثَيي ئةَلَين مةكتةب تةنيتيزي، لة نيزامي بريتاني مةسيةي هةية، لة دولي عـةرةبي ئـةوة نيزامـي   

المةركةزي وةردةطرن، نةرسي منوونةى هةية، لةبةر ئةوةى لةسةر نةرسي نةسق ثَيشنيارَيكم تةقديم كرد، 
هةتا جةنابت بريت بَيت ئةو رؤذةى رةئيس وزرا  لَيرة بوو، مةوزوعةكـة باوـان كـرد و كـاك شـَيروانين      
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قـانوني عرياقـي، ئةطـةر بَيـت و      حازر بوو، زؤر بة شتَيكي باشي وةرطرت بة ئيةتيبار هةنطاوَيكة ثَيشاة لـة 
دوو مةجةيســت هــةبَيت، ئةجنومــةنَيكي تــةنيتيزي زائيــدةن ئةجنومــةنَيكي مونتةخــةب، ســوَلتةي تــةقريري  
هـةبَيت، منوونةيـةكي موصـة ةرة بـؤ هـةر حكومــةتَي ، بـة ئيةتيبـار لـة حكومـةت ثةرلـةمانَيكمان هةيــة،           

ــة، ئةجنومــةنَيكي مونتةخــة   ــةنَيكي  ئةجنومــةنَيكي وةزيرامنــان هةي ــةبيََت، لةبــةر تةنيشــتين ئةجنوم نان ه
تةنيتيزميان هـةبَيت، ئةجنومـةنة تـةنيتيزي لـة روئةسـائي دةوائـريي رـةرعي لـةناو وحـداتي ئيـداري دَيـنت،            
ســةرؤكي وةحــدةى ئيــداري سةرثةرشــس ئــةكات وةك حكومــةتَيكي بضــووك، رابيتةيــةك ئــةبَيت لــة بــةيين  

ــة   ــةنيتيزي، ل ــي ت ــةب و مةجةيس ــي مونتةخ ــة     مةجةيس ــتوور هات ــرؤذةي دةس ــة ث ــة ل ــةو مةوزوع ــاتر ئ وة زي
موناقةشة كردن، هةموو برادةرانـي لَيذنـةى قـانوني، لـةناو لَيذنـةى دةسـتوورينة، ئيةتيـادي بـة موارةقـةي          
هةموويان وةرطريان، نةصي لةسةر كراوة لةوَى، بةر ةئي من ئةطةر ئَيستا بَينـة وةرطـرتن باشـاة لـةوةى كـة      

ئــةوجا موناقةشــةي تةعــدي  كردنــي ئــةو قانونــة بكــةين، ثرؤذةكــة ، ئةطــةر  ثــا  دةرضــووني دةســتوور 
 :روخسةتي من بدةي جةنابي سةرؤك، ئةدوَينمةوة بةو شكةةية

يكون لكل وحدة ادارية، جملس تنفيذي يرأسه رئيس الوحدة االدارية، و يكون رؤساء الدوائر احملليلة اعضلاء    
 :فيه و خيتص باالمور التالية

 .امليزانية السنوية للوحدة االدارية و رفعه اا رئيس الوحدة االداريةواع مشروع -1
 .واع خطة تنمية الوحدة االدارية -2
 .تنفيذ القوانني و القرارات و التعليمات الصادرة من السلطات املختصة-3
 .التنسيق يف املواايع املشرتكة-4
 .اقرتاح مشاريع القرارات جمللس الوحدة االدارية-5

ةجةيسي وةحدةى ئيـداري، ئيحتيمـالي هةيـة وةكـو ثةرلـةمان، بةتـةنيا كييتايـةت نـةبَيت ثـرؤذةى          ضونكة م
بر يارةكان بـة خـؤي دروسـت بكـات، ئيحتيمـالي هةيـة موحتـاجي ئةوانـة بـن، جيهـةتَيكي تـر ثرؤذةيـان بـؤ              

 .بنَيرن
 .دراسة املواايع احملالة اليه من جملس الوحدة االدارية-1

 .زؤر سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .ئةو موالحةزاتانة بة هةندن بةر اسس، بة هةر حاَل ئةندامان داواي قسةيان كردية، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة   تةبيةي ئةوةى كاك ررسةت دةَلَي، راستة، ئةوةى كة كاك خـةليةين دةَلـَي، راسـتة، لـة ياسـاكاني هةنـديَ      
وآلتاكان ئةو مةجةيس تةنيتيزيـة هاتيـة، تـةنزميين كرايـة بـة شـكةَيكي رَيـ  و ثَيـ ، بـةآلم ئَيمـة عـةرزي            
لَيذنةى قانونيمان كرد، زؤربةى هـةرة زؤري ئةنـداماني لَيذنـةى قـانوني و لَيذنـةى داخيةـين لةطـةَلي بـَي،         
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ة واقيةيةن لةدام و دةزطاكاني ئَيمة هةيـة  ئةو: تةنها يةك، دوو ئةندام نةبَيت، ئةوة لة اليةك، لة اليةكي تر
و ئَيستا ئةو مةجةيسة هةية، تةنها ئةوةندية كة سييتةتي رةوي وةرنةطرتية كة لةناو ياسايةكة ناوي بَيت، 

بر طـةكامنان هَينـا نـاو    : ئَيمة ئةطـةر هـات و بـةو شـكةةي كـة كـاك ررسـةت دةَلـيَ        : ئةوة دوو، نوقتةى سَييةم
تةعاروزَي  دروست دةبَيت لةطةَل طشت قانونـةكان، بـةآلم ئةطـةر ثَيتـان بـا  بَيـت،       قانونةكة، بةو شَيوةية 

مةجةيسَيكي تةنيتيزي دروسـت دةبَيـت لـة زمنـة موحارـةزة، بـة ريةاسـةتي موحـارز، مـةهام و          : ئَيمة بَةَيني
ز و ئيختيصاصاتي بة نيزامَي  تةحديد دةكرَي، ئةطـةر ثَيتـان بـا  بَيـت، ئـةوة باشـة، ئـةو وةختـة موحـار         

خؤيان نيزامةكة دادةنَين و رةواني ئةجنومةنة وةزيـران دةكـرَي و موصـادةقة دةكـرَي و تةعاروزيشـي تَيـدا       
 .نابَيت و قانونةكة  دةر وات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك رةشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نــة هــةوةكو بــؤ جــةنابتان روونــة، لةســةر ئاســس هــةرَيم، هــةر وةزارةتَيــ  كــة  بــة نيســبةت  قــانوني موازة
ــتييةكان،        ــةرة طشـ ــةموو بةرَيوةبـ ــةَل هـ ــةن لةطـ ــةكي دةكـ ــةند كؤبوونةوةيـ ــَي، ضـ ــؤي دادةنـ ــةى خـ موازةنـ
ثَيداويستيةكانيان ضـية؟ ديراسـةتَيكي وايف دةكـرَي، ئـةوجا رةرـ  دةكـرَي بـؤ ئةجنومـةنة وةزيـران، بـا ئـةو            

ارةزة  بةو بؤضوونةى تةماشـاي بكـةين، موئةسةسـةتَيكة وةكـو موئةسةسـةي وةزارةتَيكـي       مةجةيسي موح
موستةقي  ئين دةكات لة هةرَيم، بةرَيطاي بةرَيوةبةرايةتي طشـتييةكان كـة تـابيةي موحارةزةينـة، ئةوانـة      

، بـةرَيطاي  ضةند كؤر  و كؤبوونةوةك دةكرَي، ثَيداويسس خؤيان بةيان دةكةن، ديراسةتي موازةنةكة دةكـريَ 
موحاريز بةرز دةكرَيتةوة بؤ مةجةيس، لة مـةجةيس ديراسـة دةكـرَي بـة وردي، ثـا  ديراسـة كردنةكـةي،        
موهةيْة  دةبَي بؤ بـةرز كردنـةوةى بـؤ جيهـاتي مـالي، موناقةشـة دةكـرَي و شـةرتين نيـة هـةمووي قبـوَل            

بـةآلم ئـةو مةجةيسـةي بـراي بـةر َيزم      بكرَي، دةضيتة جيهاتي مالي و لةوانةية كةم بكرَيتةوة، زياد دةكـرَي،  
كاك ررسةت ئيشارةتي ثَيدا، خؤ زؤر ضـاكا بـوو مةجةيسـي ئـةعال لـة وةزارةتـي تـةختيت هةبوايـة، لـةوَي          
ديراساتي كامي  بكرابا لةسةر مةنتيسةى، بؤ ئةوةى دوائريي رةرعي وةزارةتةكان و ئةجنومةني ثارَيزطاكـان  

ــة نيتـــ   ــان لـ ــاري خؤيـ ــين و كـ ــةكان ئـ ــردن و   و قةزايـ ــةت كـ ــؤ ديراسـ ــتباية، بـ ــة دارَيشـ ــةو مةجةيسـ اقي ئـ
بةرزكردنةوةيان بؤ جيهاتي عوليا، لةبةر ئةوةى موازةنة ناكرَي ئةو هةموو مةجاليسة بؤ بكرَي و لةو كـات  
و ساتةى كة وةزعي ئَيمة موهةية نيـة، ئـةوةى رـةرموويان زؤر راسـتة لـة دةوَلـةتي ثَيشـكةوتوو، ئيشـي بـؤ          

ي ضةند سةد ساَلَيكة، ئَيمة بَين و لةو كات و ساتة ئةو هةموو مةجةيسةى دابنَيني بة دةكرَي، ئةوة سةمةرة
 .قةناعةتي من تَيكةآلويةك دروست دةبَي، ئيشةكة بةسةر ناضَي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كوَيستان خان رةرموو
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 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ارةكةى من هةر ئةوةية، ثشـتطريية بـؤ قسـةكاني كـاك شـَيخ جةعيتـةر، ثارَيزطـار بـة تـةنها دةسـةآلتي           ثَيشني
 .ئةوةى نةبَي كة بودجةى ثارَيزطا ئامادة بكات، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ئـةكرَيت، يـاخود نـا؟ زؤر زؤر بةتونـدي     لى موازنة احملافظة و رفعهلا اا اجملللس  املصادقة ع: ئةطةر بيكةينة
ثشتطريي ثَيشنيارةكةى كاك ررسةت دةكةم، ضونكة بةراسـس بـؤ ئـةوةى ئاطـاداري يـةكاي بـني، بـؤ ئـةوةى         

او ئيا رَير بني بة ثالن ئين بكةين، ضـؤن ئـةو تةنسـيسة بكـةين ثَيكـةوة، ئةطـةر ئيجباريـان نةكـةين، لـةن         
مةجةيسَيكي تةنيتيزيدا نةيكةن، ئةو تةنسيسة نابَي لة نَيوان موحـارز روئةسـائي بةرَيوةبةرايةتيـةكاني كـة     
لــةناو موحارــةزة هةيــة، بةراســس ثشــتطريي دةكــةم و حةقــة دةري كــةين لــةناو ئــةو ياســايةدا، بــؤ ئــةوةى    

 .ياسايةكي موتةكامي  دةربضَي و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ك عادل رةرمووكا
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين بةهةمان شَيوة ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةى كاك ررسةت دةكةم، قسةيان زؤر لةسةري كرد، قسـة ناكـةم، بـةآلم سـةبارةت     
ئــةو ئةجنومةنــة، ئةطــةر  بــة بودجــة ئَيمــة هــةموومان ئــةزانني كــة بودجــة ئةساســي المةركــةزي ئيداريــة، مــادام ثارَيزطــار و  

ثَيشنيارةكة سةري طرت، ئامادةسازي ئةو بودجةية ئةكةن، حةق واية حيسابي خيتاميةكة  هةر ئةوان بن، ئَيمـة بـة قـانون    
اعداد مشروع امليزانيلة  : ئيةزامة لَيرة حيسابي خيتاميةكةشيان بنَيرن، ضؤنة لَيرة، ئةوهاي ضارةسةر كردووة، بؤية باشة لَيرة

 .، ئةوةشيان بؤ زياد بكةين، سوثاساخلتامي للمحافظةو احلساب 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالر ان رةرموو
 :راابةر َيز عبدالر ان ا د 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ثارَيزطا خؤي زؤر بةشي رراوان دةكات، بؤية بودجةكةشي طررس زؤر دةبَي، بؤية من ثـَيم باشـة بـةو    
ئامادةكردني بودجةى ثارَيزطا بة ثَيـي ثَيـوةري دةسـتووري، ورـق اريةـايري الدسـتورية،       : َيكي خبةينشَيوةية ر

 .ئةوة زؤر ئيشكال حةل دةبَيت و بةثَيي الئيحةيةك رَي  دةخرَيت، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ناصح رةرموو.د

 :رمضان ناصح  يتور.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ئيشكاليةي كة كاك ررسةت باسي كرد، تةبةةن منين ثشتطريي دةكةم، بةآلم من ثَيم واية لة خـاَلي   بؤ
: يةكةمدا ئةوةى كة جةنابي باسي كرد جَيطريي بكةين، بة دوو شَيوة ئةتوانني جيطريي بكـةين، يـان بَةـَيني   

دوائر احمللية يف احملافظة و رفعها اا اعداد ميزانية احملافظة مع اجمللس التنفيذي الذي يتكون من رؤساء ال-1
، يةعين هـةردووكيان  اعداد موازنة احملافظة مع رؤساء الدوائر احمللية يف احملافظة و رفعها: يان بَةَيني اجمللس،

دةبَيت، جا ئةطةر ثَيتان با  بَيت مةجةيسةكة مـةجةيس تـةنيتيزي هـةبَيت، ئـةوة لَيـرة جَيـي دةكةينـةوة،        
ت ئةوة ئيشكالةكة حـةل دةكـات، ئـةوة خاَلَيكمـة كـة تَيبينـيم لةسـةر هـةبوو، يـةعين          بَي رؤساءئةطةر بةس 

 .ثشتطريية بؤ كاك ررسةت بةس بةو شَيوةية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نازناز خان رةرموو

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالسادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و دوومان هةية، لةوَيدا دةبَي ئاطادار بني، وشةكان تَيكةَل نةبَي بؤ  لة ماددةى شةشةم، بر طةى ثَينجةم، يةك
ئامـادة كردنـي ثـرؤذةى    : وتومانـة و دةنطمـان لةسـةر داوة   : ئةوةى تـةناقوز دروسـت نـةبَي، يةكـةميان دةَلـيَ     

ئامادةكردني ثرؤذةى بودجـةى ثارَيزطـا كـة    :بودجةى ئةجنومةن بؤ تؤماركردني لة بودجةى ثارَيزطا، دووةم
ة اليةن ثارَيزطـارةوة تةقـديم كـراوة، واتـة ئـةو دوو ئةركـة هـي ئةجنومـةنة موحارةزةيـة، بؤيـة دةبـَي لـة             ل

وشةكان ئاطادار بني، كة لةوَي جارَيكي تر نووسيمانة ئيةدادي بودجة بـؤ ثارَيزطـار، لَيـرةدا دذ بـة يةكيـةك      
ة لــةناو مةهامـةكان و ئــةرك و  دروسـت دةبَيـت، ئــةوة مـةوزوعَي ، مــةوزوعَيكي تـر، ضـونكة لَيــرة نـةهاتوو      

صةالحيةتي موحارز، لةبةر ئةو وةزعةى بَي سةر و ساماني بـازار ي ئَيمـة، طرانـي بـازار ، مـن ثـَيم باشـة بـة         
رةقةرةيةك ببَيتة ئةركي موحارز بؤ كؤناؤَل كردني بازار  و ضاودَيري كردني بـاري ئـابووري ثارَيزطـا، زؤر    

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوري رةرموو.د

 :نوري مجي  تاَلةباني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبينيةكةم سةبارةت بةو ثَيشنيارة تازةيةية كةوا لة اليةن كاك ررسةت و كاك خةليةةوة ثَيشـنياز كـرا، لـة    
رةكةيةكان ، نيوةي ئةنـداماني سـةرؤكي دةزطـا سـة    (جملس اللواء العام) عَيراقدا ئةجنومةنَي  هةبوو بة ناوي
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، هـي  (بةديـة )، لةطةَل هـي ئةشـغال و ئيسـكان    (مدير اريةارف)بوو، وةكو بةرَيوةبةري تةربية كة ثَييان ئةوت
، نيوةي ئةنـداماني ئـةو   (جملس اللواء العام) ئةواني دي، ئةوانة هةمووي بةحوكمي قانون ئةندام بوون لةو 

كـةوا جـؤرة تَيكـةَل و ثَيكةَليـةك دروسـت نـةبَيت       مةجةيسة لة اليةن خةَلكةوة هةَلدةبـذَيردران، بـؤ ئـةوةى    
لَيرة، مةجةيسي تةنيتيزي و مةجةيسي ئةجنومةن و ئةو هةموو ئةجنومةنانةى تـرين كـةوا دامةزرانـدنيان    
كراوة، من ثَيشنيازي ئةوة دةكةم كةوا سةرؤكي دائرية سةرةكيةكان لة ثارَيزطادا، ئةندام بن لـة ئةجنومـةني   

دةنطدانيان نةبَي، لةو حاَلةتةدا ئةتوانن هاوكاري ئةنداماني ئةجنومةني ثارَيزطا بكةن،  ثارَيزطادا، بةآلم مايف
بــؤ ئامــادةكردني بودجــة، هــةروةها بــؤ ثَيشــكة  كردنــي راوَيــذكاري بــؤ ئةنــداماني ئــةو ئةجنومةنــة، زؤر   

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك زرار رةرموو

 :امني طاهربةر َيز زرار 
 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

ئَيســتا بــؤ منوونــة : بةر اســس ئــةو روونكردنــةوةى مــام رةشــاد داي، ســةد لــة ســةد تــةواوة، مــام رةشــاد وتــي 
وةزارةتـي شـارةواني، كـة بودجـةى خـؤي دةنَيرَيـت سـاآلنة، مةسـةلةن ئـةو ثرؤذانـةى كـة ثَيويسـتة بيكـات،              

بةرَيوةبـةري دائريةكانـةوة، بـزانن ضـيان      ثةيوةندي دةكات بة هةموو بةرَيوةبةرة طشتيةكانةوة، بـة هـةموو  
ةوة  8و  7و  1و  5بكرَيت، مةرروزة لة مانطي  2002ثَيويستة، بؤ منوونة لة وةزارةتي شارةواني بؤ ساَلي 

دةست بكـةن بـة تـةكني كـردن بـزانن ئـةو وةزارةتـة ضـةندي ثَيويسـتة؟ هـةموو بةرَيوةبـةرةكان، هـةموو             
ــةر  ــتيةكان، بةرَيوةب ــةرة طش ــةنديان    بةرَيوةب ــاتوو، ض ــاَلي داه ــتيةكاني س ــةكان ثَيداويس ــةرجةم رةرمانط ي س

ثَيويسـتة؟ بـر ي ثارةكـان ديـاري دةكـةن، دةينَيـرن بـؤ وةزارةت، وةزارةتـين بـةرزي دةكاتـةوة بـؤ وةزارةتـي             
مالية، هةروةكو مام رةشاد ئاماذةى ثَيدا، شةرت نية سةد لة سةد ئـةوة موصـادةقةي لةسـةر بكـرَي، ضـونكة      

ــرة هــاتووة، ثارَيزطــار ئــةم ئــةرك و     دائيمــةن  داواي زيــاد دةكــرَي بــؤ ئــةوةى كــةميان بــؤ بكــرَي، ئــةوةى لَي
دةسةآلتانةى خوارةوةي هةية، حةز دةكةةم با هةموومان ئةوةى ضـاك بـزانني، خـؤ ثارَيزطـار نـاتوانَي بضـَي       

اني نـاو ئةجنومــةنة  بزانـَي ثارَيزطـا ضــةندي ثَيويسـتة؟ بودجةكـة دابــني بكـات، ثارَيزطــار ثـرس بـة لَيذنــةك       
ثارَيزطا دةكات، لةناو ئةجنومةنة ثارَيزطا، تةبةةن لَيذنة هةية، لَيذنةى شارةواني هةية، لَيذنةى ياسا هةيـة،  
لَيذنــةى وةرز  و الوان هةيــة، لَيذنــةى ئــاوةدان كردنــةوة هةيــة، يــةعين ضــةند وةزارةت هةيــة؟ ئــةوانين 

ن ثـارة ثَيويسـتة دةيبةنـة بـةردةم ثارَيزطـار، ئـةوجا ثارَيزطـار        ئةوةندة لَيذنةيان هةية، ئةو لَيذنانة ضةنديا
ئةوةى بةرز دةكاتةوة بؤ ئةجنومةن، ئةوةتا نووسيس بؤ ئةجنومةن، بةآلم لةبةر ئةوةى ئةوة لة جَيي خـؤي  
هـاتووة و دةستكاريشـي نةكــةن بـؤ ئـةو ســةردةم و زةمانـةى زؤر تـةواوة، ئامــادةكردني بودجـةى ثارَيزطــا و        

 .ةى بؤ ئةجنومةن زؤر تةواوة و من لةطةَل لَيذنةى ياسادامة و دةستتان خؤ  بَيت، سوثاسبةرزكردنةو
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك كةمال داواي قسةي دةكات، رةرموو

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة موحـارز ئـةر وات لـة ذوورَيكـي مو ةـةق دائةنيشـي و بـة        بة حةقيسةت لَيرة كة هاتووة، مـةعناي ئـةوة نيـ   
كةييتي خؤي ميزانية ئةنووسَي و ئـةينَيرَيت، بـةو شـيكةة نيـة، دائيمـةن ئـةو مةشـروعة كـة حـازر دةكـةن،           
لةطةَل سةرؤكي وةحدة ئيدارييةكان، لةطةَل بةرثرسي بةشةكان، لة خوارةوة  بؤ ئـةو دَيـت، ئـةوجا رَيكـي     

اعلداد مشلروع   : مي دةكات وةكو بةرثرسـي يةكـة، بؤيـة ثَيشـنياري مـن ئـةوها دَيـت       دةخةن بةآلم ئةو تةسةي
، ئـةو شـكةة بَيـت، زؤر    موازنة احملافظة بالتعاون و التنسيق مع رؤسلاء الوحلدات االداريلة و رفعهلا اا اجملللس     

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

سـائي وةحـداتي ئيـداري بَيـت، ضـونكة دةوائـريي رـةرعي لـة         رؤكمال دةَلَي، نابَيت تـةنها هـةر   .ئةوةى كاك د
 .موحارةزة مشولي ئةوة  دةكات، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئـةوة باشـة، ئـةوة    اعداد مشروع امليزانية باالشرتاك مع رؤسلاء اللدوائر احملليلة و رفعهلا اا جمللس احملافظلة      

رةقةرةى يةكةم بةو شكةةية، كَي لةطـةَليَس دةسـس بةرزبكاتـةوة تكايـة؟ رـةرموون، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ ئـةو          
رةقةرة رؤيي، بـةآلم مـن تةبةـةن مـةجا  دا و موناقةشـات كرايـةوة و هـيض رةبـس بـةو رةقةرةيـة نـةبوو،            

ةوةر دةردةضَيت، كاك رورسةتين موقتـةرةحَيكي  لةبةر ئةوةى هةردووكيان رةخنةيان لةوة دةطرت كة لة ت
دا كة ماددةيةكة بضَيتة ئاخري شت، بةآلم ئيا وةخس خؤي وةرطرتبوو و بؤ ئـةوةى هـةر رةخنـةكان لـةمن     
نةطريَيت و لة تةوةر دةرضوومية، ئةو موقتةرةحةي كـاك ررسـةت بـة هةنـدة، بـةآلم دوو رةئـي هةيـة، ئـةو         

يكون للمحافظ جملس تنفيذي يرأسه احملافظ و : حَيكي ترين كة وتيانتةرصيالتةى ئةو هةيةتي، موقتةرة
ئـةوة لـة كؤتـايي ئـةو ماددةيـة دةخرَيتــة       يضلم رؤسلاء اللدوائر و الوحلدات االداريلة المن حلدود احملافظلة،        

تنفيذ السياسة العامة حلكومة : ثانيا : رةقةرة يةك، ئيتييتاقي لةسةر بكةين و صيغةكةي يةك خبةين، دووةم
ئـةوة ض موناقةشـة هـةَلناطرَيت، ثَيويسـت ناكـات      . يم يف حلدود احملافظلة بالتنسليق ملع اللوزارات املعنيلة      األقل

تنفيلذ القلرارات التلى    : ثالثلا  : بيخةينة دةنطدانيشةوة، ضونكة هةمووي ثَيكـةوة دةدةينـة دةنطـدان، سـَييةم    
متثيلل  : رابعلا   :نيـة، ضـوارةم  ئـةوة  هـيض ئـي موناقةشـةي     يتخذها جملس احملافظلة وفلق القلوانني النافلذة،     

: خامسلا  ئـةوة  هـيض هـةَلناطرَي، تـةواو تةبيةيـة،      احملافظة يف املؤمترات والندوات واحملافل اليت يدعى اليهلا،  
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األشراف على سري املرافق العامة يف احملافظة  وتفتيشها باستثناء احملاكم والوحدات العسلكرية وحلر  االقلليم     
ــمةرطة) لكليللات واملعاهللد التابعللة لللوزارة التعللليم العللالي والبحللث العلمللي والللدوائر وات     واجلامعللات وا( الثيش

 خوَيندمةوة بة ضاكردنةوةكةي، ض موالحةزةتان لةسةري هةية؟ االختصا  االحتادي يف احملافظة، 

 :بةر َيز صةية  يتار امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر عةرةبيةكة ئةصَ  بَيت و كوردييةكـةى لةسـةر   عةرةبيةكةشي هةست دةكةم حةررية و تةرجومةكة ئةطة
نوَينةرايةتي ثارَيزطا دةكات لـة كـؤنطرة و كـؤر  و سـيمينارةكاندا     : كرابَي وا نايبَينني، خاَلي ضوارةم كة ئةَلَي

 بةثَيي ياسا و بنةماي باو؟ :كة بؤيان بانط دةكرَي، ئةوة عةرةبيةكة تا ئَيرة تةواوة، بةآلم ئةوةى تر
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .ثَينجةمي موناقةشة دةكةين

 :بةر َيز صةية  يتار امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: ثَينجةمين بة هةمان شَيوة، لة كؤتاييةكةيدا زيادةية كة تايبةمتةندي ريدراَليان هةية لـة هةرَيمـدا، لَيـرة   
ــة كو  وات االختصللا  االحتللادي يف احملافظللة  ــؤ ل ــة ب ــة ئةساس ــةر عةرةبيةك ــةرروزة  ، ئةط ــة؟ م ــة وا ني رديةك

 .كورديةكة تةعبرية لة عةرةبيةكة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك شَيروان ئاماذةى ثَيكرد، طوتي لة كوردييةكةدا تؤزَي  ةَلةت هةية، عةرةبيةكة دةكةينة ئةساس، ئَيستا 
 .كوردييةكة ضاك دةكةينةوة بةو شَيوةي كة هةية، رةرموو

 :يد حممودبةر َيز مشسة سة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عللى سلري املرافلق العاملة     االشراف : لة خاَلي ثَينجةمدا من واي ئةبَينم كة موحارز صةالحياتةكةي، كة ئةَلَي
، هةتا ئَيرة بةسة، و التيتتين و ئةوانةى ناوَي، ئةو وشةية، خـؤي كـة ئيشراريشـي كـرد ئـةوين      يف احملافظة

 .ة من بة زيادي ئةزامن، زؤر سوثاسئةطةييَن، ئةو تةرتيشة لَير
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هالة رةرموو.د

 :بةر َيز هالة سهي  وادي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـؤ  : من ثرسيارة، بة نيسبةت مةتارات، بؤي هةية تةرتيشي بكات يان بؤي نية؟ ثرسيارَيكي تـرين ئةوةيـة  
ن مةحةلَي  يان هةر شـتَيكي تـر، صـيحة بيـةوَي دايبخـات، بـة       منوونة ئةطةر بيانةوَى ساَلؤنةكي حيالقة يا

 .واستةى موحارز دايدةخات يان وةزارةتي داخيةية؟ ضؤن دةبَي تةريسةى داخستنةكة؟ زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حممد رةرج رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةمـة، تَيبينيـة ثةيوةنـدي بـة دووةم و ثَينجـةم و هةشـتةمةوة هةيـة، ئـةوةى كـة          ئةو ثَيشنيارةي كـة مـن   
، يةعين كؤمةَلَي  طررس طةورة هةية روو ئةدةن هةندَي جار لـةو  الدوائر وات االختصا  االحتادي: ئةَلَيني

ئـةمين و   نوقاتة حدوديانة، راستة ئةمة هي ئيتيحادية، بةآلم دةبَي ئاطامـان لـَي بـَي هةنـدَي جـا مةسـةلةي      
ئةوانةى تَيةةكةوَي، ئةطةر ئةمة ثةيوةندييةكي ئيشرايف لةسةر ئةوانة نةبَي، زؤر مةشاكي  دروسـت دةبـَي،   
لةبةر ئةوة ئةكرَي ئَيمة بَةَيني مةسةلةن ئةوة بة تةنسيق يان بة شتَي  هني نابَي، ئةوة وةزارةتـي تـةعةيم   

َي كـةس هـيين لةسـةر بـَي، بـةآلم ئـةو نوقاتـة        عالي شـتَيكي عيةميـة و تـةواو قسـةي دروسـتة، مـةحاكم نـاب       
 .حدوديانة ناكرَي، ناكرَي بة شَيوةيةك ئةوها ئةوة بَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو موالحةزةيةت راستة و ضاوةر وامن دةكرد يةكَي  بيَةَيت، زؤر راستة، موحارز حةقـة دةسـةآلتي هـةبَي و    

بَي، موحارـةزةي خؤيـةتي، ئـةو جومةـةي ئـةخرية شـةتب          (وات االختصا  االحتادي)هةر دائريةيةكين 
بكرَي، طومرطة، طومرط ئيتيحادية، ئةو ئيختيصاصةي كة ناتوانَيت و بة قانون دياري كراوة نايكـات، بـةآلم   

 .تؤ لَيرة بؤ تةحرميي بكةى؟ زؤر جةوان، تر هةية، رةرموو كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .لة رةقةرةكاني تر ئةوة هاتووة و دةنطيما  لةسةر دا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةوَي دةنطمان بؤ دا بؤ مةجةيس بوو، بؤ مةجةيس دةنطمان بؤ دا، مةجةيس ئيشي ئةوةية ئيشـراف لةسـةر   
، دةوائــريي موحارــةزة بكــات، بــةآلم موحــارز مةســةوليةتي ئــةمين هةيــة، مةســةوليةتي حــدودي هةيــة          

مةسةوليةتي تةنزميي زؤر شس هةية، ئيتيحادية بةآلم ئةو دةتوانَي ثرسيار بكـات و دييتـال لـة هاووآلتيـاني     
موحارةزةي خؤي بكات، بةآلم مةجةيس لةوَيندةر كة داماناية، ئةوة ئيةتيادية و تةنيتيزي نيـة، بـةَلي كـاك    

 .عبدالر ان

 :بةر َيز عبدالر ان اواعي 
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

ئــةوةى كــة جــةنابت باســي دةكــةي نوقتــةي حــدودي، خــؤي نوقتــةي حدوديــة و عايــدي حــةرةس حــدودة،  
حةرةس حدود لَيرةدا ئيختيصاصي ئةوة نية، دةبَيت تةداخول نةكات، نوقتـةى طـومرط، راسـتة لـة عـةيين      
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بكــات لــة  موحارةزةيـة، بــةآلم مةســةوليةتي مةركـةزة، هــي موحارــةزة نيـة، لةبــةر ئــةوة نـاتوانَي تــةداخول    
 .بةعزَي شت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طومرط راستة ئيدارية، بةآلم ئيدارييةكةى موشتةرةكة، باشة ئةور ؤ طومرطـت هةيـة لـة ر انيـة، كَيشـةيةكي      
ئةمين روو دةدا، دةبَي موحارز بَي دةنط بَيت؟ مةسةوليةتي هةية بضَيت و تةماشا بكـات و بزانَيـت ضـية و    

س ناضــَي لــةوَي، ئــةوة ئيشــي مــةجةيس نيــة، ئيشــي تةنيتيزيــة، ئــةى ضــؤن لــة     ضــؤن نيــة؟ بــةآلم مــةجةي 
؟ ئةوة تةناقوز دةكات لةطةَل ئـةوةدا، بـةآلم بـة    هو اعلى سلطة تنفيذية يف حدود احملافظة: جَيطايةكدا دةَلَي

 .شةرتَي  تةدةخولي دةسةآلتي ئيتيحادى نةكات، رةرموو مام خورشيد
 :بةر َيز خورشيد سةيم شَيرة

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

تةئيدةن بؤ قسةي جةنابت، ثَين ئةو قانونـةي ئَيسـتا ئَيمـة دةريبكـةين، لـة تـةئردي عَيـراق، موحـارز مومةسـيةي رةئيسـي           
مجهورية و مومةسيةي هةموو وةزارةتةكانة لة موحارةزةى خؤي، بؤيـة حـةقي هةيـة جطـة لـةوة لـةو سـَي، ضـوار جَيـةي كـة           

و ئةوانة، ئيشراف لةسةر هـةموو موئةساسـاتي دةوَلـةت بكـات لـة حـدودي موحارـةزةى خـؤي،         باوان كرد مةحاكم و جةين 
بةآلم لـة هةنـدَي شـت ئيجرائـات لـة صـالحيةتي ئـةو نيـة، دةبـَي ئيخـتريال بكـةين ئـةو صـةالحياتانة، هةنـدَي ئيجرائـات كـة                 

نة لـة هةنـدَي ئيجرائاتةكـة لـة صـالحيةتي      ثَيويستة بكرَي لة هةندَي موئةسةساتي موحارةزة، لة هةموو بوارةكانةوة، مومكي
موحارز نةبَي، دةبَي لةطةَل جيهاتي موختةب ئيتيصال بكات و ئيختريال بكةن، ئـةبَي حـةقي ئـةوةي هـةبَي ئيشـراف لةسـةر       
هةموو موئةسةسات هةبَي و تةحسيسيشي لَي بكةن، بةس لـة هةنـدَي مـةجال صـالحياتي ئـةوةي هـةبَي ئيجرائـات وةربطـرَي،         

 .يهاتي موختةب ئيتيصاَل دةكات و ئيجرائاتي وةردةطرَي، كةواتة ثَيويستة ئةو ئيجرائات وةرطرَي، سوثاسلةطةَل ج
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة زؤر راستة، بؤ ئَيمة لَيرة قانونيةن مةنةي بكةين؟ اليبةين، ئةوة خؤي دةمَينَيتةوة بؤ تةقديري خؤي 
ةي كة ثَيي دراوة و بؤ ئةو دةسةآلتانةى كة لة دةسـتووردا هـاتووة،   و بؤ تَيطةيشتين خؤي و بؤ ئةو دةسةآلت

مةجالين بدةين بؤ ئةو تةنسيسةى كة ئةطةر ويسس لةطةَل وةزيرَي  بيكات؟ بةآلم لَيرة ئةطـةر بـة قـانون    
مةنةي بكةين، لَيرة من هيض دةسةآلتَيكم نية، لةبةر ئةوة من ئيسترياح دةكةم هةردوو لَيذنة ئةو جومةـةى  

خريي شةتب بكةن، لةسةر داواي كاك حممد رةرج ئةو ئةوةل جار قسةي لَي كـرد، بيخوَيننـةوة ماددةكـة،    ئة
 .رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

راســتة ئــةوةى جــةنابت دةَلَيــي، بــةآلم ئَيمــة مةســةوليةتي ئــةمين دايتمانــة موحــارز بــة ثَيــي ماددةيــةك و  
ايبـةت، نـا ريـة هـةموو نوقاتــةكاني زمـين موحارـةزة، لـة رووي ئةمنيـةوة حـةقَيكي تايبــةتي          بر طةيـةكي ت 

خؤيةتي، بةآلم لة رووي سري اريرارق لةسةر دةزطايةكي ئيتيحادي، ئةوة جَيطاي موناقةشةية بـة حةقيسـةت،   
بكـات؟  ئايـا موحـارز ئـةو حةقـةي هةيـة مةسـةلةن ئيشـراف بكاتـة سـةر دةزطايـةكي ئيتيحـادي؟ موراقةبـة             

مةسةلةي ئةمين من لةطةَلتم، ئَيمة بة بر طةيةكي تايبةت ئةو دةسةآلتةمان داوة بة موحارز، زؤر تةبيةي و 
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سري اريرارق و االشراف عةة اريرارق، كة سـةر بـة سـوَلتةيةكي ئيتيحاديـة،     :زؤر ئيةتياديشة، بةآلم ئةوانةى تر
 .ئةوة دةكرَي؟ من نازامن بةراسس

 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
ــدا         ــة، لَيرةش ــدا، ئيتيحادي ــة بة  ــة ل ــان هةي ــواردي مائيم ــي م ــة وةزارةت ــتا ئَيم ــةوة، ئَيس ــي دةكةم ــن روون م
وةزارةمتان هةية، وةزارةتي ئَيرة ئيشراف دةكاتة سـةر هـةموو مةشـروعةكاني كـة لـةالي ئيتيحـادةوة دَيـت،        

زؤر تةبيةية، موحارزين هةمان بةنداو و جةسر و ئةوانةية، ئيشراف دةكات و تةنسيسيشيان لةطةَل هةية، 
 .دةسةآلتي هةية لة سنووري خؤيدا، كاك جةمال رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبيةي لة نيزامي ريدراَليـدا، عادةتـةن ئةطـةر جوطراريـةن ئـةو مةناتيسانـة ر ةبـت بـن بـة يةكـةوة، ئَيسـتا            
ي جـوطرايف بـة هـيض شـَيوةيةك ر ةبـت نيـة، ئـةبَي بةسـةر ئيسةيمـدا          قواتي ريدراَل بةسةر حدودة، لة ناحية

بر وات، لةبةر ئةوة هةر قوةتَي ، هةر ئيشَي ، هةر كارَي  كـة بكـرَي لـة سـنووري ئـةو مةناتيسانـة، ئـةبَيت        
بكرَي، يةعين لةطةَليدا قواتي مـةناتيسي ئـةوي لةطَةـدا بـَي، كـةوا ئـةبَي موحـارز بـةئاطا بـَي لـة           ( ئيسكؤرت)

 .وو شتَيكةوة و ئيشرارين دةكات، نةك هةر ئةوة، شتَيكي واريدة ئةطةر البردرَي، زؤر سوثاسهةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةردار نةصَيكي دةستووري دةخوَينَيتةوة و رةديشم هةية لةسةري، رةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي دةستووري عَيراقي دروست 110، يةعين ئةو دائريانةية كة بةثَيي ماددي ا  االحتاديدوائر وات االختص
كراوة، ختتص باختصاصات احلصرية التاليـة، جـةنابت و كـاك حممـد رـةرج منوونـةتان هَينـاوة، كـاك حممـد          

ارة اد-1رةرج باسي طةمارط دةكات، طةمارط صـالحياتي موشـتةرةكة بـةيين سـوَلتاتي ئيتيحـادي و ئيسةـيم،       
الطمارط بالتنسيق م  احلكومات االقةيميـة، لَيـرةدا موحـارز بـؤي هةيـة ضـاودَيري بكـات، جـةنابي سـةرؤكي          
ثةرلةمان باسي مةسائيةي ئاوي كرد، لة حةوتةم هاتية، رسم سياسة اريوارد اريائية، ئـةوين هـةر صـالحياتي    

ةك هــةر موحــارز نــاتوانَي  موشــتةرةكةية، بــة رةئــي مــن هــةر دائــريةك ئيختيصاصــي ئيتيحــادي هــةبَي، نــ   
 .تةرتيشي بكات و تةدقيسي بكات، بةَلكو حكومةتي هةرَيمين ناتوانَي تةرتين بكات، لةطةَل رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من خؤم ومت جوامب هةية، دةمزانـي ئـةوةي دةخوَينَيتـةوة، ئـةوةيان وا نيـة، ئـةوةى جـةنابت دةرـةرمووي،         

 .نازناز خان رةرموو
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 :َيز نازناز حممد عبدالسادربةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نازامن ثرسيارَيكم هةية رةنطة ببَيتة نوقتةى نيزام، ئةو ثرؤذة ياسايةي كة ئَيمة طيتتوطؤي لةسةر دةكـةين،  
ناوي ثرؤذةى ياساي ئةجنومةنة ثارَيزطاكان، ئايا صةالحيةتي موحـارز و مـودير ناحيـة و قاميسـام دةضـَيتة      

انونةى ئةصَةةن ئَيمة قسةي لةسةر بكـةين؟ ئايـا بـة قـانونَيكي تـر رَيـ  نـةخراوة، يـاخود نـاكرَي          ناو ئةو ق
 .رَي  خبرَي؟ ضونكة ئةوة بةس تةنها بؤ ئةجنومةنةكانة بةر اسس، ئةجنومةنةكان رَي  دةخةين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياسـاي ثارَيزطاكانـة هـةر بةتـةنيا، هـي      :وةكةشـي  موحارز بةشَيكة لة ئةجنومةن، ئةندامـة لـة ئةجنومـةن، نا   

ئةجنومةن نية، بةراسس ئةوةى تَيدا نـةبَي خؤمـان تووشـي ئـةو موناقةشـةية ناكـةين، دةسـةآلتي حةصـري         
ديارة، هاوبة  ديارة، موحـارز مرؤظَيكـة، خوَينـدةوارة، دةسـتووري عَيراقـي خوَينـدووة، دةسـتووري وآلتـي         

دةر تةدةخول بكات و لة كَيندةر تةدةخوَل نةكات، بةآلم نابَي بَةَيني حةصـري  خؤي دةزانَيت، دةزانَي لة كَين
بكةين و نابَي بضَيت تةدةخوَل بكات، ئـةتؤ دةسـس دةبةسـتيةوة، بـةآلم ئةطـةر تَييـدا نـةبَي ئـةوة تَيـدةطات          

ي ئـي  لَيرةدا هاوبةشة و دةبَي تةدةخول بكات، ئةطةر موصرين هـةردوو لَينـة، موقتةرةحةكـةي سـةرؤكايةت    
اللدوائر وات  و : كاك ررسةتين هني دةكةين، ئَيمة وةكو سةرؤكايةتي ئيسااح دةكةين ئةو رةقةرةي ئـةخري 

، ئـةوةي شـةتب بكـرَي، واتـة موحـارز بـؤي هـةبَي بـة ثَيـي تَيطةيشـتين لـة            االختصا  االحتادي يف احملافظلة 
ؤكايةتية بؤ شةت، ئةو جومةةيـة،  قةوانني و دةستوور لة هةر شوَينَيكدا هني بكات، ئةوة موقتةرةحي سةر

كَي تةئيدي دةكات دةسس بةرز كاتـةوة تكايـة، رـةرموون، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ زؤرينـة شـةت، كـرد، ثَينجـةم           
األشلراف عللى سلري املرافلق العاملة يف احملافظلة  وتفتيشلها        : خامسلا  دةخوَينمةوة بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطدان، 

واجلامعلات والكليلات واملعاهلد التابعلة     ( الثيشـمةرطة )ية وحلر  االقلليم    باستثناء احملاكم والوحلدات العسلكر  
، ئـةوةى دةخةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَليس دةسـس بَةنـد بكـات تكايـة؟،          لوزارة التعليم العالي والبحلث العلملي  

 .رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةى دةنط قبوَل كرا، بؤ شةشةم بر ؤ

 :بةر َيز ئاخر شَيخ مجال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :شةشةم
دةرضوواندني رـةرماني رةرمانبـةراني كـارطري ي خؤجييـةكان، تةنسـيب كردنيـان لةسـةر ئاسـس ثارَيزطـا،          -1

لةوانةى كة لـة ثةـةي ثَينجـةم و بـة رةوي خـوارةوةن، لـة ثةيـذةي ثةـةكاني رـةرمان كـة لـة ياسـادا هـاتووة،              
ــة ت    ــة رةرمانطـ ــاَلَيورن و لـ ــة دةثـ ــةى كـ ــةن      لةوانـ ــة اليـ ــةى لـ ــةو ميالكـ ــي ئـ ــي ثالنـ ــة ثَيـ ــدا بـ ايبةتيةكانـ

 .ثةيوةنديدارةكانةوة تةصنيف كراوة
ضةســثاندني رةرمانبــةرة خؤجةييــةكان لــة ثارَيزطــادا لــة نَيــو ثةيــذةي ثةــةكاني رــةرمان كــة  لــة ياســادا   -2

 .هاتوون
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :سادسا 
تعيني موظفي األدارات احمللية وتنسيبهم على مستوا احملافظة  نن هم يف الدرجة السابعة فما ل اصدار امر 1

دون من سلم الدرجات الوظيفية املنصو  عليها يف القانون الذين  يتم  ترشيحهم من الدوائر املختصة وفقلا  
 .خلطة املالك املصدقة من اجلهات املعنية

 . افظة  يف سلم الدرجات الوظيفية املنصو  عليها يف القانونل تثبيت املوظفني احملليني يف احمل2
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وا بزامن ئةوة  هيضي تَيدا نية، رةرموو كاك مجال

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةرةجة ثَينجة، جا  هةر تةنها  ةَلةتَي  هةية لة دةرةجةكة، لة عةرةبيةكة دةرةجة حةوتة و لة كورديةكة
 كاميانة؟ 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةَليَ  ــرة ئ ــة        : لَي ــس ب ــار ثَيويس ــداري زؤر ج ــدةى ئي ــةزانني وةح ــان ئ ــة خؤم ــةر، ئَيم ــدني رةرمانب دامةزران
ةخؤ، يـةعين بـؤ ئـةو صةالحيةتةشـي نـةبَي، ئـةو جـؤرة        دامةزراندني ثؤليس هةية، هَيزةكاني ئاسايشي نـاو 

دامةزراندنة  نةكات؟ يةكَي  لة موشكيةةكاني ئَيمـة ئـةوةبووة دامةزرانـدني مةركةزيـةت لـة ئةجنومـةني       
وةزيران كة ضةند موشكيةة بووة بؤ كارطوزارَي ، رةنطـة مةكتـةبَي ، خةسـتةخانةيةك دةيـان جـار كيتـابي       

واية صةالحيةتي هةبَي بؤ دامةزراندني ثؤليسـي ئاسـاين، سـةبارةت بـةوةى      كردووة بؤيان نةكردووة، با 
ئةمر تةعني، من ثَيم باشة دواي تةصديق، دواي تةصديسي ئةجنومةنةكة ئةمرةكـة دةربكـات، دواي ئـةوةى    
كة ئةجنومةن ئةو مةمجوعـة رةرمانبـةرةي كـة ئـةو داواي دةكـات دانـةزرَي، بةـد تصـديق اجةـس، ئـةوجا           

 .ةربكاتئةمرةكة د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو كاك عبدالر ان
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 :راا بةر َيز عبدالر ان ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةوةى مـن هـةر تَيبينيةكـةى كـاك جـةمال بـوو، ئــةو خةلةلـة بـوو هـي ثةـةكان، حـةوت و ثَيـنج بــوو، زؤر              
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ووبةَلَي كاك ئيحسان رةرم

 :بةر َيز احسان عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة حةقيسـةت ثَيشـا كـاك دكتـور ثرسـيارَيكي كـرد و وآلمدانـةوةي نـةبوو، مةسـةلةي قاميسـام و مةركـةزي            
موحارةزة، ئةوة لة قةزاكان مةجةيسَي  هةية ئينتيخابي قاميسامي دةكـات، لـة مةجةيسـي موحارـةزة باسـي      

جنومةنة موحارةزةوة و ئينتيخاب دةكرَي، بؤ قاميسـامي مةركـةزي موحارـةزة نـة     موحارز دةكةن لة الي ئة
لــة ئةجنومــةنة ثارَيزطــا ئيشــارةتي ثَيــدراوة، نــة لــة موقتــةراحاتي موحــارز بــؤ ئــةوةى قاميســامي مةركــةز    
دةستنيشان بكةن، لة ناو مةركةزى موحارةزة دوو مةجةس نابن، كاك سةردار ئيشارةتي ثَيدا، ئةبَي ئةوين 
مةجةيسَي  هةبَي، مةجةيسي موحارةزة هةية، مةجةيسـَيكي تـر دروسـت دةبـَي بـؤ ئـةوةى تـةنيا بـؤ ئيشـي          
ــةزي         ــامي مةرك ــرَي، قاميس ــة بك ــة  موعالةج ــةو مةوزوع ــةبَي ئ ــن ئ ــةوري م ــة تةص ــةزة؟ ب ــةزاي موحار ق

 .موحارةزة لةالي كَيةوة ثَيشنيار دةكرَي، يان ئينتيخاب دةكرَي؟ سوثاس
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .كاك سةدالدين رةرموو

 :بةر َيز مالسةدالدين مال عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، رمـادون نـابَي، رمـا دونهـا،     وتنسيبهم على مستوا احملافظة  نن هلم يف الدرجلة السلابعة فملا دون     :كة دةَلَي
 .ي بؤ زياد بكرَي، ئةوة يةكةم لة شةشةم، لةطةَل رَيزمدا(ها)دةبَي 

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عادةتةن هةر وةكو لة ياساكةشدا هـاتووة، خيتـةى ميالكـي مـوةزةرني ئيةـداد دةكـرَي و دةضـَيتة وةزارةتـي         
تة موحـارز، ئـةمري   مالية بة نيسبةت موحارةزة، ثا  ئةوةى كة خوتةكةي موحارةزة تةصديق كرا، دةدرَي

ئيصداري تةعينةكة موحارز دةيكات دواي ئةوةى كة خوتـةي ميالكـات تةصـديق دةبـَي، ئـةوة بـة نيسـبةت        
قسةكةي كاك عادل، بة نيسبةت ئةوةى كاك ئيحسان دةيَةَي، ئةوةى لة عَيراق موتةبةعة بة نيسبةت قـةزاي  
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كؤمةَلَي  دَيهات هةية، سةر بـة مةركـةزي    مةركةز، ئةوان مةجاليسي تايبةتي خؤيان هةية لة قةزا، ضونكة
قةزانة، بؤية ئيمكان هةيـة مةركـةزي قـةزا دروسـت بـَي ئةطـةر هـات و دَيهـاتي هـةبَي، لَيـرة موقتـةرةحَي             

مومكينـة تـةداخول بـَي بـةيين ئيختيصاصـاتي      : هاتية لة اليةن هةندَي  لة ئةنداماني ثةرلـةمانين دةَلـَين  
ةيسـي موحارـةزة، ئةطـةر مةجةيسـي موحارـةزة سةرثةرشـس ئـين و        مةجةيسي قةزا و ئيختيصاصاتي مةج

كارةكاني مةجةيسي قةزايةكة بكات، بـا بَةـَيني ئـةوة ئيختيصـار دةبـَي لـة ئـين كردنةكـة، واتـا ئةجنومـةنة           
قةزاي مةركةز نـةمَييَن، قاميسـامي قـةزاي مةركـةزين بةشـَيوةى تـةعني بَيتـة ئـاراوة، ثَيويسـت ناكـات دوو           

موحارةزةيةك هةبَي، مةجةيسي قةزاي مةركةز و مةجةيسي موحارـةزة، دوا رةئـين رةئـي    مةجةيس لة ناو 
 .ئَيوةى بةر َيز و ئةنداماني ثةرلةمانة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو موالحةزاتانةى كة درا، لة راستيدا ئةوةى كاك عادل كة باسي ئاسايشي كرد، ئةطةر لَيرة باسي بكـةين و  

ــاين  ــتا ئاس ــرةدا       هَيش ــة و لَي ــةنة وةزيران ــةربة ئةجنوم ــةكراوة و س ــد ن ــة، تةوحي ــؤي هةي ــدي خ تايبةمتةن
تَيكةآلويةك دةبَي، هةر وةختةكي ئةوة عيالج كـرا، ئـةو وةخـس دةكرَيـت ئـةو هينانـة بـاس بكـرَي لَيـرةدا،          

ئـةواني تـر كـاك    لةبةر ئةوة شتَي  بَةَيني مةبدةئيةن راست بَيت، كة نةطوجنَيت لةطةَل واقي ، نابَيت ئـةوة،  
هني وةآلمي دايةوة، ثَيم واية ئةو شتة با  هاتووة، دةرةجة سابةة رما دون يان دونها، ئةو شتة زؤر رـةرق  
ناكات كاك سةدالدين وابزامن، من وةكو خـؤي و ض طؤر انكارييـةكي بةسـةردا نـةهاتووة، رـةرموو كـاك حممـد        

 .رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

املصللادقة باالغلبيللة املطلقللة علللى اقللرتاح اجللراء الللتغريات  : ، وتوومانــة13ئَيمــة لــة مــاددةى شــة  رةقــةرة 
، ، ئةمة كةى ئيسرارة؟ جيهةتي تـةنيتيزي مـةجةيس موحـارزة، ئَيسـتا لَيـرة تـؤ تـةنها ضـيت داوةتـيَ         االدارية

دروستكردني ناحيةيـة، البـردنَيس،    ، مةرروزة ئةوانةى تر هةمووي، يةعيناستحداث او الغاء مراكز الشرطة
دةمج كردنيس، مادام ئةى كَي بؤ مةجةيسي رةر  دةكات؟، بؤ ضي لَيرة تةنها هةر شورتةية؟ ماددةى شـة   

، ئةو هةموو شتانة خؤ شتَيكي دروستة، كـَي رةرةـي ئـةكات؟ كـَي رةرةـي ئـةكات بـؤ مـةجةيس؟         13رةقةرة 
َيـرة تـةنها شـورتةت داوةتـَي؟ لةبـةر ئـةوة ئـةبَي ئـةو شـتانة          مةرروزة لة رَيطةى موحـارزةوة بَيـت، بؤضـي ل   

طللب اجلراء اللتغريات االداريلة عللى      : نووسراوة، مةسةلةن  13هةموو جارَي ئةوةى لة ماددة شة  رةقةرة 
و اخل، تةلةبةكـة ئـةو بيكـات، تةلـةبي ئةوانـة ئـةو بيكـات،        االقضية و النواحي و القرا للدمج و االسلتحداث  

 .ئيسراري ئةكاتمادةم مةجةيس 
 :بةر َيز سردار صباح بؤزؤ هةركَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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امن حدود احملافظلة و بلاقرتاح احمللافظ او ثللث اعضلاء      : باسي كراوة، لة نيهايةتةكةيدا 13هةر لة ماددةى 
، هــةر لــة خــودي ماددةكــةدا بــاس كــراوة، موصــادةقةكة لــة اليــةن مةجةيســي موحارةزةكــة دةبــَي،     اجمللللس

 .باسي كراية بة تةرصي ، سوثاس 25ةرسومةكة  لة ماددةى م

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَيرة صةالحياتي تةعني و تةسبيت و دةرةجـات و رةرـ  و ئةوانةيـة، دةدةمـة دةنطـةوة ئـةو ماددةيـة، كـَي         

كـرا، حةوتـةم   لةطةليَس دةسس بَةند بكات تكاية؟، رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط ئـةوة  قبـوَل   
ئـةوة شـتَيكي   إختاو األجراءات األدارية والقانونية حبق موظفي األدارات احمللية عللى مسلتوا احملافظلة،     :دةَلَي

 .رؤتينية، هيض موناقةشةي هةَلناطري، رةرموو مام خورشيد

 :بةر َيز خورشيد سةيم شَيرة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وائريي حكومةت، لة زمين موحارةزة، مودةرائي ئةقسـام صـالحياتي   ئيجرائاتي قانوني لةطةَل موةزةريين دة
موحارز نية ئيجرائاتي لةطةَل بكات، موةزةرني دةتواني، بةآلم هةر رةئيس قسمَي  يـان رةئـيس دائريةيـةك    
يـان رةئـيس بةلةديــةك، موحـارز صـةالحيةتي نيــة ئيجرائـاتي لةطـةَل بكــات، ئاطـاداري وةزارةتةكـةى بكــات         

 .بطرَيتئيجرائاتي وةر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

إختلاو األجلراءات األداريلة والقانونيلة حبلق      : خؤي بة تةئكيد بة ثَيي قانون ئـةوةى دةكـات، ئـةوة نووسـراية     
مةعةومـة بـة ثَيـي قـانون دةيكـات، ئـةوةى دةسـةآلتي نـةبَي         موظفي األدارات احمللية عللى مسلتوا احملافظلة،    

 .كات، ئةوة  تةواوة ثَيويست بة موناقةشة ناكات، رةرموو سارا خاننايكات، ئةوةى دةسةآلتي هةبَي دةي

 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرة بؤ وةرطرتين ئيجرائاتي ئيداري و قانوني، باسـي رؤَلـي مةجةيسـي موحارـةزة نـةكراوة، يـةعين ئةطـةر        
 .ةيسي موحارةزة، ضونكة ئةوة ئيجرائاتة، سوثاسبَيت و لةوةشدا تةنسيق هةبَي باشة، تةنسيق لةطةَل مةج

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـةعات دةبـَي دابنيشـي،     24ئةوة شتَيكي نيزامية، رةبس بة مةجةيسةوة هةيـة، ئةطـةر وا بَيـت مـةجةيس     

اجلرائم مسؤولية استتباب األمن والنظام يف احملافظة وله ان يأمر الشرطة بالتحقيق يف : ثامنا  :ئَيستا هةشتةم
مسؤولية استتباب األمن والنظام يف  بؤ ئةوةى مواريق بن لةسةر ئةو موالحةزاتانة،اليت تقع داخل احملافظة، 

داوا كـردن و   احملافظة وله ان يأمر الشرطة واالجهزة االمنية بالتحقيق يف اجلرائم اليت تقع داخلل احملافظلة،   
و هــةم ثــؤليس، هــةردووكيان كــة تــةحسيق لــة  ئــةمر كــردن بــة ئــةجهيزةى ئــةمين، يــةعين هــةم ئاســاين  

 .جةرائيم بكةن و نةك شس تر، ئةوة شتَيكي تةبيةية، كةس قسةي هةية؟ رةرموو كاك جةعيتةر
 



 38 

 :مصطفى معروفبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ضـونكة بـة خـؤي    ئَيمة ئةبَي لةو بر طةية شتَي  زياد بكةين، كة ثَيشاكاك شَيروان باسي كرد، ئةبَي بَةـَيني 
هةر وابوو ثَيشا، نةك هةر بـؤ موحـارز، بـؤ قاميسـامين و بـؤ مـودير ناحيـة ، لـة كؤتـايي بر طةكـة زيـاد            
بكرَي، ئةوة دةبَي بؤ قاميسام و بؤ مـودير ناحيـة ، لةبـةر ئـةوةى بةرثرسـي لَيذنـةى ئـةمين لـة ثارَيزطـادا          

ارـةى ئـةوة  بكـرَي، ضـونكة لـة خـاَلي ثَينجـةم        موحارز و قاميسام و مودير ناحية بةرثرسن، زائيـدةن، ئيز 
مةنةمان كردية كة داخيةي هَيزي ثَيشمةرطة بن، بةس لة لَيذنةى ئةمنيدا، هَيـزي ثَيشـمةرطة بةشـدارن لـة     
مةنتيسة، ئةوانة عوزون لة لَيذنة ئةمنيةكان، وةكو ئاساين و ثؤليس، هَيزي ثَيشمةرطة  ئةبَيتة عوزو لة 

لة كؤتاييةكةي ئةطةر ئةوة زياد بكرَي، لةبةر ئةوةى بةرثرسي لَيذنةى ئةمنيـة لـة    لَيذنة ئةمنيةكان، ئةبَي
ثارَيزطاكة، ئةوة بؤ قاميسام و مودير ناحيةشة، لَيذنةى ئةمين، هَيزي ثَيشمةرطة  موشـتةرةكة لـةو لَيذنـة    

 .ئةمنية، ضونكة ثَيشا وا بووة، ئَيستا  هةر وا دةبَي، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةمال رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان يلأمر   :، ئةوة واريـدة، بـةس  مسؤولية استتباب األمن والنظام يف احملافظة: ثامنا  :بة نيسبةت بيدايةتةكةى
ة، حتري  ئةوة ئيشي مودةعي عامة، ئيشي شورتة نيالشرطة بالتحقيق يف اجلرائم اليت تقع داخل احملافظة، 

الشكوى، تةحسيسة، ئَيمة بةراسس ئةطةر طرنطي بةو مةوزوعة بدةين، بؤ ئةوةى خـةَلكَيكي تـر لـةو ئيشـانة     
نةكات، ضونكة لةوانةية وةكو ثَيويست و ياسايي كار لة مةوزوعةكة نةكةن، بؤية ثَيويستة مدعي عـام ئـةو   

 .كارة بكات، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرمووكاك حامت ر

 :بةر َيز حامت  ة جان
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيارَيكم هةية سةبارةت بة بر طةي هةشت، دةَلَيم ئةطةر مـةجا  بـدةيي، بر طـةى هةشـتةم و دةيـةم      
ثارَيزطار بةرثرسة لـة دابينكردنـي   : زؤر هاوصيغة و هاوشَيوةى يةكان، حةقة بكرَينة يةك بر طة بةم شَيوة

نيزام لة ثارَيزطادا، ثاراستين ئاساين و نيزام و مـايف هاووآلتيـان و طيـان و مـاَل و موَلكيـان، بـؤي       ئاساين و 
هةية رةرمان بدات بة ثؤليس لَيكؤلَينةوة لةوتاوانةدا بكات كة لة ناو سنووري ثارَيزطادا روودةدةن، لـةباري  

ة ثاراسـتين ئاسـاين و نيـزام خباتـة     نةتواني دةزطاي ئاسـاين لـة ثارَيزطـادا جَيبـةجَي كردنـي ئةركـةكاني لـ       
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بةردةم وةزيري ناوةخؤ، بر َيكي ثَيويسـت لـة هَيـز خبةيتـة طـر ، ئـةو ئةركـةى بـؤي هةَلبسـوور َي، بـةو شـَيوة            
 .هةردوو ماددةى هةشتةم و دةيةم ئةبَيتة يةك بر طة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مام خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سةيم شَيرة
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

ئةوةى كة هاتووة لة بر طةى هةشتةم من لةطةَليمـة، بـةآلم ئـةو صـةالحيةتة ثارَيزطـار نـاتوانَي مومارةسـةي        
ئةو صةالحياتة بكـات، ئةطـةر نةيكةنـة رةئيسـي لَيذنـةى ئـةمين موحارـةزة، دةبـَي ئـةو عينوانـة تةسـبيت            

من ثَيم واية ماددةى هةشت و دة لةيـةك بـدرَي، ضـونكة     :بكةين، ضونكة ئَيستا واقةَيكي ديكة هةية، دووةم
هـةردووكيان يــةك مــةعناي هةيـة و دةوَلةمةنــدتر بكــرَي، هــةر مةسـةلة ئةمنيةكةيــة، حيمايــةتي ئــةمن و    

 .مومتةليكاتة، سوثاس
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان يلأمر  : ي ئةمن و ئاسايشي موحارـةزة، بـةآلم كـة دةَلـيَ    تةبةةن ئيةتيادى موحارز مةسةولة لة دابني كردن
مـةوزول تـةحريكي شـةكوا نيـة، جةرميةيـةك لــة      الشلرطة بلالتحقيق يف اجللرائم الليت تقلع داخلل احملافظلة،        

جةرميةيـةك لـة رـالن طـةرةك رووي داوة، رـةرموو تـةحسيسات بكـةن،        : جَيطايةك روودةدات، موحـارز دةَلـيَ  
آلم ديسان ئةطةر بة ثَيي قانون ئيزارة بكةين هيض مانةةتَي  نية، ورـق السـانون،   مةسةلةكة بةو شكةةية، بة

ئةطةر ئيزارة بكرَي، زؤر شتَيكي تةبيةي و ئيةتياديـة، بـة نيسـبةت ئـةوةى كـاك شـَيخ جةعيتـةر دةيَةـَي بـة          
نـةك وةكـو    نيسبةت ثَيشمةرطة، ئيمكان هةية لة لَيذنةى ئةمين وةكو نوَينةر لـةوَى موحـارز دايـبيَن، بـةآلم    

ئةجهيزةى ئةمين شورتة ئةمريان ثَي بكات بة تةحسيق، نةخَير، لة زمين لَيذنةى ئةمين بؤ راوَيذكردن لـة  
مسائيةي ئةمين لةطةَليان، ئةوة شتَيكي تةبيةي و ئيةتياديـة ثَيمـان وايـة، بـة نيسـبةت ئـةوةى كـة موحـارز         

هاتينـة مـةهام و صـةالحياتي قاميسـام و مـودير      رةئيسي لَيذنةى ئةمنية لة موحارةزة، ئيةتيادية، بةآلم كة 
ناحية، بة هةمان شَيوة لةوَين دةبَي عةيين نةب هةية، ئَيمة نةصي جياجيا دادةبةزَينني بة نيسـبةت لـة   

 .هةر يةك لة مةهام و صةالحياتي قاميسام و مودير ناحيية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مسلؤولية اسلتتباب   : ثامنلا  : رق بوون ثَيويست ناكات موناقةشةي بكةينئةو نةصةي دةخوَينمةوة ئةطةر موا
األمن والنظام يف احملافظة وله ان يأمر الشرطة و االجهزة االمنية بالتحقيق وفق القانون يف اجلرائم اليت تقلع  

 .رةرموو كاك سةدالدينداخل احملافظة بصفته رئيسآ للجنة االمنية يف احملافظة، 
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 :ةدالدين مالعبداهللبةر َيز مال س
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 للمحلافظ سللطة مباشلرة،   : ، بَةـَيني مسؤولية استتباب األمن والنظام :، ئةوة نا، لة جياتيوله ان يأمر الشرطة
، يـةعين ئـةوة ئـةمري بـة شـورتةي ناكـات، ئـةوة تـةحريكي         و لله ان يلأمر بتحريلك الشلرطة    ئةوها باشاة، 

الليت تقلع داخلل    : اجلرائم، ئـةمري موباشـر لـة دةسـس ئـةو نيـة، لـة ثاشـان دةَلـيَ          شورتة دةكات لةتحسيق يف
 .ئةوها جواناة اليت تقع امن احلدود االدارية للمحافظة،: ئةوة كةليمةكي رَي  نية، بَةَينياحملافظة، 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نازناز خان رةرموو

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالسادر
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

من لةطةَل ئةو نةصةم كة جةنابت خوَيندتةوة، بةآلم بـؤ كـورت كردنـةوةى مةوزوعـةكان، منـين عةينـةن       
ئةو رةئيةم هةية كة رةقةرةي دة زياد بكةينة سةري، لة حاَلةتَي  كة نةيتواني داواي يارمةتي لة وةزارةتي 

 .، بؤ ئةوةى كورت بكةينةوة مةوزوعةكةىناوةخؤ بكات، ئةمة  ئيزارة بكرَي كة لة رةقةرةي دة هاتووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةى كة نازناز خان دةيَةَيت، تةحصي  حاصةة، بـةآلم ئـةو جومةةيـةي ئيزارـة دةكـةم، بـةآلم جـارَيكي تـر         
ق مسؤولية استتباب األمن والنظام يف احملافظة وله ان يأمر الشرطة و االجهزة االمنية بلالتحقي  :دةدوَينمةوة

، كـَي لةطـةَل   وفق القانون يف اجلرائم اليت تقع امن حدود احملافظة بصفته رئيسآ للجنة االمنيلة يف احملافظلة  
طللب اسلتحداث او الغلاء مراكلز الشلرطة بعلد        :ئةوةية دةسس بَةند بكات تكاية؟ كَي لةطةَلدا نية؟ بـؤ نؤيـةم  

احلفاظ على األمن والنظام : عاشرا شةي ناوَي، ئةوة  موناقةمصادقة اجمللس باألغلبية املطلقة لعدد اعضاءه، 
و اية حقوق املواطنني وارواحهم و نتلكاتهم ويف حالة عدم قدرة االجهزة االمنية على حتقيق ولك يعرض 

احلفاظ : ، عاشرا ئةوةى خاتوو نازناز داواي كردبوو لَيرة هاتبوو، بؤية هينم نةكرداألمر على وزير الداخلية، 
ظام و اية حقوق املواطنني وارواحهم و نتلكانهم ويف حالة عدم قدرة االجهزة االمنية عللى  على األمن والن

ئةطـةر بـؤي   حتقيق ولك يعرض األمر على وزير الداخلية مبينا  مقدار القلوة الكافيلة أل لاز تللك الواجبلات،      
ر َيز كـاك زانـا قسـةي    نةكرَي ئةوةى نازناز خان وتـي، داوا لـة وةزيـري نـاوةخؤي دةكـات، تةبيةيـة ئـةوة، بـة        

 .هةية، رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر ئي مــن ئــةو رةقةرةيــة بــؤ حاَلــةتي رووداوَيكــي لــةناكاوة، رةقــةرةى ثَيشــا بــة شــَيوةيةكي طشــتية بــؤ    
نةبوويتـة حاَلـةتي تـةواري،     ،اثنلاء القالقلل و االحلداث   ئيستيتبابي ئةمنة، بةآلم لَيرةدا لة كاتي رووداوَيكـة،  

بةآلم رووداوَي  روويداية لة سنووري موحارةزةي، ئـةو قوةتـةي كـة لةبـةر دةسـتيس بةشـي ناكـات، ئـةوجا         
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احلفلاظ عللى األملن والنظلام و ايلة      : اثناء القالقل، عاشرا : داواي قوةتَيكي تر دةكات، بؤية ثَيم باشة بَةَيني
 .اثناء االحداث و القالقل،ويف حالة عدم  حقوق املواطنني وارواحهم و نتلكاتهم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة مةرهومة لَيرة و ئةوة تةحصي  حاصةة، بـا رةبـس نةكـةين، كـَي لةطـةَل نةصـةكةية بـةبَي طؤر انكـاري         

 :حادي عشر :دةسس بَةند بكات تكاية، كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينة، ماددةى يازدةم

 :قرارات اجمللس يف احدا احلاالت اآلتية األعرتاض على: اوال 
 .اوا كانت خمالفة للدستور او القوانني النافذة -أ

 .اوا مل تكن من اختصاصات اجمللس -ب
 .اوا كانت خمالفة للخطة العامة حلكومة األقليم او للموازنة -ج

ملن تلأري  تبليغله بله،     ( مخسلة عشلر يوملا    )يقوم احملافظ بأعادة القرار اا اجمللس خلالل ملدة اقصلاها   : ثانيا 
 .مشفوعا  بإسباب اعرتااه و مالحظاته

اوا اصر اجمللس على قراره، دون إزالة املخالفة اليت بينها احملافظ، فعليه إحالته اا احملكمة االدارية للبت : ثالثا 
تـةواوة،  ئةوةى تر شةتب كراوة لةسةر ئيسترياحي هـةردوو لَيذنـةى هاوبـة ، ئـةوة زؤر نةصـَيكي      يف األمر، 

 .ناصح.تةبيةية، بؤية ثَيم واية هيض موناقةشةي هةَلناطرَيت، رةرموو د
 :رمضانناصح  يتور .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةم و دووةم و سَييةم و ئةلف : حادي عشر بة عةرةبيةكة كة وتراوة حادي عشر، لة كورديةكة نووسراوة
، بةآلم كاك شَيروان بة ئـةلف و بـا و جيمـي خوَينـدةوة،     آل و ثانيآاوو با و جيمة، لة عةرةبيةكة  عةينةن 

، كـة  اوآل: ، ئينجـا ئـةوة دروسـت نيـة، ئـةوةل جـار دةبـَي بَةـَيني        3و 2و 1ئينجا دوايي ئةليتي يةكةمي كـردة  
هاتووة حادي عشر ئةبَي بَةَيني يةك، نةك ئةلف، ئينجا بكرَيتة ئةلف و با و جيم، نةك عةكسةكةي ئـةوةي  

ةوني خوَينديةوة، ئةبَي ئةوةل جار حادي عشر، يةك، ئينجا دوايي ئةلف و با و جـيم، بـةو شـَيوةية،    كاك ع
 .يةعين دةبَيتة يةك و دوو و سَي و ضوار، بةآلم يةكةكة دةبَيت ئةلف و با و جيم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةردووكي دةبَي، مام خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد سةيم شَيرة
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

نـواب قةيناكـة،   للمحافظ ختويل بعض صالحياته اا نوابه او القائمقام او مدير الناحية،  :بر طةى ضوار دةَلَي
ئةوانة وةحـداتي  : بةآلم قاميسام و مودير ناحية لَيرة صالحيات و مةهاميان دياري كراوة، ئةوة يةك، دووةم

ية، امر بالصرريشن بـة خؤيـان، لـة زمـين دائـريةي موحارـةزة       شبة موستةقي  و وةحدةكي حيسابيشيان هة
نية كة تةكةييتي مودير قسمةكي بكات، يـان نـائي، موحـارز نينـة موباشـةرةتةن، لةبـةر ئـةوةى وةحـدةكي         
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شبة موستةقي  و وةحدةكي حيسابيشة، مةهامي و ئةوةشي لَيرة دياري كراوة، بة رةئي من دةتـوانني نـةك   
كو بةعزَي مةهام تةخوي  بكات يان وةكالةتي بـداتَي بـة تايبـةتي كـة ئـةو بضـَي لـة        بةعزَي صةآلحيات، بةَل

جياتي ئيشةكة بكات، بةآلم صةالحياتي موحارز نادرَيتة قاميسام، بؤ دةوائريي خؤي دةبـَي لـة زمـين دائـرية،     
 .نابَي بؤ قاميسام و مودير ناحية، ضونكة وةحدةي موستةقيةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تيادية، زؤر سوثاس، رةرموو شةمسة خانئية

 :بةر َيز مشسة سةيد حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لَيرة ئةَلَيني موحارز صةالحيةتي ئةوةى هةية كة ئيةترياز بطرَي لةو قةرارانـةي كـة مـةجةيس دةري    
بـةآلم ئَيمـة لـة بر طـةى      ئةطـةر موخالةرـةي موازةنـةى كـرد،    : ئةكات، لة ئةلف و با و جيم، لة جيمـدا دةَلـيَ  

ئيةدادي موازةنة موحارز خؤي ئةيكات، لَيرة  ئةو كاتة زؤر دةستم هـةَلطرت، بةداخـةوة   : يةكدا وتوومانة
ئةطـةر  اوا كانت خمالفة للخطة العامة حلكومة األقليم او للموازنلة،   :ناوت نةنووسيم، لَيرة لة بر طةي ج ئةَلَي

ماددةية موحارز خؤي كردبَيس، ضؤن لَيرة موخاليف ئةبَي و ئيةـترياز  ئيةدادي موازةنة لة بر طة يةكي ئةو 
 .لةو قةرارة ئةكرَي؟ ثرسيارةكةم ئةوةية و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرموو كاك جةعيتةر

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، ئةقدةم قائيمسام يـان ئةقـدةم مـودير ناحيـة، ضـونكة كـة       لة خاَلي ضوارةم، دةبَي ئَيمة تةئكيد بكةين لَير
 .كردتة وةكالةت، ئةبَي ئةقدةم قاميسام بكةية وةكي ، نةكةي ئةوةي ئَيستا هاتوون، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تي ئةوة لَيرةدا خؤ ثَيتان واية لة كاتي سةرةر و شس وانية، مةسةلةن لة هةولَيرَي موحارز هةنـدَي دةسـةآل  

ــ  بــَي دةســةآلتي دةداتــَي،      دةداتــة قاميســامي شــةقآلوة، بــؤ ئةقــدةم؟ ئةقدةمةكــة بــؤ ضــية؟ هــةر قاميسامَي
 .دةسةآلتي صةررة، دةسةآلتي هينة، ئةوةى نووسراية تةواوة، رةرموو كاكة

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر      ــين رةق ــة زم ــوارةم ل ــوارةم، ض ــبةت ض ــة نيس ــة    11ةي ب ــَي ببَيت ــة، دةب ــةكي   12ني ــةوة بر ط ــونكة ئ ، ض
مـةوزوعَيكي تـرة،    11بَيـت،   11يةك لـة ئيختيصاصـاتي تـر، نـةك لَيـرة لـة زمـين ئـةو         : موستةقيةة، دةَلَي

، 12ضوارةم مةوزوعَيكي تـرة و ئيختيصاصـَيكي تـرة، لةبـةر ئـةوةى مـةرروزة لَيـرة ضـوارةمةكةي بكةينـة          
 ......ثارَيزطار بؤي هةية هةندَي 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باشة كاكة بؤ لة لَيذنةى قانوني موعالةجةت نةكرد و ئةو موشكيةةت هَيناية ئَيرة؟ بؤ ئـةوةى ئيشـةكامنان   

 .ئاسان بكردبا هةر لةوَي ئيسترياحت بكردبا، رةرموو كاك شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، بة بر طةيةكي موستةقي  بَيينـة  12ردني ئةو تةسةلسةلة ئيمكان هةية، ضوارةمي بكةينة بؤ موعالةجة ك
 .خوارَي، ض ئيشكاليةتيشي تَيدا نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــةو  3و 2و 1، جــا ئَيســتا ئَيمــة حــادي عشــر،  13لةســةر ئيسترياحــي كــاك هــني دةبَيتــة   4باشــة بر طــةى 

 :12ةنطةوة، كَي لةطةَليَس دةسس بَةندكاتةوة؟، رةرموون، كَي لةطةَلـدا نيـة؟   طؤر انكاريةي كة كرا دةدةمة د
ئةوة  للمحافظ ختويل بعض صالحياته اا نوابه او القائمقام او مدير الناحية كل يف امور وحدته االدارية، 

نـط قبـوَل كـرا، بـة     موناقةشة كرا، كَي لةطةَليَس دةسس بَةند كاتةوة؟، كَي لةطةَلدا نية؟ ئةوين بـة كـؤي دة  
بة  هةموو طؤر انكارييةوة دةدةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَليَس دةسس بَةند بكات؟،  18ئةكسةريةت، ماددةى 

 .12بة كؤي دةنط قبوَل كرا، ماددةى 

 :بةر َيز ئاخر شَيخ مجال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةى نؤزدةم
نة رابثـةرَينَيت لةبـةر هـؤى تةندروسـتة بـؤ ماوةيـةك كـةزياتر        لة بارَيـ  كـة ثارَيزطـار نـةتوانَيت ئةركـةكا     

مانط ئةوا خانةنشني دةكرَيت و ثَيويستة لةسةر ئةجنومةن ثارَيزطارَيكة نوَى هةَلبذَيرن ( 3)نةبَيت لة سَة 
 .بة هةمان شَيوازى لةم ياسايةدا هاتووة و تا ئةو كاتة  يةكَي  لة جَيطرةكانة بة كارةكانة هةَلدةستَيت 

 :ةر َيز عوني كمال سةيد بزازب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة عشرة
يف حالة عجز احملافظ عن اداء مهامه السباب صحية ملدة تزيلد عللى ثالثلة اشلهر تلتم احالتله عللى التقاعلد          

حللني  وعلى اجمللس انتخاب حمافظ جديد بلنفس اآلليلة امللذكورة يف هلذا القلانون ويقلوم احلد نوابله  هامله          
 .انتخاب احملافظ اجلديد

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكـةين، بـةآلم ثَيمـان وايـة ئـةو ماددةيـة ئـةوة ببَيتـة رةقـةرةي يةكـةمي، رةقـةرةي            
، لةالي خؤمان دووةم ، موقتةرةحَي  وةخس خؤي بؤمان هات لة اليةن كاك ئيحسانةوة ئةطةر  ةَلةت نةمب
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يف حالة غياب احملافظ، ينوب عنله احلد نوابله الداء مهامله طيللة فلرتة       : نووسيومانة، رةقةرةكة بةو شكةةية
، ئةطةر ئةوة بكرَيتة رةقةرةي دووةم، لةطـةَل ئـةوة  يـةكاي دةطرَيتـةوة، ئةطـةر بكـرَي موناقةشـة        الغياب

 .بكرَي، و رةقةرةي ئيزايف بكرَي، سوثاس
 

 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
ئةوة ئةطةر وا  بَي رةقةرةي يةكةم بَيت دةبَي لَيرة، ئةوة تةحصي  حاصةة، ئةوةى رةقـةرةي يةكـةم بـَي،    

يف حالة عجز احملافظ عن اداء مهامه السباب صلحية ملدة تزيلد    : يف حالة  يابة ينوب عنة احد نوابة، دووةم
نتخاب حمافظ جديلد بلنفس اآلليلة امللذكورة يف هلذا      على ثالثة اشهر تتم احالته على التقاعد وعلى اجمللس ا

ئـةوة هـيض شـتَيكي ناوَيـت، هـةم رةقةرةكـة       القانون ويقوم احد نوابه  هامه حلني انتخاب احمللافظ اجلديلد،   
دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليَس دةسس بَةند كاتـةوة، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة       12ئةوة ئيزارة كراوة، ماددةي 

 .قبوَل كرا، ماددةى بيست كؤي دةنط ئةوين

 :بةر َيز ئاخر شَيخ مجال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى بيستةم
ثارَيزطار و هةردوو جَيطرةكةى بةردةوام دةبن لة بةَرَيوةبردنة كاروبارى رؤذانة دواى تـةواو بـوونة مـاوةى     

 . ان كةسَيكة تر هةَلدةبذَيرن خوىل هةَلبذاردنة ئةجنومةن و تا ئةو كاتةى ئةجنومةنة نوَى لة دواى ئةو
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يستمر احملافظ ونائباه يف تصريف االمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة االنتخابية للمجلس واا حني انتخاب 
 .من خيلفهم من قبل اجمللس اجلديد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَةند يكـات، سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنطـةوة         ئةوة  تةبيةية
 .ئةوة  قبوَل كرا، ماددةى دواتر تكاية

 :بةر َيز ئاخر شَيخ مجال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى بيست و يةكةم
 .ثارَيزطار وةزيرى تايبةمتةند بؤى هةية هةندَى لة دةستةاَلتةكانة بدات بة :يةكةم
ــ ، راى        :دووةم ــيض وةزارةتَي ــة ه ــااونةتةوة ب ــة نةبةس ــةى ك ــةو اليةنان ــةكان و ئ ــةر وةزارةت ــتة لةس ثَيويس

ــةو       ــار ب ــادا و ئاطاداركردنــةوةى ثارَيزط ــة ثارَيزط ــةن ل ــةوَى بيك ــة دةيان ــرن ك ــةو كاروبارانــة وةرط ــار ل ثارَيزط
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لة ضوارضَيوةى ثارَيزطادا، بؤ ئةوةى ئاطـادار بـَة    نامةنووسينانةى كة لةطةَل رةرمانطةكاندا ئاَلوطؤر ى دةكةن
 .لَييان و ضاودَيرى كردنة جَيبةجَة كردنيان

ثَيويســتة ســةرؤكةكانة رةرمانطــةكان و دةزطــا طشــتيةكانة نــاو ثارَيزطــا خؤيــان بةمانــةى خــوارةوة   :ســَييةم
 :ببستنةوة

 .ةرمانةطة رةرعيةكاندائاطادار كردنةوةى ثارَيزطار بة ئاَلوطؤر كردنة نووسراو لةطةَل ر-1
 .بةرزكردنةوةى راثؤرت بؤ ثارَيزطار لةبارةى ئةو كاروبارانةى بؤيان دَيت-2
ئاطاداركردنــةوةى ثارَيزطــار لــةكارةكانيان كــة ثةيوةنــدييان هــةبَة بــة ئاســاين يــان كاروبــارى طــرنط يــان -3

 .ةرةوشتة رةرمانبةرةكانةكَيشةكانة كة ثةيوةنديدارن بةزياتر لة رةرمانطةيةك لة ثارَيزطادا، يان ب

ئاطاداركردنةوةى ثارَيزطار لة دةست بةكاربوونة سةرؤكةكانة رةرمانطةكانة رةرعة خؤجَيية لةئـةرك و  -4
 .ررمانيان ياخود دةست هةَلطرتنيان لةكارةكانيان

بـةجَة  ثَيويستة ثارَيزطار وةزارةتة ثةيوةنديـدار ئاطاداربكاتـةوة بـة وردةكـارية ثر ؤذةكـانة كـة جيَ       :ضوارةم
 .دةكات لةسةر ئاستة ثارَيزطا و ئةوةى ثةيوةندى هةية بة تايبةمتةندييةكانة ئةو وةزارةتانةوة

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة  احلادية والعشرون
 .للوزير املختص منح بعض من صالحياته اا احملافظ: اوال 

غلري املرتبطلة بلوزارة اسلتطالع رأي احمللافظ يف االملور الليت تلروم القيلام بهلا يف            على الوزارات واجلهلات .ثانيا 
احملافظة واعالم احملافظ باملخاطبات الليت رريهلا ملع دوائرهلا ومرافقهلا يف نطلاق احملافظلة، ألطالعله عليهلا،          

 ومراقبة تنفيذها
- :زام  ا يليعلى رؤساء الدوائر واملرافق العامة يف نطاق احملافظة األلت:  ثالثا 

 .إعالم احملافظ  خاطباتهم الرمسية، مع دوائرهم الفرعية  -1
 .رفع التقارير اا احملافظ خبصو  األمور اليت حتال اليهم -2
احاطة احملافظ علما بأعمادم اليت دلا مسلا  بلاألمن او األملور املهملة او القضلايا الليت تتعللق بلأكثر ملن             -3

 .و سلوك موظفيهمدائرة واحدة يف احملافظة ا
 .إعالم احملافظ  باشرة رؤساء الدوائر الفرعية احمللية ملهام وظائفهم او إنفكاكهم منها  -4

على احملافظ اعالم الوزارات املعنية بتفاصيل املشلاريع الليت تنجزهلا عللى مسلتوا احملافظلة  والليت دلا         : رابعا 
 .عالقة باختصاصات تلك الوزارات
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 :اصح حيدريبةر َيز شَيروان ن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة هةردوو لَيذنة، لَيذنةى ياسا و لَيذنةى ناوةخؤ لةطةَل دةقي ماددةكةينة، ضونكة ماددةكة هـةمووي لـة   
روانطــةى تةنســيق و هاوكــاري نَيــوان موحــارز و وةزارةت و نَيــوان دةوائــريي رــةرعي لةطــةَل موحــارز و          

يداري هةية، بؤية ئَيمة ثَيمان واية ماددةكة زؤر ماددةيـةكي تـةبيةي و   هةندَيكيان عيالقةى بة مةسائيةي ئ
 .ئيةتيادية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرموو ضرؤ خان

 :بةر َيز ضرؤ عةي  ة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة  احلادية والعشرون :من لةسةر خاَلي يةكةم كة ئةَلَي
بـةراي مـن ئـةوة لـة صـةالحياتي وةزيـرة، لَيـرة        ح بعض ملن صلالحياته اا احمللافظ،    للوزير املختص من: اوال 

جَيطاي نية، ئةطةر خبرَيتة قانوني وةزارةتي داخيةيةوة، خبرَيتة صةالحياتي وةزيـرةوة، بـة نيسـبةت خـاَلي     
ةوة، با ئـةم  دووةميشةوة، ئةطةر لة وةزارةتةكاني ديكة مةسةلةن ئاماذة بةوة كراوة كة موحارز ئاطادار بكةن

خاَلة لَيرة نةبَي، ئةطةر نا موشكيةة نية خاَلي دووةم هةبَي، بةآلم خاَلي يةكةم بةر اسـس ئَيـرة جَيطـاي نيـة،     
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك مجال رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و دووةم، هةردووكي  لَيرة جَيطاي نيـة، حةقـة ئـةوة لَيـرة     منين هةمان تَيبينيم هةية، بة نيسبةت يةكةم 
 .البةَي، ضونكة عيالقةى بة موحارز و بة مةجةيسي موحارةزة نية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةزةم لةسةر وشةى منح هةية، تةرويز دروساة لةوةى بَةَيـي  ئةم بر طةية بر طةيةكي طرنطة، بةآلم من موال
منح، تةرويزي سوَلتاتي ئيداري دروساة لةوةى كة بَةَيي منح، منح موستةلةحَيكي قانوني نيـة، ثـَيم باشـة    

رؤسلاء الوحلدات   اىل : ، بكرَيتـة  للوزير املختص منح بعض من صالحياته اا احملافظ: لة جياتي ئةوةى بَةَيني
، لةبةر ئةوةي ئةبينني لة دوورتـرين جَيطـا، لـة دوورتـرين ناحيـة، لـة دوورتـرين قـةزا، دائريةيـةك          اريةاالد
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هةية، ئةو دائريةيـة ئيشـةكاني بـة ئاسـاني نـار وات، ئةطـةر وةزيرةكـة بـة قـانون ئَيمـة دةسـةآلتي بـدةييَن و             
ات، باشـا ئـةتوانَي ئيشـةكةى    تةرويز بداتة مودير ناحية يان قاميسـام، باشـا ئـةتوانَي خزمـةتي خـةَل  بكـ      

 .بر وَييَن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك شَيروان تةعةيستان ضية؟
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بووني ئةو ماددةيـة  :جارَي صةالحيةتةكة وجوبي نية، جةوازية، يان وةزير دةيدا يان نايدا، ئةوة يةكن دوو
ةناعةتي من لـةو ياسـاية زةرووريـة تةحديـدةن بـؤ موحـارزين، موباشـري بـة نيسـبةت موحـارز هينـة            بة ق

بة نيسبةت ياساكةى وةزارةت كة ضـرؤ خـان باسـي كـرد، راسـتة لةوَينـدةرَين ئـةو        : وةزيري داخةيةية، سَي
تَي، ئـةوة مـودير   بر طةية هاتووة كة بة نيسبةت دام و دةزطاي تري ديواني وةزارةت موحارز دةسةآلتيان بـدا 

ديواني عامة يان ئةوة مودير عامي شورتةية، لـةو بابةتانـة، بـةآلم ئـةوة خـاب بـة موحـاريزة، بؤيـة ئَيمـة          
 .ثَيمان واية وجودي ئةوة لَيرة زةروورة و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير قسةيةكت هةية لةسةر ئةو مةوزوعة؟

 :ي ناوةخؤوةزير/بةر َيز كريم سنجاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةئيدي ئةو تةوزحيةى كاك شَيروان دةكةم كة لَيـرة هـةبَي، ئـةو جياوازيـة، ئيحتيمالـة وةزيـر صـةالحياتي        
 .نةداتَي، بؤية لَيرة هةبَي باشة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .كي ئةجنومةنبةر َيز سةرؤ

بعض صالحياته اا امللدراء العلامني   : وةكو جوابدانةوة بؤ ضرؤ خان، ئةوةي لة قةوانني وةزارات هاتية دةَلَي
، باسي ئةوةى نةكردووة لة دةرةوةى وةزارةت و موحارز و ئةوانة، لَيرة ثَيويسـتة  او املسؤول يف داخل الوزارة

 .ناوى موحارزين بَيت، زؤر سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

ماددةكة وةكو دةدةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليَس دةسس بَةندكاتةوة، كَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط قبـوَل       
، با ئةو ماددةية  تةواو بكةين ناوى خـواي بيـنني، مـاددةى    القاميقام: ثالثآكرا، زؤر سوثاس، ئَيمة دةضينة 

22. 
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 :بةر َيز ئاخر شَيخ مجال
 .ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 

 :ماددةى بيست و دووةم
 .قاميسام و بةر َيوةبةرى ناحية بااَلترين رةرمانبةرى جَيبةجَة كردنن لة يةكة كارطَير ييةكانياندا :يةكةم
مةرجة قاميسام و بةر َيوةبةرى ناحية لـة ثـاَل مـةرجة ثَيويسـت كـة دةبـَة لـة ئةنـدامة ئةجنومـةنة           :دووةم

ن بر وانامةى بةراية زانكؤ بَيت و بةرَيوةبةرى ناحيـة  بر وانامـةى زانكـؤية    ثارَيزطا بَيتةدى، قاميسام خاوة
 .لة ياسا دا هةبَيت 

سـةرؤكايةتة ئةجنومـةنة وةزيــران رـةرمانة كـارطَير ية دةردةضــوَينَة بةدامةزرانـدنة هةريـةك لــة        :سـَييةم 
 .وةقاميسام و بةر َيوةبةرى ناحية دواى هةَلبذاردنيان لةاليةن ئةجنومةنةكانيانة

قاميسـام بةثةـةى بةر َيوةبـةرى طشـتة و بةرَيوةبـةرى ناحيـة  بـة ثةـةى ياريـدةدةرى بةرَيوةبـةرى            :ضوارةم
 .طشتة دةبَة

لةكاتة ئامادة نـةبوونة قاميسـام، ثارَيزطـار لـة يـةكَي  لـة بةر َيوةبـةرةكانة ناحيـةى سـةربةقةزاكة           :ثَينجةم
دة نــةبوونة بةر َيوةبــةرى ناحيــة ، قاميســام يــةكَي   رادةســثَيرَى بــؤ راثةرانــدنة كارةكــانة و لــةكاتة ئامــا  

 .لةبةر َيوةبةرةكانة ناحيةى سةر بةقةزاكة رادةسثَيرَى بؤ ر اثةراندنة كارةكانة
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة   الثانية والعشرون
 .ين يف وحدتيهما األداريةيعد القائمقام ومدير الناحية اعلى موظفني تنفيذ: اوال 

يشرتط يف القائمقام ومدير الناحية باالاافة اا  الشروط املطلوب توافرها يف عضو جملس احملافظلة ان  : ثانيا 
 .يكون القائمقام من  لة شهادة جامعية  اولية، ومدير الناحية حاصاَل على شهادة جامعية  يف القانون

امرا  اداريا  بتعيني كل من القائمقلام وملدير الناحيلة بعلد انتخابهملا ملن       يصدر رئاسة  جملس الوزراء : ثالثا  
 .قبل جملسيهما

 .يكون القائمقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام: رابعا 
عند غياب القائمقام يكلف احملافظ احد مدراء النلواحي التابعلة للقضلاء للقيلام  هامله، وعنلد غيلاب        : خامسا 

 .ير الناحية يكلف القائمقام احد مدراء النواحي يف القضاء للقيام  هامهمد
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة لةطــةَل دةقــي ماددةكــةين، بــةآلم دوو موالحــةزةمان هةيــة، رةنطــة لــة كوردييةكــة رــةرقي هــةبَي، بــة  
بةكارمان هَيناوة نةك دةرةجـاتي ئـةوةى ئَيسـتا بـةكاردَيت،      نيسبةت ضوارةم، مودير عام و مةان مودير عام

ضونكة ئةوة زياتر لةالي ئَيمة موتةداولة، بةآلم موقابيةيشـي هةيـة لـة زمـين دةرةجـاتي وةزييتـي، ئةمـةيان        
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يةك، دوو، بة نيسبةت مودير ناحية، ئَيمة و لَيذنةى داخيةي هةر لةو رةئية بووين كة ثَيويستة بةالي كةم 
حية  شـةهادةى جـاميةي هـةبَي و دةرضـووي قـانونين بـَي، لةبـةر ئـةوةى طضـكةترين وةحـدةى           مودير نا

ئيداري كة شةخسيةتي مةعنةوى هةية و جَيبةجَيي ياساكان دةكات، بؤ ئةوةي ئيتيالعـةكي كـاميةي هـةبَي    
 .لةسةر ياساكان بة نيسبةت ئةو وةحدة ئيدارية بضووكانة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئيداريةكــةي بكةنــة وزاري،  اداريللآنــةك  يصللدر رئاسللة جملللس الللوزراء امللر  وزاريللآ:ثالثللآ زؤر ضــاكة، بــةس

 .شةهادة جامةية، ئةوةليةكةى البدةن، كاك جةعيتةر رةرموو

 :مصطفى معروفبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ناحيـة بـة تةئكيـد شـةهادةكةى قـانون      لَيرة من قسةكةى رابوردوو تكرار دةكةمـةوة، خـؤي ئـةبَي مـوديري     
بَيت، لةبةر ئةوةى موديريةى شورتةي هةية و يـةك، دوو حاكميشـي هةيـة، ئَيمـة مـولزةمي ئةجنومةنةكـة       
بكةين كة ثَينج كةسن و قانوني هةَلبذَيرَي، يان ئةبَي ثَينج كةسةكة قـانوني بـَي يـان ئـةبَي يـةكَي  مـولزم       

: يـةكَي  هةَلبـذَيرن كـة ئـةو قانونـةى ثَييـة، ئـةوة يةكـةم، دووةم         ئةكةين، كة باسـي ئةوانـةمان كـرد ئـةبيَ    
قاميسام و بةرَيوةبةري طشس و بةرَيوةبةري ناحية بة ثةةى ياريدةر، ئَيمة ومتان ئةوانـة مشـولي تـةقاعودي    

ن ناكةن، ئةوة لَيرة ئةوانة مةمشولن بة تةقاعودي، هةم قاميسام و هةم مودير ناحية، سـَييةم، داواي لَيبـورد  
دةكةم ئةوة جـةنابت وتـت راسـتة مـن  ةَلـةمت كـرد، ئـةلَيرة ئةقدةمةكـة دةنووسـرَي بـؤ قاميسـام و مـودير             

 .ناحيةن، زؤر سوثاس
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك زانا رةرموو

 (:زانا) خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــارز     ــؤ موح ــي ب ــةولي ئيسةيم ــؤ مةس ــَييةم، ب ــارةى س ــؤ    15دةرب ــا ب ــةنيمان دان ــةقيتَيكي زةم ــا، س ــان دان رؤذم
دةركردني ئةمري وةزاري دةست بةكاربووني قاميسام و مودير ناحية  سـةقيتَيكي زةمـةني دابنـَين، ئةطـةر     

 .كةم بَيت، بَةَيني مانطَي ، ئةوة ثَيشنياري منة 15
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك رةشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .ر َيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

من ثرسيارَيكم هةية بة نيسبةت كة جةنابي قاميسام دةبَي مـةرروزة قاميسـام وةكيةـي بَيـت، ئَيسـتا لـة هـةر        
وةزارةتَي  وةزيرَيكي بةر َيز  ايب بَيت، وةزيرَي  دةبَيتة وةكيةي، وةكي  وةزير نابَيتة وةكي ، لةبةر ئةوةى 
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احية، ثرسياريكي تـرم مايـة، جـائيزة مـودير ناحيـة ببَيتـة وةكيةـي؟،        مةهامي قاميسامي زؤر طةورةترة لة ن
 .زؤر سوثاس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة عوررة كاك رةشاد، قاميسام دائيمةن، مودير ناحيةية لة سنووري قاميساميةتةكةى جَيطرَيس كـة  ايـب   

 .دةبَي، كاك حممد رةرج رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر

من قسةم لةسةر يةكـةم هةيـة، يـةعين اعـالة، قـانون ئـةبَي موحـةدةد بـَي، طومـان دروسـت نـةكات، هـةموو             
ئةعاليةك ئةدنايةك دروست دةكات، ئةدنا و ئـةعال وابـزامن جـوان دروسـت نابَيـت، بـؤ وةكـو ثارَيزطـاي لـَي          

، بؤ ضي بؤ ئةمـة وا ئـةَلَيني، بـؤ ضـي     االول هو املسؤول التنفيذي: احملافظ: 17نةكةين؟، لة رةصَةي سَي، لة 
، ئـيا اعـال و ادنـي خـؤ      كل منهما املسلؤول التنفيلذي االول يف حلدود ادارتهملا    : بؤ ئةوان وا ناَلَيني؟، بَةَيني

 .االول، سوثاس ، املسؤول التنفيذيدةرناضَي، وا بزامن وةكو موحارزي لَي بكةين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، وا اعللى موظلف تنفيلذي   رة مةقصـةدةكةي وايـة، قاميسـام بـةرزترين دةسـةآلتي تةنيتيزيـة،       خؤي ئةوةى ئَي
يعلد القاميقلام اعللى موظلف تنفيلذي يف وحدتله االداريلة، و يعلد ملدير الناحيلة اعللى            دةكات مةعنايةكةي، 

 .، ئةوة كاك ررسةت شةرحي هةيةموظف تنفيذي يف وحدتة االدارية

 :بةر َيز ررسةت ا د عبداهلل
 .ةر َيز سةرؤكي ئةجنومةنب

رةئيسي وةحدةى ئيداري ئةعال موةزةيف تةنيتيزية، ضونكة ئةدنايةكة هةموو موةزةيف ئيـداري تـر ئةدنانـة،    
، الزمـة موةزةرـةكاني تـر وةكـو     اول موظلف تنفيلذي  : ئةطةر بَيت و رةقةمي تةسةلسولي ثـَي بـدةين، بَةـَيني   
 .وثاسجةيشةكن هةموويان تةسةلسوالتي ثَي بدةين، زؤر س

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةى ئةقدةمةكة كاك جةعيتةر، لَيرةشدا نةنووسرَي باشاة، لةبةر ئةوةى رةنطـة قاميسـام يـاخود موحـارز     

 .كة راوَيذ دةكةن، ئةقدةمين هةبَي، بةآلم يةكَيكي تريان ثَي باشا بي، بةَلَي كاك شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 

هةمان رةئي جةنابتمان هةية، ئةو سوَلتة تةقديرية ئةبَي بـؤ موحـاريزي بـةجَي بـَيَةني، شـةرت نيـة ئَيمـة        
ئيال لَيرة ئةبَي بيضةسثَينني ئةقدةم، ضونكة مومكينة ئةقدةمة بةس نةتوانَي بةراسـس، ئـةوة قيـاس نيـة،     

كاك زانا لة سـَييةم هـاتووة، ئيمكـان هةيـة     ئةوة يةك، دوو، بة نيسبةت ئةو موقةرةحةي تر كة بة نيسبةت 
 .من تاريخ انتخابهما من قب  جمةسيهما، وةكو موحارز 15خالل : لة دواي مودير ناحية بَةَيني
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عند غيلاب القائمقلام يكللف    : خامسا :جةنابي وةزير ثرسيارَيكمان لة جةنابت هةية، رةقةرةي ثَينجةم، دةَلَي

احد مدراء النواحي التابعة للقضاء للقيام  هامه، وعنلد غيلاب ملدير الناحيلة يكللف القائمقلام احلد        احملافظ 
ئةوة رةرا َيكي ئيداري دروست ناكات؟ ثَيشـا وا بـووة كـة مـوديري     مدراء النواحي يف القضاء للقيام  هامه، 

 .شورتة وا
 :وةزيري ناوةخؤ/بةر َيز كريم سنجاري

 .نبةر َيز سةرؤكي ئةجنومة

لة ناحية ئيحتيمالة، ضونكة لـة ناحيـة دائيمـةن،    : بةرةئي من هيض رةرا َيكي ئيداري دروست ناكات، دووةم
ئَيستا  دارجة مودير شورتة دةبَيتة وةكي ، لة ناحية ئةوة ئَيستا  دارجة، بةس ئةوةى ئةقـدةم، هةنـدَي   

ب دةكـرَين، ئيحتيمالـة يـةكَيكي كـؤني     برادةران باسي ئةقدةم و ئةوة دةكةن، ئَيستا هةموويان تـازة ئينتيخـا  
 .تَيدا نةبَي، كامةيان ئةقدةمة؟ ئةقدةم نية، يةعين ئةوة بةرةئي نةكرَيت

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عنلد غيلاب القائمقلام يكللف احمللافظ احلد ملدراء النلواحي         :هةر ضةندة لة قانوني عرياقيدا وا هـاتووة دةَلـيَ  

مـودير ناحيـة   : لةوَيشدا دةَلـيَ وعند غياب مدير الناحية،  وة دروستة، بةسئةالتابعة للقضاء للقيام  هامه، 
 .عند غياب مدير الناحية يكلف مدير شرطة الناحية: دادةنَي، لَيرة مودير شورتة بَيت باشاة، كةواتة

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةبَي شةهادةى قانوني هةبَي، لَيرة لة مةنتيسي خؤيدا بة ئيةتيبار ئَيمة لة شروتي مودير ناحية وتوومانة د
زؤر قةوانني و زؤر حـةوادس لـة زؤر بابـةت ئـةوة سـييتةتي حـاكم جـنح هةيـة، مـودير شـورتة مـةرج نيـة             

 .خةر ي قانون بَيت، دةبَي هةر مودير ناحية بَيت
 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ائيب بَي زؤر ئيةتيادية مودير ناحية لة جَيطاي بَيت، بـةس ئةطـةر مـودير ناحيـة  ائيـب بَيـت،       قائيمسام 
ئةتو مودير ناحيةكت دانا جَيطاي، باشـة مـودير ناحيـةي دووةم جَيطـاي ديسـان بـةتاَلت كـرد، بـووة شـا ر،          

َي، نابَيت بةردةوام بَيـت،  لةوَى كَيي دائةنَيي؟ لةبةر ئةوة الزمة ئةو حةلةقة موررة ة لةوَي ئينتيهاي ثَي ب
 .زؤر سوثاس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قانونيةكان جاونان بدةنةوة باشاة، كاك شَيروان رةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـةوَى بَةـَيني    ئةطةر دابنَين مودير شورتة، رةنطة بة نيسبةت ناحية ثةةى مـودير شـورتة هـةر نـةبَي، دةبـيَ     
 .زابت مةركةز ياخود مومكينة ميتةوةزةكة، باوةر  ناكةم مودير شورتةيةك لة ناحيةيةك هةبَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةكةن بة ثَيي قانوني موحارةزاتي من ثَيم واية تَيكةآلويةك هةية، ئةو قياسةي كة برادةران قسةي لةسةر د
ي عَيراقة، راسـتة ئةطـةر قاميسـام نـةبَي، مـودير ناحييـةك تـةكةيف دةكـرَي لـة جَيـي قاميسـام،            1212ساَلي 

ئةطةر مودير ناحية نةبوو، ئةوة مةاوني يان مةاوني شورتة ئةو لة شـوَيين مـودير ناحيةيـة، كـاك سـةردار      
قـةراراتي مـةجةيس قيـادةى سـةورة و      32قـانون هةيـة و    23 ئاماذةى بةوةدا كـة هةنـدَي قـةوانني هةيـة،    

ئةوانة، صةالحياتي قازي جنح ئةداتة مودير ناحية، بةآلم ئةبَي ئَيمة رـةرق بكـةين، ئـةو مـودير ناحيةيـة      
مودير ناحيةكي هةَلبذَيردراوة، قاميسام هةَلبذَيردراوة، يةعين تؤ مودير ناحيةي  كة كاتَي قاميسامي شارَي  

ودير ناحيةيةك لة شارَيكةوة دَيينة شارَيكي تر، ئةو مودير ناحيةية مةجةيسي ئـةو قةزايـة دةنطـي    نابَي، م
نةداوة بَيت لَيرة بَيت، ئةوة تةناقوزة، حةق واية قاميسام بةديةَيكي تـري هـةبَي و مـودير ناحيـة بـةديةَيكي      

ــانون         ــةآلم لــة ق ــة المةركةزيــةتي ئيداريــداين، ب ــس ئَيمــة ل ــري هــةبَي، بةراس ي موحارــةزاتي عرياقــي و  ت
مةركةزيةتي ئيداري بووة، مودير ناحية ئةجنومةنة وةزيران دايناوة، يةعين مةركةزيـةتي ئيداريـة، بـةآلم    

 .المةركةزيةي ئيدارية، يةعين حةق واية لةناو قةزاكة خؤي لة جياتي قاميسامةكةي دانَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرمووكاك ررسةت ئيسترياحَيكي تري هةية، 

 :بةر َيز ررسةت ا د عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشنيار دةكةم، ئةندامَيكي ئةجنومةن ئيختيار بكـرَي بـة شـَيوةيةكي موئةقـةت بـؤ رـةترةي ئيجـارزةى        
 .مودير ناحية مةوزوعةكة ئينتيهاي ثَيدةكرَي، زؤر سوثاس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير رةرموو

 :وةزيري ناوةخؤ/َيز كريم سنجاريبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةنداماني ئةجنومةن شةهادةى متةوةسةتة هةية، ئيحتيمالة تـةنها مـودير ناحيـة حسـوقي بـَي، كابرايـةكي       
خةر ي متةوةستة، زابتَيكي شـورتة خـةر ي كوليـةي شـورتةية، ئيحتيمالـة حسـوقين بـَي، يـةعين ئـةوة          

 .ين و ناكرَي، تةناقوزةموشكيةةيةك دةخولسَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نازناز خان نوقتةي نيزامي هةية
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالسادر

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وا بزامن ناوى منت نووسيبوو بؤ موداخةلة لة ئةخريدا، ناوم هاتبوو، هـةم موداخةلةيـة و نوقتـةى نيزامـي     
ئةو بةكالؤريؤسي هةية و ضؤن دةكرَي بـة شةشـي ئامـادةيي    : ، جةنابي دةَلَيلةسةر قسةكاني جةنابي وةزير

ياخود بة بنةر ةتي بَيت لة جَيطاي ئةو دابنَيشي؟ ضونكة من لةطـةَل ئيسترياحةكـةي كـاك ررسـةمت، مـن كـة       
داواي موداخةلةشــم كــرد، بــؤ ئــةو مةوزوعــة بــوو، دميوكراســيةكةى ئَيمــة نــةوعَيكي تايبةتــة، دميوكراســي   

ةآلتية بةراسس، ئةجنومةن دادةنَيني، بةآلم شروتي يةكسـان بـؤ ئـةعزاي شـؤرايةكةي داماننـةناوة، بـَي       رؤذه
طومــان ئــةو ثَيــنج كةســة كــة لــة ناحيــة هةَليدةبــذَيرين، مــادةم بنــةر ةتيمان بــؤ دانــاوة لةوانةيــة ضــواريان   

ضـونكة يةكسـان نـني، نَيـوان     لـة شـرووت   : شةهادةي بنةر ةتيان هةية و يةكيان قانوني تةواو كردبَي، يةكةم
ئةو كةسانة لة عيةمي و كةسايةتي و ئةو شتانة زؤر زؤر جياواز دةبـَي، خـؤي لـة خؤيـدا ئـةوة خـؤي رـةرز        
دةكات لةسةر ئةو ئةجنومةنةدا، ئـةوة كَيشـةيةك دروسـت دةكـات، لـة حاَلـةتي كـة بتـةوَي دووبـارة كةسـَي            

ةك نية بؤ ئةوة كَيشة دةبـَي، لـة نـاو قاميساميـةتي بـة      هةَلبذَيريةوة، ديسانةكة شرووتةكان هةمووي وةكو ي
هةمان شَيوة، بؤية دوَييَن ئَيمة ذمارةيةكمان داوامان كرد بنةر ةتيةكة بكرَيتة ئامـادةيي، بـؤ ئـةو مةوزوعـة     
بوو، ضونكة بَي عةدالةتيةك هةية لة بـَي شـرووتةكة، بؤيـة ئـةو كاتـةى ئـةو راصـَةة زؤرة دروسـت دةبَيـت،          

ةئيدي ئيسترياحةكةي كاك ررسةت دةكةم بؤ ئةوةى كةسَيكي تر لةناو ئةجنومةنةكة ببَيتـة  نةوةك منين ت
 .مودير ناحية، زؤر سوثاس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير رةرموو

 :وةزيري ناوةخؤ/بةر َيز كريم سنجاري
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بَيتـة سـوَلتةى تـةنيتيزي، تـةناقوز دروسـت دةكـات، ئـةوة        ئةندامي ئةجنومةن سوَلتةى رقابي هةية، لَيرة دة 
 .ناكرَي، سوثاس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو موقتةرةحةى بطةر َيننةوة ئةساسةكةى، مودير ناحية كة  ايب بـوو، كةسـَي  دةبـَي لـة شـوَيين خـؤي دةوام بكـات، لةبـةر         

هةيـةتي،   غالبلآ دةبـَي بةكالؤريؤسـي هـةبَي،    : ة دةَلـَين ئةوة مـودير شـورتةكة باشـاة، مـودير شـورتةكة، خـؤ ئـةو شـةرةتةي كـ         
خةر ي كوليةية، ئةطةر قانونين نـةبَيت، خـؤ مـودير عـام خـةر ي كوليـة نيـة، بـةآلم بـة وةكالـةت مومكينـة مةعهةديشـة             
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مـودير  دةيكةين بة وةكالةت، مادةم موئةقةتة دةكرَيت، من تةئيدي هينةكةي كاك ررسةتي دةكةم، ئةوةى كة مـودير ناحيـة،   
شورتة و مةاون شورتةشـة دةبـَي و بـة موئةقةتيشـة، ئـةوة بَيـت، بـةآلم ئةطـةر ثَيتـان باشـة لَيذنـةى ياسـايي، كةواتـة واي لـَي               

 :املادة   الثانية والعشرون: دةكةين، دةدوَينمةوة

ي عرياقيشـدا عـةيين شـت وا    ئـةوة لـة قـانون   يعد القائمقام ومدير الناحية اعلى موظفني تنفيلذين يف وحلدتيهما األداريلة،    : اوال 
 .هاتووة

يشرتط يف القائمقام ومدير الناحية باالاافة اا  الشروط املطللوب توافرهلا يف عضلو جمللس احملافظلة ان يكلون القائمقلام        : ثانيا 
 .من  لة الشهادة اجلامعية، ومدير الناحية حاصاَل على شهادة جامعية  يف القانون

يومآ بعد انتخابهملا ملن    15راء امرا  وزاريآ بتعيني كل من القائمقام ومدير الناحية خالل مدة يصدر رئاسة  جملس الوز: ثالثا  
 .قبل جملسيهما

 .يكون القائمقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام: رابعا 
 هامه، وعند غيلاب ملدير الناحيلة يكللف     عند غياب القائمقام يكلف احملافظ احد مدراء النواحي التابعة للقضاء للقيام : خامسا 

 .مدير الشرطة يف الناحية للقيام  هامه
ئةوة دةخةمةوة دةنطةوة، كَي لةطةَليَس دةسس بَةنـد بكـات؟، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة زؤرينـة، موقتـةرةح ئةوةيـة دواي خبـةين،           

 .، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَينني11رؤذي دووشةمة، سةعات 
                                                                                                                                                                              

 
 شاد ميتسعدنان ر(                كمال كةركووكي.د)ررست ا د عبداهلل                   حممد قادر عبداهلل

 ثةرلةماني سةرؤكي                       ثةرلةماني جَيطري سةرؤكي                       ثةرلةمانيسكرتَيري      
 عَيراق -كوردستان               عَيراق                –كوردستان      عَيراق                        –كوردستان 
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 ( 8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 90/4/9002 رَيكةوتي دووشةممة

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   20/4/2002رَيكةوتي  رؤذي دووشةممةي ثَين نيوةر ؤي (11)كاتذمَير   
ــةمان و       ــةرؤكي ثةرل ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةر َيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام ــادر    ب ــد ق ــةر َيز حمم ب

دانيشـتين  , بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , جَيطري سـةرؤك و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمي خولي (8)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 20)ي مـاددة  (1)ثَيي حوكمةكاني بر طـة  بة

ي خــولي (8)دةســتةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي , كوردســتاني عَيــراق -ثةرلــةماني 
دا بةم شـَيوةية   4/2002/ 20ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 .و طيتتوطؤ كردنة ثر ؤذة ياساي ثارَيزطاكانة هةرَيم  بةردةوام بوون لةسةر خستنةروو -1

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةى كار. دانيشتنةكةمان دةكةينةوة. بةناوى طةىل كوردستان
 .و طيتتوطؤ كردنة ثر ؤذة ياساي ثارَيزطاكانة هةرَيم  سةر خستنةروودانيشتنة ئةمر ؤ بةردةوام بوون لة

داوا لة هةردوو ليذنةى ياساية و ناوخؤ دةكةم بَين لة شوَينة خؤيان دابنيشن، ديارة جةنابة وةزيرى 
ناوخؤ وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان، ئةمرؤ كؤبوونةوى طرنطيان هةية، هة حكومةتة هةرَيم 

بودجة دةكةن، بؤية عوزريان هَيناو نةيانتوانة بَين، رةئة بؤضوونةكانيان ثشتطريى لة موناقةشةى 
 .راثؤرتة ليذنةى هاوبة  دةكةن، رةرموو كاك حممد ررةت

 :بةر َيز حممد ررةت عبدالر ن
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ادارم كة قسةكامن ثةيوةندى داوا لة بةر َيزتان دةكةم، ر َيطةم ثَة بدةن ضةند دةقيسةيةك قسة بكةم، هيو
هةيةي بةبارى ئَيستاى ئةو ثرؤسة دميوكراتيانةى كةلةبةر دةستمانة كة ئةوين هةَلبذاردنةكانة 
ثةرلةمانة كوردستانة، من ثَيمواية هةقة سةرؤكايةتة ثةرلةمانة كوردستان هةرضةندة هةروا  ئةبَيت، 

نانة، ئاشتيانةو دميوكراتيانة بر وا بةر َيوة، ديارة دةورى خؤى ببينَيت لةوةى كة ثرؤسةكة بةشَيوةيةكة هَيم
كةمن ئةم قسانة دةكةم، بادريةك هةية كة هَيشتا لة بيدايةت داين، ئةوين ئةوةية كة وا دةكةن 
ئةوخةَلكانة باسَينن، بةوهيوايةى كة ئةو باديرية لة ئَيستاوة بن بر بكرَيت، هيوادارم كة سةرؤكايةتة 

طةَل سةرؤكايةتة حكومةتة هةرَيمة كوردستان ببينَيت، بؤئةوةى ثرؤسةكة ثةرلةمان دةورى خؤى لة
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بةشَيوةيةكة ئاشتيانةو دميوكراتيانة بر وات، وابكةين خةَلكة هةرَيمة كوردستان ر وو بكةنة سندوقةكانة 
 .دةنط دان، نةوةكو بيان تؤقَينني و نةضنة بةر سندوقةكانة دةنط دان

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
كاك حممد ررةت، ئةوةلةن من وامزانة نوقتةى نيزاميت هةية، ئةمة نوقتةى نيزامة نية، نوقتةى  باشة

نيزامة لةسةر ثرؤذةى ئةوةمانة ئةوة يةك، دووةم ، ئةو قسانةى كة جةنابت كردت هيض ئةساسةكة نية، 
ة ناحيةى كةس خةَلكة نةتؤقاندووة، كةس خةَلكة نةترساندووة بةعةكسةوة، ئةطةر شتَي  هةبَيت ل

هةرحزبَيكدا ئةوة لَيرة جَيطاى باس نية، بضَيت لة ناو ئؤرطانة حزبة خؤيدا باسة بكات، لَيرةدا 
بةشَيوةيةكة طشتة ر َيطا بةكةس نةطرياوة، وةرَيطا لة ئةندامانة ثةلةمان نةبةسااوة قسةى خؤيان لةسةر 

شةيان كردووة، ر َيز لة رةئيان طرياوة، من ئةو بابةتة بكةن، موناقةشة دةكرَيت، بةو ثةرى ئازاديةوة موناقة
دَلنياشم لةوةى كة لة هةموو كةسَي  دَلسؤزترن ئةوةى خؤمان لَيرة دانيشتوين، ئةو حزبانة  كة 
بةخوَينة دةيان شةهيدانيان ئةم دميوكراتيةيان دابني كردووة، كة بةردةوام دةبن لة بةرذةوةندى خؤيانةو، 

ةندى ذيانة داهاتوومشانة، كة هةموومان ثابةند بني بة ياسا، هةموومان لةبةرذةوةندى طةليشة، لةبةرذةو
ثابةند بني بة ثرنسيثةكان، لَيرةو لةوَى ثَيشَيةكارى بكرَيت، ئةو كةسةى ثَيشَيةكارى دةكات خؤى مةسةول 
دةبَيت، نابَيت تةعميم بكرَيت يةكي  لة جَيطايةك هةَلةيةك بكات، ثَيموابَيت ئةوة ثةرلةمان لَية 
مةسةولة، حكومةت لَية مةسةولة، حزبةكان لَية مةسةولن، هةركةسَي  تةحةمووىل هةَلةى خؤى دةكات، 

 .راوةستا بووين لةوَيوة دةست ثَيبكةن، كاك اخر رةرموو( 23)رةرموو كاك شَيروان لة ماددةى 
 :بةر يز اخر مجال دنور

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 ميسامضوارةم ـ ئةرك و دةستةاَلتةكانة قا

 :ماددةى بيست و سَييةم
 :قاميسام ئةم ئةرك و دةستةاَلتانةى خوارةوة دةطرَيـتة ئةستؤ

 .ئامادةكردنة ثر ؤذةى بودجةى خؤجَييةتة قةزا و بةرزكردنةوةى بؤ ئةجنومةنة خؤجَييةتة قةزا :يةكةم
ثةير ةوكراوةكان جَيبةجَة كردنة ئةو بر يارانةى كة ئةجنومةنة خؤجَييةتة قةزا بةثَية ياسا  :دووةم

 .دةريدةكات
سةرثةرشتة كردنة ر استةوخؤى رةرمانطة رةرميةكان لة قةزا و رةرمانبةرانة و ثشكنينيان، بةدةر  :سَييةم

و دادطاكان و زانكؤ و ثةميانطةكانة سةر بة ( ثَيشمةرطة) لةيةكة سةربازييةكان وثاسةوانانة هةرَيم
 .نستة و خاوةن تايبةمتةندية ريدراىل لة هةرَيمداوةزارةتة رَيركردنة بااَل و توَيذينةوةى زا

قاميسام بةر ثرسة لة دابني كردنة ئاساين و نيزام لة يةكة كارطَير يةكةيدا و بؤى هةية رةرمان  :ضوارةم
 .بةثؤليس بدات بؤ لَيكؤَلينةوة لةو تاوانانةى كة لةناو قةزاكةدا روودةدةن

 .نة مارةكانة هاوواَلتيان و طيان و موَل  و ماَليانثاراستنة ئاساين و نيزام و ثاراست :ثَينجةم
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 .ثاراستنة موَل  و ماَلة طشتة و ضاككردنةوةى و كؤكردنةوةى داهاتةكانيان بةثَية  ياسا :شةشةم
قاميسام بؤى هةية رةرمان بدات بة ثَيكهَينانة مةررةزةى ثؤليس بةشَيوةيةكة كاتة لةقةزادا، بؤ  :حةوتةم

 .تة ثَيويستداثاراستنة ئاساين لةكا
سةرؤكةكانة رةرمانطةكان لةقةزادا  قاميسام ئاطادار دةكةنةوة لةو نووسراوانةى كة لةطةَل  :هةشتةم

 .رةرمانطة رةرميةكاندا ئاَلوطؤر ٍِيان دةكةن
 .قاميسام بؤى هةية تانووت لة بر يارى الدانة لةالى دادطاى كارطَير ية تايبةت بدات :نؤيةم

 :نبةر َيز سةرؤكة ثةرلةما
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 مهام وصالحيات القائمقام -رابعا 
 املادة الثالثة والعشرون

 :ميار  القائمقام املهام والصالحيات اآلتية
 .اعداد مشروع موازنة القضاء ورفعها اا اجمللس احمللي للقضاء: اوال 

 .ارات اليت يتخذها اجمللس احمللي للقضاء وفق القوانني النافذةتنفيذ القر: ثانيا 
األشراف املباشر على الدوائر الرمسية يف القضاء وموظفيها وتفتيشها باستثناء احملاكم والوحدات : ثالثا 

حث واجلامعات والكليات واملعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والب(  البيشمركة)العسكرية  وحر  االقليم 
 . العلمي والدوائر وات االختصا  االحتادي يف االقليم

مسؤولية  استتباب األمن والنظام يف وحدته األدارية وله ان يأمر الشرطة بالتحقيق يف اجلرائم اليت :  رابعا 
 .تقع داخل القضاء

 .احلفاظ على األمن والنظام و اية حقوق املواطنني وأرواحهم و نتلكاتهم اخلاصة: خامسا 

 .احلفاظ على األمالك واألموال العامة وصيانتها وحتصيل إيراداتها وفقا  للقانون: سادسا 
 .للقائمقام االمر بتشكيل مفارز من الشرطة بصورة مؤقتة يف القضاء للحفاظ على األمن عند احلاجة: سابعا 
 .م الرمسيةيقوم رؤساء الدوائر يف القضاء بأعالم القائمقام  خاطباتهم مع دوائره: ثامنا 
 .الطعن يف القرار املتخذ باالقالة لدا احملكمة االدارية املختصة: تاسعا 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 . بةر َيز سةرؤكة ئةجنومةن

وة دةسكارى كرا، بةنيسبةت ئَيمة لةطةَل دةقة ماددةكةين، بةاَلم لةبةر ئةوةى ثَيشا لةاليةن ثةرلةمانة
مةهام و سةالحياتة قاميسام، لَيرة واثَيويست دةكات كة ئيمة دةستكارى هةندَي  لةبر طةكان بكةين، 

هةَلبطريَى، بةهةمان شَيوة ئيةادةى ( والدوائر وات االختصا  االحتادي)كة دةبَيت ئةو  3بةتايبةتة بر طةى 
اكان، بةنيسبةت ضوارةمين، بةهةمان شَيوة دةبَيت ئيةادةى سيا ةى بكرَيتةوة بةنسبةت كوليذو ثةميانط

ئيزارة بكرَيت، كة ( وفق القانون) ،(يأمر الشرطة بالتحقيق)نةزةر لة سيا ة بكرَيتةوة، لة دواى
مةسةوليةتة رةئيسة ليذنةى قةزا بدرَيتة قاميسام، جطة لةوة  لة نؤيةمين ، دةبَيت بة نيسبةت ئةو 

ت، سةقيتة زةمةنة ديارى بكرَيت، لةبةر ئةوةى كة ئةو تةعنة ياخود ئةو تانةية، تةعنة مةواد ديارى بكرَي
لة زمنة هينةكانة بةرَيوةبةرى ناحيةو قاميسام نةهاتووة ثَيشا بةنيسبةت جمةسة حمةىل، بؤية ئَيمة وامان 

ة زةمةنيشة بؤ بةبا  زانة لَيرة جَيطاى بكةينةوة، لة زمنة مةهام و ئةو سةالحياتانة دايبةزَينني، سةقيت
دابنَيني كة ئةطةر هاتو قاميسام يان بةر َيوةبةرى ناحية، ئيسالة كرا بؤى هةبَيت تةعن بدات، لة قرارى 

 .ئيسالة لةبةر دةم مةحكةمةى ئيدارى، هةروةكو مارز و وةكو رةئيسة مةجةس، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ئةجنومةن

َة كرد، ئةو طؤرانكارييةى كة لة دةسةاَلتة ثارَيزطارمان كرد وابزامن ئةوة وةكو كاك شَيروانين ئاماذةى ث
لَيرةشدا ثَيويستة بيكةن، لة ناحييةى لو ةوى و ئةوانة، لة بر طةى سَييةم و لة ضوارةمين باسة كرد، 

باالقالة، ) نةوةكو(الطعن يف القرار املتخذ باقالته)هةروةها نؤيةمين ئةطةر كاك شَيروان تةماشا بكةى
ئةطةر شتةكة  (لدا احملكمة االدارية املختصة خالل مدة مخسة عشرة يوما من تاري  تبلغه بالقرارباالقالة 

زؤر هينتان نية، ئةوة وةكو ثارَيزطار واية، ناوتان دةنوسم ئةوانةى داواى قسة دةكةن، كاك حممد ررج، 
 .رةرموو

 : بةر َيز حممد ررج د د
 . بةر َيز سةرؤكة ئةجنومةن

ئيشة ئةم نية (حتصيل( )احلفاظ على األمالك واألموال العامة وصيانتها)قسةم هةية من لةسةر شةشةم
االشراف عةة )مديريةتة تايبةت هةية ثةيوةندى بة وةزارةتةوة هةية ئةو دةيكات،من ثَيم باشة بَةَيني 

االشراف ) بَةَيني  3يةعنة ئةوانة ئةم ئيشرايف دةكات ضونكة لة ثَيشين وتومانة لة ماددةى ( ايراداتها
يةعنة ئةم ئيشراف دةكات بةسةر شتةكان، وةكو بَةَية كارةكان دةكات، ئةوة تةعةروزَى دروست ( اريباشر
ئيشة ئةم نية، مديريةتة ئةمة هةية لةهةموو قاميساميةتَيكدا هةَلدةستَيت بةو ئيشة، كة ( حتصيل)دةكات

 .ثةيوةستة بة وةزارةتة داراييةوة
 :بةر َيز سةرؤكة ئةجنومةن
 .كاك احسان رةرموو
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 :  بةر َيز احسان عبداهلل قاسم
 . بةر َيز سةرؤكة ئةجنومةن

بَيت ثَين ئةوةى ( تنفيذ القرارات) 2سةبارةت بة مةهام و سةالحيةتة قاميسام، بةتةسةورى من رةقةرة 
قرارات اليت تنفيذ ال)دواى ئةوة رةقةرةى كام  بَيت ( تنفيذ القوانني واالنظمة والتعليمات النافذة)ببَيتة 

بة ئيةتبار كؤمةَلةك قةوانني هةية، قاميسام مةزةمة جَيبةجيَة بكات، مادام مةهام و  (يتخذها اجمللس
ئةطةر ئةو رةقةرانة  ئيزارة بكرَيت لة سةالحيات و مةهامة : سةالحيات ئةوة دةبَيت بَيتة نووسني،دووةم
) : دووةم( عند احلاجة فظ زيادة القوة االمنيةالطلب من احملا)قاميسام حةقة بة ثَيويستة دةزامن، يةكةم،

 .سوثاس( اقرتاح فتح الدوائر الرمسية فى حدود القضاء   وافقة جملس القظاء 
 : بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك رشاد رةرموو
 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

قاميساميةت مةركةزى هةية، ئينتيخاباتة بؤ دةكرَيت،  من ثرسيارةكم هةية، بة نيسبةت قاميسامة مةركةز،
خةَلكان و دانيشتوانة هةية، بةاَلم ثةةى قاميسامة مةركةز، قاميسامةكة هةية، مةركةزى نية، مةهاميشة لة 
دوو، سَة خاَل كؤكراوةتةوة، يةكةم البردنة تةجاوزاتة لة ناو شار، دووةم، دابني كردنة طازوائيةة بؤ 

، ثةسةند كردنة ئيستمارةى سةكةنة لة داخةة ثارَيزطا، ئةو دةرةجةية لة كوَى جَية موةليدات، سَة
دةبَيتةوة؟ ناتوانَيت ئينتيخابات بكات، لةبةر ئةوةى هيض كةسة نية، لة ناو مةركةز دانيشتوة يان ناشكرَيت 

لةسةر ئةوة، زؤر دوو مةجةس لة ناو مةركةزَي  بَيت، ثَيم خؤ  بوو ئةطةر ر وون كردنةوةيةكمان بدةنَة 
 .سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك جةيتر رةرموو

 :مةروف  مصطفىبةر َيزجةيتر
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

برطةى دوو، سَة، ضوار ضاك كرا، ئةطةر بر طةيةكين وةكو ئةوة حمارةزة بكرَيت باشة، بؤئةوةى ضونكة 
وو، بر طةى حةوت لةهةموو قةزايةك ئاسايشَي  هةية، راستة مناقةشةمان زؤر كرد لةو بر طة ئةمة يةك، د

ئَيستا ئاساين لةطةَل وةزارةتة ناوخؤ نية، بةاَلم مةرروزة لةو ليذنة كة هةر ثؤليس ناتوانَيت ئةو دةورة 
ببينَيت بةراستة، دةبَيت ئاسايشيشة لةطةَل دابَيت، من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ خالَيكة تر، قاميسام بؤى هةية 

اواى هَيز بكات لةسةرووى خؤى لةكاتة ثَيويستدا، ضونكة ئةو عةمةالنة زؤر دووبارة بؤتةوة، زؤر كاتين د
 .ئيستييتادةى لَيكراوة، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك  ةرور رةرموو

 :سةيد مةكورى  طاهربةر َيز  يتور
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

، من ثَيشنيارى ئيزارة كردنة خالَي  دةكةم، لةبةر ئةوةى كوردستان بة نيسبةت مةهامةكانة قاميسام
تايبةمتةندى خؤى هةية بةراستة، هةرضة طوندو دَيهاتة كودرستان هةية وَيران كراوة، بةزؤرى 
طوندةكانين دةكةونة سنورى وةحدةى ئيدارى قةزاكان و ناحيةكان، من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة 

كانة بايةخ دان بة ئاوةدانكردنةوى طوندةكان و ثَيشكة  كردنة خزمةتطوزارى بنووسرَى يةك لة مةهامة
بؤيان، لةبةر ئةوةى تةماشادةكةى ئَيستا ئةو طوندانةى كة ئاوةدانين كراينةوة وةكو ثَيويست 
خزمةتطوزاريان بؤ نةضووة، ئةوة بكةينة ئةركة قاميسام، كة قاميسام لة داهاتوودا كة ئةو ياساية 

لة زمنة ئيشةكانة خؤى دابنَيت، لةكاتة ثَيشكة  كردنة  موازةنة، لةكاتة ثَيشكة  كردنة دةردةضَيت 
داواكاريةكان، مةسةلةى بايةخ دان بة طوندةكان لة ئةولةويةتة كارةكانة خؤى دابنَيتةوة، بؤية من ثَيشنيار 

و ثَيشكة  كردنة  دةكةم بةو شَيوةية سيا ةكةى بنووسرَيت، بايةخدان بة ئاوةدانكردنةوةى طوندةكان
 .خزمةتطوزارى زياتر بؤيان، لةطةَل ر َيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ئاخري كةس كاك كريم بةحرى، رةرموو

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

حمارةزة  تةعرييتمان كردووة كة( اعداد مشروع املوازنة )بةراستة من لَيرةدا، سةبارةت بة بر طةى يةكةم
ثَي  دَيت لة وةحدةى ئيدارى قاميسام، قةزا، ناحية، دَيهات، ئةو موازةنةى لةاليةن حمارةزةوة عةجةبة 
ميزانيةى قةزاو ناحيةكان ناطرَيتةوة، كةئيةداد دةكرَيت، نازامن ئيةدادى موازةنةى تايبةت، بؤهةر 

من ثَيمواية هةموو موازةنات لة ناو قةزايةك و هةرناحيةيةك ثَيموابَيت مةسةلةكة دةكات زؤرموازةنة، 
 .موازةنةى عامةى حمارةزة كة جَية دةبَيتةوة، ئَيرة جَية نيةو، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيروان وةاَلمتان بؤ ئةو مالحةزاتانةى برادةران، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ز لةسةر ئةمالكة عامة، يةك لة ئين و كارةكانة حمارةزةية، ضونكة شوعبةيةك هةية لة بة نيسبةت حييتا
حمارةزة سةربة وةزارةتة دارايية، كة شوعبةى ئةمالكة ئيشراف دةكاتة سةر ئةمواىل عام، بةنيسبةت 

حتصي  )قةزا  هةمان شوعبة هةية، بةنيسبةت تةنيتيزى قةوانني، بةراستة تةنيتيزى قةوانني ئةوة 
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ة نانةوَيت ونةمانةوَيت، قاميسامة، مدير ناحيةية، حمارزة، ئةوة ثَيويست ناكات لةناو قانونةكة (ص حا
زيكر بكرَيت، كة دةنطيشمان دا لةسةر دةسةاَلتة ثارَيزطاكان، ئةم نوقتةية ئةسةلةن بةنةزةرى ئيةتبار 

ان بةنيسبةت حمارزو وةرنةطرياوة، تةسويت وةكو خؤى كراوة، بةنيسبةت دابة  كردنة دةسةاَلتةك
بةنيسبةت قاميسام، رةنطة بةينة خؤيان ئةو تةنسيسة هةبَيت، قاميسام ئَيستا حاَلة حازرى هةستة بة 
رةرةة تةجاوزات يان بة ئيشراف كردن لةسةر مؤليدات، ئةمة شتَيكة تةنسيسية حاىل حازر، بةس لةوانةية 

طرَيت و ئيختيساسةكان يةك البكرَيتةوة، سةبارةت ياسايةكة كة ثةسةند كرا، مةوزوعةكة قالبَيكة تر وةردة
بة مةوزوعة ئةجهيزةى ئةمنة ئيةتيادية، ئةطةر لة زمنة ماددةكة ئةجهيزةى ئةمنين داخي  بكةين، 
بةنيسبةت تةشكي  كردنة مةرارز لةاليةن قاميسامةوة، بة قةناعةتة من شتَيكة ئيةتيادى و تةبيةية، 

يد بةر اوَيذ لةطةَل ئةجنومةنة قةزا، ر اوَيذ لةطةَل حمارةزةو لةطةَل بةنيسبةت موازنة، موازةنة بةتةئك
ئةجنومةنة حمارةزة دةكرَيت، ثَيشاين ئَيمة ئيشارةمتان ثَييدا، وومتان ئةطةر حمارز كة موازةنة دادةنَيت، 
ثَيويستة مةسةلةى قةزاو ناحيةكانين بةنةزةرى ئيةتبار وةرطرَيت، بةتةئكيد ئةوانين موازةنةى 

ايبةتيان دةبَيت، بةاَلم هةموو موازةنةكة هة قةزاو ناحيةكانين خؤى لة موازةنةى حمارةزة دةطرَيتةوة، ت
ئَيمة لةطةَل ئةو مةبدةئةينة، بةاَلم ئةوة دةكرَيت ( اهتمام بالسرى)ئةوةى كاك  ةرور ئيشارةتة ثَييدا، 

ئة عاممان هةية بؤ ئةم بابةتة، زؤر ئَيمة لةهةموو ياساكان ئةو مةبدةئة بَينينة خوارةوة، ئَيمة مةباد
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردارصباح بوزؤ هةركة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

سةبارةت بة ئةوةى كة كاك جةيتر باسة كرد، زؤر راستة، بةاَلم ئَيمة مةعالةجةمان كردية ئةوةى 
مسؤولية  استتباب األمن والنظام يف وحدته األدارية وله ان يأمر الشرطة )وارهَيزةكانة ئاساين، لة بر طة ض

ئةوة موعالةجةمان كردووة، بةاَلم سيا ةكة كاك شَيروان نةى ( .بالتحقيق يف اجلرائم اليت تقع داخل القضاء
ر ٍِطةى خوَيندةوة، خاَلة دووةم ئةوةى كاك كريم بةحرى باسة كرد لةسةر موازةنة، لةماددةى شة  لة ب

اقرار مشروع موازنة احملافظة احملال اليها من قبل احملافظ  وافقة االغلبية املطلقة على )ثَينج دووةم، دةَلَيت
ان تراعى املعايري القانونية والنظامية يف توزيع التخصيصات ملركز احملافظة واالقضية والنواحي ورفعها اا 

 .سوثاس.(وزارة املالية يف حكومة االقليم
 :َيز سةرؤكة ثةرلةمانبةر 

 (قوة داخلية)شورتة هةر خؤى ( قوة داخلية)ضونكة بَةَة ( قوة امن داخلية واالجهزة االمنية)لة جياتة
كاك بارزان دةَلَيت، رةقةرةى نؤ مارة نةوةكو سةالحيات، بةس مارة و ( واالجهزة االمنية) لةبةر ئةوة

 .بيخوَينةوة مومارةسةى دةكات، مارة راستة، رةرموو كاك بارزان
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 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

دةقةياساييةكان بؤيان نية هيض كارَي  يان بر يارَيكة ئيدارى بةدووربطرن )ماددةى سةدى دةستووردةَلَيت، 
ر ، يةعنة مارة هةموو تاكَيكة نةك تةنها قاميسام و يةكةى ئيداريةكان، زؤ(لة تةعن و رةخنة طرتن

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ض كؤسثَي  نية لةوةى كة لَيرة  بنووسرَيت، خراثةى نية، مارَيكة دةتوانة ئةو مارةى خؤى ممارةسة 
 .بكات، نوقتةى نيزامة، رةرموو ثرسيارةكةت بكة

 :بةر َيز بكر رتاح حسني
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

كة لةسةر سنوورن، ئايا قاميسام سةالحيةت ئةوةى هةية  ثرسيارةكةم ئةوةية بةنيسبةت ئةوقةزايانةى
 .ئيتييتاقاتة مةحةىل لةطةَل قةزاى واَلتة دراوسَة بكات؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
لة دةستووردا هةية، هةرضةند عورريشة لة دةستوور مةساحلة مشتةرةك وثاراستنة بةرذةوةندى هينةكان 

ةر قةزايةكة حدودى بؤى هةية لةطةَل قةزاى ئةوةى تر لةضوار ضَيوةى و تَيطةيشتنة قانوون، بةَلَة، ه
بةرذةوةندى وتَيطةيشنت، دةسةاَلتة تةنزمية ئةوة بكات، ماددةكة بةو طؤر انكاريانةى كة باس كراو ئاماذةى 

ز ثَة كرد كاك شَيروان و كاك سةردارو ئةوةى ئيزارة كرا، دةدةمة دةنطةوة، كَة لةطةَل داية دةستة بةر
تكاية،  24قبوَل كرا، بؤ ماددةى  23بكاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَل دانية؟ سوثاس، بةكؤى دةنط ماددةى 

 .رةرموو كاك اخر
 :بةر َيز ئاخرمجال دنور 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 
 ثيَنجةم ـ ئةرك و دةستةالَتةكانى بةرِيَوةبةرى ناحية

 
 :ماددةى بيست و ضوارةم
 :ئةرك و دةستةاَلتانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ بةرَيوةبةرى ناحية ئةم

ئامادةكردنة ثرؤذةى بودجةى خؤجَييةتة ناحية و بةرزكردنةوةى بؤ ئةجنومةنة يةكةى  :يةكةم
 .كارطَير ية لة ناحيةدا

 .جَيبةجَة ئةو بر يارانةى كة ئةجنومةنة خؤجَييةتة ناحية دةريدةكات بةثَية ياسا كارثَيكراوةكان :دووةم
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سةرثةرشتة كردنة راستةوخؤى رةرمانطة رةرميةكانة ناحية و رةرمانبةرانة وثشكنينيان بةدةر  :سَييةم
و دادطاكان و زانكؤ و ثةميانطاكانة سةر ( ثَيشمةرطة) لة يةكة سةربازييةكان وثاسةوانانة هةرَيم

ةندى ريدراليان هةية بةوةزارةتة رَيركردنة بااَل و توَيذينةوةى زانستة لةطةَل ئةو رةرمانطانةى كةتايبةمت
 .لة هةرَيمدا

بةر َيوةبةرى ناحية بةرثرسة لةدابني كردنة ئاساين و نيزام لةناو يةكة كارطَير ييةكةى و بؤى  :ضوارةم
 .هةية رةرمان بداتة ثؤليس بؤ لَيكؤَلينةوةى لةو تاوانانةى كة لة ناحيةكةيدا روودةدةن

 .ارةكانة هاوواَلتيان و طيان و موَل  و ماَليانثاراستنة ئاساين و نيزام و ثاراستنة م :ثَينجةم
 .ثاراستنة موَل  و ماَلة طشتة و ضاككردنةوةيان و كؤكردنةوةى داهاتيان بةثَية ياسا :شةشةم

بةرَيوةبةرى ناحية بؤى هةية رةرمان بداتة ثؤليس بؤ دامةزراندنة مةررةزةى ثؤليس  :حةوتةم
 .ئاساين لة كاتة ثَيويستدابةشَيوةيةكة كاتة لة ناحيةدا بؤ ثاراستنة 

سةرؤكةكانة رةرمانطةكان لة ناحيةدا، بةرَيوةبةرى ناحية ئاطادار دةكةنةوة لةو نامةكارييانةى  :هةشتةم
 .كة لةطةَل رةرمانطة رةرميةكاندا دةيكةن

 .بةر َيوةبةرى ناحية بؤى هةية تانووت لةبر يارى الدانة بدات لةالى دادطاى كارطَير ى تايبةتدا :نؤيةم
 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 
 مهام وصالحيات مدير الناحية -خامسا 

 :املادة  الرابعة والعشرون
 :ميار  مديرالناحية املهام والصالحيات األتية

 .احمللي يف الناحية أعداد مشروع موازنة الناحية ورفعها اا اجمللس: اوال 
 .تنفيذ القرارات اليت يتخذها اجمللس احمللي للناحية وفق القوانني النافذة: ثانيا 
األشراف املباشر على الدوائر الرمسية يف الناحية وموظفيها وتفتيشها باستثناء احملاكم والوحدات : ثالثا 

عاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث واجلامعات والكليات وامل( البيشمركة)العسكرية  وحر  االقليم 
 .العلمي والدوائر وات االختصا  االحتادي يف االقليم

مسؤولية استتباب األمن والنظام يف وحدته األدارية وله ان يأمر الشرطة التحقيق يف اجلرائم اليت تقع : رابعا 
 .يف الناحية

 .اطنني وأرواحهم و نتلكاتهم اخلاصةاحلفاظ على األمن والنظام و اية حقوق املو: خامسا 
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 .احلفاظ على األمالك واالموال العامة وصيانتها وحتصيل إيراداتها وفقا  للقانون: سادسا 
 .االمر بتشكيل مفارز من الشرطة بصورة مؤقتة يف الناحية للحفاظ على األمن عند احلاجة: سابعا 
 .الناحية  خاطباتهم مع دوائرهم الرمسية يقوم رؤساء الدوائر يف الناحية بأعالم مدير: ثامنا 
 .الطعن يف القرار املتخذ باالقالة لدا احملكمة االدارية املختصة:  تاسعا 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةيةكمان هةية، هةروةكو ثَيشا ئيشارةمتان ثَييدا، ئَيمة لةطةَل دةقة ماددةكةين، بةاَلم ضةند مالحةز
ئةوة ( اجةس احملةة رة الناحية( ) جمةس الوحدة االدارية) مالحةزةى يةكةم بةنيسبةت يةكةم لة جياتة

هةَلةيةى مةتبةعية، بةنيسبةت سَة يةم و ضوارةم و بةنيسبةت نؤيةم، هةمان مالحةزاتة ثَيشامان هةية، 
 .كانة مدير ناحيةو قاميسامين هةمان بووكة لةسةر دةسةاَلتة
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ئةو ماددةية وةكو ماددةى ثَيشاة هةمان طؤرانكارى كة مناقةشةى لةسةر كرا، هةمان 
طؤرانكارى لةسةر دةكرَيت و ثَيمواية هيضة لةسةر نية، خيالرَيكة لةسةر هةية؟ باشة ناوتان دةنوسم، 

 .ارامرةرموو كاك ئ
 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لةم ماددةيةدا هةروةكو ماددةى ثَيشوو  كة ئَيمة سةالحيةتة قاميساممان دةست نيشان كرد، بةاَلم ئةطةر 
لةو ماددةية قسة بكةين، بر طةى ثَينجةم باس لة ثاراستنة ئةمن و ئاساين و موَل  و ماَلة هاووالًَتيان 

بر طةى حةوتةم ئيشارةت بةوة دةدات كة مدير ناحية بؤى هةية مةررةزة تةشكي  بكات، رةرمان  دةكات،
بر طة كة ثةيوةندى بةئةمن و ئاسايشة : بدات بؤ ثَي  هَينانة مةررزةى ثؤليس لةكاتة ثَيويستدا، دوو

زؤر طرنط دا كة بةراستة، هاوواَلتيان هةية، لةماددةى ثَيشوو براى بةر َيزم كاك احسان ئاماذةى بة خاَلَيكة 
ض لة قةزا قاميسام، ض لة ناحيةكان مدير ناحيةكان، ثَيويستة ئةمة ئيشارةت ثَة بدرَيت كة يةكَي  لة 
ئةركةكانيان جَيبةجَة كردنة ئةو ياسايانةية كةلةهةرَيم دةردةضن، نةك تةنها ئةو بر يارانةى كة لة 

دةدرَيت، بةاَلم ئةوانة لةو قةزارو ناحيانة نوَينةرى  ئةجنومةنة خؤجَييةتة ئةو قةزاية ياخود ناحييةية
حكومةتن، واتة ثَيويستة مولزةم بكرَين كة ئةو ياسايانةى لة هةرَيم كاريان ثَة دةكرَيت، لة ثةرلةمان 

 .دةردةضن ئةمانة  جَيبةجَة بكةن، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
خوات، ثَين هةموو شتَي  دةَلَيت، سوَيند دةخوم كة بة جَيبةجَة مدير ناحية، قاميسام، حمارز كة سوَيند دة

كردنة قانون، لةبةر ئةوة وةكو كاك شَيروان ئاماذةى ثَيكرد، ئةوة دووجارة موالحةزةى بكةين، ئةوة 
ة قانون جَيبةجَة دةكات، بةاَلم لَيرة قةراراتة ئةجنومةنة مةحةىل، قةراراتة ئةجنومةنة (حتصي  حاص )

اراتة ئةوانة دةبَيت بةقانون، بةو قانونةى ئيةزامة بكةى كة جَيبةجَية بكات، كاك حةمة رشيد، قةزا، قةر
 .رةرموو

 :بةر َيز رشيد كريم رشيد
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

من موالحةزةم لةسةر خاَلةكانة ئةم ماددةية نية، بةاَلم قسةيةكة جيام هةية لَيرة، ئيهتيمامة ئةم 
لةسةر ثارَيزطاية، قاميساميةتة، ناحيةية، يةعنة هةموو ئيهتيمامةكةى ضر  بؤتةوة ثرؤذةية بةتةواوةتة 

لةسةر ئةم هينة، لةطةَل ئةوةشدا كة دةطوجنَة قةزايةك هةبَيت، ثَينج ناحيةى هةبَيت، بةاَلم ناحيةى وا 
هةية، ثةجنا تا شةست طوندى هةية، لةناو ئةو طوندانة طوندى زؤر متةمةيزين هةية، لةرووى 
ئابووريةوة، لةرووى كؤمةاَليةتيةوة، لةطةَلة رووى تردا، يةك زةرة ئيهتيمام نةدراوة بة طوند لةم ثرؤذةدا، 
من بؤ ئةم مةبةستة ثَيشنيارَيكم هةية، ئةوين ئةوةية كة بؤ هةر طوندَي  لةو طوندانة، بةرثرسَي  لة 

دةكان خؤيان هةَلة بذَيرن، لَيرة دةرك كاتة هةَلبذاردنةكانة ثارَيزطا، بةرثرسَي  ديارى بكرَيت، كة طون
بكرَيت وةكو قانون، ئةمة لةجياتة ئةجنومةنة ئةوة، ئةجنومةن ثَيويست ناكات، بةس ئةطةر ئةوةبوو ئةوا 
ئيهتيمام زؤر زياد دةكات، دةبَيتة ئةَلسةى وةسَ  لةبةينة دَيكةو ناحيةكة ، ثَيداويستيةكانة ثةروةردةو، 

يان ر َيطاو بان، لةو ر َيطةيةوة دةطات و ئيهتيمامَيكة ضاكين دةبَيت، لةطةَل  هةرشتَي  بَيت تةندروستة و
 .رَيزم

 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ة، ئَيمة لة من بةس دةمةوَى بيهَينمةوة بري ليذنة، لةبةر ئةوةى باسةكة باسة قاميسام و مدير ناحيةي
قةرار هةية، لةو قانون و قةراراتانة كة ئيةغا نةبوونةتةوة ، رةئيسة  32قانون هةية،  23قانونة عرياقة 

وةحدةى ئيدارى، مدير ناحية، قاميسام، سةالحيةتة قازى جوحنيةو عسوبة رةرز دةكات، ئينجا ئةو 
بةتَيكة زةرورية، بؤمنوونة، قةدة ة بابةتانةى كة دةسةاَلت دراوةتة قاميسام و مدير ناحية، يةعنة با

كردنة راو، تةنها رئيسة وةحدةى ئيدارى هةقة ئةوةى هةية رةرزى عسوبة بكات بةثَية قانونة راو، بؤ 
منوونة قانونة ضاندنة برنج، قانونة ررياكةوتنة ناضارى كةلةكاتَي  الراوَي ، بومةلةرزةيةك، شتَي  بَيت، 
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هةموو ئيمكانيةتة واَلت بةكار بهَينَيت، ئَيمة لة قانونة رَيكخستنة رةئيسة وةحدةى ئيدارى سةالحيةتة 
دةسةاَلتة دادوةرى لة ماددةى ثَينج، دةَلَيت هةر تاوانَي  تةنها مةحكةمة سةالحيةتة هةية ئةوة هني 
بكات، بةراستة ئةم مةوزوعة من بؤية باسة دةكةم، ئةطةر لة ئةحكامة خيتامين بَيت ئةو كؤمةَلة 

كة دةسةاَلتة مدير ناحيةو قاميسامة قازى جوحنة، ئةطةر ئَيمة مةالةجةيةكة بؤ نةدؤزينةوة قةوانينة 
بؤشاييةكة قانونة دروست دةكات، يةعنة لة زؤر بوار، بؤ منوونة لةوةر طاى سروشتة مةحكةمة هينة نية، 

ى ئيدارية، يةعنة عسوبة بدات ئةطةر يةكَي  خمالةرةى كرد لةو لةوةر طاى سروشتية، تةنها رةئيسة وةحدة
ئاليةتَي  نية، ثَيويستة ئةو بؤشايية ياسايية ئَيمة مةالةجةى بكةين، لةبةر ئةوةى ئةم قانونة ئةبَيتة 
قانونَيكة ئةساسة بؤ بةر َيوةبردنة ناوضةكان و ناحية و قةزاو ثارَيزطاكان، جا بؤية من دةدةمةوة بريتان 

ديراسةيةكة بكرَيت، بةراستة ئةو مةوزوعانة مةاجلة  ئةطةر لة خيتام بَيت، ئةطةر لة دواى دانيشنت
 .بكرَين

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيردَل رةرموو

 :بةرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لةبةرئةوةى لة ناحية ئةمنيشة لَيية ( قوة امن داخةة)لَيرة  لة ماددةى حةوت، دةبَيت بنووسرَيت
لَيية، لةبةرئةوة هةندَى ثؤليسة سنوورين و ثؤليسة  اباتيشة لَيية، لةبةرئةوة دةبَيت تةئكيد  ئاسايششة

بكرَيـت و بَةَيت قواى ئةمنة داخةة دةنا ئةشكاالت ثةيدا دةبَيت لةبةر ئةوة روتبةكةيان رةرقة هةية، ئةو 
 .سوثاس( قوة امن داخةة)كاتة ئيشكال نابَيت لة بَةَية

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكة ثة
 .ئةوة ثؤليس هةمووى دةطرَيتةوة، رةرموو كاك شريوان

 :بةرَيزشَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوةى كاك ئارام جةنابت جوابت دايةوة، بةنيسبةت دَيهاتةكان، حاَلة حازر ئَيمة تةنها نيزامة موختارميان 
دةكرَيت ضؤنيةتة دامةزراندنة موختار، جطة  هةية، ئةوة  بةياسايةك تةنزيم كراوة، اليةزال ثيادة

لةوة  بةسورةتةكة  ةيرى رةوة لة دَيهاتةكان ئَيستا ئةجنومةنَيكة هةَلبذَيردراو هةية، تةنسيق دةكات 
لةطةَل موختار بؤ بةر َيوةبردنة ئين و كارةكانة، بةاَلم ئةجنومةنةكة رةوة نية، هةر لةناو دَيهاتةكاندا 

 .تةشكي  كراوة
 :ز سةرؤكة ثةرلةمانبةر َي

 .ببورة كاك شَيروان، كاك شةبامنان لةبري كرد، رةرموو كاك شةبان
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 :صادقطاهربةرَيز شةبان حممد 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

من ثرسيارَيكم هةية لة ليذنةى ياساية، بةنسبةت سةالحيةت و مةهامة قاميسام و مدير ناحية، تةقريبةن 
لة نَيوانيان نية، يةعنة وةكو ثرسيار بةنيسبةت مدير ناحية ثَيويست نية  وةكو يةكن، يةعنة ض جياوازى

 .سةالحياتة قةزائة زياتر بدرَيتَة؟ ضونكة ناحيةى مةحكةمة ئَيمة نيمانة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .رةرموو كاك شَيروان

 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

و نوقاتانةى كاك عادل ئيسارةى كرد، بةراستة ثَيشا سوَلتةى حاكم جةزا دةدرا بة روئةساى بةنيسبةت ئة
وةحداتة ئيدارى و قاميسام و مدير ناحيةكان، بةشكةةكة عام، لةبةر ئةوةى بوو كة زؤربةى زؤرى قةزاو 

يستة نةدةكرد، بة ناحيةكان مةحاكمة تَيدا نةبوو، ئةمة يةك، دوو، ثاشان قةرارَيكة تايبةت دةرضوو ثَيو
جيا جيا سوَلتةى حاكم جةزا بدرَيت بة قاميسام و مدير ناحيةكان، عمومة قاميسامةكان ئةوةى كة 
مةحاكمة تَيدا نةبوو، ئةو دةسةاَلتةيان ثَيدراوة، ئةو بر يارة  تاوةكو ئةمر ؤ لة و نةبووة، سَييةم، ئةمرؤ 

مة تَيداية، كة مةحاكمة تَيدابَيت ض ثَيويست دةكات زؤربةى زؤرى ناحيةكانة ئَيمة، قةزاكانة ئَيمة مةحاك
ئَيمة ئةو سوَلتةية مدير ناحية ياخود مدير ئيدارة بةكارى بهَينَيت، حماكم بةكارى دةهَينَيت بةشكةةكة 
تةبيةة و ئيةتيادى، بةقةناعةتة من هيض تةعاروزةكة تَيدانية، هيض رةرا ةكة تَيدانية، ئةو مةنتيسانةى 

يانةى كة مةحكةمةى تَيدانية، ئيمكانة ئَيستا  مدير ناحيةك بتوانَيت ياساكان جَيبةجَة كة يان ئةو ناح
بكات، ض بةنيسبةت قانونة حيمايةتة ئينتاجة زراعة، ض بةنيسبةت قانونة صةيدى ئةحيائي مائية، 

كاك وةبةدةيان قةوانينة تر، بؤية بة قةناعةتة من مةوزوعةكة لة جَيطاى خؤيةتة كة هاتووة، ئةوةى 
شَيردَلين نازامن مالحةزةكةى كاك شَيردَل بةراستة زؤر لَية تَينةطةيشتم، ئةطةر ئيةادةى بكاتةوة، بةَلَة، 

 . باشة
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك سةردار رةرموو

 :بةرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

مةعالةجةمان كردووة، بةاَلم نةخوَيندراوة لة بر طةى  ئةوةى كاك شَيردل باسة كرد، زؤر تةواوة، ئَيمة
مسؤولية استتباب األمن والنظام يف )ضواردا هاتووة، كة ئةجهيزةى ئةمنيمان موعالةجة كردووة، دةَلَيت 

مان ئيزارة كردووة، دوو، ئةوةى كاك شةبان باسة ( واالجهزة االمنية( )وحدته األدارية وله ان يأمر الشرطة
ةمان سةالحيةتة نية لةبةر ئةوةى قاميسام  رئيسة وةحدةى ئيداريةكة واتة قةزا، قةزا ضةند كرد، باسة ه
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ناحيةى هةية، قاميسام مةسةوىل هةر هةموويانة، كةضة مدير ناحية تةنها بةرثرسة ئةو وةحدة ئيداريةية 
ئةطةر بة مدير كةلة زمنة ئةو ناحيةى كة هةيةتة، خاَلَيكة تر ئَيمة ئةو سةالحياتانةى حاكم جونح، 

ناحية يان قاميسام درابَيت، لةهةر قانونَيكة تايبةت يان قانونة خاسة ئيةغامان نةكردؤتةوة، ئَيمة تةنها لة 
هيض قانونَيكة ترمان ئيةغا نةكراوة، زؤر ( اليعمل باا نص يتعارض واحكام هذا القانون)ماددةيةك دةَلني

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .رةرمووكاك شَيروان 

 :بةرَيزشَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوةى كاك شَيردَل دةَلَيت، ئةطةر مةسةلةى ئةجهزةى ئةمنة بَيت، ئيمكان هةية لَيرة داخةة بكةين، كاك 
 .شَيردَل شةرحة بكة زياتر، رةرموو

 :بةرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ة بةرَيوةبةرايةتة شورتة جياوازة، مديرى شورتةى نةجدة، رةرقة هةية لةطةَل مديرى خؤى لة ناحي
شورتةى مةحةىل، مديرى شورتةى مرور لةطةَل مديرى شورتةى هةولَير رةرقة هةية، ئَيستا لة 
ناحيةكامنان هةمووشتَة هةية، مديريةتة ئةمنة هةية ، جاران ئةوة نةبوو، مديرى شورتةى هةية ، 

ية، دواى ئةو مةررةزةية، لة هةندَى شوَين حةرةسة حدوديشة هةية، لةبةر ئةوة ضونكة مرورى هة
يةعنة هَيزةكانة ئاسايشة ناوةوة، ( قوة امن داخةة)مةرةرزةية، مشةكةلة، جؤراو جؤرة، لةبةر ئةوة بَةَة 
 .ضونكة ئةطةر بَةية شورتة روتبةيان زؤر رةرقة هةية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 (.شرطة واالجهزة االمنية) ةتةنيا شورتة بَةَة راستة، بةس ئَيمة ومتانئةطةر ب

 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
 :بةرَيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كة مةررةزة دروست دةكةى جؤراو جؤرة، خؤى ئسوليةن واية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
هةردووكتان يةك نوقتةى  انشاءهللل، و كاك عاد عثماندوو كةس داواى نوقتةى نيزامة دةكةن، كاك 

 .عثماننيزامني،رةرموو كاك 
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 (:بانة مارانة)عبداهلل قادر عثمانبةرَيز 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ديارة ئةوةى كاك شَيردل باسة كرد، قوةى ئةمنة داخةة شتَيكة باشة من ثشتطريى دةكةم، بةالًَم ناكرَيت 
ن هةقة دةربَيت لةناو مةسةلةى كارى ثؤليس، بةراستة كَيشةى زؤر ئاسايشة تَيدا بَيت، ضونكة ئاساي

دروست دةكات لة بةينة ئاساين و ثؤليس، ضونكة تةنها ثؤليس قةوانينةكان جَيبةجَة دةكات، ئاساين 
عيالقةى بةو مةسةلةيةوة نةبَيت، دوو، برادةرَي  باسة الدَية كرد، لَيرة هةقة ئَيمة الدَييةكان يةك 

لة بةشَي  لة كوردستان الدَييةكان خمتارى هةية، لة بةشَيكة ئةجنومةنة هةية، ديارة  البكةينةوة،
ئةجنومةن بةشَيوةى هةَلبذاردن دَيت، لة موختار بةشَيوةى مةركةزى دادةنرَيت، ديارة ئةو دوو سيستةمة 

ئيشكال دروست  هةقة يةك خبرَيت، ئَيمة لَيرةدا يةك الى بكةينةوة، بؤئةوةى كة رةةةن لةهةندَي  جَيطا
 .دةبَيت و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .دةبَيت، رةرموو عثمانكاك عادل بزامن نوقتةى نيزامة تؤ  وةكو كاك 

 :بةرَيزعادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةيةكا لةبةر نةخَير هة من وةكو ئةو نية، ئةوةى كاك شَيروان و كاك سةردار تةرسرييان كرد وانية، لة ناحي
ئةوةى مةحكةمةى نية، سةالحيةت بةو دراوة، مةحاكم جةرائيمة ئيةتيادى لة ناحية  جةرمية بكرَيت 
ئةوة دَيتةوة مةحكةمة، بةاَلم كؤمةَلَي  شت هةية كة زؤر زةرورو ثةلةية، بؤ منوونة، تؤ قةرارَيكة كؤنة 

دينار  ةرامة و دوو  1000اس  بكات، جمةس قيادةى سةورة هةَلوةشايةوة، دةَلَيت ئةو كةسةى ر اوى ئ
هةزارو دوومانط، دةَلَيت رةئيسة وةحدةى ئيدارى قاميسام  2000مانط سجنة، ئةطةر دووبارةى بكاتةوة، 

 32قانون و  23يان مدير ناحية، قةراراتة باتة، يةعنة تةعنين قبوَل ناكات، ئينجا ئةوة يةكَيكة لة 
انونة رَية، ئاودَيرى، نوقتة نيزاميةكةم ئةوةية ئةوان دةَلَين لةبةر قةرار، من مةبةستم ئةوةية، بؤمنوونة ق

 ......... .ئةوةى لة ناحية، كاك شَيروان تةرسريةكةى قانونة نية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك مجال تؤ  نوقتةى نيزامة سَييةمت هةية بَةَة، بؤئةوةى كؤى كةمةوة ئةو نوقتة نيزاميانة، رةرموو

 :ل حممد قاسمبةرَيزمجا
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئَيمة ليذنةى ناوخؤو ليذنةى ياساية تةقريرةكةمان هاوبةشة، هةق نية بؤ هةموو جارَي  ليذنةى 
 .ناوخؤ  قسة بكات، ليذنةى ياساين قسة بكات، ضونكة هينةكةمان هاوبةشة
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان 
ةى كرد، رةةةن ئيختيساسة ليذنةى ناوخؤية، لةسةر مةوزوعة نا وانية، ليذنةى ناوخؤ دووجار مداخةل

شورتة و قوةى ئةمنة داخةة، قسةى كردووةو خؤشة قانونيشة لة جَيطاى خؤى بووة، لةبةر ئةوة هةقة 
هةندَي  جار تةكميةةى دةكات، قسةى ليذنةى ياساية تةكميةة دةكات، رةرموو كاك شَيروان بؤ 

 .يزاميانةى كةبةداخةوة نوقتةى نيزامة نةبوونوةاَلمدانةوةى ئةو سَة نوقتة ن

 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوةَلةن كاك عادل هةق نية بَةَيت قسةكانة ئَيمة وانية، ئةطةر بؤمشان راست بكاتةوة ئَيمة مةمنونة 
ددةى ثَينج لة قانونة سوَلتةى دةبني، بةاَلم هةق واية بةم شَيوةية بَيت ئاراستةكة، ئةمة يةك، دوو ما

تسرا والية احملاكم على مجيع االشخا  الطبيعية  واملعنوية  ا فى والك احلكومة وختتص )قةزائة دةَلَيت
لة ئةسَ  : ئةمة قانونة سوَلتةى قةزائية، ئةمة يةك، هة دوو( بالفصل فى املنازعات و واجلرائم كافة

، ئةوة رةرمانبةرى ئيدارى زؤر لةناو ئةو ثةرلةمانة هةية، دةسةاَلتةكة بؤ مةحاكمة، بؤ ئيدارة نية
 .ئيستيسنائة ئيدارى بؤ ئةو شوَينانةى كة مةحاكمة تَيدانية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك ررسةتين شةرحةكة هةية، رةرموو

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لة ئةسةة سةالحياتة مةحاكمة، هة رةرمانبةرى ئيدارى نية، تةئيدى قسةكانة كاك شَيروان دةكةم، 
ئيستيسنائةن بة رةئيسة وةحدةى ئيداريةوة، ئةطةر بَيتو ئةو سةالحيةتةى ثَي بدةين، الزمة لة قةوانينة 
تايبةت ثيَة بدةى، يةعنة بؤ منوونة، قانونة رَية نةسةكة تَيداية، قانونة حيمايةى ئينتاجة زراعة 

ئةمة قانونة حمارةزاتة، قانونَيكة عامة، نابَيت لَيرة سةالحيةتَيكة متةةق بة روئةسائة نةصة تَيداية، 
وةحدةى ئيدارى بدةى، سةلبة مةحاكم بكةى لة سةالحياتةكانيان، مةرروزة لةقةوانينة تايبةت ئةو 

 .سةالحياتانةى ثَة بدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيروان،؟ بيخوَينةوة كاك عونة رةرموو رةقةرةى حةوتةم ضة لَيهات

 :بةرَيزعونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

تةوزحيةكم هةية، برادةران ئشارةتيان بةوةدا كة مةررةزة دائيمةن موشتةرةكة، تةبيةة ئَيمة ئةوة 
زحة ئيشارةتة بةوة دةدات لةدةستوورى عرياقة بةوا 121دةزانني، بةتايبةتة رةقةرةى ثَينجةم لة ماددةى 
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واتة ثَية ناوَيت ئَيمة هةموو جار تةئكيد ( تنظيم قوة داخلى االقليم كالشرطة واالمن وحر  االقليم)
 .لةسةر ئةوة رةقةرةية بكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
لة شورتةى مرور  حةوتةم بؤ ئةو مالحةزةى كاك شَيردَل، بؤئةوةى هني نةبَيت، ومومكينة ناضار بَيت

ئةوة ئةو ( ميتارز من قوة االمن الداخةي)وةربطرَيت، لة ئاساين وةربطرَيت، لة جياتة شورتة بَةية 
طؤرانكاريةى كة لةدةسةاَلتة قاميسام هاتبوو، لَيرة  دةبَيت لةطةَل ئةو مالحةزةيةى كاك شَيردل، كاك 

ا، لةطةَل ئةو مالحةزاتانةى كة دةسةاَلتة عونة مالحةزةى ئةوة بكة، ئةو مالحةزةى كاك شَيردَل وةرطري
قاميسام ضاكمان كرد، هةموو نةق  كراوة بؤ ئيةالم، ماددةكة دةخةمة دةنطةوة، كَة لةطةَل داية دةستة 
بةرز بكاتةوة؟سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤى دةنط قبول كرا، بؤ ماددةى 

 .كاك اخر رةرموو  25

 :اخر مجال  دنور بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 بةشة ضوارةم
 يةكةم ـ لةنوَى دامةزراندنة يةكة كارطَير يةكان

 :ماددةى بيست و ثَينجةم
لةنوَى دامةزراندنة قةزا يان ناحية بةمةرسوومَيكة هةرَيمة دةبَة و ئةمة  لةسةر ثَيشنيازى  -1

 .دكردنة ئةجنومةنة وةزيران دةبَةئةجنومةنة ثارَيزطا و رةزامةندية وةزير و ثةسن
هةمواركردنة سنوورى قةزا و طؤر ينة ناو و سةنتةرةكةى بةمةرسومَيكة هةرَيمة دةبَة، كة لةسةر  -2

 .ثَيشنيازى ئةجنومةنة ثارَيزطا و رةزامةندية وةزير و ثةسندكردنة ئةجنومةنة وةزيران بَة
ةبةياننامةيةك دةبَة كة وةزير لةسةر ثَيشنيازى هةمواركردنة ناحية و طؤر ينة ناو و سةنتةرةكةى ب -3

 .ئةجنومةنة ثارَيزطا دةرى دةكات
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 الفصل الرابع
 إستحداث الوحدات األدارية : أوال 

 :املادة  اخلامسة والعشرون 
لقضاء او الناحية  رسوم اقليمي بناءا  على اقرتاح جملس احملافظة و وافقة الوزير ومصادقة تستحدث ا -1

 .جملس الوزراء
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تعدل حدود القضاء ويغري إمسها ومركزها  رسوم إقليمي وبإقرتاح من جملس احملافظة و وافقة الوزير   -2
 .ومصادقة جملس الوزراء

 .كزها ببيان يصدره الوزير بناًء على إقرتاح جملس احملافظةتعدل حدود الناحية ويغري امسها ومر -3
 

 :بةرَيزشَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئَيمة لةطةَل دةقة ماددةكةين، ضونكة بر طة يةك ئيستيحداسة قةزاو ناحيةى تَيداية، بر طة دوو تةديةة 
داية، بةثَية ئةو زةوابتةى كة لة ناويدا حدودى قةزاى تَيداية، بر طة سَي تةديةة حدودى ناحيةى تَي

 .هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
زؤر سوثاس، مساعةدة بكةن ثَين هينةكة، ئةو رةسةةى ثَيشوو كة بريتة بوو لة ئةجنومةنة حمارةزةو 

ررسةت ئيسااح ئةجنومةنة قةزاو، ئةجنومةنة ناحيةو، ثارَيزطارو، قاميسام و مدير ناحية، ماددةيةك كاك 
دةكات، وابزامن ليذنةى ياساية و كاك خةي  باسة كرد، كة دةبَيت ثَين ئةوةى ئةو رةسةة تةواو بكةين، 
موقتةرةحةكةى ئةوماددةية ئيسرار بكةين، خبرَيتة سةرةتاي ئةو رةسةةى ثَيشوو، ثين ئةوةى باسة 

كة جَيبةجَة كردن دروست بَيت، ئةجنومةن بكةن، ئةوين ئةوةية لة هةر وةحدةيةكة ئيدارى مةجةيسَي
ئةوةى يةكةم جار ( تشكيل وحدة ادارية جملس تنفيذا، يكون لكل وحدة ادارية جملس تنفيذا) يةعنة 

ية تؤزَى تنفيذوابزامن كاك خةي  بوو، بةاَلم كاك ررسةت سيا ةيةكة باشة كردووة، بؤ ئةوةى ئةو باسة 
ت، ثةسةندتان كردو بؤئةوةى لةو رةسةة هَيشتا كؤتاميان خةلةىل هةية،دةدوَينمةوة ئةطةر ثَيتان با  بَي

يكون لكل وحدة ادارية جملس تنفيذا يرأسه رئيس الوحدة االدارية )نةهَيناوة بيخةينة سةرةتاكةى، دةَلَيت 
يةعنة رةئيسة وةحدةكة ئةطةر حمارز بَيت، ( يكون رؤساء الدوائر احمللية اعضْاء فيه وخيتص باالمور التالية

رئةساى دةوائريى سنورى حمارةزةكة، ئةطةر قاميسام بَيت لةطةَل روئةساى سنورى قاميساميةتةكة،  لةطةَل
ئةطةر مدير ناحيةبَيت، لةطةَل روئةساى دةوائرى سنورى ناحيةكة، ئةو مةجةسة جَيبةجَة كردنة كارةكانة 

، يةعنة ئةمة (وحدة االداريةواع مشروع ميزانية للوحدة االدارية ورفعه اا جملس ال)ئةوة دةبَيت يةكةم، 
 واع خطط التنمية)ميزانيةكة زؤر جار باوان كردووة و خةلةل هةبوو لَيرة عيالجة كردووة، دوو 

 تنفيذ القوانني)بزانة لَيرةدا ئةوةى باسة قانونة كردووة( تنفيذ القوانني والقرارات)سَة ( الداريةا
قاميسام وهني و ئةوانة، ئةلَيرة ئةو رةسةة  جوابة  هةمووى دةطرَيتةوة، جا نةتانوت كوانَة( والسرارات

تنسيق املواايع )ضوار (تنفيذ القوانني والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات املختصة)ئةوة دةداتةوة 
من جملس  املواايع احملالة اليه دراسة)شة  ( اقااح مشاري  قرارات جمةس الوحدة االدراية)ثَينج ( املشرتكة
دةسةاَلتةكةى ديارة،  تنفيذائةوة وةكو هينة وةكو جمةس ( االدارية او رئيس الوحدة االدارية الوحدة
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زةروريشة ثَيمواية مناقةشةمان كردووة، كاك شَيروان ئةطةر رةئيتان بدةن بؤئةوةى بيخةمة دةنطدانةوة، 
 .رةرموو كاك شَيروان

 

 : بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئَيمة لة ليذنةى هاوبة  ئةو موقتةرةحةى براى بةر َيزم كاك ررسةت ديراسةمان كرد، بة شيكةَيكة 
تةرسي ، بةالًَم ئةو سةردةمة زؤربةى هةرة زؤرى ئةندامانة ليذنةكة لةطةَل نةبوون، تةنها سَة كةس 

وة بةراستة شتَيكة زؤر لةطةَل بووين، من و كاك عونة و براى بةر َيزم كاك خةي  لةطةَل دابووين، كة ئة
زؤر بةباشة دةزانني، جطةلةوة  لة قةوانينة زؤر واَلتان دا هاتووة، بةاَلم تةنها ئةطةر بةنيسبةت 
دةسةاَلتةكان تةعاروز نةكات، لةطةَل ئةو دةسةاَلتانةى كة ئيسرارمان كردووة، ئَيمة ثشتطريى ئةو بؤضوونة 

ة ناو ياساكة بضةسثَيت، بؤئةوةى تةنها تاك رةوانة ض دةكةين بةراستة، ثَيمان باشة وةكو ماددةيةك ل
حمارز، ض قاميسام، ض مدير ناحية ئةو ئيشانة بةتةنها نةكات، بةَلكو بةدةستة ئةو ئيشانة بكرَيت، بةتةئكيد 

 .ئَيمة حةمتةن ثر ؤذةكة و قةراراتةكانين بةشَيوةيةكة رَي  و ثَي  بةر َيوةدةضَيت، زؤر سوثاس
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكة ثة

تةعاروز ناكات، ضونكة ئةوة دةَلَيت ئةو مةجةسة رةئيسةكةى رةئيسة وةحدةى ئيدارى دةبَيت، يةعنة 
رةئيسةكةى ثارَيزطار لةثارَيزطا دةبَيت، رةئيسةكة لة قاميساميةت قاميسام دةبَيت، لة ناحية مدير ناحية 

بزانة ضة دةكةى ئةوة رةئيسة تَيداية، كة ( واع مشروع امليزانية السنوية للوحدة االدارية)دةبَيت، يةكةم 
روئةساى وةحدةى ئيدارى بوو، هةروةحدةيةك ثَية دةَلَين ميزانيةى خؤت بَينة، كة ميزانيةكةى خؤى 
هَينا لةناو حمارةزة بَيت دةَلَيت مدير عامة ئيدارةو مالية ئةو ميزانيةيةى رروعةكان تةوحيد بكةن، 

تة دةكةن ئيسرارى دةكةن، تةقدمية دةكةن بؤ مةجةيسة حمارةزة، ميزانيةَيكة موحد هني بكةن، ديراسة
 .يان مةجةيسة قةزا ئةوين رةوانةى دةكاتةوة بؤ هني، كاك زانا قسةى هةية، رةرموو

 (: زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ة ئةسةة جمةسةكة كةم دروست كردنة هةر مةجةسَيكة تر لة سنوورى ئةو وةحداتة ئيدارية لة قيمةت
دةكاتةوة، كة مةجةسة وحدةى ئيدارية، بؤية بةشَيوةى جمةس نةيةت باشة، ئةو منوونةيةى دةولًََةتة 
عةرةبيةكانين كة هينايانةوة، زؤربةى ئةو واَلتانةى كة سيستةمة المةركةزى ثيادة ناكةن، يةمةن و 

َيت لَيرة، بؤية من دةَلَيم بةشَيوةيةكة ميسر و ئةوانة وتيان لةوَى هةية، ئةو منوونةية تةتبيق ناب
جيتمع رؤساء  الوحدات االدارية مع رؤساء  الدوائر دوريا )موقتةزةب وةكو ماددةيةك بةو شَيوةية بَيت، 

ئةو تةراسيةة ئيشة ئةوةية بة هيض شَيوةيةك باس نةكرَيت، مةجةيسَيكة ئيستيشارى ( للتشاور والتنسيق
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جيتمع رؤساء  الوحدات االدارية مع رؤساء  )رى بة ناوى مةجةسين نةبَيت، لةطةَل رةئيسَيكة وةحدةى ئيدا
 .ئةوةندة عامةو كارية، زؤر سوثاس( الدوائر دوريا للتشاور والتنسيق

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
باشة قسةتان دةدةمَة ئةوةى دةيةوَيت قسة بكات، كاك عبدالكريم ابوبكر يةكةم كةس قسة دةكات، رةرموو، 

 .ئاخري كةس رةرموو طارقكاك 
 : بةر َيز عبدالكريم ابوبكر هةمةوةند

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بةرةئة من ئةو ماددةية زيادة، ضونكة  ئةطةر نانةوَيت ئةو ئيختيساساتانة حمارز، قاميسام يان مدير 
زارةتةكانة تر، ض ناحية، بةخؤى دةيكا بةخؤى نايكات، لةطةَل روئةساى دوائر دةكات هةروةكو روئةساى وة

وةزارةتةكمان جمةس تةنيتيزى هةية، هةتا ئَيمة جمةس تةنيتيزى بدةينة حمارةزةو قةزاو ناحية، ئَة 
ئةوانين هةر عةينةن بودجةى دادةنَين،  هةموو تةنيتيزى ئةحكامة قةرارات ئةو شتانة دةكةن، بةينةما 

ةكةن، ئةمة لةاليةكة مةجةس روئةساى دةوائريى خؤيان كؤدةكةنةوةو عةينن هةمان ئةو ئيشةى د
 .تةشريةيةك و مةجةيسة تةنيتيزيةكة بؤ دادةنَيني، وةكو دةوَلةتَيكيان دةدةنَة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك كريم رةرموو

 : بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةى ياساين باوان كرد، ثَيشنيارَيكة ياسايية، بةراستة ئةو ثَيشنيارةى كة تازة خراية روو، ئَيمة لة ليذن
سةد لةسةد دةبَيت وابَيت، بةس من ثَيشنيار دةكةم لة جياتة مةجةيس تةنيتيزى بؤئةوةى لةطةَل 
مةجةيسة حمارةزة ناوةكان تَيكةَل نةكرَيت، لةهةيةةى تةنيتيزى، دةستةى جَيبةجَة كردن كة مةجةيسة 

نيتيزية هةية، لةجياتة وةزعة ميزانية، بكرَيتة ئيةدادى ميزانية و حمارةزة، رةقابةى لةسةر ئةو هةيةة تة
 .تةنها، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو

 : بةر َيز سوزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةة سوَلتات من ثشتطريى لة بؤضوونةكة دةكةم، هيوادارم هةمووان بةهةمان ضاو سةيرى بكةن، ئةمة تةداخ
نية لةطةَل جمةس، ئةمة هةموو ئةو دةوائرانة كارى تةنيتيزى دةكةن، دةبَيت حمارةزة ئاطادار بَيت، دةبَيت 
حمارز ئاطاداربَيت، ئةوة جؤرَيكة لةوةى كةتؤ كؤيان دةكةيتةوة، هةم بؤ تةنيتيز كردن و هةم بؤ 

اعداد مشارع )َيت بؤ تةمنيةى حمارةزةكة ئيستيشارةت، ضونكة يةكَي  لة ماددةكان يةكَي  لة بر طةكان دةَل
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كةواتة ئةمة زياتر بةرةو ثَين ضوونة ئيشةكانة ثَيمواية ئةطةر ئَيمة بةو ضاوة سةيرى بكةين، (تنموية
 .ئةوة دةتوانني دةنطة بؤ بدةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك ئارام رةرموو

 :بةر َيز ئارام رسول مامند
 .ة ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

ئةو ثَيشنيارة من بة ثَيشنيارَيكة باشة دةزامن، ئةو سيستةمة لة زؤربةى واَلتانة ئةوروثين ثةير ةو 
واتة حكومةتة مةحةىل، ( لؤكةَل طاظةرمَينت)دةكرَيت، ئةمة ئةو هةيةةتةية كة ثَية دةوترَيت 

ئةم ليذنةية هةية و كاردةكات، ر استة منوونةيةكين ئةطةر بَينينةوة، لة ثارَيزطاى هةولَير ضةند ساَلَيكة 
ئةم ليذنةية ناوَيكة ترى لَينراوة، لة ثارَيزطاى هةولَير ثَية دةوترَيت ليذنةى ثاراستنة ذينطةية، بةاَلم لة 
ثارَيزطار و سةرجةمة رةئيسة دائريةكان و لة قاميسام و مدير ناحيةكانين بةشدارى دةكةن، بؤ ئةوةى كة 

بَيت لة بةينياندا بؤ كاروضاالكيةكانيان، بؤية من بة شتَيكة باشة دةزامن و هةماهةنطة و تةنسيق هة
 .ثشتطريى دةكةم، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك سةدالدين رةرموو

 :بةر َيز مةال سةدالدين عبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ابةَيكة تةنيتيزى بدةينَة،ضونكة ئةطةر تابةة تةنيتيزميان ئةو مةجةسة تابةَيكة زياتر ناتوانَيت، ثَية بَةَين ت
بداباية دةبواية ثَين ئةوةى كة تةوزيةة سةالحيات بكةين، ئةو ماددة موقتةرةحة تةسويتة لةسةر 
بكراباية، ئَيستا ئَيمة هةموو سةالحيامتان تةوزي  كردووة بؤ روئةساى دةوائر، ر استة روئةساى دةوائر لةوَى 

يسان هةتا لَيرة ئَيمة كة باسة موازةنة دةكةين، ديسان موازةنةكة دةضَيتةوة كوَيوة، ديسان هةية، دواية د
موازةنةكة دةضَيتةوة مةجةس، ئينجا مسادةقةى لةسةر دةكرَيت، يةعنة نابَيت تابةَيكة تةنيتيز بَيت، 

بَيت، يةعنة موجةرةد ئةو مةجةسة دةتوانَيت مةجةسةكة ئيستيشارى بَيـت، يان تابةَيكة تةنسيسة هة
 .تةنسيق لة مابةينة روئةساى دةوائر، لةطةَل رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .نورى رةرموو.د

 :نورى مجي  تاَلةباني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

من لةو باوةرةدام كةوا هةَلبذاردنة ئةجنومةنة ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكانين زياتر لةسةر بنةماى 
ة دةبن تاوةكو بنةماى ئيدارى، بؤية بةشة زؤرى ئةندامانة ئةو ئةجنومةنانة، كةسانة شارةزا نابن، سياس
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هةروةك لة قانونة ثَيشا كة مةجةسة ليواى عام هةبوو، ثَيشنيارى ئةوة دةكةم كة سةرؤكة دائرية 
راوَيذكار، لةطةَل سةرةكيةكان، ئةندام بن لةو ئةجنومةنانة، بةاَلم مارة دةنط دانيان نةبَيت، وةكو 

ئةندامانة ئةو ئةجنومةنانة بةشدار بن، دةتوانن هاوكاريان بكةن، ثَيشنيارى كارى ضاكيان بؤ بكةن، زؤر 
 .سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .نازناز خان رةرموو

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالسادر
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةم، بةر استة ئةمة  هةنطاوَيكة بؤ ئةوةى كة هةموو تواناكان و دةسةاَلتةكان من تةئيدى ئةو ثيشنيارة دةك
لة يةكَي  كؤنةبَيتةوة، بةَلكو بة دةستة لة ناوضةيةكة ديارى كراو ئةوانة دةبن بة ئاليةتَيكة تةنيتيزى ئةو 

 .كارانة و ئةو بر يارانةى كة لة ئةجنومةنة حمارةزة يان قاميساميةت دةردةضَيت، سوثاس
 :ر َيز سةرؤكة ثةرلةمانبة

 .مريم خان رةرموو

 :بةر َيز مريم حسن ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

راستة من هيض تةعةيق لةسةر ئةوة نةبوو لةسةر ماددةى يةكةم و دووةم و سَييةم، بةس من ثرسيارةكم 
ت، بؤئةوةى ببَيتة هةبوو، من دةمةوَيت بزامن الزمة ضةند بَيت ئةو نيتوسة ناحية بَيت يان قةزا بَي

ناحيةيةك؟ طةلةك طوند هةنة زؤرن، يةعنة طةلةكن نيتوسة ئةوان، بةس هةتا ئَيستا ئَيمة نازانني ضةندة 
 .نيتوسة ئةوانةى كة الزمة ببَيتة ناحية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ئاخري كةس ، رةرموو طارقكاك 

 :حممد سةيد جامباز طارقبةر َيز 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكة 

ئَيمة دةربارةى ئةجنومةن قسةمان كرد، نابَيت لةدةرةوةى ئةجنومةن ببَيتة ئةندام، ئايا ضؤن قبوَل بكرَيت 
ئةجنومةنَي  بيهَينن كؤى بكةينةوة، ئَيستا حمارزةكان، قاميسامةكان، مدير ناحيةكان كؤبوونةوةى ئاساية 

ين هةبووة، ئَيمة داواى المةركةزى بكةين، ئةو دةكةن، حتسيَ  حاسَةة ئةو ئيشة هةية لة واق  وثَيشا
 .ئةجنومةنة بةرةئة من زيادةية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .رةرموو كاك شَيروان
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 : بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ية جَيبةجَين ئةو ئةجنومةنة ئَيستا هةطارقم من هةر ئةوةندة تةعةيسةم هةية، منين لةطةَل كاك 
دةكات، بةاَلم ئةطةر ئَيمة لة قالبَيكة قانونة دابنَيني وابزامن ئَيمة سةركةوتوانة ئيشَي  ئةجنام دةدةين 
بةراستة، بؤ هةر بةو رةرا ة نَينَيتةوة، حمارز يان قاميسام يان مدير ناحية، بة ميزاجة ئةجنومةنةكةى 

كة ئَيمة دةبَيت ئةو ماددةية بضةسثَينني، نةوةكو ئاوا بانط بكات يان بانط نةكات، بةَلكو لةناو قانونة
 .بةرةرا ة بةجَية بهَيَةني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئاماذةى ثَية كرد، عةمةليةن ئةوة هةية، ناوى ليذنةية، حمارز،  طارقزؤر سوثاس، لةر استيدا وةكو كاك 

ةوائريو هني و ئةوانة، بةاَلم دةوائر وةكو هني كران قاميسام كؤبونةوة دةكات، وةكو كؤبونةوةى ئاساية د
دةبَيت ئيةتيزام بكرَيت، بة نةسةكة قانونة ئيةزام بكرَيت باشاة، دةسةاَلتةكانين ديارى بكرَيت، ئةو 
مالحةزاتانةى كاك كريم من ثَيم باشة كاك ررسةتين ثَية باشة، تةعديةة كردووة، جمةسةكة ببَيتة 

ئةو جمةسة بةتةنيا نابَيت، اعداد ثَيويستة بة خةَلكة  (انية اعدادمشروع اع مشروع ميزو)هةيةة، 
لةبةر ئةوةى ضةند ئةندامَيكين قسةيان كرد، موارق ( اعداد مشرول ميزانية() اعداد واع)ترة،ضونكة 

نةبوون، بةاَلم ثرؤذةكة لةاليةن كاك ررسةت و ثشتطريى هةردوو ليذنةكة هاتووة، بةو دوو تةعديةةوة 
م جار ئةو ماددةية  دةخةمة دةنطةوة، ئةطةر ئيسرارتان كرد دةضَيتة سةرةتاى رةسةة ثَيشوو كَة يةكة

لةطةَل داية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلداينة دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، سَة كةسن، 
ةوة كورديةكة و خوَيندراي 21بةزؤرينة قبوَل كرا، ئينجا دَيينة سةررةسةة ضوارةم دةبَيتة ماددةى 

عةرةبيةكة، ثشتطريى لَيدةكةين كاك شَيروان، ئةوة تةبةةن ماددةيةكة زؤر رؤتينية دةستوريشة تةبيةة 
هاتووة، ئةطةر كةس قسةتان نية دةدةمة دةنطةوة، بةاَلم ديارة قسةتان هةية، باشة ناوتان دةنوسم، كاك 

 .بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .ز سةرؤكة ثةرلةمانبةر َي

لة بر ٍِطةى يةك و دووى ماددةكة نوَيكردنةوة دامةزراندن يان هةمواركردن و طؤر ينة ناوى قةزاو ناحيةكان، 
بة مةرسومة هةرَيم دةبَيت، لة سةر ثَيشنيارى ئةجنومةنة ثارَيزطاو بة موارةقةتة وةزيرى ناوخؤ، من 

ةو مارةى هةية رةرزى ثَيشنيارى ئةجنومةن بكات؟ لةبةر نازامن ئةطةر ئةجنومةن ثَيشنيار بكات، وةزير ئ
ئةوة من ثَيشنيار دةكةم كة موارةقةتة ثةسةند كردنة وةزيرى ناوخؤى تَيدا نةبَيت، ئةكرَيت بكرَيت بَةَين 

 .لةر َيطةى وةزيرى ناوخؤ، بَينَيتة ئةجنومةنة وةزيران يان سةرؤكايةتة ئَيمة، زؤر سوثاس
 :نبةر َيز سةرؤكة ثةرلةما

 .كاك كريم رةرموو
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 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

، ئَيمة دةستمان بؤ هةَلة يوةو دةنطمان بؤ 13ئةو ماددةية ثَيضةوانةو ناكؤكة لةطةَل ماددةى شة  بر طة 
سولسةى  داوة، لةوَى بة مسادةقةى ئةجنومةنة لَيرة ئيسااحة ئةجنومةنة، لةوَى بة ئيسترياحة حمارز و

ئةندامانة ئةجنومةنة، لَيرة بة ئيسترياحة ئةجنومةنة، ئةوة ناكؤكة دروست دةكات، بؤية ئَيمة دةبَيت وةكو 
 .يةكة لَيبكةين و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
اقااح يان سةسة ( املصادقة باألغلبية املطلقة على اقرتاح)دةَلَيت  13كاك كريم من ض خيالرةك نابينم، 

 .ئةعزاى مةجةسة، يان قاميسامة

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

مصادقة اجمللس بناء على اقرتاح احملافط او ثلثى اعضاء )لةوَى دةَلَيت( بناء على اقرتاح جملس) لَيرة دةَلَيت
بةد مصادقة )ةيمة، بةاَلممةرسوم مجهورى راست، دةبَيت مةرسومة اقةيمة ثَة دةربضَيت، مرسوم اق (اجمللس
دواية ناكؤكة ( بناء على اقرتاح اجمللس)نةوةك ( بةد مصادقة اجةس)مةرسوم ئيسةيمة دةربضَيت( اجةس

 .لةطةَل ئةو ماددةية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 املصادقة باألغلبية)ض دةَلَيت  13موساعةدة بكةن توخوا، عةرةبيةكة وابزامن زؤر وازحة، لة رةقةرة 

لة ماددةكةى  13ئةوة يةك مساعةدة بكة با تةواوى بكةم، لة رةقةرة ( املطلقة على اقرتاح إجراء التغيريات
ثَيشووة مةجةسة حمارةزة مسادةقة دةكات لةسةر ئيسااحَي ، ئيسترياحةكةى قبول كرد، ئةو ئيسترياحةى 

ناوخؤوة، كة موارةقة بكرَيت،  كة قبول كرد، ئيسترياح دةكاتةوة بؤ مةجةسة وزةرا لة ر َيطاى وةزيرى
 .هةردووكيان هةر ئيسااحة تةواوة، خاتوو ضرؤ رةرموو

 : بةر َيز ضرؤ عةي  د امني
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

من تةنها ثرسياريََكم هةية، ئةطةر هاتو مةسةلةن دَييةك كرا بة ناحية، مةسةلةن لَيرة ئَيستا خاَلة يةكةم 
ية، خاَلة سَييةم بة موارةقةتة وةزيرة، ئةطةر هاتو دَييةك كرا بة ناحية، و دووةم بة مةرسومة ئيسةيم

 .بةس ثرسيارم ئةوةية، ضؤن دةبَيت؟ سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .خاتوو شريين رةرموو
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 : بةر َيز شريين عبدالر ن دينؤ
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

وار مةنتيسة يان ضوار قةزا ئيستيحداس بكةن بة حمارةزة، دةورةى ثةرلةمانة ثَيشة ئَيمة، بر ياى دابوو ض
قضْاء او ناحية  استحداث)ئةوين هةَلةجبة بَيت، ئاكرَي بَيت، طةرميان بَيت، سؤران بَيت، لَيرة دةَلَيت 

يةعنة ( لقضْاءا احملافظة او الناحية او)لةبةر ئةوة بؤ نابَيتة حمارةزة؟(  رسوم، القضْاء والناحية
 .هةرَيم نية قةزا و ناحية، سوثاسسةالحيةتة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك جوتيار رةرموو

 (: جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ديارة ئَيمة لةم ياساية زؤر تةئكيد لةسةرسيستةمة المةركةزى دةكةينةوة، دةمانةوَيت بةئاراستةى 
لةسةر هةمواركردنة سنوورى قةزاو طؤر ينة ناوى سةنتةرى قةزا، المةركةزيبوون بر وات، لَيرة قسة 

ئةجنومةنة قةزا لَيرة رةرامؤ  كراوة، قسةلةسةر ئةوة نية كة ئايا ثرس و رايةكيان هةبَيت، ئةطةر 
رايةكيان هةبَيت، رةئيةكةى ئةوان نةبوو، رةنطة رةئيةكة تريان هةبَيت، يان تَيطةيشتنَيكة تريان هةبَيت، 

نوَينةرى قةزاكان، مةرروزة لَيرة رةئة ئةجنومةنة قةزا قسةى لةسةر بكرَيت، ئةمة يةك، دووةم،  بةيةكةوة
باسة ئةوة كراوة ئةجنومةنة ثارَيزطا بةرةزامةندى وةزير، ئةطةر وةزير رازى نةبوو، ئايا ئريادةى 

و، ضونكة لَيرة ئةجنومةنة قةزا يان ئةجنومةنة ثارَيزطا لةوَي ضة لَيدَيت ئةطةر وةزير رازى نةبو
 .بةرةزامةندى وةزيرة، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك رؤميؤ رةرموو

 : بةر َيز رؤميؤ حزيران نيسان
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بة نيسبةت بر طةى يةكةم، بةراستة رَيطايةكة زؤردوورو درَيذيان داناوة بؤ بوون بة ناحية، ياخود بوون بة 
مةسةلةى بوون بة ناحية : دةكةم كة رَيطايةكة نةختَي  كورت بكرَيتةوة ئةمة يةك، دوو قةزا، من ثَيشنيار

ياخود زياتر ناوبرا بؤ ئةوةى ناو  150- 100ياخود بوون بة قةزا، لةكاتة باس كردنة طوندةكان باسة 
  هاتبَيت، بةاَلم بنرَيت بة طوند، بؤضة لَيرة هيض ثَيوةرَي  دانةنراوة؟ لةوانةية لة تةراسي  ياسايةكة شتَي

من لةبةر ئةوة بةهؤى ئةوةى كة زؤرَي  لة طوندةكان بةر استة  ةدرَيكة زؤريان لَيكراوة، كة بؤ ئةوةى 
نةبن بة ناحية، هةتا لةكاتة هةَلبذاردنة ئةجنومةنة شارةوانيةكان هةندَي  طوند  ةدريان لَيكرا 

  نةبوو، لةو كاتة من ثَيمواية ثَيوةرَي  دابنرَيت، نةيانتوانة شارةوانيان هةبَيت،لةبةر ئةوةى هيض ثَيوةرَي
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بؤ بوون بة ناحية يان بوون بةقةزا، خاَلَيكة ترين ئةوةية ئَيمة لةسةرجةم ياسايةكان لةدةستوورا باسة 
كراوة، كة ئةطةر ناوضةيةك شوَينَي  زؤرينةى نةتةوةيةكة لَيبَيت باسة خسوسيةت كرابَيت، هةروةها لة 

نة ثةرلةمانة كوردستانين باسة ئةم كؤتاو ئةم خسوسيةتة كراوة، ئايا لةم ياسايةدا ياساي هةَلبذارد
 .شوَينَي  نية بؤئةوةى باسة ئةمة  بكرَيت، جَيطاى ببَيتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك سا  رةرموو

 : بةر َيز سا  حممد عةي
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

او ناحية هاتؤتة كردن، ناوى ثرؤذةى بةخؤى قانونة حمارةزات، رةئيامن زةرورية بةحسة ئيستيحداسة قةز
 .بر ٍِطةك هةبواية، كا ضؤن حمارةزةى ئيستيحداس كرن

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .دلَير رةرموو. كاك د

 : دلَير اواعي  حسي شاوةيس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

انونة، دةَلَيت لة ثَيناوى بةديهَينانة ثرنسيثة ناسةنتةرى لة دابة  كردنة لة هؤية ثَيويستيةكانة ئةم ق
دةسةاَلتةكان هتد، دواتر دةَلَيت ثاراستنة ماف و بةرذةوةنديةكانة كؤمةَلطا، ئةمة مةبةستة سةرةكة ئةم 

من لةم  ياسايية، يةكَيكة لة مةبةستة سةرةكيةكانة ئةوةى كة ئَيمة ئةم ياسايةى بؤ دةردةكةين، بةراستة
ماددةية، دةبينم قةزاو ناحية دادةمةزرَيت و ناوةكةى دةطؤر َيت، سنوورةكةى دةطؤر َيت، بةبَة ئةوةى كةس 
ثرس بة دانيشتوانةى بكات يان بة ئةجنومةنةكةى بكات، يةعنة ئريادةى ئةجنومةنةكةى لَيرة وون بووة، 

نة ناحيةو قةزاكة، خؤيان ر ةزامةنديان بؤية بة بؤضوونة من ثَيويستة لة ثَين هةموو كةسَي ، ئةجنومة
 .هةبَيت، ثَيشنيارى ئةوان بَيت ئةم طؤر انكاريانة بكرَيت، نةوةكو لةاليةكة ترةوة بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .رةرمووطلعت كاك 

 :سيف الدين طلعت خضربةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

وو بؤ دروست كردنة قةزاو ناحيةكان، هةروةكو ضرؤ خان كردى، زؤر ثرسيارةكةم دةربارةى ثَيوةر ب
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيروان و كاك سةردار وةاَلميان، تكاية رةرموون
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ثةراوَيز كراوة بةر استة، ضونكة ئةطةر  من ثَيمواية دةورى ئةجنومةن، بةنةزةرى ئيةتيبار وةرطريا نةوةك
موقتةرةح لة ئةجنومةنةوة نةيةت، ئةسةةن ئةوانة تر ناتوانن راستةوخؤ ئةو تةعديالتة بكةن، ض 
بةنيسبةت ئيستيحداس ض نةبةنيسبةت تةعدي ، بةنيسبةت ئيستيحداسة حمارةزة بة قةناعةتة ئَيمة 

دةربضَيت، نةوةك بةو ئاليةتةى كة بة نيسبةت قةزاو دةبَيت ياسا بَيت، وة ياسايةكة  لةو ثةرلةمانة 
ناحيةكان دانراوة، سةبارةت بة دروست كردنة حمارةزة، ئةوانة تر لة جواب دانةوةى ثَيشوومان هةمووى 

 .ئيشارةمتان ثَييدا، نازامن ئةطةر كاك سةردار هيض مالحةزةى ترى هةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك سةردار رةرموو

 :َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركةبةر
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةطةر ئيجازةم بدةى حةز دةكةم بةكورتة ( االدارا  على االقضية والنواحى)سةرةتا بؤ ئيسااحة تةعدي ، 
شةرحة بكةم، ئةوة ثرسيارةكةى كاك كريم بوو، سةرةتا ثَيشنيارةكة لة اليةن ثارَيزطار دةبَيت يان سولسة 

، بةاَلم مسادةقة ضة لَيدَيت، لَيرة تةقيد (اغلبية مطلقة)ئةوةى مسادةقة بة ئةجنومةن دةكات  ئةعزا، ثا 
ثا  ئةوةى كة ئةجنومةن مسادةقةى كرد، وةزير موارةقةى لةسةر  25، ماددةى 25كراوة ، بة ماددةى 

طؤر انكارى كراوة،  دةكات، جارَيكة تر ئةجنومةنة وةزيران مسادةقة دةكرَيت، ئةوكاتة ئيةتبار دةكرَيت كة
بر طةى  1، ماددةى 25وة مةرسومة ئيسةيمة ثَي دةردةضَيت، ئةوة تةناقوزى تَيدانية، لةبةر ئةوةى ماددةى 

ى تةقيد كردووة، ئاليةتةكة وةكو كاك رؤميؤ باسة كرد لةوانةية دوورو درَيذ بَيت، بةاَلم تةناقوزى  13
باسة ( تستحدث قضْاء والناحية)تة ناحية، دةَلَيت تَيدا نية، ئةوةى ضرؤ خان باسة كرد، طوند بكرَي

نةكردووة ئةطةر طوند بَيت يان طوند نةبَيت ئيدى ئيستيحداسة، بة شَيوةيةكة طشتة، ئيستيحداسة 
حمارةزة ضؤن دةكرَيت، ئةوة بة ياساية قانون دةبَيت بؤى دةربضَيت، هةر جةنابيشت باسة كرد وةختة 

يسةى طةرميان و هةَلةجبة بووة، بة قانون كراوةتة حمارةزة، خؤى وابزامن بؤ ئاكرَى بؤ مةنت
هةَلوةشاندنةوةشة ديسان دةبَيت هةر بة قانون بَيت، برادةران باسة ئةوةيان كرد، رةئة مةجةسة قةزا 
وةرنةطرياوة لة طؤرانكارى قةزا، بةهةمان شَيوة ضؤن لة حمارةزة، ئيستيحداسة حمارةزة هةَلوةشاندنةوةى 

بَيت، وةرطرتنة رةئة مةجةس نةبَيت نابَيت، يةعنة هةيةة تَيكة بااَلتر، جمةسة قةزاو بة قانون دة
شةرحة بؤ كراوة،  25مةجةسة ناحية  بةهةمان شَيوة، مةجةس دةكرَيت بةو ئاليةتة لة ماددةى 

ثرسيارى ئةوة كرا كةمة نةتةوةكان و ياخود تاييتةكان، ئةو ياساية باسة ئةوة ناكات، نةتةوةكانة تر 
ببوورة ياخود ئاينةكان ، لَيرة باسة جَيطا ناكرَيت، لَيرة تةنها باسة دةسةاَلتةكانة ئةجنومةنةكان دةكرَيت، 

 .لةطةلَ سةرؤكةكانة يةكةى ئيداريةكان، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
لة رةقةرةى  زؤر سوثاس، بةس جوابة شريين خانيان نةدايةوة، شريين خان، بةاَلم جوابةكةت دراوةتةوة،

كة ناحيةت بوو، يةعنة طوندةكة بوةتة ناحية، كاك سةدالدين شتَيكة ( تستحدث القضاء او الناحية)يةكةم 
تازةت هةية، ضونكة ناوت نووسرابوو هةقم ثَيت نةدا، ببوورة، ئةطةر قسةى ترت هةية رةرموو، بةس كاك 

 .سةدالدين ضونكة ناوى نوسرابوو ضاوم لَية نةبوو، رةرموو
 :رَيز مالسةدالدين عبداهلل مولودبة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

باسة مسادةقةى مةجةس وزةرا دةكات، باسة موارةقةى ( نوارسة الوزير) لَيرة باس لةوة دةكات، دةَلَيت 
 .وةزير دةكات، ئةطةر عةينةن ئةو موارةقةى وةزير بكرَيتة ئيسترياح شتَيكة خراث نية، لةطةَل رَيزم

 :ؤكة ثةرلةمانبةر َيز سةر
بؤ حةىل ئةو رةقةرةيةى كة دوو، سَة برادةر ئاماذةيان ثَية كرد، ئةطةر وةزير رةرزى كرد ض بَيت، لةطةَل 

فى حالة رفض الوزير يكون )كمال و ليذنةى ياساين، ئةطةر واى لَيبكرَيت.كاك ررسةتين باسم كرد كاك د
رز بكاتةوة لةهةموو حالةتدا، ئةطةر موارةقةتة يةعنة دةبَيت موقتةرةحةكة بة(  القرار جمللس الوزرْاء

كرد، رةئة خؤى دةربر ى موارسم، ئةطةر رةرزى كرد، قةرارةكة بؤ مةجةس وزةرا دةمَينَيت لةبةر رؤشناية 
 .دلري نوقتةى نيزامة هةية، داميةن نوقتةى نيزاميةكانة ئةو مةزبوتن، بابزانني رةرموو. ئةو، كاك د

 :سة شاوَيسدلَير اواعي  ح.بةرَيز د
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ثرسيارةكةى من لةسةر ئةوة بوو، لة كاتَيكدا قةزايةك يان ناحيةيةك دروست دةكرَيت، ثَي  دةهَينرَيت 
سةر لةنوَى، يان الدةبردرَيت و نامَينَيت، يان ناوةكةى دةطؤر َيت، رةئة ئةجنومةنة ناحيةكة يان رةئة 

رةئة ئةجنومةنة ثارَيزطاية بر يار دةدات، نةك ئةوة، ثرسيارةكةى من ئةجنومةنة قةزاكة وةرناطريَيت، 
 .ئةوةبوو نةوةك ئةوةى ئةجنومةنة ثارَيزطا، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

خؤى ئةوة تةحسي  حاسةة، خؤلة خؤيانةوة رةئيان نابَيت، مةسةلةن ئةوة تةحسي  حاسةة، قةزايةكة 
 .ةكة داوادةكةن ببَيتة ناحية مةراحةة بر يوة، كاك زرار رةرمووداواى كردووة ثَيشا لة طوند

 :امني طاهر بةرَيز زرار
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةطةر طوندَي  بيةوَيت ببَيت بة ناحية، يان ناحيةك بيةوَيت ببَيت بة قةزا، هةزار و ثَينج سةد واستةى 
يض ثَيويست ناكات ئةوة بنووسرَيتةوة، ئةوة دةكات، هةزار داواكارى بةرز دةكاتةوة، خؤى لة خؤيدا ه

 .تةحسيَ  حاسَةة، ئةطةر خةَلكة شوَينةكة داوا نةكات، ضؤن دةبَيتَة، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
شريين خان نوقتةى نيزامة هةية، ئةمرؤ نوقتةى نيزامة هيض يةكَيكيان تا ئَيستاكة نوقتةى نيزامة 

 .نةبووة، رةرموو شريين خان

 :بةرَيز شريين عبدالر ن دينؤ
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ثرسارى من وابزامن تَينةطةيشنت ليذنةى ياساية، ئةو ناوى حمارةزة قانونة حمارةزةية، قانون حمارةزات 
هاتووة، ضؤن نابَيت جَيطاى حمارةزة لَيرة بَيت، هةندى قةزا ئَيمة هةمانة يةعنة بَيت ببَيت رؤذةكة ببَيتة 

زة، من حةز دةكةم بؤ ئَيمة كةمَي  روون تر بكةن، ئَيمة دوو قانومنان هةية، قانونة ئةجنومةنة حمارة
حمارةزات و قانونة ئينتيخاباتة حمارةزات، وة قانونة حمارةزات، دةبَيت جَيطاى حمارةزة لة و قانونة 

 .هةبَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤرين داواي قسةى دةكات، رةرموو كاك خةلي كاك خةلي  قسةى نةكردووة ئةمر ؤ و 
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةو  13زؤر سوثاس، بة بؤضووني من هةر ئيشكالةكة ماية ئةوةى كاك كةريم وتي، ضونكة لَيرة لة بر طةى 

موصـادةقة، لـةوَين   : َلـيَ ماددةية صةالحياتي موحارزة باسي صةالحياتي ئةجنومـةنة موحارـةزةى كـرد، دة   
ئةَلَي موصادةقة، موصادةقةى مةجةيسي وزرا ئةخريي، باشة ضؤن دوو موصادةقة بـوو، يـةك مـةوزول بـوو،     

 ئيشكالةكة بة نيسبةت ؟
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةردووكي موصادةقةية لةسةر ئيسترياح، جةنابت قانوني، موصادةقة لةسـةر ئيسـترياح، ئَيمـة ئيسترياحَيـ      
ةكةين و موصادةقةي لةسةر دةكةين و قةرارين دةدةيـن، دةبـَي موصـادةقةي ريةاسـةتي ئيسةيمـي لةسـةر       د

بَي، هةر كةسَي  لة دةسةآلتي خؤيةوة، بة ثَيي ئةو دةسةآلتةي ثَيدراوة و بـة ثَيـي قـانون، مـةعناي وا نيـة      
 .كرا، سؤزان خان رةرمووثَيشا موصادةقةي لةسةر ناكرَي، ثَيم واية شةرح كراية، زؤرين قسةي لةسةر 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرة ثرسيارَي  دَيتة ئاراوة، ئةطةر هات و تؤ ئةجنومةنَيكي هةَلبذَيردراو بر يـاري دا حـدودَي  بطـؤر َي، يـان     
ةن خةَلكـةوة،  ئيستيحداسي ناحيـةك بكـات، يـاخود قةزايـةك بكـات، ئـةو ئةجنومةنـة هةَلبـذَيردراوة لـة اليـ          

 .ئةكرَيت وةزير موارةقةتي لةسةر نةكات، ياخود ئةجنومةنة وةزيران؟ ئةوة ثرسيارةكةية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةَلَي ئــةكرَيت، زرويف مةسـةلةن يةكــةم، لـة اليــةن ميزانيـةوة رــةرق دةكـات، لــة اليـةن مةشــاريةةوة رــةرق       
و هينة رةرق دةكات، ئينجا ئيحتيماليشي هةية لةو رؤذانـةدا،  دةكات، لة اليةن ذمارةى ئةنداماني ميالكي ئة

بَيت حيساباتي هةية، بؤية ئةجنومةنة ثارَيزطا  140ئةو قةزايةي كة تؤ دةتةوَيت بيطؤر ي لةسةر سنووري 
رةنطة ئينتيباه نةكات، بؤية كة دةطاتة الي وةزير و مـةجةيس وزرا مومكينـة ئـةو موالحةزاتانـة هـةمووي      

وة، ميزانيةى بؤ تةرتيب كراوة، موراعاتي ميالك كراوة، موراعاتي جاني، سياسـي كـراوة، بؤيـة    يةكالببَيتة
 .قةرارةكة نيهائي لةوَى مةجةيس وزرا دةيدات، رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةر وات، بـةالم لةطـةَل ئـةوة ،    من ئَيستا  ثَيم واية ئةو ماددةية ئةطـةر وا بـر وات، ماددةكـة بـة سـةقةتي      
ئةطةر هةر سوورن لةسةر ئةوةى بةو شَيوةية بَيت، لة ماددةى ثَيشـوو بـاس لـة دةمـج و ئيةغـا كـراوة، لَيـرة        
باس نةكراية بةس ئيستيحداس و تةعدي  باسي لَي كراية، دةمج و ئيةغا باسة لَي نةكراوة، بةم جؤرة باسي 

 .لَي نةكراية، بؤية ئةوة نوقصانة
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

اسلتحداث الوحلدات   كـاك كـةريم خـؤت لـة صـيا ة بةشـداريت كـردووة، اليتصـ  الرابـ ، عينوانةكـةي ضـية؟            
، رةقةت باسي ئيستيحداس دةكات، باسي دمج نيـة، باسـي ئيةغـا نيـة، لـةوةى كـة باسـي صـةالحياتي         االدارية

 .عومةر رةرمووكردووة لةوَى باسي كردووة، لَيرة رةصَةةكة ناوى واية، كاك 

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم وانية ئةو رةئيةي كة كاك كةريم باسي كـرد تـةناقوز بَيـت لةويـةدا، تـةناقوزي تَيـدا نيـة ئـةو دوو         
ماددةية، ماددةى شة  كة باس لة صةالحياتي مةجةيس دةكات، ئةو موصادةقةية كة مةجةيسي موحارةزة 

ت، موصادةقةى ئةو موقتةرةحة ئةكات كة موحـارز تةقـدميي دةكـات يـان سولسـي ئـةعزاي مـةجةيس        ئةيكا
دا ئـةو  25تةقدميي دةكـات، بـؤ ئيسـتيحداس يـاخود بـؤ دمـج، زؤر ر اسـتة لـة رةصـَةي ضـوارةم، لـة مـاددةى             

ةت، بـؤ  موقتةرةحةى كة موصادةقةي كراوة لة مةجةيسي موحارةزة، ئةو موقتةرةحةية ئةنَيرَيت بـؤ وةزار 
رَيطــاي مةجةيســي وزرا، بــؤ ئــةوةى ئيســترياح بكــةن دةجمَيــ  يــان ئيستيحداســَي  هــةبَي، مــن ثــَيم وا نيــة    

 .تةناقوزَي  لةو ماددةية هةبَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك شَيروان بةس ئةطةر رةقةرةي يةكـةم، مةسـةلةي موارةقـةي وةزيـر، ئـةو صـيغةي هـني بكـةن، ئةطـةر          
بـوو،  25ثَيشـا   21ي نةكرد قةراري نيهائي لة اليةن مةجةيس وزراوة بَيت، ئةو ماددةية ماددةى موارةقةت
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، بةو طؤر انكاريةى كة لة رةقةرةي يةكةوة باوان كرد، هي كَي بوو ئةو هينة؟ ئةوةى كة وتتـان  21بوو بة 
قـةراري نيهـائي لــة   ئةطـةر وةزيـر موارةقـةى نـةكرد؟ كـاك جوتيـار بـوو، ئةطـةر وةزيـر موارةقـةتي نـةكرد            

مةجةيس وزرا دةدرَيت، يةعين رةرزي وةزير بات نية، ئةوة باشة، ئةو رةقةرةية موالحةزةيةكي بـا  بـوو،   
ئةو ماددةية بةو طؤر انكارييةوة دةدةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس دةسس بَةنـد بكـات؟ رـةرموو، كـَي لةطةَلـدا      

ةى داواى قسـةى كـردو منـين دةنطـم نةدايـة، باشـة بـة        نية؟ كاك كـريم و سـارا خـان، سـارا خـان لةبةرئـةو      
 .كاك اخر رةرموو 27بوو بوة  21زؤرينة قبوَل كرا، ماددةى 

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 
 

 دووةم ـ داراية ثارَيزطا
 :ماددةى بيست و حةوتةم

 :داهاتة داراية ثارَيزطا لةمانةى خوارةوة ثَيكدَى
 .ثارةيةى كة حكومةتة هةرَيم بؤ ثارَيزطاى تةرخان دةكات لةناو بودجةى طشتة هةرَيمدائةو  :يةكةم
 .ئةو داهاتانةى كة ثارَيزطا دَيتة دةستة لة ئةجنامة ئةو خزمةتطوزارييانةى كة ثَيشكةشة دةكات :دووةم

 .ئةو ثيتاك و بةخششةى كة بةرةزامةندى ئةجنومةنة وةزيران دَيـتة دةستة :سَييةم
ئةو داهاتانةى كة لة ررؤشنت و بةكرَيدانة ماَلة طواسااوة و نةطواسااوة بةثَية ياساى ررؤشـنت و   :مضوارة

 .بةكرَيدانة مال و موَلكة دةوَلةت و ياسا كارثَيكراوةكانة ديكة دَيتة دةستة
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 مالية احملافظة -ثانيا 
 :بعة و العشروناملادة السا

- :تتكون املوارد املالية للمحافظة  نا يأتي
 .ما ختصصه حكومة االقليم للمحافظة امن امليزانية العامة لألقليم: أوال 

 .االيرادات املتحصلة للمحافظة من جراء اخلدمات اليت تقدمها واشعار وزارة املالية بااليرادات املتحققة: ثانيا 
 .اليت حتصل عليها  وافقة جملس الوزراء الت عات وادبات: ثالثا 
االيرادات املتحصلة من بدالت بيع واجيار اموال الدولة املنقوللة وفقلا لقلانون بيلع واجيلار املوال الدوللة        : رابعا 

 .والقوانني االخرا النافذة يف االقليم
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ددةكةين، هيض موالحةزةكمان نية، بةآلم يةك شت هةية دةمانـةوَى روونـي بكةينـةوة،    ئَيمة لةطةَل دةقي ما
تةخصيصاتي تةمنيةي ئـةقاليم، داخيةمـان نةكرديـة، ضـونكة دواي ئـةوةى كـة       : ئةوين بة نيسبةت ئةوةية

ة  ضةندين كؤبوونةوةمان ئةجنامدا لةطةَل لَيذنةى قانوني ئةجنومةنة وةزيران و لة كؤبوونةوةكاني هاوبـ 
نَيوان سةرؤكايةتي ثةرلةمان و حكومةتين، كة ئيستيسراري لةسةر ئةوة كرد كة تةمنيةي ئةقاليم شـتَيكي  
وةقتية، هةتا ئَيستا يان جارَي  يان دوو جار كراوة، بؤية ئـةوة واريداتـةك و تةخصيصـاتةكي سـابيس نيـة،      

 .بؤية ئَيمة داخيةمان نةكردية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هالة رةرموو.د
 :هالة سهي  وادي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ميزانيةي ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان، مادام جارَي  هاتووة بؤ ضي باسي نةكةين لَيرة؟ ئةوة لة مايف 
، زؤر خؤمان خؤ  دةبني، بة رةئي من باس بكرَي، ئةطةر هات ئةوة مةزمونة و ئةطةر نةهات داواي بكةين

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ميزانية طرنطاين شتة بؤ جَيبةجَي كردني ئةم قانونة، بؤية مـن بر طةيـةك ثَيشـنيار دةكـةم ئةطـةر بكـرَي       
رد دةكات، بـةس ثـَيم باشـة وةكـو رةقةرةيـةك      زياد بكرَي لَيرة، راستة ئةوة لة سةرةتاي ماددةكة باسي مةوا

ئةوة زياد بكرَي، لةبةر ئةوةى لَيرةوة ئَيمة وةزارةتي دارايـي ئيةـزام بكـةين كـة بةشـَيكي تايبـةت هـةبَي بـؤ         
تلدرج موازنلة كلل حمافظلة يف قسلم خلا        تةرخان كردني ميزانيـةى ثارَيزطاكـان، ثَيشـنيارةكةى مـن وايـة،      

و تعت  جزء  منها و يسري عليها ما يسري على املوازنة العامة ملن  وة بر طةيةكة، ، ئةباملوازنة العامة لالقليم
، ئةوة زؤر موهيمة كة ساآلنة لَيي ئةمَينَيتةوة بةناوى خؤي احكام، و تودع فائض امليزانية للمحافظة بامسها

 .ئيدال بكرَي نةك بضَيتةوة خةزينة عامة و ئريادات عامة، سوثاس
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

لة هيض قانونَيكدا نية و لة عرياقيشدا وانية، ميزانية نينَيتةوة و بطةر َيتةوة هـني، ئـةوة نابَيـت، ئـةوة تـر      
 .هينة، نازناز خان رةرموو
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 :بةر َيز نازناز حممد عبدالسادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــوار ســ        ــةو ض ــووين ئ ــةمان ب ــة ثةرل ــة ل ــدةى ئَيم ــة ئةوةن ــة ك ــيارم ئةوةي ــن ثرس ــاتووة   م ــة ه ــة بودج اَلة، ك
بةبـــةردةوامي ميزانيـــةي ثةرةثَيـــداني موحارـــةزات هـــةبووة، بؤيـــة مـــةوزوعَيكي موهيمـــة كـــة بةر اســـس 
صيغةيةكي قانوني وةربطـرَي، ئةطـةر ئـةوة شـتَيكة كـة لـة حكومـةتي ريـدراَل دةبـَي بدرَيتـة موحارـةزات و            

ن، بــؤ خؤمــاني لــَي نــةبان بكــةين و بــة ســاآلنة  دةدرَيــت و نيزامةكــة  وايــة، بــا ئَيمــة  جــَيطريي بكــةي 
ثارةيةكي كةمين نيـة، بةشـَيكي زؤري ئاوةدانيـةكانني بةر اسـس ئةوةنـدةى ئَيمـة بةدواداضـوومنان كرديـة،         
بةشَيكي زؤري ئاوةداني شارةكاني ئَيمة دةطةر َيتةوة بؤ ئةو ئاوةدانكارييةي كة موحارةزة كردوويةتي، ئةوة 

ــين ــدةى ئَي: يةكــةم، دووةم ــةناو    ئةوةن ــةديتوة ل ــة، بابَيكمــان ن ــة نــاو موناقةشــةي بودج مــة ديســةمتان دا ل
بودجةى حكومةتة كوردستان داندرابَي بؤ موحارةزات، من نازامن ئةوةي رةقةرةي يةكةم، ئةو ثارةيةي كة 
حكومةتة هةرَيم لـةناو ثارَيزطاكـان تـةرخاني دةكـات لـة بودجـةى طشـس، ئـةوة ثرسـيارة تـةعةيق نيـة، لـة             

ياسايي دةثرسم، من هيض بابَيكم نةديتووة لةو ضةند ساَلةى كة موناقةشـةمان كرديـة لـة شـوَينَي      لَيذنةى 
نووسرابَي ئةوة بودجةى ثارَيزطاية، بؤ ض مةصارييتَي ، ضونكة ئةوةى ثارَيزطا ديارة، ثةرةثَيدان بابـةكانيان  

 .ديارة، ئةوةى ترين ئي حكومةت، ئي وةزارةتةكانة، زؤر سوثاس
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .كاك عومةر رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةسةر ئةوةى ئةو بر ة ثارةيةي كة لةسةر تةمنيةي ئةقاليم دةدرَي هي موحارـةزات و هـاورةئيم لةطـةَل    
تـازة تـةواو تـةوزحيي     ئةوةى كة لَيذنةى قانوني باسي كرد، بةآلم شتَيكي تر هةية وةكو ئةوةى نازنـاز خـان  

كرد، ويستم ئةوها تةوزحيي بكةم، ئةو بر ة ثارةية ئةطةر بؤ جارَي  بَي يان بؤ دوو جارين بـَي هـاتَ،، ئـَي    
خؤ ئةبَي ئةو ثارةية ديوانَيكي رةقابةى مالي يـان جيهـةتَي  لَيـي بةرثرسـيار بـَي، بـزانن ئـةو ثارانـة ضـؤن          

دات بؤ موحارةزات، ضؤن ئةو كاتـة باسـي لةسـةر دةكـرَي؟ مـن      سةرف كراوة، ئةطةر داخ  نةكرَي زمين ئريا
 .ثَيم واية ضاوَي  بةوة خبشَيندرَيتةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مادام دوو موالحةزة هةبووة با تيكرار نةبَيتةوة، ئةو بر ة ثارةية كة دَينت، داخي  دةكـرَي زمـين ميزانيـةى    

ــةزة، دووةم ــزامن : موحار ــن ب ــدةى م ــر ي، بــةآلم    ئةوةن ــةرَيم دةب ــةتة ه ــةزة لــة حكوم ــةي موحار ــةو تةمني  ئ
ر استةوخؤ لة حكومةتي ريدراَلـةوة دَيـنت، وة نـةبَي هبـة بَيـت، بـا هةنـدَي جـار، مةسـةلةن ئـةو ثـارةى كـة             
ثارةكة حكومةتي ئيتيحادي تةرخاني كرد بؤ وشكة ساَلي، ئةوين داخيةي ميزانية دةبَيت، ئةوين رقابـةي  

ةوين حيسابة لة هينة، ئةوين ئيزارة دةكرَي لةسةر ميزانية و ئةوانـة، تةمنيـةي ثارَيزطـا    مالي لةسةرة، ئ
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هبةيةك نية لة حكومةتة ئيتيحاديةوة و جياواز بَيت، دةيدا و باشـا دةيـدا بـؤ هـةموو هينـةكان، ئَيمـة        
ــين      ــة زم ــوو، ل ــةر ب ــي وزراي لةس ــةتي مةجةيس ــرة موارةق ــةر هةشــ  %17لَي ــة و ئةط ــةآلم موئةقةت بَيت و ، ب

كةية، بيدةينة ئةوانين دةبَي لَيرةدا و لـة ميزانيـةي خؤمانـدا ئيشـارةتي ثـَي      %17دةوامين بكات، هةر لة 
بدةين، ميزانية بؤ موحارـةزة دابنـَيني و  و مةسـةلةن وةزارةتـي ماليـة كـة داينـا، ئـةو بةشـةي بزانَيـت لـة            

% 17حارةزةكـة دادةنـَي، بـةآلم لـة زمـين      بة دا ئاوها دانراوة بؤ تةمنيةي قانوني، زمين ئـةو ميزانيـةى مو  
 .خؤيةتي، بؤية ئةو تةوزحيةم دا بؤ ئةوةى موالحةزاتةكاني داهاتووتان رضاوي بكةن، كاك زرار رةرموو

 :امني طاهربةر َيز زرار 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زطـاي تـةرخان   من  لةسةر خاَلي يةكـةم يـةك تَيبينـيم هةيـة، ئـةو ثارةيـةي كـة حكومـةتة هـةرَيم بـؤ ثاريَ          
كردووة، لةناو بودجةى طشتيداية، من ثَيشـنيار دةكـةم ئةطـةر ئـةوة لَيـرة ئـةوها ننَيتـةوة، ضـونكة سـاآلنة          
ئَيمة كة بودجةى ثةسند دةكةين، بـة تايبـةتي سـاَلي ثـار كـة ر ؤيشـت، بودجـةى طةشـة ثَيـداني ثارَيزطاكـان           

مةيـار،   115مةيار، بـؤ دهـؤك    180ا، بؤ هةولَير مةيار داندر 200لةناو ثةرلةمان ثةسند كرا، بؤ سةَيماني 
ئةطةر بَةَيني ئةو ثارةيةي كة حكومةت بؤ ثارَيزطاكـان تـةرخاني دةكـات، كةواتـة ئَيمـة نـاتوانني لَيـرة هـيض         
بكةين، من ثَيشنيار دةكةم بنووسني ئةو ثارةية تةواو ثةرلةمان ثةسندي دةكات بؤ ثارَيزطاكـان، بـؤ ئـةوةى    

مي تَيدا بكةين تـا بودجةكـة دةطاتـة ئَيـرة، ئَيمـة لـة ئـةجنامي سـةرداني لَيذنةكـةمان بـؤ           بتوانني زياد و كة
ثرؤذةكان لةسةر بودجةى  طةشةثَيداني ثارَيزطاكاندا كراوة، خؤ راستة ئةو % 80ناوضةكان، دةركةوتووة لة 

ثارَيزطاكــان ثارةيــة  هــةر ئةجنومــةنة وةزيــران داويــةتي، هــةر حكومــةت داوةتــي، بــةآلم بةر اســس ئةطــةر  
بودجةكةيان بؤ زياد بكرَي، زؤر  رؤتني كةم دةبَيتةوة لة ثةرةثَيداني ثرؤذةكاني خزمةتطوزاري لـة هـةموو   

دانشتني، لةطةَل كـاك دانـا دانيشـتني، لةطـةَل كـاك      ( متر رمضان)بوارةكاندا، ضونكة ئَيمة لةطةَل بةر َيز كاك 
ني لَيذنةكةمشان و بة شاهيدي هةموو ئةنـداماني لَيذنـة   نوزاد قسةمان كردووة، بةر اسس لة ئةجنامي سةردا

دةركةوتووة ئةو ثرؤذانةى كة لة سةرتاسةري هةرَيمي كوردستاندا كراوة، هةر لة ثارَيزطـاي دهؤكـةوة و بـة    
هةموو قةزا و ناحيةكاني، لة ثارَيزطاي هةولَير بة هةموو قةزا و ناحيةكاني، لـة قـةزا سـةَيماني بـة هـةموو      

ي ثرؤذةكان لةسةر بودجةى طةشةثَيداني ثارَيزطاكـان كـراوة، لةبـةر ئـةوةى مـن      %80ةكاني، لة قةزا و ناحي
ئةو ثارةيةي كة ثةرلةماني كوردستان ثةسندي دةكات بؤ ثارَيزطاكان، : ثَيشنيار دةكةم لة خاَلي يةكةم بَةَيني

مةجالـةمان هـةبَي بؤيـان زيـاد     ضونكة لةوانةية كة بودجة دَيتة ئَيرة بر َيكـي كـةميان بـؤ دانـا بـَي، بـا ئـةو        
بكةين يان بؤيان كةم بكةين، ئةطةر زؤر زؤريشيان بؤ دانا بوون كةمي دةكةينـةوة، ئةطـةر كـةميان بـؤ دانـا      

 .بوون ئةوة بؤيان زياد دةكةين، من هةر ئةو تيبينيةم هةية و زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةم، ئةوةي ثَيشا كة تـؤ موصـادةقةت لةسـةري كـرد، ئـةو قسـةي       ئةوة هةندَي جوان، مالية، بؤية هني دةك

ئةوين دةطرَيتةوة، ثةسندي ميزانيةت كرد بة تةرصيالتةوة، بة ميزانيةى موحارـةزةوة و  : جةنابت دةَلَيي
 .بة ثةرةثَيدانةوة و بة هةموو شتَيكةوة، خاتوو شةمسة رةرموو

 :بةر َيز مشسة سةيد حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةسةر بر طةى ضوارةم، لةسةر صيغةكةي موالحـةزةم هةيـة، لَيـرة هـةر نـاوى ئـةموالي مةنسولـة بـراوة،         
بةآلم لة كوردييةكة ماَلي طواسااوة و نةطواسااوة باس كراوة، جا كاميانـة؟ يـةعين هةردووكيانـة يـان هـةر      

 .مالي طواساةوةية؟ سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صةي خان رةرموو

 :بةر َيز صةية  يتار امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس وتراوة هي من، مةسةلةي بودجةى هةرَيمةكان بوو، كة ئيزارةى ثَيبدرَي لة خاَلَيكدا، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةعيتةر رةرموو

 :مةروف مصطفى بةر َيز جةيتر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ض كاتَيـ  جـةنابي   : سـةيري بر طـةى يـةك و دوو و سـَي بكـةين، مـن ئـةو ثرسـيارةم هةيـة          ئَيمة ئةطةر لَيرة
سةرؤكي حكومةت يان جَيطري سةرؤكي حكومةت دةضَيتة مةنتيسةيةك، لةسةر ثَيشنياري خةَلكةكة لةسةر 
مةسةلةي تةندروسـس، لةسـةر مةسـةلةي ثـةروةردة، لةسـةر مةسـةلةي ر َيطـا و بـان، يـان لةسـةر مةسـةلةي            

كنا، وةكــو خانيــةكاني ئةنيتالــةكان، مةبةــة َي  ثــارة دةدرَيتــة مةنتيسةكــة، ئــةو ثارةيــة لــة كوَيــدا جَيــي  ســو
دةبَيتةوة؟ يان ئةو ثارةى كة هاوثةميانان سةريف دةكةن، يان كة مونةزةماتي خةيري سـةريف دةكـةن لةسـةر    

بكرَيتـة خـاَلَيكي ئيـزايف و بـة     قةزا و ناحيةكاندا، ئـةوة لـة كـوَي جَيـي دةبَيتـةوة؟ بـة قةناعـةتي مـن ئـةوة          
تةبةروعات حيساب بكرَي، ئةطةر حكومةت بيدات، ئةطةر مونةزةمات بيدات، ئةطةر هاوثةميانان بيدات، بة 

 .تةبةروعات حيساب دةكرَي، ئةوة جَيي لَيرة نية، تياي نية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك رشاد رةرموو
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 :هيمبةر َيز رشاد ا د ابرا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيار دةكةم بر طةى ضوار هةر ئيةغا بكرَي، لةبةر ئةوةى كَيشةكي زؤر دروست دةكات، ئةطةر بةو شَيوةية 
هاتية، بي  اموال منسولة، ئةطةر  ري منسولةى لةطةَلة، قسةم هةية، ئةطةر هةر منسولةكة بـة تةنَييـة ئـةوة    

نسولة و  ري منسولةيـة يـان بـةس منسولةيـة؟ ضـونكة ئةطـةر  ـري منسولـة         باسَيكي ديكةية، ئةوجا ئةطةر م
بَيت، ئـةرازي بةلةديـة و مومتةلـةكات هةيـة دةررؤشـرَي و بـؤ وةزارةتـي ماليـة دةبـَي، ئـةوة  وا بـة بـا              

ازاللة  دةزامن هةر البةَي، ضونكة كَيشة دروست دةكات، قانونةكة  رةقمي با بنووسرَي باشـة، قـانون بيـ  و    
 .كة كاري ثَيدةكرَي، بؤ ئةوةى ديار بَيت ، زؤر سوثاس 81ساَلي  32الدولة رقم  اموال

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك جوتيار رةرموو

 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر سيسـتةمَي  لـة   منين هةر قسةم لةسةر ئةوة بوو، ئةو بر ة ثارةيةى دابني دةكرَيت بـؤ ثارَيزطاكـان لةسـة   
عرياق، بة ثَية ذمارةى دانيشتوان بر ة ثارة ديارى دةكرَيت بؤ ثارَيزطاكان، دواجار بؤ قةزاو ناحيةكان، ديـارة  

ية لة هةرَيمة % 17ئةو بر ة ثارةيةى كة بؤ هةرسَي  ثارَيزطاى هةرَيمة كوردستان تةرخان كرا بوو، لةو لة 
بـوو، ئَيمــة لــة ثةرلـةمان ثةســةندمان كــرد، بـةالًََم دةركــةوت وةكــو    كوردسـتان بــروةاوة، بـةاَلم بــؤى ديــارى كرا  

ــةن،         ــا  بك ــةتطوزارى زؤر ب ــة خزم ــان توانيويان ــةنة ثارَيزطاك ــرد، ئةجنوم ــةر ك ــةيان لةس ــرادةرانين قس ب
ــتةمة        ــة سيس ــةين، طرينط ــةجَة بك ــةوة جَيب ــة ئ ــةوةى ئَيم ــؤ ئ ــتة ب ــن، بةراس ــان رازي ــةَل  لَيي ــةاَلنة خ كؤم

كة ئةجنومةنة قةزاكان دةسةاَلتة خةرج كردنيان هةبَيت، لَيـرة بـةرةئة مـن ثَيشـنيار     المةركةزى لةوةداية، 
دةكةم، خاَلَي  بنووسـرَيت ذمـارةى دانيشـتوانة هـةر ثارَيزطايـةك ثـارةى بـؤ ديـارى بكرَيـت، هةلبـةت لـةوة            
ــةر          ــة هـ ــتا لـ ــارة دةدات، ئَيسـ ــةند ثـ ــتوان ضـ ــارةى دانيشـ ــؤى دواى ذمـ ــؤ خـ ــةرَيم بـ ــةتة هـ ــةدةر حكومـ بـ

زطاكةئةوةندةى ئَيمة بةدواداضومنان كردووة، بةدةر لةو بر ة ثارةيةي كة تةرخانكراوة بة ثَيـة ذمـارةى   ثارَي
دا نيشتوان، حكومةت بر ة ثارةيةكة ترى داوة بة ئةجنومةنة حمارةزةكان، بـؤ ئـةوةى ئـين و كـارى لةسـةر      

ة بدةين، بة ثَيـة ذمـارةى دانيشـتوان    بكةن، دواية لة حمارةزةو قةزاكان بكةين، بؤية باشاة لَيرة ئاماذة بةو
 .بر ة ثارةيةك تةرخان بكرَيت، بؤ هةر ثارَيزطايةك بة جيا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك احسان رةرموو

 
 
 



 23 

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بةهَيز تر بينت و بطوجنَيت لةطةَل  ديتنا من وةكو موحارةزة بؤ هةندَى ئيستسالليةتة ماىل ثيضةكة
سيستةمة المةركةزيةت، بة تةسةورا من طةلةك جار مةشاريةَيت ئيستساديةت مةزن حةتا تيجارى يان 
ئينتاجيةت مةوارد تةبيةيةت سنوورى ثارَيزطايةكة تَيتة كرن، لَيرة ض رةوةكة يان ض نسبةكة يان ر َيذةكا 

نسبة حمددة من املوارد الطبيعية )وةكو نسبةكا موحةدةد مةحدود ئةطةر بهَيتة دةست نيشان كرن 
ئةوة ذى ببيتة رةقةرةك و ئيزارة ببيت لةسةر ميزانيا ( والصناعية والتجارية والزراعية فى احملافظة

موحارةزةيا، ئةظة نوقتةك، نوقتة دى تر ذى بينت لة سنوورى هةر ثارَيزطايةك طةلةك جار حاَلةتَيت وا 
لةن يةك دةمرينت ض وةرةسة نينة، خاني هةية يان دكانة هةية يان مومتةلةكاتةك دهَينة ثَين، مةسة

هةية يان تشتةك هةية، ئةظة ضة ببتة مةكة موحارةزة يان ميزانيا موحارةزة بَيتة ئيزارة كردن، يان كو 
 .، سثاس( نتلكات من ال وارث له)ئيزارةى رةقةرة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ناصح رةرموو.كاك د

 :رمضان ناصح  يتور.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةو ثَيشنيارةى كة كاك عادل كردى، جةنابت وا هةستم كرد كة بةشَيكيت قةبوَل كرد، بةس تةئكيد لةسةر 
ئةوة نةكرايةوة، ثَيم واية ئةوة هةر لة جَية خاَلة يةكةم دا ديارى بكرَيت باشاة، بةم شَيوةية  ناَلَيني 

تدرج ميزانية كل احملافظات قسم خا  من املوازنة العامة لالقليم )، لة جياتة ئةوةَلةن (اوال ماختصص)
ئةوةكةى تر جةنابت ثَيت با  نةبوو  (جزءا منها وتسرا عليها ما تسرا على املوازنة العامة من احكام

خاَلة يةكةم ديارى بكرَيت  ئةوة المان دا، كاك عادل كة خوَينديةوة، ثَيمان باشة ئةطةر بةو شَيوةية بَيت و
و ميزانيةكة تايبةتة هةبَيت، يةعنة ادراج بكرَيت لة ناو هينة ميزانيةى عامة بؤ موحارةزات، ئةوة زؤر 

 .مةشاكي  حةل دةكات، لةطةَل ر َيزو سوثاسم
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .مانبةر َيز سةرؤكة ثةرلة

ناصح ئيشارةتيان ثَيدا ئَيمة لة بيدايةتة مةوادةكان ئةطةر تةماشا .بة نيسبةت ئةوةى كاك عادل و د
بكةين، خؤمان دةَلَيني موازةنةكة لة زمنة موازةنةى عامةى دةوَلةتة، وة ئيسراريشمان كردووة بة نةسَيكة 

ى كة وارسيان نية، ئةو كةسانةى كة قانونة، ئةوةى كاك احسان ئيشارةتة ثَييدا كة دةَلَيت ئةو كةسانة
، دةضَيتةوة بؤ حكومةت و ئيدارةى مةحةىل (حكومة وارث من الوارث له)وارسيان نابَيت بة تةئكيد ئةمة 
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ئةجنومةنة ثارَيزطاكان بة نةتيجة، ئةوانةى تر جةنابت هةمووت جواب دايةوة، بة نيسبةت ئةو 
ئَيمة لة ثةرلةمان موازةنة بة شكةَيكة عام ثةسةند  مةوزوعةى كاك زرار ئيشارةتة كرد بةر استة ئةوة

مةسةلةى  2002دةكةين بيماريهة موازةنةى موحارةزة، وابزامن ليذنةى داراية زؤر لة ئَيمة باشا دةزانن 
موحارةزةكان ميزانيةى تايبةتة خؤى هةبَيت و لةو ثةرلةمانة  ثةسةند كرا، واتة ميزانيةى موحارةزة 

مةى دةوَلةت ثةسةند دةكرَى و ثةرلةمان ئيسرارى دةكات ئةو وةختة ئيمكان هةية لة زمنة موازةنةى عا
لَيرة بتوانني زيادو كةمة بكةين بة نيسبةت تةخسيسات بة طوَيرةى بوارة جياجياكانة كة ئيشة لةسةر 

 .دةكرَيت، من هةر ئةوةندة موالحةزةم هةية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بكةن كة دةنطة لةسةر  3من ئيزارةيةكم هةية لةسةر قسةكانة كاك شَيروان، ئةطةر موالحةزةى ماددةى 
يقسم االقليم اداريا اا حمافظات واحملافظات اا اقضية واالقضية اا نواحى وتكون لكل وحدة )درا دةَلَيت 

 (.صية معنوية و ومة مالية مستقلة امن ميزانية احملافظةادارية شخ
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هركة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بة هةَلة هاتووة، لة نوسخة ( نةطواسااوة)ئةوةى خوشكة شةمسة خان باسة كرد لة نوسخةى كورديةكة 
 .ية، سوثاس(اموال الدولة املنقولة)ةت عةرةبيةكة رةق

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
االرادات )ئةطةر كاك شَيروان و كاك سةردار و كاك اخر موالحةزة بكةن، ( رابةا)شتَيكة ئةوتؤ نية، تةنها لة 

اموال  ورسا لسانون بي  وا ار)، باشتان طوت بةس   (املتحصلة من بدالت بيع واجيار اموال الدولة املنقولة
االرادات املتحصلة من بدالت بيع واجيار اموال ))ئةوانة زيادة، يةكسةر واى ىَل بَيت ( الدولة والسوانني االخرى

يةعنة خؤمان رةبت نةكةينةوة  بةوة، ئةوة رةئة كاك  ،(الدولة املنقولة  وفق القوانني النافذة  فى االقليم
ؤر انكايةوة دةدةمة دةنطدانةوة  كَة لةطةَليةتة دةستة ررسةتيشة،  نةوةك هني بَيت، ئةو ماددةية بةو ط

بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط قبوَل كرا، ئةوة بؤ ئةوةى دواى هني نةكات، 
 27ماددةى ( اموال الدولة)ئةمواىل دةولة مةبةستة ئيسةيمة، مةرهومة شتةكة، بةآلم ناوى قانونةكةى واية 

 .بيخوَيننةوة كاك اخر رةرموو 28ة ماددةى كة بووةت
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 :بةر َيز اخر مجال انور
 . بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :ماددةى بيست و هةشتةم
بةر َيوةبةرايةتة يةكة كارطَير ييةكان و ئةجنومةنة خؤجَييةكان سيستةمة ذمَيريارى ثشت ثَة بةسااو 

 .لةكردارى ذمَيريارى ثةير ةو دةكةن
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكة 
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 :املادة الثامنة والعشرون

 .تقوم ادارة الوحدات االدارية وجمالسها  باتباع النظم احملاسبيه املعتمدة يف عمليات احلسابات
 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :ن ناصح حيدرىبةر َيز شَيروا

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ئَيمة لةك طةَل دةقة ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ض خيالف نية ئةوة ، (فى عملياتها احلسابية) بكرَيتة، (املعتمدة فى عمليات احلسابات) لة عةرةبيةكة

، (الوحدات االدارية وجمالسها  باتباع النظم احملاسبيه املعتمدةتقوم ادارة )  دةخةمة دةنطدانةوة، واى ىَل دَيت 
 28كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط قبوَل كرا، ماددةى 

 .بيخوَيننةوة كاك اخر رةرموو 22كة بووة بة ماددةى 

 :بةر َيز اخر مجال انور

  .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 :ماددةي بيست و نؤيةم

رةرمانطةكاني يةكة كارطَيرييةكان و ئةجنومةنة خؤجييةكان دةكةونة بةر ضاودَيري كردني ديواني 
 .ضاودَيري دارايي لة هةرَيمدا

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو
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 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 :روناملادة التاسعة والعش

 .ختضع دوائر الوحدات االدارية واجملالس لرقابة ديوان الرقابة املالية يف االقليم 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان هيض موالحةزةيةكمان نية، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكة 
ئةوة شتَيكة تةبيةة ئةو ماددةية دةخةم دةنطةوة كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة 

كة ( احلقوق واالمتيازات: الفصل اخلامس، اوال )لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط قبوَل كرا، بؤ رةسَةة ثَينجةم 
 .رةرموو بيخوَينةوة كاك اخر 30كة دةبَيتة ماددةى  22ماددةى 

 :بةر َيز اخر مجال انور

 . بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 

 بةشي ثَينجةم
 ماف  و تايبةمتةندييةكان

 :ماددةى سييةم

ـ ئةنداماني ئةجنومةنة خؤجَييةكاني يةكة كارطَير ييةكان ئازادي تةواويان هةية لةدةربريين 1
 .راوبؤضوونةكانيان لةوتووَيذكردني ناو ئةجنومةندا

وة دوونان ياطرتين ئةندامي ئةجنومةني خؤجَييةتي يةكةي كارطَير ي ئةجنام بدرَي بةبَي ـ نابَي را2
وةرطرتين رةزامةنديي ئةجنومةن بة نووسني تةنيا لة حاَلةتي ئةجنامداني تاوان يا كةتنَي  نةبَي كة 

 .ثَييةوة دةطريَى
داميةتي دا بةوة دادةنرَي كة ـ ئةندامي ئةجنومةني خؤجَييةتي يةكةي كارطَير يي لة كاتي ماوةي ئةن3

 .خزمةتَيكي طشس ثَي سثَيردرا بَي بؤ مةبةسس ثيادة كردني ياساي سزاكان
ـ سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةنةكان بةرامبةر بة خزمةتطوزاريةكةيان ثاداشتَيكي مانطانةيان دةكةوَي، 4

 .كة ئةجنومةنة وةزيران ديارى دةكات
خؤجَييةكان لةكاتة تةواوبوونة  خوىل هةَلبذاردنيان ثاداشتَي   ـ سةرؤك و ئةنداماني ئةجنومةنة5

 .وةردةطرن كة يةكسان بَيت بة ثاداشتة شة  مانطة كؤتايي ئةندامَيتة يان 
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ـ كارى ئةندام لة ئةجنومةنةكان بة خزمةت دةذمَيردرَيت بة مةبةستة عةالوةو ثةة بةرزكردنةوة و 1
 .خانةنشينة 

 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 

 الفصل اخلامس
 احلقوق واالمتيازات: اوال  

 : املادة الثالثون
 .يتمتع اعضاء اجملالس احمللية للوحدات األدارية حبرية تامة يف أبداء  رائهم يف املناقشات داخل اجمللس -1
يف عضو اجمللس احمللي للوحدة األدارية دون استحصال موافقة اجمللس التحريرية  ال جيوز مالحقة او توق -2

 .إال يف حالة التلبس جبناية أو جنحة
يعد عضو اجمللس احمللي للوحدة األدارية أثناء مدة عضويته مكلفا  خبدمة عامة ألغراض تطبيق قانون   -3

 .العقوبات
 .الس واعضائها حتدد من قبل رئاسة جملس الوزراءمتنح مكافأة شهرية مقطوعة لرؤوساء  اجمل -4
مينح رؤوساء واعضاء اجملالس عند انتهاء مدتهم االنتخابية مكافئة تعادل ما كان يتقاااه من مكافئاٍت  -5

 .لالشهر الستة االخرية من عضويته
 .حيتسب عمل العضو يف اجمللس  خدمة  الغراض العالوة والرتفيع والتقاعد -1

 :ؤكة ثةرلةمانبةر َيز سةر
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئَيمة لةطةَل دةقة ماددةكةين، بةآلم لةبةرئةوةى بابةتَي  هاتة ئاراوة ئةوين لةسةر ثَيشنيارى ئةجنومةنة 

زاتة خوىل يةكةمة سةرؤك و ثارَيزطاى سةَيمانة، دهؤك، هةولَير، ئةوين دةَلَين ثَيويستة ماف و ئيمتيا
ئةندامانة ئةجنومةنة ثارَيزطاكان لة هةرَيمة كوردستان لة ياساكةى ئَيمةدا ئاماذةى ثَة بكرَيت، هةرضةندة 
لة ياساى عرياقة ئاماذةى ثَة كراوة، بةآلم ئةوان داواى ئةوة دةكةن كة بؤ ئةو ماددةية رةقةرةيةكة 

ان بدةنَة ئةو رةقةرةية دواى ئةو ماددةية دةخوَينينةوة، زؤر ئيزاريمان ئامادة كردووة، ئةطةر دةررةمت
 .سوثاس



 28 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .رةرموو كاك شَيروان بيخوَينةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 :الفقرة الثانية

 :يستحق رؤساء واعضاء جمالس احملافظات للدورة االنتخابية االوا
 .مثانية باملئة من املكافأة الشهرية التى كان يتقااونها اثناء اخلدمة% 80اتبا تقاعديا بنسبة أ ل ر

 .ب ل مكافأة رواتب نهاية اخلدمة تعادل ما كان يتقااونها من مكافأة لالشهر الستة االخرية من خدمته
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

تعادل ما كان يتقااونها من راتب وخمصصات  ة اخلدمةمكافأة رواتب نهاي)نية ( من مكافأة)كاك شَيروان  
ناوةكةى موكارةئةية، كةواتة هة ئةوان ر استة، ئَيستا بةو رةقةرةى كة باسيان كرد، ( لالشهر الستة االخرية 

كة دةبَيتة رةقةرةى دووةم بؤ ئةوةى ئةو مةجالسة موحارةزاتة كة ئَيستا هةية بة ثَية قانونة ثَيشوو 
بؤ كراوة، ئةو مارةيان مارَيكة موكتةسةبة، لةبةر ئةوة نابَيت قانونَي  دةربكةين ئةسةرى  هةَلبذاردنيان

رةجةة هةبَيت، مارَي  بة كةسَي  درابَيت و ئَيمة لَييان بسَينينةوة،  بؤ ئةوةى لة ئةجنومةنة داهاتوو 
ووة، ئةو ئةجنومةنانةى كة ئَيمة ئةو قانونة دادةنَيني كة موكارةئةيان بةو شكةة بَيت كة لة قانون دا هات

ئَيستا هةية و ئةو موكارةئةى كة بؤيان سةرف دةكرَيت، حةقَيكة موكتةسةبة، ئةو داواكاريةى ئةجنومةنة 
ثارَيزطارى سةَيمانة و هةولَير و دهؤك ر استة و ر ةواية، بؤية ئَيمة  لة سةرؤكايةتة باوان كردووة و 

ةسَي  موالحةزةى لةسةر ئةو ماددةية نية كة ئيزارة كراو ثشتطريى لة ثَيشنيارةكة دةكةين و ئةطةر ك
 .باوان كرد، كاك عادل رةرموو بؤ ئةوةى هينةكانت بَةَية و تةعةيست نةبَة

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةَلآل من قسةم و! وةَلآل بَة تةعةيق دةرناضم لةاليةن جةنابتةوة هةموو جارَي  تةعةيست داوة، برا طةورةى
يةعنة بةر استة ئةو وشةية زؤر بة قانونة نازامن و ( يتمتع اعضاء اجملالس)لةسةر يةكةم بر طة هةية، 

ئيةزامَيكة تيا نية، من ثَيشنيارَيكة ترم هةية، يةعنة ئةو تةمةتوعة زؤرجار خةَل  بؤ سةرةر ضوو و 
( فى ابداء ارائهم)ةية، هةروةها لَيرة كة دةَلَيت تةمةتوعة كردووةو ئةوانة، بةر استة من ثَيشنيارَيكة ترم ه

ر ةنطة هةندَي  جار قسةيةك بوترَيت نةك رةئيةك تةرح بكرَيت، وة موناقةشة  شةرت نية زؤرجار لة 
مةجةس بَيت، ليجانة هةية، ئةكيد ئةو ئةجنومةنة ليجانة هةية، لةوانةية لة ليجنةكانين قسة و 

اليسأل )ارَيكم هةية ئةطةر قبوَلة بكةن، بةديةة ئةو بر طةية ئةمة بَيت موناقةشة بكرَيت، بؤية من ثَيشني
 .، سوثاس(عضو اجملالس عن مايبديه من اقوال أو اراء اثناء اجتماعات ومناقشات اجملالس وجلانه
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
دةطرَيتةوة، بةآلم  ليذنة بؤ؟ مةجةس واية، ئةوة تةحسيَ  حاسَةة ليذنة بةشَيكة لة مةجةس، عةينة شت

ئةطةر بؤ مةجةس بَةَية ر استة كة تؤ ئَيستا ئةندامة و لَيرةى، لَيرة قسةةك بكةى و لة ثةرلةمان حةقة 
 .ئةوةت هةية، كاك بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ائيمسام و موديرى ناحية، ئةوانة  ئةندامة بةطوَيرةى ياسا هةريةك لة ثارَيزطارو دوو جَيطرةكةى و ق

مةجةسن و لةناو مةجةس هةَلدةبذَيردرَين مةمشولن بة راتبَيكة تةقاعودى و بةو ئيمتيازاتانةى كة هاتووة، 
من نازامن بةر استة ئةمة جياوازيةكة زؤرة كة هةمان مةجةسة و هةَلبذَيردراوى خةَلكة ئةو بؤضة 

طرةكةى و قائيمسام و موديرى ناحية ئةندامة مةجةس بؤ نةبَة؟ من تةقاعود بَة و مةحارزو دوو جَي
جارى ثَيشوو كة ثَيشنيارم كرد كة مةجةسة قةزاو ناحية نةمَينَة، مةبةستم ئةوة بوو بةر استة، برادةران 
باسيان لةوة كرد كة ئَيمة دةبَيت خسوسياتة هةرَيم بثارَيزين، ئَيمة بؤ دةسةآلت و سةآلحيةتةكان 

هةرَيم دةثارَيزين، بةآلم ئةوان موبةررى هَيشتنةوةى مةجةسة قةزاو ناحيةكانيان ئةوة بوو كة  خسوسياتة
لة عرياق دا بةو شكَةة هاتووة، دةكرا ئَيمة مةجالسة قةزاو ناحية نةهَيَةني، بؤ ئةوةى مةجةسة موحارةزة 

شنيارَيكم هةية كة مةمشول بوون بةو راتب و ئةو تةقاعوديةى كة هةيانة، ئةطةر ناشكرَيت من ثَي
ئةندامانة مةجةس خزمةتةكةيان بة دوو قات بؤ حيساب بكرَيت بؤ مةبةستة تةقاعودى و ئةوانة، زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك جةيتر رةرموو

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ةبَيتة خيالف لة بةينة ئةندامانة ئةجنومةن، منين ئةو ثرسيارةى كاك بارزامن هةبوو، ضونكة ئةوة د

ضونكة هةَلبذَيردراوى ئةجنومةنن، ض موحارز و ض قائيمسام و ض هةردوو جَيطرةكان، ئةوان بؤ تةقاعود 
 .دةبن و ئةوان بؤضة تةقاعود نابن؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .دلَير رةرموو.كاك د

 :سدلَير اواعي  حسة شاوَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

سةرؤك )من ثرسيارَيكم هةية كة بةر استة ياسا دةبَيت ر وون و قابيةة تةئويةة جياواز نةبَيت، لَيرة دةَلَيت 
و ئةندامانة ئةجنومةنة خؤجَيييةكان لة كاتة تةواو بوونة خوىل هةَلبذاردنيان ثاداشتَي  وةردةطرن كة 
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كؤتاية ئةنداميةتيان، ئةمة ماناى ئةوةية كة تةقاعود دةكرَين، ئةو مانطة  1يةكسان بَيت بة ثاداشتة 
ثاداشتة تةقاعودية وةردةطرن، ئاخؤ سبةينَة رةرمانبةرَي  و كةسَي  كة ئةندامة ئةم ئةجنومةنانةية 
دةضَيتةوة سةر وةزييتةكةى خؤى ئةم ثاداشتةى وةرطرتووة، دواتر تةقاعود دةبَيت، لة كاتة تةقاعودى دا 

ثارةكةى وةرطرت موةزةرَيكة ىَل ر است نابَيتةوة بَةَيت وةختة خؤى وةرت طرتووة ئةو ثاداشتة،  ئاخؤ كة
دةبَيت لَيرة تةوزيح بكرَيت بؤ ئةوةى ئةو ئةشكاليةتة دروست نةكرَيت سبةينَة بؤ ئةو ئةندامانة و زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك رشاد رةرموو

 :هيمبةر َيز رشاد ا د ابرا
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لة قانونة عوزويةت دةبَيت عزو موتةرةريغ بَيت لة بؤ ئيشة مةجةس، ئةوانةى موةزةرن كة كؤتاية هات 
دةطةَرَيتةوة ئيشة خؤى ئيةتيادية يان ئةطةر مودةى تةواو بَيت تةقاعود دةبَيت، بةآلم ئةوانةى كة 

ةى كة ئةو نوخبةيةى كة هةَلدةبذَيرَى لة قيبةل خةَلكانة موةزةف نينة، وابزامن مة دوريةتَي  هةية لةو
كوردستان مةيؤنَي  خةَل  دةنطيان دةداتَة و نوَينةرى مةيؤنَي  خةَلكن من بة باشة نازامن ر استةوخؤ 
بضَيتةوة ماَلة خؤى و هيضيشة نةبَيت ذيانة دةطؤر َى وةزعة دةطؤر َيت و وةزعة ضاك دةبَيت ثا  ضوار 

َية بر ؤ خواحاريزو هيضت نةما، واى بة با  دةزامن يةكسانة هةبَيت و با ئةوانين مشوىل ساَلة ثَية بَة
 .تةقاعودى بكات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك بكر رةرموو
 :بةر َيز بكر رتاح حسني

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ة باسة ئةوةيان كرد كة بةعزَي  لةو من يةك ثَيشنيارم هةية، ديارة هةندَي  لةو ئةندامة بةر َيزان
ئةندامانة ر ةنطة ئيشيان نةبَيت، بةآلم من ئيزارةيةكم هةية ر ةنطة يةك ئةندام بؤ سَة دةورة 
هةَلبذَيرَيتةوةو كاربكات، ئةطةر كاريشة هةبَيت ناتوانَة بضَيتةوة سةر ئةو كارةى ثَيشووى، مامؤستايةك 

يان هةر كةسَي  بَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةطةر لة سَة دةورةى  ساَل لَيي دابر َى، يان موهةندسَي  12
 .دوابةدواى يةك دا ئةندام بوو حةقة ئةوةى هةية تةقاعود بَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ساب بكرَيت، بةر استة ئَيمة  ةيرى هَيزى ثَيشمةرطة نةبَيت بؤ هيض بة نيسبةت خدمة كة دوو قات حي
كةسَي  ئةو حيساباتانةمان نةكردووة بةر استة ، بؤية ئَيمة ثَيمان واية نةسةكةى ئَيمة لة جَيطةى 
خؤيةتة، بة نيسبةت ئةوةى كة تةقاعود دةبن دوو ثاداشت وةردةطرن دةَلَين موكارةئةية، ئةوةى تر 

ية، بةآلم لة زؤربةى حاَلةتةكان هةر حةقة يةك ثاداشتة هةية ض هة ثارَيزطا وةربطرَى، ض ثاداشتة موضة
هة وةزييتةكةى وةربطرَيت، حةقة دوو ثاداشتة نية، بة نيسبةت ئةندامانة ئةجنومةن ئةوةى كة موةزةف 

اَلةيان بؤ بة خدمة نينة بةر استة كة دةطةر َينةوة حةق واية ئةولةويةتيان بدرَيتَة لة تةعني و ئةو ضوار س
بكرَيت بؤ  ةرةزى تةقاعود و تةرري  و عةالوةو  ئةو شتانة، بةآلم لَيرة دةمةوَيت ئيشارةت بة يةك خاَل 
بدةم ئةوين ئةوةية ئَيمة ئةطةر ماف و ئيمتيازات بدةينة هةموو ئةجنومةنة ثارَيزطاكان و ناحيةكان و 

ى بكة دةطاتة حدودى 7و  5قةزامان هةية، زةربة  35ناحية و  105قةزايةكانين ئَيمة دةبَة بزانني 
مةعاون و موديرى عام بةر َى  800كةسة دةكرَيت هةر ضوار ساَلَي  جارَي  ئَيمة  800كةس، ئةم  800

بكةين و وةجبةيةكة تر بَينني، ئايا مةنتق ئةوة قةبوَل دةكات ئةو ئيمكانيةتة هةية؟ ئةوة لةاليةك، 
ن هة خوىل ئَيستا بة ر ةواى دةزامن حةقَيكة موكتةسةبيان هةبَيت لة قانونة لةاليةكة تريشةوة ئَيمة تةبةة

عرياقة، بةآلم لَيرة  حةقَيكة تةبيةية ئَيمة بر طةيةكيان بؤ دابنَيني، بة نيسبةت خولةكانة داهاتوو حةق 
ةتة واية ئةو كةسةى كة دةبَيتة ئةندام ثَين وةخت وةزعةكةى خؤى بزانَة ضية، ئينجا بضَة ئةندامي

ئةجنومةن يان ئةنداميةتة قةزا و ناحية بكات يان نةكات؟ بؤية  ئَيمة ئةو حةقانةمان ئاوا ر وون 
 .كردووةتةوة و ئَيمة لةطةَل دةقة ماددةكانني و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةوةى من تَة  مانطةمان كرد موكارةئة بدرَيت 1من ثرسيارَيكم لة قانونيةكان هةية، ئَيمة كة باسة ئةو 

طةيشتم لةو موناقةشانة مةبةستمان ئةوة نةبووة كة ئةو حةقةى كة دةطةر َيتةوة وةزييتة دواية تةقاعود 
دةبَيتةوة ئةو شة  مانطة نةبَيت، ئةو تةنها بؤ ئةوة بوو كة حةقة تةقاعودميان نةداوةتَة ئةو شة  

نَي  ثةيدا بكات، مةسروراتة وةكو ئةندامة مانطة بيدةنَة تاوةكو بطةر َيتةوة وةزعة ئاساية خؤى تةوازو
مةجةس تا دةطةر َيتةوة ئةو هينانة من ئةوةى لَية تَة طةيشتم كة ئةو حةقةى دةبَيت وةكو موةزةف، 

مانطةكةى نةبَيت، موكارةئةيةك بَيت تايبةت و  1لةبةر ئةوة سيغةيةكة وا بدؤزينةوة كة موكارةئةى 
ر َيتةوة وةزييتة و ئةو حةقةى لة وةزييتةكة دةمَينَيت، وةكو ئةوةى خاس بَيت، لَيرةدا ئةجنومةنةكة دةطة

دةورة ئةندامة  3كاك بكر طوتة ئةطةر رةقةرةيةك ئيزارة بكةين ئةو كةسانةى كة موةزةف نني ئةطةر 
مةجةس بوون حةقة تةقاعوديان هةبَيت وةكو موحارز يان وةكو قائيمسام، ئةطةر مووزةف نةبوو سَة 

ئةطةر ئةو سيغةية هني بكةين، لةبةرئةوةى ئةو % 80ةن بوو حةقة تةقاعودى هةية دةورة  لة ئةجنوم
مةوزوعة ئةطةر مةوةزةف نةبَيت، ئةطةر موةزةف بوو دةطةر َيتةوةو ئةو مودةشة بؤ حيساب دةكرَيت، سَة 
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و جار حةقة خؤيةتة، ئةطةر موةزةرين بوو موخةيةرة خؤى تةقاعود دةكات لةو هينة يان دةطةر َيتةوة 
مانطية يةعنة وازح بَيت كة ئةوة حةقَيكة موكتةسةبة  1رةترةيةكة بؤ زياد دةكرَيت، جا ئةو سيغةيةى 

 .ئةنداميةتة مةجةسةكةية، بةَلَة كاك اخر رةرموو

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

موكارةئةية لة بةدةل  مانطة 1بة حةقيسةت ئَيمة وةكو ليذنةى ناوخؤ وا تَة طةيشتووينة كة ئةو 
ساَلة تر تةقاعود  10ساَلة دى و  5تةقاعودى نية، يةعنة ئةطةر بطةر َيتةوة سةر وةزييتةى خؤى ثاشة 

 .بوو لةوَين وةردةطريت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ضاء مينح رؤوساء واع)ئةطةر بة ئةوة موعالةجة دةكرَيت، كاكة عيالجَيكة قانونة دؤزيةوة لة ثَينجةم 
اجملالس عند انتهاء مدتهم االنتخابية مكافئة تعادل ما كان يتقاااه من مكافئاٍت لالشهر الستة االخرية من 

يةعنة ئةوة ، (عضويته والحيجب والك ما يستحقه  وجب قانون التقاعد النافذ من مكافأة  نهاية اخلدمة
ر ضاكة ئةوةى ترين ئةو رةقةرةى كة وازح بَيت كة ئةوةى تر لَية نابر َيت، موارسن لةسةر ئةوة؟ زؤ

....... ئةندامانة ئةجنومةنة مةجةس تةقاعود دةكرَيت) 2ئيزارةمان كرد موارةقةتتان كرد كة رةقةرةى 
 .ناصح ثَيت دةبر م، رةرموو.ئةطةر نوقتةى نيزامة نةبَيت كاك د

 :رمضانناصح  يتور .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةنابة كاك شَيروان بة ناوى ليذنةى ياساييةوة ثَيشنيارى كرد بؤ خاَلة دووةم لة جَية ئةو ثَيشنيارةى كة ج
 ....... .خؤيةتة، بةآلم بة ض دةرةجةيةك؟ ثرسيارةكةم ئةوةية بة ض دةرةجةيةك ئةوانة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ة، ئَيستا موكارةئةيان ى ئةو موكارةئةية، وازحة شتةك%80ئةوة عيالالقةى نية، موكارةئةيان هةية لة 

 .مةيؤنة شتَيكة واية، كاك شَيروان رةرموو 3ى ئةو موكارةئةية % 80هةية و بؤيان ديارى كراوة، 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .مةيؤنة ئةوةندةى من دةيزامن 3هةروةكو جةنابت ئيشارةتت ثَييدا بةَلَة موكارةئةية، موكارةئةكةشيان 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

باشة ئةو ماددةية بةو ئيزارةيةى كة بووة دووةم لةطةَل ئةو طؤر انكاريةى كة ئةو حةقةى ثَيشنيان نةبَيت، 
بةو طؤر انكاريةوة دةدةمة دةنطةوة كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ 

 .كاك اخر رةرموو بة كؤى دةنط قبوَل كرا، بةَلَة
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 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 هةَلوةشاندنةوةي ئةجنومةنةكان

 
 :ماددةي سة و يةك

ئةندامان لةم  2/3ئةجنومةنةكان لةسةر داواي سَييةكي ئةنداماني و بة زؤرينةي دوو لةسةر سَيي   :يةكةم
 :بارانةي خوارةوة هةَلدةوةشَينةوة

 .دنَيكي مةزن بةو كارو ئةركةي ثَيي سثَيردراوةـ زيان طةيان1
 .ـ ئةطةر مانةوةي زيان بةخن بوو بؤ بةرذةوةنديي طشس2
 .ـ ئةطةر نةيتواني ئةركةكانة خؤى جَيبةجَة بكات3

ى ذمارةي ئةنداماني 2/3ئةجنومةن بؤي هةية ئةجنومةنة خؤجَييةكان بة زؤرينةي دةنطي   :دووةم
اي قاميسام بةنيسبةت ئةجنومةني خؤجَييةتي قةزا يان بةرَيوةبةرى ناحية بة هةَلوةشَينَيتةوة لةسةر داو

 .نيسبةت ئةجنومةنة خؤجَييةتة ناحية يان لةسةر داواى سَييةكة ئةندامانة ئةجنومةنة خؤجَييةتة 
ئةجنومةنة هةَلوةشاوةكان يان سَييةكي ئةنداماني بؤيان هةية تانووت لة برياري هةَلوةشانةوةكة  :سَييةم

لةبةردةم دادطاي كارطَير يي بدةن لة ماوةي ثازدة رؤذ لة مَيذووي دةرضوونيةوة و دادطا  دةبَي لة ماوةي 
 .رؤذ بر ياري خؤي لة بارةي تانووتةكةوة بدات( 30)

ثةرلةمان بؤي هةية ئةجنومةني ثارَيزطا بة زؤرينةي رةها هةَلوةشَينَيتةوة ئةمة  لةسةر داواي  :ضوارةم
ي ئةم ماددةيةي لَي (يةكةم)ران، ئةطةر دةركةوت يةكَي  لة هؤيةكاني كة لةبر طةيئةجنومةنة وةزي

 .هاتةدي
لة بارَيكدا كة ثةرلةمان رةزامةندي لةسةر ثَيشنيازةكة دةربر ي، وادةي هةَلبذاردني ئةجنومةني  :ثَينجةم

 .ةنة وةزيرانةوةئةجنوم نوَي رادةطةيةنرَي لة ماوةي شةست رؤذ لة مَيذووي رةزامةندييةكة لةاليةن
 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 حل اجملالس: ثانيا 
 :املادة احلادا والثالثون

- :حيل  اجملالس بأغلبية ثلثي اعضائه بناء على طلب ثلث اعضائه يف احدا احلاالت اآلتية: اوال 
 .اجلسيم باالعمال واملهام املوكلة اليه االخالل -1
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 .اوا كان بقائها مضرة باملصلحة العامة -2
 .اوا اصبحت عاجزة عن اداء مهامها -3

ثلثي عدد اعضائه بناء على طلب من القائمقام بالنسبة ( 2/3)للمجلس حل اجملالس احمللية بأغلبية : ثانيا 
 .للمجلس احمللي للناحية او ثلث اعضاء اجمللس احمللي للمجلس احمللي للقضاء او مدير الناحية بالنسبة

للمجالس املنحلة او لثلث اعضائها االعرتاض على قرار احلل امام احملكمة االدارية خالل مخسة عشر : ثالثا 
 .يوما  من تاري  صدوره وعلى احملكمة البت يف االعرتاض خالل ثالثون يوما  ويكون قرارها باتا 

حل جملس احملافظة باألغلبية املطلقة بناء على طلب من جملس الوزراء او طلب من ثلث عدد لل ملان : رابعا 
 .من هذه املادة( اوال )اعضائه اوا حتقق احد االسباب املبينة يف الفقرة

 
يف حالة موافقة ال ملان على االقرتاح يتم االعالن عن موعد اجراء انتخاب اجمللس اجلديد خالل مدة : خامسا 
 .يوما من تاري  املوافقة من قبل رئاسة جملس الوزراء ستني

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

حت  اجالس ، نةك : )ئَيمة لةطةَل دةقة ماددةكةين بةس دوو، سَة موالحةزةى بضووكمان هةية، يةكةميان
، ئةوة لة ر ووى سيا ةوةية، جطة لةوة  ئَيمة ثَيمان باشة رةقةرةيةكة تر ئيزارة بكرَيت لة (حي  اجالس)

ئةوةَلةن كة ببَيتة رةقةرةى ضوارةم، ئةوة  موخالةرةى ئةحكامة دةستوور و قةوانينة نارزةية بة 
رةقةرةكة  ثَيمان باشة لة ئةخريى (ثانيا)نيسبةت حةىل مةجالس، ئةمة دوو، ئةوةى ترين بة نيسبةت 

بة نيسبةت سَييةمين ( لنفس االسباب الواردة اعاله أو اوا حتقق احد االسباب الواردة اعاله)بطوترَيت
 .حةزف بكرَيت وة ئيكتييتا بكرَيت بة ئةسَةة نةسة رةقةرةكة و، زؤر سوثاس( ويكون قرارها باتا)
 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
كةس قسةي هةية، لةسةر ئةو ، (س باغلبية ثلثى اعضاءهاحتل اجملال)مادام لو ةويت باس كرد، هةر 

 .ماددةية، باشة ناوتان دةنووسم، ثةخشان خان، رةرموو

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوا ) تَيبينيةكةي من دوابةدواي ئةو تَيبينيةية كة كاك شَيروان باسي كرد، لة بر طةي ضواردا، لَيرةدا دةَلَيني
ئةمـة رـةرقي   ( لالسباب الواردة اعاله) لة رةقةرةي يةكدا، كاك شَيروان وتي( كانت حتقق احد اسباب املبينة
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ئــةوة بةيــةك حاَلةتيشــيان (حتقللق احللد) بةيةكــةوة، بــةآلم دةبَيــت، ئةطــةر وامــان وت، يــةعين هةرضــواريان
 .تةحسيق ئةبَيت، ئةوة تَيبينيةكةم بوو، سوثاس

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
 .كاك بارزان، رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارةكةم بؤ بر طةي يةكةم، كة خاَلَيكي تر زيـاد بكرَيـت، لةكاتَيكـدا كـة ثَيضـةوانةي دةسـتوور يـان ياسـا         
ــةما       ــت لةبن ــةكَي  بَي ــةوة ي ــة، ئ ــرد ئةجنومةنةك ــان ك ــةرَيم، كاري ــاني ه ــانةوةيان، كارثَيكراوةك كاني هةَلوةش

لةبر طةي ضـوارةمدا بـاس لـةوة ئـةكات كـة ثةرلـةمان، بـؤي هةيـة مـةجاليس هةَلبوةشـَينَيتةوة،           : دووةمين
لةسةر داواي ئةجنومةني وةزيران، بةر اسس ئةمة ثَيضةوانةي ئةو مةبدةئةية، كة مةجةسـَيكي هةَلبـذَيردراو   

ــَينيَ   ــوانَي هةَليبوةش ــةنيتيزي بت ــَيكي ت ــي مةجةس ــران    بؤض ــةني وةزي ــةمين، ئةجنوم ــةي ثَينج ــؤ بر ط تةوة، ب
ر ةزامةندي دةربر َيت بؤ هةَلبذاردني ئةجنومةني نوَي، بكرَيت بةسةرؤكايةتي هةرَيم، واتة سةرؤكي هـةرَيم  

 .بؤي هةبَيـت ئةوة بكات، نةك ئةجنومةني وةزيران، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن دووبارة دةبَيتةوة، لةبةرئةوة با ر وونكردنةوةيةك بدةم، كة دوو، سَيجارين وةَلآل من دةزامن تَيبينيةكانتا
ئةو ثرسيارة ئاراستةي من كراوة، بؤضي ثةرلةمان حةقي هةبَيت مةجةسَي  حةل بكاتةوة، خؤي لةر استيدا 

ا حـةل  ئةطةر با  نةدوَينينةوة، ئةوة ثرسيارةكة بةجَيية، دةَلَيت ثةرلـةمان بـؤي هةيـة مةجةسـي ثارَيزطـ     
بكات، بة زؤرينةي ر ةها، لةسةر داواي ئةجنومةني وةزيران، ئةوة مةرجَيكة، يةعين ئةوة بة ئارةزووي ئَيمة 

( 1/3)نية، ئةجنومةني وةزيران داوا لة ئَيمة ئةكات، كةوا حةلي ئةجنومةني ثارَيزطا بكةين، يـان بـة داواي   
جملس احملافظلة باألغلبيلة املطلقلة بنلاء عللى طللب ملن         لل ملان حل: رابعا )ئةنداماني ثةرلةمان، كة دةَلَيت، 

واتة (من هذه املادة( اوال )جملس الوزراء او طلب من ثلث عدد اعضائه اوا حتقق احد االسباب املبينة يف الفقرة
هةم بةداواي ئةجنومةني وةزيران و هةم بة سَي يةكي ئةنداماني ثةرلةمانين، قةراري ئَيمة ناكرَيت بـةبَي  

ئةطـةر ئةجنومــةني ثارَيزطـا، كــارَيكي زؤر خراثــي   : ةكَي  لـةو حاَلةتانــة نةهاتبيتـة ئــاراوة، يةكــةم  ئـةوةي يــ 
ئةطـةر بَيـت و مانـةوةي    : كردبَي، كة زةرةري هةبَيت بؤ ئةو كارو مةهامانـةي كـة ثَيـي ر اسـثَيردراوة، دووةم    

نــةتوانَي بــةكارةكاني خــؤي ئةطــةر بَيــت و : زةرةر بةبةرذةوةنــدي طشــس ميةةةتةكــةمان بطةيــةنَيت، ســَييةم
هةستَيت، باشة ثةرلةمان لة ئةجنومةني ثارَيزطا طةورةتر نية، بةآلم وتوومانة سةرؤكي هةرَيم بـؤي هةيـة،   
ثةرلةمان حةل بكات لةو حاَلةتانةي خوارةوةدا، كة ر استيشة هةَلبذثَيردراوين، بةس ئـةو وةختـة متمانـةي    

ــةتوانني     ــةر ن ــت، ئةط ــَي نامَينَي ــةَلكمان ث ــوةي     خ ــةمان ني ــؤ ثةرل ــةلةن ب ــةنني، مةس ــان بةجَيبطةي كارةكامن
ئةنداماني ثةرلةمان نةمان و ئيستيسالةيان دا، يان وازيان هَينا، ئةصَةةن شةرعيةتي كؤبوونةوةي نامَينَيـت،  
لةبةر ئةوة دةبَي تةرةرَي  هةبَيت حةلي بكـات، ئَيمـة بةنيسـبةت ئـةو ئةجنومةنـةوة، دةسـةآلتةكةمان داوة       
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ان، بؤ ئةوةي ئةو موناقةشةية، موناقةشـةيةكي تَيروتةسـةل بَيـت لـةناو ثةرلةمانـدا، ئةجنومـةني       بةثةرلةم
وةزيران داواي دةكات يان سَي يةكي ئةنداماني ثةرلةمان داواي دةكـةن، دةبـَي يـةكَي  لـةو مةرجانـةي تَيـدا       

، ئَيسـتا تـةرةرَي  هةيـة،    هةبَيت، ديراسةت كرابَي و موناقةشةكة  لَيرة ئـةكرَيت، بـةآلم تـةرةرَي  هـةبَيت    
ر ةضاوي ئةوة ئةكات كة ئةو ثةرلةمانة كة هةَلبذَيردراوة، كة باآلترين دةسةآلتي تةشريةيشة، ئةطةر بَيت و 
بةئةركةكاني نةتوانَي هةستَيت، ئةطةر بَيت وببَيت بةكؤسث لةر َيطاي جَيبةجَي كردني بةرنامةي حكومةت 

وةي زياتر بَيت، ئةوة دةتوانَي حةلي ئةو ثةرلةمانة بكـات و داواي  ومتمانة دان بةحكومةت، ئةطةر بَيت وني
هةَلبذاردن بكات، بةنيسبةت ئةجنومةني ثارَيزطاوة بةهةمان شَيوةية، كـاك بـارزان، نوقتـةي نيزامـي هةيـة،      

 .رةرموو

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةنــداماني تَيــدا نيــة، ئــةَلَيت لةســةر داواي ئةجنومــةني  ( 1/3)ةدا لــة بر طــةي ضــواردا، لــة دةقــة كورديةكــ 
 .وةزيران، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةوة       ــا  بيخوَينيت ــةر ب ــة، ئةط ــةوانة ني ــةخَير ثَيض ــةن، ن ــاك بك ــة كوردييةكــة ض ــة، باش ــة ئةساس عةرةبيةك

ئيدارية، واتة ئةجنومـةني ثارَيزطـا    ثَيناسة كراوة، واتة جمالس وحدة( جمالس)لةوَين ( حت  اجالس)دةَلَيت
ي ئةنداماني ئةتوانَي داوا بكات هةر ئةجنومةنَيكي تر، كة ئةجنومةني قةزا بَيت يان ناحية بَيـت،  (2/3)بة 

كة لَيرةدا مةبةستيةتي، ئةتوانَي حةليان بكات، ئةطةر بَيت وئيخالل بكات بةو مةرجانـةي كـةدانراوة، كـاك    
 .حممد رةرةج، رةرموو

 :ز حممد ررج ا دبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يــةعين ميةيــاري ( االخللالل اجلسلليم)مــن قســةم لةســةر رةقــةرةي يةكــةم و دووةم هةيــة، رةقــةرةي يةكــةم  
ئيخاللي جةسيم ضية؟، ئةبوو باس لةو مةرجانة بكـةين، يـان ئـةو ئيختيصاصـاتانة بكـةين كـة ئةجنومـةن        

لـةماددةي شةشـةمدا كؤمـةَلَي     (صات الليت وردت يف امللادة السادسلة   االخالل بأالختصا)هةيةتي، يةعين بَةَيني 
ئيختيصاصاتي هةية، كة ئةطةر ئيخاللي بةوةوة كرد، ئةطينا كَي هةية ئةو ئيخاللة جةسـيمة ديـاري بكـات،    

ــة، دووةم  ــَيني مةرتوح ــو بَة ــة      : وةك ــة بيخةين ــَيم باش ــن ث ــرين م ــةواني ت ــةو ئ ــةني ثارَيزطايان ــةم ئةجنوم ئ
يز، كاتَي كة ئيةااز ئةطرن، ضونكة مةحكةمةي ئيداري بؤ كـاري ئيدارييـة، ئَيمـة باوـان     مةحكةمةي تةمي

ــؤ        ــةعين ب ــذَيردراون، ي ــةني هةَلب ــة ئةجنوم ــت، ئةمان ــة بَي ــوديري ناحي ــام و م ــةثارَيزطارو قاميس ــردووة، ك ك
يةاازيـان هـةبوو،   ر َيزطرتن لَييان و بؤ ر َيزطرتن لـةو خةَلكـةي كـة دةنطـي داوة بةمانـة، ئةمانـة كـاتَي كـة ئ        

 .ئيةاازةكة هةروةكو رؤتينيشة، مةحكةمةي تةمييز ئةمة بكات، نةك مةحكةمةي ئيداري، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك كةريم بةحري، رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةتــةي تَيدايــة، ئةطــةر هــةبَيت يــان نــةبَيت، بةر اسـس مــن حــةلي مــةجالس بــةو شــَيوةية كــة ئـةو ضــوار حالَ  
مةرروزة ئةو ضوار حاَلةتة زكر نةكرَيت لَيـرةدا، تـةنها لـة بر طـةي ضـواردا زكـر بكرَيـت، بـؤ ضـي؟، ضـونكة           
ئةجنومةن لَيرةدا، رةقابةي زاتيان هةية، خؤيان ئةزانن كة ئايا ئةتوانن ئةو ئةجنومةنـة بـةر َيوة ببـةن يـان     

بر ياري دا كة خؤي حةل بكات، ئةو حاَلةتةي تَيـدا بَيـت يـان تَييـدا نـةبَيت      ( 2/3)نا، ئةطةر ئةجنومةنةكة 
ئةو مةجةسة مةحةولة، كةواتة زكر كردني ئةو ضوار حاَلةتة، ثَيويست ناكات لَيرةدا هـةبَيت، لـةجياتي ئـةو    

رَيـت، زةمانـةن   ضوار حاَلةتة ثةرلةمان ضاودَيري هةية لةسةر ئةجنومةن، حاَلةتةكان دةبـَي لـةوَي ديـاري بك   
بؤ ئةوةي نةوةكو ثةرلةمان حةلةكةي كةيدي بَيت، يان خوانة خواسـتة بةشـَيوةيةكي وا بَيـت كـة ناياسـايي      

 .بَيت، بةآلم خؤيان بؤ خؤيان ئةتوانن خؤيان حةل بكةن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيطةيشتين مـن ئةوةيـة، ئةطـةر      من ئةو قسةي كاك كةريم بؤ يةك شت ئنتيباه ئةكةم، صيا ةكة، ضونكة
حتلل اجمللالس بأغلبيلة    : اوال بؤم ر است بكةنةوة كاك ررسةت، كاك شَيروان، كاك عةوني، برادةراني تـر،        

حيل  اجملالس بأغلبية ثلثي اعضلاء اجملللس بنلاء عللى طللب ثللث اعضلائه يف احلدا         : ثلثي اعضاء اجمللس اوال 
ي ئةنـداماني حـةلي مـةجةس ئةكـةن، بـؤ ئـةوةي ئـةو        (2/3)طةشـتووم، كـة   ضونكة مـن واتيَ ( احلاالت اآلتية

ر وونكردنةوةية زياتر بَيت، ئةو قةرارة، ئةجنومةني ثارَيزطاية بؤ ئةجنومةني قةزاو بؤ ئةجنومـةني ناحيـة،   
حاَلةتي ضوارةم، قةراري ثةرلةمانة بؤ حـةلي ئةجنومـةني ثارَيزطـا، ئـةوة دوو شـس جيـاوازة، كـاك شـَيروان         

 .رموورة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي كة من بزامن كة ياساكةمان دار َيشتووة، هةر واشة بةخؤي،مةجالس ض هي ثارَيزطا بَيـت، ض هـي قـةزا    
ئةنـداماني  (1/3)خؤيان حـةل بكـةن، لةسـةر داواي    ( 2/3)بَيت، ض هي ناحية بَيت، مايف ئةوةيان هةية، بة 

ئةجنومــةن بــؤي هةيــة، مةبةســت لَيــرةدا ئةجنومــةني      : مةنةكــة، ئةمــة حاَلــةتَي ، حاَلــةتي دووةم   ئةجنو
ثارَيزطاية، كـة حـةلي ئةجنومـةني قـةزاو ناحيـة بكـات، بـةم ر َيـذةي كـة لـة زمـين ماددةكـة هـاتووة، ئـةوةي               

ومـةني وةزيـران،   ضوارةم كةهاتووة، بةنيسبةت ئةجنومةني ثارَيزطا، ثةرلةمان بؤي هةية لةسـةر داواي ئةجن 
ي ئةنداماني ثةرلةمان، ئةطةر هاتوو، يةكَي  لةو هؤكارانةي كـة لـةماددةي يةكـةم    (1/3)ياخود داواكردني 

 .تةحةقوقي كرد، ئةوةي ئَيمة لَيي تَيدةطةين بةو شَيوةية، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي دةنط بدات بؤ حةل كردني خؤي لةسةر (2/3)خؤي مةنتسَي  بةكار بَينني كة هيض ئةجنومةنَي  هةية، 

داواي خؤي، كة ئيخاللي جةسيمي كردووة، يان بَةَيت مانةوةم زةرةري هةية، يان ناتوامن ئين بكةم، كة واتا 
حيـ   ) ناتوانَي كؤبوونةوة بكات، ئةمـة ضـؤن شـس وا ئـةبَيت، ببـورن بـزانن قـانوني عَيراقـي ضـي ئـةَلَيت؟،           

حيلل اجملللس و اجمللالس احملليلة     ) يـةعين مةجةسـي ثارَيزطـاو مةجةسـي مةحـةلي      ( اجةس و اجـالس احملةيـة  
 (باالغلبية املطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب ثلث اعضاءه يف احلاالت التالية

 .اخالل اجلسيم -1
 .كاك دكتؤر كةمال، رةرموو

 (:كةمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة زؤر ر وونة، ئةطةر سَييةكي ئةنـداماني ئةجنومةنةكـة، شـ  بكـةن كـة ئـين بـا  نـار وات، داوا دةكـات          ئةم
ــةر     ــةكرَيت، ئةط ــة ئ ــة موناقةش ــةناو ئةجنومةنةك ــتنة   (2/3)ل ــان طةيش ــةي خؤي ــداماني ئةجنومةنةك ي ئةن

 .قةناعةت، كة ريةةةن خةلةل هةية، ئةوة خؤيان حةل ئةكةن، ئةوة زؤر ئاسايية، سوثاس
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .كاك حممد ررةت، رةرموو

 :بةر َيز حممد ررةت عبدالر ن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةوة البةَيـت،   . اوا كلان بقائهلا مضلرة باملصللحة العاملة      -2من خاَلي يةكـةم ، بر طـةي دوو ثَيشـنيار ئةكـةم،     
ضــونكة ناكرَيــت يــةكَي  خــؤي لــة  ( االقللليميف حالللة خمالفللة الدسللتوور والقللوانني النافللذة يف  ) بكرَيــت بــة 

 .ئةجنومةنةكةدا بَيت، بَةَيت من مانةوةم دذي بةرذةوةندي طشتية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةزاني ضي بـؤ ئـةوةي تؤزَيـ  مـةنتسي تَيـدابَيت، ئـةو قانونـةي كـة دايةةر َيـذين، رةقـةرةي يةكـةم، حـةلي             
شـَيت، رـةرموو ئيََمـة ئَيسـتا دانيشـتووين لَيـرةدا، ئةطـةر بـزانني         مةجةس حةقي خؤيةتي، ثةرلـةمان دائةني 

حكومةت بةقسةمان ناكات، ياساكامنان جَيبةجَي ناكات، داواكارميان جَيبةجَي ناكات، مةسةلةن ئَيمة ئـةَلَيني  
ي ي ئةنـدامان (2/3)سَي وةزارةتةكة يةك بطرَيتةوة، قةرار دةدةين، ئةطةر جَيبةجَي نةكرا، ئةوة خؤمان بة 

خؤمان حةلي خؤمان دةكةين، بةآلم نةك بةو حاَلةتانةي خوارةوة، هيض ثةرلةمانين نية، خـؤي بَةَيـت مـن    
بأغلبيلة ثلثلي اعضلاءه    حت  اجةـس  )خراثم، زةرةري ميةةةمت هةية، بؤية ئةمة كة ثَيشنياري كاك ررسةتة، 

ــةَلكو ب  ( بنللاء علللى طلللب ثلللث اعضللائه   ــةي  ئــةوة نَينَيتــةوة بــؤ تةقــديري خــؤي، ب ــت مةســةلةن ميزاني َةَي
داواكردووة، ئةجنومةني ثارَيزطا ئيهتيمامي ثَينادات، بةآلم مةَلَين لةبةر ئةو هؤكارانة، ضونكة ئةو هؤكارانة 
قابي  نية، ئةجنومةنَي  بةخؤي بَةَيت من خراثم، ئـةو مةرجانـة دوايـي كـة لةثةرلـةمان دةَلـَين، ثةرلـةمان        
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لل مللان حلل جمللس احملافظلة     : رابعلا  )كـةن، يـةعين ضـوارةم، كـةدةَلَيت    بؤي هةية، مةرجةكان لةوَي ئيزارـة ب 
يـةك،  (: باألغلبية املطلقة بناء على طلب من جملس الوزراء او طلب ملن ثللث علدد اعضلائه اوا حتقلق ملايلي      

 .دوو، سَي، ئةوانةي سةرةوة بنووسرَيت

 .االخالل اجلسيم باالعمال واملهام املوكلة اليه -1
 .ئها مضرة باملصلحة العامةاوا كان بقا -2
 .اوا اصبحت عاجزة عن اداء مهامها -3

 .كاك ررسةت، ئةيةوَيت زياتر ر ووني بكاتةوة، رةرموو
 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 منين لةطةَل ئةو ر ةئيةدام، كة هةر مةجةسَي  حةقي هةية، خؤي حةل بكات، ئةطةر زؤرينةكة تةواو بوو،

ــن زةرةرم لةبةرذةوةنــدي طشــس داوة، يــان           ــةآلم هــيض مةجةســَي  ناَلَيــت م ــة داواي حةلةكــة ئةكــةن، ب ك
كةمتةرخةميم كردووة، يان ناتوامن ئيشي خؤم بكةم، جيهةتي تر ئةتوانَي ئةوة بَةَيت، ر ةئي منين ئةوةية، 

مان حـةلي ئـةو ئةجنومةنانـة    ئةو سَي هؤكارانة ببنة هؤكارَي  بؤ رةقةرةي دووةم و ضـوارةم، ئةطـةر ثةرلـة   
بكات، الزمة هؤكارَي  لةو هؤكارانة هةبَيت، يـانين ئةطـةر مةجةسـي ثارَيزطـا بَيـت ئةجنومـةنَيكي ئـةدناتر        

 .حةل بكات، الزمة هؤكارَي  لةو هؤكارانة هةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 . ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

حل اجمللس واجملالس احمللية بأالغلبية املطلقة لعلدد  ) لةقانوني عَيراقي لة بر طةي يةك دةَلَيت( 20)ماددةي 
واتة ئةجنومةني ثارَيزطا ئةو ئةجنومةنانة حـةل ئـةكات، لةسـةر     (اعضاء اجمللس بناء على طلب ثلث اعضائه

جمللس احملافظلة حلل اجمللالس احملليلة بنلاء       ) ي دووةم، كة باس ئةكات،ي ئةندامان، لة حاَلةت(1/3)داواكاري 
يـةعين لةهـةردوو حاَلةتـدا، مةجةسـي ثارَيزطـا حـةلي ئـةو مةجةسـانة         ( على طلب القائمقام و مدير الناحية

بنلاء  ) ض قةزا بَيت ض ناحية بَيت، لـة حاَلـةتي دووةم،  (بناء على طلب ثلث اعضائه) ئةكات، لةحاَلةتي يةكةم،
ئةو هةَلةي كةلَيرةدا كراوة لة ياساكةي ئَيمةدا، لة بر طةي يةكةم دةبـَي  (ى طلب القائمقام و مدير الناحيةعل

حتل اجمللس واجمللالس احملليلة بأالغلبيلة املطلقلة لعلدد اعضلاء جمللس احملافظلة بنلاء عللى طللب ثللث             ) بَةَيني
 .زؤر سوثاس( اعضائه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رمووكاك شَيروان، رة

 



 110 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةقةناعةتي من ئةوةي لة يةكةم هاتووة، لةجَيطاي خؤيةتي، ضونكة ئةطةر ئَيمة سـَييةكي ئةنـدامان بَةـَيني    
و هيض ئةسبابَي  دةستنيشان نةكـةين، ضـؤن لَيـرة دوو لةسـةر سـَي دَيـين وئـةو وةختـة  دوو لةسـةر سـَي           

دةكات، بؤية بةقةناعةتي من ئةوة لةجَيطاي خؤي هاتووة، لة هةموو حاَلةتَيكـدا دوو لةسـةر سـَيي     ثَيويست
ئةوَيت، ئةطةر هاتوو ئةو هؤكارانة بنووسرَيت يان نةنووسرَيت، ضونكة ثَيويستة ئةسبابي تر هةبَيت، ئةمة 

ن بـدةييَن، دةسـةآلتيان بـدةييَن،    لةاليةك، لةاليةكي تريشةوة ئَيمة دةَلَيني دةبَي ئةجنومةنةكان شةخصيةتيا
بتوانن ضارةسةري وةزعي خؤيان بكةن، لةاليةكي تريشةوة ئةو حةقـةيان لـَي حجـز بكـةين، ئـةوة  ر ةئـي       

 .هةردوو ليذنةية هي ناوخؤ و هي ياساين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةتا ئةوة لةقانوني ثارَيزطاي عَيراقين ئةطةر ئيجازة هةبَيت، كاك ررسةت، ئةوة تَيكةآلويةكي تَيدا هةية، 
حتلل   : اوال تَيكةآلويةكي تَيدا هةية، من موالحةزاتةكامن كؤكردؤتةوة، ئةطةر ثَيتان با  بَيت واي لَيدةكةين، 

ثلثي عدد ( 2/3)للمجلس حل اجملالس احمللية بأغلبية : ثانيا ئةوة يةك،  .اجملالس بأغلبية ثلثي عدد اعضائه
ى طلب من القائمقام بالنسبة للمجلس احمللي للقضاء او مدير الناحية بالنسبة للمجلس احمللي اعضائه بناء عل

يةعين ئةو حةلـة كـةدراوة بـة ئةجنومـةني ثارَيزطـا،      للناحية او ثلث اعضاء اجمللس احمللي يف احلاالت التالية، 
ان لةسـةر داواي سـَييةكي   لةسةر داواي رآلن و رآلن، حةلي مةجةسي قاميساميـةت وئةجنومـةني ناحيةكـة، يـ    

 -:ئةوانة، يف احلاالت التالية

 .االخالل اجلسيم باالعمال واملهام املوكلة اليه -1
 .اوا كان بقائها مضرة باملصلحة العامة -2
 .اوا اصبحت عاجزة عن اداء مهامها -3

ل امام احملكمة االداريلة  للمجالس املنحلة او لثلث اعضائها االعرتاض على قرار احل: ثالثا وةكو خؤي : بؤ سَييةم
 .خالل مخسة عشر يوما  من تاري  صدوره وعلى احملكمة البت يف االعرتاض خالل ثالثون يوما 

لل ملان حل جملس احملافظة باألغلبية املطلقة بناء على طلب من جملس الوزراء او طلب ملن ثللث علدد    : رابعا 
 .من هذه املادة( نيا ثا)احد االسباب املبينة يف الفقرة اعضائه اوا حتقق

يف حالة موافقة ال ملان على االقرتاح يتم االعالن عن موعد اجراء انتخاب اجمللس اجلديد خالل ملدة  : خامسا 
 .ستني يوما من تاري  املوافقة من قبل رئاسة جملس الوزراء

 .كاك دكتؤر كةمال موالحةزةيةكي بضووكي هةية، رةرموو
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 (:كةمال كةركووكي. د )بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت خاَلي يةكةم، بر طةي يةكةم، كة ئـةَلَيت دوو لةسـةر سـَي حـةلي خـؤي ئـةكات، باشـة ئـيسااح بـؤ          
حةل بوونةكة كَي ئـةيكات، ئةمـة زؤر بـا  هـاتووة، سـَي يـةكي ئةنـداماني ئةجنومةنةكـة، ثَيشـنيار ئـةكات           

ةين، مةشاكيةمان هةية، موناقةشة ئةكرَيت دوو لةسـةر سـَيي ئةندامـةكان، قبـوَل     ئةَلَيت ئَيمة با  ئين ناك
 .ئةكةن، ئةمة زؤر جوان هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا با باشاي بكةين، عةروشـم بكـةن هةرضـةندة، ضـةند ئةنـدامَيكين داواي قسـةيان كـردووة، ليذنـةي         

حتلل اجمللالس بأغلبيلة ثلثلي علدد      : اوال كـةرميين بـة هةنـد وةردةطـرين،      قانونين ر ازين، و قسـةكةي كـاك  
بؤ وتـي نـةك بـؤ ئـةو ئةسـبابانة، ئايـا نـار ازين يـان ئينسـجاميان نيـة، حكومـةت شـتيان بـؤ              اعضائها، مطلق 

جَيبةجَي ناكات، ئـةو حةقـة وةكـو مارَيـ  دوو لةسـةر سـَي، ئَيمـة  حـةقمان هةيـة، بـَيني لَيـرة دابنيشـني             
ان حةل بكةين، ئةوين مةجةسي حمةلية، بـؤي هـةبَيت و ئةسـبابةكة  ديـاري دةكـات، ئـةوةي تـر،        ثةرلةم

بةهؤي ئيخالل كة زةرةر بطةيةنَيت بة ناحيةكةو بةقةزاكـة، يـان نـةيتوانيَ، بـة ئيشـوكارةكاني هةسـتَيت،       
ثلثلي علدد   ( 2/3)بيلة  للمجلس حلل اجمللالس احملليلة بأغل   : ثانيا  دةسةآلتةكة بدرَيت بة ئةجنومةني ثارَيزطا،

اعضائه بناء على طلب من القائمقام بالنسبة للمجلس احمللي للقضاء او مدير الناحية بالنسبة للمجلس احمللي 
ئــةو ســَي ( يف احلللاالت التاليللة) ،ئةمــة شــةتب بكرَيــت( او ثلللث اعضللاء اجمللللس احمللللي)  ئــةوةي تــر. للناحيللة

 .حاَلةتةية كة باسم كرد

 .االعمال واملهام املوكلة اليهاالخالل اجلسيم ب -1
 .اوا كان بقائها مضرة باملصلحة العامة -2

 .اوا اصبحت عاجزة عن اداء مهامها -3
للمجالس املنحلة او لثلث اعضائها االعرتاض على قلرار احللل املام احملكملة االداريلة خلالل مخسلة عشلر         : ثالثا 

 .الل ثالثون يوما  ويكون قرارها باتا يوما  من تاري  صدوره وعلى احملكمة البت يف االعرتاض خ
لل ملان حل جملس احملافظة باألغلبية املطلقة بناء على طلب من جملس الوزراء او طلب من ثلث علدد  : رابعا  

ئَيسـتا بـةو شـَيوةية، ئـةوةي تـر دةبـَي       . من هذه املادة( ثانيا )احد االسباب املبينة يف الفقرة اعضائه اوا حتقق
بكات لة ماوةي شة  رؤذدا، كة هةَلبذاردني بؤ بكرَيت، ئةطةر كةس نوقتةي نيزامـي نيـة،   ثةرلةمان دياري 

 .لةسةر ئةو خاآلنة ئةوة دةدةمة دةنطةوة، رةرموو ظيان خان، نوقتةي نيزاميت هةية
 :بةر َيز ظيان سةَيمان حاجي بشار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةالي من و لةالي زؤربةي ئةندامانين، حةمتةن ئـةو ثرسـيارة   من بةر اسس نوقتةي نيزاميةكةم لَيرةداية، ل

هةية، لة خاَلي ضوارةم، كة دةَلَيت لةسةر داخوازي يةك لةسةر سَيي ئةنداماني، من بةثشـت ر اسـتيةوة ئـةو    
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قسةية ئةكةم، يةك لةسةر سَيي ئةندامان كـةلَيرةدا هـاتووة، باسـي ئةنـداماني ئةجنومـةني ثارَيزطـا ئـةكات،        
رلةمان، بةوةي كة لةخاَلي دووةمـين بةهـةمان شـَيوة هـاتووة، جـةنابت ضـةند جـار دووبـارةت         نةك هي ثة

كردةوة، يةك لةسةر سَيي ئةنداماني ثةرلةمان، لَيرةدا يةك لةسةر سَيي ئةنـداماني ئةجنومـةني ثارَيزطايـة،    
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
واتـة  (بناء عللى طللب ملن ثللث علدد اعضلائه      )زؤر وازحة، ئةوة تؤ تؤمةتبارمان دةكةيت، بةس عةرةبيةكة 

 .ثةرلةمان، مامؤستا كاكة، رةرموو

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضـونكة خـؤي   ( لةمجـالس ان حتـ  نيتسـها   ) ئةوة با  نية، بَةـَيني ( حت  اجالس)بةنيسبةت رةقةرةي يةكةم، 
 .ابنووسرَيت جواناة، سوثاسحةلةكة ئةكات، بؤية ئةطةر و

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان، دةتةوَيت قسة بكةيت، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من نازامن ر ةئي ليذنةي ناوخؤ ضية؟، ضـونكة ئَيمـة بـة ئيتييتـاق ئـةوةمان دار شـتووة، هـةر رةقةرةيـةكين         
ريية، بةآلم ئَيمة وةكـو ليذنـةي ياسـا، ر ةئيمـان لةطـةَل رةقةرةكةيـة وةكـو خـؤي، بةنيسـبةت          قابيةي طؤر انكا

يةكةم، ئةوة وةكو خـؤي نَينَيتـةوة، وة سـَي يـةكي ئةنـدامانين هـةر لـةناو مـةتين رةقةرةكـة بَيـت، جطـة            
ق دَيـت، ض ئـةو   ئـةوة بةشـَيوةي موتَةـة   ( حتل  اجملالس بأغلبية ثلثي عدد اعضلائه )لةوة  ئةطةر ئَيمة ومتان

ئةسبابانة بَيت، ض ئةسبابي ترين بَيت، ئةطةر ئةسبابةكة تةحديد بكرَيت هـةمووي دةطرَيتـةوة، لةاليـةكي    
اوا كلان بقائهلا مضلرة     -2)تلةاليـةكي تـر ئـةَليَ   ( االخالل اجلسيم باالعملال واملهلام املوكللة اليله     -1)تر دةَلَيت

يــةعين هــيض نيــة نةيطرَيتــةوة  ( جزة عللن اداء مهامهللااوا اصللبحت عللا -3)  ئــةوي تــرين( باملصلللحة العامللة
بةر اسس، تةحديد كردنيشي بةر اي ئَيمة شتَيكي زؤر باشة، ثَيويست ناكات ئَيمـة بـة موهمـةلي بيهَيَةينـةوة،     

 .وةكو ئةواني تر با تةحديدي بكةين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو خيالرة  نةمَينَيت، جـةنابتان موسـر ن لةسـةر ئـةوةي      كاك شَيروان، بؤ ئةوةي بطةين بةو نةتيجةيةو
باشـة  (بأغلبيلة ثلثلي علدد اعضلائه    )مـةَلَين  ( حتـ  اجـالس يف احلـاالت التاليـة    ) كة ئةو ر ستةية الببةن، بَةَين

 .مةبدةئةكة بنووسن، لةم حاَلةتانة، رةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيسبةتةكة دياري بكةين، باشة بة ض نسبةيةك حت  دةبَيت، لـة قـانوني عَيراقـي بـة زؤرينـة هـاتووة،        ئةبَي
ئَيمة ثَيمان وابوو رةتةرةكة بة قوةت تر وبةهَيز تر بَيت، زؤرينة نةتوانَي وةكـو دوو لةسـةر سـَي رةتةرةكـة     

ةك عةجــةبا دةتــوانَي حــةلي بـة قــوةت تــر بكــةين، بؤيــة دةبــَي نيســبةتةكة ديــاري بكــةين، كــة بــةض ر َيذةيــ 
 .مةجةس بكات، نةك ئةوةي جةنابت ئيشارةتت ثَيدا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ر ةئي خؤمـة، ئـةوة  قـةراري ثةرلةمانـة، بـةآلم ئـةو صـيغةي لَيـرةدا هـاتووة، صـيغةيةكي ناعةمةليـة،            

لةبـةر ئـةوةي مانـةوةم زةرةري     نامةنتسيشة، مةجةسَي  دوو لةسةر سَيي خؤي بَةَيت من خؤم حةل ئةكـةم، 
ميةةةتي تَيداية، ئـةوة شـس وا نابَيـت لـة دونياشـدا نيـة، ضـونكة ئـةوة هـةموو حسـوقَيكي دةرـةوتَيت، هـةر             

 .مارَيكيشي هةبَيت دةسووتَيت، كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وناقةشة بكةينئَيمة كؤمةَلَي  ئةندام ناومان نووسي تا م

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاك عادل تؤ لةهةموو كـةس زيـاتر قسـةت كـردووة، لةطـةَل ئةوةشـدا ئَيسـتا قسـةم داويـَس، كةضـي ر ةخنـة            

 .ئةطريت، باشة رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيتاليـا ولـة مصـرين، تَييـدا نيـة، مـةجةس        ئةوة قسةي من نية، لة المةركةزييةي ئيداري لة رةرةنسـا، لـة  
خؤي حةل بكات، ئةسبابي داوة، ئةسبابي موخالةراتي جةسيمي قانوني يان دةستووري، يان موقةسـر بـوون   
لةكارةكانيان، ئةو كاتة كؤمةَلَي  ئةسباب دراوة، لةسةر ئةو ئةساسانة لة رةرةنسا ئةجنومةني وةزيران ئيةغا 

ت، بةديةين ئةدؤزَيتةوة ئةبَي لـةماوةي دوو مانطـدا، هةَلبـذاردن بكرَيـت، لـة      ئةكات و مةرسوومَي  دةرئةكا
ئيتاليا سةرؤكي وآلت دواي ئةوةي موناقةشة ئةكات، لةطةَل ليذنةي ثةرلةماني كة تايبةمتةندة بة ئيداراتي 

ن داوا ئةكات مةحةلي، ئيةغاي ئةكاتةوةو ماوةي سَي مانط دياري ئةكات، لةو ماوةيةدا، هةَلبذاردن بكرَيت يا
لةو ناوضـةي كـة مةجةيسـة مةحةليةكـةي هةَلةةوةشـَينَيتةوة، خؤيـان سـَي كـةس هةَلبـذَيرن لـةماوةي سـَي            
مانطــدا، لــة مصــرين بةهــةمان شــَيوةية، ئةجنومــةني وةزيــران ئيةغــاي ئيــداراتي مةحــةلي ئــةكات، تــؤ دوو   

ة املرافلق احملليلة، او تراخلي يف عقلد     حالة اخالل اجمللس اخالال جسيما  بواجباتله كالتقصلري يف رقابل   ) سةبةب
يـةعين لةهــةموو دونيــادا، نــة حةلةكــة  (حاللة املخالفللة اجلسلليمة للقللانون )دووةمــين: ئــةوة يةكــةم(اجللسلات 

ثةرلةمان كردوويةتي نة خؤشي حةلةكـةي كـردووة، موخالـةراتي دةسـتووري، هـي قـانوني كارةكـاني خـؤي         
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رؤكي وآلت بةمةرسـوومَي  ئيةغـاي ئةكاتـةوة، بـةديةين     ئةكات، ئةوكاتة يـان ئةجنومـةني وةزيـران يـان سـة     
 .دائةنَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك حامت رةرموو

 :بةر َيز حامت حممد جان حسن
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، وةَلال وابزامن قسةي زؤري لةسةر كرا، بةس من لَيرةدا هةم وةك  ثَيشنيارَي  هةم وةك ثرسـيارَي  دةيكـةم  
جا لَيرةدا لةدواي (31-30-1) لَيرةدا لةم قانونة لةسةر حةلكردنةكان، لة سَي ماددة هاتووة، وةكو ماددةي  

تةقريبةن ئةتوانينن ئةطـةر بكرَيـت كـراوة بـةدوو مـاددة، هةَلوةشـاندنةوةي ئةجنومةنـةكان،        ( 31)ماددةي 
قـةزاو ناحيـةكانين هـاتووة بـؤ حـةل      بكرَيت بة يةكةمي ئةم ماددةية، ئةو كاتـة مـادام نـاوي    (31)ماددةي 

 .زؤر سوثاس(30)شةتب بكةين، بكرَيت بة يةكةمي ماددةي ( 31)كردنيان، ئةتوانني ماددةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سؤزان خان، رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر سـةبةب نـةبَيت نـاتوانني ئـةم مةجةيسـانة حـةل       ئَيمة ئَيستا موتةرسني لةسةر سةبةبةكان، ئةزانني ئةطـ 
بكةين، بةس لَيرةدا تةنها ئةوةية كة دةبَيت ر َيـ  خبرَيـت، خـؤي موسـتةحيةة ئةجنومـةن هةبَيــت بـةخؤي        
خؤي حةل بكات، خؤي ئَيمة لة شةرقي ئةوسةتدا دةذين، لة وآلتاني رؤذئاوا  شس وا هةر نية، كـة خـةَل    

ئةوان ئيتييتاقمان كرد و خؤمان حةل ئةكةين، باشة من مةبةستم ئةوةية كة خؤي، خؤي حةل بكات، بَةَين 
كَي تةحديدي سةبةبةكان ئةكات، ئةبَي جيهةتَي  لةدةرةوة بَيت، بَةَيـت ئَيـوة موقةصـرن، ئَيـوة رـآلن شـتان       
 كردووة، لةوانةية بؤ يةكةجمار بَيت من ثشتيواني لة ئيسااحةكـةي سـةرؤكي ثةرلـةمان ئةكـةم، بـؤ ئـةوةي      

 .بةو صيغةية ضاك بكرَيت، ئيا مةشاكي  نامَينَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوة  طؤر انكارييةكي طةورةية، كوَيستان خان، رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس قسةكامن كران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك  ةرور رةرموو
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 :سةيد مةكوري طاهربةر َيز  يتور 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت رةقةرةي ضوارةم ويةكةم مـن قسـةم هةيـة، ئةطـةر بكرَيـت، ئـةو سـَي خاَلـةي كـة ديـاري كـراوة،            
ببَيتة رةقةرةي ضوارةم، مةسةلةن مةجةسةكة خؤي ئةو هؤكارانة دياري ناكات، وةك خؤشتان باستان كـرد،  

نةمتوانيوة ئةدائي مةهامي خؤم بكةم، بؤيـة داواي حـةل ئةكـةم، كـة دَيتـةالي ثةرلـةمان       كة من واخراثم و
 ئةوين حةلي ئةوة ئةكات، كة ئةو سَي هؤكارةي سةرةوة،

 .االخالل اجلسيم باالعمال واملهام املوكلة اليه -1 
 .اوا كان بقائها مضرة باملصلحة العامة -2

ة مــن ثشــتيواني ثَيشــنيارةكةي جــةنابت ئةكــةم، بــةو شــَيوةية بؤيــ. اوا اصللبحت عللاجزة عللن اداء مهامهللا -3
ثةرلةمان ئةتوانَي تةقيم بكات، ئةو ئةجنومةنة ئيشوكارةكاني ضي بووة، ليذنة  هةبَيت بؤ بةدواداضووني 
ــةوة          ــات، ئ ــةل بك ــؤي ح ــؤي، خ ــةكة خ ــةر مةجةس ــةوةي ئةط ــةر ئ ــوكارةكان، لةب ــي ئيش ــةقيم كردن ــاتر ت زي

 .انابَيت، زؤر سوثاسموستةحيالتة وهةرطيز شس و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالر ن، رةرموو

 :راابةر َيز عبدالر ن ا د 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت هؤكارةكانةوة، بر طةي يةكةم ودووةم زؤر مةتاتني وتَيكةَلن، بةس بر طةي سَييةم، ئةَلَيت، ئةطـةر  
ةوة ياسايية، ئةوة  كاك شَيروان ئاماذةي ثَيكرد، ئةطةر ثَيضةوانةي نةيتواني ئةركةكاني جَيبةجَي بكات، ئ

ــنياري          ــةتاتني، ثَيش ــةم ودووةم م ــةي يةك ــارن، بر ط ــاتر دي ــة زي ــةو دوو بر طةي ــاريكرد، ئ ــا ك ــتوورو ياس دةس
بر طةيةكي ترين ئةكةم، ئةطةر يةك لةسةر سَيي ئةنداماني ئةجنومةن دةستيان لةكار كَيشايةوة، ئةوة زياد 

 .ت، زؤر سوثاسبكرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو رةقةرةية  ر اوَيـذَيكي بكـةين و صـيا ةيةكي    ( 5)من ثَيم واية، دانيشتنةكةمان دوا خبةين بؤ سةعات 
بـةخواتان دةسـثَيرم، كؤتـايي    ( 5)بؤ بدؤزينةوة، لةبةر رؤشـنايي ئـةو موناقةشـاتانةي كـةكران، تـا سـةعات       

 .بةدانيشتنةكة دَينم
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 ي ثشوودوا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، داوا لة ليذنةي ياسايي و ناوخؤ دةكةم بـَين لـة شـوَيين    
خؤيان دانيشن، ئةطةر ئيجازةم بدةنَي ئَيمة تةبةةن لة ماددةي سي كة بووة سـي و يـةك موناقةشـةمان زؤر    

د، دواتر لة ثا  ئةو ثشووةي كة هةمان بوو، ئَيستا رةئيـةكي  الـب طةاَلَلـة كـراوة، دةدوَينمـةوة ئةطـةر       كر
 .هينتان بوو دةدةينة دةنطدانةوة

 :املادة احلادية والثالثون
 .حتل  اجملالس نفسها بأغلبية ثلثي اعضائها بناء على طلب ثلث االعضاء: اوال 

ثلثي عدد اعضائه بناء على طللب ملن القائمقلام بالنسلبة     ( 2/3)لية بأغلبية للمجلس حل اجملالس احمل: ثانيا 
للمجلس احمللي للقضاء او ملدير الناحيلة بالنسلبة للمجللس احملللي للناحيلة او ثللث اعضلاء اجملللس يف احلدا           

 :احلاالت التالية
 .االخالل اجلسيم باالعمال واملهام املوكلة اليه -1
 .مضرة باملصلحة العامة اوا كان بقائها او بقائه -2
 .اوا اصبح عاجزة عن اداء مهامه -3
 .خرق الدستور وخمالفة القوانني -4

للمجالس املنحلة او لثلث اعضائها االعرتاض على قلرار احللل املام احملكملة االداريلة خلالل مخسلة عشلر         : ثالثا 
 .يوما  من تاري  صدوره وعلى احملكمة البت يف االعرتاض خالل ثالثون يوما 

لل ملان حل جملس احملافظة باألغلبية املطلقة بناء على طلب من جملس الوزراء او طلب ملن ثللث علدد    : رابعا 
 .من هذه املادة( ثانيا )اعضائه اوا حتقق احد االسباب الواردة يف الفقرة 

س اجلديلد خلالل   يف حالة موافقة ال ملان على االقرتاح يتم االعالن علن موعلد اجلراء انتخابلات اجمللل     : خامسا 
 .مدة ستني يوما من تاري  املوافقة من قبل رئاسة جملس الوزراء

 .بةَلَيي كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ئاطادارميان لةو صيا ةية نيية بةر اسس، وةكو ليذنةي ياسا  حةق وايـة ئاطـادار بـاين، بـةاَلم ئَيمـة       
بوونةوةي خؤمان كردووةو رةئي خؤمان هةية و تـةبريراتي خؤمشـان هةيـة بةنيسـبةت رةقـةرةي يـةك،       كؤ

ئَيمة ثَيمانواية تةبريراتةكاني ئَيمة  مةنتيسية، نامةنتيسي نيية، ضونكة ئَيمة  دةَلَيني دةبَيت ئةسبابي 
ابي مةعةومــة، ئــةو مــةعةوم بَيــت، تةماشــاي قــانوني شــةع، مصريشــمان كــردووة، بــة هــةمان شــَيوة ئةســب 
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مةنتيسةي كة بةياني موناقةشةي لةسةر كرا لةسةر ئةساسـي رةقـةرةي يةكـةم تـةنها نَينَيتـةوة، مةنتيسـة       
ئةطةر نَينَيتةوة، ئةطةر نةمَينَيتةوة، ضونكة ئةسبابةكان هـةبَيت ضـؤن مـةجةيس قـةرار دةدا خـؤي حـةل       

ل بكات لة هةردوو حالةت ئةسباب قائيمة، بكات ئةسبابةكانين دةبَيت ضؤن مةجةيس قةرار دةدا خؤي حة
هةردوو ئةسبابين مةنتيسييـة، دوا رةئـين رةئـي ئَيـوةو بـةر َيزان ئةنـداماني ثةرلةمانـة، ئَيمـة مةكةضـني          

 .بةنيسبةت هةر رةئيةكي ثةرلةمان دةيداتن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بيخوَينةوة موقتةرةحي خؤتان، رةرموو

 :كمال سةيد بزازبةر َيز عوني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة احلادية والثالثون

 :حتل اجملالس نفسها بأغلبية ثلثي اعضائها بناء على طلب ثلث اعضائه يف احدا احلاالت اآلتية: اوال 
 .خمالفة احكام الدستور والقوانني النافذة -1
 .االخالل اجلسيم باالعمال واملهام املوكلة اليه -2
 .اوا كان بقائها مضرة باملصلحة العامة -3
 .اوا اصبحت عاجزة عن اداء مهامها -4

ثلثي عدد اعضائه بناء على طللب ملن القائمقلام بالنسلبة     ( 2/3)للمجلس حل اجملالس احمللية بأغلبية : ثانيا 
احملللي اوا   للمجلس احمللي للقضاء او ملدير الناحيلة بالنسلبة للمجللس احملللي للناحيلة او ثللث اعضلاء اجملللس         

 .اعاله( اوال )حتقق احد االسباب الواردة يف الفقرة 
للمجالس املنحلة او لثلث اعضائها االعرتاض على قلرار احللل املام احملكملة االداريلة خلالل مخسلة عشلر         : ثالثا 

 .يوما  من تاري  صدوره وعلى احملكمة البت يف االعرتاض خالل مخسة عشرة يوما 
لس احملافظة باألغلبية املطلقة بناء على طلب من جملس الوزراء او طلب ملن ثللث علدد    لل ملان حل جم: رابعا 

 .من هذه املادة( اوال )اعضائه اوا حتقق احد االسباب املبينة يف الفقرة 
يف حالة صدور قرار بات باحلل يعلن جملس الوزراء عن موعلد اجلراء انتخلاب اجملللس اجلديلد خلالل       : خامسا 

 .تاري  احلل مدة ستني يوما من
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةردار ليذنةي ناوخؤ

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ثَيمانواية ثا  ئةوةي بـا  ديسةمتانـدا، ثـا  وةرطـرتين بؤضـووني بـرادةران، بر طـةي يـةك بةر اسـس          
ن كرد هةمان خةلـةلي تَيدايـة كـة حالـةتي دوو لةسـةر سـَي،       خةلةلي تَيداية، كة سةيري قانوني عَيراقيشما
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خؤي ئةو بر طةية مةجاليس خـؤي حـةلي دةكـات، كـة دوو لةسـةر سـَيي خـؤي حـةلي بكـات، ثَيويسـس بـةو            
 .ئةسبابة ناكات، بؤية ئَيمة وةكو ليذنةي ناوخؤ لةسةر ئةو ثَيشنيارةي سةرؤكايةتي رازين و سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي       رة ــة ئيسااحةك ــرةدا ك ــةوة، لَي ــي بكةم ــةوَيت ش ــن دةم ــة م ــة هةي ــةك نوقت ــة، ي ــةورة نيي ــة زؤر ط رقةك

ســةرؤكايةتي ئةوةيــة حــةلي مــةجةيس بــؤ خــؤي حــةقي خــؤي هةيــة حــةلي بكــاتن، مةبدةئةكــة تةســبيت   
ابةو دةكةين، بةاَلم ثَيمانواية ئةو ئةسـبابانةي كـةدانراوة ئيمكـان نييـة خـؤي داوا بكـاتن لةسـةر ئـةو ئةسـب         

ئيشارةت بةو ئةسبابانة بكاتن و خؤي حةلي بكات، رةنطة خؤي حـةلي بكـات لةبـةر ئةسـبابَيكي تـر، رةنطـة       
نارازي بَينت لةسةر ميزانية، رةنطة نارازي بَينت لة دةسةاَلت، رةنطة نارازي بَينت لةسةر ئةوةي برناجمةكةي 

جنومـةني ثارَيزطـا ئـةو هـني بكـاتن، يـةعين مـن        جَي بةجَي ناكرَيت، بةاَلم ئةو ئةسبابانة دةبَيت بدرَيتـة ئة 
 .ثَيمواية هةر كامةيان هني بكةين زؤر رةرقي نيية، رةرقَيكي ئةوتؤي نيية، بةَلَي كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، مانـاي وا نييـة   (ام املوكلة اليله االخالل اجلسيم باالعمال وامله)جةنابت باسي موازةنة دةكةيت، ئَيمة دةَلَيني 
حةقيشي هةية، بؤيـة ئَيمـة ثَيمانوايـة    ( نا ريهم موازنة)هةر شتَي  ئيختيصاصاتي بَيت ئيخاللي ثَي بكات 

اوا اصبحت علاجزة  )رةقةرةكان رةقةراتي شامةن، هيض حاَلةتَي  نيية مشولي نةكات، خاصةتةن ئةطةر بَةَيي 
، ئةمة زؤر خاَل دةطرَيتةوة، خاَلةكان رـراوانن، يـةعين   (مضرة باملصلحة العامةعن اداء مهامها، اوا كان بقائها 

 .خاَل نيية لةوانة دةرباز بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ئاخر رةرموو

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ض ئـةوةي جـةنابتان هـي سـةرؤكايةتي، ض ئـةوةي      من ثَيمواية رةرقةكة زؤر نييـة، ئيختيالرةكـة زؤر نييـة،    
ليذنةي ياسايي، رةقةرة بة رةقةرة تةعـدي  بكـةين و دةنطـي لةسـةر بـدةين و كؤتـايي ثـَي بَيـنني، وابـزامن          

 .خةلةلةكةي ئةوةندة نيية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةتي تازةترة، هةردووكتان بؤ زؤر رةرقَيكي ئةوتؤ نيية، حةز دةكةن لةبةر ئةوةي موقتةرةحةكةي سةرؤكا

هني دةكةم و دوايَي دةدةمة دةنطدانةوة، موقتةرةحي سةرؤكايةتي ئةوةية شةرحيشي دةكةم بة كـوردي و  
يةعين مةجاليسي ( حتل  اجملالس نفسها بأغلبية ثلثي اعضائها بناء على طلب ثلث االعضاء: اوال )بة عةرةبي 

حةل بكةن بة دوو لةسةر سَيي دةنطةكان لةسةر داواي يـةك   مةحةي بؤي هةية، حةقي خؤيان هةية خؤيان
لةســةر ســَيي، ئــةوة مةبدةئَيكــة تةســبيتمان كــردووة، ســةرؤكايةتي ثَييوايــة ئــةو مةبدةئــة ئــةوها تةســبيت 
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بكرَيت، ليذنةي ياسايي ثَييواية ئةو مةبدةئة ئةوها تةسبيت بكرَينت بَةَينت لـةو حاَلةتانـةي خـوارةوة، ئـةو     
 :ارةوة ئةوةية يةك، دوو، سَي، ضوارحالةتانةي خو

 .االخالل اجلسيم باالعمال واملهام املوكلة اليه -1)
 .اوا كان بقائها او بقائه مضرة باملصلحة العامة -2
 .اوا اصبح عاجزة عن اداء مهامه -3
رةرقةكـة بـؤ ئـةوةي هـني بكـةيت دةنـط دةدةن بـزانن بؤضـي دةنـط          ( خرق الدستور وخمالفلة القلوانني   -4

ةن، يةعين مةبةستةكة ضية، رةرقةكة ئةوةية، ئَيمة دةَلـَيني مةبـدةئي حـةل كردنـي خـؤي هـةبَيت بـؤ        دةد
مةجةيسةكة، بةاَلم ئةسبابةكة رةرق دةكاتن، مةسةلةن مةجةيسـي موحارـةزة كـة بيـةوَيت مةجةيسـي قـةزا       

خؤي حةلي بكـاتن   حةل بكاتن، مةجةيسي ناحية حةل بكاتن، بؤ ئةو ضوار ئةسبابة مةنتيسة، بةاَلم يةكَي 
بؤ ئةو ضوار سةبةبة مةنتيق نيية، بؤية دةَلَين ئةو ضوار سةبةبة بدرَيتـة ئةسـبابي موجيبـةي مةجةيسـي     
موحارةزة كة حةلي مةجةيسـي قـةزا دةكـاتن، هـي مةجةيسـي ناحيـة دةكـات، هةرضـي ليذنـةي ياسـاية ئـةو            

ةمانين تةسـبيت بكـرَينت، رةرقةكـة    مةبدةئة لةمَيذة تةسبيت بكرَينت لةوال  تةسبيت بكـرَينت، بـؤ ثةرلـ   
لَيرة ئةوةية، ئةطةر رةئي ليذنةي قانوني لة رةقةرةي يةكةمدا ئةو ضوار سةبةبة بَيت، رةئـي سـةرؤكايةتي   
ئةوةية لة دووةمدا تةسبيت بكرَينت، كة دةَلـَين دةسـةاَلت بدرَيتـة مةجةيسـي موحارـةزة، بـؤ ئـةوةي حـةلي         

ةسةر داواي قائيمسام، يان مـودير ناحيـة، يـان يـةك لةسـةر سـَيي       مةجةيسي قةزاو مةجةيسي ناحية بكاتن ل
ــةي       ــةو حالةتان ــة ل ــَيي هين ــةر س ــة دوو لةس ــة ب ــةني ناحي ــةت و ئةجنوم ــةني قائيمسامي ــداماني ئةجنوم ئةن

 :خوارةوة
ئةو ضوار سةبةبةكة خبرَيتة ئَيرة، سَييةم خياليف لةسةر نيية، ئةو مةجاليسـانةي كـة   ( االخالل اجلسيم -1)

ةكرَين حةقي ئيةتريازيان هةية لة مـاوةي ثـازدة رؤذداو مةحكةمـة قـةراري بـةت دةبَيـت سـي رؤذة،        حةل د
ئةوة ثَيويست ( ويكون قرارها باتا)بةاَلم قةراري ئةو بةتةي هةردووالمان ئيسترياحم ئةوةية شةتب بكرَيت 

زيـاد بكرَيـت،   ( لعلدد اعضلائه  لل ملان حل جملس احملافظة باألغلبية املطلقة / )ناكات بنووسرَيت، ضوارةمين
اعضاء ال ملان بناء على طلب من جملس الوزراء او طلب من ثلث علدد اعضلائه اوا حتقلق احلد االسلباب      ) واتا

، (ثانيلا  ) موقتـةرةحي سـةرؤكايةتي رةقـةرةي   ، (اوال ) ئةطةر موقتـةرةحي ليذنـةي ياسـايي   ( املبينة يف الفقرة
 .ضونكة ضوارةكةمان هَيناوةتة خوارَي

يف حالة موافقة ال ملان على االقرتاح يتم االعالن عن موعد اجراء انتخابلات اجملللس اجلديلد خلالل     )نجةم ثَي
، (موارسـة الةريـان  )، نـةك  (من تاري  قرار ال ملان)دةبَيت وا بَيت، ( مدة ستني يوما من تاري  املوافقة ال ملان

من تاري  )يان ( من تاريخ قرار الةريان)رةحَيكة ضونكة مةجةيسي وزةرا موارةقةت ناكات ناردوويانة موقتة
، ضـونكة  (ملن تلاري  مصلادقة رئليس االقلليم عللى حلل       )، دةبَيـت وا بـَينت   (مصادقة رئيس االقليم على حل

ملن  )رةئيسي ئيسةيم بؤي هةية ئيةترياز لةسةر قةراري ثةرلةمان بداتن، لةبةر ئةوة دةبَيت لَيرة بنووسـني  
ينجـا ئـةوةتان بـؤ وازيـح بـوو، موقتـةرةحي سـةرؤكايةتي تـازةتاة لـة موقتـةرةحي           ، ئ(تاري  اصلدار القلرار  



 120 

ليذنةي ياسايي، لة اليةن ليذنةي ناوخؤ ثشـتطريي كـراوة، موقتـةرةحي سـةرؤكايةتي دةخةمـة دةنطدانـةوة،       
كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ ئـةوةي ئـةو              
دةَلَينت خوَيندمـةوة، ئينتيبـاهي نـةكردووة كـاك عـةوني، صـيا ةكة عـةيين شـتة، كاكـة ثـازدة رؤذ كةمـةو            
دةنطيشي بؤ درا، ثازدة رؤذ كةمة، ضونكة مةجةيسي موحارز قةرارة هةتا دةضَينت و شـكايةت دةكـات، ئـةوة    

ئـةو رةقةرةيـة ئةطـةر    دةنطي بؤ درا، بةس لة مـةوزوعي سـي رؤذةكـةي ئينتباهمـان نـةكرد بـوو، دةتـوانني        
 .هيين هةبَينت دةدةينة دةنطدان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةنطي بؤ درا، بةاَلم عةدةدي مومتةنةني ضةند بوو؟، ضوار، ثَينج ضؤن دةبَيت، درا ضةند كةس لةطةَلداية، 
 ضةند كةس لةطةَلدا نيية؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةَلَي ثَينج كةس دةنطيان هةَلطرت، دةتوانني بطةر َيينةوة، باشة جارَيكي تـر دةنطـةكان دةذمَيرَينـةوة كاكـة،     
ئةوةي كة موارةقة دةسس هةَلطرت بوو، مواريق بوو لةسةر موقتةرةحي سةرؤكايةتي تة ري ناكرَينت، بةس 

تي دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ رـةرموو، كـَي      بؤ ئةوةي بذمَيرين، كَي مواريق بوو لةسةر موقتةرةحي سـةرؤكاية 
دةنط، بةزؤرينةي دةنط موقتـةرةحي سـةرؤكايةتي وةرطـريا، كـاك     ( 13)موعتةريزة دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

 .شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هيض نيية، حـةز ناكـةم   مةسةلة ئةوة نيية، بةس نوقتةيةك هةية حةز دةكةم تةوزحيي بكةم مةقصةديشم 
بـة نــةوعَيكي ديكــة تةرســري بكــرَينت بــةو حيسـابةي بَيــت هــةر موقتــةرةحَي  ســةرؤكايةتي تةبــةني بكــات   
دةر وات، هــةر موقتــةرةحَي  ســةرؤكايةتي تةبــةني نــةكات نــار وات، ئيشــةكة واي لــَي دَيــت بةر اســس، ئينجــا  

 .حةقين نيية بةو شَيوةية بةر َيوة بضَيت

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
ئةطةر بة بريي بَينمةوة ضةند جار وا بووة سةرؤكايةتي ئيسترياحـي كـردووة بـة قسـةي ليذنـةي ياسـاييتان       
كردووة، بة قسةي ئَيمةتان نةكردووة، طةةييشمان نةكردووة، ضونكة قةرار قةراري ئةندامانة، بـر ؤ مـاددةي   

 .سي و يةك، بؤتة سي و دوو

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 :ماددةي سي و دووةم
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لـة  ( قاميسام و بةر َيوةبةري ناحيـة )دةشَي ئةندامانة ئةجنومةنة خؤجَييةكان و سةرؤكة يةكة كارطَير يةكان 
ــَيي        ــةر س ــةى دوو لةس ــة زؤرين ــدار ب ــاي ثةيوةندي ــةني ثارَيزط ــةن ئةجنوم ــدرَين لةالي ــار الب ــارةي  2/3ك ذم

 .ي ئةم ياسايةدا هاتوون(دووةم/ شةشةم)ة ماددةي ئةنداماني لةبةر ئةو هؤيانةي كة ل
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية والثالثون

مللن قبللل جملللس ( القائمقللام ومللدير الناحيللة)جيللوز اقالللة عضللو اجملللالس احملليللة ورؤسللاء الوحللدات األداريللة  
 .من هذا القانون( ثانيا / السادسة)ائه  لألسباب الواردة  يف املادة احملافظة املعنية بأغلبية ثلثي عدد اعض

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 دووةم ضية؟/بؤمان شةرح بكةن ماددةي شةشةم

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نلاء عللى طللب ثللث علدد      اقاللة رئليس اجملللس او نائبله ب    )لة ماددةي شة  بةو شـَيوةية  ( ثانيا)بةنيسبةت 
ثلثي عدد اعضائه عند فقدانه احد شروط العضلوية او   2/3اعضائه ويعت  الرئيس أو نائبه مقاال   وافقة 

 -:حتقيق احد االسباب اآلتية

 .عدم النزاهة او استغالل املنصب الوظيفي -أ
 .التسبب يف هدر املال العام -ب
ــة كردنــي ئةنــداماني      (اجللباالهمللال او التقصللري املتعمللد يف اداء الو   -ج ــبةت ئيسال ــةبةبة بةنيس ، هــةمان س

ئةجنومةني مةجاليسي ئةقزيةو نةواحي، لةبةر ئةوةي ماددةكة، هيض ماددةيةك بةوة نةهاتووة، بؤية ئَيمة 
 .ثَيمان با  بوو لَيرة جَيطاي بكةينةوةو ئةو ماددةية دابر َيذين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةبيةيية، ظيان خان بؤ ئةوةي نةَلَيي مين نةديتوةئةوة شتَيكي 

 :بةر َيز ظيان سةيمان حاجي بشار
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو كاتة  من قسةم كرد كة لة ماددةي شة  بووين، بةاَلم دةنطي لةسةر درا، ضونكة هةر دةمويسـت ئـةو   
ي مـاددةي سـي و يـةك بكـةين، سـةيري      خاَلةية هةر لة يةك شـوَين دووبـارة بَيتـةوة، لَيـرة  ئةطـةر سـةير      

، بؤيـة مـاددةي سـي و يـةك لـة خـاَلي       (انتهلاء العضلوية  )ماددةي سـي و دوو بكـةين هـةردووكيان بةنـدن بـة      
دووةمي ماددةي سي و دوو دووبارة دةبَيتةوة، دةتوانني هةردووكيان لةطةَل يةك دةجميان بكةين يـةك جـار   

طـرَي دراون بـة مـاددةي شـة  بر طـةي دووةمـي بـؤ عـوزوي          بَيتةوة، ضونكة هةردووكيان بة هـةمان مـاددة  
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مـةجاليس، لَيـرة باسـي مةجاليســي مةحـةلي دةكـات، لَيــرة باسـي مةجةيسـي موحارــةزات بـة تـةنيا دةكــات،          
 .ثَيويست بةو شتة ناكات، هةر يةك جار بؤ هةموو مةجاليسةكان بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك رةشاد رةرموو

 :َيز رشاد ا د ابراهيمبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هاتووة، ماددةي قانوني جـةوازي نابَيـت،   (  وز)ثَيشنيار دةكةم ئةو ماددةية ئيةغا بكرَيت، لةبةر ئةوةي بة 
 .وجوبي دةبَيت، ئةوة يةك

اقاللة رئليس   )ووة هات( ثالثا)ئةو حالةتانة عيالج كراوة لة سَي ماددةي تردا، بةنيسبةت لة ماددةي نؤ / دوو
، لــة مــاددةي دوازدة هــاتووة ئيسالــةي رةئــيس و مــودير ناحيــة كــة رةئيســي وةحــدةي    (اجمللللس والقائمقللام

ئيداريية، بةنيسبةت ئةعزا لة ماددةي شة  هاتووة ئةو ئةسبابانةي كة جةنابي كاك شَيروان خوَينديـةوة،  
ةوة ئـةو ماددةيـة زيـادة، داوا دةكـةم ئيةغـا      ئةو حالةتانة هةمووي لةو سـَي ماددةيـة عـيالج كـراوة، لةبـةر ئـ      

 .بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةعيتةر رةرموو

 :مةروفمصطفى بةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ئَيستا وةزارةتي ناوخؤ بووة بة يةك، رةترةيةكي ديكة ئينشائةَلاَل ثؤستةكان بةدل دةكرَيت لـة بـةيين   
رَيزطاكانــدا، بــة رةئــي مــن لــةو كاتــة وةزيــري نــاوخؤ لةطــةَل راوَيــذكار بكرَيــت، ضــونكة لــةو كاتــة ئَيمــة     ثا

ئيشــكاالتَيكي اليــةني دروســت دةبَيــت، نايــةوَيت رــالن كــةس قائيمســام بَيــت، يــان مــدير ناحيــة بَيــت، وةكــو 
نـاوخؤي تيـا نـةبَيت، ئـةوة     تةكةتولَي  لةسةري دةنطي لةسةر دةدةن بؤ البردني، ئةطـةر راوَيـذي وةزارةتـي    

 .لةوَي موشكيةة دروست دةكات، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةوة ظيـان خـان ئيشـارةتي ثَيـدا سـةبةبةكان رـةرقن، بةنيسـبةت مـاددةي سـي و يـةك ماددةكـة            
 .ماددةي دوو تةوةروري كرد، ئةمة يةك/ ، ئةطةر هاتو ئةو ئةسبابانةي لة شةشةمئيسالةية

ئـةوة خاصـة لـة حالـةتي روقـداني شـةرتي عوزويـة، واتـا         ( ثانيلا )ئةوةي كة لـة مـاددةي سـي و دوو هـاتووة     
 ئيسالةكان رةرقي هةية، ئةو روقداني شةرتي عوزويية، ئةوي ديكة  نتائيجي ثرسيارو وةاَلمة، هةمان شت
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بةنيســبةت بــراي بــةر َيزم كــاك رةشــاد لــةوَي ئةطــةر موالحــةزة بكــة ثرســيارو وةاَلم هــاتووة، ئةطــةر ئيسالــة  
كردنةوة بةو ئةسبابانة، بةاَلم عوزوي مةجةيسي تَيدا نيية، لَيرة ئَيمة عوزوي مةجةيسـمان داخيـ  كـردوة،    

بوو ثر مان كردةوة، ئةوةي كة شَيخ  لة هةمان كاتدا مدير عام و قائيمساممان داخي  كردووة، ئةوة نةقصَي 
جةعيتةر دةَلَيت بةنيسـبةت وةزيـري نـاوخؤ بةر اسـس ئـةم مةسـةلةية عيالقـةي بـة وةزيـري نـاوخؤ نييـة،            
عيالقةي بة مةوزوعي مةجاليس هةية، ئةو دةسةاَلتة دراوةتة مةجاليس، وةزيـري نـاوخؤ ض عيالقـةي بـة     

يمسـام هةيـة، ض عيالقـةي بـة دانـاني مـودير ناحيـة هةيـة،         داناني موحارز هةية، ض عيالقةي بة دانـاني قائ 
ــةرةو          ــةوة ب ــري داخةي ــاي وةزي ــة رَيط ــةالنة ل ــةو مةس ــدني ئ ــؤ راطةيان ــي ب ــةالتي رةو ــة مور اس ــةاَلم رةنط ب

 .ئةجنومةني وةزيران دةر وات، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جيوز اقاللة عضلو اجمللالس احملليلة ورؤسلاء      )بكةن تةنيا لة ناحيةي صيا ةوة، ئةطةر ثَيتان با  بَينت ضاكي 
ملن قبلل جمللس احملافظلة املعنيلة بأغلبيلة ثلثلي علدد اعضلائه           ( القائمقام ومدير الناحية)الوحدات األدارية 

يف الفقلرة الثانيلة ملن امللادة     )، (يف امللادة السادسلة  )، نـةك  (لألسباب الواردة  يف الفقلرة الثانيلة ملن هلذه امللادة     
 .، سارا خان نوقتةي نيزامي هةية(هذا القانون السادسة من

 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دا بَيـت، ضـونكة ئيسالـة يـةك عـوزوة، يـان       (حـ  اجـالس  )ئةو ماددةي سي و يةك نابَيت لة ذَيـر ناونيشـاني   
 .دوانن، نةك حةلي مةجةيسةكة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن جوابتان بؤ ئةو نوقتة نيزامية ضية؟ رةبتَيكي هةية، نةك لةسةر عينوانةكةي، بةاَلم رةبتَيكي كاك شَيروا

هةية، هةر مةوزوعي ئيسالةيةو مةوزوعي حةلةو هني و ئةوانةيـة، دةدةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل ئـةو       
 .ماددةية بةو طؤر انكاريانةي كة طومتان، رةرموو كاكة

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ئيسالةية بـؤ وةحـداتي ئيـداري قائيمسـام و مـدير ناحيةيـة، ئـةي ئةطـةر عـوزوي مةجةيسـةكة عـوزوي            
 مةجةيسي موحارزة بوو، ضي؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عيالج كراوة، كةي شروتي ئةنداميةتي رةقد كرد، مةجةيس خؤي بـة عـةيين ئاليـةت اليـدةباتن، دةدةمـة      

طدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية بةو طؤر انكاريية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة    دةن
دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ئةو نوقتة نيزاميةي كاك حمةمـةد، نوقتـةي   

ني، داواي لَيبــووردن دةكــةم، نيزامـي نــةبوو، ضــونكة رةبـس بــةو ماددةيــةوة  نييـة، لــة تةصــويتين رايطـرت    
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تةصويتيشت راطرت رةبس بةو ماددةيةوة نةبوو نيهائييةن، موالحةزةكةت باشة، بةاَلم رةبس ثَيـوة نـةبوو،   
 .تكاية ماددةي دواتر

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (كؤتايي هاتين ئةنداميةتي)

 :ماددةي سي و سَي
 :ئةجنومةنةكان لةم بارانةي خوارةوة كؤتايي دَيئةنداميةتي لة  :يةكةم

 .ـ تةواو بووني ماوةي خولي هةَلبذاردن1
 .ـ مردني ئةندام2
ـ تووشبووني بة ناتةواوي، يـان نةخؤشـيةكي ترسـناك كـة نةيـةَلَي بـةردةوام بـَي لةسـةر كارةكـةي بـةثَيي           3

 .بر يارَي  كة لة ليذنةي ثزيشكي تايبةمتةندةوة دةرضووبَي
 .ناني ئةندام دواي وةرطرتين رةزامةندي ئةجنومةن بةزؤرينةي ذمارةي دةنطي ئةندامانيـ وازهَي4
ـ الداني ئةندام لةسةركارةكةي بةهؤي ئامادة نةبووني لة ثَينج دانيشتين يـةك لـةدواي يـةكي ئةجنومـةن،     5

ر  لـة مـاوةي   ياخود ئامادة نةبووني لة ضواريةكي ذمـارةي دانيشـتنةكاني ئةجنومـةن بـة شـَيوةيةكي ثضر ثضـ      
 .ضوار مانطدا بةبَي عوزري رةوا

ئةجنومةن بؤي هةية ئةنداميةت كؤتايي ثَيبييَن بة زؤرينةي رةهاى ذمارةي ئةنداماني لـة كـاتي لـة     :دووةم
/ شةشــةم)دةســتداني ئةنــدام لــة يــةكَي  لةمةرجــةكاني ئةنداميــةتي، يــان يــةكَي  لــة هؤيــةكاني مــاددةي    

 .ي ئةم ياسايةي لَيهاتة جَي(دووةم
ئةندامي ئةجنومةن بؤي هةية تانووت لة بر يـاري كؤتـايي ثَيهَينـاني ئةنداميـةتي لةبـةردةم دادطـاي        :سَييةم

كارطَيريي تايبةت لـة هـةرَيم بـدات، بـةثَيي حوكمـةكاني ياسـاي ئةجنومـةني شـووراي هـةرَيمي كوردسـتان ـ            
 .2008ي ساَلي (14)عرياق ذمارة 

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 انتهاء العضوية: ثالثا 

 :املادة  الثالثة والثالثون
 :تنتهي العضوية يف اجملالس يف احلاالت التالية: اوال 

 .انتهاء مدة الدورة األنتخابية -1
 .وفاة العضو -2
 .ة خمتصةاصابته بعجز او مرض خطري مينعه من األستمرار يف عمله بناءا  على قرار صادر من جلنة طبي -3
 .استقالة العضو بعد موافقة اجمللس بأغلبية عدد أعضائه -4
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اقالة العضو بسبب عدم حضوره مخس جلسلات متتاليلة او غيابله ربلع علدد جلسلات اجملللس خلالل ملدة           -5
 .أربعة أشهر دون عذر مشروع

لشللرط مللن شللروط للمجلللس انهللاء العضللوية باالغلبيللة املطلقللة لعللدد اعضللائه يف حالللة فقللدان العضللو : ثانيللا 
 . من هذا القانون( ثانيا / السادسة)العضوية او حتقق احد االسباب الواردة يف املادة 

لعضو اجمللس الطعن بقرار انهاء العضوية امام احملكمة االداريلة املختصلة يف االقلليم وفلق احكلام  قلانون       : ثالثا 
 . 2008لسنة  14العراق رقم  -جملس الشورا ألقليم كوردستان 

 :ر َيز شَيروان ناصح حيدريبة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكـةين، بـةس ئـةوةي بـراي بـةر َيزم كـاك حمةمـةد رـةرةج ئيشـارةتي ثَيـدا، لَيـرة لـة             
زؤر بة وازحيي هاتووة، بة مين طوت هـةر مومكينـة دةَلَيـي دَيـت، منـين طـومت بـةَلَي دَيـت، ريةةـةن          ( ثانيا)

لس انهاء العضلوية باالغلبيلة املطلقلة لعلدد اعضلائه يف حاللة فقلدان العضلو لشلرط ملن شلروط            للمج)دةَلَيت 
، بؤيـة ئَيمـة لةطـةَل دةقـي     (من هذا القلانون ( ثانيا / السادسة)العضوية او حتقق احد االسباب الواردة يف املادة 

 .ماددةكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اك شَيروان تةعنةكة، ئةطةر رةقةرةي يةك و دوو بَيت، ئةوة بؤي لة تةعنة يةك شت ئةطةر عيالج بكةن ك

حةقي نيية شكايةت بكاتن مودةي تةواو بَيت بضَيت شكايةت بكات، يان وةراتي كرد بَيت، ئيسـتيسالة ، لـة   
 3)قلرات  لعضو اجمللس الطعن بقلرار انهلاء العضلوية املسلتند اا الف    )ضوار حالةتةدا هني نيية، دةبَيت بَةَيني 

لعضلو اجملللس الطعلن    )، ئةو رةقةراتانةي كة بؤي هةيـة، ئيشـارةتي ثـَي بكرَيـت     (من اوال  من هذه املادة( 5و
ئةوانة ( ثانيا )، يةعين سَي و ثَينج و (من اوال  من هذه املادة( 5و 3)بقرار انهاء العضوية املستند اا الفقرات 

 .ت قسة بكات ناوي دةنووسم، دكتؤرة هالةئيزارة بكةن، ئةو رةقةرةية طؤر ا، كَي دةيةوَي

 :هالة سهي  وادي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، (اصابته بعجز او مرض مينعه ملن األسلتمرار   -3)ةكة زيادة، (خطري)، (اصابته بعجز او مرض خطري -3)لة 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عبدالر ن رةرموو

 :رااا د بةر َيز عبدالر ن 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبينيةكةي منين لةسةر بر طةي سَيية كاتَي  تووشي بارَيكي نائاسـايي دةبَيـت، يـان نةخؤشـيةك، تـةواوي      
، ضونكة ئةوة لة ماددةي نؤزدة بؤ ثارَيزطار بـة هـةمان شـَيوة هـات،     (ثاشان خانةنشني بكرَيت)بكةين بَةَيني 
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نيية، هاتووة بة تـةعبريي خانةنشـني دةكرَيـت، ضـونكة ئةنـدامي ئةجنومـةن       كة حاَلةتي تةندروسس تةواو 
موكارةئةي هةية، ئةطةر ئَيمة تةحديدي نةكةين خانةنشني دةكرَيت كة تواناي كاري نةماوة، تواناي ئيشـي  

 .نةماوة، لَيرة دياري بكرَيت خانةنشني بكرَيت شتَيكي زؤر باشة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عادل رةرمووكاك 

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشة مةرجي ترين زياد بكرَيت بؤ لة دةستداني ئةنداميـةتي، ئةطـةر لـة ئةسـناي ئـةوةي يـةكَي        
ئةندامــة تــاوانَيكي جينايــةتي كــرد، يــةعين ئــةوة  حةقــة وةكــو مــةرجَي  زيــاد بكرَيــت، تــاوانَيكي كــرد،    

 .كرد، ثياوَيكي كوشت، يةعين ئينسان موعةرةزة بؤ ئةوةي  ةَلةتَي  بكات، سوثاسجينايةتَيكي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مامؤستا كاكة رةرموو

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةوة  ، (ليلة اقالة العضو بسلبب علدم حضلوره مخلس جلسلات متتا     )بةنيسبةت يةكةم رةقةرةي ثَينج دةَلَيت 
، ئَيمـة نـازانني جةلةسـاتي دةوري ضـةندة؟ ئةطـةر لـةماوةي ضـوار        (او غيابله ربلع علدد جلسلات    )  مةعسولة

مانط، ئةطةر ضـوار جةلسـةي كـرد بـوو لـة يـةكَيكي نـةهات، مانـاي وايـة دةربكرَيـت، ئيسالـة بكرَيـت، ئـةوة              
 .شتَيكي مةعسولين نيية وابزامن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وكرية رةرموودكتؤرة ش

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةم         ــة ئ ــايي، باش ــةي ياس ــة ليذن ــة ل ــيارم هةي ــةك ثرس ــةس ي ــة، ب ــةم هةي ــتا كاك ــةزةي مامؤس ــةيين موالح ع
مةجاليسانة مانطي ضةند جار كؤ دةبنـةوة؟ ئةطـةر ثَيـنج جةلسـة يـةك لـة دواي يـةك نـةهات، مـن ئـةوةي           

رؤذَيـ  دةبَيـت دةوام بكـةن، ئـةي لـة مانطَيكـدا ضـةند جـار كـؤ دةبنـةوة؟ حـةزم كـرد ئـةو               ئاطادارم هةموو
 .ثرسيارة وةاَلمم بدةنةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دكتؤر دلَير رةرموو
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 :دلَير اواعي  حسي شاوةيس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عبـدالر ن دةكـةم، بةر اسـس ئةنـدامَيكي ئـةو ئةجنومةنـة كاتَيـ  كـة          من تةئيدي بريو بؤضوونةكةي كـاك 
نــةخؤ  دةكــةوَيت بةدةســت خــؤي نييــة، داواي نــةكردووة نــةخؤ  بكــةوَيت، ئةمــة كارةســاتَيكة هــاتووة    
بةسةريدا، لةبةر ئةوة مايف خؤيةتي خانةنشني بكرَيت، نةك البةَيـت ئةنداميـةتي لـَي بسـةندرَيتةوة، لَيـرة      

 .خانةنشنيبكرَيت بة 
ســـةبارةت بـــة خـــاَلي ثَينجـــةم، بةر اســـس ئةطـــةر ئةنـــدامَي  ثَيـــنج كؤبوونـــةوةي لةســـةر يـــةك ئامـــادةي   
كؤبوونةوةكاني ئةجنومةن نةبَيت، ماناي واية ئةو ئةندامة بر ياري داوة كة كار نةكات، لةبـةر ئـةوةي ثَيـنج    

 .كؤبوونةوة زؤر زؤرة، بؤية كةما بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .كاك خةي  ابراهيم رةرموو
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـان دانـا، لَيـرة بـة سـةبةب عـةيين ئةسـباب        (ثلثي)ئَيمة لة ماددةي سي و دوو ثَيشا ئيسالة بة ئة ةةبيةي 
 .لةوَيئة ةةبيةي موتَةةقة هةية، يةعين ئةو ئيشكالة هةية، ئينجا ضاكي بكةين 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك جةمال رةرموو

 :بةر َيز مجال مشةون ايةيا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسس من ثرسيارَيكم هةية لة ليذنةي ياسا، ئَيمة لة تةعارييتةكاندا مةجةيس هةيةو مةجاليسين هةية، 
دةطرَيتـةوة؟ مةجةيسـي موحارـةزة؟ يـان نـا؟       ، ئايـا مةجةيسـين  (انتهاء العضوية يف اجمللالس )لَيرة كة دةَلَيي 

ثَيويســتة هــةردووكي زيكــر بكرَيــت، يــةعين ئــةو تَيكةاَلوييــة لــة ماددةكــاني تــرين ثةيــدا بــووة بةر اســس،  
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ضرؤ خان رةرموو

 :بةر َيز ضرؤ عةي  د امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ئايا ئةطةر هاتو عوزويةك وةرات بكـات، رةرمانبـةر نـةبوو بَيـت؟     (وفاة العضو)بةنيسبةت خاَلي دووةمةوة 
تةقاعودي دةدرَيت بة ماَل و منداَلةكةي؟ ئايا هـيض شـتَي  بـؤ مـاَل و منداَلةكـةي دةمَينَيتـةوة؟ يـان هـةروا         

 .وةرات دةكات و تةواو، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـايي، تـةعةيسَي  لةسـةر ئـةو داوايـةي كـة كرايـة نـةخؤ  حـةقي          من ثَين ئةوةي قسة بدةمـة ليذنـةي يا  

تةقاعودي هةبَيت، دوو ئيشكالت لة ثَيشة يةكَيكيان تؤ ئةو حةقةت نةداوةتة ئةو كةسةي رةنطة سـَي سـاَلي   
تر خزمةت بكاتن دةطةر َيتةوة، ئةطةر رةرمانبةر بَينت حةقي تةقاعودي هةية بـةثَيي ئـةو وةزييتةيـةي كـة     

 .ي ئةو حيساب كردنةي ئةو خزمةتةي لَيرةي هةية، ئةو شة  مانط ئةوةشي دةدةيَسهةيةتي، بةثَي
ئةطةر ئةوة داخي  بكـةين، مانـاي وايـة ئةنـداماني مـةجةيس ئـةوة ئيتيهـام نييـة، رةنطـة شـة            / دووةمني

ةلَيكي مانط تةقريرَيكي توبي بَينَيت، بؤ ئةوةي ئةو خانةنشينة وةربطرَينت، تةناقوز دروست دةبـَينت، خةلـ  
 .هني دةبَيت، رةرموو كاك شَيروان وةاَلميان بدةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة          ــةو قانون ــة ل ــس ئَيم ــات، بةر اس ــةوة دةك ــةند كؤبوون ــةجاليس ض ــوكرية م ــؤرة ش ــةوةي دكت ــبةت ئ بةنيس
وة ضـووني ئـين وكـاري مـةجةيس لـةناو      دةسةاَلمتان داوة كة ثةير ةوَيكي ناوخؤ دابنرَيت و ضـؤنيةتي بـةر يَ  

ئةو ثةير ةوة دياري بكرَيت، ئةوةي ئَيستا لة ئارادا هةية بةنيسـبةت ئـةو جماليسـةي موحارـةزات كـة ئَيسـتا       
ــة           ــةيانكردووة؟ رةنط ــان ن ــردووة؟ ي ــةوةيان ك ــةند كؤبوون ــة ض ــاطرم ك ــي وةرن ــة قياس ــةن ب ــة، نيهائي قائيم

وونةوةيـةكي كـةميان كـرد بَيـت، ئـةوة بةنيسـبةت ثـةير ةوي        هةندَيكين زؤريان كرد بَيت، هةنـدَيكين كؤب 
ناوخؤي خؤيان تةنزيم بكةن ضؤن كؤبوونةوة دةكةن، مانطَي جارَي  دةكةن، يـان دوو جـار دةكـةن، ئةوانـة     

 .هةمووي لة ثَير ةوي ناوخؤ دَيتة خوارَي
هـيض قوصـورَيكي نييـة،     سةبارةت بة موالحةزةكةي مامؤستا كاكة، من نازامن ثَيمواية نةصـةكة لةجَييـةتي،  

عةدا روب  عةدةدي جةلساتي هةَلبطرين، ئةطـةر ثَيتـان بـا  بَيـت، ثَيـنج جةلسـاتي موتـةتالي، يـةعين سـَي          
جةلساتي موتةقةتي  و ثَينج جةلساتي موتةتاليـة، ئةطـةر ئـةوة بكـةين باشـة وةكـو ثةرلـةماني لـَي بكـةين          

 .ةردار ض موالحةزةي تري هةية، سوثاسبزةبت، من هةر ئةوةندة موالحةزةم هةية، نازامن كاك س
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي دكتؤرة هالة باسي كرد، ئةوة زؤر راستة، خةتريةكة زيـادة، ئـةوةي كـاك خـةلي  باسـي كـرد لَيـرة لـة         
بـة ئة ةةبيـةي موتَةةقـة بَيـت،      ئةوة روقداني شروتة، واتا روقداني شروت تةنها لةوانةية ثَيويسـس ( ثانيا )

كةضي لة ماددةي سي و يةك مةجةيسي موحارةزة ئيسالةي ئةنداماني مةجاليسي ديكـة دةكـات، قائيمسـام و    
، (ثلثلي اعضلاء اجملللس   )مودير ناحية دةكات، بؤية لَيرة كةمَي  زة ةت تر كراوةو قورسا كراوة، كراوةتة 

باسي ئينتيهاي عوزوية دةكرَيت، نةك باسي حسـوق و  ( ثالثا )ة ئةوةي ضرؤ خانين باسي كرد، بةر اسس لَير
 .ئيمتياز، بؤية لَيرة عيالج نةكراوة، سوثاس
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي كاك جـةمالين ئيشـارةتي ثَيـدا، بةر اسـس كـة دةَلَيـي مـةجاليس هـةمووي مشـول دةكـات، مةجةيسـي            
 .ةيسي قةزاو مةجةيسي ناحية مشول دةكات، لة سةرةتاي ماددةكةدا هاتووةموحارةزةو مةج

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خةتريةكـة زيـادة   ( مرض خطلري )خؤي ئةوةي جَيطاي موالحةزةية دكتؤرة هالة باسي ئةوةي كرد لة سَييةم 

خـةترية، ئةطـةر تؤزَيـ      راستة، ثَيويست ناكات مادام نةخؤشةكة ناهَيَةنت بة ئيشـةكةي هةَلبسـتَيت، يـةعين   
اقالة العضو بسبب عدم حضلوره مخلس جلسلات متتاليلة او غيابله      )لةسةر ثَينجةم مامؤستا كاكة باسي كرد 

خؤي رةنطة روب  عةدةدي جةلسات ثَينجةكة نةبَينت كة لـةوَي هينـت كـردووة بةر اسـس،     ( ربع عدد جلسات
، وةكو ثةرلةمان هةيانة ضوار مانطة، يةعين نازامن لة نيهايةتي ضواردةوة ئةوان خؤ رةسَةي دةوريشيان نيية

ئةطةر نَينَيت، بةاَلم روبةةكة زؤر كةمة، موالحةزةكةي مامؤستا كاكـةي بـةو شـَيوةية موعالةجـةي بكـةين      
، يـةعين ثـا  ضـوار    (ثلث عدد جلسات اجمللس خلالل اربلع اشلهر   )خؤ نازاني ئةوان دةورةيان ضةندة؟ بَةَيني 

ةر سـَييةكي ئــةو كؤبوونةوانــة حــازر نـةبوو بــَينت لــةو ضـوار مانطــةدا بــةبَي عــوزري    مانطةكـة، يــةكَي  ئةطــ 
 .مةشرول حةقي ئيسالةي هةبَينت، بةَلَي مامؤستا كاكة ئةو ئيسترياحة هي خؤتة، رةرموو

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثَيـنج دةربضـَيت؟   (ثللث )َيـت، ئايـا ثَيـي دةكرَيـت بـةو      ة بةالي كةمي ثَينج جةلسة ثا ب(ثلث)دةبَيت ئةو 
 .شةرت نيية، جا لةبةر ئةوةي ئةوة هةر نةمَينَيت باشاة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مثانيلة جلسلات   )ئةطةر بة ضوار مانط ثَينج جةلسةيان نةبَينت، يةعين مةجةيسةكة ضؤنة، باشة دةيكةينـة  

ة، كةواتة ماددةكة بةو شكةةي لَي دَيت خةتريةكة الدةضَيت، لَيرة  دةبَيتة باش( متفريقة خالل اربعة اشهر
لعضو اجملللس الطعلن بقلرار انهلاء العضلوية      )، رةقةرةكةي ترين (مثانية جلسات متفرقة خالل اربعة اشهر)

ــة دةخ (مللن اوال  مللن هللذه املللادة  ( 5و 3)املسللتند اا ثانيللا مللن هللذه املللادة واا الفقللرات     ــةو ماددةي ــة ، ئ ةم
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    

 .سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، رةرموو بؤ ئةحكامي خيتامي

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي شةشةم

 حوكمة كؤتاييةكان
 :ماددةي سي و ضوار
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مــةن بــؤي هةيــة نةخشــةي ديــزايين بنــةر ةتي ثةســند بكــات، يــان دووبــارة ديــزاين كردنــةوةي يةكــة   ئةجنو
 .كارطَير يةكان لة ثارَيزطادا بكات

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الساد 

 االحكام اخلتامية
 :  املادة الرابعة والثالثون

 .تصميم األساسي أو إعادة التصميم للوحدات األدارية يف احملافظةللمجلس املصادقة على خريطة ال

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، هيض موالحةزةمان نيية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةرمووئةوة ماددةيةكي تةبيةيية، هيض هينَيكي نيية، كاك تةلةةت ر

 
 :سيف الدين طلعت خضربةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةو ماددةية عيالقةي بة ئةجنومةني شارةوانيةوة نيية؟ ثرسيارَيكة لة ليذنةي ياسايي دةكةم، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةواني دةبَيتـة  تةقريبةن ئةوانة جَيي ئةجنومةني شـارةوانين دةطرنـةوة، ضـونكة رةئيسـي ئةجنومـةني شـار      
 .ئةندام لةو مةجةيسة، لةبةر ئةوة تةبيةيية، كاك رةشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جيهــةي تةصــميمي، ئيختيصاصــي وةزارةتــي شــارةوانيية، بةر َيوةبةرايةتيــةكي طشــس هةيــة مةســةوولة لــة   
ةحداتي سةكةني، ئينجا ئَيمة واي بة با  دةزانني بةو تةصاميم هي هةموو وةحداتي ئيداري، هي هةموو و

للمجلللس املصللادقة علللى خاريطللة التصللاميم األساسللية أو اقللرتاح تعديلللها للوحللدات   )شــَيوةية بنووســرَيتةوة 
 .، ئيسترياح بكات بة خؤي ناتوانَيت سةاَلحيةتي نيية، زؤر سوثاس(األدارية يف احملافظة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةوة باشــة، هــةر خؤشــي باشــا  ( اقــااح اعــادة التصــميم )ةقــةرةي يــةك ئيةتيــادي هــاتووة، بــةاَلم  ئــةوة ر
 .دةطوجنَيت، وا نيية كاك شَيروان
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة خــؤي تةصــاميمي ئةساســي و تةعــديالتي و ئيةــادةي تةصــاميم و وةحــداتي ئيــداري لــة اليــةن وةزارةتــةو 
دةدرَيت، تةواوة، بةاَلم ئةوةي كـة هةيـة بةنيسـبةت مـةجةيس كـة مةجةيسـي موحـارزة تـةنها موصـادةقةي          

 .لةسةر دةكات، بؤ ئةوةي ئاطادار بَيت لةو تةعديالتةي كة بةنيسبةت تةصاميمي ئةساسي كراوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةصميم و لةسةر ئيةادةي تةصـميم و وةحـدات    يةعين مةقصدةكة لَيرةية كة موصادةقة لةسةر خةريتةي

كة لةوالوة هاتووة، ئةطةر وا بَينت تةواوة، دةدةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر      
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، رةرموو بؤ ماددةي 

 .سي و ثَينجسي و ضوار كة بؤتة 

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةي سي و ثَينج

ئةجنومةني ثارَيزطا ئةجنومةنةكاني شارةواني بـؤ يةكـة كارطَير يـةكان ثَيكـدَييَن بـة ثَير ةوَيكـي تايبـةتي كـة         
 .ئةجنومةنة وةزيران دةري دةكات لةسةر ثَيشنيارى وةزارةتة شارةوانة

 :ي كمال سةيد بزازبةر َيز عون
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :  املادة اخلامسة والثالثون

يًُّشكل جملس احملافظة اجملالس البلدية للوحدات األدارية بنظام خا  يصدره جملس الوزراء باقرتاح من وزارة 
 .البلديات

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةكةين و هيض موالحةزةمان نيية، زؤر سوثاسئَيمة لةطةَل دةقي مادد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةوة  ماددةيةكي تةبيةيية، دكتؤر نوري رةرموو

 :نوري مجي  تاَلةباني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، كـة  ئةم قانونة دةبَيتة هؤي ئـةوةي كـةوا ئةجنومـةني شـارةوانييةكان لـةناو شـارو شارؤضـكةكان نـةمَينَيت        
ــةركي          ــة ئ ــاوازة ل ــارةوانييةكان زؤر جي ــةني ش ــةركي ئةجنوم ــراوة، ئ ــند ك ــةتي ثةس ــانونَيكي تايب ــةثَيي ق ب
ئةجنومةني ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكان، ئةم ئةجنومةنة  دةبَيـت لـة اليـةن خـةَلكي شـارو شارؤضـكةكان       
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ــارو       ــَيوةي ش ــة ضوارض ــة ل ــان هةي ــةتي خؤي ــةركي تايب ــونكة ئ ــذَيرن، ض ــان هةَلب ــي  خؤي ــكةكان، كةض شارؤض
ئةجنومةني ثارَيزطاو قةزاو ناحيةكان تايبـةتن بـة هـةموو وةحـدةي ئيـداري، ئايـا ثارَيزطـا بَيـت؟ ئايـا قـةزا           
ــةو       ــة ثَيضــةوانةي ئ ــةري دةزامن، زؤر ب ــةم ماددةيــة زؤر بــة خةت ــن ئ ــس م ــت؟ بةر اس ــة بَي ــا ناحي ــت؟ ئاي بَي

روست بووة، توانيويةتي ئةركي خـؤي زؤر بـة باشـي    ئةجنومةنةية تاكو ئَيستاكة لةوةتةي دةوَلةتي عَيراق د
 .جَي بةجَي بكات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دكتؤرة هالة رةرموو

 :هالة سهي  وادي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، ئةجنومةني ثارَيزطـا سـةر بـة وةزارةتـي ناوخؤيـة، ئةجنومـةني شـارةوانين سـةر بـة وةزارةتـي شـارةوانيي           
 .يةعين ئَيستا تةزاروب نابَيت لةنَيوان دوو وةزارةت لةسةر ئةو مةسةلةية، كَيشة دروست نابَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ئيحسان رةرموو
 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــَينت، ئــةوة مةجةيســي موحارــةزة، ئَيمــة شــةرعيةمتان داوةتــة مــةجاليس لــة ناحيــةكان و لــة قــةزاكان ض ب 
مةجةيسي شارةوانييةكان لة قةزاو ناحيةكان دروست ببَيت، بة تةسةوري من باشا دةبَيـت ئةطـةر تةنسـيق    

يشكل جملس احملافظلات بالتنسليق ملع اجملللس احملللي املعل  جملالس        )بَيت لةطةَل مةجةيسي مةحةي، يةعين 
 .ئيشةكة تةواوتر بَيت، سوثاس( البلديات

 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
 .كاك شَيروان جوابتان هةية رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي براي بةر َيزم كاك دكتؤر نوري ئيشارةتي ثَيدا ئةو سيستةمة هةيـة، لـة سيسـتةمي عَيراقـي كـؤنين      
 .تةمَيكي تازةية، ئةمة لة اليةكهةر هةية، بةاَلم ئةو سيستةمةي ئَيستا هاتؤتة ئاراوة سيس

لة اليةكي تريشةوة شارةواني وةكو جيهازَيكي خةدةمي دةمَينَيتةوةو ئةركـةكاني خـؤي جـَي بـةجَي دةكـات،      
ــا     بـــةاَلم ناكرَيـــت ئَيمـــة بـــؤ ئةجنومـــةني شـــارةوانييةكان هةَلبـــذاردنَي  بكـــةين، بـــؤ ئةجنومـــةني ثارَيزطـ

هتـد، بؤيـة مةبـدةئي تـةعني لَيـرة هاتؤتـة       ......... ردنَي  بكـةين هةَلبذاردنَي  بكةين، بؤ ثةرلةمان هةَلبـذا 
 .طؤر َي، مةبدةئي تةعينةكة  بةر اسس بة تةنسيق دةبَيت لةطةَل وةزارات و ئيداراتي مةعين
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بةنيسبةت دكتؤرة هالة، كة دةَلَيت مومكينة تةعاروز هةبَيت، ئةجنومةني ثارَيزطاكـان مومكينـة بـةطوَيرةي    
 .وة رةبس لةطةَل ثةرلةمانةوة هةية، نةك لةطةَل وةزارةتي داخةيئةو ياساية هاتو

بةنيسبةت كاك ئيحسانين، من ثَيموايـة نةصـةكة لـة جَيطـاي خؤيـةتي، مةجةيسـي موحارـةزة طـةورةترين         
مةجةيسة لةناو هةرَيمدا، حـةق وايـة ئةوةنـدة دةسـةاَلتةي بـدةييَن، تـاكو بتوانَيـت بـة تةنسـيق و هاوكـاري           

ةني قــةزاو ناحيــةكان تةشــكيةي ئةجنومةنــةكانيان بكــات، بــة تةئكيــد ئــةوة  بــة تةنســيق   لةطــةَل ئةجنومــ
بكـةين دةَلـَيني ئـةوة بـة     ( سـي و ضـوار  )دةبَيت، يةكاليةنة نابَيت، بةتايبةتي ئَيمة ئةطةر تةماشاي مـاددةي  

ارَيزطاكانـةوة  نيزامَي  تةنزيم دةكرَيت لة اليةن ئةجنومةني وةزيران و وةزيري شارةواني بـة ئةجنومـةني ث  
 .ئةمانةي هةمووي خؤي لةو نيزامة دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خــؤي كــة وتــت مةجةيســي موحارــةزات هــةموو دةوائريةكــان دةطرَيتــةوة، ض موحارــةزات، ض شــارةوانيية، ض   

دةنطدانـةوة، كـَي    ناوخؤيية، ض ثؤليسة، تةندروستيية، ضونكة هةمووي رةبس هةية، ئةو ماددةيـة دةخةمـة  
ــوثاس،       ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــس ب ــدا نييــة دةس ــَي لةطةَل ــوثاس، ك ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــس ب لةطةَلدايــة دةس

 .بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر سي و ثَينجة بؤتة سي و شة 
 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سي و شةشةم

 .كاني يةكة كارطَير ييةكان دةكةونة بةرضاودَيري ئةجنومةني نيشتمانيئةجنومةنة خؤجَيية
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة  السادسة والثالثون

 .ختضع اجملالس لرقابة ال ملان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طةَل دةقي ماددةكةين، بةاَلم رةئيةك هةبوو لة ليذنةي قانوني، كة ثَيويسـتة  ئَيمة وةكو ليذنةي هاوبة  لة
ئَيستا تةرحي بكةين، ئةوين ئةوة بوو، هةندَي  لـة بـةر َيزاني هـةردوو ليذنـة ثَييـان وا بـوو ئةسـَةةن ئـةو         

يانة، نةصة  نةشبَيت موشكيةة نيية، ضونكة بة ئةسَ  ثةرلةمان هةر رةقابةي هةية لةسةر ئةو دامودةزطا
 .هةبوون و نةبووني ئةو نةصة ض ئيشكاليةتي تَيدا نيية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة تةحصي  حاصةة ثةرلةمان رةقابةي هةية لةسةر هينةكان، لةسةر هةموو شوَينةكان، لةبةر ئةوة لَيرة 

ةم كردؤتةوة، كة شتَي  بةديهيية بة هةبَيت و نةبَيت هني نيية، با ئيتيهام نةكرَيني كة ئَيمة دةسةاَلمتان ك
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ماددةيةك هني بكةين وةكو ئَيمة دةسةاَلتي ئةجنومـةمنان كـةم كردؤتـةوة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة سـةرؤكايةتي        
تةئيدي ئةو رةئيـة دةكـةين، كـة ئـةو ماددةيـة زيـادة لَيـرة، ئيسـترياح دةكـةين ئـةو ماددةيـة ئيةغـا بكرَيـت،              

 .ةيةرةرموو كاك رةشاد نوقتةي نيزاميت ه

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة دوو ساَلة موحاوةلة دةكةين رةقابةي موحارةزة، ثةرلةمان بيكاتن، ئَيستا لةو ياساية زؤر بـا  هاتيـة،   
هةموو ئين و كار لةناو موحارةزةية، ثةرلةمان هيض سوَلتةيةكي رةقابي نيية لةسةر مةجةيسي موحارةزة، 

ضةند ساَلة موحاوةلةمان دةكرد، ئةمة ئيال دةبَيت بةر َيطاي وةزارةتي ناوخؤ بَيت، زؤر با  هاتية لـة   ئَيمة
 .جَيي خؤيةتي، داوا دةكةم لة جَيي خؤي بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـةي هـةموو   ئةطةر رةقابةتان نةكرد بَيت، ئةوة خةلةلةكـة لـة قانونـدا نييـة، حـةقي ثةرلـةمان هةيـة رةقا       

شوَينَي  بكاتن، خةتاي قانون نيية، خةتاي ئاليةتي ثةرلةمانة، خةتاي خؤمانـة بـا بَةـَيني، مـن لةبـةر ئـةوة       
دةَلَيم با نةَلَين خةَل  دةنطي ثَي داوين و رةقابةيان لةوَيية حةريان نةكرد، لـةوَيوة رةقابـةمان دانـة دةسـس،     

ةي ياسايي باسي كرد، ئَيمـة  ثشـتطريميان كـرد، كـة ئـةو      لةبةر ئةوة موقتةرةحةكة، كة رةئيةك بووة ليذن
ماددةية زيادة، دةدةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيةغا بكرَيت تةحصي  حاصـةة دةسـس   

دةنط زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية نَينَيتةوة دةسس بـةرز بكاتـةوة؟   ( 34)بةرز بكاتةوة؟  
ؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا ئةو ماددةية دةمَينَيتةوة، كاك شَيروان رةئيت ضية ئةو دةنط ز( 31)

موقتةرةحة هي سةرؤكايةتي و سةرؤكي ليذنةي ياسا بوو ثةرلةمان موارةقـةتي لةسـةر نـةكرد، بـةَلَي كـاك      
 .سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةوزيح هةر ضةندة صـيا ة عةرةبيةكـة ئةساسـة، بـةاَلم لـة كورديةكـةي بـة هةَلـة هـاتووة، دةَلَيـت           هةر بؤ 
 .، خؤي ئةجنومةنةكانة، لةطةَل رَيزمدا(ئةجنومةن خؤجَييةكان)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .باشة ماددةي دواتر كاكة، ماددةي سي و شة  كة بؤتة سي و حةوت

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 :ماددةي سي و حةوتةم

 .ضؤنيةتي رؤيشتين كار لة ئةجنومةنة خؤجَييةكان بةثَير ةوَي  ديارى دةكرَي
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة  السابعة والثالثون

 .حيدد بنظام كيفية سري العمل يف اجملالس
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئةوةي ئَيمة ئةو ماددةيةمان ثةسند كردووة، دةسةاَلمتاندا بؤ داناني ثـةير ةوي نـاوخؤ، ثَيموايـة ئـةو     
 .ماددة سي و شةشة زيادة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديـاري نـةكراوة كـَي    ثَين ئةوةي قسة بكةيت لةطـةَل كـاك ررسـةت طومتـان ئـةم ماددةيـة هـةم زيـادة، هـةم          

دةيــداتن؟ بؤيــة موقتــةرةحي ليذنــةي ياســايي دةخةمــة دةنطدانــةوة بــة شــةتب كردنــي ئــةم ماددةيــة، كــَي   
لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بـة كـؤي   

 .دةنط ئيةغا كرا، ماددةي سي و حةوت وةكو خؤي رةرموو

 :َيز اخر مجال انوربةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سي و حةوتةم

خولي ئةجنومةنة ثارَيزطاكاني كة ئَيستا هةنة درَيذ دةكرَينةوة تاكو هةَلبذاردني ئةجنومةنة ثارَيزطاكان لـة  
 .هةرَيم ئةجنام دةدرَيت
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :عة والثالثوناملادة الساب
 .حيدد موعد انتخابات جمالس الوحدات االدارية يف االقليم ببيان تصدره رئاسة جملس الوزراء

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لس الوحلدات االداريلة يف االقلليم    حيلدد موعلد انتخابلات جملا    )ئةوةي لة عةرةبيةكةي هاتووة تةواوة، دةَلَيت 
 .ئَيمة  لةطةَل دةقي ماددةكةين، هيض موالحةزةمان نيية، (ببيان تصدره رئاسة جملس الوزراء
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خؤي راسـتة قـةرارَيكي تةنيتيزييـة مةجةيسـي وزةرا دةريـدةكات، ثَيويسـس بـة ثةرلـةمان نييـة، مةجةيسـي           

دي رؤذي ئينتيخابات دةكات لةبةر رؤشنايي قانوني ئينتيخابات، كة ثرؤذةكةمان وزةرا دةريدةكات و تةحدي
خوَيندةوة لةمةودوا هني دةكةين، ئةو قانوني ئينتيخاباتة ئةوةي داناوة، دوايَي هيين دةكةين، رةرموو كاك 

 .شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي تــر، ماددةيــةكي ئيزاريمــان هةيــة بةثَيويســس دةزانــني لــة زميــين ئــةحكامي ثَيشــي ئــةوةي بضــينة مــاددة
و هـةموار كردنةكـةي، ئـةوة      1211يـة هـي سـاَلي    (152)خيتامي داخةي بكـةن، ئـةوين قـانوني ذمـارة     

قانوني ثارَيزطاكانة، تةبةةن لة عَيراق ئةو قانونة لة و بووة، بةآلم ثةسةند نةكراوة لةاليةن ثةرلةمانـةوة،  
يقلاف نفلاو قلانون احملافظلات     ا)ية ئَيمة واي بةبا  ئةزانني كة بر طةيةك بَيتة خوارةوة، ئةقةلـةن بَةـَيني   بؤ

 .زؤر سوثاس( العراق –وتعديالته يف اقليم كوردستان  1212لسنة(  152) رقم 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
موقتةرةحةي ليذنةي قانوني كـة   ئةوة زؤر ر استة، ئةو قسةي كةكردت ماددةيةكي ئةحكامي خيتامية، ئةو

خوَينديةوة، ئةوين ئةوةية كة ماددةيـةك ئيزارـة بكرَيـت بـة ر اطـرتين ، كـَي لةطـةَل ئـةو موقتةرةحةدايـة          
بادةسس بَةند بكات تكاية؟، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط، ئةو ماددةية ئيزارة كرا، ئينجـا ئـةو   

حيدد موعلد انتخابلات جملالس الوحلدات االداريلة يف االقلليم       )كة دةَلَيت ماددةي كة بةعةرةبي خوَيندمانةوة 
كَيي لةطةَلداية بادةسس بَةند بكات تكاية؟، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، ( ببيان تصدره رئاسة جملس الوزراء

 .بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر تكاية، باشة كاك شَيروان، رةرموو
 :ح حيدريبةر َيز شَيروان ناص

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلآل موالحةزةيةكمان بؤ هاتووة، ئةَلَيت قانوني ئيدارةي بةلةديات ئيةغـا بكـةن، ئـةم قانونـة ئيةغـا نابَيـت،       
ئَيمة تةنها بةنيسبةت قانوني ئيدارةي بةلةديات، ئةو تةعديةةي كةكراوة ثةيوةندي هةية، بـة ئةجنومـةني   

وين لةوَي وةرطرياوةتةوة، لَيرة دراوة بة ئةجنومـةني ثارَيزطـا، ئـةوي تـر وةكـو      شارةوانيةكانةوة رةقةت، ئة
 .خؤي دةمَينَيتةوة، لةاليةن شارةوانيةكانةوة جَيبةجَي ئةكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .باشة ئَيستا بؤ ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ي و نؤيةمماددةي س
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 .كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بر يارَي  ناكرَي طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَي
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة التاسعة والثالثون

 .اليعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .كاك ئيحسان، رةرموو ثرسياري هةية

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةحةقيسةت هةميشة كة قانونَي  دةردةكةين، ئةو جيهةتةي كة قانونةكة بـؤ ئـةوة، رةقةرةيـةكي تايبـةت     
، نازامن (جَيكردني ئةو ياسايةبؤ ئةو جيهةتة هةية، تةعةيمات دةربكات بؤ ئاسانكردني جَيبة)هةية، دةَلَيت 

 .لَيرة ئةو مارة بة ئةجنومةن دةدةين كة ئةو تةسهيالتانة بكات، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةعةيمات و ئةنزمية، سوثاسئةو دةسةآلتةيان ثَي دراوة لة بيدايةتي ماددةكة  دانرا، وةك 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئةوة ثةسةندين كرا، 

 :املادة التاسعة والثالثون
كة هةردوو ليذنةكة  ثشتطرييان لـَي كـرد،   . اليعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون

 .رةرموو كاك خةلي 
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
لة ليذنةي ياساين باسم كرد، ئَيمة تةوةجوه واية، واي ثَيدةضَيت كة ئةجنومةني قةزاو ناحية، دوادةكةون 
و دروست نابن بةمزوانة، ئَيمة سةالحيامتان داونةتَي، بةبَي مومارةسةي ئةو سةالحياتانة، نةوعة نةقصَي  

ويسـس ئـةزامن ئيسااحـي ماددةيـةك بكـةين،      يان رةرا َي  دروست ئـةبَيت، مـن لةئـةحكامي خيتـامي، بةثيَ    
ئةطـةر  ( ميار  جملس احملافظة اختصاصات اجملالس احمللية لالقضية والنواحي يف حالة علدم تشلكيلها  ) بَةَيني

سةيري ئيختيصاصاتي هةردوو مةجةيس بكةين، دةزانن كة ئةم ئيختيصاصاتانة الزمة ئةجنومةني ثارَيزطـا  
 .مومارةسةيان بكات، سوثاس
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 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 .كاك شَيروان، ئَيوة ر ةئيتان ضية؟، موارسن لةسةر ئةو ئيسااحة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة موالحةزةيةكمان لةبراي بةر َيزم كاك ررست بؤ هات، كـة لـةزؤر قـانون ئـةوةمان ثيـادة كـردووة، كـاك        
ئـةوة نةنووسـريت   ( باي نص قانوني او قلرار يتعلارض ملع احكلام هلذا القلانون       اليعمل)ررست ثَيي واية كة 

ثا  قةوانيين تر دةرضووة، ئةوي تر ئةو قانونانةية كـة ثـا  ئـةم    : باشاة، ضونكة ئةو قانونة يةكةم شت
دةردةضن، لةبةر ئةوة بؤ ر اطرتين بآلنصـةكة، ئـةوةي تَيـدا نـةبَيت باشـة، بةنيسـبةت ئـةوةي كـاك خـةلي ،          

ــيةتي       بة ــة شةخص ــةوة ل ــيةتيان نةتاوَينين ــةكان، شةخص ــةزاو ناحي ــبةت ق ــة بةنيس ــةق واي ــة ح ــس ئَيم ر اس
ــادا، شةخصــيةتي مةعنــةوميان داوة بــة ئةجنومــةني قــةزاكان، هــي ناحيــةكان، بةهــةمان شــَيوةي          ثارَيزط

ذاردني ثارَيزطاكان، يةعين حةق نيـة ئـةو شةخصـيةتة مةعنةويـةيان لـَي بسـةنينةوة، ئيمـر ؤ ئةطـةر هةَلبـ         
ثارَيزطا كرا، ثا  ماوةيةكي تر هي قةزاو ناحيةكان كرا، ئةوة هيض ئيشكاليةتي تَيدا نية، بةآلم با قانونةكة 

 .دةستكاري نةكرَيـت، ئةو نةصةشي تَيدا نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كي تـر، ئـةوين ئةوةيـة، ئةطـةر     من ثشتطريي ر ةئيةكةي كاك شَيروان ئةكةم، بة نةوعَيكي تـر، بـة تةرسـرييَ   
ئةجنومــةنَي  مةســةلةن ثةرلــةماني كوردســتان كــة رــةرزمان كــرد نيــة، باشــة كــَي مومارةســةي دةســةآلتي    
ثةرلةماني كوردستان ئةكات، خؤ ثةرلةماني عَيراق نايكات، سوَلتةي تةنيتيزي ئةيكات، ئةجنومةني وةزيران 

ةني وةزيـران ئـةيكات، لـةوَين ئَيمـة قـةرارمان دا، كـة       ئةيكات، ئةطةر ثةرلةمان تةعتي  بوو، ئةوة ئةجنومـ 
ئةجنومةنَيكي تةنيتيزي لة وةحداتـةكان دروسـت بكـةين، قاميسامـة، مـوديري وةحداتـة، ئـةوان بـةو ئيشـانة          
هةَلدةسنت، ئةطةر بيدةينة ر ة ةتي ئةجنومةني ثارَيزطا، ئةوة بة كةييتي خـؤي ئـين ئـةكات، ئةجنومـةني     

ئةوان لةوَي ئـين ئةكـةن، ئـةزانن كـة بةرذةوةنـديان لةضـيداية، بـةآلم هةيةـةي         قةزاكة و هي ناحيةكة، كة
تــةنيتيزي كـــة قاميسامـــة، مـــوديري ناحيةيــة، لةطـــةَل ســـةرؤكي دائريةكـــان، بــةو ئيشـــة هةَلدةســـنت، ئـــةو    
موقتةرةحة  كةسي تر تةئيدي نةكرد تابيخةمة دةنطةوة، كةس هةيـة، باشـة كـاك كـةرميين ئَيسـتا ئـةو       

ك خةلي  و كاك كةريم، كة دةَلـَين، تـاكو تةشـكيةي ئةجنومـةني قـةزاو ئةجنومـةني ناحيـة        موقتةرةحةي كا
ئةكرَيت، ئةوة با ئةجنومةني ثارَيزطا بة ئيشوكارةكاني ئةو دوو مةجةيسة هةستَيت، كاك كةرميين تةئيدي 

 .ئةكات، باشة كاك كةريم شةرحي ئةكات، رةرموو
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 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 . سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

طرميــان قاميســام ومــوديري ناحيــة هةَلنةبــذَيردران، لةبــةر ئــةوةي بــةزوويي هةَلبــذاردن نــةكرا، لــة قــةزاو    
ناحيةدا، باشة ئةو كاتة ئةو دووانة لةالي كَييـةوة هةَلدةبـذَيردرَين؟ ئـةو كاتـة دةبـَي تـةعني بكـرَين، بؤيـة         

 .وة ثر دةكاتةوة، زؤر سوثاسئةطةر سةآلحيةت درا، بة ئةجنومةني ثارَيزطا ئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ئاخر، رةرموو

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت قاميسام و موديري ناحيـة، ئَيسـتا لـة هـةموو قـةزا و ناحيـةكان قاميسـام و مـوديري ناحيـة هـةن           
ني قةزاو ناحيةكان تةئجي  كرا، بةس هةَلبـذاردني  ومةوجودن، بةنيسبةت عَيراقين شة  مانط هةَلبذارد

ــاو         ــي ياس ــةر نةرس ــةتاكو لةس ــت، ه ــةئجي  بكرَي ــ  ت ــة كاتَي ــةوة  لةوانةي ــرا، ئ ــان ك ــةني ثارَيزطاك ئةجنوم
 .ثَير ةوةكاني ثَيشوو كة هةن ئةر ؤن تا ئةم ياساية تةواو ئةبَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تان سةح، ناكةن ئةوة دةدةمة دةنطةوة، باشـة هـةردووكيان كـاك كـةريم و     ئةطةر هةردووكتان يان يةكَيك

كاك خةلي  موسر ن لةسـةر موقتةرةحةكـةيان، ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ  ئـةَلَين ئـةوة ثَيويسـت          
ناكات، ئَيمة  ثشتطريميان كردن، بؤية دةدةمة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَل موقتةرةحةكـةي كـاك خةيـ  و كـاك        

ة؟ كة دةَلَين هةتاكو هةَلبذاردن ئةبَيت لة قةزاو ناحيةكاندا، ئةجنومةني ثارَيزطا بة ئيشوكارةكاني كةرميداي
كةسـي لةطةَلدايـة؟ رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا      7ئةوان هةستَيت، كَيي لةطةَلدايـة بادةسـس بَةنـد بكـات تكايـة؟،      

يعمل باي نص قانوني او قلرار يتعلارض   ال)نية؟، بةزؤرينة لةطةَليدا نني، بؤية سةري نةطرت، ئَيستا ماددةي
كاك ررسةت ر ةئيةكي دابوو، كاك شَيروان هيض طؤر انكاري كـرا، لةسـةر ئـةو ر ةئيـةي     ( مع احكام هذا القانون

 .كاك ررسةت، كاك ررسةت، رةرموو

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةدا هاتووة، بةس نةصةكة موتَةةق هاتووة، ناَلَيت ئـةو قانونـة   ئةو نةصة زؤر ر استة لةزؤربةي ياساكاني ئَيم
دةربضَيت و موعارزي قانوني ئةصَةي بَيت، سابق بَيت يان الحق بَيت، يةعين بةو مةرهومة ئةوة بةموتَةةقي 
هات، ئَيمة  سبةي تةعديةَي  خبةينة سةر ئـةم قانونـة، ئـةو تةعديةـة موتـةعارزة، لةطـةَل ئـةم قانونـةدا،         

مـادام  (االحق ينسـخ السـابق  )واية الزمة ئَيمة تةعديةةكة نةكةين، ئَيمة قاعيدةيةكمان هةية لةقانون، ماناي 
ئةو قاعيدةية موستةقر ة لةهةموو دونيادا، مةرروزة بـةر ةئي مـن بـا ئـةو نةصـةي تَيـدا نـةبَيت باشـاة، بـا          

 .لةدواي قاعيدةكة بضني باشة، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ار، رةرمووكاك سةرد

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لةطةَل ئةوةداين وةكو هةموو ياساكاني تر، ئةو ماددةية هةبَيت، لةبةرئـةوة لـةو ماددةيـة باسـي ئـةوة      
طـةر  باشـة ئة  :، يةكـةم (اليعملل بلاي نلص قلانوني او قلرار يتعلارض ملع احكلام هلذا القلانون          )ئةكات، ئـةَلَيت  

لَيـرةدا كـة ليذنـةي    : ئةوةمان البرد كة حاَلةتي تةعاروز هةبوو، ئةو كاتة كـار بـةكام ياسـا ئـةكرَيت؟، دووةم    
كـة ضـةندين ياسـاي تـرين هةيـة      ، 1212ي سـاَلي  (152)ياسايي ثَيشنياريان كرد، ر اطـرتين قـانوني ذمـارة   

ئـةوةي كـة كـاتي ر ذَيـم دةرضـووة،       (1225لسلنة  (25)قلانون اجملللس احملللي رقلم     )ئاماذةمان ثَينـةكردووة،  
ئةوين دةرضووة، لةطةَل ضةند قانوني تر، ئةوانة كاتَي كة  (1214لسنة ( 115)قانون ادارة البلديات رقم)

 .تةعاروز دةكرَيت بةكاميان ئين ئةكرَيت؟، بؤية من ثَيم واية ئةوة نَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرةحي كاك ررسةتة، كاك شَيروانين تةئيدي ئـةكات، بؤيـة كَيـي لةطةَلدايـة كـة ئـةو       بةهةرحاَل ئةوة موقت
كةس رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينةي دةنط ئةو  4ماددةية نةمَينَيت، بادةسس بَةند بكات تكاية؟، 

 .ماددةية مايةوة، ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضةةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران واليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياسة جَيبةجَي بكةن

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :  املادة االربعون
 .على جملس الوزراء واجلهات وات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
وابزامن ئةوة ر ؤتينية، كَي لةطةَل ئةو ماددةيـة دايـة، بادةسـس بَةنـد بكـات تكايـة؟، رـةرموون، كَيـي لةطةَلـدا          

 .نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ض  ويةك 
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بذاردني دادَيي ئةجنومةنةكان جَيبةجَي دةكرَي و لـة رؤذنامـةى رـةرمة    ئةم ياساية لة دةستثَيكي خولي هةَل
 .وةقايةة كوردستان باَلودةكرَيتةوة

 :  املادة احلادية واالربعون
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون ابتداء من الدورة االنتخابية املقبلة للمجالس وينشر يف اجلريدة الرمسية 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة  لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض تَيبينيةكمان لةسةري نية؟، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك رةشاد، رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بعد صلدوره وينشلر   )درَيت بة صدوري قانونةكة، ئةو ر ستةية وابزامن كةمَي  نوقساني هةية، بؤية دةبَي ئيشارةت ب
 .سوثاس(.وقائع كوردستان)يف اجلريدة الرمسية 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ينفذ هذا القانون )ئاخر خؤي هةر صدور ئةكرَيت، بةآلم بؤ ئةوةي ئَيستا جَيبةجَي نةكرَيت لةسةر ئةو ئةجنومةنة، 

 .باشة كاك شَيروان صيغةيةك بدؤزنةوة، رةرموو( بية املقبلةالدورة االنتخاتأريخ صدورة و من  ابتداء من

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مانــاي وايـة تةنيتيزةكـةي لــةو ر ؤذةوة   ، (وقلائع كوردسلتان  )يف اجلريلدة الرمسيللة  وينشـر  ) كـة ئَيمـة ئــةَلَيني   
 .ة، ثا  ئيصدار، زؤر سوثاسبآلو دةبَيتةو( وقائ  كوردستان)ئةبَيت كة لة جةريدةي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
صيغةكة با  هاتووة، كاك ر ةشاد، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَةند بكات تكايـة؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟، بـةكؤي       

 .دةنط وةرطريا، بؤ اسباب موجبة تكاية

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 املوجبةاالسباب 

لغللرض تنظلليم اختصاصللات وصللالحيات جمللالس احملافظللات وإداراتهللا يف االقللليم وتطويرهللا ولتحقيللق مبللدأ   
الالمركزية يف توزيع السلطات بهدف تسهيل وحتسني ايصال اخلدمات العامة للمواطنني واحملافظة على حقوق 

 .ومصاحل اجملتمع، فقد شرع هذا القانون
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةخةمـة دةنطـةوة كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـس      ( االسلباب املوجبلة  )زؤر سوثاس، ئَيستا هةموو ثرؤذةكة لةطةَل 
بَةنــد بكــات تكايــة؟، رــةرموون كَيــي لةطةَلــدا نيــة؟، بــةس كــاك دكتــؤر نــوري تاَلــةباني موعتــةريزة لةســةر    

بةتايبةتي ليذنـةي ياسـايي و    قانونةكة، بةزؤرينةي دةنط قبوَلكرا، زؤر سوثاس، سوثاسي هةمووتان دةكةم،
ليذنةي ناوخؤ، مانـدووبوونَيكي زؤرتـان كَيشـاوة، ئةنـداماني ثةرلـةمانين بةهةموويانـةوة، ئـةو ثرؤذةيـان         
دةوَلةمةند كرد، هيوادارم كارَيكي طرنط بَيـت، بؤ ثَيشخستين كاري ئةجنومةني ثارَيزطاكان و بـةر َيوةبردني،  

دميوكراســيةت، المةركةزيــةت، نةهَيشــتين ر ؤتــني، هةماهــةنطي   زيــاد كردنــي خزمــةتطوزاري، ضةســثاندني 
لةنَيوان هةموو دةزطاكاني هةرَيم، كؤبوونـةوةي داهاتوومـان ئاطادارتـان دةكةينـةوة، ضـونكة ئـةوة ثَيويسـت        

ــان    ــةي داهاتووم ــةن، بةرنام ــين بك ــةري ئ ــي ناوخؤيــة )ئــةكات لةس ــاي وةزارةت ــرؤذةي ياس ــةر (ث ، لةطــةَل ه
ضـونكة ئـةو دوو   ( ثـرؤذة ياسـاي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان     )بوو، هـةروةها   ثرؤذةيةك كة ئامادة

ثرؤذةية ئةولةويةتي هةية، كةي ليذنةكان كارةكانيان تةواو كرد، بانطهَيشـت دةكـةين بـؤ دانيشـنت، كؤتـايي      
 .بةدانيشتنةكة دَينم،  زؤر سوثاس

 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                              

 
 عدنان رشاد ميتس  (               كمال كةركووكي.د)ررست ا د عبداهلل                   حممد قادر عبداهلل

 ثةرلةمانيسةرؤكي                        ثةرلةمانيجَيطري سةرؤكي                         ثةرلةمانيسكرتَيري     
 عَيراق  -عَيراق                             كوردستان  –كوردستان      عَيراق                         –كوردستان 
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 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9002\5 \5كةوتي رَي سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 5/5/9002 رَيكةوتي سَي شةممة

عَيـراق   -ثةرلةماني كوردسـتان    5/5/2002رَيكةوتي  رؤذي سَي شةممةي ثَين نيوةر ؤي (11)كاتذمَير   
ــد    ــةر َيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــةمان و   ب ــةرؤكي ثةرل ــس س ــاد ميت ــادةبووني , نان رش ــة ئام ــادر    ب ــد ق ــةر َيز حمم ب

ي (2)دانيشـتين ذمـارة   , بةر َيز ررست د د عبـداهلل ثةرلـةمان  , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمخولي 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة    لـة  ( 20)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي (2)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياردرا دانيشـتين ذمـارةي   , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
دا بـةم   5/2002/ 5ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي      (11)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :شَيوةية بَيت
ادةبووني سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بؤ ثَيشكة  كردني وتارَي  سةبارةت بة ر ةوشي سياسي و ئام-1

 .عَيراق –راطةياندني رؤذي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستان 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ةمر ؤمان، ئامــادةبووني ســةرؤكي دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة بةرنامــةي كــاري ئــ. بــةناوي طــةلي كوردســتان
هةرَيمي كوردستان، بؤ ثَيشكةشكردني وتارَي  سةبارةت بة ر ةوشي سياسي ور اطةيانـدني ر ؤذي هةَلبـذاردني   

سةرؤكي ( مسةود بارزاني)عَيراق، سةرةتا زؤر بةطةرمي بةخَيرهاتين جةنابي كاك  –ثةرلةماني كوردستان 
اوةريشي، برايـاني بـةر َيز جَيطـري سـةرؤكي حكومـةت و وةزيـرة       هةرَيمي كوردستان دةكةين و هي وةردي ي

ــةر َيزةكانين،        ــة ب ــةموو مَيوان ــةروةها ه ــةكان، ه ــاآلي هةَلبذاردن ــيؤني ب ــةر َيز كؤمس ــاني ب ــةر َيزةكان، براي ب
كةلةسةرةوة لةطةَلمان دانيشتوون، لَيرةدا بةشدارن لةو دانيشتنةدا، زؤر بةخَيربَين سةرضاوان، ديارة لةسةر 

اي جــةنابي ســةرؤك، ئــةم دانيشــتنة تايبةتــة ئةجنامــدرا، بــؤ ئــةوةي لةبــةردةم بــةر َيزتان باســي وةزعــي  داو
سياسي بكـات و هـي ئـةو قؤنا انةشـي كةلـةر ابردوودا ثَييـدا تَيثـةر  بـووين، ضـين ضـاوةر وان دةكرَيــت بـؤ             

ضاوةر واني ئـةوة دةكـةن،    داهاتوو، هةروةها بؤ دياري كردني ر ؤذي هةَلبذاردن كة هةموو خةَلكي كوردستان
كة ئةو ر ؤذة دياري بكرَيت لةاليةن جةنابيةوة، بةثَيي ئةو دةسةآلتةي كةثَيي دراوة، داوا لةجةنابي دةكةم، 

 .كةبَيت لةشوَيين ثَيشكةشكردني وتارةكةي دابنيشَيت، رةرموو
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 (:سةرؤكي هةرَيمي كوردستان)بةر َيز مسةود بارزاني 

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 .بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان

خوشــ  و برايــانة خؤشةويســتة ئةنــدامانة ثةرلــةمان، بــراى خؤشةويســتم جَيطــرى ســةرؤكة ئةجنومــةنة  
وةزيران و وةزيرة بةر َيزةكان، ميوانة بةر َيزةكان، زؤر زؤر بةختةوةرم كـة ئـةم دةررةتـةتان بـؤ ر ةخسـاندم       

وةزعة ئةمر ؤى كوردسـتان و عَيـراق و ناوضـةكة بةطشـتة بكـةين،       كةبَيم جارَيكة تر لة خزمةتتاندا باسة
هــةروةها خــاَلة هــةرة طــرنط ئةوةيــة وادةى هةَلبــذاردنة ثةرلــةمانة كوردســتان ر ابطــةينني، ثَيشــة ئَيســتا   

ى مانطة ئايارتان دةست نيشان كردبـوو، بـةاَلم دواى ئـةوةى كـة زؤر ر اوَيـذمان       12وابزامن بةر َيزتان رؤذى 
طةَل كؤمسيؤنة بااَلى هةَلبذاردن، دةركةوت كة ئةو ر ؤذة زؤر طوجناو نيية، ضـونكة نـاتوانن خؤيـان    كردن لة

كــاك رــةرج حةيــدةرى  2/5ئامــادة بكــةن، هــةروةها دواى مةشــورةتَيكة زيــاتر لةطــةَل كؤمســيؤن تــا رؤذى  
ضارةسـةر كـراون،   سةرؤكة كؤمسيؤنة بااَلى هةَلبـذاردن بـةر ةوة ئاطـادارى كـردين، كـة هـةموو طررتـةكان        

ى تــةمووزةوة ئامــادةن بــؤ ئــةم هةَلبذاردنــة، بؤيــة منــين    20لةناحيــةى تــةكنيكة و مــاددى، ئــةوان لــة  
ى تـةمووز   25بةشانازييةوة ثَيتان ر ادةطةينم كة ثشت بـةخواى طـةورة بـةرةو ئـةو هةَلبذاردنـة دةر ؤيـن،        

طةىل كوردستان و بؤ هةموو ئـةو قةوارانـةى    رؤذى ئةو هةَلبذاردنة دةبَيت، لة ئَيستاوة داواى سةركةوتن بؤ
كة بةشدار دةبن لةو هةَلبذاردنة دةكةين، بةم بؤنةيةوة داوا لةهةموو اليةك دةكةم، ئةوانةى بةشـدارى لـة   
هةَلبذاردن دةكةن رَيز لةاليةنة ررة سياسة بطرن، ضونكة ئةو ر َيزطرتنة زامنة بؤ بةهَيزبوونة ئـةزموونة  

وةها داوا لةجةماوةرى هةرَيمة كوردستان دةكةم كة بةشَيوةيةكة رراوان بةشـدارى  هةرَيمة كوردستان، هةر
لةوهةَلبذاردنة بكةن و، بـةو ثـةر ى ئازادييـةوة دةنطـة خؤيـان بدةنـة ئـةو ليسـتةى كـة ثَييـان وايـة توانـاى             

َينــة ئــةوةى هةيــة، داوا دةكــةم كــة شــوَينة رةويــةكان و هــةروةها مزطةوتــةكان و شــوَينة ثريؤزةكــان نةكر 
شوَينة ئةجنامدانة ثر وثاطاندةى هةَلبذاردن و دةزطاكانة حكومةت و قةوارة سياسييةكان هاوكـارى تـةواوى   

. كؤمسيؤنة بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان بكةن، تا هةَلبذاردنَيكة بَيطةرد و دادثةروةرانة ئـةجنام بـدرىَ  
يان لـة كؤمسـيؤنة بـااَل تؤمـار كـردووة، ئـةوةى       قةوارة ناوى خؤ 40هةروةك ئاطاداريشم تا ئَيستا تا دةورى 

دةمةوَى بيَةَيم ئةو قةوارانة ئازادن لةئةجنامدانة ثر وثاطةندةى هةَلبذاردن، بةاَلم لةهةمان كات دا نابَة ئةو 
 1221من لةكاتة ر اثةر ين رَي  لـة ئـادارى   . ثر وثاطةندةية بؤ ناوزر اندن يان بةكارهَينانة توندوتيذى بَيت

كؤيــة بــةَلَينم بةخــةَلكة كوردســتان دا كــةدةبَة هةَلبــذاردن بكــةين بــؤ ئــةوةى خــةَل  بــةئازادى و   لةشــارى 
خواستة خؤيان دةنط بة نوَينةرانة خؤيان بدةن، مةسةلةى هةَلبذاردن بؤ ئَيمة مةسةلةيةكة مةبدةئية و 

، خةباتة ئَيمـة لـةثَيناو   باوةر َيكة تةواويشمان بةوة هةية  كةدةبَة ميةةةت بر يار لة ضارةنووسة خؤى بدات
ئازادى طةلةكةماندا بووة و ئةم ئازادية  ئةمر ؤ بةهـةموو تـاكَيكة ئـةو كوردسـتانة، و بـؤ هـةموو تـاكَيكة        
ئةو كوردستانة هاتووتةدي، سةربةرزيشني بـةو خةباتـة كـة كردوومانـة، خوشـ  و برايـانة بـةر َيز لةسـاَلة         
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روويــداوة بةتايبــةتة لةناوضــةى رؤذهــةاَلتة ناوةر اســتدا،  تــا ئــةمر ؤ طــؤر انَيكة زؤر طــةورة لــةدونيا 1221
كوردستانين بةشة خؤى هةبووة لـةو طؤر انـة، بـا بةئينسـارةوة سـةيرى مةسـةلةى طةلةكـةمان بكـةين كـة          
ثَيشا لةض ئاستَي  بووة و ئَيستا  لةض ئاستَيكداية، ئةمر ؤ ئـةو هةرَيمـةى ئَيمـة لةطشـت جيهانـدا سـةنطة       

ورد و طــةورةى بــؤ دةكرَيــت، ئةمــة  هــةروا بــةخؤر ايي دروســت نــةبووة، بــةَلكو    خــؤى هةيــة و حيســابة  
لةئةجنامة خةبات و تَيكؤشانة ثَيشـمةرطة قارةمانـةكان و جـةماوةرى كوردسـتان وئـةو شـةهيدانةى سـةرى        

ــةوة    ــة ناي ــةو ئازاديي ــة دى ئ ــةثَيناو هَينان ــان ل ــاتوون و    . خؤي ــت ه ــةورة بةدةس ــتكةوتَيكة زؤر ط ــووة دةس ب
راسـتة  . ة ئةو دةستكةوتانة ئةركة هةموو تـاكَيكة ئـةو كوردسـتانةية، بةاليةنـة سياسييةكانيشـةوة     ثاراستن

بةرثرسيارييةتة ثارتة و يةكَيتة لةهةموو اليةك زياتر بووة و لةبةرئةوةى سـةبيات و ئيجابيـات كةوتؤتـة    
ئـةو طةـةية و طازاندانـةى    سةر شانيان، بةاَلم ثَيويستة هـةردووال كـار بـؤ نةهَيشـتنة ئـةو سـةبياتانة بكـةن،        

كةهةن زؤر ئاسايية ئار استةى هةردوواليـةن بكـرَي بـةاَلم ثَيويسـتة زؤر بةئينسـارانة رؤَلـة هـةردوو اليـةن         
هةَلبسةنطَينرَى، كة باسة سةبيات بكرَى ثَيويسـتة باسـة ئيجابيـاتين بكـرَى، كةسـين نـةى ووتـوة هـةموو         

توونةدى ئةمر ؤ هةموو كةس لةرةخنةطرتن ئازادن، جا ئةو شتةكان تةواون، لةذَير سايةى ئةو ئازادييةى ها
رةخنةية لةهةردوو اليةنةكة بـَة يـان لةسـةركردايةتة، بـةاَلم دةمـةوَى بـةيادى هـةموو خـةَلكة كوردسـتان          
بَينمــةوة، ئــةو ئازادييــة ئــةمر ؤ هــةموومان لــةذَير ســايةي دا دةذيــن ئــةو دوو اليةنــة رؤَلــة ســةرةكييان لــة 

ــة،   ــةدى بين ــةل       هَينان ــةدةنطة ط ــة ب ــةو دوو حزب ــةن و ئ ــتة بك ــةو ش ــَة ئ ــة دةب ــان بَة ــةهاتووة ثَيم ــةس ن ك
دةسةاَلتيان بةدةست طرتووة و بةدةنطة طةلين دةتوانن نَينَين يان نا، كةباسة طةندةَلة دةكرَى نـابَة ئـةو   

بَيتــة  دياريدةيــة بةشــَيوةيةكة طشــتة باســة لَيــوةبكرَى، بــةَلكو ثَيويســتة دةســت نيشــان بكــرَى بــؤ ئــةوةى   
ضارةسةركردن و بنةبر كردن، لَيـرةدا دووثـاتي دةكةمـةوة هـةردوو دةزطـاى ضـاودَيرى و نةزاهـة دةبـَة بـةو          
نزيكانــة بَينــةوة دامةزرانــدن و لــةم ر ووةوة رؤَلــة كاريطــةرى خؤيــان ببيــنن، كــة دةزطــاى نةزاهــة دةمــةزرا  

دةبـَة ياسـا سـةروةر بَيـت و     . ريطةر بَيتثَيويستة ئةو دةزطاية رؤَلة خؤى بةتةواوى ببينَة، و دةزطايةكة كا
هةموومان ثابةندى ياسا بني، من ثَيم راست نييـة حزبـةكان لةمـةودوا ثةيوةنـدييان لةطـةَل حكومةتكانـدا       
ــة لةطــةَل       ــدى رةو ــنت، بــةاَلم ثةيوةن ــدى ببةس ــوانن لةطــةَل حــزب و اليةنــةكان ثةيوةن هــةبَة، ئــةوان دةت

مة كوردسـتانة، رةخنـةى بونياتنـةر خؤشـة و ثـر  بـة دَل  و بـة        حكومةتةكان تةنها ئةركة حكومةتة هـةريَ 
سوثاسةوة وةريـدةطرين دَلنياشـم لـةوةى زؤر لةوانـةى رةخنـة دةطـرن لةدَلسـؤزييانةوة بـؤ ئـةو ئةزموونـة،           
بةاَلم بةدَلنيايشةوة دةَلَيم هةندَى لةوانةى رةخنة دةطرن بةداخةوة ئةجنـداى دةرةكيـان لةثشـتة، ئةمـة      

ةَلكو زانيارى تةواومان لةبةر دةستداية، ضاكسازى لةناوةوة دةكـرَى كـةس نـاتوانَة لـةدةرةوة     تؤمةت نيية، ب
شتمان لةسةر رةرزبكات، خؤمان بر وامان بةيةكسانة و ثَيكةوة ذيان و ررة حزبة هةية، و بةئةركة خؤمان 

سـثَينني و طةلةكـةمان   دةزانني ئةو بنةمايانة بنةماكانة دميوكراسـيةت لـةنَيو كؤمـةَلطاى كوردسـتانيدا بضة    
تامة ئةو بنةمايانة بكات و هةميشة خاوةنة ئريادةى خؤى هةبَة، بةداخةوة ئةوةى ثـَيم سـةيرة لةهةنـدَى    
نووسيندا وانيشاندةدرَى طواية ئةو بنةمايانة لةذَير رشاردا دةكرَين و ئةمة  هيض دروسـتييةكة بـؤ نييـة،    
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تايبةتة هةميشة لة ثَيشةنطة كارةكامنان بووة، كوشـتنة  مةسةلةى ئازادى و مارة مرؤظــ ومارة ئاررةت بة 
ئاررةت كة دياردةيةكة خراثة ناو كَومةَلطةى ئَيمةية، تـا ئَيسـتا بـوونة هةيـة، بؤيـة هـةموومان بةيةكـةوة        
ــدى بــة            ــة  ثةيوةن ــةين، و ئةم ــرينة بك ــة ناش ــاردة كؤمةاَليةتيي ــةو دي ــةبر كردنة ئ ــؤ بن ــار ب ــتة ك ثَيويس

لة خَومان بؤ كوردسـتان بةدَلسـؤزتر نـازانني و ئـةمر ؤ لـة طؤر ةثـانة كوردسـتاندا        كةس . رةرهةنطةوة هةية
شــةر ى خؤكــوذى واتــة شــةر ى كــورد و كــورد نــةماوة، بــة نةهَيشــتنة ئــةو شــةر ة  طــةورةترين شــانازميان    
تؤمــاركردووة، نــابَة ئــةمر ؤ هــةر تــاكَيكة كــورد خــؤى بــة كــةم ببينــَة، ثَيويستيشــة تــةركيز لةســةر بــريى    

لـةناو خَومـان   . ةوةيي بكرَيتةوة، ضونكة ئـةو  ـةدرةى لـة ئَيمـة كـراوة لةسـةر بابـةتة نةتـةوةية بـووة         نةت
هـــةبوونة بؤضـــوونة جيـــاواز زؤر ئاســـايية، بـــةاَلم لـــة بةرامبـــةر مةترســـة و بةرذةوةنديـــة ســـااتيذى و 

مةبةسـتمان   كـة باسـة مةترسـية دةرةكـة دةكـةين،     .نةتةوةييمان دةبَة هةميشة يةك ر َيزو يةك دةست بني
دؤزينةوةى ثاساو نيية بؤ كةموكور يةكامنان، ئَيمة زانيارى تةواومان دةربارةى ئةو هةوَلة دةرةكيانـة هةيـة   
كة دةيانةوَى ئةزموونةكةمان بة شكسـتخواردوو نيشـانبدةن و سـووكة بكـةن، و ئةوانـةى دةَلـَين مةترسـية        

ــاوة    ــتا زؤرى م ــةَلكو هَيش ــةن، ب ــت ناك ــةماوة ر اس ــة ن ــن    ب. دةرةك ــرَى، م ــرؤظ دةك ــارة م ــَيةكردنة م ــة ثَيش اس
حةزدةكةم بة هةموو اليةك ر ابطةينم داوام كردووة لَيكؤَلينةوةيةكة جددى و ورد دةربارةى ئةو مةسةلةية 
بكـرَي و نـابَة حكومـةتة هـةرَيمة كوردسـتان بـة هـيض جَورَيـ  ثَيضـةوانةى ياسـاو بنـةماكانة مـارة مـرؤظ              

يةنَي  دةكةم ئةطةر زانيارية هةبَيت دةسنيشـانة بـوونة يـةك زينـداني     كاربكات، و سوثاسة هةر كةس و ال
سياسي لةكوردستان بكات،  ئَيمة هةميشة خوازيارين خزمةتة طةىل كوردستان بكةين، ضونكة بة ئـةركَيكة  

ئةوةى جَية دةستخؤشيية ر اثؤرتةكةى وةزارةتة ثالنـدانانة حكومـةتة ريـدر اَل    . سةرشانة خَومان دادةنَين
كــة دةَلــَة ر َيــذةى هــةذارى لــة كوردســتان بــة بــةراورد لةطــةَل شــوَينةكانة ديكــةى عَيــراق زؤر كــةماة، بـوو  

ئةمة  نيشانةى بايةخدانة حكومةتة هةرَيمة كوردسـتانة بـة ضـاكا كردنـةوةى بـارى طـوزةرانة خـةَل ،        
ومـةتة هـةرَيم بـةبَة    حك. ة% 4يـةو لـة كوردسـتان    % 23وةك ر اثؤرتةكة دةَلَيت رَيذةى نةبوونة لة عَيراق 

جياوازى دةر وانَيتة هةموو دةظةرةكانة هةرَيم و ئةو ثر ؤذانةى لـةم دواييـةدا لةاليـةن حكومـةتة هـةرَيمة      
مةيـؤن دؤالر دةظـةرى طـةرميان     200كوردستانةوة راطةيانرا بةتايبـةتة لةطـةرميان كـةبر يار وايـة بـةبر ى      

خـانووى بـؤ    100مـة و ثَيشـاين حكومـةتة هـةرَيم     ئاوةدان بكرَيتةوة شانازيةكة ديكةى حكومةتة هةرَي
ئَيمة بةيةك ضاو . خانةوادةى شةهيدانة ئةنيتال دروست كردبوو، دةشبَة لةسةر ئةو ثر ؤذانة بةردةوام بَيت

سةيرى ثَيكهاتةكانة كوردستان دةكةين هةر هةموويان بة عـةرةب و توركمـان و ئاشـوور و كةـدان سـريان و      
طةىل كوردستانن و مارة هةمووانين ثـارَيزراو دةبَيـت، ئةوانـة بـراى ئَيمـةن و       ئةرمةن كة بةشَيكة طرنطة

نابَة جياوازى لة نَيوامناندا هةبَيت، ر ةشنووسة دةستوورى هـةرَيمين مـارة هـةموو اليـةكة زامـن كـردووة       
كورســييةى كــة بؤيــان تــةرخان كــراوة دةبــَة برايــانة توركمــان و كةــدان و ئاشــوورى و ســريانة و    11ئــةو 

ــؤرتة          ــةدات، ر اث ــةكاروبارةكانيان وةرن ــت ل ــةس دةس ــذَيرن، و ك ــان هةَلب ــةرانة خؤي ــة نوَين ــةن ئازادان ئةرم
دميستؤرامان بةدةست طةيشت، بؤ ديراسةتكردنة ليذنةيةكمان ثَي  هَيناوة بؤ ئةوةى سرنج و تَيبينيةكانة 
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ثةرلـةمان دةنَيـرم بـؤ ئـةوةى      هةرَيم خباتة ر وو، هةر كـاتَيكين وةآلمـة ليذنةكـة ئامـادة بـوو دانةيـةك بـؤ       
خوش  و برايانة بةر َيز ماوةيةكة . ئاطاداربن و هةر تَيبينيةكيشتان هةبَيت ليذنة ئامادةية وةرى بطرَيتةوة

ــةرةوة       ــةم مينب ــرَى، ئَيمــة ل ــتان دةك ــةرَيمة كوردس ــةتة ه ــدرال و حكوم ــةتة ري ــة كَيشــةكانة حكوم ــاس ل ب
دةكةينةوة و رازين نابني ئةلتةرناتيظ بؤ ئةو ماددةيـة   140دووربارة دووثات لةسةر دةستوور و ماددةى 

رــةرموون بــزانن لــة موصــ  شــؤظينيةكان ضــؤن  . بةراســتة مــارة خؤمانــة نيطــةرانة بــني . دروســت بكــرَي
دووذمنايةتة كورديان كـرد، نـازامن بـةض ثَيـوةرو مـةنتسَي  كـورد كـة سـَييةكة ثارَيزطـاى موصـَ  ثَيكـدَينن            

يثة تةواروق لة هةموو عَيراقدا ثةير ةو دةكرَيت، بؤية يان دةبَة موصَ  لةسـةر  حيسابيان بؤ نةكرا، ثرةنس
ئةو ثَيوةرة حوكم بكرَى يانين بوار بةوة نادةين ئـةو ليسـتة ناوضـةكانة كوردسـتان حـوكم بكـةن و مـارة        

 . خؤمانة بثرسني بؤ لة موصَ  وا ر ةرتار دةكةن و لة كةركووك داواى بةشداربوون دةكةن
هيض ثَيشكةوتنَي  نةهاتؤتة سةر ياساى نـةوت و  ـاز، ضـونكة سياسـةتة نـةوتة وةزارةتـي نـةوتي         تا ئَيستا

 2007عَيراق راشيةة و ناشيانةوَى ئَيمة هيض بكةين، من لَيرةدا دةمةوَى بؤتان روون بكةمةوة لـة شـوباتة   
وو كـة تيايـدا هـاتبوو كـة     ر ةشنووسة رَيكةوتنَي  ئامادة كرا، تابضَيتة ثةرلـةمان، ثاشكؤيةكيشـة لةطـةَل دابـ    

ئةطةر تا مانطة ثَينج ئةو ياساية لةثةرلةمان دةرباز نةبوو هةرَيم بؤى هةية طرَيبةست ئيمـزا بكـات، كـاتَة    
ئةو رةشنووسة ضووة بة ـدا و لةئةجنومـةنة وةزيـران ثةسـند كـرا و نارديانـة ئةجنومـةنة شـوورا بـةناوى          

كةيان كرد و هةرهةموويان طؤر ى، كاتة خؤيشة لةبة ـدا  دووبارة دار شتنةوةى ياساكة، دةستكارى جةوهةرة
لــةكاتة نووســينة دةســتوورى هةميشــةية عَيــراق طيتتوطــؤى زؤر دةربــارةى ثةيوةنــدى و دةســةاَلتة هــةرَيم 
دةربارةى ثرسة نةوت كرا، ئَيمة طةيشتينة ئةو رَيكةوتنةى كة ئـةو كَيَةطـة نةوتيانـةى ثَيشـا دةرهَينـراون      

ةَل هـةرَيم ئيـدارةى بكـةن و كَيَةطـة تازةكـان حكومـةتة هـةرَيمة ئيـدارةى دةكـةن و          حكومةتة ريدر ال لةطـ 
بـوو، ئـةوان لةهـةركوَى    ( بالتنسـيق يـان مةـا    )خيالرة ئَيمـة لةطـةَل ئـةوان دةربـارةى هـةردوو دةسـتةواذةى       

ــرابوو  ــا )نووس ــةواني     ( مة ــةبووين، ئ ــة رازى ن ــةو رة  نووس ــة ب ــة ئَيم ــةر بؤي ــوو، ه ــدا ب ــةوة اليان ن بةيةك
ثشتطؤيان خست، من نامةوَى زؤر بضمة ناو وردةكاريةكانة ئةو بابةتة ئةوان مةبةستة خؤيـان لـَي هـةبوو،    
لةر استيشــدا ئَيمــة يــةك شتيشــمان لــةدذى دةســتووردا نــةكردووة و ئــةو طرَيبةســتانةى حكومــةتة هــةرَيم   

َيستا  ئامادةين ئةو ياسـاية  ئيمزاى كردووة دةستوورية، ضونكة ياسايةكةيان لةثةرلةماندا دةرباز نةكرد، ئ
بضَيتة ثةرلةمان و بةسةرضاو هيض طررتَيكمان لةطةَلدا نيية، ئَيمة بر وامان بةوة هةية نةوت موَلكة هةموو 
عَيراقة، و داهاتةكةشة بؤ هةموو عَيراقة و ئَيمة هيض خيالرَيكمان نيية لةو بارةيةوة، ئَيستا وةكو وةزيرى 

زاخؤ ئامادةية رؤذانة سةد هـةزار بـةرمي  نـةوتة لـَي بيترؤشـَيتةوة دةرةوة و       نةوت ثَية راطةياندم كَيَةطةى
بةوةزيرى نةوتة عَيراقين وتراوة ئامادةين بؤر ييةكةى زاخؤ بةو بؤر يية طرَى بدرَى كة بؤ توركيا دةر وات 

، بؤيـة  و داهاتةكةشة بؤ هةموو ميةةةتة عَيراقة، ئةوان ئين ناكةن و نايانةوَى كةسة ديكـة  ئـين بكـات   
ئَيمة خؤمان بةبةرثرس نازانني، هيض شتَيكمان لةدذى دةسـتووردا نـةكردووة و ئـةوان طوَييـان بةدةسـتوور      
نـةداوة، ئَيمــة ضــةندين جــار دووثامتــان كردؤتــةوة كـة ثَيويســتة دةســتوور حةكــةم بَيــت، ثابةنــدميان بــؤى   
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ازيشـةوة بــةثَية ئــةو دةســتوورة  نيشـانداوة و ئامادةشــني ئــةو خااَلنــةى جَيـة نــاكؤكني بةياســاى نــةوت و    
ضارةسـةر بكــةين، ثةيوةندييــةكانة ئَيســتا زؤر لـة جــاران باشــان بةتايبــةتة لةطـةَل توركيــا كــة طــؤر انَيكة    
ئيجابة تيادا ر ووداوة، لة ضةند مانطة ر ابردوودا سةردانة كوَيت و قةتـةرم كـرد ثاشـان ئَيـران و دواتـرين      

دةمـةوَى ثَيتـان ر ابطةيـةمن ثةيوةنـدميان لةطـةَل وآلتـانة       . ةوروثةئةمريكا دواى ئةوة  ضةند ووآلتَيكـة ئـ  
سـةردانةكةى سـةرؤكة   . دراوسَيدا باشة، هةورةها لةطةَل زؤربـةى وآلتـانة عـةرةبين بـةرةو ثـَين دةضـَيت      

رةَلةستني و ديدارةكةم لةطةَل سةرؤك ئؤباما سةرؤكة وياليةتة يةكطرتووةكانة ئةمريكا و هـاتنة سـةرؤك   
ثاى ئةمريكا و تةلةرؤنة خاتوو كةيننت و هاتنة باَليؤزى نوَية ئةمريكا درومشـة دؤسـتايةتة و   ئةركانة سو

ثةيامة ئيدارةى ئؤباما  ر وون و ئاشـكراية، كـة ثابةنـدى خؤيـان بـة      . هاوثةميانَيتة ئَيمة دووثاتدةكةنةوة
نـة سـازكردنني بـؤ    هةموو عَيـراق و بةتايبـةتة هـةرَيمي كوردسـتان دايـة زؤربـة ثةرؤشـةوة خـةريكة زةمي        

كؤنيتراسة نةتةوةية حزبة كوردستانييةكان لةهةموو ثارضةكان و كةساييةتية ئةكادميييةكان بؤ دارشـتنة  
ئـةوة  لـة بةرذةوةنـدى    . طوتارَيكة يةكطرتووى كوردستانة كة خؤى وتارى ئاشـتة و برايـةتة دةبينَيتـةوة   

ــتان دايـــة ــار  ئَيمـــة زؤر نيطـــةرانني بـــةكردةوة ســـةرباز . طـــةىل كوردسـ ييةكانة ســـةر ســـنوور كـــة جارناجـ
ئةو كردةوانة كة تؤثباران و بؤمبارانة ناوضة سنوورييةكانة لَيدةكةوَيتةوة، بةجـدى كـاربؤ   . ئةجنامدةدرَى

كؤتاية ثَيهَينـانة دةكـةين كـة بةداخـةوة خـةَلكة هـةرَيم ئةوانـةى نيشـتةجَية سـنوورن و تووشـة ئـَين و            
اوم بةطةىل كوردستان هةية، كة دةزانة بؤ ئايندةى خـؤى ض باشـة و   من بر واية تةو. ئازاربوون لةمبارةيةوة

دووبـارة داوا لـة   . ئةو ئازادييةى لة كوردستاندا هةية واى لَيدةكات بةشـَيوةيةكة ئـازاد بر يـاري خـؤي بـدات     
هةموو طةىل كوردسـتان دةكـةم بةشـدارية كاريطـةرى لـةو هةَلبذاردنـةدا بكـةن و داوا  لـة كؤميسـؤنة بـاآل           

بةثَية توانا ضاودَيري دةرةوة و بَة اليةن دابني بكات تا ضاودَيرى هةَلبـذاردن بكـةن و بةشـَيوةيةكة    دةكةم 
شةراف بةر َيوة بضَيت، و كـةس نـةتوانَة ثـا  ئةجنامـدانة تانـةى ىَل بـدات، هـةروةها داوا لةهـةموو قـةوارة          

رن، ضونكة ئـةو رَيزطرتنـة رَيـزة لـة     بةشداربووةكانة هةَلبذاردن دةكةم، رَيز لة ئةجنامةكانة هةَلبذاردن بط
ئريادةى خةَلكة كوردستان، كة شايستةى ئـةو رؤذة و رؤذانَيـ  و ئاسـؤيةكة طةشـاة، خـواى طـةورة ثشـت و        

ــت    ــة بَي ــةم واَلت ــةل و ئ ــةم ط ــةناى ئ ــتةوخؤ     . ث ــةرَيمين راس ــةرؤكة ه ــذاردنة س ــةم هةَلب ــةروةها داوا دةك ه
 . ةكارية بؤ بكاتئةجنامبدرَيت و داوا  دةكةم ثةرلةمان ئاماد

داواشتان لَيدةكةم كةوا هةنـدَي زانياريتـان دةربـارةي ئـةو خزمةتطوزارييانـةي كـةوا ئةجنامـدراون لـة دواي         
واتة لةدواي ر اثةر ين، بؤ ئةوةي بةرضاوي خةَلكي كوردسـتان و ئَيـوة  ر وون بَيـت، كؤمـةَلَي       1221ساَلي 

مي كوردســـتان كـــة لـــةدواي ر اثةر ينـــةوة لـــة بـــوارة زانيـــاري دةربـــارةي كاروثر ؤذةكـــاني حكومـــةتي هـــةرَي
 .1221جياجياكاندا جَيبةجَيكراون و بةراورد كردنيان، لةطةَل سةرةتاكاني ر اثةر ين لة ساَلي 

 :لةر ووي خوَيندني باآلوة: يةكةم
ة لـة  لةثا  ر اثةر ين تةنها يةك زانكؤ لة هةرَيمي كوردستاندا هةبوو كة ئةوين زانكؤي سةالحةدين بوو، ك

بـريس   1222 – 1221بةشي زانسس ثَيكهاتبوو، ذمارةي قوتابياني لةوةرزي خوَينـدني  (31)كؤلَيذو ( 7)
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ــة  ــوو ل ــتةر   ( 7754)ب ــؤراو ماس ــةي دكت ــةَلطري بر وانام ــتاياني ه ــارةي مامؤس ــةروةها ذم ــابي، ه ( 482)قوت
هةبوو، ( ر، سةَيماني، دهؤكهةولَي) مامؤستا بوون، جطة لةوة  تةنها سَي ثةميانطاي تةكنيكي لة شارةكاني 

ذمـارةي زانكؤكـاني    2002 – 2008بةشي زانستيان تَيـدا بـوو، بـةآلم ئـةمر ؤ لـةوةرزي خوَينـدني        14كة 
بةشــي زانســتيان (382)كؤلَيــذ لــةخؤ دةطــرن و ( 105)زانكــؤي حكــومي كــة  ( 1)كوردســتان طةيشــتووةتة 

ثــةميانطاي ( 20)كوردســتان طةيشــتووةتة  تَيدايــة، هــةروةها ذمــارةي ثــةميانطاكاني تــةكنيكي لــة هــةرَيمي  
كؤلَيذي تةكنيكي كة لة ثَين ر اثةر يندا نةبوون، جطـة لـةوة  بـؤ ثَيشخسـتين بـواري      ( 3)تةكنيكي لةطةَل 

ثـةميانطاي تـةكنيكي جياجيـا لـة قـةزاو      ( 12)كؤلَيـذ و ( 17)زانسس و ر ؤشنبريي و كؤمةآليةتي و ئـابووري 
نــةبوون، هــةروةها ئــةمر ؤ ضــةندين دةزطــاو ســةنتةري توَيذينــةوة لــة  ناحيةكانــدا كراونةتــةوة، كــة ثَيشــا

 .زانكؤكاني كوردستاندا هةية كة ثَيشا بوونيان نةبووة
 .سةنتةري توَيذينةوة لة هةموو زانكؤكاندا -د

 .دةزطاي كوردستان بؤ ديراساتي سااتيذي و توَيذينةوةي زانسس -ب
 .بؤردي ثزيشكي -ج

مامؤســتاو ذمــارةي ( 4017)ؤرا و ماسـتةر لــة زانكــؤو ثـةميانطاكان طةيشــتووةتة   ذمـارةي مامؤســتاياني دكتــ 
خوَينـــدكار كـــة بـــةخؤر ةايي و (7137)طةيشـــتووةتة  2002 – 2008قوتابيـــانين لـــة ســـاَلي خوَينـــدني 

زانكؤي ئةهةي ( 1)بةبَيبةرامبةر لةسةر بودجةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةخوَينن، هةروةها ئةمر ؤ 
هةية وبةثَيي ياساي وةزارةتي خوَيندني باآلو توَيذينةوةي زانسس بةثاَلثشس حكومةتي هـةرَيمي   مؤَلةتيان

كؤلَيــذي زانكــؤي تايبــةت كــة ذمــارةي  ( 2)كوردســتان ثرؤســةي خوَينــدنيان تَيــدا ئةجنامــدةدرَيت، لةطــةَل   
 .قوتابي(7000)سةرجةميان دةطاتة

 :لةبواري ثةروةردةدا: دووةم
ةرةتاكاني ر اثــةر ين ر ةوتــي خوَينــدني و ثــةروةردة ثَيشــكةوتين بةرضــاوي بةخؤيــةوة  بةبــةراورد لةطــةَل ســ

قوتاخبانة لة هةرَيمي كوردستاندا هةبووة، بةآلم بؤ ساَلي ( 1320)تةنها  1221بينيوة، بؤ ساَلي خوَيندني 
ــتووةتة   2002 – 2008 ــةكان طةيشــ ــارةي قوتاخبانــ ــةرَيمي  ( 5482)ذمــ ــةري هــ ــة لةسةرتاســ قوتاخبانــ

مامؤسـتا بـوو، بـةآلم لـةم     (21221)ذمارةي مامؤسـتايان   1221 – 1220ردستاندا، بؤ ساَلي خوَيندني كو
ذمـارةي قوتابيـان    1221 – 1220مامؤسـتا، بـؤ سـاَلي خوَينـدني     (83314)ساَلةدا ذمارةيان طةيشتووةتة 

( 1322542)ذمارةيان طةيشتووةتة  2002 – 2008قوتابي بوون، بةآلم بؤ ساَلي خوَيندني (531270)
 .قوتابي
 :لةر ووي ئاوةدانكردنةوةو شارةوانيةوة: سَييةم

ــاي   ــَي ثارَيزطــ ــة هةرســ ــان لــ ــاوكردني ر َيطاوبــ ــةوةو قريتــ ــةر ووي كردنــ ــؤك ) لــ ــةَيماني، دهــ ــةولَير، ســ ( هــ
كيةؤمـةترين ر ةَيطـا قريتـاوكراوة، ذمـارةي ئـةو طوندانـةي تـا        ( 8120)كيةؤمةتر ر َيطا كراوةتـةوةو  (4120)

 .طوند(4100)نكراونةتةوة و ثرؤذةي خزمةتطوزارييان تَيدا ئةجنامدراوة، طةيشتووةتة ئةمر ؤ ئاوةدا
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كيةؤمةتر تؤر ي ئاوي (8200)لةر ووي ثرؤذةي ئاوو ئاوةر ؤشةوة، لةثا  ر اثةر ينةوة تاكو ئةمر ؤ بةدرَيذايي 
ةندين ثـرؤذةي  ثرؤذةي جؤراوجؤري ئاوين جَيبةجَيكراوة، كة تَييـدا ضـ  (4030)خواردنةوة دروستكراوة، 

 :طرنط و سااتيذين هةية، لةوانة 
 ثرؤذةي ئاوي ئييترازي هةولَير. 
 ثرؤذةي ئاوي دوكاني نوَي بؤ سةَيماني. 
 ثرؤذةي ئاوي مةزنَي بؤ قةزاي مَيرطةسؤر. 

 ثرؤذةي ئاوي سؤران. 

 ثرؤذةي ئاوي زاخؤ. 

ارؤضـكةكاني هـةرَيمي كوردسـتان    كيةؤمةتر تؤر ي ئاوةر ؤ لة شارو ش(1800)لةر ووي ئاوةر ؤشةوة تاكو ئَيستا
 .دروستكراوة

 :لةر ووي خزمةتطوزاري تةندروستيةوة: ضوارةم
بـــة بـــةراوردكردن لةطـــةَل ســـةرةتاكاني ر اثةر ينـــةوة كـــةرتي تةندروســـس لـــة هـــةرَيمي كوردســـتاندا ئـــةو 

 :ثَيشكةوتنانةي خوارةوةي بةخؤيةوة بينيوة
نةخؤشــخانة بــوون، بــةآلم ئَيســتا تــا ( 27)دســتان ذمــارةي نةخؤشــخانةكاني هــةرَيمي كور 1221لــة ســاَلي 

 .نةخؤشخانة( 42)ذمارةيان طةيشتة 2008كؤتايي ساَلي 
 :نةخؤشخانةي طشس حكومي

 2008بنكة بوون، بةآلم ئَيستا تـا كؤتـايي سـاَلي    ( 113) 1221كؤي طشس بنكة تةندروستيةكان لة ساَلي 
 .بنكةي تةندروسس(740)ئةو ذمارةية طةيشتة 

( 142)هـؤَل بـووة، ئـةمر ؤ طةيشـتووةتة    ( 42)هؤَلي نةشتةرطةري لة كوردستاندا ذمارةيان  1221ي لة ساَل
 .هؤَلي نةشتةرطةري

نةخؤشـخانةي  ( 30)ثَين ر اثةر ين لـة كوردسـتاندا هـيض نةخؤشـخانةيةكي تايبـةت نـةبووة، بـةآلم ئـةمر ؤ         
 .َيدايةتايبةت بة نةخؤشية جؤراوجؤرةكان هةية، كة هةموو ثسثؤر ييةكاني ت

ثزيشــكي  ( 3221)ثزيشــ  بــوو، بــةآلم ئــةمر ؤ ذمارةيــان    ( 1153) 1221ذمــارةي ثزيشــكان لــة ســاَلي    
 .تايبةمتةند لةبوارة جياجياكاندا لة كوردستاندا خزمةت دةكةن

 :لةر ووي خزمةتطوزارييةكاني كارةباوة: ثَينجةم
تـا  ( 22,15)ناني كارةبـا بـة توانـاي    وَيسـتطةي بةرهـةمهيَ  ( 11) 2007لةثَين ر اثةر ينةوة تاكؤتايي ساَلي 

 .مَيطاوات لة هةرَيمي كوردستاندا دامةزراون( 22,10)
مَيطاوات كةوتةكار، ضاوةر وان دةكرَيت وَيستطةي ( 500)وَيستطةي بةرهةمهَيناني  2008هةروةها لة ساَلي 

تــةكار و تاكؤتــايي مَيطــاوات لــةو مانطــةدا بكةوَي(750)بةرهــةمهَيناني كارةبــاي ضةمضــةماَلين بــة توانــاي  
لةمانطي داهاتووشـدا وَيسـتطةي بةرهـةمهَيناني تاسـةوجة     . ساَلين يةكةكاني ديكة قؤناغ بة قؤناغ كار بكةن
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وَيسـتطةي بةرهـةمهَيناني كارةبـا لـة     ( 2)مَيطاوات دةكةوَيتة كار، هةروةها دةسـت بـةداناني   (51)بة تواناي 
 .مَيطاوات لةم ثارَيزطايةدا كراوة( 30)بة توانايدهؤك و دامةزراندني وَيستطةيةكي هايدرؤ ثاوةرين 

مَيطــاوات لــةبواري جَيبةجَيكردندايــة، (300)بــةتواناي (حــةراري)لــة شارؤضــكةي خــةباتين وَيســتطةيةكي 
بةكةوتنــةكاري ســةرجةم ئــةو ثر ؤذانــة طــررس كارةبــا تار ادةيــةكي زؤربــا  ضارةســةر دةكــرَي، حكومــةتي   

ضــةندين ثــر ؤذةي جؤراوجــؤري ديكةيــة لــة بــواري بةرهــةمهَينان و   هــةرَيمي كوردســتانين لــة ديراســاتي  
 .ثَيشخستين كةرتي كارةبا لة كوردستاندا بةردةوامة

جطة لةوانـة  لـة ر ووي نؤذةنكردنـةوةو دامةزرانـدني وَيسـتطةكاني دابةشـكردن و طواسـتنةوةي كارةبـا لـة          
ي كوردســتاندا بــؤ دابةشــكردني كارةبــا  وَيســتطةي ناوةنــدي لــة هــةرَيم ( 1)دواي ر اثةر ينــةوة تــاكو ئــةمر ؤ  

كيةؤمــةتر هَيَةــي ثاَلةثةســتؤي بــةرز بــؤ طواســتنةوةي كارةبــا ر اكَيشــراوة، جطــة لــة هَيَةــي   (3410)هــةروةها
قةزاو ناحيةو طوند بة تؤر ي كارةباوة بةسااون، جطة لةدابينكردني (3450)ثاَلةثةستؤي نزم، تاكو ئةمر ؤ 

 .تاكو ئَيستا هَيَةي كارةبايان بؤ ر انةكَيشراوة مؤليدةي كارةبا بؤ ئةو طوندانةي
لةر استيدا من ويستم ئةو زانياريانة ثَيشكة  بكـةم، ضـونكة ثـَيم وايـة ئـةو ر اسـتيانة بـؤ زؤر كـةس ر وون         
نني، لةكؤتايشدا من زؤر سوثاستان دةكةم بؤ طوَيطرتنتان و شتَيكم زؤر السةيرة، تا ئَيستا نةمديوة و كةس 

زؤر سوثاسـتان دةكـةم، باشـة    . يؤنَي  نةيانوتووة ئةو خؤَلبارانة خـةتاي حكومـةتي هةرَيمـة   لة هيض تةلةرز
 .ئةطةر ثرسياريشتان هةية، من حازرم كةوا جوابتان بدةمةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاسي جةنابي كاك مةسـةود بـارزاني دةكـةم، بـؤ ئـةو وتـارة بةنرخـةي كـةوا ثَيشكةشـي كـرد، رؤذي           

دةبَيت، لةمر ؤوة زؤري نةماوة بةثشتيواني خـواي طـةورة،   ( 25/7/2002)اردنيشي دياري كرد كةوا هةَلبذ
هــةموو اليــةك لــة كوردســتاندا ثابةنــد دةبــني بــةو ثرةنســيثانةي كــةوا جــةنابي ئامــاذةي ثَييــان كــرد، لــة    

لة ياسا، بة ر َيزطرتن لـة   ياساكةشدا هاتوون، تاكو ئةو ر ؤذة ثريؤزة بةر َيكوثَيكي، بة شةراريةت، بة ر يزطرتن
بنةماكاني مايف مرؤظ، ئـةجنام بـدرَيت، ببَيتـة قؤنا َيـ  بـؤ ثَيشـكةوتين كؤمـةَلطاي كوردسـتان، ثَيشـكةوتين          
دميوكراسيةت، ثَيشكةوتين كاري ثةرلةمان، دةركردني ياساي طوجناو بؤ كؤمـةَل، جـةنابي كـاك مةسـةودين     

لة زؤربةي زؤري دونياشدا، كة سةرؤكي هةرَيم يان سـةرؤكي  ديارة ثرةنسيثةكاني ثةرلةمانين هةروابووة، 
كؤماركة قسة ئةكات، تةنها وتار ثَيشكة  دةكات، بةآلم خؤي جةنابي وتـي مـن مـانةم نيـة؟ ئةطـةر ضـةند       
برادةرَي  ثرسياريان هةبَيت، منين سوثاسي دةكةم، ئةطةر ضةند ثرسيارَي  هـةبَيت لةسـةر تـةوةري ئـةو     

رموو ثرسـيارةكانتان بكـةن، ئَيسـتا ئةوانـةي كـةوا قسـة ئةكـةن ناويـان ئةنووسـم،          قسانةي كـةوا كـردي، رـة   
تةبةـةن نـاكرَي هــةمووتان قسـة بكـةن، لــة هـةر رراكســيؤنَي  يـةكَي  قسـة بكــات، زؤر كـةس داواي قســةي         
كردووة، بةس من ر ةضاوي ئةوة ئةكةم كة لةهةر رراكسيؤنَي  يةكَي  قسـة بكـات، ئةطـةر لـة رراكسـيؤنَي       

 .كم لةبري كردبَي ثَيم بَةَين، كاك  ةرور رةرموويةكَي
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 :سةيد مةكوري طاهربةر َيز  يتور 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
سـةرةتا بــةخَيرهاتين طــةرمي ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان دةكــةم، بــؤ ثةرلــةماني كوردســتان، مــن لَيــرةدا  

ةم، جةنابيان باسيان لة ثرسَيكي زؤر طرنط كرد، مةسـةلةي حـزب و   دةمةوَيت لةسةر دوو مةسةلة قسة بك
اليةنة سياسيةكاني كوردستان لةطةَل وآلتـاني دةرةوة، مـن ئةطـةر لـة برييـان بَيـت بـةر َيزيان، لـة كـؤنطرةي          

ي ثــارتي مــن قســةم كــرد لةيــةكَي  لةتــةوةرةكان تةئكيــدم كــرد لةســةر ئــةوةي كــة دةبــَي حكومــةتي  (12)
اساي حزبةكان بَيت يان لةهةر شوَينَي  بَيت، ئـةو شـتة ضارةسـةر بكـات، بةداخـةوة ئـةمر ؤ       كوردستان، لة ي

لةكوردستان تةماشا دةكةين، زؤر لة حزب و اليةنة سياسـيةكان ثةيوةنـديان لةطـةَل وآلتـاني دةرةوة هةيـة،      
دةبَيـت لةسـةر   بطرة مةكتةبيشيان هةية لةوآلتاني دةوروبةر، ئةوة  بةشـَيوةيةك لـة شـَيوةكان كاريطـةري     

بر ياري سياسي كوردستان و تَيكةَل بووني تةوةجوهات و بر ياري سياسي ئةو وآلتانة لةطةَل هـي كوردسـتان،   
بؤية ثَيويستة ئَيمة بةياسا ر َيطري لةوة بكةين، لة هةموو وآلتاني دونيا كارة دبةؤماسيةكان دةطةر َيتةوة بـؤ  

وة، ســةرارةتين لــة ثايتــةخي وآلتــةكان دةكرَيتــةوة، ئــةو  حكومــةت، قونســوَليةت لــة ثارَيزطاكــان دةكرَيتــة 
ثةيوةنديية دبةؤماتكارييانة لةر َيطـةي حكومةتـةوة ر َيـ  دةخرَيـت، حزبـةكان وةك بةر َيزيشـيان ئاماذةيـان        
ثَيكرد، لة طةَل حزبي ئةو وآلتانة ئاسايية ثةيوةندييان هةبَيت، بةآلم بةداخةوة لةالي ئَيمة ئةوة نيـة، زؤر  

وَليةتي وآلتانين ئةوةي كة بةثَيي زانياري ووردين ر استةوخؤ ثةيوةندي بةحزبةكانةوة دةكةن و لة قونس
سةردانيان  دةكةن، لَيرةشةوة ثَيويستة حكومةتي كوردستان بؤ ئةوة ر َيطاضارةيةكي طوجناو بطرَيتةبةر، بـؤ  

ثرسـيارَي  لةجـةنابيان بكـةم؟    ئةوةي ئةو دياردةية نـةمَينَيت لةكوردسـتاندا، خـاَلَيكي تـرم مـن دةمةوَيــت       
طوازراوةتـةوة لـةكاتي   ( خانةقني، شنطار، شـَيخان، مـةكور  ) سةبارةت بةو خةَلكةي كة رؤر مي خؤراكيان لة

ئةجنامداني هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكاندا نةيانتواني دةنط بدةن، بةهةَلثةسـَيردراوي ئـةو كَيشـةية    
ــةوة ذ   ــَيم ئ ــةر بَة ــتا  ئةط ــةوة، ئَيس ــان  ماي ــة ذمارةي ــةكي زؤرة ك ــةر   ( 10)مارةي ــت، ئةط ــةس دةبَي ــةزار ك ه

وانَينَيتةوة ديسان نةتوانن بةشداري لة هةَلبـذاردني ثةرلـةمان بكـةن، ئـةوة ناحةقيةكـة بةرامبـةر بـةوان        
دةكرَيت، لةاليةك ماريـان دةخورَيـت، نـةيانتواني دةنـط بـدةن بةنوَينـةرانيان بـؤ ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان،          

و ئةو شوَينانةي تر، ئةجمارة  ئةطةر ماريان خبورَيت، و بةشـدارنةبن  ( موصَ ، ديالة) ثارَيزطاي بةتايبةتي
لة هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردسـتاندا، ئـةوة بةر اسـس ئـةوان تووشـة مة دووريةتيـةك دةبـن، هةسـت بـة          

اآل، لةطـةَل حكومـةتي   مةزَلوميةتَي  دةكةن، بؤية من داوا لـة جـةنابيان دةكـةم كـةوا لةطـةَل كؤميسـيؤني بـ       
عَيراقي هةوَلي ئةوة بدةن، كـةوا ضارةسـةري ئـةو طررتـة  بكرَيـت، نـةك ئـةو طررتـة بةهةَلثةسـَيردراوي          
نَينَيتةوة، ضونكة ئةطةر ئَيستا ضارةسةر نةكرَيت، بؤ هةَلبذاردني داهاتووي عَيراقين ئةو طررتةمان هةر 

 .ضارةسةري ئةو طررتة  بكرَيت، لةطةَل ر َيزمدادةمَينَيتةوة، بؤية هيوادارم كةوا كار بكرَيت و 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، كاك شَيخ رةتاح، رةرموو

 :بةر َيز رتاح عبداهلل نةقشبةندي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ثَيشةكي بةخَيرهاتنَيكي طةرمي جةنابي سةرؤك دةكةم، ئةوةي كة من ويستم باسي لَيوة بكـةم، دوو خاَلـة  
ئةوةية كة كاك  ةرور باسي كرد، بةحةقيسةت حةقة بؤ ئةو ئةحزابانةي كةلةناو كوردستاندان : يةكَيكيان

و ثةيوةندي دةرةوةيان هةية، لةثةرلةماندا قانونَي  دروست بكرَيت، بةو قانونة ئةوة ديـاري بكرَيـت كـةوا    
نــديان هــةبَيت، داوا دةكــةم لــة ئــةو ئةحزابانــة تاضــةند دةتــوانن لة ــةيري حكومــةت لةطــةَل وآلتــان ثةيوة

ثةرلةمان قانونَيكي بؤ دابر ذَيت بؤ ئةو مةسةلةية، كاك  ةرور بة درَيذي باسـي كـرد، منـين ثشـتطريي لـة      
بؤردووماني سنوورةكان، وةكو جةنابي سةرؤك باسي كرد، من ثَيم واية : ر ةئيةكةي ئةو دةكةم، خاَلي دووةم

ر َيطاي ثةرلــةماني بة ــدادةوة، ض هــةوَلَي  بــدرَيت بــؤ ئــةوةي ئــةو   نــازامن لــة ر َيطــاي ثةرلةمانــةوة يــان لــة 
بؤردوومانة ر ابوةستَيت لةسةر ئةو سنوورانةي ئَيمة، بةحةقيسةت ئَيمة هةوَلـدةدةين بـؤ ئاوةدانكردنـةوةي    

  وآلتةكةمان، بةآلم ئةو دةوروبـةرةمان نايانـةوَيت، وآلتةكـةمان ئاوةدانبكرَيتـةوة، بؤيـة تكـام وايـة، هـةوَليَ        
 .بدرَيت بةجدي بؤ ئةوةي سنوورَي  بؤ ئةو بؤردوومانة دابندرَيت، لةطةَل ر َيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، كاك ئارَيز، رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل د د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: نابي سةرؤكي هةرَيم، يةكةمسوثاس بؤ سةرؤكي هةرَيم بؤ وتارة شامةةكةي، من سَي ثرسيارم هةية، لةجة
خؤي باسي دياردةي كوشنت و ذن كوشتين كرد لة هةرَيمي كوردستان، كة دياردةيةكةو هةية، بَيطومـان ئـةو   
هةموو كوشتنة كـة دةكرَيـت لـة كوردسـتان يـان بـة ضـةكي هَيـزة ضـةكدارةكاني هـةرَيمي كوردسـتانة، يـان             

ارَيكدا كة دياردةي ضـةك هـةَلطرتن و ضـةكداري زؤر بـاو     بةضةكي ناياسايية، ئَيمة  ئةوة ئةزانني لة ر ؤذط
بووة، ئةوة  نازامن لة نةزانينمان بوو يان ئةوة بوو كة خةَل  ثَيويسس ثَيي هةبوو، بةداخةوة تا ئَيستا  
ئةو دياردةية هةر وةكـو خؤيـةتي، حيمايـةو ثاسـةواني تايبـةت و بـةردةطاي مـاآلن و كـؤآلن و كوضـةو ئـةو           

ر اسس وةكو ئةوةية كة هيض شتَي  نةكرابَي، ئَيمة لة هةموو ر وويةكـةوة هـةنطاومان نـاوة    شتانة، يةعين بة
ةو هةر ثر يةتي لة حيمايةو حـةرةس و   1221بؤ ثَيشةوة، بةآلم هةندَي كؤآلن كة دةضيت وا ئةزاني ساَلي 

يـةكَيكيان لـةوَي   ئةو شتانة، ئةو دياردةي ضةكدارية  كة هةبووة لـة زؤر ر ووةوة بـةخراث كـاري كـردووة،     
ئـةو شـتانة   ( تـؤزو بـاو  )دياردةي بَيكاري ر وو داثؤشراو، خةَلكَيكي زؤر بةناوي ثاسـةواني بـن ديـوارو نـازامن     

مووضـــةو مـــةعا  وةردةطرَيـــت، كـــة ضةكيشـــي هةيـــة و لـــة كؤتايشـــدا جةرميةيـــةكي ثَيـــدةكات، كةضـــي  
ي ئةو ثرسيارةية كة ئايا كـاتي ئـةوة   ثارَيزراويشة لةبن دةسس ئةم بةرثرس و ئةو بةرثرس، اليةنةكةي تر
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نــةهاتووة ئــةو دياردةيــة نةهَيَةــدرَيت؟، ضــةكي هَيــزي ثَيشــمةرطةو ئــةو كةســانةي بــةناوي ثَيشــمةرطة يــان  
ثؤليس ئةو تاوانانة دةكةن، ئيجرائـاتي توونـدتريان لةطةَلـدا بكرَيـت، ضـيا ضـةك لةكوردسـتان بـةو شـَيوة          

ي تايبةت وحيماية، ضونكة بةر ةئي من ئـةوة هـيض ثَيويسـت ناكـات،     بةكار نةهَيدرَيت، بة مةهانةي ثاسةوان
: كة ثَيم وايـة ئةطـةر ئـةوة بكرَيـت، ئـةوة ديـاردةي ذن كوشـنت و تاوانـةكاني تـرين كـةم دةبَيتـةوة، دووةم           

جةنابي باسي دامةزراندني دةزطاي نةزاهةي كرد، بَيطومان ئَيمة تا ئَيستا ياسايةكمان نية بؤ نةزاهة، بـةآلم  
زطاي ضاودَيري دارايي لـة كوردسـتان، لـة ثةرلـةماني كوردسـتان ياسـاي بـؤ دةركـرا، بَيطومـان دةزطايـةكي           دة

ــة           ــةو ئةجنومةن ــةي ئ ــا ك ــةزراوة، ئاي ــؤ دانةم ــةي ب ــتا ئةجنومةنةك ــا ئَيس ــةس ت ــة، ب ــاكةي هةي ــة، ياس طرنط
ةهاتووة؟، كــة دادةمــةزرَيت؟، بــؤ ئــةوةي ئيشــوكارةكاني خؤيــان بكــةن، بَيجطــة لــةوة  ئايــا كــاتي ئــةوة نــ    

هةَلمــةتَيكي نيشــتماني بكرَيــت بــؤ بةطــذدا ضــوونةوةي طةنــدةَلي، ضــونكة ئةطــةر دةزطاكــة  نــةبَيت، واتــة 
ديواني ضاودَيري داراين نةبَيت، خؤ ئَيمة شس ترمان هةية، ياساكاني ترمان هةية، كة ئةوانين زؤر با  

ةبَي ئَيمة ر ابوةستني يـان كـاتي ئـةوة هـاتووة     ضارةسةري كَيشةي طةندةَليان كردووة لةكوردستان؟، كة ئايا ئ
من بةو ثَييةي كة سةرؤكي ليذنةي : بةجدي بة دواي مةسةلةي طةندةَليدا بضني و بنةبر ي بكةين؟، سَييةم

ثةيوةندييةكامن جةنابيشت باسي هةندَي  لة ثةيوةندييةكانت كرد، كة ثَيويستة حكومةت لةطـةَل وآلتـاني   
ئـةوة كـارَيكي زؤر باشـة، زؤر ثـريؤزة، ئَيمـة هـةموومان ثشـتيواني لـةو هـةنطاوة           دةرةوة هةيبَيت، بَيطومـان 

دةكــةين، ثَيويســتة ضــي تــر حــزب و اليــةن وتــاك، ثةيوةنــدييان بــةوآلتاني دةرةوة نــةبَيت، بــةآلم بــا مــن     
ثرسيارَي  لـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بكـةم؟، بؤضـي تـا ئَيسـتا حكومـةتي هـةرَيم لـة سـَي وآلت لـة              

اني جيهـان نوَينةرايــةتي ر ةويمـان هةيـة؟، زؤر لَيــرةو لـةوَي خـةَل  بــةناوي نوَينةرايـةتي حكومــةت،       وآلتـ 
كـةس هةيـة، كـة تـةنها      1لةوآلتَي  دوو كةس بةناوي نوَينةرايةتي حكومةتةوة كار دةكةن، لة وآلتَيكي تـر  

 .يةك نوَينةري ر ةوية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤميؤ، رةرمووزؤر سوثاس، كاك ر 

 :بةر َيز ر ؤميؤ حزيران نيسان
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دواي بةخَيرهاتين طةرمي سـةرؤكي هـةرَيم و وةرـدة ياوةرةكـةي، مـن تةئكيـد لةسـةر دووخـاَل دةكةمـةوة،          
مةسةلةي كؤتايـة، مـن سوثاسـي جـةنابيان دةكـةم، كـة طرنطيـةكي تـةواوي بـة نةتـةوةكاني  ـةيرة            : يةكةم

ة، بة خؤيان و مارةكانيان و داهاتوويان، بةآلم من لَيرةوة دةثرسم؟، ئايا ئةوةي ر اسـس بَيـت مـن    كوردي داو
تا دوَييَن وا لةمةسةلةي كؤتا طةيشتبووم، كة مةسةلةي كؤتا مةسةلةي خصوصيةتة بؤ نةتـةوةكان، كةواتـة   

( داني، سـرياني، ئاشـووري  طـةلي كةـ  ) ئةبَي هَيزو اليةنة سياسـيةكاني سـةر بةنةتـةوةكان، وةكـو طـةلي ئَيمـة      
هةروةها برا توركمانةكان وبرا ئةرمةنةكانين، ئةو كورسيانةي كة بؤيان دانراوة، ئةبَي ئةوان ر ووبـةر ووي  

نوَينةرةكةي خؤيان، هةريةكـةو بـةطوَيرةي ئـةو ضـةند كورسـيةي بؤيـان       ( 5)هةَلبذاردن بن بؤ هةَلبذاردني
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َيت، كة براي كـوردو توركمـان و حـةتا عـةرةبين بتـوانَي دةنـط       دانراوة، بةآلم ئةطةر كؤتاكة بةو شَيوةية ب
بةنوَينةري نةتةوةكان بدات، هةروةها نةتةوةكاني ترين دةنط بةواني تر بدات، بةر اسس من دةثرسم ئايا 
ئَيمــة نــةختَي  لةمةســةلةي مانــاي كؤتاكــةو لــة خصوصــيةتةكةي دوور ناكةوينــةوة؟، مــن وام ئــةزاني كــة  

اراســتين خصوصــيةتي نةتةوةيــةك، كةواتــة مــن دةثرســم ئايــا نوَينــةر و هَيــزو اليةنــة  كؤتاكــة دةبــَي بــة ث
سياســيةكاني كــة كؤتايــان بــؤ دانــراوة حــةقي خؤيــان نيــة؟، كــة ئــةوانين لــة ليســتةكاني تــر بةشــدار بــن،   

ئــةبَي ئــةم نةتةوانــة ئــةوةي ر اســس بَيــت نوَينــةريان لــة ليذنــةكاني بــاآل و لــة    : هاوثــةمياني بكــةن، دووةم
ليذنةكاني تردا هةبَيت، ئةوانةي كةوا ثةيوةسنت بةهةَلبذاردن، وةكو ليذنةي باآلي هةَلبذاردني ثةرلـةماني  

بةر اســس مــن هــةر لــة ر وانطــةي طرنطيــدانتان بةمةســةلةي نةتــةوةكان، مــن دةثرســم    : كوردســتان، ســَييةم
دامي ليذنـةي ثَيداضـوونةوةي   سةرةر اي ئةوةي بةر َيزيشتان باستان كرد مةسةلةي دةستوورة، من وةكـو ئةنـ  

دةســتووري هــةرَيمي كوردســتان، لةوانةيــة ضــةندةها هؤكــار هــةبن، كــة تائَيســتا دةســتوورةكة نةهاتووةتــة   
ثةرلةمان، ثةرلةمان و خةَلكي كوردستانين دةنطيان لةسةر ئـةم دةسـتوورة نـةداوة، بـةآلم مـن ثـَيم باشـة،        

  لةهؤيـةكاني دواكـةوتين دةنطـدان لةسـةر دةسـتوور،      لةبةر ئةوةي طـةلي ئَيمـة ئـةوةي ر اسـس بَيـت، يـةكيَ      
ئَيمة  ئةطرَيتةوة، ئَيمة كة طريوطررتَيكمان هةية، كَيشةيةكمان هةية، مةسةلةي ناوة، ئةوةي ر اسـس بَيـت   

ي مانطي شوباتي 12من لةكاتي خؤيشيدا لةكاتي هةمواركردني ضوارةمي ياساي ثةرلةماني كوردستاندا، لة 
كةـداني، سـرياني،   ) وة كرا، ئَيمة طةيشتينة ئةو ئةجنامةي كة ئةو ثَينج كورسية بـؤ طـةلي  ر ابردوو، باسي ئة

ي 12بؤية ئَيمة داوا دةكةين كة ئةم ياسـايةي لـة   ( كةداني سرياني ئاشووري) دياريكرا، نةك وةكو(ئاشووري
و لـةو كَيشـةية   شوباتي مانطي ر ابردوو دةرضوو، بكرَيـت بـة بنةمايـةك بـؤ ئـةوةي ئَيمـة  لـةو طريوطررتـة       

نةجامتان بَيت، ضونكة ئةتوامن بَةَيم ئةمة داخوازي سةرجةم نوَينةراني طةلي ئَيمةية، كة لةم ثةرلةمانـةدا  
 اليةنـة  ي%80 بَةـَيم  ئـةتوامن  ياداشـتنامة  و دؤكيمَينـت  بـةثَيي  هـةروةها  ئَيمةيـة،  لـة  طوَييـان  ، ئَيستا ئامادةن

 دةسـتوور،  نووسـينةوةي  ليذنةي دةست طةياندوومانةتة ر ةوي بةشَيوةيةكي ئَيمة  كة ئَيمةن، سياسيةكاني

 .سوثاس زؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو رةرةج، حممد كاك سوثاس، زؤر

 :د د ررج حممد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 بـةر َيزةكانين  رةوةزي هةروةها كوردستان، هةرَيمي سةرؤكي دةكةم بارزاني مةسةود كاك بةر َيز بةخَيرهاتين

 كـة  ئةكـةين  ئـةوة  ثشـتطريي  ئَيمـة   :يةكـةم  بكـةم،  لةسـةر  قسةي كة هةية خاَلم سَي من وةَلآل ميوانانين، و

 ئةزموونـة،  ئةم و ئَيمة طةلةي ئةم ئةزانني ئَيمة ضونكة بر وات، خاوَيين و بةثاك كةوا طرنطة، زؤر هةَلبذاردن

 ســةنطي هةَلبذاردنانــة  ئــةم ئازاديــةكان، و لــةماف ر َيزطــرتن بــؤ مابَيــت كةلةبةردةمانــدا ر َيطةيةكــة تــةنها

 بَيت شةراف ريةةةن بَيت، ودميوكراسي خاوَين كةوا ئةخوازين و ئةكةين جةنابت ثشتطريي ئَيمة  مةحةكة،
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 ئـةو  يـان  دةرضـووة،  كـةوا  ر اثؤرتـةي  ئـةو  :دووةم سـةرمان،  نةيةتـة  دةرةكـي  ر ةخنةيةكي هيض كةوا بةجؤرَي 

 هـةمووي  بَةـَيني  نـاتوانني  لةكوردسـتاندا،  مـرؤظ  مايف ر ةوشي لةسةر دةردةضن، ناوة ناوة كة انيانةيبي ر اثؤرتة

 ئةطـةر  ئـةوةي،  بـؤ  بنـَيني  هـةنطاو  ئَيمـة  خؤيـةتي  حةقي بةآلم تَيكةَلة، بَيطومان نار استة، هةمووي يان ر استة

 مةسـةلةيةكي  وائـةزامن  بكـةين  ةسـةري ضار بتوانني ئةطةر نةيهَيَةني، زؤريشة ئةطةر بكةينةوة، كةماي كةمة

 لـة  حزبي مةكات، لةسةر جةنابيشت وتارةي ئةو و ئةكةم بةر َيزانة ئةو ثشتطريي منين ئَيمة، بؤ طرنطة زؤر

 بَيـت،  جـةنابت  سـةآلحيةتي  لة كةوا ئةكةم داوا من دةرةوة، وآلتاني بة ئةحزاب ثةيوةندي يان دةرةوة وآلتاني

ــ  ــَيت بر يارَي ــةوا دةربض ــةك ك ــي ات،م ــة حزب ــان ل ــةمَينَيت، وآلت ــت ن ــة ببَي ــةكات، ب ــةرَيمي م ــتان، ه  كوردس

 وآلتانـة،  بـةو  هةيـة  ثَيويستيةكمان و حزبيشني ئةطةر هةبَيت، وآلتانةدا لةو كوردستان هةرَيمي نوَينةرايةتي

 بازرطـاني  وةكـو  ،وآلت بـةعزَي   لـة  بَةَيم ئةتوامن بةداخةوة بكةين، كارانة ئةو نوَينةرايةتيانةوة ئةو ر َيطاي لة

 خـاَلي  هةيـة،  طررتَيكـي  ضـةند  ئـةوة  ئةزامن وا تر، شس يان ئةكات، بؤ وةرةقةي يةكَي دَيت خةَلكَي  لَيهاتووة،

 هةمانـة،  بة ـداد  لةطـةلَ  كةوا طررتانةي كَيشةو ئةو بؤ ئَيمة ناكرَي هةرَيم، سةرؤكي بةر َيز ئةوةية، ئةساسيم

 يـان  ئةكـةين،  دميسـتؤرا  ضـاوةر َيي  هةميشـة  مةسـةلةن  هـةبَيت،  مانثَيشـنيار  يـان  هـةبَيت،  ثرؤذةمـان  ئَيمة 

 هةيـة،  لةكوَيـدا  خـؤت  بةشـي  نـازاني  دوايي ئةكات، تَيكةَل شت ئةوةندة ئةوين ئةكةين، تر يةكَيكي ضاوةر َيي

ــةلةن ــةنابت مةس ــدت ج ــةر تةئكي ــردةوة، ئــةوة لةس ــاددةي كــة ك ــو 140 م ــةتي وةك ــور خ ــة س ــؤ واي ــة، ب  ئَيم

 كـة  بكـةين  ثَيشنيارَي  ئَيمة ناكرَيـت ئايا ميةةةتةية، ئةم مةزَلوميةتي سور، خةتي نةك مةية،ئَي مةزَلوميةتي

 بةشَيكني ئَيمة كة ئةيزانني ئَيمة ئةوةي ضونكة دةوروبةرةكة ، هي هةم بكةين، باس خؤمان مةسةلةي هةم

 نَيودةوَلةتيـةوة  ذةوةندييةكيلةبةر لةوانةية تر خةَلكي ناكات، سةيري ضاوة بةو تر خةَلكي مةزَلوميةتة، لةم

 كـة  ثَيشـنيارمة،  ئةمـة  مةسـةلةن  موصـَ ،  و ئَيمـة  كَيشةي بكات، سةيري دةوروبةرةوة لةبةرذةوةندييةكي يان

 تـؤ  ئـةوة  بةبَي بَيت، تر خةَلكي يان بَيت عةرةب ض ئةكةين سةير هةرضي ئةكات، ئَيمة لة ر وو طررتَيكة ئةمة

 ثَيشـنيارَيكمان  خؤمـان  ئَيمـة  نـاكريَ  ئايـا  ئةكـةن،  سـةير  بةتاوانبار ؤ ت هةر خراويتةوة، دوور مةسةلةكة لة

 ر اي ئةطـةر  خـؤ  لَيوةرنـاطرن  ئةمـةمان  اليةنـةكان  ئةطـةر  جيهـاني،  ر اي بة بيدةين كةمةوة بةالي كة هةبَيت؟،

 مـــايف هـــةم ئةكـــةين خؤمـــان مةزَلوميـــةتي لـــة بـــاس هـــةم ئَيمـــة ئـــةزانَي بكـــات، ئةمـــة ســـةيري جيهـــاني

 .سوثاس زؤر لةطةَلياندا، هاوبةشني ئَيمة كة مةسةلةي لةو ئةثارَيزين، كةمشاندةورووبةرة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو حةسةن، كاك سوثاس، زؤر

 :د د بابكر حسن بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ئـةو  بـةثَيي  كـة  ةوةيئـ  ئةوةيـة،  بـةر َيزيان  لـة  داوامان ئةكةم، هةرَيم سةرؤكي جةنابي بةخَيرهاتين ثَيشةكي

 هةرلة بدات هةوَل ثةر ي ئةو كة ئةكات، ضاوةر وان خةَلكين و لةسةرشانيةتي كة طةورةيةي بةرثرسياريةتية

 ئةطـةر  خوانةخواسـتة  كـة  طرذيـةك  هـةر  خاوكردنـةوةي  و ر وونـةدان  بـؤ  هةَلبذاردنـةكانين  لةكاتي ئَيستاوة،
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 ئـةو  بةثَيي بةآلم ثَيويستة، اليةكمان هةموو لةسةرشاني شتة ئةو بةر اسس هةَلبذاردنةكاندا، لةكاتي ر ووبدات

 زؤر ئةكات، لةو ر وو بةرثرسياريةتيةكة زياتر هةيةتي، هةرَيم سةرؤكي جةنابي كة توانايةي ئةو و دةسةآلتة

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو دلَير، كاك

 :شريف حممد دلَير بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ســةرؤكي بــةر َيز قســانةي ئــةو ئةكيــد ئةكــةم، بــةر َيزةكان وميوانــة هــةرَيم ســةرؤكي طــةرمي بــةخَيرهاتنَيكي

 لــةم دميوكراســيانة، مونارةســةيةكي كردنــي زامــن ضــؤنيةتي ولــةبارةي شــةراريةت لــةبارةي كــردي، هــةرَيم

 قؤنا ـةدا  لـةم  ئَيمـة  كـة  وة،ئةكةينـة  لـةوة  تةئكيـد  ئَيمة  طرنطةو زةرووريةتَيكي بةر اسس ئَيمةدا، قؤنا ةي

 هـةم  و بكـات  زامـن  دميوكراتيةت بتوانَي هةم كة هةية، شةراف دميوكراتيانةو مونارةسةيةكي بة ثَيويستيمان

 لـة  كَيشـةكامنان  بةرامبـةر  كوردسـتان،  ئـةمر ؤي  يـةكر يزي  ئاسـت  لـة  وسياسـيةكامنان  دةسـتوري  مارة بتوانَيت

 ئيجابيات لة ضؤن كة وتي بةر َيزيشي وةك كة واية زةروورةت كة ةئةكةمةو دووثاتي بؤية بكات، زامن بة داد

 لةبةرئـةوة  سةبيدا، لة هةم و ئيجابي لة هةم كة ئةوان، الي ئةكةوَيتة مةسةوليةت زؤرترين سةبياتةكانيشدا و

ــة ــس ل ــدا ئاس ــةم هةَلبذاردنيش ــة ل ــةدا قؤنا  ــَيم نوَيي ــة ث ــرين واي ــةوليةت زؤرت ــة مةس ــاني كةئةكةوَيت  سةرش

 لــة بتــوانَي و ثَيشــةوة بضــَيتة ئيجابيانـة  زؤرتــر هــةنطاوَيكي بــة قؤنا ــة  ئـةم  بتــوانني ضــؤن كــة َيزيان،بـةر  

 بةضةســـثاندني ثَيويســـتيمان ئَيمـــة بةر اســـس كـــة قؤنا ـــةدا لـــةم بَيـــت، طةلةكـــةمان ر ةواي دؤزي خزمـــةت

 ثَيشــنيارةي ئــةو كة؟ثرســيارَي زيــاتر مــن مةســةلةي دووةم ثَيويستيشــة، قؤنا ــةداو لــةم هةيــة دميوكراتيــةت

 ئاسس لة بوعدَيكي خؤي ثَينشيارانة ئةو بةآلم قانونيةوة، ر ووي لة ثَيي نيني مولزةم ئَيمة دميستؤرا، ئَيستاي

 ئةكيـد  هةيـة،  ئَيمـةوة  بـة  ر استةوخؤشـي  ثةيوةنديـةكي  و هةيـةتي،  عَيراقين ئاسس لة هةية، نَيودةوَلةتين

 ئـةوة  ضـونكة  بَيـت،  سـور  خـةتي  ئةبَي ئةوة كة ئةكةين، 140 ددةيما زةروورةتي لة تةئكيد هةموومان ئَيمة

 هَيشــتا كــة ناوضــانةي ئــةو ضوارضــَيوةي لــة ئَيمةيــة ر ةواكــاني مةســةلة كردنــي زامــن بــؤ ضارةســةرة يةكــةم

 كـة  ثَيشـنيارانةي  بـةم  بةرامبـةر  وايـة  زةروورةت وايـة  ثَيم من بةآلم كوردستان، هةرَيمي سةر نةهاتوونةتةوة

 ضـني،  ثَيشـنيارانة  ئـةو  نيـة،  ر وونيـةك  نية، وازحيةك ئَيستا تا كوردستان، خةَلكي بةنيسبةت َيستائ ئةكرَيت،

 بؤيـة  كردووة، شَيوازانةي بةم ثَيشنياري مانشَيت هةندَي كة ئةبيندرَيت، رؤذنامةنووسانةوة لةر وانطةي تةنها

ــي ئاســس لــة ئــةكرَيت وايــة ثــَيم ــيارَيتيةكي كــة ردســتانكو سياســيةكاني اليةنــة كوردســتاني، سياس  بةرثرس

ــذوويان ــة مَي ــة هةي ــت ل ــةم ئاس ــةو ئ ــة قؤنا  ــذووي ل ــي مَي ــدا سياس ــداري كوردستانيش ــدي بةش ــةن، ج ــؤ بك  ب

 مةسـةلةيةكي  كـة  مةسـةالنة،  ئـةو  ضارةسةركردني بةردةم ئةخرَينة كة نوَييانةي ثَيشنيارة لةو طيتتوطؤكردن

 ريدر الي قانوني هةرَيمَيكي بتوانَي، هةرَيمة ئةم هاتوودالةدا ئةوةي بؤ طرنطيشة زةمانةتَيكي ئةصَةةن طرنطة،



 110 

 ئــةتوانني وايــة ثــَيم وناوةنــددا ئَيمــة لةبةرامبــةر كةئَيســتا مةمالنــَين ئــةو هــةموو عَيراقــدا، لةئاســس بَيــت

 .سوثاس زؤر بكةين، دؤزةكةمان بة خزمةتين بيثارَيزين، زياتر خؤمان بةيةكر يزي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بـدةن  ر َيطـام  من بةآلم بوو، تةواو كرد قسةيان حزبةكان و رراكسيؤن بةناوي كةوا ئةوانةي وةَلآل سوثاس، زؤر

 .د و د ـد  عووـان  وكـاك  مـاراني  بـاني  عووان كاك بة بدةم دةقةيةكين يةكي سةرؤك جةنابي بةئيجازةي

 .رةرموو ماراني، باني عووان كاك ثريخدر، كاك شكريةو

 (:ماراني باني )قادر داهللعب عثمان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 مـةجالي  كـة  ئةكـةم،  ثةرلـةمانين  سـةرؤكي  جـةنابي  سوثاسـي  ئةكـةم،  هةرَيم سةرؤكي جةنابي بةخَيرهاتين

 كـة  هةيـة،  ئـةوة  دةنطـؤي   :يةكةم  هةية، ثرسيارم دوو من هةرَيم سةرؤكي بةر َيز بكةم، قسة دةقةيةك ثَيدام

 لـيَ  مووضـةكةي  بـر يين  هةر ةشـةي  طـؤر ان  ليسـس  بـة  بـدات  دةنـط  كوردسـتان  لـة  رَيـ  خؤ مووضـة  هـةر  طواية

 هةَلبـذاردني  ديـارة  ثَيكـرد،  ئامـاذةت  جـةنابت  وةكـو  :دووةم ر ايـة؟،  ئـةم  بـؤ  ضـية  قسةتان جةنابتان ئةكرَيت؟

 لةكوردسـتاندا  ئَيسـتا  تـا  ئَيمـة  كوردسـتان،  ثةرلةماني هةَلبذاردني لةطةَل دةبَيت، هاوكات هةرَيم سةرؤكايةتي

 بـــةر َيوةبردن، سيســـتةمي ريـــدر الين عَيراقـــي دةســـتووري بـــةثَيي نيـــة؟، لَيـــدراومان بر يـــار دةســـتوورَيكي

ــتةمَيكي ــة، سيسـ ــذاردني ثةرلةمانيـ ــةرؤكايةتي هةَلبـ ــةرَيم سـ ــَيوةي هـ ــةر َيوةبردني شـ ــتةم بـ ــؤر ي سيسـ  دةطـ

 .سوثاس زؤر ضية؟  ثرسيارة ئةو بؤ وةآلمتان جةنابتان ريةاسي سيستةمي بؤ لةكوردستان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو ا د، عووان كاك

 :امني  د ا د عثمان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 هةَلبـذاردن  دونيـادا  لةهةموو بَيطومان ئةكةم، ياوةري وةردي و هةرَيم سةرؤكي جةنابي طةرمي بةخَيرهاتين

 وةكـو  تـةموز  ي 25 لـة  كوردسـتان  ئـةجمارةي  هةَلبـذاردني  طـةورة،  لةخواي خوازين دوعا وةرضةرخانة، خاَلي

 ئيشــــةكان، كــــارو باشــــاكردني و بةرةوباشــــا بَيــــت وةرضــــةرخان خــــاَلي ر ايطةيانــــد، ســــةرؤك جــــةنابي

ــةكان، ــةوةي خزمةتطوزاريي ــةي طةر ان ــريين متمان ــةماوةر زؤرت ــة ج ــةي، ب ــةو حكومةتةك ــَيوةي ب ــة ش ــةو ك  ئ

 قورئــان كــةوا كوردســتان ثــريؤزي خــؤَلي و خــاك بــؤ ئينتمــا نةتــةوةيي، ئينتمــاي ة %100 كــةوا ئينتمايــةي

 كـرد  موقار ةنـةي  كـردو  خزمةتطوزاريانـة  لـةو  باسي هةرَيم سةرؤكي جةنابي داوة، بر يار ثريؤز بة كوردستاني

 2005 تــا 1221 لـة  جوانـة،  كةشـتَيكي   2002 – 2008 تـا  1222 – 1221 لـة  ثَيشـوودا،  سـاآلني  لةطـةلَ 

 جـةنابي  كـةوا  ئومَيـدةوارين  هةيـة،  هـةرَيمي  سـةرؤكي  ئَيستا نةبوو، دياريكراوي هةرَيمي رؤكيسة كوردستان

 كوردسـتان  ئايينزاكـاني  و ئـاييين  و نةتـةوةيي  ثَيكهاتـة  هـةموو  تةماشـاي  باوكانـةوة  بةضـاوي  هةرَيم سةرؤكي

 كوردسـتان  هـةرَيمي  بؤ تدةبَي مَيذوويي زؤر ثَيشينةيةكي طةورةو وةرضةرخاني خاَلَيكي ئةوة بةر اسس بكات،
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 ئينتمـا  بؤ دةكةم، ئومَيد كةوا دةكةم عةرز خاَلتان يةك دونيادا، لة كوردَي  هةموو بؤ دةبَيت شانازي وجَيطاي

 كـة  بةماَلةكـةي،  و بةشـارةكةي  كـورد  خـةَلكي  بـووني  ودَلخـؤ   كوردسـتان  بـة  بـوون  ودَلخؤ  خؤَل و خاك بؤ

 بـةها  بـؤ  نـةمَينَيت،  شـار  بـؤ  ئينتمـا  نـةمَينَيت،  كوردسـتان  خؤَلي و اكخ بؤ ئينتما دةدا، هةوَلي ثَيشوو ر ذَيمي

 ئـيةالم  لـة  كةوا منوونة يةك بطةر َينرَيتةوة، %100 ئينتماية ئةو كةوا هةوَلبدةين ضؤن نةمَينَيت، ثريؤزةكان

 بـؤ  هـةر  هةيـة،  طـررس  شارؤضـكةدا  لـة  يـان  شـاردا  زؤر لـة  يـان  كوردسـتان  لـة  تـاثؤكردن  مةسـةلةي  دةبيستني

 لةشـاري  منوونـة،  بـؤ  ئـةَلَيم  مـن  بـةآلم  بكـات،  كوردسـتان  هـةموو  باسي دةبَي ثةرلةمان ئةندامي ديارة منوونة،

 ئـةكات،  ئَيسـتا  ثـَين  سـالَ  (32) طةر ةكَيكـةو  كـة  خـانوو، (202) 1270 ساَلي لة شةهيد، ضةندجار قةآلدزةي

 قـانوني  طررتَيكـي  هـيض  َلكةكـة خة ئـةوةي  بـيَ  (حسـني  سـةدام  )سـةردةمي  تا دا(بكر حسن ا د) لةسةردةمي

 ررؤشتووةتةوة، بةخةَلكةكة زةوييةكاني حكومةت، 1278 ساَلي لة جارَي  كة ئةوةي لةطةَل ئَيستا تا هةبَيت،

 دةكـةم  ئومَيـد  تـاثؤ  طـررس  نـاكرَي،  بـؤ  تاثؤيان بةس هةية، تةمةيكيشيان تائَيستا بةآلم هةية، ثارةيان وةصَةي

 خانووةكـةي  بـة  دَلـي  خةَلكةكـة  ئـةوةي  بـؤ  نـةمَينَيت،  كوردسـتاندا  هـةموو  ةل طةورة، خواي بةثشتيواني كةوا

 ئومَيـدي  بـة  بَيـت،  خؤ  بةكوردستانةكةي بَيت، خؤ  بةشارةكةي بَيت، خؤ  بةخاكةكةي دَلي بَيت، خؤ 

 .سوثاس زؤر هةموواليةك، بؤ وبةختةوةري سةركةوتن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

 .رموورة شكرية، دكتؤرة سوثاس، زؤر

 :ابراهيم رسول شكرية .د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 هةيـة،  روونكردنةوةشـم  و بكـةم  ثرسـيارَي   حـةزمكرد،  مـن  بةر اسـس  دةكـةم،  هـةرَيم  سـةرؤكي  بةخَيرهاتين

ــةر َيزت ــةموو ب ــتَيكي ه ــت ش ــكرد، جوان ــةو باس ــةموو ئ ــةي ه ــةوا خزمةتطوزاريان ــة ك ــةرَيمي ل ــتان ه  كوردس

 ئَيسـتا  تـاكو  ر اثةر ينـةوة  لـةدواي  بةر اسس كة بكرداية، ميديامشان دةوري باسي بوو خؤ  مثَي ثَيشكةشكراوة،

 ر ؤذنامةيـةمان  طؤظـارو  هـةموو  ئـةو  هةيـة،  ر اديؤيـةمان  هـةموو  ئـةو  هةيـة،  ئاوانيمان كةناَلي (17) نزيكةي

 قةَلـةم  هـةموو  ئـةو  ةر ين،ر اثـ  ودواي ر اثـةر ين  لـةثَين  بةبـةراوردَي   هةية، ضاثةمةنيةمان هةموو ئةو هةية،

 خـةآلتي  هـةموو  ئـةو  شـاعريانة،  هـةموو  ئةو ضاثكردووة، خؤيان كتَي، كةوا ئةديبانةي هةموو ئةو نووسانةو

 ئـةمر ؤ  ئةكـةن  داهَينـان  كـةوا  ئةوانـةي  وهةروةها ونووسةران ئةديبان بةسةر دابةشكراوة كة شارستانيةتيةي

 مـن  دةدات، ثيشـان  كوردسـتان  شارسـتاني  جـواني  ر وويةكي كةوا بوو خؤ  ثَيمان ئةمانة ئةكادمييدا، لةبواري

 باسـي  بةويذدانـةوة  ميديا كةناَلةكاني هةموو ر ؤذنامةنووسةكامنان لةمر ؤوة دةبَي دةَلَيم، بةويذدانةوة ئةمر ؤ

 ياليـةك  هـةموو  مـن  ئةوال، ئةمالو سةر بكرَيتة هَير  كةوا نةماوة، ئةوة كاتي ئيا بكرَيت، كوردستان جواني

 زمـاني  ئـةو  لـةمر ؤوة  خؤشـة  ثـَيم  مـن  وةسـتاون،  لَيـرة  كةناَل و رؤذنامةنووس (10) نزيكةي ذمارد، هؤَلةكةم

 هـةنطاو  ئَيمـة  ويذدانـةوة  بـة  لةمـةودوا  ثَيويستة دةكةن، هةرَيمي حكومةتي ئاراستةي كةوا تيذييانةي توندو

 بةر َيزيشــت لَيكــردةوة، تةئكيــديان كــةزؤر دميســتؤرا ر اثــؤرتي مةســةلةي بةر اســس تــرم، خــاَلَيكي هــةَلبَينني،
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 بكرَيــت، ضارةســةر شــتَي  هــةموو لةدةســتووردا ئــةبَي دةســتوورة، كَيشــةي كَيشــةكةمان ئَيمــة ثَيــدا، ئامــاذةت

(U.N)ئَيمة كة مةسةلةية، ئةو بؤ نية؟، بةكاتةكان كردن وياري دووري بةر َيزت بةر اي مةسةلةكةوة، ناو هاتة 

 لة ثرسيارَيكيشم مةركةزدا، لةطةَل بكرَيت، ضارةسةر بة داد لة ثَيويستيشة ماندايةوثةرلة لةناو كَيشةكةمان

 رةلةسـتني  لـة  كـة  كـرد  عـةرةبي  لةدةوَلـةتاني  يـةكَي   سـةرؤكي  هـاتين  بـة  ئامـاذةت  بـةر َيزت  هةية؟، بةر َيزت

 هـاتووة،  ئةوة بؤ (عباس حممود) طواية كرد، بةمنةوة ثةيوةندي كةناَل سَي دوو، بوو،(عباس حممود ) هاتبوو،

 قـةت  ببيـنم،  واقيـ   خؤم كةوا ئةوةي بةر اسس من ب ، نيشتةجَي لَيرة كوردستانةوة، بَيننة رةلةستيين كةوا

 هـةبَيت  شـتَيكين  ئةطـةر  كوردسـتانةوة،  بَينـة  رةلةسـتني  عةرةبةكاني كة ناكةيت، شتانة بةو ئاماذة بةر َيزت

 مـن  ر ادةيـةك  ض تـا  ئايـا  ثةرلـةمان،  بـؤ  ئةطةر َينَيتـةوة  شـتَي   وهـةمو  كـة  دَلنيـاين  بةر َيزت لة ئَيمة ئةوةندةي

 دَلنيـام  هـةبَيت  شـتَيكين  ئةطـةر  نـةبووة،  لـيَ  طـوَيم  خـؤم  بـةطوَيي  ضـونكة  بـدةم،  تةسـرحيَي   هيض نةمتواني

 .سوثاس زؤر ر استة؟، ر ادةيةك ض تا ئةمة ئايا ثةرلةمان، بؤ ئةطةر َينَيتةوة شتَي  هةموو هةرَيم سةرؤكي
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 ئـةوانين  بـا  ماوة، توركمان دةنطَيكي و ئيزيدييةكان برا دةنطَيكي هةبَيت ئيجازة  ئةطةر وةَلآل سوثاس، زؤر

 .رةرموو ثريخدر، كاك بكةن، قسة

 :خةي  سةيمان خضر بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئـةو  جـةنابي  :يةكـةم  ر وو، دةخةمة خاَل سَي دكةم، ياوةري وشاندني كوردستان سةرؤكي جةنابي بةخَيرهاتنا

 لـة  ر ابـوون،  نةتـةوةيي  و خـؤي  ئـةركي  كوردسـتانيَ  ئةنـدامانيَ  موصَ ، دةورووبةري لة مة خةَلكي كو ئاطادارة

 درَيغـي  دهـؤك  ثارَيزطـاي  :دووةم طـووتن،  بَيتـة  ئيمكانـة  دميسـتؤرا  ر اثؤرتـا  لـة  ضـية؟،  وان ضارةنووسا تةنطاظن

 نايـةت،  دةرحـةق  ئـةويَ  بودجـةي  بـةس  قةزايـة،  ثَيـنج  ضـوار،  ئةو بؤ خزمةتطوزاري دنيثَيشكةشكر بؤ ناكات

 كَيشــةيةك كــو :ســَييةم بكــات، ر ةضــاو خاَلــة ئــةم وةزيــران ئةجنومــةني هــةبَيت لةجةنابتانــةوة ر اســثاردةيةك

 بـؤ  رطـرتن، وة هاتينـة  موصـ َ  لـة  ئةنسـتؤتي  زانكـؤي  كةلة ئَيمة قوتابيانةي ئةو بوويةوة، دووبارة ئةمساَلين

 لــة ر ؤيشــتينة، خــؤ مــاَلَي بــؤ نةبوويــةو ضارةســةر ئــةوان كَيشــةي ئــةو ئَيســتا هــةتا 2002 – 2008 ســاَلي

 دةرضـووي  وةزارةتـدا  هةندَي لة موصَ  ناضَيتة مة خةَلكي دابر ين، هاتينة مةخابن موصَ  ئةمين دوماهين

 و وةزيـــران ئةجنومـــةني بـــؤ ةبَيتهـــ لةجةنابتـــةوة ر اســـثاردةيةك حـــةزكرد مـــة دامةزرانـــدن، تَينـــة ئَيمــة 

 .سوثاس دامةزراندن، بَيتة خؤي تايبةمتةندي لةبواري هةريةكةو تر، وةزارةتةكاني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو تةَلةةت، كاك
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 :توريق صاحل حممد طلعت بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 لـةم  توركمان ضوار ئَيمة بةر اسس ياوةرةكةشي، وةردة هي و دةكةم هةرَيم سةرؤكي جةنابي بةخَيرهاتين زؤر

 يارمةتيانـداوين،  كـةزؤر  دةكـةم،  ثةرلـةمان  سـةرؤكايةتي  سوثاسي زؤر كردووة، بةشدارميان ثةرلةمان دةورةي

 مينبـةرة  لـةم  توركمـان  كـةس  ضـوار  ئَيمة كةطواية نةكردووين تةماشايان لةر ؤذان ر ؤذَي  هيض رراكسيؤنةكان

 ضـاكين  نـةكردووة،  رةرقةمان ئةو ئَيمة  لَيطرتووين، ر َيزيان زؤر دةكةين، توركمانةكان يةيتةمس ثريؤزةوة

 ميةةةتةكـةمان  مةشـاعريي  لة تةعبرييشمان كوردستاندا، ثةرلةماني لةناو كردووة ميةةةتةكةمان نوَينةرايةتي

 بةشـدارميان  ثَيشـوودا  ةكانيدةور لة كة كردووة زةرةرمان كةضةند كرد هةستمان زؤر بةر اسس لَيردا، كردووة

 بـــؤ كـــراوة بـــا  شـــس زؤر كـــردووة، بةشـــدارميان ليذنـــةكانين لةهـــةموو و بةشـــدارين ئَيســـتا نـــةكردووة،

 ر ةخنـةيان  ثَيشا كةوا برادةرانةي ئةو لةكوردستان، سياسي لةقةراري بووين نزيكين بةر اسس توركمانةكان،

 بةشـداري  كوردسـتان  لةثةرلـةماني  ئةكـةن،  ئين كوردستان يئاآل ذَير ضوونةتة ئةوانة دةيانطوت لَيدةطرتني،

 بؤ بوو شةرةف ئةوة دةكةن، ويةكَيس ثارتي بؤ سيخور يةتي بذاردوون، هةَليان يةكَيس و ثارتي ئةوانة دةكةن،

 دةكــرد، دةرةوة وآلتــاني بــؤ ســيخور يةتيان ئــةوان ئــةوت، ئَيمــة بــة قســانةيان ئــةو كــةوا كةســانةي ئــةو ئَيمــة،

 نوَينـةرين (4) كـة  ئَيمـة  ئَيسـتا  دةبَيـت،  نوَينـةرمان  (5) داهاتوو هةَلبذاردني لة مةمنوونني زؤر زؤر  ئَيستا

 لةطـةلَ  بةدةسـت  دةسـت  توركمانـةكان،  بـؤ  كـراوة  باشـين  شـس  كوردسـتان،  ثةرلةماني لة كردووة بامشان شس

 .سوثاس دةكةم، اليةكين هةموو سوثاسي زؤر رراكسيؤنةكان، هةموو
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .رةرموو طةالوَيذخان، كةس دوا سوثاس، زؤر

 :ججي شابا طةالوَيذ بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ســةرؤك جـةنابي  كؤتاكةيــة، دةبـارةي  هــةر ثرسـيارةكةم  مــن دةكـةم،  هــةرَيم سـةرؤكي  جــةنابي بـةخَيرهاتين 

 تر نةتةوةكاني بؤ كة كؤتاية نسبةي لةو ،نةبَيت تَيوةردان دةست كة كردةوة لةوة تةئكيديشي كردو ئيشارةتي

 كـوردي  حزبَيكـي  كـة  كـاتيَ  دةكةم؟، ثرسيار لَيرة من داهاتوودا، هةَلبذاردني ثرؤذةي لة لةكوردستاندا، هاتووة

 خـؤي،  حزبةكـةي  نـاو  مةسـيحيةكاني  لـة  دةكات، تةشكي  سياسي كيانَيكي ئَيستادا، ماوةي لةو كوردستاني يان

 موئتةمـةراتَي   يـان  كؤنيترانسـَي   ضـةند  كوردي حزبةكاني بةدةعمي ياخود نية؟، دانتَيوةر دةست ئةمة ئايا

 .سوثاس نية؟، تَيوةردان دةست هةر ئةمة  ئايا بكرَيت، نوَي سياسي كياني تةشكيةي ئةوةي بؤ دةكةن،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 من ئاراستةي دةبَي وَيذخان،طةال ثرسيارةكةي تةنها وابزامن هةرضةندة ثرسيارةكانتان، بؤ سوثاس زؤر

 يةكَيس كةر ةنطة هاتووة، بةشَيوةيةك ناوي مةسيحي لةكيانةكاني يةكَي  بَيت، ر اسس ئةوةي ضونكة بكرَيت،
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 وةآلمدانةوةي بؤ سةرؤك جةنابي رةرموو كَيية؟، مةبةسس كة بكات ثرسيار مةسةود كاك نةوةك بؤية بكات،

 .ثرسيارةكان

 (:كوردستان هةرَيمي سةرؤكي) يبارزان مةسةود بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 مـةحروم  ثَيشـا  كـةوا  كةسـانةي  ئةو بةنيسبةت دةضم، ثَيياندا يةكة يةكة تؤماركردووةو تَيبينيانةم ئةو من

 لةطـةلَ  بةتةئكيـد  باسـيكرد،   ـةرور  كـاك  كـةوا  ناوضـانةي  ئـةو  يـان  مـةكور،  ناوضةي لة لةدةنطدان كرابوون

 نـابيَ   ةدرَيكـةو  ئةمـة  ضـونكة  كـراوة،  قسـة  ئةوة لةسةر بةجيدي ترين اليةنةكاني لةطةَل آلوبا كؤميسيؤني

 ضـؤن  يـان  دةبـَي،  ضـؤن  بَةـَيم  ثَيـت  نـازامن  بةحةقيسـةت  ئَيسـتا  بـةآلم  تةئكيد، بة بكرَيت عيالج ئةبَي بكرَيت،

 خؤشـيانةو  حـةقي  دةدةين، ؤب جيديان هةوَلَيكي بكةين، مةشورةت اليةنانة ئةو لةطةَل دةبَي دةكرَيت، عيالج

 تةئكيـديان  كـردو  ئـةوةيان  باسـي  لـةبرادةران  زؤر .بـدوَيني  مةسةلةية ئةو لةسةر كورد وةكو خؤمشانة حةقي

 ئـةحزاب،  دةَلـَيم  مـن  كـة  بَيـت،  وئاشـكرا  ر وون ئـةوةي  بـؤ  وآلتـان،  لةطـةلَ  ئـةحزاب  ثةيوةنـدي  لةسةر كردةوة،

 بيكــات، هــةرَيم ثَيويسـتة  ديثةؤماســية ثةيوةندييـة  ئــةو ،تــر حزبـةكاني  نــةك ثارتيشـة،  و يــةكَيس مةبةسـتم 

 يـان  بـةريتاني،  ثارَيزطـاراني  حزبـي  لةطةَل نةمساوي، ئيشااكي حزبي لةطةَل هةية ثةوةندي حزبة تر ئةوةي

 بةهيض دةوَلةتان لةطةَل ر ةوي ثةيوةندي بةآلم ئازادن، حزبةكان ئةوة ديكة، وآلتي لة ئيسالمي حزبي لةطةَل

 بـن،  هاوكار لةوبارةيةوة اليةك هةموو دةكةم داوا  و دةربضَيت، ثَي قانوني دةبَي بةتةئكيد نابَيت، شَيوةيةك

 و كوشـنت  ذن باسي ئةوةي لةمةدا، نية موستةسنا حزبَي  هيض بطرَيتةوة، ويةكَيس ثارتي دةبَي يةكةجمارين

 بةتةئكيـد  ناشـريينة،  شـتَيكي  كدارييةضة دياردةي ئةو بةآلم نية، ئةوة هةر سةبةبةكة وةَلآل كرد، ضةكداريان

 ئةمـة  بـؤ  سنورَي  ئةوةي بؤ دادةنَيني ر َيكوثَي  بةرنامةيةكي ناوخؤ، وةزارةتي و ثَيشمةرطة وةزارةتي لةطةَل

 بَيـت  ثَيويسـت  ئةطـةر  بَيـت،  ئاسـاين  الي بَيـت،  ثؤليس الي بَيت، ثَيشمةرطة الي دةبَي هةبَي ضةك دابندرَيت،

 شـَيوةيةك  بـةهيض  ئةوة هةَلبطرَيت، ضةك بيةوَيت كةسةو هةر بةآلم هةبَيت، موجاز ضةكي شوَين لةهةندَي 

 لـةوةزارةتي  يـان  نـاوخؤ  لـةوةزارةتي  ض جـا  بَيت، جماز ئةبَي هةبَيت ضةكي ئةوةي نَينَيت، دياردةية ئةو نابَي

 ئـةوة   ئـةبيَ  رَيـت، دةك دةستنيشان دةدات ئيجازة اليةنةي ئةو دةدرَيت بر يار ضؤن ئةوة جا بَيت، ثَيشمةرطة

 بـةم  ضـةكداريية  ديـاردةي  ئـةو  نـةمشَيينَ  ئـةبيَ  ناشـريينةو  دياردةيـةكي  ر اسـتة،  زؤر ئةمـة   بكرَيت، تةنزيم

 نَينَيـت،  ئـةوة  نابَيـت  ناشـريينةو  كـة  مـاوة  ئةوةنـدة  بةشـي  ديسـان  بـةآلم  بووةتةوة، كةمين وابزامن شَيوةية،

 رـةعال  بةآلم هةية، داراين ضاودَيري دةزطاي دادةمةزرَيت، زاهةنة دةزطاي تا بني ضاوةر وان ناَلَيم من نةخَير

 و ضاودَيري هةم دةمانةوَيت ئَيمة بَيت، هةرَيمدا ثَيويسس مستةواي كةلة نةبووة دةزطاية ئةو يةعين نةبووة،

 مةبةسـت  ببيـنن،  خؤيـان  ر ؤَلـي  ئـةبيَ  بطـرن،  هـةموومان  يةخـةي  بَيـت،  ديـار  كاريـان  بةر اسس نةزاهة  هةم

 هةموواليةكـة،  ئـةركي  ئةمـة  رةةـةن  لةهةموواليـةك  ئةكـةم  داوا ئةكـةم،  تةمةنا من كاتة ئةو تا بةآلم وةية،ئة

 بةقسـةكردن  ئـةوة  بـةآلم  وابـَي،  ميةةةتةكـةي  يـان  وآلتةكةي بَيت خؤ  ثَيي نية كةس بضني، طةندةَليدا بةطذ

 هيضـي  و بكـةين  قسـة  تـةنها  نابَي و َينيدابن خاَلةكان لةسةر دةست دةبَي بكةين، يةكاي هاوكاري ئةبَيت نابَي
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 ض لــة شــوَينَيكة، ض لــة وةزارةتَيكــة، ض لــة طةندةَليــة ئــةو باشــة دةكــةين طةنــدةَلي باســي هــةر هةنــدَيجار تــر،

 هاوكـاربني،  دةبـيَ  بـةآلم  ناكـات،  لةطةنـدةَلي  دييتـال  كةسـين  بـةدةربَيت،  لةهةَلـةكردن  نية كةس بةرثرسَيكة؟

 بـةآلم  نةهَيَةني، دياردةية  ئةم و بكةين ضارةسةر مةسةلةية ئةم زؤرضاك تا بكةين يةكاي هاوكاري هةموو

 حكومـةتي  نوَينةرايـةتي  نزيكانـة  لـةم  خـؤي  ناكرَيت، ضارةسةر تةبةةن ئةوة بكةن، قسة هةر هةندَي  ئةطةر

 رةرةنسـا،  بـةريتانيا،  ئـةمريكا، ) لـة  دةبَيـت،  تـةواو  ترين لةهةندَيكي بووة، تةواو شوَيندا لةهةندَي  هةرَيمي

 دةبَيـت  دةسـتبةكار  هـةرَيم  نوَينـةري  ئةمانـة  (ئوسـااليا  بةلـذيكا،  ئيسـثانيا،  سـوَيد،  ئَيـران،   ئـةَلمانيا،  ئيتاَليا،

 لةسـةري  ئَيمـة  بةرنامةيةكـة  ئةمـة   تةبةـةن  نيـة،  حـزب  ئـةو  و حـزب  ئةو هي دةبَيت هةرَيمين هي لَييان،

 بَيـت،  لـةخؤيان  دةبَيـت  نوَينـةرةكانيان  تـر،  ةتةوةكانين كؤتاي كرد، باسي رؤميؤ كاك ئةوةي دةبني، بةردةوام

 ررسـةت،  كـاك  يان كةمال، .د يان عةدنان كاك خؤشة ثَيم من ئازادة، ئةوة دةدات، دةنط ليست كام بؤ كَي بةآلم

 ئـةبيَ  هةَلبـذاردن  بةر اسـس  تـر،  برايـاني  وةآلمـي  بَيـت،  باشا ر ةنطة ضونكة بدةن، بارةيةوة لةم ر وونكردنةوة

 خؤشـم  دةكـةم،  بـاآل  كؤميسـيؤني  لـة  داوا مـن  ترين جارَيكي لَيبدات، تانةي نةتوانَي كةس كةبَي بَيت، فشةرا

 ئيتاَليـا،  بـةريتانيا،  ) وةك تـر  وآلتاني لةطةَل ئةوروثا يةكَيس لة ئةوروثام سةرةرةي ئةو وةخَس كردووة داوام

 حكومةتـةكان  لةطـةلَ  كةهةمانـة،  ثةيوةندييـةي  ئـةو  بنَيـرن  نوَينـةر  كـة  لَيكردوون داوام هةموويان (ئةَلمانيا

 لـيَ  ر جايـان  ديسـان  كؤميسـيؤنين  ئةمريكيـةكان،  لةطـةلَ  (U.N) لةطـةلَ  بنَيـرن  نوَينةر بَين ئةحزاب لةطةَل

 ضـاودَيرييةكي  لـةذَير  هةَلبذاردنـة  ئـةو  بتـوانني  ضـةندي  بكـةن  لـيَ  داوايـان  ببيـنن،  خؤيـان  دةوري كـة  دةكةم

 نية مةترسيةكين هيض نيةو تةحةروزَي  هيض لةبةرئةوة سةربةرزيية، ئَيمة  بؤ بَيت شةراردا و بَياليةني

 نيـة،  درؤ هةمووشـي  نيـةو  ر اسـت  هـةمووي  هةيـة،  مـرؤظ  مـايف  كةلةسـةر  ر اثؤرتـةي  ئـةو  ر اسـتة  بارةيةوة، لةم

 يضـاو  ر ةنطـة  نابينَيـت،  كـةموكور ي  زؤر خـؤي  بةضـاوي  ئينسـان  وةكـو  بةر اسـس  يةعين دةكةين، سوثاسيشيان

 مرؤظـة،  مـايف  خـياليف  ئةمـة  لَيـرة  بَةَين ثَيمان بَين يةعين ئَيمة، كةموكور يانةي ئةو بيبينَيت باشا تر خةَلكي

 ثـةميانين  دةطرين، وةري رراوانيشةوة بةسنطَيكي و دةكةين سوثاسيان ئَيمة نية، با  ئةمة نية، ر است ئةمة

 لةكوردسـتاندا،  نةكـةين  مـرؤظ  مـايف  تـةجاوزي  يةكشـَيوة  بـةهيض  ئـةوةي  بؤ دةكةين تةواو ئيجرائاتي دةدةين،

 ر اثؤرتـة  ئـةو  كـاتيَ  ثَيكهـاتووة،  الثـةر ة (500) لـة  درَيـذة  دوورو ر اثـؤرتَيكي  ر اسـتة  ريةةـةن  دميستؤرا ر اثؤرتي

 وةكـو  دةبَيـت  بزر ئينسان دةبَيت، تةواو لةكوَين و دةستثَيدةكات لةكوَي نازاني دةكةيت هةست دةخوَينيتةوة

 هةنـدَيكين  حـةتا  و شـارةزا  خةَلكي و ياساناس لة داناوة ليذنةيةكمان ئَيمة بؤية دةريايةك، ناو ةبضيت ئةوةي

 هـةروةكو  وئةوانـةدا،  ودةسـتووري  قـانوني  لةمةسـائيةي  شـارةزان  كـةزؤر  ئةوانةي هَيناوة، دةرةوةمان خةبريي

 ئةمةيـة،  لَيـرةدا  ئيجابيةكـة  اليةنـة  بكـةن،  ديراسـةي  ئَيـوة   دةنَيرم، بؤ ر ةشنووسةتان ئةو من كردن عةرزم

ــتا ــةك ئَيسـ ــةر نـ ــة (U.N) هـ ــةو بةتةنهايـ ــةهات، رؤذةي ئـ ــؤي كـ ــو خـ ــةري وةكـ ــةتي نوَينـ ــكرتَيري تايبـ  سـ

 سـةرريي  بـوو،  لةطـةلَ  بـةريتانياي  سـةرريي  بـوو،  لةطةَل ئةمريكاي سةرارةتي نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكان،

 زؤر ئَيمـة  بـؤ  بَيـت،  تَيدا ئةمانةي هةرحةلَي  ةبيةيت ئةوروثي، ئيتيحادي بةنوَينةرايةتي بوو، لةطةَل ضيكي

 بكـةين،  مسـاوةمة  نـابيَ  بـةآلم  بـةرزبَيت،  نةرـةوان  ئـةبيَ  ئَيمـة  لةبةرئـةوة  لةطةَلدايـة،  دةولـي  شةرعيةتَيكي
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 ئةمـة  بـةآلم  ناكـةين،  خؤمـان  ر ةواي مـايف  لةسـةر  مسـاوةمة  بـةآلم  ببَيـت،  بـا  دةبَيت هةرضيةك نةتيجة يةعين

 هةتايـة  هـةتا  ئَيمة ميةةةتي بةر اسس ئةمانة ثشتيواني بة بدؤزينةوة حةلَي  بتوانني ئَيمة رئةطة ررسةتَيكة

 حـازر  وةآلمةكـة  بـا  باشـة،  هـةمووي  يـان  خراثـة،  هـةمووي  ر اثؤرتةكـة  بَةـَيني  زووة هَيشـتا  ئةكات، ئيسااحةت

 مـةعةوم  ئـةوة  بَيـت  تكـا  كوشـتين  مةبةسـتيان  ئةطـةر  دةكرَيـت،  لةسـةر  موناقةشـةي  دوايـي  بَيتـةوة  و بكرَيت

 ومت كـرد  ثرسـيارةم  ئـةو  مـن  ضـاكة،  زؤر ئـةوة  بَيـت  حـةلين  دؤزينـةوةي  ئةطةر ناكةين، قبوَلي ئَيمة دةبَيت،

 زؤر دذايةتيةكي هةية، زؤر تةعسيداتَيكي ناكةن، جَيبةجَي 140 ماددةي بؤ وبردنة هَينان هةموو ئةو لةباتي

 بةَلَين تةنها بةآلم مةسةلةكة، ناو خستؤتة دةستيان اليةن زؤر ئةكةم حةز من نية، ئاسان مةمالنَييةكي هةية،

 دوايـي  مـةعسول،  بةحـةلَيكي  دةطـةين  تـا  ناكـةين،  مسـاوةمة  شـَيوةيةك  بـةهيض  كـة  دةدةين خؤمان بةميةةةتي

 تةسـةيم  بكـةين،  شـةر   دةدةن بر يارَيـ   ض رـةرموون  قؤنا ة، ئةم طةيشتينة دةَلَيني ثةرلةمانةو ئةم ناو دَيينة

 ر ةرتـاري  ئـةوةي  بـدات،  قـةرار  خـؤي  ميةةـةت  بـا  دةدرَيـت  قـةرارَي   ض بكةين، قبوَل حةلة ئةو ر ابكةين، ببني،

 ئـةوانيان  ديـومن  كـةمن  ئةوانـةي  هـةموو  بةعةكسةوة، نةكردووة ئيتيهام ئَيمةي كةس موصَ  شؤظيةنيةكاني

 بـيَ  زؤر ئَيمـة  بةر اسـس  حـةقن نا ئـةوان  ئـةَلَين  نـةبَي،  خؤيـان  وةكـو  شـؤظَيين  هةنـديَ  مةطةر كردووة، ئيتيهام

 مةبـدةئي  ئةطـةر  بـةآلم  هةيـة،  بـةوان  ثَيويسـتيمان  نةئةوةنـدة   موشـتاقني  ئةوةنـدة  نـة  يـةعين  منةتيشني،

 دةكـريَ  هَينـا  زؤرينـةي  ئيةتـيالف  ليسـس  سـبةي  باشة هةبَيت، عَيراق لةسةرتاسةري با ئةوة هةبَيت تةواروق

 هةية، حةقيان شيةةكان دةيَةَين ئةوان كة بَيت مةنتسة بةو ةرئةط نةبَيت، تَيدا سونةي و كورد حكومةتةكةي

 عةمةليـةن  ئةمـة  بـةآلم  سـونة ،  نـة  و بكةن بةشدار تَيدا نةكوردي وئةصَةةن دانةزرَينن بة داد حكومةتي

 ئـةوان  نـاكرَي،  ثَييـان  نةكـةن  بةشـدار  كـورد  ئـةوان  كـوردة،  نةينـةوا  ثارَيزطاي يةكي سَي باشة نابَي، و ناكرَيت

 لةبةرئـةوة  بكـةن،  حوكم نةمةكوور و شَيخان نة و شنطال لة ئةتوانن نة ئةكةن، موصَ  شاري حوكمي هاتةن

 بةشـدارناكةن  كـوردين  ئامـادةين،  ئَيمـة  ئـةوة  ثَيكـةوة،  بـني  وبةشـدار  بـني  شـةري   بيانةوَيت خؤيانة كةييتي

 وكـورد  ئةكـةن  لـةكورد  حـوكم  ئـةوان  دةكـرد  تةصـةوريان  جـاران  ئـةوةي  بكـةن،  لةكورد حوكم ناتوانن خؤيان

 حـةتا  سـةيرة،  زؤرالم ئَيسـتا  هةيـة،  تـرين  شـتَيكي  تـةبيةي  نةما، ر ؤذة ئةو ئةوة دادةنَين، دوو ثةة بةهاوآلتي

 مـةكوور  هـةولَير،  لـة  بةشـَيكة  هةر مةكوور ئةصَةةن دةرضووة، عَيراقين وةزيراني ئةجنومةني لة كيتاب

 ئيدارييـةن  مـةكوور  جـارانين  سـةورةي  قيـادةي  مةجةسـي  بر يـاري  بـة  حـةتا  موصـَ ،  لة بةشَي  بة نةبووة

 مـةكوور،  ضـوونة  كـردو  ر ايان لَيرة بوو، ر اثةر ين كة ئةوةي دواي كاتي بر يارَيكي بة موصَ ، سةر نةخراوةتة

 ئـةو  و مةعاشـات  مةسـةلةي  وةك ئيـداري،  مةسائيةي بؤ موصَ  بة كرد ر ةبت مةكووريان كاتي بةشَيوةيةكي

 و شـَيخان  ئـةوةي  وةكـو  ئةصـَةةن  مـةكوور  كة نةكراوة ئةوة موتابةعةي يةعين نازامن من ةوةلةبةرئ شتانة،

 كـورد  وةكـو  ئَيمـة  يـةعين  ر اسـتة،  وةَلآلهـي  متمانـة  مةسـةلةي  موشـكيةةكةي،  نيـة  ئةوانة و وخانةقني شنطال

 هةيـة،  وازمـان جيا بؤضـووني  ر اسـتة  وآلتـةين،  ئـةم  خـةَلكي  يـةكني،  بـراي  ئَيمـة  كوردين، هةر بني هةرضيةك

 بةشتَيكي ئةمة ئَيمة نابَي يةعين تةبيةية، زؤر زؤر شتَيكي ئةمة جياوازين، حزبي هةية، جياوازمان ئةركاري

 نةتـةوةييمان  سـااتيذي  مةسـائيةي  نةتـةوةييمان،  بةرذةوةندي مةسةلةي بطاتة كة بةآلم وةربطرين، ناياسايي
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 ميةةةتة، خزمةتي بؤ كةوا تَيدةطةم وا حزبايةتي من نَيت،نةمَي قيمةتي ئةبَي حزبايةتي وةختة ئةو واية ثَيم

 ئينسان كاتة ئةو كوردايةتي لةطةَل بكات تةقات  تؤ حزبايةتيةكةي لَيهات واي ئةطةر كوردايةتية، خزمةتي بؤ

 وايـة  ثـَيم  بني، سياسي حزبَيكي ض لة بني، مةزهةبَي  ض لة بني دينَي  ض لة جا هةَلبذَيرَيت، كوردايةتي ئةبَي

 ئـةوةي  بـدات،  خـؤي  وآلتـي  و خؤي خواي و خؤي لةطةَل ئةمة كورد تاكَيكي هةموو بَيت ثةميانَي  ئةبَي ئةمة

 بـراي  هـةموو  ئَيمـة  حزبـةم،  لـةم  من حزبةي لةو تؤ نية، موشكيةةيةك هيض بَيت، موبارةكت حزبَيكي لةض تر

 ئـةو  خؤت ميةةةتي لة خؤت، وآلتي لة جياكردةوة خؤت ئةوةي طةيشتة كة بةآلم نية، طررتَيكمان هيض يةكني،

 وةآلمةكـةت  نـازامن  لةبةرئـةوة  تَينةطةشتم، با  من ببورة تاثؤ ئةوةي وةَلآل ئةبَيت، دروست موشكيةة وةختة

 ميـديا،  مةسـةلةي  كرد، باسي شوكرية  دكتؤرة ئةوةي بداتةوة، ئةوة وةآلمي قانوني يةكَيكي ئةبَي بدةمةوة،

 نـةوةك  ومت لةبةرئـةوة  نيـة،  ر ازيـي  لَيمـان  ميـديا  دةكـةين  هةرضـي  بةآلم بوو، طةورة ثَيشكةوتين ر استة وةَلآل

 لـة  رةلةسـتيين  سـةرؤكي  هـاتين  (عبـاس  حممـود ) هـاتين  لةسـةر  ثرسـيار  ئـةوةي  نـةبن،  ر ازي بهَيـنم  ناويشيان

 عةرةبـة  لـة  زؤر جـاريَ  نـةزانن،  كـةمي  بـة  ئةكـةم  حـةز  بـوو،  طـةورة  شـتَيكي  مـن  بـةر اي  مةعنةوةي، ناحيةي

 بـؤ  رةلةسـتيين  سةرؤكي هاتين ئيسرائيةةو و كورد عيالقةي ئةوةية بةنديان وبين بةند سةري يةنيةكانشؤظ

 لَيبَيـت  واي ئةطـةر  كرد، دةيان شؤظيةنيةكان كة بنةمايانة بَي قسة ئةو تؤمةتانةو ئةو هةموو بؤ وةآلمة ئَيرة

ــةتي (20) لــةناو ــتيين عــةرةبي، دةوَل ــن ئــةوة موحتــاجي رةلةس ــدات، ةتيانيارمــ كــورد ب  ئةمــة وايــة ثــَيم ب

 ئـةو  رةلةسـتيين  كـوردو  بـةيين  مةعنةويـة  شـتَيكي  عيالقاتـة  ئـةوة  كاكة بةآلم كورد، بؤ طةورةية شانازييةكي

 ئــةوان، قوتــابي بةهةنــدَي بــدرَيت زةمــاالت ديراســي مينــةحي هةنــدَي ئيحتيمالــة كــردووة، كــةداوايان ثــةر ي

 كـورد  بـة  ثَيويسـس  جارَيـ   ئـةوان  كةسَيكي ئةطةر نية، ةكموشكيةةي هيض ئةكةين، بؤيان بةسةرضاو ئةوين

 كـة  ئـةوةي  بـةآلم  دةيكـةين،  بكرَيـت  ثَيمـان  ئَيمـة  ئـةوةي  بـدةين،  يارمـةتي  يان بكةين كؤمةكي ئَيمة يان بَيت

 رةلةســتني كةيارمـةتي  سـةربةرزية  ئَيمـة  بــؤ بـةآلم  نـةكراوة،  بـاس  ئــةوة دانـةزرَين  لَيـرة  و بـَين  رةلةسـتيين 

 دةورووبـةري  لـة  ئَيمـة  وبرايانـةي  خوشـ   ئـةو  مةسـةلةي  بؤ ثريخدر دةزامن، باشي زؤر ةشتَيكيب من بدةين،

 بَينـةوة  و بكـةن  جَيبـةجيَ  140 ماددةي خؤيان ئةوان يان موصَ  لة بكةين قبوَل موشارةكة دةبَي يان موسَ ،

 دةبـيَ  بَيـت  ارةكةموشـ  كـة  بـن  ر ازي ئةطـةر  بكـةن،  ئَيـوة  وةكـو  كـةركووكين  خؤزطـة  كوردستان، هةرَيمي سةر

 كاتـة  ئـةو  خؤتـان،  لـةماَلي  ئَيـوة   و خؤيـان  لـةماَلي  ئـةوان  ئـةوة  نـةبن  ر ازي ئةطـةر  حكومةت، لة بن بةشدار

 نــاتوانن ئــةوان يــةعين بــة ن، بودجــة نيــة ئــةوان حــةقي ئــةوة بودجــة  كوردســتان، هــةرَيمي ســةر دَينــةوة

 سـةَيماني،  بودجـةي  لـة  كوردستان هةرَيمي ئةوة ،حةدة ئةو طةيشتة ئةطةر بَيش  بة ن، ناوضانة ئةو بودجةي

 ئَيــوةو قوتابيــاني كَيشــةي مةســةلةي بــؤ نابَيــت، موشــكيةة ئــةوة دةكــةين، بــؤ عيالجَيكتــان دهــؤك، هــةولَير،

 كـاك  كـة  ئـةوةي  دةكرَيت، باس وةزيران ئةجنومةني سةرؤكي و هةرَيم حكومةتي لةطةَل ئةوة دامةزراندنيان،

 لـةناو  بـةآلم  نابر َيـت،  كـةس  هـي  حكومةتـة  كارمةنـدي  كـة  كةسـةي  ئةو مووضةي تةبيةي كرد، باسي عووان

 ئــةوة بكــات ر ةرتــار ضـؤن  خــؤي ئةنــدامَيكي لةطــةَل خـؤي  وثرؤطرامــي ثــةير ةو ثَيــي بـة  حزبــة ئــةو حزبَيـ ، 

 واتـة  هةيـة،  حكومةتـةوة  بـة  عيالقـةي  ئـةوةي  بـةآلم  دةكـات،  ر ةرتـار  كةضـؤن  حزبةيـة  ئةو تةبيةي حةقَيكي
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 كـة  وةخـسَ  خـؤي  تـر  ئـةوةي  بة َيـت،  كـةس  مووضـةي  نـاتوانيَ  كةس اليةكة، هةموو هي كة هةرَيم حكومةتي

 دةبَيـت،  موباشـر  بةشـَيوةي  داهـاتوو  جـاري  بوو، لةثةرلةمان ئةجمارة ئةَلَيت دةرضوو، هةرَيم سةرؤكي قانوني

 وايـة  ثـَيم  من يةعين بكةين، ئةوة دةتوانني قانونة، ئةو لةسةر ئيستنادةن ئينجا هاتووة، لةقانونةكةشدا هةر

 هةَلبـذاردنين  ئةطـةر  دةيكـةم،  ئـةوة  بَيـت  موباشـر  ئةطـةر  خـؤم  بـةحاَلي  بة  من نية، قانون خياليف شتَيكي

 موباشـر  ئةطـةر  هةَلبـذَيرم،  خؤم تر جارَيكي نيم حازر من ثةرلةمان هةموو بؤ ر َيزم لةطةَل بَيت، لةثةرلةمان

 بـةثَيي  ئةطـةر  بـدةن،  بر يارَيـ   ئـةتوانن  ثةرلـةمان  ئَيـوة  خؤ قانونة يفخيال ئةطةر تةبةةن دةيكةم، ئةوة بَيت

 خـياليف  يـةعين  قانونيـة،  شـتَيكي  وايـة  ثـَيم  مـن  بَيـت،  موباشـر  دووةم جـاري  ناوة، داتان كةخؤتان قانونة ئةو

 ةيئـةو  دةزانـني  خؤماني بةئةركي ئَيمةن، براي توركمان بةتةئكيد كرد ئةوةي باسي تةَلةةت كاك نية، قانون

 لـة  وةكـو  ئةطـةر  بَةـَيم،  كوردستانيشـةوة  طـةلي  بـةناوي  ئَيسـتا   دةتـوامن  من بكةين، خزمةتيان بكرَيت ثَيمان

 وةعـد  ئَيمـة  كوردسـتان  هـةرَيمي  سـةر  بَيتـةوة  كـةركووك  بكرَيـت،  ضارةسـةر  كةركووك هاتووة، 140 ماددةي

 بـا  بـةآلم  بـةكاربهَينني،  عـةرةب  و توركمـان  بـة  بةرامبـةر  سـةخاوةت  ئةوثـةر ي  ئيـداري  مةسـائيةي  لـة  دةدةين

 ئيستييتتا، ئيحسا، تةتبيق، وتراوة وةكو كةركووك، خةَلكي ئريادةي بةثَيي بكرَيت، تةحديد كةركووك هةويةي

 حةقَيكمان هيض ئَيمة وةختة ئةو كوردستان، هةرَيمي سةر بضينةوة نامانةوَيت ئَيمة وتيان خةَلكة ئةو ئةطةر

 ئيحاامـي  ريةةـةن  ئةطـةر  بطريَيـت،  خةَلكـة  ئـةم  ئـريادةي  ئيحاامـي  كـرد  اشيانداو ئةطةر نامَينَيت، لةسةريان

 ئـةبني  سـةخي  ضـةند  ئَيمـة  كـة  ئـةبينن  وةَلآلهـي  كوردسـتان،  هةرَيمي سةر هاتةوة و طريا خةَلكة ئةم ئريادةي

 يحـةقَيك  يـةعين  كـوردة،  دذي شـتَي   وهـةموو  دةيكـةن  ئَيسـتا  ئـةوةي  بـةآلم  توركمـان،  و عةرةب بة بةرامبةر

 ئـةبَيت،  كاردانـةوة  تووشـي  كـوردين  وةختـة  ئـةو  تةبةـةن  ئةبن، دذي و ناهَيَةن هةر كوردة، قانوني و شةرعي

 برايانـة  بـةو  ئـةتوانن  ئَيـوة  بؤيـة  ئينجـا  بيكةين، ئَيستا دةكةين بؤيان وةختة ئةو ئةوةي ناتوانني ئَيستا ئَيمة

 بَيـت  شـوَينَي   لةهـةر  هةبَيت دةسةآلتي ئةطةر دكور كة شوَينَي ، لةهةموو لةكةركووك توركمانةكان بة بَةَين

 تةشـكيةي  كؤتا ئةوةي هةبَيت، جياوازييةكين هيض نابَي ئَيمةن، براي ئَيوة و دةكةن ئَيوة خزمةتي ثةر ي ئةو

 قبـولَ  قـابيةي  تـر  نةتةوةكاني كؤتاي لة تَيوةردان دةست نية، قبوَل قابيةي ئةمة شَيوةيةك بةهيض تازة، كياني

 مـام  سـةرؤك  جـةنابي  لةطـةلَ  ر ؤذة  ئـةو  نيـة،  مـومكني  ئـةوة  هةَلوةشـَيتةوة،  دةبـيَ  بيكات سَي كة هةر نية،

 وابـزامن  هةيـة،  ر ةئيـان  هـةمان  هةردووال  سةركردايةتي هةية، ر ةئي هةمان ئةوين كرد، قسةمان جةاللين

 وةآلمـي  من وابزامن ةَلآلو خيالرة، بيكات ئةوةشي و ناتوانَي كةس ئةوة لةبةر داوة، بر يارةي ئةو ثةرلةمانين

 .سوثاس دايةوة، ثرسيارةكامن هةموو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كـاك  ئـةوةي  كؤتـاوة،  بةنيسـبةت  كـردةوة،  ئَيمـةت  ئاراسـتةي  كةجـةنابت  هةية، نوقتة دوو تةنها سوثاس، زؤر

 هـةن،  كوردسـتاندا لة كـة  ثَيكهاتانـةي  نةتـةوةو  ئـةو  بـؤ  كةتايبةتـة  واتَيدةطـةين  كؤتـا  ئَيمـة  كـرد،  باسي رؤميؤ

ــةتي ــان،) بةتايب ــدان، توركم ــريان، كة ــوور س ــةروةها (ئاش ــةكين ه ــؤ كؤتاي ــةن) ب ــارة ،(ئةرم ــة دي ــةَل ئَيم  لةط

 ئةو ثَيكهاتةي دةبَيت كة وابوو ثَيمان باسكردووة، مةوزووعةمان ئةو (قاسم قازي) بةتايبةتي باآل كؤميسيؤني
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 كـيَ  توركمانة، كَي بزانني كة نية، ئيحسائةمان ئةو ئَيمة :يةكةم ر وو، خستة شس دوو ئةو بدةن، دةنط كؤتاية

 ئـةوة  بةنةتةوةكةوة، بكةين حةسر دةنطدان ئةطةر :دووةم ئةرمةنة، سريانية، ئاشوورية، كةدانية، مةسيحية،

 قـازي ) قسـةكاني  بـؤ  تةئيـدةن  كـرد  ئيزارـة  بـؤ  ئـةوةمان  ئَيمـة   :سـَييةم  نَيونةتةوةيية، ثرةنسيثةكاني دذي

 كـيَ  كـة  هـةبَيت  كيتابـة  و حيسـاب  ئةو يان هةبَيت سةرذمَيرية ئةو ئةوةي بةبَي بةتةئكيد كة ية،ئةوة (قاسم

 نةتـةوةي  بَيـت  ئامـادة  دةنطـدان،  سـندوقي  سـةر  كةضـووة  نيـة  ئامادة كةس واية ثَيم مةسيحية، كَي توركمانة،

 دةنط هةية بؤي بَيت نَيكداشوَي لةهةر بؤية بدات، تر بةيةكَيكي دةنط بطؤر َيت خؤي ديين يان بطؤر َيت خؤي

 بـة  دةنطي موسوَلمانةو وابوو بر واي هةركةسَي  جا هةية، ثَيي باوةر ي يان تَيداية خؤي كة ليستةي بةو بدات

 من بةس شَيوةية، بةو كةسين هةموو و بطريت ر َيزي تؤ  دةبَي خؤيةتي كةييتي ئةوة دا، مةسيحي ليستَيكي

 كـيَ  كـة  بكرَيـت،  ديـاري  ئـةوةي  هـؤي  دةبَيتـة  دةنطدانـة  ئـةو  بكـةين،  ماشاتة واقيةي بةشَيوةيةكي با واية ثَيم

 حـةقيسي  نوَينـةري  كـيَ  ئاشـوورة،  و كةـدان  و سـريان  حـةقيسي  نوَينـةري  كَي يان توركمانة، حةقيسي نوَينةري

 هةَلبذاردنـة  ئـةو  بةياسـا  كـرد،  باسـي  سـةرؤك  جـةنابي  وةكـو  ئَيمـة  هـةرَيم،  سـةرؤكي  بةنيسبةت ئةرمةنيشة،

 هةَلبــذاردني ضــؤنيةتي يــان ثةرلةمانيــة، يــان ريةاســية وآلتَيــ  هــةر سيســتةمي عووــان كــاك بــةآلم ،كــراوة

 وآلتةكـة  كـة  دةستوورةي ئةو يان ياساية لةو بةكؤمةَلَي  بةَلكو ثةرلةمان، سةرؤكي هةَلبذاردني يان ثةرلةمان

 ئَيمـة  هاوبةشة، يان ثةرلةمانية، يان ريةاسية وآلتةدا لةو سيستةمة ئةو كة دةدات نيشاني ئةوة دةبات بةر َيوة

ــتا ــةر َيطاي ئَيس ــةوةداين ل ــات و ئ ــت موئةسةس ــةين دروس ــة دةك ــةَلطاي ل ــتان كؤم ــتا كوردس ــمان هَيش  تةواويش

 كـرد  ثةسـةند  دادوةرميـان  دةسةآلتي ياساي هةية، ترين ياساي زؤر بة ثَيويستيمان ئَيمة هَيشتاكة نةكردووة،

ــرة، ــة لَي ــايةكي ك ــةربةخؤية ياس ــ س ــةد، ةدالةس ــاي س ــمان ياس ــرة سةرؤكايةتيش ــةند لَي ــردووة، ثةس ــاي ك  ياس

 ئةوة  ثَيدَيت، كؤتايي داهاتوودا هةرتةي دوو لة لَيرة دةستوورين طةورة  خواي بةثشتيواني ثةرلةمانين

 هةَلبـذاردني  كـة  ئةوةي لةسةر كةوتووة ر َي  ثَيكردووة، ئاماذة ئةمةي دةستوور نووسينةوةي ليذنةي خاَلَيكة

 دةبَي ئةطوجنَيت ياساكة لةطةَل كة ئةوانة ر ةئي هةم تةبةةن ئةوة جا بَيت، طشس بةدةنطداني هةرَيم ؤكيسةر

 ياساكة هةَلبذاردني بؤ كة قانونةي ئةو بةثَيي هةَلدةبذَيرَيت، خؤي كة ئازادة كةسَي  هةر تةبةةن ئةوة ئَيمة

 وتارةكـةي،  بـؤ  دةكـةم،  بارزاني سةرؤك نابيجة سوثاسي دةكةم، هةموواليةكتان سوثاسي زؤر من دةردةضَيت،

 ئومَيـدةوارم  كرد، بةشداريان دانيشتنةدا لةو كة دةكةين ميوانةكامنان سوثاسي ثرسيارةكان، وةآلمدانةوةي بؤ

 بةدانيشــتنةكةمان كؤتــايي ثةرلــةمان، هةَلبــذاردني ثــر ؤذةي سةرخســتين بــؤ بــن، ســةركةوتوو هةموواليــةك

 .رةرموو هةية، تةوزحيَيكي ارزانيب سةرؤك جةنابي باشة دَينني،

 (:كوردستان هةرَيمي سةرؤكي) بارزاني مةسةود بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 و ثةرلـةمان  لـةناو  دةَلـَين  لَيبـووة،  طـوَيم  زؤرجـار  ضونكة هةرَيم، سةرؤكي هةَلبذاردني بؤ من وبرايان خوش 

 ئةمـة  كـراون،  تةهديـد  كـردووة،  تـرين  ئـةحزابي  لـة  زةختيـان  كةوتوون، ر َي  خؤيان لةبةيين حزب هةردوو

ــةرسةيةكة، ــةطينا س ــةت ئ ــن بةحةقيس ــةوَيت م ــي ئةم ــةَلكي ر ةئ ــتان خ ــزانني، كوردس ــةر ب ــط ئةط ــدةن دةن  ب
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 بـؤ  بـدات،  بر يـار  كـوردي  شارعي دةمةوَيت من يةعين دةكةين، ماض دةستيان نةدةن دةنط دةكةين، خزمةتيان

 بَيـت  بةزؤر ئةطةر وةرناطرم، مةسةوليةت ر ؤذ يةك من بةخوا ضونكة ،نةمَينَيت قسةَلؤكانة قسةو ئةو ئةوةي

 قبـوَلي  ئةطـةر  ئةكةم، حةز من ئةوة لةبةر ئينجا ناكةم، قبوَلي من بَي رةرزكردن ئةطةر بَيت، خؤرةرزكردن و

 خـؤم  قـةراري  منـين  بـدةن،  خؤتـان  قـةراري  خؤتان ثةرلةمان ئةوة نية موباشر ئةطةر بَيت، موباشر با بكةن

 .سوثاس زؤر ةدةم،د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــوثاس، زؤر ــةياني س ــةعات ب ــةوةي 30/10 س ــايي كؤبوون ــان ئاس ــت خؤم ــةوة، دةس ــا ثَيدةكةين ــداماني ت  ئةن

 .لةطةَل خواتان دَينني، بةدانيشتنةكةمان كؤتايي تكاية، بن حازر ثةرلةمان

 
 
 

      
 
 

                                                                                                                                                                              
 
 عدنان رشاد ميتس(                كمال كةركووكي.د)ررست ا د عبداهلل                   حممد قادر عبداهلل 

 ثةرلةمانيسةرؤكي                         ثةرلةمانيجَيطري سةرؤكي                      ثةرلةماني سكرتَيري      
 عَيراق  -عَيراق                             كوردستان  –كوردستان     عَيراق                         –كوردستان  
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 ( 60)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9002\ 5\1َيكةوتي ر ضوارشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 5/9002/ 1 رَيكةوتي ضوارشةممة

عَيراق بـة   -ثةرلةماني كوردستان   1/5/2002رَيكةوتي  رؤذي ضوارشةممةي ثَين نيوةر ؤي )(كاتذمَير   
كمال .د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل بة ئامادةبووني, ز عدنان رشاد ميتس سةرؤكي ثةرلةمان وسةرؤكايةتي بةر َي

ي (10)دانيشـتين ذمـارة   , بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , جَيطـري سـةرؤك و  ( كةركووكي
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمخولي 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 20)مـاددة  ي (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ــراق  ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــارةي   , ئةجنوم ــتين ذم ــةمان بر يــاردرا دانيش ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س دةس
 5/2002/ 1ي ثَين نيـوةر ؤي رؤذي ضوارشـةممة رَيكـةوتي    (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات (10)

 :ةية بَيتدا بةم شَيو
كة لةاليةن ئةجنومةنة  2002خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بودجةى هةرَيمة كوردستان بؤ ساَلة -

 . 21/4/2002لة  277وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 

ايةتة خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى قةرةبووكردنةوةى ئةو هاووآلتيانةى كة ياساى ر َيكخستنة موَلك-2
دةيانطرَيتةوة كة لةاليةن ئةجنومةنة  1275ى ساَلة  20زةوى كشتوكاَلة لة هةرَيمة كوردستان ذمارة 

 .12/4/2002لة   803وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 
ق خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بةرةنطار بوونةوةى توندوتيذى خَيزان لة هةرَيمة كوردستان ـ عريا-3

 .21/4/2002لة  271لةاليةن ئةجنومةنة وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 
خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بةر ةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان لة هةرَيمة كوردستانة عرياق -4

 .21/4/2002لة   278كة لةاليةن ئةجنومةنة وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 
خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى ثاراستنة ناوضةكانة سةوزاية و دار ر واندن لة شارةكانة هةرَيمة -5

 .كوردستانة عرياق كة لةاليةن ذمارةى ياساية لة ئةندامانة ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة
و قةزاو ناحيةكان لة خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنة ثرؤذة ياساى هةَلبذاردنة ئةجنومةنةكانة ثارَيزطاكان -1

 .هةرَيمة كوردستان كة لةاليةن ذمارةى ياساية لة ئةندامانة ثةرلةمان  ثَيشكة  كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوى طةىل كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةى كار 
كة لةاليةن ئةجنومةنة  2002هةرَيمة كوردستان بؤ ساَلة خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بودجةى -1

 . 21/4/2002لة  277وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 
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خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى قةرةبووكردنةوةى ئةو هاووآلتيانةى كة ياساى ر َيكخستنة موَلكايةتة -2
دةيانطرَيتةوة كة لةاليةن ئةجنومةنة  1275ى ساَلة  20زةوى كشتوكاَلة لة هةرَيمة كوردستان ذمارة 

 .12/4/2002لة   803وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 
خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بةرةنطار بوونةوةى توندوتيذى خَيزان لة هةرَيمة كوردستان ـ عرياق -3

 .21/4/2002لة  271ووسراويان ذمارة لةاليةن ئةجنومةنة وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة ن
خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بةر ةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان لة هةرَيمة كوردستانة عرياق -4

 .21/4/2002لة   278كة لةاليةن ئةجنومةنة وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 
ناوضةكانة سةوزاية و دار ر واندن لة شارةكانة هةرَيمة خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى ثاراستنة -5

 .كوردستانة عرياق كة لةاليةن ذمارةى ياساية لة ئةندامانة ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة
خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنة ثرؤذة ياساى هةَلبذاردنة ئةجنومةنةكانة ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكان لة -1

 .مارةى ياساية لة ئةندامانة ثةرلةمان  ثَيشكة  كراوةهةرَيمة كوردستان كة لةاليةن ذ
داوا لة ئةندامانة ليذنةى ياساية دةكةم بَينة شوَينة خؤيان بؤ دةست ثَة كردن بة كارةكامنان، سةرةتا 
دةمةوَيت ر وونكردنةوةيةك بدةم سةبارةت بة ئةجنامة دانيشتنةكانة دوَينَة، ديارة ثا  ئةوةى جةنابة 

ة، لة هةمان كاتين دا نووسراوَيكيشة كردووة  25/7ؤذى هةَلبذاردنة ديارى كردكة سةرؤكة هةرَيم ر 
بؤكؤمسيؤنة باآلى هةَلبذاردن سةبارةت بة هةَلبذاردنة سةرؤكة هةرَيم، وةكو لة ياسايةكة  داهاتووة 

ان كرد كة هةَلبذاردنة سةرؤكة هةرَيم بة دةنطدانة طشتة دةبَيت، بؤية ئةمر ؤ لةطةَل كؤمسيؤنة باآل باو
هةَلبذاردنة سةرؤكة هةرَيم لة هةمان كاتدا بَيت كة هةَلبذاردنة ثةرلةمانة كوردستان دةكرَيت كة لة 

ى ئةم ساَلدا هةم هةَلبذاردنة طشتة دةكرَيت بؤ ثةرلةمان و هةم دةنطدان بؤ سةرؤكة هةرَيم 25/7
ةك مانط ثَين هةَلبذاردن دةرطا دةكرَيت، ديارة بة ثَية ياساكة رةرقة هةية و وةختمان لة ثَيشة، ي

دةكرَيتةوة بؤ خؤ ثاآلوتن بؤ ئةو هينة، ضونكة من دوَينَة لةو هينة، طومت ر ةنطة نةكرَيت، بةآلم لةطةَل 
كؤمسيؤنة باآل باوان كرد ئةمر ؤ تةماشاى ياساكةمان كرد، ئومَيد دةكةين وةك ئةوةى كة ئيتيتاقمان 

بؤ ئاطادارى ئَيوةو خةَلكة كوردستانة بةر َيزين، كاك ئارام ئةوة  ئةجنام بدرَيت  25/7كردووة لة 
 .رةرموو

 :بةر َيز ئارام رسول مامند
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةجنام بدرَيت، ديارة ئَيستا  10,30لة كؤتاية دانيشتنة دوَينَة بر ياردرا كة دانيشتنة ئةم بةيانية سةعات 
ماذةيةكتان ثَية نةداوة هيوادارين سةرؤكايةتة  بؤ خؤى كة سةعاتَي  دواكةوت، هيض ئا 11,30سةعات 

ر ةضاوى ئةو كاتانة بكات كة دانيشتنةكان ديارى دةكات، ياخود هؤكارى دواكةوتنةكةى بؤ ثةرلةمان باس 
كؤمةَلَي  ثرؤذة ياسا ئةمر ؤ خوَيندنةوةى يةكةمة بؤ دةكرَيت، زؤر جَيطاى : بكات، ئةمة يةك، دووةم

مان خؤشة ئةندامانة ثةرلةمان كة هةندَي  لةو ياسايانة رةترةيةكة زؤرة ضاوةر َين، دَلخؤشية، زؤر ثَي
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بةآلم بة داخةوة نوسخةيان نةطةيشتووتة دةستمان، هيوادارين بةاليةنة خوَيندنةوة يةكةم نوسخةى زووتر 
 .بطاتة ئةندامان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةوةَلةن ر وونكردنةوةكةى   من ثثَيم وابوو ! تةى نيزاميةك ثةيدا بكةىديارة لةسةنطةر داى بؤ ئةوةى نوق

كة داواى ىَل بوردن دةكةم كة تةئخري بووين، ثَيم وابوو ر وونكردنةوةكة ر وونة دةكاتةوة كة بؤضة 
 40دواكةوتني، ئةو سةعاتةى كة دواكةوتني، لةطةَل كؤمسيؤنة باآل دانيشتمان هةبوو بةالى كةمة 

ؤ ئةو مةوزوعة بوو كة يةكالى بكةينةوة، هةروةها باسة ياساى هةَلبذاردنة ثةرلةمانة دةقيسةى ب
كوردستامنان كرد، كة يةك، دوو تَيبينيان دا بة ئَيمة كة ثَيويستة خبريتة بةردةم ئَيوة لة هةرتةى داهاتوو 

سانةى كة خروقات دا، ثَيويستيان بة هةندَي  هةموار كردنة ثَيويست هةية، بة تايبةتة لةوةى ئةو كة
دةكةن لة هةَلبذاردندا لة كاتة حةمةةى ئينتيخابة دا، هةروةها هةندَي  كةموكور ى هةية لة ياساكة لةسةر 
مةسةلةى كؤتا، لةسةر مةسةلةى ماوةكان، هةرتةى داهاتوو، بؤية دواكةوتني، وام تةسةور كرد كة ئةو 

ةوةى كؤثة ئةو ثرؤذانة ثا  ئةوةى قسانةم تةبرير بوو،قسةى دووةمت ر ةت دةكةمةوة، لةبةرئ
خويندنةوةى يةكةمة بؤ دةكرَيت ئةوجا ئار استةى ئةندامة ثةرلةمان دةكرَيت، نةك وا، هةموو 
ثرؤذةكانين هةر وا ر ؤيشتووة، ئةوانة  هةر وان، داوا لة ليذنةى ياساية دةكةم خاَلة يةكةم لة بودجةى 

يذنةى ياساية  و كاك ررستين، ئةوة زؤرة بؤ ئةوةى هةرَيمة كوردستان، ئيسااحَي  هةية لةاليةن ل
وةختةكةمان هني نةبَيت، تةنها ئاماذةى ثَة بكرَيت و ئار استةى ليذنةى ثةيوةندار و ليذنةكان بكرَيت، 

خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بودجةى هةرَيمة كوردستان بؤ )خاَلة يةكةم زةرورية خبوَيندرَيتةوة، 
لة  277يةن ئةجنومةنة وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة كة لةال 2002ساَلة 

 .، رةرموون بؤ خوَيندنةوةى، كاك خةي  رةرموو(21/4/2002
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ثرؤذةكة هةر بة عةرةبة لةبةر دةستة ئَيمة داية

 
 .بسم اهلل الر ن الرحيم

 العراق – اقليم كوردستان
 رئاسة االقليم

 الرئيس
 باسم الشعب

 قرار
 9002لسنة )  ( رقم 
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 9002الةراق لسنة  –قانون موازنة اقةيم كوردستان 
 

املعدل  2005لسنة ( 1)العراق رقم  –وفقا للفقرة االوا من املادة العاشرة لقانون رئاسة اقليم كوردستان 
قررنا  2002/ / واملنعقدة فى  )  ( فى جلسته املرقمة العراق  –وبناء على ما شرعه برملان كوردستان 

 :اصدار
  9002لسنة )   ( قانون رقم 

 9002العراق لسنة  –قانون موازنة اقليم كوردستان 
 :املادة االوا

مثانية ترليون و مثامنائة وسبع )فقط (  8,857,213)مبلغ قدره  2002/يرصد لنفقات السنة املالية  
 ل:فقط ويوزع كاالتى( تان وثالثة و ستون ملون دينارومخسون مليار و مائ

اثنان ترليون و ثالمثائة وثالثة مليار وثالمثائة و مثانية وثالثون )فقط (  2,303,338)مبلغ قدره / اوال
 .لنفقات املشاريع الرأمسالية(مليون دينار

مليار وتسعمائة ومخسة ستة ترليون ومخسمائة وثالثة مخسون )فقط (  1,553,225)مبلغ قدره /  ثانيا
 .للنفقات التشغيلية( وعشرون مليون دينار

 :املادة الثانية
فقط (  8,857,213)من امجاا نفقات املوزانة الفدرالية  2002/تقدر ايرادات املوازنة للسنة املالية  

 (.مثانية ترليون و مثامنائة وسبع ومخسون مليار و مائتان وثالثة و ستون مليون دينار)
 :دة الثالثةاملا

فى حالة حصول عجز فى موازنة حكومة اقليم كوردستان خيول وزير املالية بتخفيض املبلغ االمجاا 
 .للموازنة بنفس النسبة التى حصل فيها العجز

 :املادة الرابعة
املنح، االعالنات، موجودات غري املالية، نفقات املشاريع )حيصر الصرف من اعتمادات احلسابات الرئيسية 

من املوزانة العامة حلكومة اقليم كوردستان ولوزير املالية ختويل الوزاراء ورؤساء اجلهات غري ( لرأمساليةا
 .املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مباشرة على بعض مستويات احلسابات الرئيسة

 :املادة اخلامسة
 .واالدارات وفق املوارد املالية املتاحة ل تتوا وزارة املالية القليم كوردستان ل العراق متويل حسابات الوزارات 1
 .ل تضاف ايرادات البلديات اا ميزانياتها اخلاصة وتقوم وزارة املالية  راقبة هذه االيرادات وكيفية صرفها 2

 :املادة السادسة
 .العراق اجراء املناقلة امن امليزانية اخلاصة باجمللس الوطنى -لرئيس اجمللس الوطنى لكوردستان 

 :ة السابعةاملاد
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 .لرئيس جملس القضاء اجراء املناقلة امن امليزانية اخلاصة  جلس القضاء
 

 :املادة الثامنة
خيول وزير املالية صالحية املناقلة بني اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث جيوز النقل  /اوال

 .اليه والجيوز النقل منه
ة بني اعتمادات ابواب امليزانية الغراض توفري امكانيات الصرف لالدارات التى لوزير املالية اجراء املناقل/ ثانيا

يتقرر فك ارتباطها من وزارة واحلاقها بوزارة اخرا وللوزير املختص اجراء املناقلة امن الفصل الواحد و 
 .وحدة الصرف الواحدة

 .الجيوز اجراء املناقلة بني ختصيصات التنمية بني احملافظات/ ثالثا
 :ادة التاسعةامل

( ايام 10)فى موعد التتجاوز مدته ( موازين املراجعة)تقدم وزارات و دوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية 
 .مديرة احملاسبة -من نهاية كل شهر اا الوزارة املالية

 :املادة العاشرة
من %( 1)بنسبة  2002ية خيول وزير املالية ااافة االعتمادات االمجالية املصدقة للميزانية للسنة املال

 :امجاا االعتمادات املصدقة للميزانية لالغراض التالية
 .2002اعتماد املبالغ الالزمة مليزانيات االدارات املستحدثة خالل السنة املالية / اوال

 .اءااافة اعتمادات جديدة فى ميزانيات الوزارات واالدارات للحاالت الطارئة والتى يقررها جملس الوزر/ ثانيا
 :املادة احلادية عشرة

تتوا وزارة املالية بالتنسيق مع الوزارات االخرا اعداد مفردات مالكات مجيع الوزارات القليم كوردستان 
 .واملصادقة عليها وعلى اوء كلف الرواتب املصدقة فى امليزانية 2002العراق للسنة املالية 

 :املادة الثانية عشرة
 .منها رئاسة جملس الوزراء تنفيذ مشاريع خاصة امن موازنتهاالجيوز الية جهة احلكومية بض

 :املادة الثالثة عشرة
للوزير املختص صالحية الصرف  ا اليزيد على مائتان ومخسون مليون دينار عن كل حالة وله ختويل / اوال

 .مائة مليون دينار( 100)رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ماال يزيد على 
مائة ومخسون مليون ( 150)اء الدوائر غري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف  ا يزيد على لرؤس/ ثانيا

 :دينار لكل حالة مع مراعاة ما يلى
 .ل ان يتم الصرف وفقا لالعتمادات املصادق عليها فى املوازنة السنوية ولالغراض احملددة دا 1
دخول فى االلتزام بالصرف  ا يزيد عما هو خمصص ل التقيد باالعتمادات املخصصة فى املوازنة والجيوز ال 2

 .فى املوازنة
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 :املادة الرابعة عشرة
لوزير املالية ااافة ختصيصات مبالغ االيرادات الشهرية التى حتققها وزارة الصحة لكافة دوائرها اا موازنة 

ارة الصحة مشفوعا وزارة الصحة الغراض شراء االدوية وتدارك نفقات الصيانة بانواعها وحسب طلب وز
 .جبداول االيرادات املتحققة فعال

 :املادة اخلامسة عشرة
تقيد مبالغ الت عات املمنوحة للوزارات واجلهات غري مرتبطة بوزارة بعد قبودا من قبل وزير املالية، ايرادا 

هات غري املرتبطة نهائيا للميزانية العامة على ان يقوم وزير املالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او اجل
 .بوزارة لصرفها على االغراض التى منحت من اجلها

 :املادة السادسة عشرة
 .ايقاف التعينات بعقود كافة اال بعد موافقة وزارة املالية

 :املادة السابعة عشرة
التزيد املكافات للموظفني على ثالثة ماليني دينار سنويا للشخص الواحد وامن التخصيصات املقررة 

 .وازنة املختصة و وجب تعليمات تصدرها وزارة املاليةبامل
 :املادة الثامنة عشرة

حيال رئيس الدوائر لوحدة االنفاق اا التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة، الذا يتخلف عن 
 .لدائرته بعد نفاو القانون  2002تقديم احلسابات اخلتامية لسنة 

 :املادة التاسعة عشرة
فاء الشركات املتعاقدة مع حكومة االقليم ومؤسساتها على مشاريع املناهج االستثمارا من مجيع الضرائب اع

 .والرسوم بضمنها رسم الطابع املرتتبة عليها فى االقليم نتيجة اعمادا املذكورة فى اطار العقد
 :املادة العشرون

اعباء مالية دذا القرار مامل يكتسب الشرعية اليعمل باا قرار خمالف دذا القانون والتتحمل اخلزينة اا 
 .القانونية ويصادق فى اجمللس الوطنى

 :املادة احلادية والعشرون
على وزارة املالية تقديم تقرير دورا كل ستة اشهر عن الواع املاا لالقليم للمجلس الوطنى لكوردستان ل 

 .العراق
 :املادة الثانية والعشرون
 .عليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون خالل اسبوعني من تاري  اصدارهلوزير املالية اصدار الت
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 :املادة الثالثة والعشرون
 .على جملس الوزراء واجلهات وات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة الرابعة والعشرون
 .2002/ / تبارا من  ويعت  نافذا اع( وقائع كوردستان)ينشر هذا القانون فى اجلريدة الرمسية 

 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
زؤر سوثاس، من لةر َيطةى جةنابة وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان، ئةو ر ةخنةية ئار استةى دةكةين 
كة ئَيمة قانومنان دةرهَيناوةو ناوى ثةرلةمامنان طؤر يوة دةبواية ر ةضاوبكرَيت، لة زؤر لة رةقةرةكان 

هَيناوةو داخةيان كردووة، ئةو ثرؤذة ياساية ئار استةى ليذنةى داراية و ئابوورى دةكةم، كَةَيشةى ثاريان 
كورديةكةى تَيدانية، هةر بة عةرةبة هاتووة، بةآلم دةبواية هني بَيت، بؤية ئَيمة دوامان نةخست، ضونكة 

ار استةى ليذنةى دواخستنةكةى خؤى دواكةوتووة، بةآلم بة تةئكيد دةبَيت كورديةكة  ر ةضاوبكرَيت، ئ
داراية و ئار استةى ليذنةى ياساية و هةموو ئةندامانة ثةرلةمانين، داوا لة ليذنةى داراية و ئابوورى 
دةكةم، كة لةطةَل ليذنة ثةيوةندارةكان سةبارةت بة بودجةى وةزارةتةكان دانيشتنة تايبةت بكةن و 

لةالي ليذنةى داراية و ئابوورى دةبَيت، بؤ  تَيبينيان هةرضة هةيانة، بةآلم هةموو تةرسيالتة ميزانيةكة
ئةوةى ديراسةتة خؤيان تةواو بكةن، هةر ليذنةيةك بؤى هةية لةطةَل ليذنةى داراية بةدواداضوون بؤ 
ميزانيةى وةزارةتة ثةيوةندار بكات لةطةَل ليذنةكةى، هةروةها ليذنةى ياساين بؤ كارى ثَيويست و 

خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة )ى نيزامة نية، دةضينة خاَلة دووةم، ئةندامانة ثةرلةمانين، ئةطةر نوقتة
ياساى قةرةبووكردنةوةى ئةو هاووآلتيانةى كة ياساى ر َيكخستنة موَلكايةتة زةوى كشتوكاَلة لة هةرَيمة 

دةيانطرَيتةوة كة لةاليةن ئةجنومةنة وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة  1275ى ساَلة 20كوردستان ذمارة 
، ئةطةر دوورودرَيذة تةنها ئار استةيان دةكةين، ئةطةر كورتة (12/4/2002)لة  803يان ذمارة نووسراو

بيخوَينةوة، ئةوة ئيةتبار كرا خوَيندنةوةى يةكةمة بؤ كرا و ئار استةى ليذنةى كشتوكاَل و ليذنةى ياساية 
كار خؤى نووسراوة  و ليذنةى شارةوانة و ئةندامانة ثةرلةمانة دةكةم، خاَلة سَييةم لة بةرنامةى

خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بةرةنطار بوونةوةى توندوتيذى خَيزان لة هةرَيمة كوردستان ـ عرياق )
، خؤى (21/4/2002)لة  271لةاليةن ئةجنومةنة وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 

بةسةرداهاتووة، وةكو ثرؤذةيةكة تازة ئةوة جارَيكة ترين خوَيندراوةتةوة، بةآلم طؤر انكارى زؤرى 
نَيردراوةتةوة، بؤية ئةوة دةبَيـتة ئةساس، من ثَيم باشة ثَيشا كة خوَيندراوةتةوةو لةاليةن هةمووتان 
ئاشكراية و بةدواداضوونيشة بؤ كراوة، راثؤرتةكة حازر كراوة، دةكرَيت بة زووترين كات لة هةرتةى 

تو بودجة نةهَيتة ثَين، بؤ ئةوةى ئةوة خبرَيتة بةرنامةى كار و يةكال داهاتوو ر ؤذَي  دابنَيني ئةطةر بي
بكرَيتةوة، ئاراستةى ليذنةى داكؤكة كردن لة مارة ئاررةتان و ذنانة دةكةين و ليذنةى مارة مرؤظ و 
ليذنةى ياساية و ئةندامانة ثةرلةمان دةكةم، تكام واية بةزووترين كات راثؤرتة هاوبةشيان حازر بكةن بؤ 

ةوةى خبرَيتة بةرنامةى كار، هةروةها ليذنةى ناوخؤ  ثةيوةندى بة ئةوةوة هةية، خاَلة ضوارةم ئ
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خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى بةر ةنطاربوونةوةى ماددة هؤشبةرةكان لة هةرَيمة كوردستان ـ عرياق )
، (21/4/2002)لة   278كة لةاليةن ئةجنومةنة وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 

ئةمة  ئار استةى ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ياساية و ئةندامانة ثةرلةمان دةكةين، خاَلة ثَينجةم 
خوَيندنةوةى يةكةمة ثرؤذة ياساى ثاراستنة ناوضةكانة سةوزاية و دار ر واندن لة شارةكانة هةرَيمة )

، ئةمة  ئار استةى (ن ثَيشكة  كراوةكوردستان ـ عرياق كة لةاليةن ذمارةى ياساية لة ئةندامانة ثةرلةما
ليذنةى ياساية و ليذنةى كشتوكاَل و ليذنةى شارةوانة و ئةندامانة ثةرلةمان دةكةين، هةروةها ليذنةى 

خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنة ثرؤذة ياساى هةَلبذاردنة ئةجنومةنةكانة )تةندروستين، خاَلة شةشةم 
كوردستان ـ عرياق كة لةاليةن ذمارةى ياساية لة ئةندامانة ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكان لة هةرَيمة 

، رةرموون بؤ خاَل بة خاَل خوَيندنةوةو طيتتوطؤ كردن لةسةرى، داوا لة ليذنةى (ثةرلةمان  ثَيشكة  كراوة
ناوخؤ دةكةم بَين لة شوَينة خؤيان دابنيشن و ماددة بة ماددة بيخوَيننةوة بة كوردى و بة عةرةبة و ر اى 

 .انيشة لةسةر بدةن، كاك مجال رةرمووليذنةك

 :بةر َيز مجال حممد قاسم 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 
 ثرؤذة ياساى هةَلبذاردنة ئةجنومةنةكانة

 ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكان لة هةرَيمة كوردستان ـ عرياق
 بةشة يةكةم

 ثَيناسة و ئاماجنةكان
 

 :ماددةى يةكةم
 .ماناكانة بةرامبةريانة بؤ مةبةستة ئةم ياساية مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة

 هةرَيمة كوردستان ـ عرياق: هةرَيم: يةكةم
 .دةستةى باآلى سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردنةكان و ر اثرسة لة كوردستان دا: دةستة: دووةم

 .ئةجنومةنةكانة ثارَيزطاكان و ئةجنومةنة خؤجَييةكانة قةزا و ناحيةكان: ئةجنومةنةكان: سَييةم
هةموو ناوضةيةكة ديارى كراو كة ذمارةيةك كورسيان بة ثَية حوكمةكانة ئةم ياساية بؤ : بازنةى هةَلبذاردن: ارةمضو

 .تةرخان كراوة
ئةو شوَينةى كة دةستة لة ناو بازنةى هةَلبذاردنةكان داى دةنَيت بؤ ئةجنام دانة : مةَلبةندى هةَلبذاردن: ثَينجةم

 .ثرؤسةى دةنطدان لَية
 :رؤكة ثةرلةمانبةر َيز سة

 .كاك خةي  رةرموو
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 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 مشروع قانون انتخاب جمالس احملافظات
 العراق_و األقضية والنواحي يف اقليم كوردستان

 

 األول الفصل
 واألهداف التعاريف

 
 :ألغراض هذا القانونبالعبارات التالية املعاني املبينة إزاءها  يقصد(: 1)املادة  

 .العراق_اقليم كوردستان: االقليم: اوال 
 .اديئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف كوردستان: اديئة :ثانيا 
 . جمالس احملافظات واجملالس احمللية لالقضية والنواحي: اجملالس: ثالثا 

 .من املقاعد وفقا ألحكام هذا القانون حمددة خصص دا عدد كل منطقة: الدائرة االنتخابية: رابعا 

 .عملية االقرتاع فيه املكان الذي تعينه اديئة امن الدائرة االنتخابية إلجراء :االنتخاب مركز: خامسا 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

كؤبووةوة بؤ تاوتوَى كردنة ثرؤذة ياساى ئةجنومةنة  15/4/2002ة لة ليذنةى ياساية ر ؤذى ضوار شةمم
ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكان لة هةرَيمة كوردستان كة لةاليةن ذمارةى ياساية ئةندامانة ثةرلةمانةوة 

ى ر ؤذى 5ثَيشكة  كراوة، دواى خوَيندنةوةى يةكةمة لة ثةرلةمان دا لة دانيشتنة ئاساية ذمارة 
كة بؤى هاتووة، دواى وتوَيذو تاوتوَى كردنة، ليذنة ثشتطريى لة ثرؤذةكة دةكات لة ثَيناو  14/4/2002

خؤ ئامادةكردن بؤ دةرضوواندنة ياسايةك بؤ جآ بةجَة كردنة هةَلبذاردنةكانة ئةجنومةنة ثارَيزطاكان و 
ضةسثاندنة يةكَي  لة  قةزاو ناحيةكان، بةمةبةستة ثتةوكردنة ر َيبازى دميوكراسة لةهةرَيمة كوردستان و

طرنطاين بنةماكانة ئةوين دةستاو دةست كردنة ئاشتيانةية بؤ دةسةآلت لة ر َيطةى ئةجنامدانة 
هةَلبذاردنة ئازاد و ثاك دادثةروةرانة بؤ هةموو ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكان لة هةرَيم دا، ئَيمة وةكو 

 .  و تَيبينيمان نية لةسةر ماددةى يةكةمليذنةى ياساية ثرؤذةكةمان قبوَلة و هيض ثَيشنيارَي
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك سةردار رةرموو
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 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

كؤبووةوة بؤ طيتتوطؤ كردنة ياساى  27/4/2002ليذنةى كاروبارى ناوخؤ ر ؤذى دووشةممة ر َيككةوتة 
ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكان، كة خوَيندنةوةى يةكةمة بؤ كرا لة  هةَلبذاردنة ئةجنومةنةكانة
ثا  طيتتوطؤ كردن و تاوتوَى كردن، ليذنةكةمان  14/4/2002ى ر ؤذى 5كؤبوونةوةى ئاساية ذمارة 

: ثَيشنيار و بؤضوونةكانة خؤى بةم شَيوةية ثَيشكة  دةكات، ئَيمة تةنها سَة تَيبينيمان هةية، يةكةم
ليذنةكةمان زؤر تَيبينة هةية لةسةر كؤثية : تطريى لة ثرؤذة ياساكة دةكات، دووةمليذنةكةمان ثش

و  27لة ماددةى  8ذمارةيةك لة ئةندامانة ليذنةكةمان تَيبينيان هةية لةسةر بر طةى : كورديةكة، سَييةم
 .لةطةَل ر َيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .موويةعنة ماددة يةك هيضتان نية، كاك خةي  رةر

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةندام با  طةآلَلة كراوة لة ليذنةى ياساية و لةطةَل ليذنةى ناوخؤ ، هةروةها  10ئةم ثرؤذةية لةاليةن 

ئةساسة ئةم ثرؤذةية قانونة هةَلبذاردن هة موحارةاتة عرياقة بووة و هةتا سيا ةكة  نزيكة ئةوة، 
كردوومانة ئةوة بووة زؤرتر بطوجنَينني لةطةَل خسوسياتة ئَيمة، لةطةَل ر اوبؤضوونة ئةوَى رةقةت ئةوةى 

بطوجنَيت لةطةَل هةرَيمة كوردستان، ئةمةمان ثَيشانة برادةرانة كؤمسيؤنة باآلمشان داوة، زؤر ثَييان با  
ةن ليذنة و ميتةوةزية  بوو موالحةزاتيان لةسةر نةبوو، بؤية ثرؤذةكة ثرؤذةيةكة طةآلَلة كراوة لةالي

 .ئاطادارة و خسوسياتة كوردستانين ر ةضاوكراوة، ئيستييتادة  لة هة عرياق كراوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
يةك شت هةية كة ئَيمة ماوةيةكة كورمتان ماوة، لة تةمةنة ثةرلةمان و ثرؤذةيةكة زؤريشمان لة ثَيشة و 

توندوتيذى خَيزان و بودجة و دةستوور، لةبةرئةوة داوا دةكةم هةمووشيان يةك لة يةكاى طرنطان،  
موداخةلةكانتان كورت و لة جَيآ خؤى دابَيت  و تيكرارى تَيدا نةبَيت،  بؤ ئةوةى ئيستييتادة لة وةخت 
بكةين و بة زووترين كات تةواوى بكةين، ماددةى يةكةم هةردوو ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ياساية 

 .ئةطةر كةسَي  موالحةزةى لةسةر نية؟ كاك حممد رةرموو ثشتطرييان لَية كرد،

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئَيمة ، (اديئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف كوردستان: اديئة) 2لة ثرؤذة ياساكة خاَلة  1ماددةى 

اديئة العليا املستقلة )ياساى . بةمة دةرنةضوواندووة؟ ئةمةمان بة ر ةوة بة ياسا ناساندووة؟ ئايا ياسامان
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لة ناو ئةو ثرؤذة ياساية : بة ياسا ئَيمة شتة وامان نةكردووة؟ دووةم،  (لالنتخابات واالستفتاء يف كوردستان
، ناخب، مرشح، سج  الناخبني، السائمة)كؤمةَلَي  زاراوة دووبارة دةبَيتةوة، ئايا نايةوَيت بيناسَينني؟ وةكو 

، ئةمانة دووبارة دةبنةوة لة هينةكة، ئةى تةعاريف بؤ ئةوانة؟ ر استة ئَيمة هةركةسَي  (قاسم االنتخابة
وةكو خؤمان ئاطامان لَيية، بةآلم وابزامن سيستةمة تةعاريف دةبَيت هةرضة لةوَى هاتبَيت، موستةلةح 

مورةشةح كَيية؟ ئةوانة لة بَيـت و ئةساس بَيت، دةبَيت تةعريف بكرَيت، مةسةلةن ناخيب كَة ية؟ 
 .تةعرييتةكاندا دةبواية هةبواية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك جةيتر رةرموو

 
 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئَيمة ديارى بكةين و  4ثَيويستة لَيرة لة بر طةى  4بر طةى  1ثرسيارَيكم لة ليذنةى خؤمانة لة ماددةى 

تةئكيد لة ذمارةى كةسةكان بكةينةوة، يةعنة بة ضةند نيتوس دةتوانَة لةو شوَينانة كورسة بهَينَيت، ئةمة 
قةزاو ناحيةكان ديارى نةكةين، ضونكة طوند هةية زؤر طةورةية، ئايا ئةو طوندانة : يةك، دووةم

مة لة ليذنةكةمان ضاكمان ئَي: حيسابَيكيان لةطةَل دادةكرَيت؟ ضونكة قةزاو ناحيةكان نةهاتووة، سَييةم
، لة كؤتاية جومةةى (تةرخان دةبَيت)نابَيت، ( تةرخان كراوة: )كردةوة، لَيرة ضاك نةكراوة، ضوارةم

 .لة مةستةقبةل دا ئةوة دةكرَيت، زؤر سوثاس( دةكرَيت)ضوارةم، ضونكة كراوة بؤ ر ابردووة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو

 :شهاب نورى بةر َيز سؤزان

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
اديئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف )  م لةالي وروذا،(كاك حممد ررج )منين هةمان ثرسيارى 

شتَيكة تةواو تازةية لةالى ئَيمة، ئايا ئةم دةزطاية بوونة هةية يان دروست دةكرَيت لةدواى ، (كوردستان
تةلةح هاتووة و تةعريف نةكراوة، دةبَيت ئةوة  لة ثَيشدا تةعريف بكرَيت يان ياساكة؟ هةروةها زؤر موس

 .هةمووى تةعريف بكرَيت يان ئةو تةعرييتانة  نةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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ئيشارةيةكة داوة كة هةيةة وجودى نية، لةبةرئةوة دةَلَيت  3ددةى منين هةمان ثرسيارة، ئةطةر ضة لة ما
، لة دواى رةقةرةكة كةنةهاتووينةتة سةرى، ثَيم واية ئةو ثَيناسة زيادةية، هةيةة (حلني تشكي  اهليةة)

 .ثَيويستة دانةزرَيت، دواتر باسة لَيوة بكةين
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك شَيخ اهلل رةرموو

 :شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

منين هةمان تَيبينة كاك شَيخ جةيترم هةية، تَيبينيم هةية لةسةر دَييةكان، بةس باسة قةزاو ناحيةكان 
كراوة، ئَيستا ئَيمة ئؤردوطامان هةية نة ناحيةية و نة قةزاية، ئةجنومةنة هةلبذَيردراوى هةية، لة جارى 

هةَلبذاردنة ئةجنومةنة شارةوانيةكانة ثَيشوو بة هةَلبذاردن هةَلبذَيردراوة، دَيمان هةية نيتوسة  ثَيشوو لة
هةزار كةس ثاة و ئةجنومةنة هةَلبذَيردراوى هةية،  ئةوانة مةسرييان ضة ىَل دَيت؟ وةكو  4هةزار تا  3لة 

 .زؤر سوثاسئةوةى لَيرة لة تور ةقة هةمانة، دَييةو ئةجنومةنة شارةوانيشة هةية، 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .نورى رةرموو.كاك د

 :نورى مجي  تاَلةبانة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بةداخةوة تةنها عةرةبيةكةم لةبةردةست داية، سةبارةت بة ناونيشانة : من دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان
دةكريةت بيخةينة  2بَيت، ضونكة ماددةى ( لتةاريفا)، من ثَيم باشة (التةاريف واالهداف) رةسَةة يةكةم 

اديئة )ين وةكو ماددةيةك لة ئةحكامة عامة دابَيت، نةك لَيرة، سةبارةت بة 3ئةسبابة موجبةوة، ماددةى 
، ئةوة ئةو ناوة لة ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمة (العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء فى كوردستان

ةو دةزطايةى كة ئَيستا هةية ثَية دةَلَين دستةى باآلى هةَلبذاردنةكان لة هةرَيمة كوردستان دا هاتووة، ئ
 .كوردستان، كةواتة دةبَيت بةو جؤرة بَيت، نةك بةو شَيوةى ئَيستا هةية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ليذنةى ناوخؤ رةئيتان؟ كاك سةرداررةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .َيز سةرؤكة ثةرلةمانبةر 

ئَيمة لَيرة هةوَلمان داوة ياسايةكة بطوجنَيت لةطةَل  (اديئة) 2سةبارةت بة ثرسيارى يةكةم ئةوةى بر طةى 
ئةو تةعارييتةى كة لة ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمة كوردستان هاتووة، لةوَى مةمجوعة موستةَلةحاتَي  

بَيت ياخود هةمان ئةو بَيت، ئةطةر وانةبَيت لة موستةقبةل هاتووة، ئَيمة هةوَل دةدةين لَيرة نةسةقَي  هة
هةَلبذاردنةكان لة : كة دةستوور دةرضوو دةبَيت قانونةكةمان هةمووى هةموار بكةين، ئةوة يةك، دووةم
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هةرَيمة كوردستان هةيةةيةكة مةحةىل سةرثةرشتة دةكات، بؤية دةبَيت هةيةةى خؤمان هةبَيت، ضونكة 
دةستوورى هةميشةية عرياقة هاتووة، كةواتة  110رى نية ئةوةى لة ماددةى زمنة سةآلحياتة حةس

 3لَيرةدا ئةسَةةكة ئةوةية ئَيمة هةيةةى خؤمان دادةنَيني، لةبةرئةوةى دروست نةكراوة، ئَيمة  لة ماددةى 
تةوة، دةَلَيني تاوةكو دروست دةكرَيت مورةوةزيةى عولياى موستةق  لة بؤ هةَلبذاردنةكان جَيطاى دةطرَي

ئَيمة لة رةسَةة دووةم و .. سةبارةت بةوةى كة هةندَي  ثَيناسةى تر بكرَيت، وةكو ناخب و مورةشةح و هتد
لة رةسَةة سَييةم باسة ناخب و مورةشة ان كردووة و ثَيويستة بة ثَيناسة ناكات لَيرة بَيت، ضونكة لةوَى 

وة كراوة، ئةوة تةقريبةن تةعرييتةكةيةتة، بةدرَيذى باسة لَي( يشرتط يف الناخب أن يكون) 4لة ماددةى 
نةول  3مورةشةحين بةهةمان شَيوة، كاك جةيتر باسة دائريةى ئينتيخابة كرد، دائريةى ئينتيخابة لَيرة 

دائريةى ئينتيخابة هةية، دائريةى ئينتيخابة لة بؤ ئةجنومةنة ثارَيزطا، ئةجنومةنة ثارَيزطا هةمووى يةك 
شة يةك دائرية دةبَيت، لة ناحيةكانين بؤ هةَلبذاردنة ناحيةكة يةك دائريةى دائرية دةبَيت، قةزاكان خؤ

دةبَيت، سةبارةت بة ثرسيارةكةى جةنابت و كاك شَيخ اهلل ئةوةى مةجالسة قورا، لة ياسايةكة تر 
موعالةجة كراوة كة ياساى شارةوانيةكانة، لةو قانونة باس كراوة كة هةر طوندَي  ضةند هةزار كةس بَيت 

جنومةنة بؤ دادةندرَى و شَيوازةكانة، باس لةوة كرا كة هةندَي  موستةَلةحاتة ترين لَيرة دةبَيت باس ئة
بكرَى و موختةسةرى بدرَيتَة، ئَيمة تةماشامان كردووة كامةى زؤر دووبارة بؤتةوة ئةومان موختةسةر 

رَيت ئةو ماددةية لة دةك 3نورى باسة كرد ماددةى .كردووةتةوةو لةو ماددةيةمان داناوة، ئةوةى د
، ر استة بة 2ئةحكامة خيتامة دا بكرَيت، بةآلم لَيرة  جَيطةى دةبَيتةوة، تةعاريف و ئةهداف كة ماددةى 

 .دوو ر ستة هاتووة، بةآلم لةناوى دا ئةطةر تةركيز بكةى زؤر هةدةرة تياية، نةك هةر يةك هةدةف، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
وروذَيندرا، يةكَيكيان مةسةلةى هةيةةية لة بةينة دوو شت داين، لة ثرؤذةى يةك، دوو شتة طرنط 

دةستوورى هةرَيمة كوردستان دا ئةو ناوة هةية، ثرؤذةى دةستوورين لةو نزيكانة دةنطة بؤ دةدرَيت لة 
ثةرلةمان، وةكو هينةكة، لةاليةكة ترةوة ئةوة شتَيكة تةبيةية دةمانةوَيت قانونةكامنان بطوجنَيت، 

ةاليةكة تريشةوة ئةو موالحةزةية بوجَة يةو قانونيشة، شتَي  كة هَيشتا وجودى نية، تؤ لةناو قانون دا ل
 .داى بنَية، جا نازامن يةعنة موعالةجةيةك بكرَيت، شةرحة بكة كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

و شتَيكة ئةسَ  و سابت و بةردةوام ئَيمة هةيةةمان هةية لة ثرؤذةى ئَيمة باس لة باسة قانون دةكةين،وةك
دةستوور، هةيةةيةكة تايبةت بؤ سةرثةرشتة كردن و بةر َيوةبردنة ئينتيخابات، هةر ئينتيخاباتَي  يان 

رةقةم يةك هةية، ئةوة لة ثرؤذة   1222ئيستييتتاية لة كوردستان بكرَيت و لة قانونة ثةرلةمان ساَلة 
لَيرة  دةبَيت هةبَيت، ضونكة ئةمة ئةسَةة، ئَيستا ميتةوةزيةى ئيتيحادى لة بة دا شتَيكة هةية، 

ئيستيسنائية، لة هةموو قةوانني طوتومانة تاوةكو تةشكي  بكرَيت، ئَيمة الزمة بؤ ئةو رةترةية كورت بوو 
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مة وةكو لة ليذنةى نةمانتوانة ئةو تةشكيةة بكةين، ئةطةرنا ئةسَ  تَييدا ئةوة هةبَيت، بة ر ةئة ئَي
قانونين باوان كرد، ئةمة ببَيت باشاة تاوةكو هةموو جار لةبةرضاومان بَيت و بة شتَيكة طرنطة 
دةزانني و شتَيكة تايبةت بة خؤمان ببَيت و تةشكيالتيشة بؤ دروست بكةين تا بزانني باشة، ئةوةى 

ية، بةس ئَيمة لة ئةنزمية و ئةوةَلةن لة مامؤستا حممد ررج باسة لَيوة كرد، ر استة موستةَلةحاتة تر هة
قانون ديارة و لة ئةنزمية  ديارى دةكرَيت ناخب كَة يةو مورةشةح كَييةو رائيز كَييةو ئةوانة هةموو بة 
ئةنزميةى تةواو شة  ئةنزمية دةركةوتووة تا ئَيستا ئيحتيمالة شتة ترين ببَيت، تةرسالت بؤ شةرح و 

نورى قانونني و زؤر موناسبة . ديارى دةكرَيت، ئةو دوو موالحةزةى بةر َيز دئةوانة لة ئةنزميةى ميتةوةزية 
وةكو لةر ووى رةنة ر استة و لة ئةسبابة موجبة  هاتووةو جَيطاى ئةوَيية، ئةوةى ترين مادام بؤ شتَيكة 

زؤر  موئةقةتة، يةعنة دةبَيتة ئينتيساىل جَيطاى موناسب ترة بضَيتة ئةحكامة خيتامة  لةجَيية، بةآلم
زةرةرين ناكات، بةآلم ئةطةر بَةَية قانون باشاةو جواناة ئسوَلة ترة كة بضَيتة ئةوال وةكو جةنابة 

 .رةرمووى
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بة نيسبةت ئةوةى قورا ، لَيرة نووسراوة جمالس ئَيمة ئيسرارمان كرد كة ئةجنومةنة قةزاو ناحيةكان 
كة هةَلبذاردنة بؤ دةكرَيت ( جمالس االقضية والنواحى: جمالس) ةهاتووةدةكرَيت، لَيرة ناوى قورايةكة ن

ماناى وانية، مةجةسة طوندةكانة شارةوانة شتة واى نية، كة هةَلبذاردن دةكرَيت لةو قانونة مةبةستمانة 
هة ئةقزية و نةواحية، هةر دةمَينَيتةوة نوقتةى دووةم، ئةطةر ئةوة  هةبَيت خؤ دةكرَيت ئةطةر بَيتو 

تقوم هيئة املفواية )وةكو ثةرلةمان، ئةطةر نةتوانني ئةو هةيةةية ئيشةكةى جَة بةجَة بكات دةَلَيني 
يةعنة موشكيةة لةوة دا نابَيت تا ئةو كاتةى ئَيمة كة هةَلبذاردنة  .....(العليا املستقلة لالنتخابات الجراء

بوو و قانونة تايبةمتان دةرنةهَينا بوو  ئةجنومةنة ثارَيزطاكان دةكةين، ئةطةر ئةوةمان جَة بةجَة نةكرد
تقوم هيئة املفواية العليا )بؤ دامةزراندنة ئةو هةيةةتة، دةكرَى ئةو وةختة قةرارَي  دةربهَينني 

بةآلم  ،(اديئة املستقلة لالنتخابات واالستفتاء فى كوردستان: أو ثانثا.......... لالنتخابات فى العراق  قام 
دةستوورمان هةية، بؤضة ئَيمة شتَي  بكةين و دواتر بَيينةوة سةرى و جارَيكة تر لَيرة مادام ثرؤذةى 

هةموارى بكةينةوة، ئةوة تةوياتة زياتر، بةَلَة كاك حممد خؤت ساحبة ئيسااح بووى لةطةَل سؤزان خان 
 .رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

، ئةم قانونة وجودى نية، ئيا تؤ تةعرييتة ضة دةكةى؟ ئةمة  لة (فاليةر()الموجود)جارَى ئةوةَلةن 
سةآلحيةتة موشتةرةكةية، يةعنة ئَيمة هةر ر ؤذَي  ئةمةمان ويست دايدةنَيني، يةعنة وةكو ئةوةى كة 
دةَلَية كَيوَى بيخةينة ديوان، ئيا دواتر ناتوانني بيكةين ئيا با ئةوة بَيت، ئةمة لة سةآلحيةتة 

ية، هةر ر ؤذَى كة ئَيمة ئةم ياسايةمان دانا مارة خؤمانة، ئيا ئةمة المةوجودَيكة ئيا دواية موشتةرةكة
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ئيشارةتة ثَية كرد، لةبةرئةوة دامان نةناوة هةيةةى عولياى ميتةوةزية دَيت سةرثةرشتة ئةمة دةكات، 
 .يةعنة ئةمة تؤزَي  وةكو ئةَلَية طوَى ضةثوكانة لةمالوة دةستة بؤ بةرى

 
 

 :َيز سةرؤكة ثةرلةمانبةر 
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوةَلةن ئةوة لة زمنة سةآلحياتة موشتةرةك نية، بةَلكو لة زمنة سةحياتة هةرَيمة، ئَيمة مارَيكة 
يذنةى ياساية تةبةنة خؤمانة كة ئةمر ؤ ياسايةكمان هةبَيت بؤ مةسةلةى ئةم دةستةية، ياسايةكة  ل

كردووة، حازرةو ر ةنطة تةقدمية دةستةى سةرؤكايةتين كرابَيت، ئةمة لةاليةك، لةاليةكة ترةوة لة 
دةستوور داهاتووة، هةروةكو جةنابت ئيشارةتت ثَية دا بة قةناعةتة من بوونة لَيرة هيض زةرةرَيكة نية، 

زةرةرى نية، لةبةرئةوةى دةستووريةن و  ر استة خؤى قانونيةن تةئسيس نةكراوة، بةآلم بوونةكةى
دةستوورةكة  نزيكة بدرَيتة ثةرلةمان، بؤية بة قةناعةتة من ئةوة لة جَيطاى خؤى هاتووة و زؤر 

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

انشاهلل دروستة دةكةين و انشاهلل دةمان بَيت و انشاهلل دةستوورين ثةسةند بةر استة ئَيمة با ئيا لة هينة 
ئيا تةواو با لةسةر انشاهلل نةمَينَة، هةمانة ئةو هةيةةتة؟ نةخَير نيمانة،ئَيمة قةيدى ضية ! دةكةين

ة، سَة ئةطةر هاتو لة دواية دا هةموار بكرَيت، كةى كَيشةية، هةر ياساى سةرؤكايةتة هةرَيم، ضةندين ساَل
جارى ترين هةموارمان كردووةتةوة، ناوة ئةسَةيةكة ئةوةى كة كارةكة دةكات ئةوة دابندرَيت ياساية ترة 
لةوةى ناوى دابندرَيت، لةسةر شتَي  لةسةر ئةساسة شتَي  كة شتةكة  هَيشتا تةسديق نةكراوة، ئةطةر 

ت لةسةر ئةساسة شتَي ، شتَي  لةسةر ئةساسة دةستوورة دةستوور تةسديق نةكراوة، يةعنة ضؤن دةبَي
لَيرة هةيةة مةبةستة ميتةوةزيةية، ( اهليةة)بنيات بنَية كة نةبووة، لةبةرئةوة من ئيسااح دةكةم بوترَيت 

 .، قةى ضة دةكات(املفواية اا حني تشكيل اديئة)ناوى ميتةوةزية بهَينني 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .نورى رةرموو.كاك د

 :ي  تاَلةبانةنورى مج.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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كة قانونة مورةوةزيةى عولياى ئينتيخاباتة، لة  2007ى 11ئَيستا لة كوردستان دا بة ثَية قانونة ذمارة 
دةستةى باآلى هةَلبذاردنةكان لة )عرياق دا دةزطايةك هةية ضةند ساَلة ئين و كارى خؤى دةكات بةناوى 

و ناوة دابنَيني، ئةو دةزطايةمان بةالوة ناوة، ثاشان هةر وةختَيكة كة دةستوور ئَيمة ئة( هةرَيمة كوردستان
ثةسةند كرا ئةو كاتة دةَلَيت ئةو قانونانةى كةوا بة ثَيضةوانةى ئةم دةستوورةوةية كاريان ثَة ناكرَيت، 

 .ئؤتؤماتيكيةن ئةو كاتة ئةو ناوة دةطؤر درَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .سةردار رةرموو كاك

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

، لة ياساى ذمارة (من الةدم)ئةوة يةكةم جارنية باسة ئةو هةيةةتة دةكرَيت، ياخود بطوترَيت ئةو هةيةةتة 
بكرَيت،  ى ثةرلةمانة كوردستان لة ماددةيةك زؤر بة سةرحية باسكراوة كة ئةو ئةجنومةنة دةبَة دروست1

واتة تاوةكو ئَيستا ( حلني تشكيل اديئة)ئاماذةمان بة ئةوة كردووة  3ئَيمة لة خاَلة : ئةمة يةك، دووةم
ئَيمة ئةو ياسايةمان وا دار شتووة كة لة موستةقبةل ثَيويستة بة تةعدي  نةبَيت، : تةشكي  نةكراوة، سَييةم

ةيةةكة دروست كرا دةتوانيََ ئيةتماد لةسةر ئةو يةعنة ئَيمة كة باسة هةيةة دةكةين، سبةينَة ئةطةر ه
قانونة بكات و هيض موشكيةةيةكيشة نابَيت، لَيرة كة لة خاَلة سَييةم دةَلَيت مورةوةزية جَيطاى دةطرَيتةوة، 

ئةوةى من دةمةوَيت ر وونة بكةمةوة ئةوة يةكةم جار نية بةو نةوعة سيا ة كراوة، لة قانونة : ضوارةم
 .خاباتة ثةرلةمان بة هةمان نةول تةعاموريان لةطةَلة كردووة، زؤر سوثاسبؤ ئينتي 1ذمارة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
كاك ررست موقتةرةحَيكة هةية، دةَلَيت بؤ ئةوةى  نة ئَيستا و نة ! سؤزان خان انشاهلل دةطةية نةتيجة

ا ئةطةر دواية هةموارين بكرَيتةوة ج( اهليةة اريختصة باالنتخابات رة اقةيم كوردستان)دوار ؤذ نابَة ببَيتة 
دةبَيت، تةبةةن ئةوانةى كة ئيةاازيان لةسةر ئةو رةقةرةية طرت، رةقةرةيةكة هينيان ثَيشكة  نةكرد، 

، (هيئة العليا املستقلة لالنتخابات فى اقليم كوردستان)نورى دةلًََيت هةيةةى ثَيشوو نَينَيتةوة، .تةنها كاك د
نورى هةية و مةوجودة، ئَيوة  .بة  هَيناويةتة تازةترة، يةعنة ئةوةى كة دئةوةى ئَيستا ليذنةى هاو

هيض شتَيكة موحةدةةتان هني نةكرد، لةبةرئةوة بة تةنها ئةو موقتةرةحةى ليذنةى ياساية و ليذنةى 
ناوخؤ كة هةيةةكة بةوة تةعريف بكرَيت، دةدةمة بر يارى ئَيوة، كَة لةطةَل ئةوةية كة بر يارى هاوبة ، 

اديئة العليا لالنتخابات واالستفتاء فى )لَيذنةى ياساية و ليذنةى ناوخؤ هةيةةيان تةعريف كردووة بة 
كةس، رةرموون، كَة لةطةَل  43كَة ثشتطريى لةو موقتةرةحة دةكات، دةستة بَةند بكات تكاية؟  ،(كوردستان

دةستة  1كَة لةطةَل ماددةى  دةخةمة دةنطدانةوة 1كةس، دةمَينَيتةوة وةكو خؤى، ماددةى  22دانية؟ 
 .، كاك مجال رةرموو2بَةند بكات؟ كَة لةطةَل دانية؟ بةزؤرينةى دةنط قبوَل كرا، رةرموون بؤ ماددةى 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
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 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم

ةستاودةستكردنة مةبةستة ئةم ياساية ضةسثاندنة بنةماكانة دميوكراسية و ضةسثاندنة ثرينسيثة د
ئاشتيانةى دةسةآلتة لة ر َيطاى دابني كردنة بةر َيوةضوونة هةَلبذاردنَيكة ئازاد و ثاك و داديانةى 

 .ئةجنومةنةكان و رةراهةم كردنة دةررةتة يةكسان بؤ بةشدارى كردن لة هةَلبذاردن و خؤ ثاآلوتن دا
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك خةي  رةرموو

 :براهيم حممدبةر َيز خةي  ا

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 (: 2)املادة 
امان  يهدف هذا القانون إا تثبيت اسس الدميقراطية وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة من خالل

 .اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة للمجالس وتوفري فر  متساوية للمشاركة يف االنتخاب والرتشح
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك دلَير رةرموو

 
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ليذنةى ياساية هيض تَيبينة نية لةسةر ئةم ماددةية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ليذنةى ناوخؤ هيض تَيبينة نية

 :سةرؤكة ثةرلةمان بةر َيز
 .كاك بكر رةرموو

 :بةر َيز بكر رتاح حسني

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

هةموو جارَي  هةندَى لةو ئةندامة بةر َيزانة كة باس لة ماددةيةك دةكةن، باسة ماددةيةكة ترين 
م دا قسةت دةكةنةوة، ئةوة حةقة واية كة ر ةنطة لة ماددةى يةكةم دا تؤ قسةت نةبَيت و لة ماددةى دووة

هةية، جا من تةنها مةبةستةكةم ئةوة بوو ماددةى دووةم زةرةرى نية، ضونكة لة ئةسبابة موجبة دا هةية، 
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شوَينة نية و ئيةغا بكرَيت، ضونكة لة ئةسبابة  2نورى باسة كرد كة ثَيم واية ئةو ماددةى .ئةوةى كاك د
 .موجبة دا باس كراوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .نورى رةرموو.د كاك

 :نورى مجي  تاَلةبانة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

هةمان بؤضوونة كة ئةو ماددةية لة ئةسبابة موجبةية و هؤكارى دةرضوواندنة ئةو قانونةيةو زؤر 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .نازناز خان رةرموو

 :بةر َيز نازناز حممد قادر

 .مانبةر َيز سةرؤكة ثةرلة

نورى دةكةم، كة ئةم ماددةية لَيرة زيادةية، ضونكة لة ئةسبابة موجبة بة باشة .ثشتطريى لة ر ايةكةي د
نورى طوتة ئاماجنةكانين دةبَيت .هاتووة، بؤية ناوى بةشة يةكةم كة ثَيناسة و ئاماجنةكانة هةروةكو د

 .لةوَى البةدرَيت

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو

 :ةر َيز سؤزان شهاب نورىب

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

توفري فر  متساوية )وةَلآلهة من يةك ثرسيار دةكةم، ئةوةى كة سيا ةى ئةمةى كردووة، دةَلَيت 
باشة رورةسة موتةساوى بؤ تةرةشوح، ئَيمة كؤتا بؤ ذنان دادةنَيني، ئةوة ( للمشاركة يف االنتخاب والرتشح

 .ضةوانةى مةبدةئة كؤتاية، بؤ نةتةوةكانين و بؤ ذنانينضؤن هينَيكة؟ تةواو ثَي

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك حممد رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوةى كة طشتمان خوَيندوومانةوةتةوة سوَلتة هةر بؤ ، (مبدأ التداول السلمي للسلطة)وةَلآلهة من لةمة 
، سوَلتة سَة بةشة، سوَلتةى تةشريةة سوَلتةى تةنيتيزى و سوَلتةى قةزائة، سوَلتة لَيرة ثَيكهاتةى دةوَلةتة

مةعنايةكة نابَيت لةو مةسةلةية، لة قانونة ئينتيخاباتة مةحارةزاتة عرياق دا بة طشتة باشا بؤ ئةو 
ني فى جمالس مشاركة الناخبني فى اختيار  نثل: )مةسةلةية ضووة و دةَلَيت  هةدةف لةو قانونة يةكةم
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، ضوارةم (امان حق الناخب واملرشح: )، سَييةم(املساوات فى املشاركة االنتخابية: )دووةم.......(  احملافظات
توفري احلماية القانونية ملراحل االجراءات العملية : )، ثَينجةم(امان عدالة االنتخابات وحريتها ونزاهتها)

ة، نةك مةسةلةن تؤ بَية بؤ نيزامة حوكم سوَلتة ماناكةى ، يةعنة هةدةف لةمة ئةمة جوانا(االنتخابية
واسةة و طةورةترة، تؤ هةدةرت لةم ياساية ضية؟ خةَل  بة مساوات بَة و خةَل  بتوانَة هينة خؤى 
هةَلبذَيرَى، يةعنة هةدةرةكة ئةم خاآلنة وازح تر دةكات، ئةمانةى كة لَيرة بؤ دميةكراسة و تةداوىل سوَلتة 

 .وثاسهَيناويةتة، س

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
نورى و .سَة ئةندامة ثةرلةمان لة حوجةتة ئةوة باسيان كرد  داوا دةكةن ئةو ماددةية ئيةغا بكرَيت، كاك د

كاك بكر و نازناز خان موقتةرةحيان كرد، ئةو موقتةرةحة دةخةمة دةنطدانةوة كَة لةطةَل ئةو 
ست بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ بة موقتةرةحةية كة ئةو ماددةية ئيةغا بكرَيت دة

  3، رةرموون بؤ ماددةى 2ئة ةةبيةت ئيةغا كرا ماددةى 

 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :ماددةى سَييةم
ان و ر َيكارةكانة هةَلبذاردنة كؤمسيؤنة باآلى سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردنةكان سةثةرشتة هةموو قؤنا ةك

 .ئةجنومةنةكان لة هةرَيم دا دةكات تاوةكو ئةو كاتةى دةستةكة دادةمةزرَيت
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 (: 3)املادة 

على كافة مراحل واجراءات انتخابات اجملالس يف االقليم  تتوا املفواية العليا املستقلة لالنتخابات االشراف
 .حلني تشكيل اديئة
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوة تةبيةية وةكو هينةكة، ثَيويست ناكات، دةدةمة دةنطدانةوة، كَة لةطةَل ئةو ماددةية دةستة بَةند 
 .واتر، كاك مجال رةرمووبكات تكاية؟ كَة لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط قبوَل كرا بؤ ماددةى د

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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 بةشة دووةم

 مارة هةَلبذاردن
 :ماددةى ضوارةم

 .مةرجة هةَلبذَير ئةم مةرجانةى ىَل بَيتة دى
 .بة رةطةزنامة عرياقة بَيت :يةكةم
 .شياوى تةواوى هةبَيت: دووةم

 .ردبَيت، لةو ساَلةى كة هةَلبذاردنة تَيدا دةكرَيتهةذدة ساَلة لة تةمةنة تةواو ك :سَييةم
ناوى تؤماركرابَيت لة تؤمارى هةَلبذَيرةكانة ئةو ثارَيزطايةى كةهةَلبذاردنة لَيدةكرَي، بةثَية  :ضوارةم

 .حوكمةكانة ئةم ياساية و ر َينماييةكانة كة لة دةستةوة دةردةضن
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك خةي  رةرموو

 :ز خةي  ابراهيم حممدبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 

  الفصل الثاني

 حق االنتخاب
 (:4)املادة 

  :يشرتط يف الناخب أن يكون

  .عراقي اجلنسية: أوال 

 .كامل األهلية :ثانيا 

 .......... ..االنتخابات أمت الثامنة عشر من عمره يف السنة اليت رري فيها: ثالثا 
 :ةمانبةر َيز سةرؤكة ثةرل

 .سَة كةس نوقتةى نيزاميان هةية، كاك عمر رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةة
 .بةر َيز سةرؤكة ئةجنومةن

ئَيمة لة رةسَةة يةكةم، ماددةى دووةممان ئيةغا كرد كة هةدةرة، لةبةرئةوة ثَيويستة رةسَةةكة تةعاريف و 
 .تةوة، سوثاسئةهداف تةنها تةعاريف نَينَيتةوةو ئةهدارةكةى ىَل بكرَي

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
سوثاستان ! انشاهلل ئَيوة  نوقتةى نيزاميتان هةمان شتة، بزانة سؤزان خان انشاهلل ضؤن جَية خؤى طرتةوة

 .دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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 .كاك خةي  رةرموو
 
 

 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

  الفصل الثاني

 االنتخاب حق

  (:4)املادة  

  :يشرتط يف الناخب أن يكون

  .عراقي اجلنسية: أوال 

 .كامل األهلية :ثانيا 

 .االنتخابات أمت الثامنة عشرة من عمره يف السنة اليت رري فيها: ثالثا 

عليمات ألحكام هذا القانون والت مسجال  يف سجل الناخبني للمحافظة اليت ررا فيها االنتخاب ووفقا: رابعا 
 .اليت ستصدر من اديئة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئَيمة وةكو ليذنةى ياساية هيض تَيبينيمان نية، كؤمةَلَي  ثرنسيثة سابتيان لةسةر ئةوة هةَلبذاردووة بؤ 
 .هةركةسَة كة خؤى هةَلدةبذَيرَى

 :ز سةرؤكة ثةرلةمانبةر َي
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ئَيمة لة ليذنةى ناوخؤ ثشتطريى لة ناوةر ؤكة ماددةكة دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .هالة رةرموو.د

 :هالة سهي  وادى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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كامل )ئةطةر دةمج بكرَيت باشاة، لةبةرئةوةى مةسةلةى تةمةن بةشَيكة لة ئةهةيةت، ( الثاثانيا و ث)
 .، سوثاس(االهلية وامت الثامنة عشرة من عمره

 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد دمني

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

و  4، هةَلبذَير بكرَيتة دةنطدةر باشاة، ثَيشنيارَيكم هةية ماددةى وةَلآل من تَيبينيم لةسةر كورديةكة هةية
شروط الناخب وشروط )باسة دةنطدةر و مورةشةح دةكات، من ثَيم باشة ئةوة لة رةسَةَي  بةناوى  1و 5

 .، يةعنة بة رةسَةَي  ئةو ماددانة ر يز بكةين لةذَير ئةو ناونيشانة(املرشح

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .سةدالدين رةرموو كاك

 :بةر َيز سةدالدين عبداهلل مولود

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بةخؤى ، (االنتخابات أمت الثامنة عشرة من عمره يف السنة اليت رري فيها)هةية، ( ثالثا)موالحةزةم لةسةر 
نة عشرة من أكمل الثام)ية، لة قانونة عرياقين هةر ئةوة هاتووة، (اكم )لة سيغةى قانونة ( امت)ئةو 

ضونكة ئيحتيماىل هةية ئةطةر لة سةنة بَيت ، (فى السنة) نةك( االنتخابات عمره يف الشهر اليت رري فيها
نةقس دةكةويـَت و ئيشكال دروست دةبَيت ئايا، داخ  بكرَيت لة سجةة ناخبني يان داخ  نةكرَيت، ئةوة 

وة لة كورديةكة  هةتا تةرجومةكةى بة ، ئة(مسجال رة سج  الناخبني( )رابةا)ئيشكالةكة لَيرة، لة 
َيكة دةوَيت، (الم)ة، يةعنة لةو ثارَيزطايةى، لة عةرةبيكة  (لةو)نية ( دو)نووسراوة كة (دو)رةكيكة كراوة، 

 .لةطةَل ر َيزم، (مسجال  يف سجل الناخبني للمحافظة اليت ررا فيها االنتخاب)

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك ئارام رةرموو

 :َيز ئارام رسول مامندبةر 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

باسة مةبدةئةكان دةكات، مةبدةئ ثَين  5مارة هةَلبذاردن، ئةطةر تةماشاى بكةين ماددةى : بةشة دووةم
مةرج دَيت، بؤية من ثَيم باشة ماددةى ثَينجةم بطورازرَيتةوة بؤ ثَين ماددةى ضوارةم، سةرةتا مةبدةئةكان 

شياوى تةواوى هةبَيت، بةر استة من نازامن  2بر طةى  4لة ماددةى : مةرجةكان، دووةم باس بكرَيت ئينجا
ثَيم واية ئةمة مةتاتية و دةتوانة زؤر تةرسيالتة بؤ بكةى، دةنطدان ثرنسيثَيكة و مارة هةموو 

نكة ئةطةر هاووآلتيةكة ئيا شياوى تةواوى هةبَيت من تَية ناطةم، ثَيم وابَة لَيرةدا جَية نابَيتةوة، ضو
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شياو لة ر ووى تةندروستيةوة بَيت ئةوة خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكانين دةتوانن و مارة دةنطدانيان 
هةية، ئيا نازامن ئةطةر ر وونكردنةوةيةكمان لةوة بدةنَة من ثَيم واية شياوى تةواو لَيرة جَية نابَيـتةوة، 

 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .مووكاك جةيتر رةر

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ساَل دةنط  12ية، خؤى لَيرة نووسيومانة ئةطةر ضاكة نةكةين، دةبَيت 3من تَيبينيةكةم لةسةر بر طةى 
ساَل دةنط بدات، ئَيمة  12ساَلة لة تةمةنة تةواو كردبَيت، دةبَيت  18بدات بةر استة، ضونكة دةَلَيت 

ساَليةكة باشاة  18البةَيت ضاكة بكرَيتةوة بة ( تةواوى كردبَيت)ساأل دةنط بدات، ئةطةر ئةو  18دةَلَيني 
ةوة ئينجا حةقة هةية،  12ساَلة لة تةمةنة تةواو كردبَيت دةضَيتة  18كة  3ساَل، بر طةى  12نةك 

 .ساَل 12ساَل حةقة دةنطدانة دةبَيت نةك  18ئةطةر ئةوة البرَيت بة 

 :ة ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
 .رةرموون رةئيتان ليذنةى ياساية و ليذنةى ناوخؤ، كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

هالة باسة دةجمة ئةهةية و كام  ئةهةية كرد، موالحةزةى كاك ئارامين لة كورديةكة نازامن ئةو .د
ة، ئةمة موستةَلةحَيكة قانونية و كام  ئةهةية، كة كامةة مةعناية نادات شياوى هةية مةبةست لَيرة ني

ئةهةية ئةوةية كة مةحجور نةبَيت، سةريه نةبَيت، مةعتوة نةبَة، جوحنة و جينايةتَيكة واى نةبَيت 
حسوقة ىَل بسَيندرَيتةوة بة قانونَي ، يةعنة ئةوة باسة ئةو مةوزوعانةية، نةك باسة شتة تر، ئةوةى مةال 

هةردووكة وةكو يةكة لةر ووى لو ةويةوة، ( اكم  و امت)ةَلَيت بيكةينة ئةكمةلة، لة قانون سةدالدين كة د
، هةرضةندة لة قةوانينة ئينتيخاب لة (دكم )ية نةك (دمت)وة لةوةى عرياق ئةو نوسخةية لةالى ئَيمةية 

ة دةمَينَيتةوة هةية، يةعن( بةغ و اكم  و امت)دوةىل عةرةبة هةمووى لةالم هةية هةرسَة موستةَلةح، 
الزمة تةواوى كردبَيت، ئةو ر ؤذةى ( دكم )ساَل بَيت، كة طوتت  18مةعناى ( بةغ)مةعناكةى كة طوتت 

ى تةواو كردبَيت، مةبةستم ئةوةية كة كةليمات هةية لةر ووى قانونة و 18ئينتيخاب دةكات الزمة ئةوة 
 . لةر ووى لو ةوى ئيشكاريان نية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك مجال رةرموو
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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ساَلة تةواو كردباية ئينجا دةيتوانة  18هةر بؤ تةئكيد بؤ قسةكانة كاك خةي  تةبيةة جاران دةيتوانة 
 10 ، لة مانطة8دابكرَيت، لة مانطة  5دةنط بدات، ئَيستا لةو ساَلة مةسةلةن بَةَيني هةَلبذاردن لة مانطة 

ساَل بؤى هةية دةنط بدات، بة ثَية ياساى تازة، نةخَير  18هةر مانطَي  لةو ساَلة ئةو شةخسة ببَيت بة 
 2002دةَلَيت لةو ساَلة كة هةَلبذاردنة تيادا دةكرَيت، مةسةلةن لةو ساَلة كة هةَلبذاردنة تيا دةكرَيت من 

 .بؤى هةية كة دةنط بدات ساَلة تةواو بكات ئةو شةخسة 18دا  2002لة هةر ر ؤذَي  لة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

( فى السنة التى ررا فيها االنتخابات)وةَلآل سةبارةت ئةو سيا ةى كة ساَل بكرَيتة مانط ئةوةى طوتراوة 
اآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانة عرياق بوو كة طوتيان ئةوة داخ  بةر استة ئةوة داواكارى كؤمسيؤنة ب

مةسةلةى كام  ئةهةية ئةوةى كاك خةي  باسة كرد رةرقة هةية لةطةَل : بكةن قانونة ترة، دووةم
ساَل، هةندَي  مةرجة تريشة هةية،  18تةمةنةكة، مةسةلةى ئةهةية هةر ئةوة نية تةمةنة بطاتة 

تواناى   ةبَة و مةرجة قانونة دار َيذراون، جطة لةوة عةقَةيةتة تةواو بَيت،ئريادةى هةبَيت و سةريه ن
بطؤر درَيت، بةر استة  5و  4بر يارى هةبَيت، يةعنة ئريادةى كام  بَيت، كاك ئارام باسة ئةوة دةكات ماددةى 

ب دةبَيت ئَيمة وةكو ئةو برادةرانةى كة سيا ةى ئةو ياسايةيان كردووة ثَيمان وا بوو كة جارَى ناخ
مةرجةكانة ضية؟ ناخبةكة دةست نيشان بكرَيت ئةوجا مارةكانة تر، جؤريةتة تةسويت و مةسةلةى 

 (أمت الثامنة عشرة)يان ( بلغ الثامنة عشرة)تةسويت بة وةكالة و ئةوة ثا  ئةو ماددةية دَيت، مةسةلةى 
بلغ ) ئةطةر بيكةينة، (ني من العمرأمت ثالث)يان (أمت الثامنة عشرة )بةر استة لة ياساكانة عرياق هةمووى 

ر ؤذ يةعنة  1ساأل و  17ساَلة دةطرَيتةوة،  17ساَل بَيت،  24، (بلغ اخلامسة والعشرين)يان ( الثامنة عشرة
 .، لةطةَل ر َيزم(دمت)ساَلة دةطرَيتةوة، بؤية دةبَيت بةَيني  18

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
بةبَة ساَلةكة، ساَلة ، (أكمل الثامنة عشرة من عمره)ان دا هاتووة بؤ حةوة ئةوة، وةكو لة قانونة ثةرلةم

ئةوة ( دكم )ةوة حيساب دةكرَيت،  1/7ثَيويست ناكات، ضونكة ئة ةةبة خةَل  ر ؤذ و مانطة ديار نية، لة 
بة بَة سةنةكة وةكو ئةوةى قانونة (أكمل الثامنة عشرة من عمره)مورةوةزية دةتوانة بيكاتة ناخب يان نا 

 .ساَل، كاك مجال رةرموو 17دةبَيتة ( بةغ)ةرلةمان، بةغ بؤ ئةوة نابَيت، ث
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
كة كؤمسيؤن هاتنة الى ئَيمة باسة ئةوةيان كرد كة ئةو قانونة طؤر ينة تَيدا كراوة،  بؤية ئَيمة ماوةيةكة 

 .ئةوة قانونةكة الى ئةوانة 18و كةسانةى لةم ساَلة ببنة زؤرة ئين دةكةين لةو موزوعة بؤ ئةوةى ئة
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
بةبَة تةرسيةةكةى ثَيشوو وةكو قانونة ثةرلةمانين واية، كام  ، (أكمل الثامنة عشرة من عمره)واتة 

 . ئةهةيةكة تةواوةو شةرحة كرد كاك خةي  موستةَلةحَيكة قانونية و تةواوة، كاك سا  رةرموو
 
 

 :بةر َيز سا  حممد عةة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةطةر سةنة ذى ظةكة طةلةك ذى مةحروم بة، وةكة رةئيا كاك مجال قاوة بزةبت يا دروستة، ئةطةر 
 18دَينة كرن، بةس ئَي  لة هةيظا نةهة ذى ببَيتة  7سةنة رابت ئةوَى هةيظا رةرةزةن ئينتيخابات هةيظا  

 .ئيجا ئةطةر سةنة ر ابوو ئةو شةمةل نابة، سةنة نينَيت باشاةساَلة وذى شةم  كرد، 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوةى دةنط دةدات ( أكمل الثامنة عشرة من عمره)دةزانة ضية ئَيمة قانونة ثةرلةمامنان وا نووسراوة 
كةما بَيت  18ة لة عةينة مارة و عةينة ئينسانة، دةكرَيت لة ثةرلةمان قانونَيكة بؤ دةربكةى ئةهةيةتةك

ساَل دةبَيت تةواو بكات،  18و ناكرَيت، ضؤن نووسراوة دةبَيت وا بَيت، دواتر لة هةموو دونيا دا دةَلَيت 
حةقة دةنطدان حةقة خؤ تةرشيح كردن، لةبةرئةوة ئةكمةلةكة باشاة، ئَيوة لة يةك شتدا لَيتان تؤزَى 

بَيت،  25بَيت يان  24ئةو وةختة ئةو موشكيةةيةمان نية  تَيكةآلوى بووة، ئَيمة لة بؤ طةجنان طومتان بةغ
ةكة رةرقة هةية، ئَيستا لة  24ى بووبَيت حةقة ئةوةى هةبَيت،  25بؤ ئةوةى ئةوةى يةك ر ؤذين داخةة 

ساَلة تةواو نةكات، لةبةرئةوة بةلة ةكة  18هةموو ستانداردَيكة دونيادا ئةهةيةتةكة تةواو نابَيت تا 
 .وةكو قانونة ثةرلةمانة ىَل بكةن و تةناقوزين نةبَيت، كاك دلَير رةرمووناكرَيت لَيرة، 

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
البدةين،  2نةنووسني لةو حاَلةتةدا تةحديدى نةكةين، كةواتة ئَيمة دةبَيت رةقةرةى ( دكم )ئةطةر ئَيمة  

تةواو كردبَيت، ئةوة ئةهةيةى قانونية و قانونيةن ئَيمة ى 18ضونكة كة طومتان كام  ئةهةية دةبَيت 
ناتوانني لة نةسَي  لَيرةدا موخالةرةى كؤمةَلَي  نسوسة تر بكةين، ئةوة حةقة وجوب و حةقة ئاداية، 

 ....... .حةقة تةسةرورة
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

دةبَيتة  ( دمت)دةمَينَيتةوة وةكو خؤى و كاكة موناقةشةى زؤر كرا، زؤر سوثاس، ئَيستا ئةوة كام  ئةهةةيةكة 
ئةوةى تر شةتب دةكرَيت، دةدةمة دةنطةوة كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند ، (أكمل الثامنة عشرة من عمره)

بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ بةس كاك ئارام، بة زؤرينةى دةنط قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر، 
 .كاك مجال رةرموو 4ى كة بووةتة ماددة 5ماددةى 
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 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :ماددةى ضوارةم
هةَلبذاردن مارة هةموو هاووآلتيةكة كة ئةو مةرجانةى ىَل بَيتة دى كة دةقيان لةم ياسايةدا  :يةكةم

 .هاتووة
ئازادانة و راستةوخؤ و بة  هةر هةَلبذَيرَي  مارة خؤى دةطرَيـتة بةر لة دةنطدان بة شَيوةيةكة: دووةم

 .نهَينة و بة تاكةكةسة
 .دةنطدان لة ر َيطةى بريكارةوة نابَيت: سَييةم

 .دةنطدان مارة تاكة كةسة و نهَينية: ضوارةم
 .هةَلبذَير يةك دةنطة هةية لة يةك هةَلبذاردن دا و نابَيت زياتر لة جارَي  دةنط بدات: ثَينجةم

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ةي  رةرمووكاك خ

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 

  (:5)املادة 
 .مواطن  نن توافرت فيه الشروط املنصو  عليها يف هذا القانون  االنتخاب حق لكل :أوال 

 .وسرية وفردية  ميار  كل ناخب حقه يف التصويت لألنتخاب بصورة حرة ومباشرة :ثانيا 
  .التصويت بالوكالةال جيوز : ثالثا  
  .التصويت شخصي وسري :رابعا 

  .ال جيوز ان يدلي به أكثر من مرة للناخب صوت واحد يف االنتخاب الواحدو: خامسا 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك دلَير رةرموو
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ةَل ماددةكةينهةردوو ليذنةى ناوخؤ و ليذنةى ياساية لةط
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كوَيستان خان رةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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وةَلآل من  دوو موالحةزةم هةية، هةرضةندة مالحةزةى يةكةم زؤر باس كرا، بةآلم ئةمر ؤ ناكرَيت 
شَيوةيةك خراثة هةندَي  بر طةى تياية من هةر لَية ئةوموالحةزةية دووبارة نةكرَيتةوة، بةر استة ئةمة بة

تَة ناطةم و وا هةست دةكةم كوردى نية، مةسةلةن بر طةى يةكةمة ئةمة ئةطةر موقارةنةى بكةى لةطةَل 
وشةيةكمان هةية دةَلَيت ئةم مةرجانةى +عةرةبيةكةى وا هةست ناكةى ئةم خاَلة يةكةمة كوردية، ئَيمة 

ية يةعنة ضة؟ ىَل بَيتة دى لةوة (ئةم مةرجانةى ىَل بَيتة دي)هةبَيت، نازامن تيا بَيت، ئةم مةرجانةى 
يةعنة زؤر ناشريينة ئةم كوردية زؤر لة قاَلب دراوة، كة ثَيويستة هةمووى ! دةضَيت بَةَية جةة ىَل بَيت

شتة، يةك  4و 2دةكرَيت بكرَيت بة يةك خاَل ،  4و  2سيا ة بكرَيتةوة،موالحةزى دووةمم ثَيم واية 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .طوَلناز خان رةرموو

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بكرَيت بةيةك، لة ثَينجةم دا هةَلبذَير يةك دةنطة هةية لة يةك  4و  2منين هةمان تَيبينيم هةية 
ى ر َيوشوَينةكةى وا طرياوةتة بةر كة يةك جار هةَلبذاردن داو نابَيت زياتر لة جارَي  دةنط بدات، ئةوة خؤ

دةنط بدات، ضونكة لة ليستةكة كة ناوةكةى ئيشارةتة ثَيدراوة و ناتوانَيت جارَيكة تر دةنطة بؤ بداتةوة، 
 .من ئةوة  بة زيادة دةزامن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عمر رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةة
 .ة ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

بوو باسيان كرد منين دةمةوَيت كة ناَلَيم بكرَيت بة يةك،  4و  2وةَلآل منين موالحةزةكةم لةسةر خاَلة 
ثَيم واية هةر البةَيت، لةبةرئةوةى لة دووةم دا باسة لة سر ى و رةردى كردووة، لة ضوارمين دا باسة 

 .رار كراوةتةوة، زؤر سوثاسشةخسة و سر ى كراوة، شةخسة هةر رةرديةوة و سر يكة  تيك
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .رةرموو طلعتكاك 

 :سيف اهلل طلعت خضربةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ثرسيارَيكم لة ليذنةى ، (وسرية وفردية حقه يف التصويت لألنتخاب بصورة حرة ومباشرة) 2لة بر طةى 
 .ئةوان ضؤن دةبَيت؟ لةطةَل ر َيزم ياساية هةية ئةوانةى كة نةخوَيندةوارن دةنطدانة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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 .كاك حامت رةرموو
 
 

 

 :بةر َيز حامت حممد جان
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 5و  4و 3و  2ئةو بؤضوونانةى كة طوتران هةر ئةوانة بوون، لَيرة من ئيشارةتَي  بة شتَي  دةدةم بَرطةى 
لة بر طةى دووةم دا كؤبكرَيتةوة بةم  5و 4و  3ئةطةر ئةو بر طةيةى  زؤربةيان هاوشَيوةى يةكن، جا بؤية

شَيوةية دةتوانَة مةعناكةى بدات، وةكو هةلبذَيردرَيت مارة خؤى دةطرَيـتة بةر، بة دةنطدان بة شَيوةيةكة 
َيت و ئازادانة و ر استةوخؤ و بة نهَينة و بة تاكةكةسة دةتوانَة يةك دةنط بدات كة ر استةوخؤ بةشدار دةب

 .نابَيت لةر َيطةى بريكارةوة بَيت، ئةوة كؤتاية بة سَة بر طةكةى تر دةهَينَة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس قسةكامن كوَيستان خان كردى
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .هلل رةرمووكاك شَيخ ا

 :بةر َيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةمم ثَي زيادة، لةبةرئةوةى ثَيم واية  4، بر طةى 4و  2وةَلآل منين هةمان تَيبينيم هةية لةسةر بر طةى 
 .تيكرارة، ثشتطريى لة رةئة برادةرانة ثَيشوو دةكةم كة باسيان كرد، زؤر سوثاس

 :ؤكة ثةرلةمانبةر َيز سةر
 .ضرؤ خان رةرموو

 :بةر َيز ضرؤ عةة  ة امني
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .بة هةمان شَيوة منين هةمان موالحةزةم هةبوو، خاَلة ضوارةم زيادةية
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .نسرين خان رةرموو
 :بةر َيز نسرين  ة صاحل 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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ةنطدان لة مارة تاكةكةسة نهَينية، ئةوانةى كة نةخوَيندةروان هةندَي  كةسيان داناوة قسةكانة من كرا، د
لة شوَينة هةَلبذاردنةكة كة بؤيان ثر بكةنةوة، ئةو كةسةى بؤى ثر دةكاتةوة خؤى سةر بة ض شوَينَي  بَيت 

 .ئةو دةنطةى بؤ ديارى دةكات، ضونكة ئةو نةخوَيندةوارة نازانَة
 

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكة ثة
ئيةغا بكرَيت، ليذنةى ياساية و ليذنةى  4زؤربةى زؤرى ئةو ئةندامانةى كة قسةيان كرد، داوا دةكةن 

 .ناوخؤ رةئيتان لةسةر ئةو موالحةزاتانة؟ كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ة، بةر استة ئَيمة تةنها عةرةبيةكةمان سيا ة كرد، نوسخةى ئةو برادةرانةى ئةو ياسايانةيان سيا ة كردوو
كورديةكة دراية شارةزايان، ليذنةى قانونة و شارةزايانة ثةرلةمان ئةوان تةرجومةيان كردووة، ئَيمة  
وةكو ليذنةى ناوخؤ زؤر تَيبينيمان هةية، هةروةكو لة ر اثؤرتة خؤمشان هاتووة لةسةر نوسخة كورديةكة، 

ةرةبيةكة ثَيشنيار دةكةين ببَيتة ئةساس، نوسخة كورديةكة دةبَيت ثَييدابضينةوة، ئةوةى بؤية نوسخة ع
دووةميان زؤربةى برادةران و كوَيستان خان، كاك شَيخ اهلل و ضرؤ خان و طيآلس خان و سؤزان خان باسيان 

ئيةغا بكرَيت، ئةوةى  4ين دةطرَيتةوة، ئةطةر  4خاَلة   2ئَيمة  ثَيمان واية رةقةرةى  4و  2كرد، ئةوةى 
كاك تةَلةةت باسة كرد بةر استة ئةوةى نةخوَيندةوارة لة ماددةكانة تر عيالج كراوة، لةاليةنة 
ئينتيخابين ئةطةر يةكَي  بَيت ثَيضةوانةى رة بةتة ئةو نةخوَيندةوارة دةنط بدات، سزاى بؤ داندراوة، 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

حةزةكةى كوَيستان خان، عةرةبيةكة ئةساس دةبَيت كورديةكة ضاك دةكرَيتةوة، كةواتة بة نيسبةت موال
ئيةغا بكرَيت، دةدةمة دةنطةوة كَة لةطةَل ئةوةية دةستة بَةند بكات  4هةردوو ليذنة موارسن رةقةرةى 

 4ئيةغا كرا، ماددةكة بة بَة رةقةرةى  4تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط رةقةرةى 
دةدةينة دةنطةوة بة تةلسةلسوىل تازةوة، كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل 

 .كاك مجال رةرموو 5بووة ماددةى  1كة ماددةى  5قبوَل كرا، بؤ ماددةى  4دانية؟ ب كؤى دةنط ماددةى 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 بةشة سَييةم
 ة خؤ ثاآلوتنمار

 5ماددةى 
 .ئةوةى خؤى دةثاَلَيوَيت بؤ ئةنداميةتة ئةجنومةنةكان دةبَيت ئةم مةرجانةى ىَل بَيتة دى: يةكةم
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 .ساَل لة كاتة خؤ ثاآلوتنة دا 25دةبَيت عرياقة بَيت و شياوى تةواوى هةبَيت و تةمةنة طةيشتبَيتة  -1
يةنة كةم هةبَيت بؤ ثاَلَيوراوانة ئةجنومةنةكانة دةبَيت بر وانامةى ئامادةية يان هاوتاكةى بةال -2

ثارَيزطاكان و ئةجنومةنةكانة قةزاكان و بر وانامةى بنةر ةتة يان هاوتاكةى هةبَيت بؤ ثاَلَيوراوانة 
 .ئةجنومةنة خؤجَييةكان و ناحيةكان

 .ةتنَيكة ئابر ووبةردةبَيت ذياننامة و ناوبانط و ر ةوشتة با  بن و حوكم نةدرا بَيت بة تاوانَي  يان ك -3
دةبَة لة ر ؤَلةكانة يةكة كارطَيريةكة بَيت بة ثَية تؤمارى بارى شارستانة يان بة شَيوةيةكة بةردةوام  -4

ساَل كةما نةبَيت، نيشتةجَة بوونةكةشة بؤ مةبةستة طؤر ينة  10لَية نيشةجَة بَيت بؤ ماوةيةك لة 
 .دميؤطرارة نةبَيت

 .ى ضةكدار يان دةزطاكانة ئاساين بَيتنابَيت لة كةسةكانة هَيز -5
نابَيت بةشدارى لةو تاوانانةدا كردبَيت كة ر ذَيمة بةعس لة هةرَيمدا نةخشةى بؤ كَيشابَيت ياجَة  -1

 .بةجَة ى كردبَيت
 .هةر هاوواَلتيةك ئةم مةرجانةى لة بر طةى سةرةوةى تيا بَيت مارة خؤ ثاآلوتنة هةية: دووةم

 .دةكةونة بةر حوكمة ر استاندنة دةستة ثاَلَيوراوةكان: سَييةم
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 
  الفصل الثالث

 الرتشيح حق
 (: 5)املادة  

 :يشرتط يف املرشح لعضوية اجملالس مايلي : اوال 
 .والعشرين سنة من عمره عند الرتشح  ان يكون عراقيا كامل االهلية بلغ اخلامسة .1
ان يكون حاصال على الشهادة االعدادية او مايعاددا على االقل بالنسبة ملرشحي جمالس احملافظات  .2

 .واجملالس احمللية لالقضية وعلى الشهادة االساسية او ما يعاددا بالنسبة ملرشحي اجملالس احمللية للنواحي 
 .لسلوك وغري حمكومة جبناية او جنحة خملة بالشرف ان يكون حسن السرية والسمعة وا .3

ان يكون من ابناء الوحدة االدارية  وجب سجل االحوال املدنية او مقيما فيها بشكل مستمر ملدة التقل  .4
 .عن عشر سنوات على ان التكون اقامته الغراض التغري الدميوغرايف 

 .ة ان اليكون من افراد القوات املسلحة او املؤسسات االمني .5

 .ان اليكون مشرتكا يف اجلرائم اليت خطط دا او نفذها او ارتكبها النظام البعثي يف االقليم  .1
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 .لكل مواطن تتوفر فيه شروط الرتشيح الواردة يف الفقرة اعاله من هذه املادة حق الرتشح: ثانيا 

 .خيضع املرشحون ملصادقة اديئة: ثالثا 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .رةرمووكاك سةردار 

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئَيمة هةردوو ليذنة ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين، لَيرة تةقريبةن زؤربةى هةرة زؤرى ماددةكة دووبارةية 
ون ان اليك) 1لةطةَل ئةو مةرجانةى كة لة ياساى ثارَيزطاكان هاتووة، يةك تَيبينم هةية ئةوين لة بر طةى 

ئَيمة لة ياساكةى تر ، (مشرتكا يف اجلرائم اليت خطط دا او نفذها او ارتكبها النظام البعثي يف االقليم
 .مان الداوة، لةطةَل ر َيزم(لالقةيم)

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ثَين ئةوةى دةنط بؤ ئةوة بدةن، ئةو شةشة خؤى باسة كرد دةبَيت رة االقةيم البضَيت، ضونكة يةكةم شت 
هةموو جةرائيمَي  كة بةرامبةر هةموو ميةةةتة عرياق كرابَيت، ئةوة جةرائيمة نابَيت قبوَل بكرَيت، 

البضَيت هةر كةسَي  لةو تاوانانةى بةشدارى ( رة االقةيم)دووةمين ئيسةيم كةركووكين دةطرَيتةوة، بؤية 
يشرتط فى )ئةوةَلةن نووسيوتة زيادة، لةبةرئةوةى تؤ لة  (ثانيا)كردبَيت حةقة ئةوةى نةبَيت، هةروةها 

، بؤية داوا دةكةم ئةوة شةتب بكرَيت، بَيجطة لةو دوو موالحةزةيةى كة من طومت .........(املرشح لعضوية
 .كَة قسةى هةية؟ كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ثَيشنيارة، ثَيم واية وةك مارَيكة كةسة هةموو   من بةر استة تةنها لةسةر تةمةنةكة تَيبينيم هةية و
كةسَي  حةقة ئةوةى هةية دةنط بدات و خؤى هةَلبذَيرَى كة هةرئةوةندةى ئةهةيةى تةواوى هةبَيت ثَيم 
واية حةقة خؤيةتة ئيا خؤى هةَلبذَيرَى، بة تايبةتة ئةم ئةجنومةنانة ئةجنومةنة لةسةر ئاستة 

ساَلة ئةو  18ساَل دابندرَيت، زةرورةت واية لة  25و ثةرلةمان نية كة لة شارةكانة، ثَيم واية لَيرة وةك
حةقة بدرَيت بة هةموو كةسَي  مارة ئةوةى هةبَيت خؤى هةَلبذَيرَى، خةَل  ئازادة دةنطة دةداتَة يان نا، 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك احسان رةرموو

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .ؤكة ثةرلةمانبةر َيز سةر
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كو دبَيذتن  2و تَيبينيةك ذى هةية، رةقةرةى  2بة حةقةت من ثرسيارَي  هةية سةبارةت بة رةقةرةى 
شةهادةى ئامادةية ئان هاوتةريب هةبَيت بؤ بةربذَيرةكان، باشة ئةطةر لة ئةجنومةنَي  ض لة ئاستة 

ر ة ئةعدادية بن، خةر ة كولية لةناو ثارَيزطا يان لة قةزا يان ناحية، هةموو ئةوانةى بوونة ئةندام خة
دانةبينت؟ مةرجيشة موحارز يان قائيمسام ئان مدير ناحية خةر ة كولية بينت، ئةو كاتة ضون 

ان يكون من ابناء الوحدة االدارية  وجب )دةَلَيت  4رةقةرةى : موعالةجةى ئةو مةسةلةية دةكةن؟، دووةم
ساَلة ضووة خارج ناوةكةى لة سجةة  20خةَلكة ئةو شارة ئةو  لةوانةية كابرايةك( سجل االحوال املدنية

ئةو شارة نةماوة، وة ئةمة  شروتة ديكةى هةية، حسة وين هةية بطةر َيتةوة بذيت بة ناوى ئةو شارة، 
ان يكون من ابناء الوحدة االدارية  وجب سجل )بة تةسةورى من ئةطةر رةقةرةيةكة ترين ئيزارة بكةى 

 20يةعنة ئنتيماى ئةو شارةى هةبينت، يةكَي  كة لة خارج بيت ، (او  وجب اا دليل اخراالحوال املدنية 
ساَل حةقة خؤيةتة بَيتةوة، بةناوى شارى خؤى بطةر َيتةوة، ئةطةر شتَي  ئيزارة بكةين بؤ ئةوةى ئةو 

 .مارة ئةو كةس هةى بَينت، ئةو مارة بطةر َيتةوة كة ناوةكة لة سجةةكة نةماوة، سوثاس

 :َيز سةرؤكة ثةرلةمانبةر 

 .كاك ئارام رةرموو

 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةم ماددةية لة ياساى ئةجنومةنة ثارَيزطاكانين دا بة هةمان تةراسيَ  و بة هةمان شَيوة هاتووة، من تةنها 
ئةم ماددةية لَيرةدا ئايا بةس تةنها ثرسيارَيكم لة هةردوو ليذنةى بةر َيز هةية، هؤكارى تيكرار كردنةوةى 

تةئكيد كردنةوةية؟ ضونكة من ثَيم وابَة كة لة ياساي ئةجنومةنة ثارَيزطاكاندا هاتووة، بة تايبةتة لةوَى 
بؤ ئةجنومةنة ثارَيزطاكةية و لةوَى جَيطاى باشا بووة تا ئَيرة، ئةطةر زةروريةتَيكة تايبةتة نةبَيت 

 .البةدرَيت، زؤر سوثاسبةر استة ثَيشنيار دةكةم كة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك كريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ان اليكون من افراد )خاَلةكامن زؤرى طوترا، تةنها خاَلَي  ماوة، ئةوين ئةوةية خاَلة ثَينجةم كة دةَلَيت 
ثيشان دةدرَيت كة ئةوانة بؤيان نية بة هيض شَيوةيةك هةتا ئةطةر وا ( القوات املسلحة او املؤسسات االمنية

ئيستيسالة  بدةن، من بؤية واى بة ثةسةند دةزامن بة شَيوةى موسبةت زكر بكرَيت نةك بة شَيوةى 
ضونكة ئةطةر (أن يكون مستقال اوا كان من أفراد القوات املسلحة أو املؤسسات االمنية)مةنيتة، بطوترَيت 

 .يسالةيان دا بؤيان هةية خؤيان تةرشيح بكةن، زؤر سوثاسئةوانة ئيست

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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 .كاك رشاد رةرموو
 

 

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 (أن يكون من أبناء الوحدة االدارية  وجب سجل االحوال املدنية)هةية، كة دةَلَيت  4تَيبينيم لةسةر بر طةى 
ئةوة ( مسيما ريها بشك  مستمر ريدة التس  عن عشر سنوات)دة كارية لةو بر طةية نَينَيت، نةوةك ئةوةن

تةرسريات زؤر هةَلدةطرى، جانبة نةرسيةكةى ئةطةر موراعات بكةين، هةركةسة و لة مةنتيسةى خؤى 
هةموو كوردستان بَيت ديارة، ئةوانة نوخبةن لة سةر ئاستة ثارَيزطاية، قةزاية، ناحية، وانية لةسةر ئاستة 

و بَةَيني ئةو مةجالةى بدةين، هةركةسة لة مةنتيسةى خؤى حةقة هةبَيت خؤى هةَلبذَيرَيت، بةوةندةى 
 .زؤر سوثاس، (أن يكون من أبناء الوحدة االدارية  وجب سجل االحوال املدنية)يةعنة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك سةدالدين رةرموو

 :ال عبداهلل مولودبةر َيز سةدالدين مة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةو سَة، ضوار شتةى لةدواى يةك ( ان يكون حسن السرية والسمعة والسلوك) 3وةكو موالحةزة لة بر طةى 
دن )هةر ئةوةندة بةسة ( ان اليكون حمكوما عليه جبناية أو جنحة)، هةر ئةوها بطوترَيت باشاة ر يز كردووة

، ضونكة ئةو سومةة و سةوك و موكمينة ئةوة تة ريبكرَيت لة مةنتيسةيةك بؤ (ةيكون مةرورا حبسن السري
لةوَى وا ( ان اليكون من افراد القوات املسلحة او املؤسسات االمنية)مةنتيسةيةكة تر، هةركةس بة عاداتة، لة 

ة نامَينَيت وةكو ئةو( عند الاشيح)كة طوتت ( عند الاشيح)باشة بؤ ئةوةى ئةو ئةشكالة البضَيت بطوترَيت 
لكل مواطن تتوفر فيه شروط الرتشيح الواردة يف : ثانيا )دةَلَيت  2ئةو موالحةزاتةى كة تازة باسكرا، لة 

جيوز ملن يتوافر فيه شروط الرتشيح، )ئةوة زؤر دوورو درَيذة، هةر ، (الفقرة اعاله من هذه املادة حق الرتشح
 .ئةوةندة بةسة، لةطةَل ر َيزم ،(هذه املادةأن يرشح نفسه الواردة فى الفقرة اعاله من 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .رمزية خان رةرموو

 :بةر َيز رمزية ا د رشيد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةظة يا ديارة بةس، ثرسيارا من ئةوة، بة نيسبةى ( ان يكون حاصال على الشهادة االعدادية) خاَلَة دووهَة
لَيرة ئةساسية ديارى دكات كو ( واجملالس احمللية لالقضية وعلى الشهادة االساسية ملرشحي جمالس احملافظات)
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شةهادة بنةر ةتية ئان نا؟ لة كورديا هاتية بنةر ةتية، دروستة، بةس ئةساسية دةبيتة ئةساسة بنةر ةتة؟ 
 .زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك شوقة رةرموو

 :بةر َيز شوقة حسني ابراهيم

 .ر َيز سةرؤكة ثةرلةمانبة

ان يكون عرقيا كامل االهلية أمت اخلامسة ) 1لة ياساى ثارَيزطاكان لة شورتة عوزوية وا هاتووة لة بر طةى 
بؤ ( ان يكون عراقيا كامل االهلية بلغ اخلامسة والعشرين)وا هاتووة  1بةس لَيرة لة بر طةى (والعشرين

بؤ ئةوةى جيا نةبَيت لة يةكاى، ( دمت اخلامسة)وين بكرَيـتة تةوحيدى ئةوة هةردوو ياساكة ثَيم باشة ئة
ساَل داندراوة، بةآلم من ثَيم  10ساَل داندراوة، هةرضةندة بؤ ثارَيزطاكان  10ةكة  4بةنيسبةت بر طةى 

ساَل  5ساَل يةكجار زؤرة، ضونكة ئةطةر بة ثَية نيزامة مةوتنين بَيت لة ئةوروثا ر ةنطة بة  10واية 
 10ساَل دابنيشَيت؟ ئايا  10ردةطرى لةو وآلتة، باشة ئةوة كةسَي  خةَلكة ئةو وآلتة بَيت بؤ جنسية وة

 .ساَل زؤر نية بؤ ئةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك شَيردَل رةرموو

 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ادى قواتة موسةلةحة قسةم هةية، عادةتةن ئةوانة دةبَيت لة قواتة ئةوةى ئةرر 5منين هةر لةسةر خاَلة 
موسةلةحة نةمابن، بةآلم مودةتيان بؤ دادةنَين لة بؤ ئةوةى مةنسبةكةيان ئيستيغالل نةكةن، بةر اى من 

أن اليكون مستمرا فى اخلدمة فى القوات املسلحة واملؤسسات االمنية مدة التقل )ئةطةر واى بنووسني بَةَيني 
مانطة هةية، زؤر  1ئةوة لة ثةرلةمانين ئةو  ،(عن ستة اشهر قبل يوم ترشيحه من يوم االنتخابات

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ى 3استة كةماين بر وانامة بؤ بر ونامةى ئةندامة ئةجنومةن لة ناحيةكان، بةر  2تَيبينيم لةسةر بر طةى 
ناوةندية، يةعنة هةر دةكاتة خوَيندةوار، شةهادةى تازةو ئةم ئةجنومةنة ئيشة بةر َيوةبردنة بةر استة 
ثَيويستة بة ئةوة هةية خةَلكَي  هةية بة توانا بَيت، حةق واية ئةندامة ئةجنومةنة ناحية  هةروةكو 
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( املؤسسات االمنية)هةية، كة لة جياتة  5م لةسةر بر طةى قةزا دةرضووى ئامادةية بَيت، تَيبينة دووةم
، لةبةرئةوةى قوةى ئةمنة داخةية، ثؤليسة مةحةىل دةطرَيتةوة، (قوى االمن الداخةي)با  واية بنووسن 

ئاساين و ثؤليسة ئاطركوذَينةوة و ثؤليسة هاتووضؤ دةطرَيتةوة، يةعنة ئةوانة هةمووى دةطرَيتةوة، ئةوة 
 .ترى دةزامن لة جياتة موئةسةساتة ئةمنة، زؤر سوثاسمن بة قانونة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .طوَلناز خان رةرموو

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ساَل هيض  10من هةمان رةئة كاك شوقيم هةية و لة كاتة ياساكةشدا هةر ئةو ر ايةم هةبوو، بةر استة 
ةرئةوة خةَل  بة ئاسانة ئَيستا هاتووضؤ دةكات و بة طوَيرةى ئين و ثيشةكانة شوَينة بيانوويةك نية، لةب

نيشتةجَة بوونة دةطؤر درَيت، وةك ئاماذةى ثَيدا لة ئةوروثا  ئةو مةرجة نةسةثَيندراوة بةسةر 
 2طةى بيانيةكاندا، زؤر بيانة ئةطاتة ئةندامة ثةرلةمان لةوَى، بة نيسبةت ئةو خاَلةى جةنابت طوتت بر 

ين بة زيادة دةزامن، ضونكة لة سةرةوة لة دوو ماددةى ثَيشووتر باسة ئةو شتانة كراوة، 3زيادةية، من 
مةسةلةى هَيزة ضةكدارةكانين هةق نية ئةوانة  مةحروم بكرَين، مةرجة كة ئَيستا لة كارةكةدا نةبن، 

 .خؤى بثاَلَيوَيت؟ سوثاسخةَلكة وا هةية ثَيشا لةوَى ئيشة كردووة، بؤضة مةحروم بَة لةوةى 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .شكرية رةرموو.د

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ساَل بة زؤر  25ساَل بَيت، من  25مةسةلةى تةمةنةكة كة : من بةر استة كؤمةَلَي  تَيبينيم هةية، يةكةم
مةسةلةى شةهادة بؤ : ساَل، دووةم 25ساَلةوة دايبنَيني تا  18 ساَلمان دانا، دةتوانني لة 18دةزامن كة  

دةبَيت بنةر ةتة بَيت؟ كة ئةمر ؤ لة كوردستان دا دةتوامن بَةَيم نةخوَيندةرواى زؤر كةم بووةتةوة، زياتر 
خَةك بةرةو شةهادةى بةرز دةر وات، ئةطةر لة جياتة ئةوةى بر وانامةى بنةر ةتة بكرَيت بة ئامادةية با 

دةبَيت ذياننامةو ناوبانط و ر ةوشتة با  بَيت، خؤى ئةمة بؤ جةم  : ةما نةبَيت لة ئامادةية، سَييةمك
نية، ر ةوشت و ذياننامةو ناوبانط بؤ كةسَيكة كة خؤى هةَلدةبذَيرَيت، نةك جةماعةتَي ، ئةم سييتةتانةى 

ة من كةسَي  دةناسم كوردةو خةَلكة ساَلة كة داندراوة، بةر است 10بؤ مةسةلةى ئةو : كة تيا بَيت، ضوارةم
ساَل طةيشتة ثةرلةمان، زمانةكةى وا زةبت كردوو موهةندسيشة، تا  5هةولَيرةو ضؤتة هؤَلةندا بة ماوةى 

كة دةَلَيت دةبَيت حسن سريةى : ساَل زؤر باشاة، ثَينجةم 5ساَلة زؤرة بة ر ةئة من هةر بكرَيتة  10ئةو 
وانَي  يان كةتنَي ، ئةى باشة سةرؤكة ثةرلةمان ئةطةر عةرويةكة عامة با  بَيت، حوكم نةدرابَيت بة تا

بؤ دةرضوو؟ كةتنَيكة خراث بوو و دواية دةركةوت ئةوة نية، كة ثَيويستة ئَيستا ئةوة خاَلَي  بَيت، هةتا 
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ان بة نيسبةت ئةوانةى كةوا مةحكومن، من ثَيرَى لة جةريدة  ئةوةم خوَيندةوة، زؤر دانة جار لة دةوَلةت
دا دةطةنة ئةوةى، كة ئَيستا لة ئةمريكا ضةندين حاَلةتة وا دةركةوتووة كة بة خؤر اية ئةو كةسة طرياوةن 

ساَل كؤكراوةتةوة ئةوة دةرنةضووة، ئةى باشة ئةطةر هاتو عةرويةكة بؤ  10هةموو بةَلطةكان كة ثا  
ة ثةرلةمان سَة ساَل لةمةوثَين يةعنة من سةرؤك! دةركةوت، ئةمة ئةو تاوانةية كةوا بةخؤر اية درابوو

شةخسَي  كةسَيكة دا بة طرتن، طوتة ئةمة لة جةماعةتة ر ةةوتة ئيسالمية توندر ةوةكانة، ئةو شةخسةى 
هةزار دينار ئةمةى كردبوو، دواى ئةوةى كةوا كةشيتَيكة تايبةتيان كرد  700ئةم كةتنةى كردبوو، بؤ 

مةسةلةى ثارة بوو، كةضة هةر لة تاوانة موخةلبة هني  بةيتة  ئةو كةسة دةرنةضوو كة لةسةرئةمةية، بؤ
 1درا، كةواتة لَيرة بةريةة ئةو كةسة، ئةمة ثا  ماوةيةك، ئةمة خاَلَيكة، خاَلة دووةمين لة ماددةى 

هةرهاووآلتيةكة ئةم مةرجانةى لة بر طةى سةرةوةى ىَل بَيتةدى مارة خؤ ثاآلوتنة نية، بة رةئة من هةر 
رجانةى سةرةوةى طرتةوة مارة خؤ ثاآلوتنة هةية، خاَلة سَييةمين بةر استة وشةى هاووآلتيةك ئةم مة

زؤر ئَيسكة طرانة لَيرةدا، ثاَلَيوراوةكان دةكةونة بةر حوكمة دةسةآلت، تةنها ئةو وشةية ( ر استاندن)
 .، جوانايشة(ثاَلَيوراوةكان دةكةونة بةر حوكمة دةستة)دابندرَيت 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .خان رةرموو فضيله

 :سةداهلل فضيله رمضانبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

كرا، بةس ئةوةى طرنطة دةمةوَيت  2هةية، ر استة زؤر قسة لةسةر خاَلة  4و  2من تَيبينيم لةسةر خاَلة 
موديرى ئيشارةتة ثَة بدةم مةوزوعة شةهادة و ئةندامة موحارةزة و قةزا، ئةندامة موحارةزة بة روتبةى 

عامة، شتَيكة بضووك نية، ئَيمة الزمة زؤر طرنطة بة ئةو بابةتة بدةين، ضونكة ئَيستا ئَيمة بة هةزاران 
كةوان هةية شةهادةى ماجستَير و دكتؤراى هةية ئيستييتادة لة خيةةى ئةوكةسانة بكةين، ئةزمةى 

زا خةر ة كولية بَيت، وة هة شةهادةو ئةو تشتة نينة، يةعنة مةرروزة ئةندامة مةجةسة موحارةزةو قة
وةحدةى ئيدارى زؤر كورد هةية لة  4ناحيةكانين شةهاةى ئةعدادى هةبَيت و لةوة كةما نةبَيت، خاَلة 

ساَلة زؤرة خيةةى  10هاتية دانيشتية لة دهؤك و هةولَير، يةعنة ئةو  2003موسَ  و بة دا بوو، ثشتة 
شَيت لة ئيسةيم، ثشتة ئةو طؤر انكارية ئَيستا دانيشتووة و هةية، بةس ضية واقةة وى مةجاىل نةداوة داني

 .ساَل بَيت زؤر باشة، سوثاس 5هةمة شيانة و مةرجة هةية، باشاة ئةوة نةمَينَيت يان 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك خةي  رةرموو رةئة ليذنةى ياساية لةسةر ئةو تَيبينيانة؟ رةرموو

 :بةر َيزخةي  ابراهيم حممد

 .َيز سةرؤكة ثةرلةمانبةر 
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ئَيمة لة قانونة موحارةزات لة رةسَةة دووةم لة ضوارم باسة شروتة عوزويةمتان كردووة، لَيرة  وةكو 
( بةغ)لَيرة دامان ناوة ( اخلامسة والةشرين)رةةةن لةوَين ئةتةمةية ( دمت)ئةوةى هاتووة هةمووى كةليمةى 

ة ئةوة هاتووة، ئةوةى كاك شَيردَل و برادةران دةيَةَين بطؤر ين الزمة ئةوةى ترين بطؤر ين، يةعنة عةين
ئَيمة باسة كاتة تةرشيح، باسة شروتة مورةشةحة، هةروةكو خؤى تةرشيح دةكات، ماوةيةك داندراوة لة 
ميتةوةزية لةم كاتة بؤ ئةو كاتة، لةو كاتة الزمة لة ئةررادى قواتة موسةلةحة و ئةمن نةبَيت، ثَيشة ئةو 

ستيسالةى دابَيت، موهيم ئةو كاتة لةناو ئةوة دانةبَيت، ئةطةر ئيستيسالةى دابَيت و قةبوَل بة ر ؤذَيكين ئي
ساَل لة عةينة قانونة ثَيشامان  10كرابَيت ثَيشة ئةوة تةواو حةقة ئةوةى هةية، بة نيسبةت ئَيمة ئةوى 

لةوَى ئةوةى بنةر ةتة  هةية ئةو شروتةى تَيداية، مةوزوعة شةهادة بؤ ئيةدادية و بؤ مةجةسة موحارةزات
بؤ ئةقزية و نةواحة داندراوة، يةعنة وابزامن عةينة ئةو ثةرلةمانة دةنطة دا بؤ ئةو شروتانة، عةينة 

 .شروتة يان لَيرة هةمووى حةزف بكةين با نةبَيت و لةوَى هةية، يانين وةكو ئةو بَيت، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك دلَير رةرموو

 :َير حممد شريفبةر َيز دل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بة نيسبةت مةسةلةى عةرو ئةوانة، ئةطةر كةسَي  تاوانبار بوو هةتا ئةطةر عةرو  بكرَيت، بةآلم تاوانةكة 
لةسةر ئةو تةسبيتة، يةعنة ماناى ئةوة نية ئةو كةسة نةيكردووة، يةعنة هةر حوكمةكة لةسةرى هةية، 

كة جياواز، بؤ ئةوة ئيجرائاتَيكة ترة، لةبةرئةوة يةكَي  دةبَيت لةوانةى كة بةآلم مةعيتو دةبَيت بة زرورَي
 .لة شةرتة ئينتيخاب و خؤ هةَلبذاردن مشوىل نةكات

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك مجال رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ساَل خةَل  دةبَيت بة مواتن، مواتن  5وتيان لةوَى بة بة نيسبةت ئةو برادةرانةى باسة دةرةوةيان كردو ط
ساأل نة  5ساأَل ببة بة مواتن، بةآلم بة  5بوون جياوازة لةوةى كة خزمةتة خةَل ، عادةتةن تؤ دةتوانة بة 

لو ةى رَيردةبة، نة شارةزاى شارةكان دةبة، نة عادات رَيردةبة، نة ئاطات لة مةساَلحة خةَل  هةية، 
ساأل بؤت نية خؤت هةَلبذَيرى، ئةوة لة دةرةوة، بة نيسبةت ئَيرة كة  5هيض شَيوةيةك بة لةبةرئةوة بة 

ساَلة بؤ ئةوةية ئةو كةسةى لةوَى هةر بؤ شارةزا  10ساَل بَيت، ئةو  10سيستةمَيكة وا دادةندرَيت كة 
ان بؤ بكات؟ ضؤن بوون نية، دةبَيت خيةة ثةيدا بكةى، مةشاكةة ئةو كؤمةَلطاى ضية؟ ثَيويستة بزانة ضي

خزمةتيان بكات؟ ضؤن بة ثرييانةوة بضَة؟ شارةزاي تةواوى وةزعةكة بَيت، لةبةرئةوة حيكمةتَيكة تياية 
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ساَلة حيكمةتَيكة باشة تياية بؤ ئةوةى كة بتوانرَيت كةسانَي  هةَلبذَيردرَين  10ساَلة، ئةو  10ئةو 
 .زؤر سوثاس بتوانة ثر اوثر  خزمةتة ئةو خةَلكة بكات لةو ناوضةية،

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو!  نوقتةى نيزاميت هةية، انشاهلل نوقتةى نيزامة نية

 
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةندامة ثةرلةمانة هؤَلةندا ئةم ساَل سوَيندى ياساية ! كاك مجال قاسم حةق نية خؤى خباتة هةَلةى واوة
 ........... .ساَلة لة هؤَلةنداية 1ساَلة و  21د تةمةنة خوار

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
قسةكةت ر استة، بةآلم نوقتةى ! نوقتةى نيزامة نية، رةرموو دانيشة، وةَلآل انشاهلل يةكةت دةرنةضوو

نيزامة نية، ئةوة شةرحَيكة كة كردى، ئةوةَلةن هةندَي  جار هةندَي  شت باس دةكةين ئةوة 
موحارةزةيةكة، جارَى ئةوةَلةن بةينة هةولَير و سةَيمانة و دهؤك وة انشاهلل كةركووكين لة ئاييندةيةكة 

ئةو موالحةزاتانةى كة : نزي  دا رةرقَيكة جياوازى نية لة كةَلضةر و لة تَيطةيشنت و شارةزا بوون، دووةم
، بؤ ئةوةى (شهادة اريرحةة االساسية)ببَيتة  ئةطةر بكرَيت( شهادة االساسية: دوال )لة  2درا بة نيسبةت خاَلة 

تَة بطةيةندرَيت كة دةكاتة متةوستة، يةعنة سيستةمةكة طؤر اوة، ئيبتدائة و سَة ساَلةكةى تر كة 
ئةوةى كاك شَيردَل ئاماذةى ثَية كردئةطةر : ، ثَينجةم(شهادة اريرحةة االساسية)مةرحةلةى ئةساسية، ببَيتة 

طةر برادةرَيكة ترين كاك شوقة و كاك كريم و كة موئةسةساتة ئةمنة بكرَيتة ئيزارةى ئةوة بكرَيت، ئة
أن اليكون من أفراد القوات املسلحة أو من القوا االمن ) ئةطةر بكرَيتة  5، كةواتة (قوى االمن الداخةة)

 (.الداخلي عند ترشحه

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيردَل رةرموو

 :حةوَيزى بةر َيز شَيردَل عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوة بؤضة داندراوة؟ ئةوة تةرةشوحة ثَة ناوَيت بنووسة، ضونكة ئةوة خؤ موةزةرة ترين وان، بةآلم 
مانط ثَين ئةوةى  1ئةوة لة بؤ ئةوةية كة مةنسةبةكة ئيستغالل نةكات، لةبةرئةوة مودةتَيكيان داناوة، 

أن اليكون مستمرا فى خدمة )ةر لةبةرئةوةية، من طومت ئةطةر بَةَيني ئيستيسالةى كردبَيت يان نةما بَيت، ه
 (.أشهر قبل يوم ترشيحه 1القوات املسلحة أو املؤسسات االمنية مدة التقل عن 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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ةى ئةوة دةقيسية كاك شَيردَل، من لةطةَلتم، سيغةى قانونة ثةرلةمان ئةطةر وابَيت، با ئةوة  وابَيت، ئةو
ساَلةكة، ئيةرتازيان هةبوو كاك شوقة بوو دواترين  10، رةةةن ئةوةى ( أن يكون من ابناء) 4خاَلة 

شكرية خان ئةخريةنين سؤزان خانين ضاكة كردةوة بةو موالحةزةى كة داى و نوقتةى نيزامة نةبوو، 
اَل لة جَيطايةك موقيم س 5بةآلم موالحةزةيةكة با  بوو، دواية  ئةو ثارَيزطاريانة لَي  نزيكن، يةعنة 

بَيت و دواية  بةشة ئةوةندة دةكات كة متمانةى هةبَيـت و لة ناو قائيمةيةك دابَيت كة خةَل  دةنطة بؤ 
ساَل لَيرة بةس بَيت، بؤية ئةطةر موارةقةت  5بدات و بتوانَة خزمةتة شارةكة بكات، ثَيم واية ر ةنطة 

اكة ئةطةر شتَيكة زةرةرى بوو لةوَى تةعديةة دةكةين، بكةن، لةوآ لة قانونة موحارةزات هاتووة، قةين
ئةطةر موهيم نةبوو تةعديةة ناكةين، ئةوة تازةترة جَية وى دةطرَيتةوة، ئةطةر نا وةكو سؤزان خان 

 .دةبَيت جوابةكةم، رةرموو نازناز خان
 :بةر َيز نازناز حممد قادر

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

دةبَيت لة ر ؤَلةكانة يةكة كارطَير يةكان )ةبني، لة رةقةرةى يةكةم دةَلَيت بؤ ئةوةى تووشة ئةو كَيشةية ن
ساَل لةوَى بَيت،  10كةواتة ئةوة لَيرة ماناى ئةوةية شةرت نية ( بَيت بة ثَية تؤمارى بارى شارستانة

 ... .ضونكة ئيا ئةوة هةويةى ئةحواىل شةخسة هةية و سةر بةو موحارةزةية

 :انبةر َيز سةرؤكة ثةرلةم
عةروم دةكةى ئةوة وا نية، ببورة ئةوة مةبةستة ئةوة نية، ئةوة ئةوةية كة يةكَي  با بَةَيني خةَلكة 
سةَيمانة بَيـت بة ثَية دةرتةر نيتوس و ئةوانة، بةآلم نيشتةجَية هةولَير بَيت و بؤى هةية ببَيتة ئةندام، 

ضة دةرتةرى نيتوسةكةى يان هينةكةى يان  بؤى هةية ببَيتة ئةندامة ئةجنومةنة ثارَيزطاى هةولَير، ئةطةر
شهادة اريرحةة )خةَلكة سةَيمانة بَيت و يان، خؤى عةكسةكةشة ئةطةر خؤى تةرشيح بكات، رةقةرةى يةكةم 

نَينَيت زؤر ر استة لةبةرئةوةى لة بؤ ( بةغ)، (ثانيا)، مةرحةلةكةى بؤ ئيزارة بكرَيت، ئةوة لة (دالساسية
ساَل و ر ؤذَي  بؤى هةية خؤى هني بكات،  24مةبةستمان لةوة بوو كة  ثةرلةمان نووسيمان بةلة ة،

ساَل بؤ  30لةثةرلةمان وامان ىَل كرد، ئةمة ر استاة بؤ ثةرلةمان كة بؤ طةجنان تةمةمنان كةم كردةوة لة 
 ساَل و ر ؤذَيكين بَيت بيطريتةوة، لَيرة  24ساَل موناقةشةى زؤرمان كردو كردمانة بةغ بؤ ئةوةى  25

ناكرَيت بؤ ئةجنومةنة ثارَيزطاكان ساَلَي  زياتر بَيت، بةلة ةكة ر اساة، ئةوة  ضاك بكةنةوة، خؤشتان 
ساَلةكة  باب و جوابة تَيداية، ئةطةر سةحبة  10واتان نووسيوة، ثَيم واية زؤرين تةناقوز نةبَيت 

ساَل ببَيتة  10يةك هةية دةَلَيت ساَلةكة نَينَيت دةدةمة دةنطةوة، رةئة خؤت طوتووة و رةئ 10ناكةنةوة 
ساَل لة  10ساأل، بؤ يةكالكردنةوةى ئةو مةوزوعةى، ئةوةى كة خيالرة لةسةرة، لَيرة نووسراوة  5

ساَل، ئةو  5ساَل زؤرة بيكةنة  10ئةندامة ثةرلةمان دةَلَين  4ساَل، بةآلم لَيرة  10قانونةكةشدا نووسراوة 
ساَلةكة  10كة خيالرة هةردوو ليذنةكةية كَة لةطةَل ئةوةية  ئةندامةى ثةرلةمان 3موقتةرةحةى ئةو 

ساَلةكة وةكو خؤى  10كةس، رةرموون، كَة لةطةَل ئةوةية  21ساَل دةستة بَةند بكات تكاية؟  5ببَيتة 
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نَينَيتةوة دةستة بَةند بكات تكاية؟ ئة ةةبيةتة، دةمَينَيتةوة وةكو خؤى، ئةوانة ترين ثَيويست ناكات 
..... دةمَينيـَتةوة لةسةر ئةوةى( شهادة املرحلة االعدادية)نطةوة، ضونكة دوو، سَة شتة شكةية بيخةمة دة

كاك كريم جَيطاكةت دوورة كة قسة دةكةى من طوَيم لَيية لَيرة يان بضؤ بؤ تةنيشتة يانين بَة دةنط بة، 
د القوات املسلحة  او قوا ان اليكون من افرا)ئةو سيغةيةى كة كاك شَيردَل طوتة وةكو لة هني داهاتووة 

مانطة، من ئةسَةةكةم ال نية، ئةطةر  1وةكو ثةرلةمانة ىَل بكرَيت كة دةَلَيت ( االمن الداخلى عند ترشحه
لةسةر ئيسااحة سةرؤكايةتة داوا  1، رةقةرةى (عند ترشحه)كارية، كةواتة ( عند ترشح)تَييدا نةبَيت 

لكل مواطن تتوفر شروط : ثانيا)البدرَيت، ( جلرائم رة االقةيمان اليكون مشاكا رة ا)دةكةين كة البضَيت 
ضونكة لةوة دانووسراوة، كَة لةطةَل ئةوةية ئةو  (من هذه املادة حق الرتشيح 2الرتشيح الوارد فى الفقرة 

رةقةرة زيادةية ئيةغا بكرَيت دةستة بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط ئةوة  
َل كرا، تةبةةن قانونةن هةموو مورةشةحةكان دةبَيت هةيةة موسادةقةى بكات،  يةكَي  طوتة بؤضية قبو

ئةوة؟ هةيةة دةبَيـت موسادةقةى بكات و هةيةة تةدقيسة دةكات لةو شروتة، بؤية ئةو ماددةية بةو 
رةرموون، كآ لةطةَل  طؤر انكاريةى كة باسم كرد دةدةمة دةنطةوة كَة لةطةَليةتة دةستة بةند بكات تكاية؟

، بوو بة 7كةس، سؤزان خان و طوَلناز خان لةطةَلدا نني، بر ؤ بؤ ماددةى دواتر كة دةبَيتة ماددةى  2دانية؟ 
 .كاك مجال رةرموو 1ماددةى 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 1ماددةى 
 .خؤ ثاآلوتن بة شَيوةى ليستة داخراو دةبَيت

 :ةرؤكة ثةرلةمانبةر َيز س
 .كاك خةي   رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 7اريادة 
 .             يكون الرتشيح وفقَا لنظام القائمة املغلقة 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ليذنةكان رةئيتان بَةَين، كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزو هةركة
 .َيز سةرؤكة ثةرلةمانبةر 

 .ئَيمة لةطةَل دةقة ماددةكةين، لةطةَل ر َيزم

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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 .كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئَيمة لة هةردوو ليذنة بةزؤرينة لةسةر ليستة داخراو بووين، بةآلم منين تةوقيةم كردووة كة تَيبينيم 
ية، تَيبينيةكة  هةر ئةوة بوو كة طوتة مادام بؤ ثةرلةمان نةكرا داخراو، موبةرراتة خؤى هةبوو هة

ئةمة، عةلةل ئةقةل بؤ موحارةزة ئةوة باشاة و خةَل  يةكا دةناسن، هة كابراى خزمةتكار، خيةةى 
دةبَيت، ئريادى وى شايستةى، يةعنة ئةوة زياتر ر َيز طرتنة لة دةنطة دةنطدةر، تةئسريى دةنطة ئةوين 

باشا دةبَيت، ر َيز لة حوريةت و ئيختيارى وى دةطريَيت، من حةوجة نية لَيرة باسة موبةررات بكةم، بةآلم 
هةر بؤ ئةمانةت هةر لةطةَل ئةوةينة لة ئينتيخاباتة مةجالسة موحارةزات سيستةمةكة سيستةمة ليستة 

 .كراوة بَيت باشاة، سوثاس

 :نبةر َيز سةرؤكة ثةرلةما
 .كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ر استة بةشَيكة قسةكامن نزيكة لةوانةى كة كاك خةي  كردى، ضونكة من بؤ خؤم يةك لةو كةسانة بووم 
بؤ  كة لةطةَل ليستة داخراو بووم بؤ هةَلبذاردنة ثةرلةمانة كوردستان، بةآلم لة ناوةر ؤك دا ئينتيخابات

ثةرلةمان زؤر جياوازة لة ثارَيزطا، ضونكة ثارَيزطا زياتر ئةجنومةنَيكة خةدةمية ثَيويست واية كةسةكانة 
ناوى لةاليةن خةَلكةوة ناسراو بَيت، دةبَيت خةَل  ر استةخؤ دةنطة بداتَة، ضونكة كة ئةو خةَلكانة ئيشة 

خؤيان، زةرورةت واية، ناسرا بَيت، يةكَي  لة ئيشة طرنطةكانن خزمةت كردنة بة خةَلكة ناوضةكةى 
ضونكة ئةان ئيشة تةشريةيان نية، زةرورةت نية ئيةال وةكو ثةرلةمان ديارى بكرَيت، بؤية من بة  بة 
حاَلة خؤم ثَيم واية ليستة ئازاد بَة نةك كراوة، بة مةعناى ئةوةى ليستة ئازاد كةوا خةَل  حةقة ئةوةى 

ليستَي  دروست بكات لةو شوَينةى كة خؤيان هةَلدةبذَيرن كة ثَييان  هةبَيت هةريةك لة شوَينَي  دةتوانَة
واية ئةو خةَلكة ئةمة كةسَيكة باشة و لةوَين كةسَيكة باشة، لة هةموويان ليستَيكة ئازاد دروست دةكات، 

 .كراوة جياوازة، ئةطةر لة حاَلةتَي  ئازاد نةبَيت ئةوجا من لةطةَل كراوةم، سوثاس

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكة ثة
بؤ ئةوةى زؤر موناقةشةى نةكةين، ئَيمة شتةكة بة دميوكراتيانة باس بكةين لةسةر سةرؤكايةتة 
ثَيشاين تؤزَي  هينة كردو ئةوانة، بةر استة ئَيمة  ثَيمان واية نيزامة ئينتيخاباتة ئةجنومةنة 

لة سنوورى ثارَيزطاكانة،  ثارَيزطاكان نابَيـت وةكو ئينتيخابات ثةرلةمان بَيت، لةبةرئةوةى خةدةمية و
دةكرَيت بة شَيوةيةكة دميةكراتيانة تر باشا بَيت و خةَل  بتوانَة دةنطة بؤ بدات بؤهينةكة، بؤية ثَيم 
واية و ثَيشنيار دةكةم ئةوة وةكو ئةجنومةنة ثارَيزطاكانة عرياق بَيت، يةعنة كراوةى سنووردار، قائيمةى 
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ومةنة ثارَيزطاكان، ئةطةر دةتانةوَى ضةند ر ؤذَي  بدةين و تاوةكو ر َيذةية كراوةى سنووردار، وةكو ئةجن
هةرتةى داهاتوو موناقةشةى بكةين، ضونكة نوقتةيةكة موهيمة، ثَيم باشةتةئجي  بكرَيت بؤ ئةوةى 
ثةلةى نةكةين، باشا ثَيداضوونةوةى بؤ بكةين و سيغةكةى ئةوة  بزانني ئةطةر ئةو سيغةية  بوو 

ئةوة   ةَلةتة،  ،(يعتمد نظام القائمة املغلقة)ةو سيغةية   ةَلةتة، دةبَيت بنووسرَيت دةبَيت، ئةسَةةن ئ
 .كاك رشاد رةرموو

 
 

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئاررةتان بة نةزةر ئيةتيبار وةرطريا كَيشةمان بؤ دروست دةكات، ضونكة ئةو ماددةيةى % 30نسبةى 
 .دروست دةكات بؤمان، سوثاس لةدوايدا كَيشة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .دةبَيت ر ةضاوى ئةوة بكرَيت، ئةوة موالحةزة دةكرَيت، كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ية، قائيمةى ، تةسويت هة(ترشيح عةة اساس السائمة اريغةسة)لة هةموو تةكييتة قانونة دا، شتَي  نية بَةَية 
مةرتوح و قائيمةى مو ةةق، ئةمة نيزامة تةسويتة، بَيينةوة سةر نيزامة ئينتيخابة ئة ةةبية هةية 
وتةمسيةة نسبين هةية، يةعنة ئةمة لة هةموو دونيا مةعةومة، بؤية ئةوة  ةَلةتة، من هينَيكم هةية 

ت كرد، ئةوة نيمضة كراوة نية ئةو ئةطةر درَيذةى هةبَيت، من يةك ثَيشنيارم هةية ئةوةى كة جةنابت باس
، قائيمةكة مو ةةقة، بةآلم تؤ لة ناو قائيمة تةرزي  دةكةى، (تصويت التفضيل)دةنطدانة، ثَية دةوترَيت 

 .ضةند مورةشةحَي ، ئةوة باشاين ر َيطاية لةوةى كةوا ئةهوةن ئةشةرةين، وةسةت هني نةكةى
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ى كةمة حةرتا جؤرى هةَلبذاردنة جياجيا هةبَيت، نيزامة ئينتيخابة جيا لة عالةم  كاك عادل ر ةنطة بةال
دا جياجيا هةبَيت، ئةوةى لة عرياق دا ئةجنام درا،  بؤ ثارَيزطاكانة موحارةزات سيستةمَيكة تازة بوو بؤ 

ة هةر يةكةم جار، لةسةرتاسةرى دونيادا ئةجنام درا، لةبةرئةوة شتَيكة وانية، ئةوة ئيجتهادات
تةجروبةيةكة، ئيجتهاداتة قانونيةكانة، ئيجتهاداتة سياسيةكانة، ئيجتهاداتة شارةزاكانة، تةتويرى ثَة 

نيزام، خؤ يةكةجمار بة نيزامَي  دةستة ثَة كرد، ئةوةى ئَيمة  لَيرة باسة  70دةكةن، ئةى بؤضة بووةتة 
، 11ا دةخةم تا ر ؤذى دووشةممة سةعات دةكةين ر ةنطة شتَيكة تازة بَيـتة ثَيشةوة، من كؤبوونةوةكة دو

يةك نوقتةتان ىَل داوا دةكةم لة ليذنةى ياساية و ليذنةى ناوخؤ، بَيجطة لةو نوقتةيةى كة طرنطة، 
نوقتةيةكة نيزامة كؤتا بؤ برا مةسيحيةكان و كةدان و ئاشوور بؤ مةجةس موحارةزة، ضونكة قةزاو ناحية 
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رةزة دةبَيت ر ةضاوى ئةوة بكةن و ئيسااحامتان بدةنَة لةو شوَينانةى نازانني كَيية، بةآلم بؤ مةجةسة موحا
 .كةهةن، كؤتاية بة دانيشتنةكةمان دةهَينني تار ؤذى دووشةممة

 
                                                                                                                                                                                                        

 
 عدنان رشاد ميتس(                كمال كةركووكي.د)ررست ا د عبداهلل                   حممد قادر عبداهلل 
 ثةرلةمانيسةرؤكي                       ثةرلةمانيجَيطري سةرؤكي                       ثةرلةمانيسكرتَيري       

 عَيراق  -عَيراق                             كوردستان  –كوردستان    عَيراق                         –كوردستان   

 
 

 
 
 
 
 

 ( 66)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9002\5 \66رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 66/5/9002 رَيكةوتي دووشةممة

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   11/5/2002رَيكةوتي  رؤذي دووشةممةي ثَين نيوةر ؤي (11)كاتذمَير   
ــةمان و       ــةرؤكي ثةرل ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةر َيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام ــادر   ب ــد ق ــةر َيز حمم  ب

دانيشـتين  , بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , جَيطري سـةرؤك و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 20)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ي خـولي  (11)دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاردرا دانيشـتين ذمـارةي       , عَيـراق  -ماني كوردسـتان  ثةرلة
دا بـةم شـَيوةية    11/5/2002ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ــذار       -1 ــاي هةَلب ــرؤذةي ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنةر وو و طيتتوط ــةر خس ــوون لةس ــةردةوام ب ــةكاني ب دني ئةجنومةن

عَيراق، كة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني        –ثارَيزطاكان و قةزاو ناحيةكان لة هةرَيمي كوردستان 
 .ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دن، ساَلي ضوارةم، خولي طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشـنت  بةناوي طةلي كوردستان،  خولي دووةمي هةَلبذار

 :، بةرنامةي كار11/5/2002، رؤذي دانيشنت (11)
ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاددة (1)ب ــارة   ( 20)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه

ــتان  1222 ــةماني كوردس ــةمان بر ياريــ     -ي ثةرل ــةرؤكايةتيي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس ــاري  عَي ــةي ك دا بةرنام
ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي دوو شـةممة    (11)ي خولي دووةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    (11)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت11/5/2002رَيكةوتي 
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ــةكاني         -1 ــذاردني ئةجنومةن ــاي هةَلب ــرؤذةي ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنةر وو و طيتتوط ــةر خس ــوون لةس ــةردةوام ب ب
عَيراق، كة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني        –حيةكان لة هةرَيمي كوردستان ثارَيزطاكان و قةزاو نا

 .ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة
ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ رةرموون بؤ سةر مةنصة، خوشكة كوَيستان هَيشتا دةستمان ثَي نةكردووة، 

ددةكــان ئينجــا هــةر رةئيــةكت هةيــة رَيطــات ثــَي نــادةين، ئــةوة لــة بةرنامــةي كــار نــةبوو، كــة هاتــة ســةر ما
بةسةرضاو، بةاَلم هةر شتَي  رجائةن هَيشتا بةرنامـة دةسـس ثـَي نـةكردووةو ياسـايةكة نةخوَيندراوةتـةوة،       
ماددةكان نةخوَيندراونةتةوة، داواي لَيبووردنت لـَي دةكـةم، زؤر سـوثاس، ليذنـةي ياسـايي رـةرموون، تكايـة        

ة هَيمين موراعات بكـةن، بـؤ ئـةوةي دةسـت بـة ماددةكـان بكـةين، زوو        هَيمين مور اعات بكةن، رجائةن، تكاي
 .تةواوي بكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
 .خؤ ثااَلوتن بةشَيوةي ليسس داخراو دةبَيت

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : عةاملادة الساب
 .القائمة املغلقة يكون الرتشيح وفقا  لنظام

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةي ناوخؤ رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـاددةي   ثَيشنيار دةكةين ئةو صيغةية بطؤر درَيت، ضونكة سيستةمي هةَلبـذاردن لـة دوو مـاددة هـاتووة، لـة     
يتم توزيع املقاعد املخصصلة لللدوائر االنتخابيلة    )حةوت و لة ماددةي نؤ، لة ماددةي نؤ بر طةي يةك دةَلَيت 

، قائيمـةي  (القائملة املغلقلة   يكلون الرتشليح وفقلا  لنظلام    )، لَيـرة  دةَلَيـت   (ملن خلالل نظلام التمثيلل النسل      
بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم تةوحيـد بكرَيـت بـةو        مو ةةقة بةشَيكة لة سيسـتةمي هةَلبـذاردني تةمسـيةي نسـ،،    

  -نظلام التمثيلل النسل     )يكون الرتشيح وتوزيلع املقاعلد املخصصلة لللدوائر االنتخابيلة ملن خلالل        )صيغةية 
 .، لةطةَل رَيزم(القائمة املغلقة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
سـةر ئـةو ماددةيـة موداخةلـة بكـةن، تكايـة دةسـتيان بـةرز         سوثاس، ئةو بةر َيزانةي كة ئَيستا دةيانةوَيت لة

 .بكةن ناويان بنووسني، كاك حمةمةد رةرةج رةرموو
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 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لة جاري ثَيشوو هةمان باسي كراوةو داخراومان كرد، بةاَلم بؤ ثةرلةمان نـةبوو، ثَيمـان باشـة بـؤ ئـةم      
ذاردني ثارَيزطاكان، لةبةر ئةوةي كـارَيكي تةنيتيزييـة، ثةيوةنـدي بـة خزمةتكردنـةوة هةيـة،       قؤنا ةي هةَلب

ئةو كةسةي كة دةردةضَيت بؤ ثارَيزطاكان، ئةو كةسانةنن كة بتوانن زياتر خزمةتي خةَلكـةكان بكـةن، ئـةم    
وة دةكـةم، ئـةم   خزمةتكردنة  ثَيويسس بةوة هةية ئةم كةسة ناسراو بَيت، لةبةر ئـةوة مـن ثَيشـنياري ئـة    

داخــراوة نــةبَيت، بكرَيتــة كراوةيــةكي رَيــذةيي بــةو واقيةةيــةوة، هــةموو كــةس بتوانَيــت دةنــط بــدات بــؤ    
قائيمةكة ، ئةوة مو ةةقةكةشي تيايةو، دةنط بدات بةو كةسةي كة ثَييواية ئةم كةسة دةتوانَيت خزمةت 

كةسـانة ديـاري بكـات كـة خـؤي ثَييوايـة       زياتر بكات، ئةمة هةم خزمةتكردنَيكة  بة خـةَل  دةتوانَيـت ئـةم    
 .ئةمة زياتر خزمةتَيكة

 .ئةمة بةرةو دميوكراسي بوون بؤ ئَيمة زؤر طرنطاة/ دوو
خةَلكانَي  كة لةدةرةوةن سةيري ئةم ئةزموونةي ئَيمة دةكةن، دةَلَين ئةمة لة هـةرَيمي كوردسـتان   / سَييةم

باشاي ناوة، لةبـةر ئـةوة مـن داوا دةكـةم لـة جيـاتي       هةنطاونان بةرةو دميوكراسي بةهَيزتر بووة، هةنطاوي 
 .داخراو بكرَيتة كراوةيةكي رَيذةيي، لةبةر ئةوةي خزمةت زياتر دةكات، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك ئارام رةرموو

 :بةر َيز ئارام رسول مامند
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة دانيشتين ثَيشوو، ثَين ئةوةي دانيشتنةكة كؤتايي ثَي بَيـت، ئـةو كاتـة  رةئيـةكي وا      ديارة ئةم ماددةية
هاتة ثَيشةوة، كة ئايا ئةم هةَلبذاردنة بة ليسس داخراو بَيت، يان كراوة بَيت، من حةز دةكةم لَيرة بة بريي 

ئَيستا لـةم ثةرلةمانـة بر يارمانـدا    بةر َيزتان و ئةنداماني ثةرلةمان بَينمةوة، كة ئيَةمة ماوةيةكي كةم بةر لة 
كة هةَلبذاردني ثةرلةمان بة ليسس داخراو بَيت، بؤية مـن ثَيموايـة ئَيمـة دةبَيـت خؤمـان رَيـز لـةو بر يـارة         
بطرين و دةبَيت رةضاوي ئةوة  بكـةين، كـة هةَلبـذاردني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان راسـتة طرنطيـةكي خـؤي         

م طــرنطا نييــة لــة هةَلبــذاردني ثةرلــةمان، كــة ئَيمــة ثَيمــانوا بَيــت  هةيــة، تايبةمتةنــدي خــؤي هةيــة، بــةاَل
دميوكراسيةت بةوة قووَلا دةكةينةوة، ئةطةر سيستةمي هةَلبذاردنةكة بكةينة كراوة، بؤية مـن داوا دةكـةم   
هةموو ئةو ثرةنسيث و بنةمايانةي كة ئةم ثةرلةمانـة بر ياريـدا هةَلبـذاردني ثةرلـةمان بـة ليسـس داخـراو        

ت، ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان لةبةرضاوي بطرن و هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكانين لةم قؤنا ةدا بَي
بة ليسس داخراو بَيت، دةكرَيت هةروةكو ثَيشاين باوـان كـردووة بـؤ ئاينـدةي ئَيمـة كـار بكـةين لةسـةر         

َيـت و بـةرةو ثَيشـةوةي ببـةين،     ئةوةي سةرجةم هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي كوردسـتان سيسـتةمةكةي بطؤر در  
جارَيكي ترين من دةمةوَيت تةئكيد لةوة بكةمةوة كة هةروةكو زؤرَي  لة ثسثؤر اني بـواري هةَلبـذاردنين   
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و خةَلكَيكي شارةزا باسيان لةوة كردووة، هةَلبذاردن خؤي ثرؤسةيةكي دميوكراسية، ئيا سيسـتةمةكةي بـة   
نيوة كراوة بَيت، بؤية من بة تةواوةتي ثشتطريي لة ماددةكة دةكةم  ليسس داخراو بَيت، يان كراوة بَيت، يان

 .هةروةكو خؤي هاتووةو زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك حمةمةد رةرةةت رةرموو
 
 

 

 :بةر َيز حممد ررةت عبدالر ن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان بة ليسس كـراوة بَيـت، ضـونكة ليسـس كـراوة لـة       من ثَيشنيار دةكةم كة هةَلبذا
ــدا           ــة ناحيةكان ــة، ل ــدا هةي ــة قةزاكان ــة، ل ــدا هةي ــة ثارَيزطاكان ــةي ل ــةو خةَلكان ــدا ئ ــةني ثارَيزطاكان ئةجنوم

كردنـي  هةَلدةبذَيرن، دةبَيتة خةَلكانَي  كة خةَلكةكة دةيانناسَيت، تواناو ئيمكانيةتيان ضـةندة لـة خزمـةت    
كؤمةاَلني خةَلكي ناوضةكةي خؤيان؟ بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة ئةوة بة ليسس كـراوة بَيـت، نـةك ليسـس     

 .داخراو، سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك جةمال رةرموو

 :بةر َيز مجال يوسف بؤتاني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داخراوو كراوة سةبيات و ئيجابياتي خؤي هةية، ئةوةي ئَيمة موالحةزةي دةكةين لة  ديارة هةردوو ليستةكة
هةندَي  واَلتاني ئةوروثا، كة زؤر ثَيشكةوتوون تا ئةمر ؤ  داخراوة، ئَيمة وةكو كـورد، وةكـو كوردسـتاني و    

، لةبـةر ئـةوة   حزبة كوردستانيةكان، ئةمر ؤ ثَيويستمان زياتر  بة وةحدةي خيتابي سياسي و ئيـداري هةيـة  
 .لةبةرذةوةندي حزبة بضووكةكانداية كة ليسس داخراو بَيت

تةجروبةي ثارَيزطاكاني عَيراق رةشـةي هَينـاو تـا ئـةمر ؤ  ئةجنامـةكاني ناديـارن، كَيشـةو طريوطررـت         / دوو
اكيةي لةناو حزبة عَيراقيةكاندا تاكو ئَيستا ماون، تةجروبةيةكة لة ثَين ضاومانة عَيراقة، ئةمر ؤ زؤر مةشـ 

لةسةر دروست بووة، تةجروبةيةكة كة رةشةي هَيناوة، لةبةر ئةوة ئَيمة ضؤن السايي تةجروبةيـةكي راشـ    
بكةين ئةمر ؤ لة عَيراق هةية، من لةطةَل ئةوةم ليسس داخراو بَيت، جطة لةوة بؤ دةنطدةر زؤر ئاساناة كة 

ند ناوَي  لةناو ليستةكة دةربَيـنن كـة سـةر    دةنط بدات بة ليسس داخراو، كارةكاني ئاسانا دةكات، نةك ضة
لَيشواندنة بةحةقيسةت، من ثَيمواية ليسس داخـراو ئـةمر ؤ بـؤ زةرورةتـي كوردسـتان و تـةحالوراتي حزبـة        
كوردستانيةكان، بؤ يةك رَيزي ميةةةتي كورد، بؤ يـةك رَيـزي خيتـابي سياسـي ئـةمر ؤ، مـن ثَيموايـة ليسـس         

 .دة، زؤر سوثاسداخراو لة قازاجني ميةةةتي كور



 221 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، خاتوو سارا رةرموو

 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة مةبةسـس ثتـةو كردنـي رَيبـازي دميـوكراتي لـة       )لة هؤية ثَيويستيةكاني دةرضووني ئةم ياسايةدا دةَلَيت 
 .دةزانني كة ليسس كراوة زؤر دميوكراتياة لة ليسس داخراو، ئةوة يةكيان، ئَيمة  (هةرَيمي كوردستان

هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان دةبَيت ئَيمة جياوازي ثَي بكةين لةطةَل هةَلبـذاردني ثةرلـةمان،   / دووةم
و كوردستان، لةو نوَينةراني هةَلبذَيراو لة ئةجنومةني ثارَيزطاكان نوَينةري ناوضةيةكن، نةك نوَينةري هةمو

ناوضانةشدا زؤر ثَيويستة خةَلكةكـة راسـتةوخؤ هةَلسـوكةوت دةكـةن لةطـةَل خـةَلكي ئـةو ناوضـةية، لةبـةر          
ئةوة خةَلكي مةنتيسةكة باشا دةتوانن نوَينـةري خؤيـان راسـتةوخؤ هةَلبـذَيرن، دةتوانَيـت باشـا خزمـةت        

ةمي ناوضةكة بَيت و دَلسؤزانة كاري خؤي بكـات،  بكات، ئةوان دةتوانن كةسَي  هةَلبذَيرن كة بةر اسس لة خ
بؤية لة ليسس كراوة هةَلبذَير دةتوانَيـت بـة ئاسـاني دةنـط بـدات بـةو ثـاَلَيوراوةي كـة مةبةسـتيةتي، ئـةوة           

 .خاَلَيكي تريان
لة اليةكي ديكـةوة هةنـدَي  بؤضـوون هةيـة ليسـس كـراوة زيـان بـة سيسـتةمي كؤتـا دةطةيـةنَيت، بـة هـيض              

س كراوة زيان بة سيستةمي كؤتا ناطةيةنَيت ض بؤ نةتـةوةكاني توركمـان و كةـدو ئاشـوور، ض بـؤ      جؤرَي  ليس
% 30ية، لةبةر ئةوةي ئةو رَيذةيةي كة لة ياساي ثةرلةماندا دانراوة، كة دةبَيت لـة  %30ذنان كة رَيذةي لة 

لـة دواي هةَلبـذاردنين بـؤ     ية لةبةرضـاو دةطريَيـت، ئينجـا   %30بَيت ثَين هةَلبذاردن لة ليستةكاندا ئةو لة 
يةكال كردنةوةي دةنطةكان جارَيكي تر ئـةو رَيذةيـة بةرضـاو دةطريَيتـةوة بـؤ ذنـان، بؤيـة بـة هـيض جؤرَيـ            

 .ي ناطةيةنَيت، زؤر سوثاس%30ليسس كراوة لة دذي بةرذةوةندي ذناندا نييةو، زيان بة لة 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سةعدةدين رةرموو سوثاس، كاك

 :بةر َيز سةدالدين عبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هةر دةمةوَيت تةوزحيَيكي بكةم لةسةر ليسس داخراو و ليسس كراوة، ئَيستا واية لةناو ئةوسـاتَي  بـاوة   
 .كة زؤر ئيتياَلعي لةسةر ليسس داخراو و ليسس كراوة نيية، وا تَيدةطات

 (:كمال كةركووكي.د)قادر عبداهللبةر َيز حممد 
تكاية شةرحي ماددةكة بكة، تةعةيق لةسةر قسـةي ئةنـدامان مـةدة رجائـةن، كـةس تـةعةيق لةسـةر قسـةي         
برادةراني خـؤي و ئةنـدامَيكي ثةرلـةمان نـةدات، بريوبؤضـووني خـؤي بـدات بـة ضـاكي و خراثةكـةي روون           

 .باشاةو سوثاسبكاتةوة، بؤ ئةوةي بةر َيزةكاني تر دةنط بدةن كامةي 

 :بةر َيز سةدالدين عبداهلل مولود
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جارَي طوَي لة قسةكةي من رابطرة، ئينجا حةز دةكةم تةعةيق لةسةر قسةكةم بدةيت، من دةَلَيم ئيتياَلل وا 
ية كة ئـةو  دروست بووة لةناو ئةوسات وا تَيدةطةن كة ليسس داخراو ئةوةية، يةعين كة ليسس داخراو ئةوة

ناخيبــةي كــة دةضــَيت صــوت دةداتــن نــةتوانَينت هــةردوو شــريت كــة ئــةوةي دةوَيــت، يــان ئــةوةي كــة ئــةو   
جيهةتةو ئةو اليةنانة دادةنَيت، ئةوانة جيهةتي خراثن، لةبةر هةندَي لةناو ليسـس داخـراو دايناينـة هـةتا     

حةسـب تةسةسـولة لـة ئـاخريي تـةواو       لة تةسةسولةكة لـة ئـاخريي بة َيتـةوة، ئـةوة وا نييـة، ليسـس داخـراو       
دةبَيت، دةتوانَيت صوت بؤ ئةو ليستة بدات، يان بؤ ليستة داخراوةكةي، يان بؤ ليسـتة كراوةكـة بـدات، خـؤ     

 .ناخيب بة كةييتي خؤيةتي دةتوانَيت كَي هةَلبذَيرَيت و كَي هةَلنةبذَيرَيت؟ لةطةَل رَيزمدا
 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك زانا رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين دةنطـي خـؤم دةخةمـة ثـاَل دةنطـي كـاك حمةمـةد رـةرةج و كـاك حمةمـةد رةرةـةت و سـارا خـان، بـؤ               
 .هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان بة ليسس كراوة بَيت، زؤر سوثاس

 
 (:كمال كةركووكي.د)ز حممد قادر عبداهللبةر َي

 .سوثاس، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ليسس كراوةو ليسس داخراو زؤر باسي لةسةر كراوة، بة تةئكيد هـةر يـةك لـةو ثرؤسـانة سـةلبيات و      
و مةسةلةية، ئةوين شةرت نيية ئةو واَلتانةي كة ليسـس  ئيجابياتي خؤي هةية، نا تَي طةيشتنين هةية لة

داخراو ثيادة دةكةن، ئةو واَلتانة واَلتي نادميوكراتن، بةَلكو زؤري واَلتـي دميـوكراتي و ثَيشـكةوتوون ليسـس     
ــؤ        ــةر َيني ب ــان بط ــَيوازَيكي ئاس ــة ش ــت ل ــة دةبَي ــة ئَيم ــن ثَيمواي ــة هةَلبذاردنــةكان، م ــةن ل ــادة دةك ــراو ثي داخ

ان، بؤ ئةوةي بةزووترين وةخت بطةنة مةراكزي دةنطدان و بة ئاساناين رَيطا دةنطـي خـؤي بـدات،    دةنطدةر
ئةوين لة ليسس داخـراو خـؤي دةطرَيتـةوة، نـةك لـة ليسـس كـراوة، لـة هـةمان كاتـدا لـة ليسـس داخـراودا              

ت و ضـةند دةنـط   دادثةروةريةكي تَيدايـة، ئـةوين ئةوةيـة كـة حزبـة بضـووكان مارـةكانيان ثـارَيزراو دةبيَـ         
دةهَينَيت و قةبارةي ضةندة؟ ئةوة ئةوةندة كورسي وةردةطرَيـت لـة ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان، جطـة لةمـة        
بةر اسس ئةطةر بضَيت لة هينةكان خبوَينيةوة لة مةسائيةةكان دةبيين ليسـس داخـراو بةر اسـس لـة زؤربـةي      

ثاَل ليسس داخـراو بـةو شـَيوةية نييـة كـة باسـي لـَي        زؤري واَلتان ثيادة كراوة، ئةو سةلبياتةي كة دةخرَيتة 
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دةكرَيت، لة هةمان كاتدا ليسس داخراو بةر اسس زةمانةتَيكـة بـؤ دابـني كردنـي كؤتـاي ذنـان، ض بةنيسـبةت        
ــةبووة،        ــةمان ه ــة دوو تةجروب ــةوة  ئَيم ــة ل ــت، جط ــان بَي ــةني ثارَيزطاك ــبةت ئةجنوم ــةمان، ض بةنيس ثةرل

مشــان هــةبووةو ســةركةوتووانة ئــةو دوو تةجروبةيــة 1222تةجروبــةي مــان هــةبووة، 2005تةجروبــةي 
سةركةوتين بة دةست هَيناوة، هيض ئيشكاليةتَيكيشمان نةبووة، زؤر لة مومةسـيالتي قؤنصـوليات هاتونةتـة    
ئةو ثةرلةمانة، هةتا نوَينةري يؤنـامين هاتونةتـة ئَيـرة، ئَيمـة ئـةو ثرسـيارةمان لـَي كـردوون، طوتوومانـة          

وة رةئيتــان ضــية لــة ليســس كــراوةو داخــراو؟ وةاَلميــان ئــةوة بــووة طوتيتيــان مــوهيم واقيةــي  عةجةبــة ئَيــ
ــة ثرؤســةي            ــوانن بطةن ــةوة دةت ــان، ب ــة بؤي ــوة  ض شــتَي  باش ــةَلطاي ئَي ــي كؤم ــة، واقية ــةَلطاي ئَيوةي كؤم

 .سوثاس هةَلبذاردني خؤتان، بؤية من لةطةَل ئةوةم كة ليسس داخراو ثةسند بكرَيت لة ثةرلةمان، زؤر
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عيزةدين رةرموو

 :بةر َيز عزالدين سةيم خديدا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسس ليستا ظةكري و ليستا ظةنةكري وةكي مامؤستا طوتي طةلةك باشَيت خـؤ و خراثَيـت خـؤي هةينـة،     
دائيمةن بةرذةونديا نةتةوةيتكة يةعين ئةقةياتي ديين و قةومين دَينت، ئةطةر ئةم بروَينني ليستا داخراو 

دَي ئةقةياتي قةومي و ئةقةياتي ديين لة بةرذةوةندي وان دابَينت، ليستا ظة كري لة بةرذةوةندا واندا نينـة،  
 ضونكة هَيشتا مةجتةمةعي ئَيمة نةطةيشتينة ئـةوةي ئاسـس كـو بـة شـَيوةيةكي راسـتةقينة نوَينـةري خـؤ        

هةَلبــذَيرن، راســس كوردســتانَي سةراســةر بــؤ منوونــة بَيــذم ئيــ  دهــؤكَي ئةطــةر نوكــة ضــةند ئَيزيــدي خــؤ  
تةرشــيح بكــةن بــؤ ئةجنومــةني ثارَيزطــا، ئــةز بــاوةر  ناكــةم ئَيكــي ئَيزيــدي بــَينت، ضــونكة ئةظــة عةشــريةت   

يستا ظةكري بَيـت، ئةطـةر   طةرييةو ئةوة خزمايةتيةو، بةرذةوةندي وان ئةقةياتي ديين و قةومين دانينة، ل
ليسـتا داخـراو بَيـت زؤر طةلــةك باشـة، هةروةسـا بةرذةوةنـدي ئــاررةتي تَيدايـة، لـة بةرذةوةنـدي ئــةحزابي          

 .بضووكداية، ئةطةر ليستا داخراو بَيت، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عبدالر ن رةرموو

 :راا دبةر َيز عبدالر ن ا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديــارة ئــةم سيســتةمة راســتةوخؤ ثةيوةنــدي بــة هاوواَلتيانــةوة هةيــة، مومارةســةي رؤذانةيــة لــة ئيــدارةو    
بةر َيوبردني ثارَيزطاكاني ناوضةكة، جياوازة لة ثةرلةمان، ئَيمة شتَي  هةية كة ثَيي دةَلَين نا شةراريةت كة 

دةنطدةر كـَي هةَلبـذَيرَيت، ئـةو ثسـثؤر ة، ئـةو ثـاَلَيوراوة لةناوضـةكةي خـؤي          ئَيستا هةية، ئةو كاتة دةزانَيت
دةزانَيت طررتةكاني ضية، دةنط بة كَي بدات؟ ئةمة  ثَيي دةطوترَيت ليسـس داخـراوي كـراوة، يـان ليسـس      

دةنط بدات  تَيكةاَلو، لةناو قائيمةي داخراودا ئةو تةرزيةية دةداتة ئةو كةسةي كة تواناي باشاة، دةتوانَيت
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بة قائيمةكة، يان دةنط بدات بة شةخصةكة لةناو قائيمةكة، كة توانايـةكي باشـاي هةيـة، ثسـثؤر ي هةيـة،      
وةكو خؤي دةيناسَيت دةبَيتة زيـاتر كرانـةوةي شـةراريةت و هانـداني دةنطـدان بـؤ سـةر سـندوقةكان و زؤر         

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .اك عادل رةرمووسوثاس، ك
 

 

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تَيبينةكم لةسةر ئةو ماددةية هةية، ئةم رةسَةة باسي مايف خؤ كانديد كردن دةكات، حةق واية بةر اسس 
و دةنطدان ئةمة بة رةسَةَيكي تايبةت بنووسينةوة بَةَيني نيزامي ئينتيخابي، لةبةر ئةوةي لَيرة باسي قائيمة

و ضؤن ئةوةية لة ماددةي حةوت و هةشت و ماددةكاني دواي ئةوة، ئةوة وةكـو يةكـةم كـة طوايـة رةسـَةَيكي      
، بةر اسـس  (القائملة املغلقلة   يكون الرتشيح وفقا  لنظلام )تايبةمتان هةبَيت بؤ ئةم بابةتة، سةبارةت بةوةي كة 

دةنطدان يان بة ليسس داخراو، يان بة ليسس كـراوة   ئةوة زاراوةيةكي هةَلةية وةكو ئاماذةي ثَي كرا، ضونكة
شتَيكمان نيية بةناوي تةرشيحي قائيمةي مو ةةق، جا سةبارةت بةوة ئايا دةنطـدان بـة ليسـس كـراوة بَيـت،      
يان بة ليسس داخراو، من ثَيشنياري ئةوة دةكةم هةر ليسس داخراو بوو، بةاَلم لة ليسس داخراودا تةرتي، 

دةنط دةدةيتة ليستةكة لة يةكةم ناوةوة تا ئاخريمان ضةندي بـةر دةكـةوَيت، مـن ثـَيم باشـة      هةية، يةعين 
علللى ان يكللون التصللويت  )تــةرزيةَي  بدةينــة دةنطــدةر، لــةناو ئــةو ليســتة هــةر ليســتةكة كراوةيــة، بــةاَلم    

ةشــةح لــةو ، يــةعين وا بنووســرَيت، بــؤ ئــةوةي دةنطــدةر دةضــَيت دةنــط دةدات، بتوانَيــت كــام مور(تفضلليليا 
مورةشةحانة دةتوانَيت خزمةتي خةَل  زيـاتر بكـات، بتوانَيـت دةنـط بـةو مورةشـةحة بـدات، حـةز دةكـةم          
وةكو موالحةزة بَةَيم جياوازيةكي زؤر هةية لةنَيوان ئةجنومةني ثارَيزطاكان و لةنَيوان ثةرلةماندا، بةر اسس 

لةناوضـةيةكدا دةتوانَيـت خزمـةتَيكي زؤر طـةورة      زؤر جار كاديرَيكي ئيداري لَيهاتوو، كاديرَيكي ضاك و ثاك
بكات و خةَل  راستةوخؤ كةسةكان دةناسَيت بـة ضـاكي دةيناسـَيت، لةبـةر ئـةوةي هةَلبـذاردني ئةجنومـةني        
ثارَيزطـاو ناحيـةو قـةزاكان دواتـر كـة دةكرَيـت دائريةيـةكي بضـووكة، يـةعين هـةموو كـةس كـاديري بـا  و              

، (على ان يكون التصويت تفضليليا  )، بؤية ثَيم باشة ئةوةي بؤ زياد بكرَيت كاديري نابا  دةتوانَيت بناسَيت
دةتوانني بؤ ذنان مةرجَيكين دابنَيني، مةسةلةن بَةَيني ئةو قائيمةي ئةطةر سَي كةسـة تةصـويس تـةرزيةي    

وة  دةكـات، بؤيـة دةبَيـت بَةـَيني ذنَيكــي تيـا بَيـت، يـان ضـةند كةســة نيسـبةيةكي بـؤ دانـَيني دةتـوانني ئــة            
 .موعالةجة بكةين بة رةقةرةيةك، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك دكتؤر نوري رةرموو

 :نوري مجي  تاَلةباني.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشـنياز   ئةو قسانةي كةوا دةمويست بيكةم بةشي زؤري برادةران كرديان، سةبارةت بـةو سيسـتةمةي كـةوا   
دةكرَيــت، مــن وابــزامن كــةوا جياوازييــةكي زؤر هةيــة لــةنَيو سيســتةمي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان 
ــةتطوزاري       ــةماي خزم ــةر بن ــرة لةس ــاتر لَي ــةكان، زي ــةزاو ناحي ــاو ق ــةني ثارَيزط ــذاردني ئةجنوم لةطــةَل هةَلب

ا هةموو شتَي  بكرَيت بة سياسةت، بة ثةيوةندي شةخصي زياتر راوةستاوة، با ئَيمة كارَيكي وا نةكةبن كةو
سياسةت كردني هةَلبذاردن لة ئةليتةوة تاكو ياي، بؤية ضاكاة كةوا لةسةر بنةماي رَيـذةيي كـراوة بَيـت، بـؤ     
ئةوةي خةَلكةكان دةنط بةو كةسانة بدةن كةوا لة نزيكةوة دةيانناسن، دةتوانن خزمةتي زياتر بـة خـةَلكي   

 .سوثاسئةو قةزاو ناحيانة بكةن، زؤر 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عووان رةرموو

 :بةر َيز عثمان ا د  د امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثشتيواني لة هةموو ئةندامة بةر َيزةكان دةكةم كة ثشتيوانيان لة ليسس كراوة كـرد، شـةرحين كـرا    
َيزطاكــان ثةيوةنـدي راسـتةوخؤي بـة جـةماوةرو خزمـةتطوزاري هةيــة      كـة ليسـس كـراوة لـة ئةجنومـةني ثار     

بةر اسس، كاتَي  كة ئةندامةكةي دةناسَيت و هةَليدةبذَيرَيت ثشتيواني لَي دةكات، بؤيـة ئةوةنـدة مـن زيـاتر     
ــة          ــةي ل ــةو خزمةتطوزاران ــةموو ئ ــؤ ه ــردن ب ــال ك ــة دييت ــت ل ــة دةزانَي ــاوةني جةماوةرةك ــتيوان و خ ــة ثش ب

 .ارةزات ثَيويستة بكرَينت، زؤر سوثاسضوارضَيوةي موح
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كةذاَل خان رةرموو
 :بةر َيز كةذاَل جميد قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة بؤ هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان منين ثَيم باشة بةشَيوازَيكي ليسس كراوةيي رَيـذةيي بَيـت، واتـا لـ    
ليسس خؤثااَلوتن بةشَيوازةك دةبَيت، كة دةنطدةر بؤي هةيـة لةهـةمان كاتـدا دةنـط بـة ثاَلَيوراوةكـة بـدات،        

 .ياخود بة ليستةكة بدات، سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيمة حةزمان لَييةتي ئةسي  نوجةييتيةكي تر دروست بكةين لة كوردستان، كة قةبول نةكاتن لةطةَل ديارة ئ
هــيض قائيمةيــةكي تــردا دةســس خباتــة نــاو دةســتيةوة ثَيكــةوة كارةكانيــان بكــةن، مــن نــازامن ئةطــةر ئــةو      
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ارَيزطاي سةَيماني، ئةوة برادةرانةي بةتايبةتي نوَينةرةكاني سةَيماني ئاطاداري ئين و كارةكاني ئةجنومةني ث
ليسس داخراويشـةو هـيض عـةيبَيكيان نييـة، بـةو ثـةر ي ئازايـةتي و جورئةتيشـةوة ئيشـي خؤيـان دةكـةن و            
بر يارةكاني خؤيان دةدةن، وابزامن هةموو حزبةكاني ديكة لَيرة دانيشـتوون نوَينـةريان هةيـة لـةوَي، ئةطـةر      

ي سـةَيمانيدا رَيطرميـان لـَي كـراوةو نةيانهَيشـتووة ئيشـةكامنان       بَةَين رؤذَي  لة رؤذان لة ئةجنومةني ثارَيزطـا 
جَي بةجَي بكةين، ئَيمة لَيرة دةبَيت داكؤكي لةسةر ئةوة بكةين ثَيـوةري خسـتين ئـةو خةَلكانـة لـةناو ئـةو       
ليستانة دةبَيت ضؤن بَيت، يةعين ئَيمة دةبَيت رةضاوي ئةو حاَلةتة سياسية بكةين كـة ئـةمر ؤ لـة هـةرَيمي     

دستاندا هةية، تـؤ بـة رَيطـةي ئـةم سيسـتةمي هةَلبذاردنـة لةبـةر خـاتري ئيـديةا كردنـي دميوكراتيـةت            كور
ناكرَيــت تــؤ بَينيــت ئــةم تةجروبةيــة وَيــران بكــةيت، دميوكراتيــة، بــةَلَي دميوكراتيــة، هــةموو نةوعــة            

  دابنـَيني هـةموو   هةَلبذاردنَي  دميوكراتيةتة، ئةي باشة هةر ئةوانةي ئةوانة قةبول دةكةن ئَيمـة مـةرجيَ  
ثياوَي  كة دةنطي بؤدرا لةناو ليسـتةكةدا بَيـت ذنَيكـين موقـابيةي دةنطـي بـؤ بـدرَيت، قـةبولي ناكـةن لـةو           

( 30)هـةزار،  ( 20)حاَلةتةدا، ئةطةر بـةو مةرجـة قةبولتانـة مـن قةبوريـة، ضـونكة مـةعسول نييـة ثياوَيـ           
ن لــة تةنيشــت يةكــةوة دابنيشــن، ئةمــة ثَيــي هــةزار دةنــط وةربطرَيــت، ذنَيــ  هــةزار دةنــط وةربطرَيــت بضــ

دةوترَيت لةبةر خاتري ئةوةي بزانَيت ض هةستَي  دروست دةكةن لةناو ئةو ئةجنومةنةدا، لةبـةر ئـةوة مـن    
ــة دةزانَيــت ضــؤن             ــ  ئــةو كؤمةَلطاي ــرين، تــاكو تؤزَي ــةتاكو دة ســاَلي ت ــراو بَيــت، ه ــارم ليســس داخ داواك

 .اسدميوكراتيةت بةكار بَينَيت، زؤر سوث
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، تاظطة خان رةرموو

 :بةر َيز تاظطة حممد عةي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة مةسةلةي ثرؤسةي هةَلبذاردن خؤي ثرؤسةيةكي دميوكراسيي تر بة هةر ض شَيوةيةكي تر بَيت كةس 
يةو كراوة بَيت دميوكراسي ترة، بةاَلم ئَيمة دةَلـَيني قؤنـا ي   باس لةوة ناكات ئةطةر داخراو بَيت نادميوكراس

رابردوو لة ثةرلةمان و لة ئةجنومةني ثارَيزطاكان تيايدا قؤنا َيكي انتسالي بـوو بـؤ كوردسـتانين هـةروةكو     
عَيراق دةدواست كة يةك دةنط بوو، يةك ريزي و هةَلوَيستة سياسيةكان لةو ئاستةدا قةبول بكرَيت و بةو 

وةية رَيزبةندي بـؤ بكرَيـت و بـة ليسـتَيكي داخـراو دابـةزَيت، ئَيمـة لـة قـانوني هةَلبـذاردني ثةرلـةماني            شَي
كوردستان جةخت كراية سةر ليسس كراوةيي رَيذةيي بَيت، ئَيستا  ئَيمة جةخت دةكةينةوة سةر قائيمةي 

اَلم ماناي ئةوة نيية كة ئَيمـة داوا  ئةوجارة بؤ هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطاكان كراوةيي رَيذةيي بَيت، بة
دةكةين هيض شتَيكمان ديراسةت نةكرد بَيت، ياخود بةبَي هيض ئةزموونَي  ئةو قسانة بكرَيت، بةَلكو ئَيمـة  
دةَلَيني قؤنا ةكة دةخوازَيـت كـة هـةنطاوَي  بـةرةو ثَيشـا، بـةرةو دميوكراسـيةتي زيـاتر بـر ؤين، بؤيـة مـن            

 .ئةو بةر َيزانةي داواي ليسس كراوةيي رَيذةييان كردووة، سوثاستان دةكةم دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل دةنطي
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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 .سوثاس، ليذنةي ياسايي وةاَلمدانةوةي ثرسيارةكان بةتايبةتي كاك عادل كةرةم بكةن رةرموون

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمةي ئةنداماني ثةرلةمان، يةعين ئةو خاَلة باشةي لةو طيتتوطؤيانة ئَيمةي ئةنداماني ثةرلـةمان جطـة لـة    
هةر يةكَي  كة رؤشنبريي خؤي هةية، لةسةر سيستةمةكاني هةَلبـذاردن تةجروبـةمشان لـة ثـَين هـةبووة،      

ومان زؤر ســوودمان لــَي  تةجروبــةي هةَلبــذاردني ئةجنومــةني ثارَيزطاكــاني عَيــراق، كــة بةر اســس هــةمو       
وةرطرتووة، ض لة خاَلة ئيجابيةكان بَيت، ض لة خاَلة سةبيةكان، بؤية من ضةند خاَلَي  هةية حةز دةكـةم بـؤ   

 :ئَيوةي روون بكةمةوة

ثَين هةموو شتَي  هةردووكيان ض قائيمةي كراوة، ض قائيمةي داخراو بَيت هـةردووكيان حـزب   / يةكةميان
هةردووكيان ثَيي دةطوترَيت يةك نيزامة، نيزامي نوَينةرايةتي رَيذةييـة، يـاخود   ئةو ليستة دروست دةكات، 

جـةزائري،  )تةمسيةي نس،، ئـةوين سـَي جـؤري هةيـة قائيمـةي مو ةـةقي هةيـة كـة لـةو دةوَلةتانـة هةيـة            
يكا، كـةمبؤديا، كؤسـتةر  )بؤمـان هـاتووة،   ( ئةنطؤال، ئةرجةنتني، بةجليكا، بولغاريا، لة نةتةوة يـةكطرتووةكان 

سيةيتادؤر،  ينياي ئةستوائية، ئيتاليا، رةرةنسا، عَيراق، ئيسرائي ، مغرب، مؤزةنبيق، نيثاليكة، ثـةرةطواي، ،  
، سيستةمةكةي تر كة سيستةمي كراوةيـي مةحـدود   (ثريؤ ثورتو ال، جنوبي ئةرريسيا، ئيسثانياو ئؤرةطواي

يسـتةمةكةي سـَييةميان و ئـةخرييان قائيمـةي     بةرازي ، كؤلؤمبيا، رةنـدا، ئيسـةةندا، ئةندةنوسـيا، يابـان، س    )
 .مةرتوح ئةوين تةنها لة سويسراية، واتا هةردووكيان حزب ليستةكةي دروست دةكات، واتا ئةشخاب نيية

وةكو تاظطة خان باسي كرد سؤزان خانين ئاماذةي ثـَي كـرد هـةردوو شـَيواز هةَلبذاردنـة، كـة       / خاَلي دووةم
كيان شــَيوازَيكي دميوكراســية ناكرَيــت بــة نــةوعَيكيان بَةــَيني دميوكراســي هةَلبــذاردن بــوو بةر اســس هــةردوو

نييةو ئةوةي تر دميوكراسـي تـرة، يـةعين ئـةو واَلتانـةي كـة خوَيندمـةوة مةسـةلةن بروتغالـة، بةجليكايـة،           
 .رةرةنساية، جنوب ئةرريسياية، ئيسرائيةة، كةس ناتوانَيت بَةَيت ئةوانة دميوكراسي نني

ةر اسس قائيمةي مةرتوح، ئةوةي لة هةَلبذاردنةكاني ئةجنومةني ثارَيزطاكـاني عَيـراق ديتمـان    ب/ خاَلَيكي تر
ــذاردن          ــةكاني هةَلب ــة ئةجنام ــ  ك ــةتي، كاتَي ــؤ هاوثةمياني ــردووة ب ــت ك ــةكجار زؤري دروس ــي ي طريوطررتَيك

انـةي ئةنـداماني   ثَيضةوانةي هاوثةميانـةتي دةبَيـت لـةو كاتـةدا هاوثةميانـةكان هـةموو تَيكضـووة، ئَيمـة ئةو        
ثةرلةماني عَيراقمان بيين لةو دوو، سَي رؤذةي لةو موئتمةرةي كة لة هـةولَير كـرا بةر اسـس ئـةوةي بؤمـان      
دةركةوت زؤربةي هةرة زؤري ثةشيمانن و ئةو سيستةمة بووة مايةي ئةوةي كة زؤربةي هاوثةميانةتي كـة  

 .لة ناوةر است و لة خوارةوةي عَيراق هةموويان تَي  بضن
ئةوةية كة زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان باسيان كرد، ئةو سيسـتةمة جؤرَيـ  لـة تـةناقوزات     / خاَلَيكي ترين

دروست دةكات، كاتَي  شةخصَي  لةناو ليستَي  دةنطَيكـي زؤر بـة دةسـت دةهَينَيـت، مـن حـةز ناكـةم نـاوي         
لةن سـَي سـةد هـةزار دةنطـي     ليستَي  بهَينم تاكو نةبَيتة ديةايـة بـؤ ئـةو، شةخصـَي  لـةناو ليسـتَي  مةسـة       

هَيناوة لةطةَل دةنطةكاني ديكة نؤزدة كورسي لة ثارَيزطايةكي بة بةري كةوتووة واي لَيهاتووة ئةنـدامَي  لـة   
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هةمان ليست سةدو بيست و يةك دةنطـي هـةبووة كورسـي بـة بةركـةوتووة، هـةبووة سـةدو شةسـت و يـةك،           
ة كورسي بة بةركةوتووة، ليسس ديكة هةبووة كة بيسـت  دوو سةدو ثةجنا، سةدو هةشتاو سَي بةو رَيذة كةم

و ضوار هةزار دةنطي هةبووة دةنطـةكاني هـةموو بـة خةسـار ضـووة، بةر اسـس لَيـرة طومـان دةكةوَيتـة سـةر           
ــةوة          ــةروةها ئ ــةوتووة، ه ــة بةرك ــي ب ــط كورس ــةك دةن ــت و ي ــةدو بيس ــة س ــة ب ــةي ك ــةو كةس ــةرعيةتي ئ ش

بضووك، مةسةلةي قائيمةي مةرتوح زيـاتر لـة بةرذةوةنـدي حزبـي      طريوطررتَيكي يةكجار زؤرة بؤ ئةحزابي
 .طةورةيةو ليستة طةورةكانة، ليستة بضووكةكان هةمووي تيايدا زةرةر دةكةن

مةسةلةي ذنان، بةر اسس ئةوانةي باسم كرد ذمارةيةكيان ذنانن، مةسةلةن سةدو بيست و يةك / خاَلَيكي تر
طي هَيناوة لةمووسَ  كورسي بة بةركةوتووة، زؤربةيان ذنن، لَيـرةدا  دةنطي هةية، يان سةدو هةشتاو سَي دةن

بةر اسس طومان دةكةوَيتة سةر شةرعيةتي، بة خؤشي ئةطةر ثَيضةوانةي دةستووري عَيراقين نـةبَيت، مـن   
ثَيمواية يةعين خؤي ئيحراج زؤري هةبوو بؤ سةدو هةشتاو يةك دةنط، يان بيست و يةك دةنط مةقةةدي 

 .ووة، يان يةكَي  بيست هةزار دةنطي هةبَينتبة بةركةوت
ئةوةية دةمانةوَيت باسي بكةين ئةوةية مةسةلةي ئةوراقي ئيستريال، لةبـةر ئـةوةي لـة ليسـس     / خاَلَيكي تر

كراوة هـةم دةبَيـت نـاوي ليسـتةكان بنووسـرَيت، هـةم دةبَيـت نـاوي ثاَلَيوراوةكـان هـةمووي بنووسـرَيت، بـؤ             
ستان ئةطةر بَيتو بة قائيمةي كراوة ض  و دوو كيـاني سياسـي هةيـة، نـاوي هـةر      منوونة لة ثةرلةماني كورد

ض  و دوو كيانة سياسيةكة دةنووسرَيت، هةر ض  و دوو كيانة سياسيةكة ئةطةر سةد ثاَلَيوراويان  هـةبَينت  
ر كـة  هةر يةكة سةد حيساب بكة دةكاتة ضةند؟ كا ةزي دةنطدان ضةند طةورة دةبَينت، بةم شَيوازة دةنطـدة 

دَينت دةنط دةدات بةراسس ئةو هةموو ناوانة بزر دةبَيـت و ئريتبـاكي بـؤ دروسـت دةبَيـت تةوةتوريشـي بـؤ        
دروســت دةبَيــت، بــةو شــَيوازة زؤر لــةو ئــةوراقي ئيتياَلعــة بــة رــري ؤ دةضــَيت، دةنطــةكان زؤربــةي بــة رــري ؤ  

ي مو ةةق ماناي ئةوة نيية شةخصـةكان  دةضَينت، خاَلَيكي تر ئةو برادةرانةي باسيان كرد بةر اسس قةوائيم
ــةماني        ــة ثةرل ــة ثَيشــة، ل ــةمان ل ــة دوو منوون ــرد، ئَيم ــي ك ــَيروان باس ــاك ش ــةي ك ــةو تةجاروب ــراون، ئ نةناس
كوردستان دوو هةَلبذاردن كراوة، بةر اسس ثاَلَيوراوان ديةايـةيان كـردووة، لـة اليـةن خـةَل  ناسـراو بووينـة،        

 .زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)داهللبةر َيز حممد قادر عب

 .رةرموو كاك دلَير

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لة دانيشتين ثَيشوودا تةرحَيكي وا كرا كة هةَلبذاردن ئـةجمارة لـة ثارَيزطاكـان لةسـةر ئةساسـي ليسـس       
دواخـرا، بةهـةر حـاَل ئَيسـتا ئـةم       ئازاد بَيت، يةعين ليسس كراوة بَيت، لةسةر ئةساسي ئةوة  دانيشـتنةكة 

طيتتوطؤيانةي كة كرا ديارة تةعبري لة كؤمةَلَي  تَير وانيين جيا دةكات، بـة  بـة حـاَلي ئَيمـة مـن نامـةوَيت       
هةنــدَي  لــة قســةكاني كــاك ســةردار دووبــارة بكةمــةوة، ضــونكة لــة رووي قانونيــةوة كؤمــةَلَي  تةرســرياتي  
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كي ترمـان كـرد، ضـونكة جياوازييـةكي زؤر هةيـة لـةنَيوان كـة وتـت         قانوني حةقيسيية، بةاَلم ئَيمـة تـةرحيَ  
ليست، ليسس داخـراوو كـراوة، هـةر يةكـةو حـزب تةمسـيةي دةكـات لةطـةَل ليسـس ئـازاد، ليسـت نـا، يـةعين              
هةَلبذاردني ئازاد، من ثَيمواية ئةو خةَلكة تةعبريةكة زياترة كة باس لـة مـةرهومي دميوكراتيـةت دةكرَيـت،     

دميوكراتيية، بـةاَلم بـة رَيـذة شـتَيكي زيـادو شـتَي  كـةم ثةيوةنـدي بـة حوريـةتي رـةردة لـة              هةر هةمووي
ــة           ــةر مةرهومةك ــةدا ئةط ــةو حاَلةت ــذَيرين، ل ــة هةَلدةب ــانةي ك ــةو كةس ــي ئ ــان كردن ــت نيش ــؤنيةتي دةس ض

ازادا بطةر َينينةوة بؤ ئةو دميوكراتية راستةوخؤيةي كة خةَل  مةبةسـتيةتي لـة ضوارضـَيوةيةكي تـةواوي ئـ     
بَيت، ئةوة دةبَيت لةسةر شتَيكي تر بَيت، كة قائيمة نةبَيت بة ئةسَ  ئةوسا دةبَيت دةوائـريي بضـووك بَيـت    
لةسةر ئةساسي ئةوةي كة راستةوخؤ خةَل  دةنط بة شةخصةكان دةدات و خةَلكةكة دةيناسَيت ئيحتيمـالي  

ة بضـووكة خزمةتطوزارييـة شـتَيكي باشـا     زؤريشة ئةم حاَلةتة بؤ هةَلبذاردني ثارَيزطاو قـةزاو ناحيـةكان كـ   
بَيت لةو قؤنا ـةدا، بـةاَلم ئةمـةي راسـس بـؤ ئـةوةي ئَيمـة بـة هةَلـةدا نةضـني هـةردووكي كـة دميـوكراتني              
بةر اســس، ضــونكة لــة ئةســَةة مــادام هةَلبذاردنــة، كةواتــة بــةخؤي مةبــدةئي دميــوكراتي هةيــة، لــة طؤر َييــة،  

دةطةر َييت بةدواي باشاين ئاليةتدا كـةس مارـةكاني تيـا ثَيشـَي  نـةكرَيت،       دةمَينَينَيتة سةر ئاليةتةكان، تؤ
بةشَي  لةوانـة ثةيوةنـدي بـة ليسـس بضـووكة، ئـةحزابي بضـووكةكانة، بةشـَي  ثةيوةنـدي بـة مـايف ذنانـة،             

ن زائيدةن ئةوةي ئَيمة ثَيشنيارَي  دةكةين بة قةناعةمتان ثا  ئـةوةي ئَيمـة دوَينَيكـة طيتتوطؤيـةكي زؤرمـا     
كرد لةسةر ئةم مةسـةالنة باشـا وايـة ئَيمـة ئَيسـتا لـة بة ـدا كـة ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان هةَلبـذاردن كـرا             
كؤمةَلَي  ئيجابياتي تَيدا بووةو كؤمةَلَي  سةبياتيشي تَيدا بووة بؤ عيوبي خـؤي بـؤ هـةبووة، ئـةو عيوبانـة      

موعادةلـةي سياسيشـي طؤر يـوة، باشـا وايـة      بةر اسس زةرةري لة زؤر خةَل  و اليةن داوةو ئةسَةةن هةندَي  
ئَيمة لةو هةَلبذاردنةي ثةرلةمانيشدا عةجةلةي لَي نةكةين ضاوةر َيي ئةوة بكةين ديراسةيةكي ورد بكرَيت 
لة هةردوو هةَلبذاردن، ئةو ليستة كراوةي كة ناونراوة ليسس كراوة لة بة دا، ئةوةي لة جنوب كرا، لةطـةَل  

ت، ثةرلةماني داهاتوو بة ديراسة كردنَيكي وردةوة، شـَيوازَيكي نـوَي ئيختيـار بكـات     ئةمةي ثةرلةمان دةكرَي
دةكرَيت باشاة بة قةناعـةتي مـن   ( 12)بؤ هةَلبذاردني ئةجنومةني ثارَيزطا كة درةنطا دةكرَيت، لة مانطي 

تياة، كـة هـةر لـة    بةو شَيوةية مامةَلةي لةطةَلدا بكةين، ضونكة هةر يةكةمان لةالي خؤمان ئةويان دميوكرا
ئةسَةدا هةردووكي دميوكراتي تيا هةية، بةاَلم وةكو كاك عادل طوتي لةر استيدا نةوعَي  تةرزيةيـةتي تيايـة،   
ئةوة خؤي ثَيي ناوترَيت كراوة، ثَيي دةوترَيت بة تـةرزيةي، ضـونكة تـؤ دةسـت نيشـاني كةسـةكان دةكـةيت،        

شـخاب دةربكـةيت لـةو قائيمةيـة، ضـونكة ديسـان ئـةو        تةنها حوريةتةكـة ئةوةندةيـة، ئةطـةرنا نـاتوانني ئة    
كةسانة تةمسيةي ليستَيكي سياسي حزبي دةكةن، تؤ بـؤت هةيـة ئة ـةد نةخةيتـة ثَيشـةوة، دةنطـي زؤري       
نةدةيَس، مة ود خبةيتة ثَيشةوة، لةمةيان دةطؤر َيت ثَيي دةَلَين قائيمةي تةرزيةي لـة ئةسـَةة خـؤي، بـةاَلم     

ت بة جيا يةكَي  نـاوي دةنَيـت كـراوةو نيمضـة كـراوةو تـةرزيةي و لـة ئةسـَةدا يـةك          خةَلكَي  تةرسريي دةكا
حمتــةواي هةيــة، بــة هــةر حــاَل ئــةو ثَيشــنيارة ثَيمانوايــة باشــاة، ئَيمــة بــة  بــة حــاَلي خؤمــان كــة ئةمــة  

 .بهَيَةينةوة بؤ ثةرلةماني داهاتوو، سوثاس
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 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك خةلي  رةرموو سوثاس،

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ليذنةي قانوني راثؤرتي ئةوةية لةطةَل مو ةةقة بَيت، لةطةَل داخـراو بَيـت، بـةاَلم مـن تـةوقيةم كـرد       
 .بوو جارَيكي ترين هةر باسم كرد بوو من لةطةَل كراوةمة، ئةطةر مةجا  بدةيت، دروستة

 (:كمال كةركووكي.د)ز حممد قادر عبداهللبةر َي
تكاية باس كرا، زؤر لة بـةر َيزةكان بيسـت كـةس لةسـةري قسـةي كـردووة، جـةنابت لةطـةَل كـراوةي، ئَيسـتا           

 .دةخةينة دةنطدانةوة، زياتر لةسةري موناقةشة ناكةين رجائةن، رةرموو بةاَلم بة كورتي

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

ئةحلمةدوهلل ئَيمة لة كوردسـتان يـةك رَيـزي و يـةك طؤتـاري ض شـ  تَيـدا نييـة بةرامبـةر دةرةوةي          / يةكةم
خؤمان، ئةو طررتـة لـة كوردسـتان نييـة، يـةك رَيـزين و يـةك خيتانـان هةيـة بةرامبـةري و موشـكيالت و            

 .المتان نيية، ئةوة يةكتةحديات و مةترسيةكان ض لةطةَل بة دا، ض لةطةَل دةرةوة بَيت هيض ئيشكا
ئةطــةر بــرادةران باســي ئةوةيــة بــؤ ئــةحزابي بضــووك باشــاة، ئَيمــة ئــةو حزبــي بضــووكة لَيــرة هــيض  / دوو

موشكيةةمان نييةو لةطةَل ئةوةينةو با لة زةرةري ئَيمة بَيت، ئةم كراسة بة تةرسيةي قامـةو قـةدي خؤمـان    
 .نةكردية، بة بةذن و بااَلي خؤمان نةكردية

ئةوي عَيراق لةوة نيية كو كـراوة بـوو، سـة ةراتي لـةوة بـووة كـة ئـةو دةنطانـةي         ( ثغرات)  ةراتيسة/ سَي
نةطةيشتينة قاوي ئينتيخابي تةوزي  كراينة لةسةر قةوائيمي رائيزة، ئةمة مةيؤنَي  و سةد هةزار دةنـط  

وة نـني سـة رةي   لـة سـةد لـة كورسـيةكاني ئَيسـتا ئـةو دةنطانـة ئـة         31ضووينة بؤ ئةوانـةي رـائيز يـةعين    
 .قانوني موحارةزات لة بة دا ئةوة نيية كو كراوة بَيت

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .تكاية، رجائةن رةئيةكة وازيح بوو، نوقتةي نيزامين هةية نازناز خان رةرموو

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالسادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رَيزم بؤ كاك خةلي ، ئيـزن نـةدرا بوايـة بـؤ؟ ليذنـةي ياسـايي تةئيـدي ئـةو ثرؤذةيـةي          لة سةرةتا بةر اسس 
كردووة، دوو كةسين قسةيان كـرد بـة تَيـرو تةسـةلي تـةوزحييان كـرد، يـةعين زؤر زؤر تَيـرو تةسـةل بـوو           

 .تةوزحيةكةيان
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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بـيين خؤيـداو نووسـاندووة، رجائـةن دانيشـة، موالحـةزةي هـةبووة        رجائةن كـاك خـةلي  لـةناو ليذنةكـة تيَ    
لةسةر خاَلةكة، تةرسريي كردووة، دةدةينة دةنطدانةوة، ئَيستا ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان لةطـةَل ئـةوةن   
داوا دةكةن كة كراوة بَيت ئةسَةي مةشروعةكة كة ليذنـةي نـاوخؤ ثةيوةنديـدارة ليذنـةي ياسـايي صـيا ةي       

هـةردووك لةطـةَل ئـةوةن داخـراو بَيـت، مةمجوعةيـةكي ئةنـدامي ثةرلـةمانين لةطـةَل ئـةوةن كـة            كردووة 
كراوة بَيت، لةبةر ئةوةي ئيسترياحي كراوة تازةية، ئـةو بةر َيزانـةي كـة لةطـةَل ئـةوةن ئـةو هةَلبذاردنـة بـة         

نت، ئَيسـتا كـَي لةطـةَل    كةس لةطةَل ئةوةية كراوة بـيَ ( 21)ليسس كراوة بَيت تكاية دةستيان بةرز بكةنةوة؟ 
ئةوةية داخراو بَيت صيا ةي ماددةكة ثاشان، كَي لةطةَل ئةوةية داخراو بَيت تكايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟     
بةزؤرينةي دةنط لةطةَل داخراو بَيت، تكاية ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ صيا ةي ماددةكـة بكـةن، زؤر   

 .سوثاس

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

، ئَيمـة وا نـابينني، باسـي    (يكـون الاشـيح  )ئةم صيا ةي ئَيستا هةرضةندة لة عَيراقين بةو شَيوةية طوتيـة  
تةرشيح نيية، باسي ئينتيخابة، باسي نيزامـي ئينتيخابيـة، جـا ئَيمـة ئيسـترياح دةكـةين بـةو شـَيوةية بَيـت          

، يةعين صيا ةكة بـةو  (النس  وعلى اسا  القائمة املغلقةيكون انتخاب اعضاء اجملالس وفقَا لنظام التمثيل )
 .شَيوةية بَيت، لةوانةية باشا بَيت، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةقيق نةبَيت، لةبةر ئةوةي تةصنييتي سيستةمةكاني هةَلبذاردن  من ثَيمواية بَةَيني ئينتيخاب لةوانةية زؤر
لةسةر سَي ئةساس دةكرَيت، ئةساسي يةكةم شَيوازي خؤثااَلوتن، يـاخود خـؤ تةرشـيح كـردن، ئـةوةي دووةم      
ضـؤنيةتي دةنطـدان، يـاخود تةصــويس، سـَييةم رـةرز، يــاخود دةسـت نيشـان كردنــي رائيزةكـان، بؤيـة ئَيمــة          

يكلون  )ان هةبوو، يةعين ئةو ماددةية لةطةَل بر طةي يةك لة ماددةي نؤ يةك خبرَيت بَةَيني ثَيشنيارَيكي ترم
، لَيـرةدا  (القائملة املغلقلة   –الرتشيح وتوزيع املقاعد املخصصة للدوائر االنتخابية وفلق نظلام التمثيلل النسل      
 .وثاسئَيمة هةم باسي تةرشيحمان كردووة، هةم باسي تةوزيةي مةقاعيدمان كردووة، س

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ئةو صيا ةي ئةخري كةخوَيندرايةوة، ئةوة دةنووسرَيت، بينووسةو بيخوَينةوة ناندةنَي

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 232 

اسي نيزامـي ئينتيخـابي   عةمةليةي ئينتيخاب باسي ئةوةية نيزامي ئينتيخابي ضؤن دةبَيت؟ لَيرة  ئَيمة ب
دةكةين، نيزامي ئينتيخابي ضؤنيةتي دةنطدانـة، يـةعين بيتاقـةي ئيسـتريال ضـؤن دةبَيـت؟ حـةمجي دائـرية         
ضؤن دةبَيت؟ رةرزي ئةصوات ضؤن بَيت؟ زائيدةن ئةو سَي عونصري ئةساسي، من لَيرة تؤزَي  طؤر انكـاريم  

س وفقَا لنظام التمثيل النس  عن طريق االقلرتاع عللى   يكون انتخاب اعضاء اجملال)كردووة تاكو وازحيا بَيت 
، ضــونكة قــةوائيم خــؤي نيــزام نييــة، نيــزام نيزامــي تةمســيةي نيســبيية، قائيمــةي   (اسللا  القائمللة املغلقللة

ــا            ــت، ج ــط دةدةي ــةو دوو دةن ــتيمار ةي ئ ــةو ئيس ــات ئ ــةي ئيسترياع ــي بيتاق ــة باس ــان مةرتوح ــة، ئ مو ةةق
علن طريلق االقلرتاع عللى     )ةسـةر شـَيوةي قائيمـةي مو ةةقـة، كةواتـة لَيـرة       ئيستيمار ةكان تةنزيم دةكرَين ل

 .، وابزامن ئةمة قانونيية، بةَلَي ئةمة صيا ةية بةو شَيوةية(اسا  القائمة املغلقة
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .هةردوو ليذنة صيا ةكةتان بدةن بةزووترين كات تكاية

 :م حممدبةر َيز خةي  ابراهي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يعتمللد نظللام القائمللة املغلقللة النتخابللات جمللالس )ئةمــة ســةيدا ررســةت ئــةوي يةكــة صــيا ةكي تــر دةَلَيــت 
 (.احملافظات واالقضية والنواحي

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ئةو صيغةية جارَيكي تر خبوَينةوة بؤ ئةوةي خبةينة دةنطدانةوة

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يعتملد نظلام القائملة املغلقلة النتخابلات جملالس       )صيغةي ئةخري بؤ ماددةي حةوتةم كة دةخرَيتة دةنطـدان  
، ضونكة تةمسيةي نيس، لة ماددةيةكي تر هاتووة لة ماددةي نؤ لة رةقةرةي (احملافظات واالقضية والنواحي

 .اتووة، لَيرة ئةمةيةيةكةم لةوَي ه
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

دةدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو نةصةي ئةخرية كـة خوَيندرايـةوة تكايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر       
ــرا، تكايــة       ــند ك ــط ثةس ــةي دةن ــوثاس، بةزؤرين ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــس ب ــدا نييــة دةس ــَي لةطةَل ســوثاس، ك

 .ي ترماددةيةك
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى هةشتةم
دةبَيت ذمارةى ثاَلَيوراوانة ليستَي  لة سَة كةما نةبَيت و لة ذمارةى كورسـيةكانة كـة بـؤ بازنـةى     : يةكةم 

 .هةَلبذاردنةكان تةرخانكراوة زياتر نةبَيت
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ئةجنومةنــةكان تــةرخان دةكــرَى و ئــةم ر َيذةيــة  ئــةو  بــةالنة كــةم بــؤ ئاررةتــان لــة  % 30رَيــذةى : دووةم
كورسيانة دةطرَيتـةوة كة هةر ليستَيكة سةركةوتوو بة دةستة هَينا بَيت، هةروةها لة كاتة ثَيكهَينانيشة لة 

 .كاتة خؤثاآلوتندا
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:8)املادة 
ملرشللحني يف القائمللة عللن ثالثللة و ال يزيللد علللى عللدد املقاعللد املخصصللة للللدائرة جيللب ان اليقللل عللدد ا: أوال  

  .االنتخابية

على االقل للنساء يف اجملالس، وتسري هذه النسبة على املقاعلد الليت حصللت عليهلا     % 30ختصص نسبة : ثانيا 
 .كل القوائم الفائزة وعلى تشكيلها عند الرتشح

 (:كةركووكيكمال .د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ناوخؤ رةئيتان تكاية

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة هةردوو ليذنة لةطةَل دةقي ماددةكةين، سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان تكاية

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

ئَيمة تةنيا لة ناحيـةي صـيا ي دووةم وةكـو قـانوني مةجاليسـي موحارـةزات و نزيكـي ثةرلـةمان بَيـت، لـة           
تلنظم قلوائم املرشلحني بالشلكل اللذي يضلمن نسلبة مشلاركة         : ثانيا )ناحيةي صيا يية، ئةوة وا رَي  خبةين 

 .، بةو شَيوةية(من االعضاء% 30للنساء التقل عن 
 (:كمال كةركووكي.د)قادر عبداهلل بةر َيز حممد

ئةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةن دةستيان بـةرز بكـةن تـاكو ناويـان بنووسـني تكايـة، نوقتـةي نيزامـي         
 .رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـاوةي كـاركردني ثةرلـةمان    باري يةك حوشا ئَيمة ثرؤذة ياسامان لةسةر مـاوة، هةمووشـي ضـةند رؤذَيـ      
ماوة، بؤية ئَيمة ئةو ثرؤذة ياساية ئةطةر هةر ماددةيـةك ئـةو هـةموو خةَلكـة قسـةي لةسـةر بكـاتن و بـةو         
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شَيوةية بر وات، رةنطة هةر لةو ماوةية هةر ئةو ثرؤذة ياسـاية تـةواو بكرَيـت، بةر اسـس يـةعين ئَيـوة رَيكـي        
 .ين و تاكو ئيشةكان بر وات بة ئاساني، سوثاسخبةن و ئَيمة هةموو اليةكمان مور اعات بكة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
زؤر سوثاس بؤ جةنابت، ئةطةر ئَيمة ئةم ياساية ئةمر ؤ تةواو دةكةين، ئةطةر تا دةي شةوين بَيـت دةبَيـت   

 .ةشاد رةرمووتةواوي بكةين، ئينجا كةييتي خؤتانة، ئةوة حةقيسةتة، دةبَيت تةواو بَيت، مام ر
 
 
 
 

 

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبينيةك دةكرَيت ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ طيتتوطؤيان لةسةر كردووة، ديراسةتيان لةسةر كردووة، 
و كةضي لَيرة بة ثَيضةوانةي ئـةو شـس تـازة دَيتـة كايـة، ناكرَيـت ثـا  ئـةو هـةموو طيتتوطؤيـةو ئـةو هـةمو            

 .راوبؤضوونةي كؤبوونةوة، كةضي ليذنة لةناو هؤلي ثةرلةمان طؤر انكاري دروست دةبَيت لةسةر ثرؤذةكة
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

سوثاس راستة، تكاية لة ئةنداماني ليذنة ئةوانـةي لةسـةر مةنصـةن رةئـي شةخصـي خؤيـان نـةدةن، رةئـي         
رةئي شةخصي خؤي دةدات دةبَيت لةناو ئةنداماني ثةرلةمان دابنيشَيت، زؤر ليذنة بدةن، ئةو بةر َيزةي كة 

 .سوثاس، ئَيستا كاك شَيخ جةعيتةر رةرموو

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثرسيارَيكم هةية، لةماددةي حةوت بر طةي يةكةم دةَلَيـت دةبَيـت ذمـارةي ثـاَلَيوراواني ليسـتَي  لـة سـَي        
ةس كةما نةبَيت بؤ موحارةزةو بؤ قةزا باشة، بـةس بـؤ ناحيـة ثَيـنج كـةس ضـؤن ليسـتَيكي سـَي كةسـي          ك

 .تةقديم دةكرَيت، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك رةشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خؤي نَينَيتةوة، ماددةكة زؤر بة دةقيسي هاتووة، زؤر سوثاسثَيشنيار دةكةم وةكو 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، دكتؤرة رؤذان رةرموو
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 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرخان كردنــي ئــةو رَيذةيــة تَيبينــيم لةســةر خــاَلي دووةمــي ئــةو ماددةيــة هةيــة، بــةو شــَيوةية دار شــتنة تــ 
مسؤطةر ناكات كةوا ئاررةت ئةو رَيذةية مسؤطةر بكـات لـةنَيو ئةجنومةنـةكان، ئةجنومـةني ثارَيزطـاو قـةزاو       
ناحيـةكان، بؤيــة ئـةوةي كــاك خـةلي  ثَيشــنياري كــرد دووبـارة دابر َيذرَيتــةوة بةشـَيوةيةك كــةوا زةمانــةتي      

طمان بؤداية لَيرة  مسؤطةر بكةين كـة ئـاررةت نـةك تـةنها     ئةوةي بكات، مسؤطةر بكات، كة ئةو رَيذةي دةن
لة ليستةكان لة كاتي قائيمةكان تةنزيم دةكرَيت، نةخَير لة دواَيين ئةجنامي نةتيجةي هةَلبذاردنةكة ئـةو  

 .رَيذةيةي بة دةست بَينَيت، زؤر سوثاس
 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 القلوائم )، لـة حاَلـةتي   (الرتشلح عنـد  )خؤي كة هاتووة هةردوو حاَلةتةكـةي لةبةرضـاو طرتـووة، لـة حاَلـةتي      
، (االقلل  عللى % 30 بنسبة ختصص)، بةاَلم من يةك تؤز لَيرة صيغة قانونيةكةي دةَلَيت نابَيت بَةَيت (الفائزة

للنسلاء يف اجمللالس، وتسلري هلذه النسلبة عللى املقاعلد الليت         % 30علن  التقلل  نسلبة  ختصلص )َيت دةبَيت بوتر
نةكـة دةبَيـت لـة    يـةعين لـةكاتي تةرشـيح كرد    ،(حصلت عليها كل القوئم الفائزة وعلى تشكيلها عند الرتشلح 

بـةس ئةطـةر   ي ذنـان دابنَيـت،   %30يةكةي تيا بَيت، كاتَيكين كة دةرضوو قائيمة رائيزةكة دةبَيـت لـة   30%
 .، نةك بؤ ئةوةي وةكو خؤي هةية، ئةوة هيناة، سوثاس(%30عن التقل نسبة ختصص)ئةوة ضاك بكرَيت 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نديةوة، ثَيمواية ئةو صيا ة راست و دروستاة، لةبةر ئةوةي ئَيمـة  بةر اسس ئةو صيا ةي كاك خةلي  خوَي
لة قانوني ئةجنومـةني ثارَيزطاكـان بةهـةمان صـيا ة هاتؤتـة خـوارَي و دةنطيشـمان بـؤداوة، ناكرَيـت ئَيسـتا           
صيا ةكةي ئَيمة بطؤر ين و تةناقوزي ثَي بكةين لةطةَل ئةو ياسايةي كـة خؤمـان ثةسـندمان كـردووة، بؤيـة      

ــت، نــةوةك لــة مــةجةيس هــةروةكو لــة ياســاي ئةجنومــةني     زةمــا ــت لــة قــةوائيم بَي ني ئــةو نيســبةتة دةبَي
 .ثارَيزطاكان هاتووة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، شريين خان رةرموو
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 :بةر َيز شريين عبدالر ن دينؤ
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وا ديـار  ( عةـة االقـ   )نةمَينَينت باشـاة، ضـونكة    (على االقل%( )30صص نسبة اليقل خت: ثانيا )منين هةر 
 .باشاة، سوثاس%( 30اليس  عن )كةما بَينت، بةس % 30دةكات رَيذةي لة 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك عةوني رةرموو

 
 

 

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

من ثَيشنيار دةكةم هةردوو بر طةكة لة ماددةكـة يـةك خبرَيـت بـةو شـَيوةيةي خـوارةوة، بةتايبـةتي بر طـةي         
جيب ان اليقل عدد املرشحني يف القائمة عن ثالثلة وال يزيلد عللى    (: 8)املادة  :)دووةم صيا ةكةي بطؤر درَيت

م قلوائم املرشلحني بالشلكل اللذي يضلمن نسلبة متثيلل        عدد املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية ويكون تنظي
ئةوة موتابق دةبَيت لةطـةَل مـاددةي ضـوار لـة ياسـاي ئةجنومـةني       ، (من عدد أعضائه% 30للنساء التقل عن 

ثةسـندي كـردووة، زؤر    20/4/2002لـة رؤذي  ( 3)ثارَيزطاكان كة ثةرلةماني كوردستان بـة ياسـاي ذمـارة    
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)اهللبةر َيز حممد قادر عبد
 .سوثاس، كاك شَيخةَلاَل رةرموو

 :بةر َيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تةئيدي ثَيشنيارةكةي كاك عةوني دةكةم و ثشتطريي لة رةئيةكةي دةكةم لةسةر ئـةوةي كـة دائـريةي ئينتيخـابي دةبيـنني      
ةتي ئاررةتان لةوَي ضؤن جَي بةجَي دةكرَيت، ئةوة ثرسـيارة لـة ليذنـةي ياسـايي دةكـةم،      ثَينج كورسي هةية، ئةوة لةوَي نيسب

ئيـزايف بكرَيـت    %30، تةسـبيت بكرَيـت لـة    (عةـة االقـ   )بةالي كةمين تَيدا نـةمَينَيت  % 30ثَينج كةس بَيت، ضونكة دةَلَي لة 
 .ين نةمَينَيت، زؤر سوثاس(عةة االق )

 (:مال كةركووكيك.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، ئةطةر بة ئيجازةتان كاك ررسةت موداخةلةيةكي هةية، كةرةم بكة

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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منين لةطـةَل رةئـي كـاك شـَيروامن، نةصـَيكمان هةيـة لـة قـانوني موحارـةزات ئيسـرار كـراوةو تةصـويتمان             
وزول بَيني بيخةينة نيسا  و تةصويتَيكي تر لةسةري بكةين، نةصـةكة  لةسةر داوة، نابَيت ئَيمة نةرسي مة

 .دابةزينني لَيرة ئيةتيادي تةصويتَي  لةسةري بكةين و ثَيويسس بةو نيساشة ناكات، سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عومةر رةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

ئةوةي كة من ويستم بيَةَيم و دةيَةَيم كاك ررسةت تةئكيدي لةسةر كـردةوةو سـؤزان خـانين باسـي لةسـةر      
كرد، بة تةئكيد ئةوةي كاك شَيروان باسي كرد ئَيمة لـة ياسـايةكي ثَيشـووتر خؤمـان دةنطمـان لةسـةر داوة،       

يـن لـة رةقـةرةي    (عةة االق )ين، بةنيسبةت نابَيت لة ياساي هةَلبذاردنةكان بةثَيضةوانة دةنطي لةسةر بدة
نيسـبةي  % 30دووةمدا كاك عةوني باسَيكي تةوزحيي لةسةر كرد، منين تةئيدي ئةوة دةكةم حـةقَيكي لـة   

ذنان دادةنرَيت، ئةو نيسبةتة نيسبةتَيكة، بوو بة حةقَيكي موكتةسـةبي، ئـيا ثَيويسـت بـةوة ناكـات بَةـَيني       
ةي تَيـدا نـةمَينَيت، ئـةو    (عةـة االقـ   )اتر بَيت، لةبةر ئةوة من ثَيمواية ئـةو  كةما بَيت، يان زي( عةة االق )

 .صيا ةيةي كة كاك عةوني باسي لةسةر كرد صيا ةيةكي زؤر باشة، سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، نازناز خان رةرموو

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالسادر
 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

لـةنَيو سـَي كةسـي يةكـةم و هـةتا دوايـي نـاوي        / من ثَيشنيار دةكةم بر طةيةك زيـاد بكرَيـت، بر طـةي سـَييةم    
لـةنَيو سـَي   )يةكةم ئاررةت بَيت، بةوةي زةمانةتةكة دروست دةبَيت، ئةطةر ئَيمة بـة قـانون لَيـرة دابر َيـذين     

 .يةكة دةكرَيت، سوثاس%30ةمانةتي لة ، ئةوة ز(كةسي يةكةم و هةتا دوايي ناوي يةكةم ئاررةت بَيت
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، شَيخ رةتاح رةرموو

 :بةر َيز رتاح عبداهلل نسشبندي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة وةكـو كـاك عومـةر    (عةـة االقـ   )من دوو خاَلي باس دةكةم هةردووكيان باس كراون، يةكَيكيان ئةوةية ئةو 
تكا دةكةم تةنزميَي  بكرَيت بؤ ئـةو هـةموو موداخةالتـة، ضـونكة قانونةكـة      / سي كرد نايةوَيت، دووةمنيبا

 .نار وات بةو شَيوةية
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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رجائةن ئَيمة ئيدارةي جةلسـةكة دةكـةين، ئـةو بةر َيزانـةي ناويـان دةنووسـرَيت حـةقيان هةيـة موداخةلـة          
زؤر ســوثاس، تــةعةيست لةســةر ماددةكــة بــؤ ضــاك كردنــي، بــؤ البردنــي، بــؤ دةجمــي، بــؤ يــةكي تــر    بكــةن، 

 .بةسةرضاوم، بةاَلم ئيدارةي جةلسة لَيرة دةكرَيت، زؤر سوثاس، كاك عبدالر ن رةرموو

 :بةر َيز عبدالر ن اواعي  سةيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي هةشت، كة لَيرة بووية حةرت، دةَلَيت هةر قائيمةيةك دةبَيـت  من تَيبينيم لةسةر خاَلي دووةمة لة ماددة
لة ئاررةتان دابني بكات، ئايا ئةطةر قائيمةيةك يةك نةرةري هينا، ئايا ضؤن دةتوانَينت ئةوة % 30نيسبةتي 

 .بكات؟ ضؤن دةتوانَينت تةئمني بكاتن؟ ئةوة يةك
بةنيسبةت ئاررةت دابني بكرَينت، ئةوة % 30ستة  لة دةطةر َيمةوة بؤ خاَلي يةكةم، كة دةَلَينت ثَيوي/  دووةم

مومكينة بةنيسبةت موحارـةزة، بةنيسـبةت قـةزا، بـةاَلم بةنيسـبةت هةنـدةك لةناحيـةكان مومكينـة يـةك          
ئاررةت خؤي تةرشيح نةكرد بَيت، ئةي ئةوة ضؤن دةبَيت، تةعاروز ناكات لةطةَل ئةو قانونةي، ئـةوة ضـؤن   

 .حةل دةكرَيت؟ زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)ر َيز حممد قادر عبداهللبة

 .سوثاس، كاك سةعدةدين رةرموو

 :بةر َيز سةدالدين عبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

على االقل للنساء يف اجملالس، وتسري هلذه النسلبة عللى املقاعلد     % 30ختصص نسبة : ثانيا )دةَلَيت ( ثانيا )لة 
 .ةكة زَيدةية بةر اسس(ك )ئةوة ( فائزةاليت حصلت عليها كل القوئم ال

 .ئةوة  هةر زَيدةية، لة ثَيشاندا باس كراوة، ئةوة بؤضية؟ سوثاس (وعلى تشكيلها عند الرتشيح/ )دوو
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك رةشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رة، من قسةم كرد سوثاست دةكةمببوو
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن رةئيتان

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ئَيمـة باسـي قـانوني    ئَيمة هيض موشكيةةمان نيية، يةعين خيالرَيكي جةوهةرين نيية لة مةوزوعةكة، تةنياو تـةنيا ئةمةيـ  
ة، ئينتيخـاب باسـي   (قانون انتخـاب )موحارةزات دةكةين لة سَي ماددة بة صيا ةيةك دةنطمان داوة، ئةمة  ناوي قانوني ئَيمة 

ئةوةية ضؤن تةشكيةي قةوائيم دةكرَيت و هي دةنطدان ئةوةية؟ ئةمة باشاة ئةو صيا ةي لة ماددةي ضوار و ماددةي هةشـت  
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يـة، لَيـرة   (كيفيلة تنظليم القائملة   )ة قـانوني موحارـةزات ئـةوةي دةنطمـان بـؤداوة بـةو شـَيوةية بـوو، باسـي          لة ماددةي ثازدة ل
مسؤطةر دةكةين ئةم نيسبةية دةَلَيني ئةوة بؤ ئةحزابة، بؤ تةنزميي قائيمة دةكات، بؤ مورةوةزية  وةكو قائيمة وةربطرن و 

، (ملن االعضلاء  % 30 بالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنسلاء التقلل علن    تنظم قوائم املرشحني: ثانيا )قةبولي بكةين، دةَلَيني 
ئينجا ئةمة ض ئةعزاي ناحية بَيت، مةجةيسي ناحية بَيت، يان قةزا بَيت، يان ثارَيزطا بَيت، ئـةوة قائيمـةي مو ةةقـة، يـةعين     

رَيكـةو مةسـةلةيةكي صـيا يةو زيـاتر     كيانات بؤ خؤي تةنزيم دةكات، نيسبةي ئاررةتين تَيدا مةزمون دةبَيت، وابزامن ئةمة 
 .تةئكيدة، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، رةرموو ليذنةي ناوخؤ

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن طيتتوطـؤي ئـةو   روون كردنةوةيةكم هةية، ليذنةي كاروباري ناوخؤ و ليذنةي كاروباري ياسـايي لـةناوخؤما  
ثرؤذةيةمان كردووة، هةروةها ئةوانةي صيا ةي ئةو ياسايةيان كردووةو تةجروبةي ئةوةيان كـردووة، ئـةو   
ياســاية بــؤ مورةوةزيــةي هــةرَيمين نــاردراوة، داوامشــان لــَي كــرد كــة بدةنــة رــةريسي دةولــي موالحــةزاتي    

 .خؤيامنان بدةنَي، ئةوة يةك

ية ضـؤن دةبَيـت تـةحسيسي لـةوةي بكـات بـؤ سـَي كـةس كـةما نـةبَيت،           كة دةطوترَيت بؤ ناح/ خاَلي دووةم
بةر اسس لَيرة جؤرَي  لة تةوحيـد يةكخسـتنةوةي تَيدايـة، قائيمةكـة تـةنزيم دةكرَيـت بـؤ هـةمووان، ض لـة          
ثةرلةمان، لة موحارةزة، لة ثارَيزطاكان، لة ئةقزية، لة نةواحي نابَيت لة ذمـارةي كورسـيةكان زيـاتر بَيـت و     

َي كـةس كـةما بَيـت، بـؤ هـةمووان وةك جؤرَيـ  لـة تةوحيـدي تَيدايـة، ئـةوةي كـة دةَلَيـت بر طـة دوو              لة س
تةحسيسي هةدةرةكة ناكات، حةز دةكةم يةك خاَل روون بكةمةوة بؤ بةو شـَيوةية نووسـراوة؟ بـةو شـَيوةية     

 .تَيدايةتةحسيق بكات، يةعين زةماني تَيدا بَيت، سَي ريكرةي % 30صيا ةمان كردووة كة لة 
 .ئةوة تةخصيصي يةكةم( على االقل للنساء يف اجملالس% 30ختصص نسبة / )يةكةم
 (.وتسري هذه النسبة على املقاعد اليت حصلت عليها كل القوائم)دةَلَيت / دووةم

 (.وعلى تشكيلها عند الرتشح/ )سَييةم
ــس تــةح     ــدَي  موحارــةزات كــة كــراوة بةر اس ــةبوو لــة هةن ــي ه ــةوةي مةترس ــبةيان لةبــةر ئ ــةو نيس سيسي ئ

 .نةكردووة كة لة ياسايةكةدا هاتووة، لَيرة بةسَي ئةوةمان صيا ة كردووة، كة تةحسيسي نيسبةكة بكاتن
ئةوةي سؤزان خان ثَيشنياري كردو شريين خانين ثشتطريي لَي كـرد، ئـةوة راسـتة، مانيةمـان نييـة واي لـَي       

ن قـانوني موحارـةزات بـة نـةوعَي  صـيا ةكة      ، ئةوةي ديكـة كـة دةَلـيَ   (%30ختصص نسبة التقل عن )بَيت 
ئةوة ناكرَيت، بةر اسس لـة كؤبوونـةوةي ثَيشـاين هةنـدَي  شـتمان طـؤر ي، بةتايبـةتي لـة شـروتي ناخيـب           

 .لةطةَل ئةوةي يةك ناطرَيتةوة
نا برادةرَي  باسي ئةوةي كرد كة تةوحيد بكرَيت، ئَيمة ثَيمانواية هةر يةكة بة بر طةيةك بَيت زؤر بة جوا

 .و بة رَيكوثَيكا هاتووة
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نازناز خان ثرسياري ئةوةي كرد كة يةكةم ناو ذن بَيـت و ئـةو ثرسـيارةي لةطـةَل ئـةوةي كـاك عبـدالر ن        
دةَلَيت ئةطةر يةكَي  برديةوة يـةك مةقةـةدي هـةبوو، ئَيسـتا ئـةوةي نيزامـي كؤتـا بـؤ برايـاني توركمـان و           

 ةيان كردووة، كة مورةوةزية يةكـةم نـاو نـاوي ذن بـَينت، بـةو      براياني كةدو ئاشوورو سريان دانراوة وا صيا
جؤرة ئةوة بـؤ مورةوةزيـة دةمَينَيتـةوة، مورةوةزيـة كـة يةكـةم نـاو نـاوي ذنـي دانـا بةر اسـس ئةطـةر يـةك              
مةقةةديشي بةدةست بكةوَيت، مةقةةدةكة بؤ ذنان دةر وات و تةحسيسي هةدةرةكـةي دةكـات، ضـونكة ئَيمـة     

 .، واتا ئةطةر زياترين بَيت تةواوة، زؤر سوثاس%(30عن التس  )دةَلَيني 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بــةر َيزان، ئــةم نوقتةيــة زؤر حةساســة، لةبــةر ئــةوة دووبــارة مــةجال دةدةيــن نــاو بنووســنةوة، بــؤ ئــةوةي   
شـكةَيكي تـر، رـةرموو كـاك     موناقةشةي لةسةر بكرَيت، بةاَلم سَي كةس دييتاعي لَي بكـات، سـَي كةسـين بـة     

 .شَيروان
 

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من يةك تةوزحيي بضووكم هةية، راستكردنةوةية بؤ قسةكاني براي بـةر َيزم كـاك سـةردار، ئـةوين ئةوةيـة      
كرَيـت، زؤر تةبيةييـة   راستة هةر ثرؤذةيةكي ياسايي بَيتة ثةرلةمان زؤر تةبيةيية لة ليذنةكان دةستكاري ب

هةر بر طةيةكي لة ثةرلةمان دةستكاري بكرَيت تةصويت ئةكسةريةت لةطةَل كَي بوو دةبَيت ثةسند بكرَيت، 
بةاَلم ئةم دوو ياساية يةك تةواوكةري يةكايية، ناكرَيت ئَيمة لة قانوني موحارةزات بـة شـكةَي  تةصـويت    

كي تــر تةصــويت بكــةين، بؤيــة ثَيويســتة ئَيمــة لَيــرة  بكــةين، لــة قــانوني ئينتيخــابي موحارــةزات بــة شــكةَي
 .ثابةندي ئةو ثرؤسةية بني، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك عةوني رةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شنيارَيكم تةقديم كرد، طـومت هـةردوو بر طـة يـةك     ثشتطريي قسةكاني كاك شَيروان دةكةم، بةتايبةتي من ثَي
 .بطرَيتةوة تةئكيدي ئةوة دةكةين كة ماددةي ضوار لة قانوني ئةجنومةني ثارَيزطاكان هاتووةو زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سؤزان خان رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تةواو ثَيضةوانةي هـةردوو بـرادةرم كـاك عـةونين و كـاك شـَيروانين، لةبـةر يـةك هـؤ، لةبـةر ئـةوةي            من 
راستة ئَيمة ئةمة ميكانيزمي هةَلبذاردنةكانة، ئةمة لَيرةدا باسـي ميكـانيزم دةكـةين، ئـةو ياسـاي تةشـكيةي       

َيرةية باسـي ئينتيخاباتةكـة   ئةجنومةني ثارَيزطاكانة، ئةمة ميكانيزمي هةَلبذاردنةكةية، كة ضؤن دةكرَيت، ل
دةكرَيت، كة تـؤ ضـؤن مةجاليسـةكةي ثـَي تةشـكي  دةكـةيت، مـن يـةك داواكـاريم هةيـة، ئَيمـة ئـةم حةقـة              
حةقَيكة داكؤكيمان لةسةر كردووة، بة ماناي ئةوةي كة تؤ هَيناوتة تةنها لة قةوائيمةكان داتنا زةماني ضية 

نـةكان دابنَيـت، ئةطـةر هـاتو تـؤ لَيـرةدا جَيطرييـت نـةكرد         ي ذ%30لة دواييدا ئةو قةوائيمة مورةشةحة لـة  
بَيت، من ئةو ثرسيارة دةكةم ضؤن زةمانةتي دةكةيت؟ ئَيستا لة عَيراق لةسةر مستةواي هةموو عَيـراق ذن  

  نيية، حـةز دةكـةم بـزانن، يـةعين     %3ي هةية، لة هةندَي  شوَين لة %25لة ئةجنومةني ثارَيزطاكاندا لة 
، لةبةر ئةوة ئَيمة ئـةوة حةقَيكـة موكتةسـةبةو دييتاعيشـي لـَي دةكـةين، ئَيسـتا خـؤي زؤر         يان داوةتَي%3لة 

باشـة بــؤ دةســتكاري دةكــةن، ئــةم موناقةشــةي ناوَيــت، خــؤي ضــؤنة ئَيمــة وا ثَيــي رازيــن، تكايــة دةســتكاري  
 .مةكةن، سوثاس

 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك هيوا رةرموو

 :ر َيز هيوا صابر ا دبة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر استيدا وا دةزانن بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئاطايان لة شـَيوازي ثـر  كردنـةوةي ئـةو ليسـتة نييـة، كـة        
ــات،         ــتة ناك ــوازو خواس ــةم خ ــت ب ــت ثَيويس ــَي بَي ــان ل ــةر ئاطاي ــونكة ئةط ــةر داوة، ض ــاري لةس ــيؤن بر ي كؤمس

شتووة ئةو مةترسيةي كـة سـؤزان خـان و هةنـدَي  لـة خوشـكان ئاماذةيـان ثـَي كـرد لـة           بةشَيوةيةك دايانر َي
/ برايان وا نيية، بةم شَيوة دايانر َيشتووة تةنها بؤ ليست لة يةكةمدا مـةجاليان داوة ثَيـي ثيـاو بَيـت، دووةم    

دوو نةرةر بَينَيت لـة   ئاررةت بَيت، يةعين ئةطةر ليستَي / ثياو بَيت، ضوارةم/ دةبَيت ئاررةت بَيت، سَييةم
ي بةر ئاررةت دةكةوَيت، ئةطةر ضواري بَينَيت %33ي بةر ئاررةت دةكةوَيت، ئةطةر سَي نةرةر بَيت لة 50%
ي بةر ئاررةت دةكةوَيت ترسيان ضية، لة يةك كاتدا دةبَيت مةجالي ئةوة بـدةيت، خـؤ تـؤ مـةجالي     %50لة 

ي ئاررةتـة، ئةطـةر سـَييان    %50ت، ئةطةر دوان بَيـت لـة   ئةوة نادةيت ئَيجطار مرؤظين ئةوةندة ثَي دانةطرَي
 .ي ئاررةتة، ئيا با ئَيمة لةوة زياتر هني نةكةين%50ي ئاررةتة، ئةطةر ضوار بَيت لة %33بَيت لة 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
اري لةسةر بكرَيت بيخوَيننـةوة  زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي ئَيستا ئةو صيا ةي تازة ئةوةي كة ئَيوة طؤر انك

 .دةدةينة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة ئةو صيا ةي دةكةين ئةوي لة مةجةيسي موحارةزات دةينني، ئةو عيبارة لـةو مـاددة ئـةوةي مـاددةي     
رةية تةئكيدي زةماني ئـةم نيسـبة دةكـات، كـة لـة      ضوارة، ماددةي هةشتة، ماددةي يازدةية، عةيين ئةو عيبا

مسؤطةر بكات، يةعين هيض ئةمالو ئةوالي تَيدا نةبَيت، يةعين عيبارةتةكة زيـاتر تةئكيـد لةسـةري و    % 30
مونسةجيمة لةطةَل ئةو ماددةية، دوو ثَيشنياري كاك عةوني كة ببَيتة يةك ماددة دةجمي هـةردوو رةقـةرة   

 (.ثانيا )ئَيمة، يانين ئةوةي ئَيمة بكةينة  دةبَيت، ئةو صيا ةية بداتة
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

رجائةن تةخوي  نيية، لَيرة دةخوَيندرَيت و تةصويس لةسةر دةدرَيـت، تـةخوي  نـاكرَينت، ئَيسـتا ماددةكـة      
 .خبوَينن تةصويس لةسةر دةكةين

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 :لَيرة ماددة بةو شَيوةية دةخوَينني
 (:8)املادة )
جيللب ان اليقللل عللدد املرشللحني يف القائمللة عللن ثالثللة وال يزيللد علللى عللدد املقاعللد املخصصللة للللدائرة   : أوال  

  .االنتخابية

 (.من االعضاء% 30تنظم قوائم املرشحني بالشكل الذي يضمن نسبة مشاركة للنساء التقل عن : ثانيا 
 (:كمال كةركووكي.د)ةر َيز حممد قادر عبداهللب

ــَي        ــار خوَينديانــةوة، ك ــاخري ج ــايي ئ ــةي ياس ــة ليذن ــَيوةيةي ك ــةم ش ــةين ب ــةري دةك ــويت لةس ــةن تةص رجائ
لةطةَلداية تكاية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ بةزؤرينـةي         

 .تر دةنط ثةسند كرا، تكاية ماددةيةكي

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى نؤيةم
دابةشكردنة كورسيةكانة تةرخانكراو بؤبازنةكانة هةَلبـذاردن لـة ر َيطـةى نوَينةرايـةتة ر َيذةييـةوة       :يةكةم
 .دةبَيت
و نابَيــت هــيض كورســيةكان لةســةر ثاَلَيوراوةكــان دا دابــة  دةكــرَى نــةك لةســةر كيانــة سياســيةكان   :دووةم

 .كيانَي  كورسة تةرخان كراو بؤ ثاَلَيوراوى سةركةتوو بكَيشَيتةوة لةهةر كاتَيكدا بَيت
دابةشكردنة كورسيةكان بؤ هةر ليستَي  بةسةر ثاَلَيوراوةكان بة ثَية زجنـريةى ناوةكـانة كـة تَييـدا      :سَييةم

 .هاتووة دةبَيت
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
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 (: 2)املادة 
 . يتم توزيع املقاعد املخصصة للدوائر االنتخابية من خالل نظام التمثيل النس : اوال 

يتم توزيع املقاعد على املرشحني وليس الكيانات السياسلية و ال جيلوز ألي ملن الكيانلات إن تسلحب ملن       : ثانيا 
 .الفائز املقعد املخصص له ويف أي وقت كان املرشح

 .توزع املقاعد املخصصة لكل قائمة على املرشحني طبقا لرتتيب االمساء الواردة فيها : ثالثا 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

سوثاس، ئـةو بةر َيزانـةي دةيانـةوَيت قسـة بكـةن تكايـة دةسـتيان بـةرز بكـةن بـؤ ئـةوةي ناويـان بنووسـني،              
 .رةرموو كاك بارزان كةرةم بكة

 :ان عبداهلل نصراهللبةر َيز بارز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، (كورسيةكان لةسةر ثاَلَيوراوةكان دابة  دةكرَين، نةك لةسةر كيانة سياسيةكان)ناروونيةكي تَيداية دةَلَيت 
لةر استيدا لةسايةي نيزامي نوَينةرايةتي رَيذةيي، يان تةمسيةي نسـ،، هةميشـة كورسـي بةسـةر قةوائيمـدا      

نةك بةسةر ثاَلَيوراوةكاندا، ليستةكة قائيمةي كيانة سياسيةكة بةرثرسيارة لةثةـة بةنـدي،    دابة  دةكرَيت،
يان ريزبةندي ناوةكان، ئةوةي كة دةكرَيت تةنها لةو حاَلةتة كورسي بةسةر ثاَلَيوراوةكاندا دابة  دةكرَيـت،  

 .ثاسكة سيستةمي هةَلبذاردن سيستةمي نيزامي ئة ةةبية بَيت، زؤرينة بَيت، زؤر سو
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، حمةمةد رةرةةت رةرموو

 :بةر َيز حممد ررةت عبدالر ن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دابةشـكردنة  )من ثَيشنيار دةكـةم مـاددةي دوو و سـَي بكرَيـت بـة يـةك مـاددة، بـةم شـَيوةية بنووسـرَيتةوة           
ثاَلَيوراوةكان بة ثَية زجنريةى ناوةكانة كة تَية دا هاتووة دةبَيت، نابَيت كورسيةكان بؤ هةر ليستَي  بةسةر 

 .، سوثاس(هيض كيانَي  كورسة تةرخان كراو بؤ ثاَلَيوراوى سةركةتوو بكَيشَيتةوة
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، بةنووسراو بينَيرة بؤ ئَيرة تكاية، كاك سا  رةرموو

 :ز سا  حممد عةيبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةئيا من ئةو رةقةرة ئةويا زَيدةية، ضونكة كة طومتان قائيمة، يةعين قائيمةي تةمسي  نس،
ذي ئةو ماظَيت و نةظَيت ئةوة لةسةر كياناتي سياسي دَينة تـةوزي  كـرن، بـةس هـةر ئـةو ليسـة يـا        / يا دوَي

، ئان ذي هةرسَي  بكةينة يةك، (  اريساعد عةة مرشحي الكيانات السياسيةيتم توزي)تازة نينة، جا ئةز بَيذم 
الكيانات السياسية وفقا  لرتتيب االمساء الواردة يف  يتم توزيع املقاعد على مرشحي)هةرسَي رةقةرة ببنة يةك 
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يـةك،   ، هـةر سـَي  ببنـة   (الفلائز املقعلد املخصلص    وال جيلوز ألي ملن الكيانلات إن تسلحب ملن املرشلح      القلوائم  
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، دكتؤرة شوكرية رةرموو

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر        ــيةكان لةس ــاَلي دووةم كورس ــةر خ ــَيم باشــة ه ــن ث ــةاَلم م ــوتي، ب ــارزان ط ــاك ب ــاَلي دووةم ك ــةند خ هةرض
 .َيت، بة رةئي من ئةوانةي تر زيادة، زؤر سوثاسثاَلَيوراوةكان دابة  دةكر

 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عومةر رةرموو
 

 

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر ئةوةي كة منين هةمة هةر لةسةر بر طةي دووةمي ئةم ماددةيـة كـاك بـارزان بـة تـةوزيح باسيشـي لةسـة       
مورةشـةح  ( على ان تسحب من املرشح الفائز املقعلد املخصلص  )كرد، بةاَلم ئةوة لة كؤتايي رةقةرةي دووةمدا 

لةوَي مةقةةدي وةرنةطرتووة، كياناتي سياسيةكة مةقةةدي خؤي وةردةطرَيت، لةبةر ئةوة من هاور ام لةطةَل 
 .ئةوةي كاك بارزان باسي كرد، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لة ماددةي نؤو ماددةي دة هةردووكي يةعين ناروونيةك دةبينم، لةبةر ئةوةي لَيرة دةَلَيت بر طةي يةك 
، يـةعين  (التمثيل النسل  ), (نس يتم توزيع املقاعد املخصصة للدوائر االنتخابية من خالل نظام التمثيل ال)

دوو جؤر تةمسي  نس، هةية كام  و تسـري،، ئةطـةر بـةو موتةةقـة بنووسـني يـةعين بةر اسـس مـةجالَي          
دةهَيةَيتةوة بؤ ئةو كؤمسيؤنة، بؤ ئةو هةيةةتةية كة ئيشر اف دةكاتة سةر هةَلبذاردنةكان، ئةطـةر تةمسـي    

مة دةبَيت، قائيمةيةكي مةحةلي دةبَيت، ئةوة لة ئاسـس ثةرلـةمان   نس، كام  بَيت، ئةوة عادةتةن دوو قائي
و ئةوانةي كةوا قائيمةي لة ئاسس قةومي دةطرن، يةعين دةنطة ماوةكان دةدرَيتة قائيمة قةوميةكـة، بؤيـة   
لة بر طةي دوو و سَييةمي ئةم ماددةية ديسان باس لةوة دةكات، ئَيمـة لـة مـاددةي حـةوت طومتـان قائيمـةي       

بَيت، لة قائيمةي مو ةةق عادةتةن ناوةكان بـة تـةرتيب دَيـت، يـةعين هـةر كيانَيـ  ضـةند دةنـط          مو ةةق
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وةردةطرَيت، خؤي لـة يةكـةم نـاودا ترشـيح دةكـات تـاكو ئـةخريي، بؤيـة مـاددةي نـؤو مـاددةي دة مـن يـةك              
نظلام انتخلاب   يكلون  )ثَيشنيارم هةية، يةعين يةك ماددة بنووسني ئةمة ثَيشـنيارةكةمة بـةم شـَيوةية بَيـت     

اجملللالس وفقللا  لنظللام التمثيللل النسلل  التقللري  ويللتم توزيللع املقاعللد علللى القللوائم بطريقللة معللدل اقللوا     
، يةعين ئةم ثَيشنيارة رزطارمان دةكات لـةو دوو ماددةيـة  زؤر وردة، دواتـر ضـؤن دةنـط دابـة        (االصوات

ةستَيت بة دابة  كردني دةنطةكان، ئَيمة دةكرَيت؟ ئَيمة بؤمان نووسيووة كؤمسيؤني هةَلبذاردن خؤي هةَلد
رَيطاكـةمان بــؤ نيشـان كــردووة، بؤيـة ئــةو ثَيشــنيارةم هةيـة، دةتــوانني وةكـو مــاددة نةنووسـني، تــةنيا ئــةو       

 .ثَيشنيارة كارية بؤي، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، دكتؤرة هالة رةرموو
 
 
 

 

 :ي  واديهالة سه.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـــة رةئــي مــن زيـــاد بكرَيــت، بــؤ ثـــاَلَيوراوة      (يلللتم توزيللع املقاعللد عللللى املرشللحني الفللائزين    : ثانيللا  )لــة  
 .سةركةوتووةكان، بؤ ئةوةي ديار بَيت، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، مةريةم خان رةرموو

 :سن ابراهيمبةر َيز مريم ح
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وال )ثاشـان طـوتي    (يتم توزيع املقاعد على املرشحني والكيانلات السياسلية  )يا منين ئةو موالحةزةي يا دوَي 
ويف أي )هةتا ئَيرة بةسة، بـةس ئَيـدي    (الفائز املقعد املخصص له جيوز ألي من الكيانات إن تسحب من املرشح

 .ئةو ديار دةكات، سوثاس (الجيوز)زماني قانوني، ضونكة  جَي نابَيت لة (وقت كان
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك سةعدةدين رةرموو

 :بةر َيز سةدالدين عبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَةَيي كيـاني سياسـي هةرسـَيكي    كة قسةي زؤري لةسةر كرا، ض بَةَيني مورةشةح، ض بَةَيي قائيمة، ض ( ثانيا )لة 
يةك شتة، ضونكة لَيرة ئةو ماددةية ماددةيةكة تةرسريي قائيمةي مو ةةق دةكات، وةكو لة سَييةمدا ديـارة،  
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تلوزع املقاعلد املخصصلة لكلل قائملة عللى       )ئةوة تةعرييتي قائيمة مو ةةقـة  ( توزع املقاعد املخصصة)دةَلَيت 
 .، تةواو لةطةَل رَيزمدا(فيها املرشحني طبقا لرتتيب االمساء الواردة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، ليذنةي ياسايي رةئيتان

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ض  ئَيمة لَيرة دةبَيت بـاس بكـةين سيسـتةمي هةَلبـذاردن    / لةو ماددةية سَي خاَلي سةرةكي تَيداية، يةكةميان
جؤرَيكة، تةمسيةي نسبيية، ئَيمة راستة لةوالية طومتان قائيمةي مو ةةق، لةوَين كة وامان بةجَيهَيشت بةو 

 .مةرجةي بةجَيمانهَيشت كة لة ماددةي نؤ لة بر طةي يةك باسي سيستةمي نوَينةرايةتي رَيذةيي كرا

، كــة حــزب، يــاخود ئــةو كيــان ريكرةكــةي تــر لــة مــاددةي دوو و ســَي هــاتووة، مةبةســت لَيــرة ئةوةيــة/ دوو
سياســيية دةســةاَلتي كــولي لةســةر ئــةو ثــاَلَيوراوة، يــاخود ئــةو رــائيزة نــةبَيت، ئــةوة دائيمــةن ئــةو رــائيزة   
مورتةهيم بَيت بة ئريادةي ئةوة هةر كاتَي  هةبَيت بؤي بطؤر َيت، تةنها ئةوةكـةي تـةرتي، دةنطـةكان ئـةو     

دابة  دةبَيت بةثَيي ئةو تةرتيبة دادةنرَيت، ئةوةي كاك عـادل  حزبة دايدةنَي، ئيدي تةواو كورسيةكان كة 
د، بةر اسس ئةوةكةي مةرهومة كة تةمسيةي نس، تةقريبيـة، كامـ  نييـة، لةبـةر ئـةوةي كامـ  بـؤ        باسي كر

ثةرلةمان بةكار دَيت، كة واَلتةكة هةموو يةك دائرية بَيت، خؤي زمينيةن باسي كراوة كة تةقريبييـة، لَيـرة   
لَيـرة  / ، دوو(لقائملة املغلقلة  نظلام ا )لة ماددةي حةوتةم دةَلَيت / ضةند ماددةيةك ئاماذةي ثَي دةكات، يةكةم

توزع املقاعد املتبقية باعتماد بلاقي  )لة ماددةي دة لة بر طةي سَي كة دةَلَيت / ، سَي(متثيل النس )كة دةَلَين 
للحلدود اإلداريلة الرمسيلة دائلرة      يكلون كلل قضلاء وناحيلة وفقلا     )، لة ماددةي سَيزدة لة بر طـةي دوو  (االقوا

 .نيةن باس كراوة كة شَيوازةكة شَيوازي تةقريبيية، لةطةَل رَيزمدا، لَيرة زمي(انتخابية واحدة
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، رةرموو كاك خةلي 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تلوزع املقاعلد   )قيسيـدا  ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكـةين، بـةس بـراي بـةر َيزم كـاك ررسـةت موالحةزةيـةكي دة       
ئــةو نــة موخةصةصــةية، تةخصــيص نــةكراوة رــةوزي بــة دةســس خــؤي هَينــاوة، تؤزَيــ  ئــةو     ( املخصصللة

توزع املقاعد الليت تفلوز بهلا    )، دةَلَيني (توزع املقاعد املخصصة/ ثالثا )كةليمةية عيبارةتةكة دةطؤر ين سَييةم 
، موخةصةصـة نييـة، ضـونكة موخةصةصـة ثَيشـا      (ة فيهلا القائمة على املرشحني طبقا  لرتتيب االمساء الوارد

، ئةوةي بر طةي دوو مةبةستمان ئةوةية جـا  (راز بها)نة موخةصةصة لة، ( راز باريساعد)تةخصيص كرا بوو 
نازامن صيا ةي دةوَيت يةعين مةبةستمان ئةوةية تةسةلسولي مورةشةحني، يةعين ئةو ريةايةتة دةكرَيـت،  
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سي بؤ خؤيان دانَين حةسب تةسةلسول، ئةوة لـة رـةرزي ئةصـوات لـة ئةنزميـةي      نةك يان لة قائيمةكي سيا
 .مورةوةزية دياري كراوة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
تلوزع املقاعلد الليت تفلوز بهلا القائملة الفلائزة كلل         )بةر َيزان، ئةوةي دوو، ثَيدةضَيت زيادة، ضونكة لة سَييةم 

بـة تةسةلسـول دانـراوة، ئـيا حـةقي نامَينَيـت لـة        ( طبقا  لرتتيب االمساء اللواردة فيهلا   القائمة على املرشحني
جَيطايةكي تر بَةَيت حةقي هةية لَيرة، تكاية ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤ ئـاخري صـيا ةتان ديـاري بكـةن، بـؤ         

 .ئةوةي بيدةينة دةنطدان

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كيلان  )ئَيمة دةتوانني ئيستيغنا بكةين لة بر طةي دووةم، تـةنيا ئةوةيـة ئـةوة زيـادة كـؤ بَيـذن نابَيـت        راستة 
يـةعين ئةوةيـة، راسـتة ئةطـةر حةزريشـي بكـةين هـيض ئيشـكال دروسـت          ( تسحب من املرشلح الفلائز مقعلده   

 .نابَيت
 
 

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــرة دوو شــس تَيدايــة كيانَيــ  كــة لــة      ئَيمــة وةكــو ليذنــةي نــاوخؤ لةطــةَل دةقــي بر طــةي دووةمةكةينــة، لَي
ــةر      ــةي لةسـ ــة  كردنةكـ ــةاَلم دابـ ــةوة، بـ ــةد دةيباتـ ــتة مةقةـ ــةك، راسـ ــةوة، مةمجوعةيـ ــذاردن دةباتـ هةَلبـ

تسحب ملن   وال جيوز ألي من الكيانات إن)مورةشةحني دةبَيت، لَيرة لة ريكرةي دووةمي نةرسي بر طة دةَلَيت 
، يةعين بر طةي يةكةم تةئكيد كردنة بؤ هـي دووةم، بؤيـة   (الفائز املقعد املخصص له ويف أي وقت كان املرشح

 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، لةطةَل رَيزمدا

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
روسس بكـةن و نانـدةنَي، ضـونكة كـةس     ليذنةي ياسايي تكاية ئاخري صيا ةتان بة ئيتييتاقي هةردووالتان د

 .موخاليف نيية، بةس لةسةر صيا ةكةية

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة رةئي ئَيمة وةكو ليذنة لَيرة كاك سةردار رةئي ئةوة نيية، ئَيمة دةتوانني ئـةوةي جـةنابت تـةرحت كـرد     
ئـةو ئيزارـة ببَيـت بـؤ رةقـةرةي      ( وال جيلوز ألي ملن الكيانلات   ) ئيستيغناي لَي بكةين تةنيا رةقةرةي ئـةخري 

الـس تيتـوز بهـا    )سَييةم كة دةبَيتـة دووةم، ئـةو موخةصةصـةية  وةكـو ثَيشـا طومتـان دةطوترَيـت دةَلـَيني         
 .بةو شَيوةية دةبَيت مانايةكةشي رَي  دةبَيت( السائمة
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 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ووسني هةردووالتان بينووسن و موتةريق بن لةسةري بيخوَيننةوة بة وازحييتكاية بة ن

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة)ئَيمة هةردوو ليذنة لةسةر ئةو صيا ةية موتةريسني، 

 . التمثيل النس يتم توزيع املقاعد املخصصة للدوائر االنتخابية من خالل نظام : اوال 
توزع املقاعد اليت تفوز بها القائمة على املرشحني طبقا لرتتيب االمسلاء اللواردة فيهلا وال جيلوز ألي ملن      : ثانيا 

 (.الفائز املقعد املخصص له ويف أي وقت كان الكيانات إن تسحب من املرشح
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

جار كة خوَيندرايـةوة هـةردوو ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤ لةسـةري موتـةريسن، ئةطـةر         بةر َيزان، وةكو ئاخري 
 .جارَيكي تر بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، كؤتايي ثَي بَينني

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة
 . نتخابية من خالل نظام التمثيل النس يتم توزيع املقاعد املخصصة للدوائر اال: اوال 

توزع املقاعد اليت تفوز بها القائمة على املرشحني طبقا لرتتيب االمسلاء اللواردة فيهلا وال جيلوز ألي ملن      : ثانيا 
 .الفائز املقعد املخصص له ويف أي وقت كان الكيانات إن تسحب من املرشح

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ر سوثاس، بةر َيزان، ئَيستا بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايـةوة دةدةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس       زؤ

بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا،         
 .تكاية ماددةكةي تر

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 :ماددةى دةيةم
ذمارة دةنطة راستةكان لة بازنةى هةَلبذاردن دابة  دةكرَين بةسةر كورسـيةكانة كـة تـةرخانكراون     :يةكةم

 .بؤ ئةو بازنةية بؤ ضنط كةوتنة دابةشكارى هةَلبذاردن
دةنطــة راســتةكانة كــة ليســتةكة لــة بازنــةى هةَلبــذاردن ضــنطة كــةوتوون كــؤ دةكرَينــةوةو دابةشــة   :دووةم

ابةشــكارى هةَلبــذاردن دةكرَيــت بــؤ دةســت نيشــان كردنــة ذمــارةى كورســيةكانة كــة بــؤ ئــةو ليســتة             د
 .تةرخانكراوة
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ئةو كورسيانةى دةمَيننةوة بةثَية مايةوةى بـةهَيز دابـة  دةكـرَين بةر َيـذةى ئـةو كورسـيانةى كـة         :سَييةم
 .ضنطة كةوتوون

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:10)املادة 
تقسم عدد االصوات الصحيحة يف الدائرة االنتخابية على عدد املقاعلد املخصصلة لتللك اللدائرة للحصلول      : اوال 

 .على القاسم االنتخابي 
 حصلت عليها القائمة يف الدائرة االنتخابية وتقسم على القاسم االنتخابي رمع األصوات الصحيحة اليت: ثانيا 

 .املخصصة لتلك القائمةلتحديد عدد املقاعد 
 .توزع املقاعد املتبقية باعتماد الباقي االقوا بالنسب للمقاعد اليت حصل عليها :ثالثا 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بــةر َيزان، ئةوانــةي كــة دةيانــةوَيت قســةي بكــةن دةســتيان بــةرز بكةنــةوة تــاكو ناويــان بنووســني، رــةرموو  

 .ليذنةي ناوخؤ
 
 

 

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

توزع املقاعد املتبقية باعتماد الباقي االقوا بالنسبة للمقاعلد  )لَيرة يةك هةَلةي مةتبةعي هاتووة لة سَييةم 
 .، سوثاس(اليت حصل عليها

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
داواي قسة كردني كردووة، كاك ئيحسان و شَيخ جةعيتةر، كةسي تر هةية قسـةي  بةر َيزان، ئَيستا دوو كةس 
 .بكة، كاك ئيحسان رةرموو

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةوة ( باعتمــاد البــاقي االقــوى)بةحةقيســةت منــين ثرســيارا هــةي لةســةر بر طــةي ســَييةم لــة مــاددةي دة  
َيكي تـر لـة ئينتيخابـات كَيشـة هـةبووة لةسـةر بـاقي ئـةقوا، كؤمـةَلَي  طيتتوطـؤ            رةقةرةيةك، وابزامن جـار 

لةسةر كرا، بة تةسةوري من ئةو قةوائيمةي كة رائيزن، ئةطةر ئـةو مةقةـةدي مـاون لةسـةر ئـةوان بـةثَيي       
ي رَيذةي دةنطةكانيان دابة  بكرَين، لةوانةية باشـا ببَيـت، ضـونكة ئـةو كاتـة نيسـبةي دةنطـةكان بةشـَيوة        

عاديالنة، ضونكة لةوانةية باقي ئةقوايةكة بةشي ئةو دةيـة نـةبَينت، تـؤ مةقةـةدَي  بـة سـي هـةزار دةنـط         
دةهَينيت باقي ئةقوايةكةي دةية، ئةوانةي سَي هةزار دةنطيان هةية بؤ سـَي مةقةـةد سـَي دةيـي هةيـة سـي       
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ئةواني تر سي ئيحتياتي هةية  هةزاري زيادي هةية، ئةو كاتة ئةوي ديكة مةقةةدي ديكة بة دة هةزار دَينت
باعتملاد عللى القلوائم الفلائزة او تلوزع      )بؤ ئةوانة ناضَينت، بة تةسةوري من ئةطةر هةر بةو شـَيوةية بـَينت   
 (.املتبقية على القوائم الفائزة حسب نسبة االصوات اليت حصلت عليها

تَيـدا  ( حصـةت عةيهـا  )ةعسـةدي  جارَي م( بالنسبة لالصوات اليت حصلت عليها)ئةو رةقةرةية حةقة / دووةم
 .نيية، تةوزي  دةكةيت، كَي تةوزي  دةكةيت؟ بؤ كوَيية؟ مةسةلةكة وازيح نيية، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك شَيخ جةعيتةر رةرموو

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ذمـارة دةنطـة راسـتةكان لـة بازنـةى هةَلبـذاردن       )يةك هةية هي ماددةكة دةَلَيت من تَيبينيم لةسةر بر طةي 
، ضـونكة  (دابـة  دةكرَيـت بةسـةر ليسـتةكان    )خؤي دةبَيت بنووسـرَيت  ( دابة  دةكرَين بةسةر كورسيةكان

هةَلبذاردنةكان داخراون، داخراوةكة ليستة، ليستةكة  كة خؤي ئةو كةسةي خاوةن ليستةكة ضؤن كورسي 
ست دةهَينَيت يةك و دوو و سَي داناوة بةثَيي ناوةكان خؤي دةدات، ضـونكة لـة بر طـةي دووةمـدا باسـي      بةدة

 .ليست دةكات، بؤ لة بر طةي يةكةم دابة  بكرَيت بةسةر كورسيةكاندا، زؤر سوثاس
 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .رةئيتان بدةن سوثاس، ئَيستا ليذنةي ياسايي و ناوخؤ وةكو ليذنة

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي ئةو موشكيةةي بـاقي ئـةقوا بةر اسـس يـةك لـة موشـكيةةكانة لـة مـةرهومي عةدالـةت زؤرجـار ثَيشـَي             
دةكات، يةكَي  لةو موشكيالنةي كة ئَيستا لة قائيمةي ناونراوة داخراو لة خواروو ترة ئـةم مةوزوعـة بـوو،    

ي كورسـيةكان كـة   %30ابة  كردني ئةو كورسيانةي كة ماونةتةوة بةسـةر قـةوائيمي بـراوة، تةبةـةن     كة د
ئَيستا بـؤ ئـةو قائيمـةن نةر ؤيشـتووة لـة دةنطـي ئـةو ليسـتانةية كـة دةنطيـان نـةهَينا بـوو، ئةمـة بـؤ خـؤي                

تـةواو هةيـة، ليسـس     مةرهومَيكي ناعةدالةتي دروست كردووة، بةر اسس كاكة ئةوة رَيذة هةية، ئـةوة رَيـذةي  
 .ي كورسيةكان ئَيستاكة %30تةواو هةية، 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .مةرهوم بوو تةواو، تكاية ليذنةي ناوخؤ رةئيتان وةكو ليذنة

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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رووني بكةينةوة، لة بر طةي يةك باسـي ئـةوةي دةكرَيـت كـة     حةز دةكةم ئةو ماددةية ئةطةر ئيجازةم بدةي 
قاوي ئينتيخابي ضؤن دةردةكرَيت، قاوي ئينتيخابي ئةو دةنطانةي صةحيح ئةوانـةي دةنطيانـداوة، نـةك    
رَيذةي ئةوانةي مايف دةنطيان هةية دابة  دةكرَيتة سةر ذمارةي كورسيةكاني ئةو دائريةيـة، يـةعين ئةطـةر    

رةي دةنطةكان دابة  سةد دةكرَيت قاوي ئينتيخابي دةردَيت، قـاوي ئينتيخـابي ضـية؟    سةد بَيت ئةو ذما
 .ئةو رَيذةي دةنطانةية كة ثَيويسس ثَيية بةدةسس بَينَيت، تاكو مةقةةدَي  ببةيتةوة، ئةوة يةك

دابةشـي  باسي ئةوة دةكات هةر ليستَي  ضةند كورسي بة بةردةكةوَيت؟ بةثَيي ئةو دةنطانةي / خاَلي دووةم
 .قاوي ئينتيخابيةكةي دةكةيت ذمارةي كورسيةكان دةردةضَيت

لةوانةية خيالرمان لة حاَلةتي سَييةم هةبَيت، كة كاك ئيحسان بـاس دةكـات دةَلَيـت هَيشـتا     / حاَلةتي سَييةم
ية، نةبراية، ئَيمة لَيرة باسي باقي ئةقوا دةكةين، يةعين واتا دابة  كراية، كورسيةكان هةمووي دابة  كرا

ثــا  دابــة  كــردن بــاقي يــةك دةمَينَيتــةوة، هةنــدَي  كورســي دةمَينَيتــةوة، ئــةو كورســية ضــؤن دابــة      
بالنسبة للمقاعلد الليت حصللت    )ئةطةر بَةَيني / دةكرَيت؟ بة ئيةتيمادي باقي ئةقوا، لَيرة دوو ريكرةية، يةك

( ملقاعد املتبقية باعتملاد البلاقي االقلوا   توزع ا)واتا باقي ئةقوا بؤ ليستة براوةكان، ئةطةر بةس بَةَين ( عليها
 .بؤ هةمووانة، بر يارين بؤ ئَيوةية، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك خةلي  رةرموو

 
 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر     ــد لةس ــرد، يــةعين دواي تــةوزيةي مةقاعي ــاك ســةردار شــةرحي ك ــدَي   وةكــو ك ــبةكة هةن ئةصــوات نيس
ئةوة شـغورة، بـؤ ئـةوة كةسـي قـاوي ئينتيخـابي نييـة بـاقي         ( املقاعد الشاغرة)مةقاعيد دةبَيت ثَيي دةَلَين 

ئةمة دةدةينة ئةوي ئةوةي مةقةـةدي شـا ري مايـة دةدةينـة     ( الباقي االقوا)ئان بَيذي ( اكثر البواقي)ماية، 
ئايا ئةم بـاقي ئةقوايـة بـةس بـؤ كيانـات رـائيز دةبَيـت، ئةمـة زؤر         باقي ئةقوا تةنياو تةنيا ئيشكال لةمةية 

، ئَيمة لـة ليذنـةي قـانوني    (للكيانات املشاركة)خةتةرة، ضونكة موشكيةة لةوة روويدا لة عَيراق، ئَيمة بَةَيني 
ت، ئـان  ، ضي رـةوز ببيَـ  (توزع املقاعد الشاغرة على باقي االقوا للكيانات املشاركة)مةبةستمان ئةوةية بَةَيني 

 .نةببَيت
 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .جةنابي وةزير رةئيتان تكاية

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةر َيز سةد خالد حممد امني
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة ئينتيخابـاتي    من تةئيدي ئةو قسةو سةرجنانةي سةيدا دةكةم، يةعين بةثَيي تَيطةيشتين خؤمشـان هـةتا  
ثةرلةمانين بةو شـَيوةية، بةر اسـس ئـةوة يـةعين ئـةو دةنطانـةي كـة دةمَينَيننـةوة ئـةوة ئةطـةر تـةنها بـؤ             
ــَيني            ــا بَة ــةي ب ــةو كياناتان ــت ل ــةدرَي  بَي ــم و   ــؤرة زوَل ــة ج ــاوة، ئيمكان ــييان هَين ــة كورس ــت ك ــة بَي ئةوان

ــةزات،     ــي موحار ــيا مةجاليس ــة ئ ــةعين ناطةن ــتوونةتة، ي ــة    نةطةيش ــة، ل ــةماناتين واي ــؤ ثةرل ــةوة ب ــةتا ئ ه
تةجروبةي ثةرلةماني خؤمشان هةر وا بووة، ئةو دةنطانةي كة دةمَينَينةوة بـؤ ئـةو كياناتانـة دةبـن كـة لـة       
سةرةوةي، يةعين نةطةيشتينة، دةنطي ثَيويستيان نةهَيناية بؤ مةقةةد، ريةةةن طةيشـتبَيتة ض بـراوة بَيـت،    

 .ةد لة سةد تةئيدي ئةوةي سةيدا دةكةم، زؤر سوثاسيان براوة  نةبَيت، بؤية من س
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .نوقتةي نيزامي

 :بةر َيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو تةوزحياتةي هةردوو ليذنةي ياسايي و ناوخؤ كرديـان بةر اسـس بـؤ ئـةو بر طةيـة، بـة تةسـةوري مـن وا         
دةرناضَيت، شَيوازي دابة  كردني كورسيةكان بة دوو شَيواز دةكرَيت، مةعةدةلي ئـةقوا هةيـة، بـاقي ئـةقوا     
هةية، لةكاتي ثةير ةو كردني مةعـةدةلي ئـةقوا تةوزيةاتـةكان بةشـَيوةيةكي تـرة بةر اسـس، نـة بـؤ هـةردوو          

ناتـة سياسـية بضـووكانةي كـة     براوة دةبَيت، نة بؤ ئـةوة  كـةماة، بـاقي ئـةقوا ئـةحزابي بضـووك ئـةو كيا       
نةهَيناوة، دةتوانن موشارةكة بكةنةوة زؤرترين رَيذة كة بؤ كاميان بَيت ئةوة  دةضَيت  وطنيانمةعةدةلي 

بةشداري دةكات لة ئةجنومةنةكة، بةاَلم لة مةعةدةلي ئةقوا ئةو كورسيانة تةوزي  دةبن بةسةر براوةكاندا، 
ت، ئَيسـتا مـةجال نييـة مةسـةلةن روونـي بكةمـةوة، مةسـةلةن بـؤ         براوة زؤرةكاندا زؤر جارين وا دةرناضَي

منوونة لة هةولَيردا دوو سةد دةنطدةر دةنـط دةدات قيسـمةي وةتـةني ضـ  هـةزار كةسـة ثَيـنج كورسـيمان         
دةوَيت، لة باقي ئةقوا مةسةلةن بـةم تةوزيةاتـة نـازامن ضـؤني روون بكةمـةوة ضـوار قائيمـةي موتـةناريس         

 .هةن قائيمةي ئةلف
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

كاك بارزان ئةوة نيزامي نيية، ئةوة شـةرحة، تكايـة ئيةتيـزام بـة ئوسـولي جةلسـة بكـةن، ئةطـةر نيزاميـت          
هةية، نيزاميةكة بَةَي، ئةطةر شةرحة دةورت تةواو، ضونكة ناوت نةنووسي بوو تكاية، كاك حمةمةد رـةرةج  

 .رةرموو

 :ا دبةر َيز حممد ررج 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئـةم سـَييةمة بـة قةناعـةتي مـن زيــادة، يـةعين بـةثَيي ياسـايي هـةر زيــادة، بـؤ؟ ضـونكة ئـةقوا بـةواقي لــة              
دةوائــريي زؤردا دروســت دةبَيــت، موحارــةزة يــةك دائريةيــة، ئــةقوا بــةواقي ناوَيــت، ئــةقوا بــةواقي لــة            

 .موحارةزات
 (:ةركووكيكمال ك.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ئةمة نيزامي تازةية كاك حمةمةد رجائةن، بةَلَي رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةمة نيزامي ئَيمة نيزامي تةمسيةي نسبيية، ض دائرية تةعدد بـن، يـان يـةك دائـرية هـةر ئيحتيمـالي هةيـة        
ذنـةي قـانونين ئـةو باسـةمان كـرد، ئةطـةر مةقاعيـد مـان         باقي ئةقوا نَينَيت، ئَيمة لةطةَل ئةوةينـة لـة لي  

موتةبةقي تةوزي  دةكرَيت لة باقي ئةقوا، باقي ئةقوا كَي بَيت؟ ئةو كياناتي موشـاركني، ئينجـا رةئـي ئَيمـة     
توزل اريساعد اريتبسية باعتماد )هةردوو ليذنة ئيتييتاقمان كردووة لةسةر ئةوة كة صيغةكة بةو شَيوةية بَيت 

 .تةنيا تاكو هةموو كيانات بطرَيتةوة، سوثاس( قوىالباقي اال
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

لة سةرؤكايةتي جةلسة دوادةخةين بؤ سةعات ضوار، سةرؤكي رراكسيؤنةكان، ليذنـةي نـاوخؤ و ياسـايي لـة     
وةي بتـوانني ئـةمر ؤ   حازر بن ثَيكةوة طيتتوطؤ دةكـةين، تكايـة سـةعات ضـوار لَيـرة بـن، بـؤ ئـة         140ذووري 

 .قانونةكة تةواو بكةين، زؤر سوثاس

 
 
 

 :دانيشتين دووةم
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 بةناوى خواي طةورة و ميهرةبان
ي خـولي دووةمـي هةَلبـذاردن، ثـا  نيـوةر ؤي      11بةناوى طةلي كوردستان، بةشي دووةمي دانيشـتين ذمـارة   

، بةردةوام دةبني، لَيذنةى ياسـايي و لَيذنـةى نـاوةخؤ رـةرموون     11/5/2002ي رؤذي دووشةممةي رَيكةوت
 .رةرموون بؤ خوَيندنةوةى، كةرةم كة 10بؤ جَيطاي خؤتان، ماددةى 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دةيةم
بةسةر كورسـيةكانة كـة تـةرخانكراون     ذمارة دةنطة ر استةكان لة بازنةى هةَلبذاردن دابة  دةكرَين :يةكةم

 .بؤ ئةو بازنةية بؤ ضنط كةوتنة دابةشكارى هةَلبذاردن
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دةنطــة راســتةكانة كــة ليســتةكة لــة بازنــةى هةَلبــذاردن ضــنطة كــةوتوون كــؤ دةكرَينــةوةو دابةشــة   :دووةم
 .تةرخانكراوةدابةشكارى هةَلبذاردن دةكرَيت بؤ دةستنيشان كردنة ذمارةى كورسيةكانة كة بؤ ئةو ليستة 

ئةو كورسيانةى دةمَيننةوة بة ثَية مايةوةى بةهَيز دابة  دةكرَين بة ر َيـذةى ئـةو كورسـيانةى كـة      :سَييةم
 .ضنطة كةوتوون

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة العاشرة
ملقاعلد املخصصلة لتللك اللدائرة للحصلول      تقسم عدد االصوات الصحيحة يف الدائرة االنتخابية على عدد ا: اوال 

 .على القاسم االنتخابي 
 حصلت عليها القائمة يف الدائرة االنتخابية وتقسم على القاسم االنتخابي رمع األصوات الصحيحة اليت: ثانيا 

 .لتحديد عدد املقاعد املخصصة لتلك القائمة
 .نسب للمقاعد اليت حصل عليهاتوزع املقاعد املتبقية باعتماد الباقي االقوا بال :ثالثا 

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 لَيذنةى ناوةخؤ رةئيتان لةسةر ئةو ماددةية؟

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةبـةر ئـةوةى   ئَيمة جارَيكي تر دووثاتي ئةوةى دةكةينةوة كة تَيبينيمان زؤرة لةسةر نووسخةى كورديةكة، ل
 .نوسخةى عةرةبيةكة ئةساسة، هيض تَيبينيةكمان نية لةسةر ناوةر وكي ماددةكة و ئَيمة لةطةَل ماددةكةين

 
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .لَيذنةى ياسايي رةرموون

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةآلم ئَيستا باسي ئةو خيالرة دةكرَي، جةنابت ناوت نووسـيونة، جـا بزانـة     هةردوو لَيذنة وةكو يةك بوون،
ئةوانةى لةطةَل ئةوة بن بؤ كيانات، هةموو كيانات تةوزي  بكرَيتة الباقي االقوى، يان بةس بؤ كياني رـائيز،  

 .يةعين ئةوةى خبةينة دةنط، موناقةشة لةسةر ئةوة بكرَي
 (.ةركووكيكمال ك.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ئةو بةر َيزانةى ئةيانةوَى قسة بكةن لةسةري ناويان بنووسن و ئيتييتاق كرا لةطةَل سةرؤك رراكسيؤنةكان و 
لَيذنةكان، و لَيذنةى ياسايي و دارايي لة هةر اليةك، سَي كةس تةئيدي بكات، شةرحي بكات و سـَي كةسـين   

وزوعــة زؤر روون و وازيــح بــووة بــؤ هــةموو دذي بوةســَس و ثاشــان دةخرَيتــة دةنطدانــةوة، ضــونكة ئــةو مة
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اليةك، ئَيستا ئةو بةر َيزانةي كة صيا ةكةي ئةخريي لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى نـاوةخؤ ئامادةيـان كـردووة،    
ئةوةى وةكو لة مةشروعةكة  هاتووة، ئةمينَينت، ئةو بةر َيزانةى كة ئةيانـةوَي قسـة بكـةن دةسـتيان بَةنـد      

 .يف رةرمووبكةن، كاك دلَير حممد شةر

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة كة دانيشتني ديارة طيتتوطؤكامنان لةسةر ئةو ئةساسة بوو كة دوو تةرسري دانرا بـؤ ئـةم حاَلةتـة، بـاقي     
االقوى لةسةر ض ئةساسَي  دابة  بكرَي؟ تةرسريَي  بةو مانايةي كة تةنها بـؤ ئـةو ناوانـةى كـة بـراوةن لـة       
ئينتيخاباتةكةدا، تةرسريَيكي تر بؤ هةموو ئةو ليستانةى كة بةشداريان كردووة، من حةز دةكةم شـتَي  بـة   
موختةصةري باس دةكةم بؤ ئةو بةر َيزانةى  ئةنداماني ثةرلةمان بـؤ ئـةوةى وزوحَيـ  بـَي تـا بـزانني كـام        

بةسـةر هـةموو ليسـتةكاندا، نـةك     مةبدةئيان عةدالةتاة كة من بة  بة حاَلي خؤم ثَيم واية دابة  بكرَي 
تةنها بةسةر براوةكاندا، لةسةر ئةو ئةساسة ضؤن بةسةر هةموو ليستةكاندا نةك براوةكـان تـةنها ئةوانـةى    

، (د و ب و ج)كة زؤرينةى دةنط دةهَينن، بؤ منوونة، ئَيمة لة ئينتيخابَي  ئيةتيبار بكةين سَي ليست هةبَي، 
بَي بهَيندرَي بؤ ئيستيحساق و شةرعيةتي دةنطدان بـؤ هـةر كورسـييةك    كة نيسبةي دةنطدةر ئةبَي ثَيويست 

هـةزار دةنـط    75هـةزار دةنـط بهـَييَن، حيزبـي ب تـواني       85هةزار بَي با وا دابنَيني، حيزبـي د تـواني    40
كورســي دةهَينَيــي و زائيــدةن ثَيــنج  2هــةزار دةنطــي هَينــا، لــةو حاَلةتــةدا حيزبــي د  30بهــَييَن، حيزبــي ج 

هـةزار دةنطـي    35هةزاري زيـاد دةبـَي، حيزبـي ج     35ي زياد دةبَي، حيزبي ب يةك كورسي هَيناوة و هةزار
كورسـي دابـة     25هَيناوة و هيض كورسي نية، ئةوانة لة كاتَيكدا وا دابنَيني ئةو كورسيانة كة ثَيويستة بؤ 

ةدا، ئـةو دوو كورسـيية ئـةبَي    كورسيت بةتاَلة لةم حاَلةت 2كورسيت هاتووة و  23بكرَيت ئةم دةنطدانة، تؤ 
لةسةر ئةساسي زؤرترين كة باقي االقواية لةو دةنطانة، ئةوانـة وةربطـرن، لـةو حاَلةتـةدا هـي دووةميـان كـة        

هةزار دةنطي هةية زيادة لةوةى خؤي، ئةوة ئةبَيتـة سـاحي،    35هةزاري هَيناوة، يةك كورسي هةية و  75
 30هـةزار دةنطـي هةيـة، بـةو ثَييـةي كـة        30ةى كـةما لـة   يةك لة كورسييةكاني تر، دواي ئةوةي كة لـةو 

هةزار دةنطي هَيناوة بةآلم كورسي نةهَيناوة، ئةوانة ئةبنة ساحيب كورسي دووةم، ئةوةى تريان، ضونكة تـؤ  
هـةزار و   35هةزار دةنطي زيادةى هةيـة، تـؤ    5ئةطةر وا نةكةي و دابةشي بكةي بةسةر براوةكان، براوةكة 

هةزاري ئةدةيتة براوةكة، ئةوة لةو حاَلةتة ئةواني تري بَيبة  دةكـةن   15ةية كةواتة هةزاري ترت ه 30
كة ثَيم واية ئةوة هيض عةدالةتي تَيدا نية، ثَيم واية ئةوة ئةبَي لةسةر ئةو ئةساسة بَيت، ئةو ليستانةى كة 

 .هةموو بةشداري دةكةن ئةبَي بةسةر ئةوان دابة  بكرَين، سوثاستان دةكةم
 (.كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل بةر َيز

 .سوثاس، كاك خةلي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة لة نيزامي ئينتيخابي رَيذةيي، ئةو موشكيةة روو ئةدات كة تةوزيةي مةقاعد ئـةكرَيت لةسـةر كيانـات    
ي دةوَيت، تةوزي  ئةكرَيت و هةندَي مةقاعد شا ر بة حةسةب قاوي ئينتيخابي كة هةر مةقةةدَي  ضةند

ئةبَيت، ئةم مةقاعيدة شا ريانة ضؤن تةوزي  ئةكرَي لةسـةر ئةصـوات، لَيـرة موشـكيةةكة بـةس لـة نيزامـي        
تةمسيةي نس، هةية، لَيرة ضوار جؤر هةية بؤ تةوزيةي ئـةو ئةصـواتانة، جؤرَيـ  هةيـة ثَيـي ئـةَلَين بـاقي        

ئةوةى تةريسةى هؤند كـة عـاريَيكي بةجليكيـة ئيبتيكـاري     ( معدل املتوسط)ي ئةَلَيناالقوى، جؤرَي  هةية ثَي
لة بةجليكا، تةنيتيز كرا و لة ئيسـثانيا و ئـةريانيا و رنةنـدا و     1822-1855ئةو تةريسةيةي كردية لة ساَلي 

دالـةتي تَيـدا   بورتو ال، تةريسةكي تر هةية سان لؤر ليظؤ، ئَيستا ئةوانةى دةَلـَين ئةسـهةل تةريسـةي كـة عة    
بي، ئةو دةنطانةى كة هاتينة بؤ كيانات بةال  نةضن بؤ ئةوةى باقي االقوى بؤ كياناتة، ئةم باقي االقوى بؤ 
كياناتي موشاريكة لةبةر ضةند هؤيةك، ئيستا ناَلَيني قائيمةى مو ةةقة بؤ مةجالسي مةحارةزاتين بـي تـا   

ئـةوةمان كـرد، بـا ئـةوة  تةبـةني ئـةوة بكـةين، باشـة         طوجناو بَيت لةطةَل ثةرلةمان، ئي ثةرلةمان تةبةني 
ئَيمة هةر عةينةن لة قانوني ثةرلةماني خؤمان ئي كوردستان هةموارين نةكراية ئـةو بةنـدة، لـة مـاددةى     

تؤول املقاعد الشاغرة نتيجة حلصول بقايا ال تصل اا املعدل االنتخلابي اا القلوائم الليت    : ئةَلَي 4بر طةى  31
، ئةو اكة البسايا يةعين براوة بَيت يـان بـراوة نـةبَيت، ئـةريوهيم ئَيسـتا      البقايا على التوالي حصلت على اك 

دةنــط بينيــت، كيــانَيكي رــائيز هــةزار دةنطــي زيــاد   3222هــةزاري دةوَي، كيانَيــ   40ئةطــةر كورســييةك 
هـيض شـوَينَي ، مـن    ، ئةوة عةدالـةت نيـة، لـة    32222نَينَيت، ئةو مةقةةدةي شا رة دةدةية ئةو و نادةية 

ضةند ئةنزميةى ئينتيخابيم خوَيندية، باسي باقي االقوى، باسي ئةوةى دةكات و لة ناوةكة ديـارة كـَي بـاقي    
لة ئةصَةي ئةوةى كة نزيكي موعةدةلي ئينتيخابي كَيية، ئةو مةقةةدي شا رة  اكثر املتبقياالقواية، يةعين 

اتر عةدالــةتي تَيدايــة و ثَيشــا بــرادةران و بــةر َيزاني و ئــةو مةقةــةدي مايــة دةدةيــة ئــةو، لةبــةر ئــةوة زيــ 
ئةنداماني ثةرلةمان دةيانطوت ئَيمة نـاَلَيني قائيمـةى مو ةةقـة، ضـونكة لـة مةصـاليحي حيزبـة بضـوكةكان         

 .نية، ئةوة هةر لة صاحلي حيزبة بضوكةكان نية، ئينجا با ئةوة بانَي  و ضةند هةوا نةبَيت، سوثاس
 

 (.كمال كةركووكي.د)بداهللبةر َيز حممد قادر ع
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من تةعةيسيكم لةسةر قسةكةى كاك خةلي  هةية
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .رةجائةن نا، قسةكةى خؤت بكة و شةرحةكةي خؤت بكة، تةعةيق لة قسةى كةس مةدة

 :عادل حممد امني بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من بةر اسس ئةو دوو رةقةرةية بة زياد دةزامن، بؤ ئةوةى دابة  كردني دةنطةكان لةسةر ليستةكان شتَيكي 
ئؤتؤماتيكية و ئةو كؤمسيؤنةى، ئةو هةيةةي كة هةَلدةسس بة هةَلبذاردن، ئـةو ئـةو ئيشـة دةكـات، يـةعين      

ك و دوو هـةبَيت، ئـةوة مةوزوعَيكـة و ئـةبَي خؤيـان قـاوي ئينتيخـابي دةركـةن         ثَيويست ناكات بر طةى يـة 
لةسةر ئاسس ثارَيزطا يان لةسةر قةزا و ناحية، ئةوة مةوزوعَيكة كـة تـؤ وتـت نيزامـي ئينتيخـابي، نيزامـي       

و  تةمسيةي نيس، تةقريبية، ئةبَي خؤي ئةو عةمةيانة بكات، ئةمَينَيتةوة لةسةر ئةوةى مةعـةدةل ئـةقوى  
باقي االقوي، من ثَيم واية باقي االقوى ئةطةر ئَيمة ئةو كورسييةي كة ئةمَينَيتةوة لةسةر بنةماي مةةدةلي 
ئـةقوى دابــة  بكــرَي، ثــَيم وايــة عةدالــةتي زيــاتري تَيدايـة لــةوةى بــاقي االقــوى بَيــت، لةبــةر ئــةوةى ئــةو   

ورسيية ئةمَينَيتةوة و ئـةو حيزبـة   حيزبةى كة لةسةر ئةساسي قاوي ئينتيخابي خؤي كورسي ئةبا، ئةو ك
كة زؤرترين رَيـذةى كورسـييةكان كـة ناطاتـة كورسـييةك ئةمَينَيتـةوة، كورسـي دووةم ئـةبا، ر ةنطـة هةنـدَي           
حيزبي بضووك ئةو كورسييةي بةبةر ناكةوَي، بـةآلم ئةطـةر هـاتو لةسـةر مةـةدةل ئـةقوى بَيـت، ئـةو كاتـة          

َيم واية بة شَيوةيةكي عةدالةت كة ناكرَي لَيرة بـة تةرصـي    هةموو حيزبَي  ضةند دةنطةكةشي كةم بَيت ث
باسي بكةين، سَي رَيطـا هةيـة و كـاك خـةلي  ئامـاذةى بـة رَيطايـةكياني دا، نـاكرَي بـة تةرصـي  لَيـرة باسـي             
بكةين، مـن ثـَيم باشـة ئـةو بـاقي االقـوي بكةينـة مةـدةل االقـوى، لةبـةر ئـةوةى هـةموو ئـةحزابي بضـووك               

 .ةسةآلت، سوثاسبَيبة  نابن لة د
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك سةردار رةرموو
 
 

 

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، لَيرةدا حةز دةكةم يةك شت روون بكةمـةوة، خيالرةكـة لةسـةر    3ئَيمة خيالرةكةمان تةنها لةسةر بر طةى 
كردني كورسييةكان هةنـدَي مةقاعـدي شـا ر دةمَينَيتـةوة، هـيض ليسـتَي  ئـةو قـاوي         ئةوةية ثا  دابة  

ئينتيخابيةي بة دةسـت ناهَينَيـت و ئـةو دةنطانـةى كـة ثَيويسـتة ئـةو مةقاعيـدة شـا ريانةى بةبةربكـةوَي،           
: نــة خيالرةكـة لَيــرة ئةوةيـة ئَيمــة وةكـو لَيذنــةى نــاوةخؤ وياسـايين، بــةثَيي راثؤرتةكـةمان لةطــةَل ئةوةي     

ــة      بالنسللبة للمقاعللد اللليت  ــية، ســةبةبةكةي ئــةوة ني ــةبةبةكةي ض ــان، س ــتة براوةك ــة ليس ــا، وات ــ  عةيه حص
مةبةستمان ئةوةية ئةو كورسييانة لة بؤ ئةحزابة طةورةكان بر وات، ئةوة راست نية، براوة كامةية؟ حيزبة 

ــؤ      ــة ب ــاقي االقواي ــة ب ــكة، كام ــةرة طض ــي قائيمــةى ه ــةَل حيزب ــةورةكان لةط ــةرة ط ــةك   ه ــةو دةر وات، منوون ئ
مةقةـةدي بةبـةر كةتيـة، ليسـس      104دةهَينمةوة، ئةطةر ثةرلـةماني ثَيشـوو ليسـس نيشـتماني كوردسـتان      

زة ةتكَيشــان كورســييةكي بةبــةر كــةوتبوو، ئةطــةر باقيةكــةي زة ةتكَيشــان بــة قــوةتا بَيــت لــة ليســس  
ةبةسـتمان ئـةوة نيـة بـؤ ئـةحزابي طـةورة و       نيشتماني كوردسـتان، ليسـس زة ةتكَيشـان دةباتـةوة، واتـة م     
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طضكة، باقي االقوى كامةى بطرَيتةوة بؤ ئةوة، دوو، بؤ ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كة تةنها ليسـتة براوةكـان بـاقي    
االقــوى بطرَيتــةوة؟ ضــونكة شــةرعيةتيان لةطةَلــة، ئــةوة خــاَلَيكي زؤر زؤر طرنطــة، ليســتة براوةكــان خــةَل    

ــةرعية  ــؤ داوة و ش ــان ب ــة و      دةنطي ــةر نةكةتي ــي بةب ــيض كورس ــة ه ــتةى ك ــةو ليس ــاتوامن ئ ــن ن ــة، م تيان هةي
شةرعيةتي نية و خةَل  دةنطي نةدايس يةك كورسين بةدةست بيين من ناتوامن لَيرة بة قانون شةرعيةتي 
بدةمَي كورسييةكي بدةييَن، من دةتوامن ئةوةى كة ميةةـةت شـةرعيةتي دايـس و بـاقي االقـوي ئـةو حيسـاب        

 .اسبكةم، سوث
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .رَيزدار كاك شَيردَل رةرموو

 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــذاردن ثرؤســـةيةكي بـــةردةوام و           ــذاردن ضـــية، هةَلبـ ــةم، خـــؤي هةَلبـ ــاك ســـةردار دةكـ ــن تةئيـــدي كـ مـ
ةوةى دةيباتةوة خؤي ئةساسـةكة لةسـةر ئةوةيـة كـَي دةيباتـةوة      دةورية،تاقيكردنةوةية، يةعين كَية كَيية، ئ

كورسي بة دةسـت دَيـيَن، يةكـةم خـةتوة كـة جيـا دةكرَيتـةوة، كـَي بردييتيـةوة حـةقي كورسـييةكاني ئـةوة             
دةدؤر َي، شةرعيةتي نامَييَن، ئةوةى شةرعيةتي نةما ضؤن دةتواني بيهَينيةوة لةبةر ئةوة من تةئيـدي كـاك   

 .بدةينة باقي االقوى ئةو دةنطة زؤرانةى ماوة و زؤر سوثاس سةردار دةكةم و
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيروان رةرموو
 

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنـةى نـاوةخؤ   ئَيمة وةكو لَيذنةى ياسايي، زؤر بة تةرصيةةوة ئـةو مةوزوعـةمان موناقةشـة كـرد، لةطـةَل      
هاتينة ئةو رةئيةي كة ئيةتيماد بكةينة سةر باقي االقوى لة جَيبةجَي كردني كورسيية بةتاَلةكان، تـةبيةي  
منين هةر عةينةن رةئي كاك سةردارم هةية، ئَيمة واي بؤ دةضني لة لَيذنةى ياسـا و لَيذنـةى نـاوةخؤ، كـة     

ان دةدرَيــس، موباشــةرةتن شــةرعيةتي خؤيــان  ئــةو كيانــة سياســيانةى كــة ســةردةكةون، شــةرعييةتة طــةلي 
وةردةطرن، ثَيمـان وايـة بـاقي االقـوى ئـةبَي لـة خزمـةتة بـراوة بَيـت نـةك لـة خزمـةتة ئـةو كيانانـةى كـة                

ةوة 2002ي ســاَلي 11ســةرنةكةوتن، ئــةوة لــة اليــةك، لــة اليــةكي تريشــةوة، ئةطــةر ســةيري ياســاي ذمــارة 
لـة رةقـةرة سـَي     11نـةراني عـرياق بكـةين، دةبيـنني لـة مـاددة       بكةين، ياساي هةَلبـذاردني ئةجنومـةنة نويَ  

، واتة لةوَين ئةطةر لة بريتان بَيت، مةقةةدةكان توزع املقاعد املتبقية باعتماد طريقة الباقي االقوا: دةَلَيت
تــةوزي  كــران لةســةر ئــةو كيانانــةى كــة بــراوة بــوون، نــةك ئــةو كيانانــةى كــة ســةركةوتنيان بــة دةســت      

، لة زمنة ئةو كيانانة يةك كورسي بةبةر تةحالويف كوردسـتاني كـةوت، كـة ئـةوين تـةوعويزيان      نةهَينابوو
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ثَيي دةطوت، نازامن ضييان ثَي دةطوت بةر اسـس، بؤيـة بةر اسـس لةبـةر دةقـي نةصـةكة و تةرسـرياتي تـرين         
لَيذنـةى نـاوةخؤ    هةية لة بؤ مةسةلةي تةعويزي موعةدةالت و ئةوانـة، بـةآلم ئَيمـة لـة لَيذنـةى ياسـا و لـة       

 .لةسةر ئةوة رَيككةوتني و زؤر سوثاستان دةكةم
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ــاتووة،           ــة ه ــةوة ك ــؤي نَينَيت ــو خ ــات وةك ــايي داوا دةك ــةى ياس ــة، لَيذن ــؤ ئةم ــة ب ــوون هةي ــتا دوو بؤض ئَيس
شتيوانيان لَي كرد، كة ئةوانةى سـةر  ثَيششنيارَيكي ترين هةية كة كاك خةلي  و ضةند بةر َيزَيكي ترين ث

ناكةون، كورسي بة دةست ناهَينن زؤرينةى دةنطي ديكةيان ماوة، ئةوة كورسييةكي ثَي بدرَيت، لَيرة شةنس 
ئةدةمة دوو كةس، كاك خةلي  و كـاك شـَيروان حةيـدةري شـةرحي بكـةن، داخـوازى هـاتووة لـة ئةنـداماني          

االقـوي ضـية؟ تَينةطةيشـتوونة مةـدل االقـوى ضـيية؟ كـاك خـةلي           تَينةطةيشتووينة باقي: ثةرلةمان دةَلَين
مةوزوعةكةي خؤت بة موختةصةري شةرح بكة و دوايين جةنابي كاك شَيروان شـةرحي بكـات بـؤ ئـةوةى     

 .بيدةينة دةنطدان، رةرموو كاك خةلي 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم كورسييانةى دةمَينـَين، هةنـدةك دةنـط دةمَيـنن ناطةنـة نزيكـي قاسـم         :شةرحي من ئةمةية كة ئةَلَيني
االنتخابي، ناطةنة ئةو عةدةدة كة كورسي بَينت، ئَيمة ئةَلَيني، ر ةئي ئَيمة ئةوةية، نـزيكاين دةنـط بـؤ ئـةو     

بَيـت  كامةيـة، ض ليسـت    اكثلر البلاقي  قاسم ئينتيخابية، نزيكاين دةنط، يـةعين ئـةقوى البـاقي لـةو دةنطـة،      
براوة بَيت يان براوة نةبَيت، ئةو مةقةةدةي ماية دةدةينـة ئـةو، شـةرعيةتةكة، خـؤي هـةمووي شـةرعينة،       
شةرعيةتةكة ضية، شةرعيةتةكة ئةوةية ئةوانة هاتينة ناو ئينتيخاب و ئةقوى الباقي هَينايـة و كةسـي تـر    

 .ئةو حيصةى نةهَيناية
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .وازيح بوو تكاية، كاك خةلي  لةطةَل ئةوةية، بيخوَيننةوة صيغةكةى رةرموون

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .الباقي االقوى لةكيانات اريشاركة، هةر ئةوةندة

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك شَيروان رةرموو

 :دةريبةر َيز شَيروان ناصح حي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة  لةطةَل ئةوةينة ئةو كورسييانة تةوزي  بكرَيتة سةر ئةوانةى كة براوةن، لةبةر ئةو ئةسبابانةى كة 
دةستنيشامن كرد، ئَيمة ثَيمان واية ئـةو كيانـة شـةرعيةتيان وةرطرتـووة، نـاكرَي ئَيمـة كورسـييةكي بدةينـة         
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بــدةييَن و بــَي بةشــداري ئَيمــة بكــات لــة دةســةآلت يــاخود لــة هــةر   كيانَيــ  و بــة كورســييةك شــةرعييةتي
 .هةَلبذاردنَيكدا، زؤر سوثاس

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئَيستا دةنطدانة، تكاية تةركيز بكةن، كاك خةلي  موقتةرةحةكةت بة نووسراو بة بَي تةعةيق و بة بَي قسة 

 .ئةيدةينة دةنطدان كردن موقتةرةحةكةت خبوَينةوة و

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة تا ئَيستا مونسةجم لةطةَل قـانوني ثةرلـةمان ضـووينة، ئـةوةي ئَيسـتا مونسـةجم نيـة لةطـةَل قـانوني          
 .توزع املقاعد املتبقية على الباقي االقوا للكيانات املشاركة: ثالثآثةرلةمان، 

 (.كمال كةركووكي.د)در عبداهللبةر َيز حممد قا
سوثاس، بةر َيزان ئَيستا ئةو موقتةرةحة كة لة اليةن ضـةند ئةنـدامَيكي بـةر َيزي ثةرلـةماني كوردسـتانةوة      
هاتووة بؤ تةعديةي مةشروعة ئةصَةيةكة كـة كـاك خـةلي  خوَينديـةوة، كـَي لةطـةَلَيس تكايـة دةسـس بـةرز          

ئةصَةي مةوزوعةكةية وةكو خؤي نَينَيتـةوة دةسـس بةرزكاتـةوة؟     كاتةوة؟ بيست كةسي لةطةَلة، كَي لةطةَل
بـةر َيزان مـاددةى   . بة زؤرينةى هةرة زؤري دةنطةوة وةكو خـؤي مايـةوة، سـوثاس بـؤ ماددةيـةكي تـر تكايـة       

ثَيشا بة هةردوو رةقةرة يةكَيكي تةصويس لةسةر كرا، بةآلم سَي رةقةرة و هـةر سـَيكي دةدةينـة دةنطـدان     
، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز كاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلي نية؟ بة زؤرينةى دةنط، دوو كـةس  بة يةكةوة

 .لةطةَلي نية، بؤ ماددةكةي تر
 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى يانزدةم كة دةبَيتة ماددةى دةيةم
ا بةهـةر هؤيـةك ئـةوا ثـاَلَيوراوى دواى ئـةو لـة       ئةطـةر ئةنـدامة ئةجنومـةن كورسـيةكةى لـة دةسـتد      : يةكةم

 .ليستةكة بة ثَية زجنريةى ناوةكةى جَية دةطرَيتةوة
ــؤ          : دووةم ــية ب ــةو كورس ــةوا ئ ــةمابوو، ئ ــاَلَيوراوى ن ــوو و ث ــتَي  ب ــة ليس ــةت ب ــةتاَلة تايب ــة ب ــةر كورس ئةط

ثَيويست هَينـابَة بـؤ وةدةسـت     ثاَلَيوراوَيكة تر لة كيانَيكة سياسة ديكة دةبَة كة رادةى نزمة لة دةنطةكانة
 .هَينانة كورسة و بة ثَيضةوانةى ئةمة  كورسيةكةى بة بةتاَلآ دةمَينَيتةوة

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:10)و اليت تصبح املادة ( 11)املادة 
 . قائمته طبقا للرتتيب الوارد فيهاإوا فقد عضو اجمللس مقعده ألي سبب كان حيل حمله املرشح التالي يف :أوال 
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اوا كان املقعد الشاغر خيص قائمة استنفذت املرشحني خيصص املقعد اا مرشح اخلر ملن كيلان سياسلي     : ثانيا 
 .اخر حصل على احلد االدنى من عدد االصوات املقرر للحصول على مقعد وخبالف ولك يبقى املقعد شاغرا 

 (.كةركووكي كمال.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة كؤبوونةوةى موصة ةري جةنابتان لةطةَل سةرؤكي رراكسيؤنةكان و هةردوو لَيذنةى كاروباري ناوةخؤ و 
شنيار، بؤيـة بـة ئيتييتـاق    كاروباري ياسايي و سةرؤك لَيذنةكان، هةندَي  ثرسياري تر هاتة ثَين، هةندَي ثَي

ــت،      ــةتَي  ئةطــةر بَيــت و قائيمــة مةئتــةليف بَي ئَيمــة صــيا ةى ماددةكــةمان كــردةوة، بــة تايبــةتي لــة حاَل
مورةشةحةك نةمَينَيت، ئةو دةنطةي ثاشي ياخود ئةو ناوةي لة ثاشي لةوانةية لة حيزبَيكي تر بَينت، بؤية 

و الليت تصلبح   ( 11)امللادة  : ةية نوَيية و بةو صـيا ةية ئَيمة عيالجي ئةوةمان كردية و صيا ةكي ترمان ه
 (:10)املادة 

إوا فقد عضو اجمللس مقعده ألي سبب كان حيل حمله املرشح التالي يف قائمته طبقا للرتتيلب اللوارد فيهلا     :أوال 
 .بالنسبة للقوائم غري املوئتلفة

شح التالي من نفس الكيان السياسي املوئتلف إوا فقد عضو اجمللس مقعده ألي سبب كان حيل حمله املر : :ثانيا 
 امن القائمة االنتخابية املوئتلفة

اوا كان املقعد الشاغر خيص قائمة استنفذت املرشحني خيصص املقعد اا مرشح اخلر ملن كيلان سياسلي     : ثالثآ
غرا ، اخر حصل على احلد االدنى من عدد االصوات املقرر للحصول على مقعد وخبالف وللك يبقلى املقعلد شلا    

 .سوثاس
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، ئةوة زؤر بة وردي موعاجلة كراوة، كَي قسةى لةسةر هةية ناوي بنووسني، رةرموو
 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةكان ئةندامَيس لة دةست بـدات بةهـةر   ئةو ماددةية باس لة دةستداني ئةندامَييةتي دةكات، يةك لة ئةندا
هؤيةك، لة ليسس ئيحتيات يةكَي  دَيتة شوَيين، باشة ئةطةر ئـةو ئةندامـةى ئةنـدامَيس لةدةسـتدا ئـاررةت      
بوو، لة ليسس ئيحتيات يةكةم و دووةم ناو ثياو بوو، ئةوة كاريطةري لةسةر ئةو رَيذةى كؤتاي دةكات كة لة 

كـةما  % 30كـرد و لـة ياسـاي ثارَيزطاكـانين هـةروا ثةسـندمان كـرد كـةوا لـة           ماددةكاني ثَيشا ثةسندمان
نةبَي، كة ئةو مةقةةدة شا ر بـوو، كاريطـةري لةسـةر كؤتـا دةبـَي و ئـةوة لـةو ماددةيـة ضارةسـةر نةكرايـة،           
ثَيشنيارم هةيـة يـان لـة بر طـة يـةك زيـاد بكـرَي، يـان ئـةوةتا بر طةيـةكي سـةربةخؤ زيـاد بكـرَي كـة ئةطـةر                
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قةةدةكة شا ر بـوو و شـوَيين ئاررةتةكـة لـة ليسـس ئيحتيـات ئاررةتَيـ  هةَلبـذَيردرَي بَيتـة شـوَين ئـةو            مة
 .ئاررةتةي كة ئةندامَيس لةدةستداية، زؤر سوثاس

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .رةرموو لَيذنة

 :بةر َيز سةدار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َلال ئَيمـة صـيا ةكمان حـازرة، بـةآلم لـة كؤبوونةوةكـةى ئيتييتاقمـان لةسـةر نـةكرد، بؤيـة نةخموَينـدةوة،            وة
اوا كان املقعد الشاغر خيص امرأة، فال يشرتط ان حتل حملها امرأة، : دةتوانني بر طةية زياد بكةين بةو شَيوازة

 .، زؤر سوثاساال اوا كان ولك مؤثر  على نسبة متثيل النساء
 (.كمال كةركووكي.د)َيز حممد قادر عبداهللبةر 

ئةطةر لةسةر ئةو موقتةرةحة و بةو ئيزارةى كة لة ئةخريدا كرا، كاك سةردار خوَيندييـةوة، كـَي لةطـةَلَيس    
تكاية دةسس بةرز كاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط ثةسـند كـرا، بـؤ ماددةيـةكي تـر،          

 .رةرموو

 :مد قاسمبةر َيز مجال حم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشة ضوارةم
 بازنةكانة هةَلبذاردن

 :ماددةى دوازدةم كة دةبَيتة ماددةى يانزدةم
هةر هةَلبذَيرَي  مارة هةَلبذاردنة خؤى بة خؤى دةست دةداتَة لةو بازنة هةَلبذاردنةى كة ناوى لة تؤمارى 

 .هةَلبذَيرةكانة تؤمار كراوة
 :حممد بةر َيز خةي  ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الرابع
 الدوائر االنتخابية

 (:11)و اليت تصبح املادة ( 12)املادة 
 .الناخبني كل ناخب حقه االنتخابي بنفسه يف الدائرة االنتخابية اليت يكون فيها مسجال يف سجل ميار 

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ي قسة بكات؟ ئَيستا كَي لةطةَلَيس دةسس بةرزكاتةوة، سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كـؤي  كَي ئةيةوَي لةسةر

 .دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةيةكي تر تكاية

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى سَيزدةم كة دةبَيتة ماددةى دوانزةم
َير ى خؤى دةبَيتة بازنةيةكة هةَلبذاردن لـة هةَلبذاردنـةكانة   هةر ثارَيزطايةك بة ثَية سنوورى كارط :يةكةم

 .ئةجنومةنةكانة ثارَيزطاكان
هةر قةزاو ناحيةيةك بة ثَية سنوورى كارطَيرية رةرمة بازنةيةكة هةَلبذاردنة لـة هةَلبذاردنـةكانة   :دووةم

 .ئةجنومةنة خؤجَيييةكانة قةزاو ناحيةكان
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 (:12)و اليت تصبح املادة ( 13)املادة 
 .احملافظات وفقا للحدود اإلدارية الرمسية دائرة انتخابية واحدة يف انتخابات جمالس تكون كل حمافظة: أوال 

للحلدود اإلداريلة الرمسيلة دائلرة انتخابيلة واحلدة يف انتخابلات اجمللالس          يكون كل قضلاء وناحيلة وفقلا    :ثانيا 
 .والنواحي لية لالقضيةاحمل

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
تكاية كَي ئةيةوَي قسة بكات دةسس بةرز كاتةوة، نية، ئَيستا ئةو ماددةية بـةو شـَيوةيةي كـة خوَيندرايـةوة     

يـةكي تـر   ئةخةينة دةنطةوة، كَي لةطةَلة دةسس بةرزكاتةوة تكاية؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيـة؟ بـؤ ماددة  
 .تكاية

 
 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ماددةية لةبةر ئةوةي لة قـانوني موحارـةزات هـاتووة، ئـةو لَيذنـة موشـتةرةكة كـة ئـةمرؤ بـة رراوانـي           
ة رراكسيؤن و سةرؤك لَيذنةكان تَيدا بةشدار بوون، وا ئيسترياح كـرا ئـةو ماددةيـة ال بـةَي، لةبـةر ئـةوةى لـ       

 .قانوني موحارةزات هةية و بؤ ئةوةى دووبارة نةبَيتةوة
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ئةم ماددةية نةصةن لة قانوني ثارَيزطاكان هةية، ثَيشنيار كرا البةَي، ئةطةر كةس نية قسةي لةسةر بكـات،  
 .رةرموو كاك رؤميو

 :بةر َيز رؤميو حزيران نيسان
 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

لة كؤتايي جةلسةكةي ثَين ئةمة نةك هي بةياني، لـة حةرتـةى رابـووردوو، بريـار درا بـؤ ئـةوةى كؤتـا بـؤ         
 نةتةوةكاني تر دياري بكرَي لةم ياساية،

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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دةكـةين، ئَيسـتا ثَيشـنياري    ئةولةن بريار نةدرا، دوايي بـا ئـةو ماددةيـة تـةواو بكـةين ثاشـان لةسـةري قسـة         
هةردوو لَيذنة هةيـة بـؤ ئـةوةى ئـةو ماددةيـة ئيةغـا بكـةين، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئيةغـا بكـرَي دةسـس بـةرز               
كاتةوة؟ سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ يةك دةنط، بة زؤرينةى دةنط ئةو ماددةيـة البـردرا، بـؤ ماددةيـةكي تـر      

 .تكاية
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 بةشة ثَينجةم
 ريكالمة هةَلبذاردن

 :ماددةى ثازدةم كة دةبَيتة ماددةى سَيزدةم
 .رَيكالمة هةَلبذاردن لة هةموو رةوَي  دةبووردرَى

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل اخلامس
 الدعاية االنتخابية

 :(13)و اليت تصبح املادة ( 15)املادة 
 .تعفى الدعاية االنتخابية من اي رسوم

 
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

دةسـس بـةرز كاتـةوة؟ سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا        قسةي هةية؟ كَي لةطـةَل ئـةو ماددةيـة    13كَي لةسةر ماددةى 
 .نية؟ بة كؤي دةنط قبوَل كرا، رةرموو طةالوَيذ خان

 :بةر َيز طالوَيذ شابا ججي
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

داواي لَيبوردن دةكةم كة زؤر ئيةحاحم كرد دةبواية لة بيدايةت من هةستابام، ئـةو مـاددةي كـة داواي كؤتـا     
 دةكةين مةرروزة لَيرة بَينت لة دةوائريي ئينتيخابي، ئةطةر ئَيستا لَيرة نةيَي دوايي لة ض رةصَةَي  دَيت؟

 (.وكيكمال كةركو.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
كةى ماددةكامنان تةواو كرد موناقةشـةي ئـةوة دةكـرَي، ئةطـةر ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةر َيز قبوليـان كـرد          

 .جَيطةى تةسةلسولةكةى لَيرة دةكةينةوة، بؤ ماددةيةكي تر تكاية

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى شازدةم كة بوويتة ماددةى ضواردةم
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دةســتة ئــةو شــوَينانة دةستنيشــان دةكــات كــة نــابَة ريكالمــة هةَلبــذاردنة و هةَلواســة جار نامــةى      :يةكــةم
هةَلبذاردنة تَيدا بكرَى بة درَيذية ئـةو ماوةيـةى كـة رَى بـة ريكالمـة هةَلبـذاردن دةدرَى و باَلوكردنـةوةى        

 .ةدة ةيةهةر ريكالم يا بةرنامةى يان وَينةى ثاَلَيوراوةكان لة مةَلبةندى دةنطدان ق
ثَيويستة لةسةر كيانة سياسية بةشداربووةكان لة هةَلبذاردن دا درومشة ريكالمة هةَلبذاردن هةَلطرن :دووةم

 .و بة ثَية ئةو رَينماييانة بَيت كة دةستةبةرى دةكات
 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:14)و اليت تصبح املادة ( 11)املادة 
 نارسة الدعاية االنتخابية وإلصاق اإلعالنات االنتخابيلة طيللة امللدة     حتدد اديئة األماكن اليت مينع فيها: أوال 

 .االقرتاع املسموحة للدعاية االنتخابية ومينع نشر أي إعالن أو برامج أو صور للمرشحني يف مراكز
الدعايلة االنتخابيلة و وجلب تعليملات      االنتخابلات إزاللة ملصلقات    عللى الكيانلات السياسلية املشلاركة يف     :ثانيا 

 .اديئة تصدرها
 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .مام رةشاد كةرةم كة
 
 

 

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

؟ ئـةو جومةـةي   ة(يسـمح )ة يـان  (مين )ئةوة حتدد اديئة األماكن اليت مينع فيها، : : من ثرسيارم هةية، دةَلَي
 .لة دواي هاتية دةبَي يسمح بَي، نابَي مين  بَي، ئةوة ثرسيارةكةمة، زؤر سوثاس

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك مامؤستا كاكة رةرموو

 :مصطفى بةر َيز عبدالكريم ابو بكر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة طيلة املدة املسموح بها،  :دةبَيطيلة املدة املسموحة، : َةَينيئي من تةنها موالحةزةيةكي لو ةوية، نابَي ب
 . ةَلةتة با وا بة  ةَلةتي نةر وات

 (.كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان لةو موالحةزاتانة

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

صـيا ةى ماددةكـة رَيكـة و تةبيةيـة و هـيض      : وانة دةكةين، مامؤستا كاكة وةكو وتـي تةئيدي ئةو راستكردنة
موشكيةةمان نية، موتةريسني لةسةري، يةعين ئَيمة وا ئةبَييين باسي ئـةو ئةماكينةيـة ئـةوةى مةمنووعـة،     

 .يةعين تةحديد ئةكات ئةو جَيطايانةى كة مةمنووعة
 .(كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةى هاتووة، هةيةة بؤي هةية ئةو شوَينانة دةستنيشـان بكـات كـة ئـةوةى مـةنةي لـَي دةكـرَي، االصـ  لـة          
وَينَي  ئةوةكة مةووحة لة هةموو جَيطةيةك دانَيني، ئيستيسنائةن ئةوةى مـايف دةدةيـة هةيةـة  ضـةند شـ     

 .دةستنيشان بكرَي كة مةنةي تَيدا بكات، بؤية دووبارة دةكةمةوة، ئةصَةةكة ئةوةية مةووحة، سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان ئَيستا ماددةكـة ئةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل ئـةو ماددةيـة دةسـس بـةرز كاتـةوة تكايـة؟ زؤر            
 .َلدا نية؟ بة زؤرينةى دةنط قبول كرا، يةك كةس لةطةَلدا نية بؤ ماددةى دواتر رةرموونسوثاس، كَي لةطة

 :بةرَيز مجال حممد قاسم
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى حةظدةم كة بوويتة ماددةي ثازدةم
 .ة دةكرَيرَيكخستنة كؤبوونةوةكانة هةَلبذاردن لةو تةالرانةى كة وةزارةتةكانيان َتَيداية قةدة  :يةكةم
بةكارهَينانة رةرمانطةكانة هةرَيم كة مةبةست لة شوَينة كـارو ررمـانن قةدة ـة دةكـرَى لةبـةردةم      : دووةم

 .كاري حزبي يان ريكالمة هةَلبذاردن
 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:15)و اليت تصبح املادة ( 17)املادة 
 .االقليم املختلفة حلزبية و االنتخابية يف األبنية اليت تشغلها الوزارات ودوائرمينع تنظيم االجتماعات ا: اوال 

 .العمل والوظيفة للعمل احلزبي و للدعاية االنتخابية مينع استخدام دوائر االقليم ويقصد بها مواقع: ثانيا 
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .؟كاك زانا رةرمووكَي دةيةوَي لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات
 (:زانا) خضربةرَيز قادر سةيد 

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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هةيةـة ئـةو شـوَينانة ديـاري     : بة رةئي من دووةم زيادة، لةبةر ئةوةى لة ماددةى ثَيشووتر لـة يةكـةم ومتـان   
يدةيـة،  دةكات كة مةمنووعة بكرَيتة ديةايةى ئينتيخابي، لَيرة بـؤ ئَيمـة هةسـتني و ديـاري بكـةين؟ بـَي رائ      

والوظيفلة للعملل احلزبلي و للدعايلة االنتخابيلة،       مينع استخدام دوائر االقليم ويقصد بها مواقع العملل : ثانيا 
 .ئةو برطةية زيادة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .سوثاس، كاك دكتور رةرموو

 :ا د بابان فؤاد.بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيم واية وةكو رَينماييةكاني وةزارةتي ئةوقارين بةبـةردةوام بـآلوي دةكاتـةوة، حـةق وايـة برطةيـةكي       من ث
تري، بةشَيكي تري بؤ زياد بكرَي، كة شوَينةكاني خواثةرةسس ئةم هةَلمةتانةى تَيدا قةدة ة بكـرَي، لةبـةر   

نتخابيللة يف االبنيللة اللليت تشللغلها مينللع تنظلليم االجتماعللات احلزبيللة و اال: ئــةوة بــةم شــَيوةية بنووســرَيتةوة
 .الوزارات و الدوائر االقليمية املختلفة و دور العبادة

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .سؤزان خان رةرموو

 :بةرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

، يةكــةم بوويتــة مــةنةي تــةنزميي لـة هــةردوو ماددةكــة دةوائــري ئيسةيمـي هــاتووة، دةوائــري االقةــيم اريختةيتـة   
منـ  االسـتخدام،  يـةعين هـةردوو     : ئيجتيماعاتي حيزبي و ئينتيخابي، دواي ئةوة  جارَيكي تـر وتوويـةتي  

مـةنةي حةمةـةي ئينتيخـابي لـةناو وةزارات و دةوائـريي      : حاَلةتةكة ئةتوانني بكةين بة يةك ماددة و بَةـَيني 
مـةنةي ئيسـتيخدامي دور الةبـادة بـؤ حةمةـةى ئينتيخـابي، يـةعين        ئيسةيم و ئةوة، خاَلي دووةم بكرَيتة بـة  

 .ئةوة هةردووكي بكرَيتة دوو خاَل
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .سوثاس، بةآلم دور الةبادة هاتووة لة شوَينَيكي تر، كاك عومةر كةرةم كة

 :بةرَيز عمر عبدالر ن عةي
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ية هةردوو رةقةرةكةي يةك دةاللةت و يةك مةعةومة ئةدات، من ثَيم واية بةم صيغةى خـوارةوة  ئةو ماددة
 االجتماعات احلزبية و الدعاية االنتخابية يف األبنية اليت تشغلها الوزارات ودوائر مينع تنظيم :بنووسرَيتةوة

 .سوثاساالقليم املختلفة، 
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .ذنةى ياسايي رةئيتان تكايةلَي
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 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة تةئيدي بؤضووني بةرَيز عمر عبدالر ن دةكةين، ريةةةن هةردووك يةكة، ئةو ديةايةشي بؤ ئيزارـة  
 .ت، لة عسوبات لةوَى باسي ئةوة دةكا8هاتية، رةقةرةي  27بكرَي باشة، دور الةبادة لة ماددةى 

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةى يةكةم و دووةم تؤزَي  جياوازي تَيدا هةية، هي يةكةم، باسـي كؤبوونـةوةكاني حيزبـي و ئينتيخـابي     
ي و ديةايةي ئينتيخابي بة شَيوازَيكي طشس دةكات، بةآلم هةَلبذاردن دةكات، ئةوةى دووةم، باسي كاري حيزب

 .دةكرَي تةوحيدي بكةين هةردووكيان، ئةطةر تؤزَي  مةجاريان بدةنَي صيا ةكي تري دةكةين
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

ى ياسـايي و نـاوةخؤ   بةرَيزان ثَيشنارَي  هات بؤ ئةوةى ئةو ماددةية ئيةادةي صيا ةى بكرَيت، بـةآلم لَيذنـة  
لةطةَل ئةوةن وةكو خؤي نَينَيت، ئَيستا يةكةم جار ئةيدةينة دةنطدان بؤ ئةوةى ئيةادةى صيا ةى بكرَيت، 
ئةطةر كاك عومةر تةنازول بكات ئةوة نايدةينة دةنطدان و وةكو خـؤي دةمَينَيتـةوة، كـاك عومـةر تـةنازول      

كـةس لةطـةَليس، كــَي لةطـةَل ئـةوةدا نيــة و      31 ناكـات، كـَي تةئيـدي موقتةرةحةكــةي كـاك عومـةري كــرد؟     
ئةيةوَيت وةكو خؤي نَينَيتةوة؟ باشة ئيةادةي صيا ةى دةكةينةوة، تكاية صيا ةكة ئامادة بكـةن، رـةرموو   

 .كاك سةردار
 :بةرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

االقليم و كافة مواقع العمل و الوظيفة للعمل احلزبلي   دوائرمينع استخدام األبنية اليت تشغلها الوزارات و: اوال 
 .و الدعاية االنتخابية

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
ئَيستا كَي لةطةَل ئةو صيا ةي كة كراوة دةست بةرز كاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بـة كـؤي دةنـط    

 .اية رةرمووصيا ةى تازة ثةسند كرا، بؤ ماددةيةكي تر تك

 :بةرَيز مجال قاسم
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى هةذدةم كة دةبَيتة ماددةى شازدةم
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نابَة رةرمانبةرانة رةرمانطةكانة هةرَيم و دةستةاَلتة خؤجَيييةكان دةستةاَلتة ررمانيان يـاخود دةرامـةتة   
نن يـان بـؤ هـةر ثاَلَيوراوَيـ ، بـة      هةرَيم يان هؤبـةكانة يـاخود دةزطاكـانة بـؤ بةرذةوةنـدى خؤيـان بـةكاربيَ       

 .دةزطاكانة ئاساين و سةربازيشةوة بؤ مةبةستة ريكالمة هةَلبذاردن يان كارتَيكردن لة هةَلبذَيرةكان
 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:11)و اليت تصبح املادة ( 18)املادة 
اللوظيفي او ملوارد االقلليم او وسلائلها او      ليلة اسلتغالل نفلووهم   ال جيوز ملوظفي دوائر االقلليم والسللطات احمل  

اجهزتهلا االمنيلة والعسلكرية بالدعايلة االنتخابيلة او التلأثري عللى         اجهزتها لصاحلهم او اي مرشح  لا يف وللك  
 ..الناخبني

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .كَي دةيةوَي قسة بكات؟ كاك شَيردَل رةرموو

 :شَيردَل عبداهلل حةوَيزي بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةنها ئـةوة  وةكـو ئةوةكـةى ثَيشـوو، بيكةينـة، اجهـزة قـوى االمـن الـداخةي، بـؤ ئـةوةى ثـؤليس و هـةموو              
 .شتةكان بطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .كاك شَيخ اهلل رةرموو

 
 
 

 

 :هيم شَيخ اهللبةرَيز شَيخ اهلل ابرا
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثشتطريي لة رةئيةكةى كاك شَيردَل دةكةم، بةآلم رةئيم واية دور الةبـادة لَيـرة داخيـ  بكـرَي لةطـةَل      
هاتيـة، لـةوَي    27مةمنووعة ديةايةي ئينتيخابي تَيدا بكرَي، راستة لـة مـاددةى   : ئةو رةرمانطانةى كة دةَلَي

مةن  و سزا رةرقي هةية، هـةر بؤيـة ثـَيم بـا  بـوو لةطـةَل مـاددةى ثَيشـووتر داخيـ           سزاية، لَيرة مةنةة، 
بكرابا، بةآلم مةجالتان نةدا قسة بكةين، ئَيستا لَيرة جَيي دةبَيتةوة و دور الةبادة لةطةَل ئةوانة رَي  خبةن، 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .ؤ رةئيتان تكايةسوثاس، لَيذنةى ياسايي و ناوةخ
 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد
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 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة تةئيدي رةئي بةرَيز كاك شَيردَل دةكةين، ئةو اجهزة ببَيتة قوى االمن الداخةي، تا شام  ببَيت
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .لَيذنةى ناوةخؤ رةئيتان

 :بةرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هيض تةئسريَيكي ئةوتؤي نية، ئةطةر تَيدا بَي زؤر واريدة
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

بــةرَيزان ئَيســتا ثَيشــنارَي  هةيــة، ئــةو اجهــزة االمنيــة بكرَيتــة قــوى االمــن الــداخةي، وةكــو خــؤي ماددةكــة  
تة قوى االمن الداخةي، كَي لةطـةَليس تكايـة دةسـس بـةرز كاتـةوة،      بنووسرَيتةوة، تةنها اجهزتها االمنية بكرَي

 .زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ يةك كةس لةطةَلي دا نية، بؤ ماددةى دواتر تكاية

 :بةرَيز مجال حممد قاسم
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى نؤزدةم كة دةبَيتة ماددةى حةظدةهةم
  لـة رؤذى دةنطدانـدا بةرنامـةى كاريـاخود باَلوكـراوة يـان  ـةيرى ئةمانـة لـة          نابَة هيض ثاَلَيوراويَـ  :يةكةم

 .بةَلطةنامة بةخؤى يان بة هؤى  ةيرى خؤى باَلو بكاتةوة
نابَة هيض لةوانةى كار لة رةرمانطةكانة هةرَيم دةكةن ياخود ئةنـدامانة دةسـتةاَلتة خؤجَيييـةكان،    : دووةم

 .ؤى يان بة هؤى  ةيرى خؤى باَلو بكاتةوةلة رؤذى دةنطدان دا بةرنامةى كار بة خ
نـابَي ريكـالم يـان دابـة  كردنـي بةرنامــةي كـار يـان بآلوكردنـةوة يـان ثةيـت بـةناوي ثاَلَيوراوَيــ              :سـَييةم 

 بآلوبكرَيتةوة كة تؤمار نةكرابَي لةكةشيتي ثاَلَيوراوةكان
 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :17يت تصبح املادة و ال( 12)املادة 
يقلوم يلوم التصلويت بتوزيلع بلرامج عملل أو منشلورات أو بطاقلات أو غريهلا ملن            ال جيوز ألي مرشح إن :أوال 

 .أو بواسطة غريه الوثائق بنفسه
السللطات احملليلة إن يقلوم يلوم التصلويت بتوزيلع        ال جيوز ألي من العلاملني يف دوائلر االقلليم أو أعضلاء     :ثانيا 

 .فسه أو بواسطة غريهبرامج عمل بن
 عمل أو منشورات أو بطاقات باسم مرشح غلري مسلجل يف كشلف    ال جيوز واع إعالنات أو توزيع برامج :ثالثا 

 .املرشحني
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
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 .كَي ئةيةوَى قسة بكات؟ رةرموو كاك بةكر

 :بةرَيز بكر رتاح حسن
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـةعات لـة رؤذي هةَلبـذاردن، هـةموو ثرؤثاطةنـدةى       24ثـَين  : ة يةك رةقـةرة زيـاد بكـةين، بَةـَين    ثَيم واي
 .هةَلبذاردن قةدة ةية،  قةدة ة بكرَيت باشاة، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .كاك ئارام رةرموو

 :بةرَيز ئارام رةسول مامند
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـةعات   48ئةو بؤضوونة دةكةم، بةراسس عـوررَيكي هةَلبـذاردن هةيـة لـة هـةموو جيهـان،       منين تةئيدي 
بــةر لــة بــرواري هةَلبــذاردن لــة اليــةن دةســتةى ضــاودَيري هةَلبــذاردن، لــة اليــةن كؤمســيؤنةوة، رَيكالمــي     

تي دةسـةتةى  هةَلبذاردن رادةطريَيت، بؤية من ثَيم واية ئةم ماددةية جَيي ئَيرة نيـة، هـةر لـة زمـين دةسـةآل     
 .ضاودَيري كؤمسيؤني هةَلبذاردنة، بؤية من داوا دةكةم البةدرَي ئةم ماددةية، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .دلَير رةرموو.كاك د

 :دلَير اواعي  حسي شاوَيس.بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةشـَي خـاَلي يةكـةم و دووةمـي بكـرَي بـة يـةك و مةسـةلة          منين ثَيم وايـة ئـةم ماددةيـة ئةطـةر نَينَيـت،     
بريتيــة لــة قةدة ــةكردني ثرؤثاطةنــدةى هةَلبــذاردن، ثــَين رؤذي هةَلبــذاردن، لــة راســتيدا نــةك لــة رؤذي  

ــة الي كةمــةوة   ــةبَي ب ــدا، ئ ــاَلي     24هةَلبذاردن ــات نــةمَييَن، خ ــدةى ئينتيخاب ــةوة ثرؤثاطةن ــَين ئ ــةعات ث س
 .َيتةوة وةكو خاَلي دووةم، زؤر سوثاسسَييةمين ئةشَيت دارَيذر

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .لَيذنةى ياسايي رةرموو

 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـةعات حةمةـةى ئينتيخـابي دةوةسـتَيت بـة هـةموو        24ئَيمة تةئيدي ئةو موقتةرةحة دةكةين كة ثَيشـي  
 .وةسائيةَي 

 (:كمال كةركووكي.د)حممد عبدالسادربةرَيز 
 .ببورن كاك عبدالر ان اواعي  ناوى نووسيبوو و قسةي نةكرد، رةرموو

 :بةرَيز عبدالر ان اواعي  سةيم
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 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دلَير كردي، من نامةوَي بيكةم، زؤر سوثاس هةر ئةوةندةم هةبوو.قسةكاني من كاك د
 (:مال كةركووكيك.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .سوثاس، لَيذنةى ياسايي كةرةم كةن
 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

متنـ  الدعايـة   : ئةوة دةبَيـت ببَيتـة ماددةيـةكي موسـتةقي  لـة ئـاخريي ئـةم رةصـَةة بَيـت، بـةو شـَيوة بَيـت            
 .ساعة من موعد رتح باب التصويت 48االنتخابية بكارة اشكاهلا قب  

 (:كمال كةركووكي.د)رَيز حممد عبدالسادربة
سةعات ثَين ئـةوة، ثَيشـنياري لَيذنـةى نـاوةخؤ و ياسـايي تكايـة بـة         48بةرَيزان ئَيستا ئةو موقتةرحة كة 

 .موشتةرةكي ناندةنَي بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان
 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةعات بةسة، بؤ خؤيان ئةخـةون و قةلـةقين نـامَييَن و     24سةعات،  24ة ئَيمة موتةريق بووين و بوويت
 .ئةوة

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
ئةدةينة دةنطدانةوة، دوو موقتةرةح هةية ئةدةينـة ئـاخريي ماددةكـة، بـةآلم ئَيسـتا ضـونكة موناقةشـةي        

سـةعات، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة      48يـةكَي  ئـةَلَي   سـةعات و   24لةسةر كرا، دوو بؤضوون هةية، يةكَي  ئةَلَي 
سـةعات بـَينت ئة ةةبيـة     24كـةس لةطـةَل ئةوةنـة كـة      12سةعات رةرموو دةسس بةرزكاتةوة تكايـة؟   24

سةعات ثةسند كرا، ئةو ماددةية ئيدراج دةكرَي لـة نيهايـةتي ئـةم     48سةعات بَينت،  48لةطةَل ئةوةنة كة 
 .رةصَةة، تكاية بؤ ماددةى تر

 :َيز خةي  ابراهيم حممدبةر
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

، دةبَيتة  ماددةيـةكي موسـتةقي    17ئةو رةقةرةي كة ئَيستا دةنطمان لةسةر دا رةقةرةيةك نية لة ماددةى 
، موناقةشـة كرايـة و   17كة دةبَيتـة   12دةدةين،  17لة ئةخريي ئةم رةصَةةدا، ئَيستا دةنط لةسةر ماددةى 

، ســَي رةقةرةيــة و ئَيمــة وةكــو هــةردوو لَيذنــة لةطــةَل ئةوةينــة كــة وةكــو خــؤي    قســةمان لةســةري كرديــة
 .نَينَيتةوة، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
كة سَي رةقةرةية وةكو خؤي نَينَيت؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة  17كَي لةطةَل ئةوةية ئةم ماددةي 

 .اددةيةكي ترزؤرينةى دةنط ثةسند كرا، بؤ م
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 :بةرَيز مجال حممد قاسم
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي بيستةم كة دةبَيتة ماددةى هةذدةهةم
ــدني       ــة هةَلخةَلةتانـ ــرَي كـ ــة دةكـ ــةوة قةدة ـ ــةن ثاَلَيوراوانـ ــذاردن لةاليـ ــي هةَلبـ ــةكاري ريكالمـ ــتان بـ هةسـ

كردن يان دةست درَيذي بـؤ سـةر خـةَلكي    هةَلبذَيرةكاني تَيدا بَي، يان  ة  و بةكارهَيناني شَيوازي بريندار
 .لةريكالمةكةي هةَلبذاردني تَيدابَي

 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:18)و اليت تصبح املادة ( 20)املادة 
انتخابية تنطلوي عللى خلداع النلاخبني أو غشلهم أو اسلتخدام أسللوب         حيظر على املرشحني القيام بأية دعاية

 .باآلخرين يف الدعاية االنتخابية يح أو التشهريالتجر
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .كَي دةيةوَي لةسةر ئةم ماددةية قسة بكات؟ سؤزان خان رةرموو
 :بةرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مينلع التجلريح و   : رَيتـة يـةك  ئـةوة هـةمووي بك  تنطوي على خلداع النلاخبني أو غشلهم أو اسلتخدام أسللوب،      
ئـةوةى ثَيشـا زؤر دوور و درَيـذة، خؤشـي هـةر هـةمووي مةبةسـت        التشهري باآلخرين يف الدعاية االنتخابية، 

 .ئةوةية كة نابَي تةشهري بة كةس بكةي و تةجرحيي بكةي و بةكاري بَيين بؤ ديةايةي ئينتيخابي
 

 

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .تيار رةرمووكاك جو

 (:جوتيار)بةرَيز كريم جميد شريف
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديـارة هةَلخةلةتاندنةكــة لَيـرة شــتَيكي مةتاتيــة، يـةعين ضــؤن ديــاري دةكـرَي ضــي هةَلخةلةتاندنــة؟كيانَي      
هةبَيت زؤر لة ثرؤذة و درومشـةكاني ئـةو ثةيامـةى كـة هـةَلي طرتـووة تةصـوري وا دةبَيـت كـة ئةمانـة بـؤ            

ــةتَييَن و      هةَل ــتا هةَليانةةخةَلـ ــات و ئَيسـ ــةجَي بكـ ــة جَيبـ ــةم ثةيامانـ ــاتوانَي ئـ ــدةرة و نـ ــدني دةنطـ خةَلةتانـ
سةرطةرميان دةكـات بـؤ ئـةوةى دةنـط بـدةن و دوا جـار نـاتوانَي ئةمانـة جَيبـةجَي بكـةن، طـةر بضـَيتة نـاو              

دةنطـدةر وا لـَي بكـات كـة      تةرسري و تةئويةي ئةوة، رةنطة لة ضوارضـَيوةى هةَلخةلةتانـدني دةنطـدةر بَيـت و    
دةنطي بداتَي، شتةكة لةسةر ئةرزي واقيةدا جَيي نةبَيتةوة، بؤيـة مـةرروزة ئـةوة لـةو ضوارضـَيوة مةتاتيـة       
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نةبَيت و بة نةوعَيكي تر صيا ة بكرَيت، ئةوة لة اليةك، جا قسة لةسةر ئةوة كـرا كـة نـابَي ئـةوة بكـرَي و      
 .و ياسا كامةية كة ئةوكةسانةى سةرثَيضي ئةكةن نابَي ئةمة بكرَي، ئةطةر ئةوانة كران، ئة

 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر
 .كاك زانا رةرموو. سوثاس

 (:زانا) خضربةرَيز قادر سةيد 
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لة وآلتي ئَيمة كةماين كةس كة رَيكالمي ئينتيخابات دةكات مورةشةحةكانن، لَيرة بؤ نـاوى مورشـةحةكان  
، بةراسـس نووسـةرةكانن و ئيةالمـة و كيانـة سياسـيةكانة كـة       حيظر على الكيانات السياسلية : هاتووة؟ بَةَيني

حةمةة دةكات و تةشهري دةكات و تةجريح دةكات، ئةوة لة ئينتيخاباتَيكي رةردي مورةشـةحَي  كـة بةتـةنها    
: كـةم لـة جيـاتي اريرشـحني بَةـَيني     خؤي تةرشيح بكات لة شوَينَي  ئةو حةمةة دةكات، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دة   

 .الكيانات السياسية، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .شوكرية رةرموو.رَيزدار د
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة ثَيم جوانة و رةئيم ، لةبةر ئة(قيام بة)كورد ناَلَيت هةستان بةكاري، يةعين ئةوة تةرجومةيةكي حةريف 
 48رَيكالمــي هةَلبــذاردن لــة اليــةن ثاَلَيورانــةوة لــة مــاوةى : لةطــةَل رةئــي ســؤزان خانيــة، هــةروا بنووســرَي

كاتذمَير بة تايبةتي ئةطةر هةَلخةَلةتاندن و  ة  و بةكارهَيناني شَيوازي برينداركردن يان هَير   كردنـي  
ر نامووسة و لَيـرةدا جـوان نيـة ئـةو وشـةية لَيـرةدا بـةكابَينَيت،        تَيدا بَي، ضونكة دةست درَيذي ئةوة بؤ سة

 .لةبةر ئةوةى هَير   كردن جواناة، سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .لَيذنةى ياسايي و ناوةخؤ رةئيتان تكاية، كاك سةردار رةرموو

 :بةرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ارةت بةو ثَيشنيارةى كة سوزان خان كردي، ثَيشنيارَيكي باشة، بةآلم شَيوازَيكي موتةـةقي تَيدايـة، ئَيمـة    سةب
لَيرة مةبةستمان ئةوة نية تةشهري و تةجريح بة شَيوةيةكي موتَةةق بَيت، لةبةر ئةوةى لة قانوني عسوبـات  

ئةوانــةى ديةايــةى ئينتيخــابي  موعالةجــةى كرديــة، ئَيمــة لَيــرة مةبةســتمان ئةوةيــة بــةس مورةشــةحينة، 
دةكةن، لةوَى دةبَي عيالج بكرَي تةشهري و تةجرحيي تَيدابَي، رةرقةكةى لةطةَل ئةو صيا ةى كة باسي كـرد  
ئةوةندةية، ئةوةى كاك جوتيار باسي دةكات، مةسةلةي خيدال، بةراسس لَيرة ليستةكان يان كةياني سياسـي  

ن، نابَي هيض ررت ورَيَةي تَيدا بَيت لةطةَل ناخب، دةبَي شـَيوازَيكي  ئةوانةى ديةايةى لؤ قوائيمي خؤيان دةكة
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راست و دروسس بةكار بَينن لةطةَليان، نةخيداعي تَيدا بَي و نة  شي تَيدا بَي، ضونكة كَي ئيسباتي دةكات؟ 
بـؤ خؤيـان    البينة عةة من ادعة، ئةوة بؤ مةحكةمةى بةجَيي دةهَيَةني، با هةموو شَيوازَيكي سةرياندن دةبَي

ئةوة عيالج كراية، سَي برطةى تَيداية، هـةموو ئـةو    30بيسةريَينن، ئةوةى كاك زانا باسي دةكات لة ماددةى 
حالةتانةى عيالج كراية لة كيان سياسي، ئَيمة لَيرة بةس باسي ئةشخاب دةكـةين، ئةطـةربَيت و سةرثَيضـي    

سياسـي كـة بةشـدار دةبَيـت لـةو تاوانانـةى        ياسا بكةن ، مةسةلةي حةبس ئةوة لَيرة نيـة، مةسـةلةن كيـاني   
الكيلان السياسلي    يف حالة ثبوت مساهمة :أوال : ئةطةر ئيجازةم بدةي دةدوَينمةوة 30هةَلبذاردن، لة ماددةى 

يعاقلب بغراملة ماليلة مقلدارها     , القانون يف ارتكاب أي جرمية من اجلرائم االنتخابية واملنصو  عليها يف هذا
 .يون دينارمخسني مل( 50000000)

يف املركز االنتخابي يف حالة اقرتافه إحلدا اجللرائم    حيرم الكيان السياسي من األصوات اليت حصل عليها: ثانيا 
 من هذا( 28)واملادة ( 27)من املادة ( ثامنا  , أوال ، خامسا ، سادسا ، سابعا )البنود  االنتخابية املنصو  عليها يف

 .القانون
دينار وال تزيد عن مخسة وعشرين مليون ديناركلل   بغرامة ال تقل عن عشرة مالينييعاقب باحلبس و: ثالثا 

 .القانون من هذا( 22)من خالف حكم الفقرة اوال من املادة 
 (:كمال كةركووكي.د)بةرَيز حممد عبدالسادر

 .كاك خةلي  رةرموو
 :بةرَيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضؤنة، تةبةةن ميتةوةزية سةيري توعون دةكات، دوايي ئةطةر ئةوة حةوي نـةكرد  ئةوةى كة طوتي خيدال 
دةضَيتة هةيةةي قةزائي ئةوةى لة مةحكةمـةي تـةمييز دروسـت بـووة، ئـةو لـةوَي مـةعايريي خـؤي هةيـة          

حيظلر القيلام   )ئيسباتي دةكات كامة خيداعة و كامة خيدال نية، ئةوةى تر ئةوةى كـاك زانـا ئـةَلَيت، ر اسـتة     
مـن خـالف احكـام اريـادة     : ئيحالة دةكات بؤ ئةو ماددة  كـة ئـةَلَيت   24، ضونكة ماددةي (ية دعاية تنطويبأ

و ئةوانــة، ئةوةشــي تَيدايــة و حةبسيشــي تَيدايــة، كيــان شةخصــيةتَيكي مةعنةويــة   20و  12و  18و  17
، قيلام بايلة دعايلة   حيظلر ال حةبس ناكرَي، ئَيمة لَيرة ئةو مورةشةحينةي حةزف بكـةين و دروسـت دةبَيـت،    

 .هةمووي دةطرَيتةوة
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان مورةشةح ئةتواني زيندان بكةي كة موخالةرةي كرد، بةس كيان ناتواني، كاك رورسةت قسةي 
 .هةية

 :بةر َيز ررسةت ا د عبدالةة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مورةشةح ببَيتة كةيان سياسي، باسي مورةشةح بكةين، كاك زانا داوا ئةكات باسي ئةوةى ئةكرد  20ماددةى 
باسي حةبسي  24مورةشةح ببَيتة كيان سياسي، من ئةَلَيم نابَيت ببَيتة كةيان سياسي، ضونكة ماددة 

مورةشةح دةكات، ئةطةر باسي حةبس وةكو خؤي ماوة، خؤ كةيان سياسي حةبس نابَيت، مورةشةح حةبس 
 .سوثاسدةبن، زؤر 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك زانا ئةطةر سةحب دةكةيةوة؟ سةح، ناكاتةوة

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةكات وةكو شتَيكي مةبدةئي، ض مورةشةح بيكات، ض كةيان بيكات، ئةو ثَيشنيارةي  حظرئَيستا لَيرة باسي 
 18ي بكةين، ئةو ماددةية كة دةكاتة ماددةى 24ر ر استة، بةآلم الزمة موعالةجةى ماددةى كاك زانا زؤ

 .الببةين، ضونكة حةبسي تَيداية جا با ئةو حةبسة نةمَينَيت
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .اك شَيروانبةر َيزان ئةو نوقتةية موهيمة، مةجالي ضوار كةسي تر دةدةم قسة بكات، رةرموو ك

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تةئيدي قسةكاني براي بةر َيزم كاك ررسةت دةكةم، ضونكة كيان سياسي حةبس ناكرَي، دةليةيشمان 
، كة تةنها  ةرامةمان بؤ كةياني سياسي لة كاتي موخالةرة كردني ئةم ياساية 30لةسةر ئةوة ماددة 

رةقةر يةك، بة نيسبةت ئةواني  30مةيؤن دينارة، بة نيسبةت ماددةى  50ةرامةى يةكةميان داناية،  
 .ترين مةسائيةي مةعنةوميان داناية، وةكو عيسابَي  لة بؤ كةياني سياسي، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك مة د رةرةج رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

ئةم كيانة وةكو رؤذنامة واية، رؤذنامة  خؤ كؤمةَلَي  خةَلكة، بةآلم سةرنووسةرةكة بةرثرسيارة، هةر 
هةَلةيةك لةو رؤذنامةية بكرَي، سةرنووسةرةكة بةرثرسيارة، هةموو كةيانَي  بةرثرسي هةية، ئةو كةسة 

 .، سوثاسبةرثرسة لة هةموو موخالةراتَي  كة لةو كةيانة دةكرَي
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك كةريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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حيظر القيام باي وةكو حةلَيكي تةوقييتي ئةطةر بطوترَيت، من تةئيدي رةئيةكةي كاك خةلي  دةكةم، 
، يةعين هةم كةيان بطرَيتةوة و هةم مورةشةح قهو املطلق جيري على اطالبة موتةةقي بَيت،  نشاط،

بطرَيتةوة، لَيرةدا هةم حةبسي تَيدا بَي و هةم  ةرامة، يةعين ئةطةر بَيت و بة موتةةقي باس بكرَي، 
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك زانا رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

سَي رةقةرة هةية هةمووي باسي  22شي داناية، لة 22، حةبسي بؤ ماددة 24ئةطةر وا بَي ماددةى 
ئةحزاب و كيانات دةكات، دةبَي ئةوين ال ببةين، ئةوة يةك، منين بةو حةلة تةوريسيةى رازمية كة كاك 

 .خل، سوثاسا.......كةريم و ئةوانة تةرحيان كرد، بة موتةةقي السيام باي دعاية انتخابية
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة وةكو لَيذنةى ناوةخؤ لةطةَل دةقي ماددةكةينة، حةز دةكةم يةك خاَلي روون بكةمةوة، هيض كةيانَيكي 
بكات، كةيان سياسي لة رَيطاي ئةندامةكاني خؤي دةكات، لة رَيطاي ئـةعزاي   سياسي نايَيت مورةشةح تةشهري

خؤي تةجريح دةكات، ئةوةى لَيرة هاتية سزامان لة بؤ ئةو ئةشخاصانة دانـاوة، وةكـو حالـةتَي ، جيهـةتَي      
شةخصــيةي مةعنــةوى هــةبوو، كــة شــيكايةتي لــَي دةكــرَي خــؤ شةخصــية مةعنةوةيةكــة نيــة، شةخصــَي    

ي، هؤ لة داناني ئةو ياسـاية، كـة ياسـاكةمان دانايـة، سـزايةكان لـة كـةماينيان بـؤ زؤرترينيـان،          بةرثرسة لَي
مةسةلةي كةياناتي سياسي و ئةشخاصين بة هةمان شَيوة، بة ثَيي جةرمية و جةسـامةتي جةرميـة، ئةطـةر    

: 3-2ةرة رةقـ  22جةرميةكة زؤر جةسيم بوو، مةسـةلةن كـةيان سياسـين سـزامان بـؤ دانايـة، لـة مـاددةى         
لةبـةر ئـةوةى ئةوةكـة زؤر    حيتفظ  ليشيا مسلحة من املشاركة يف االنتخابات،  حيرم أي حزب أو كيان سياسي

حيلرم أي كيلان سياسلي ملن املشلاركة يف       :ثالثلا  : طةورةية بؤية كةيان سياسي و حزنان داخي  كردية، سَييةم
لصلاحلة   خابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوةمنطقة انت يف حال قيامه بغلق   االنتخابات وحساب األصوات

ضــونكة جةرميةكــة زؤر طةورةيــة، لَيــرة باســي حــزب و كــةياني سياســيمان كرديــة، هــةروةها  أو اللد غللريه، 
 .مةيؤن دينار  ةرامةمان داناية، لةبةر ئةوةى جةرائيمةكان طةورةنة و زؤر سوثاس 50، 30ماددةى 

 (:كةركووكيكمال .د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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ئَيستا دوو رةئي هةية، رةئيةك ئةوةية كة مورةشةح البضـَي، رةئيـةكين هةيـة كـة وةكـو خـؤي نـَييَن، كـَي         
لةطــةَل ئةوةيــة كــة مورةشــةحني البضــَي تكايــة دةســس بةرزكاتــةوة؟ ماددةكــة وةكــو خــؤي ئــةمَييَن بــةس     

 .مورةشةحني البضَيت

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

حيظلر اي كيلان بايلة دعايلة انتخابيلة، تنطلوي عللى خلداع         : ئَيمة تةئيدي كاك زانا دةكةين كةواي لـَي دَيـت  
 .الناخبني و غشهم او استخدام اسلوب التجريح او التشهري باآلخرين، يف الدعاية االنتخابية

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ة دةسس بـةرز كاتـةوة؟ سـوثاس، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة كـة وةكـو خـؤي نَينَيتـةوة؟           كَي لةطةَل ئةوة داية تكاي

 .ئة ةةبية وةكو خؤي ماوة، بؤ ماددةيةكي تر

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي بيست و يةكةم كة بوويتة ماددةى نؤزدةهةم
س يان لة بودجةي وةزارةتـةكان يـان مـاَلي وةقـف يـان      خةرج كردني ثارة بؤ ريكالمي هةَلبذاردن لةماَلي طش

 .ماَلي ثشتطرييي دةرةكي قةدة ةية
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (: 12)و اليت تصبح املادة ( 21)املادة 
أموال الدعم  ف أو منعلى الدعاية االنتخابية من املال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوق حيظر اإلنفاق

 .اخلارجي
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .ئةوانةى ئةيانةوَي قسة بكةن لةسةر ئةم ماددةية دةستيان بةرزبكةنةوة، كاك زانا رةرموو
 

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: ي كرد، ئةطةر بَيت و دةستكاري بكةين زؤر باشة، ئةوينخاَلَيكي طرنط هةية لَيرة، ميتةوةزية  ثَيشنيار
دياري كردني سةقيتَي  بؤ ئينيتاق لةسةر حةمةةى ديةايةي ئينتيخابات، راستة مالةكة ئي ئةو حيزبةية، لة 

ئاخرييدا موَلكي ئةو ميةةةتةية، ثَيويست ناكات ئيسراف و تةبزير بكرَي لةسةر حةمةةي ئينتيخابي، بؤية 
و ال  وز ان يتجاوز سسف االنيتاق عةة الدعاية االنتخابية، : بؤ زياد بكرَي باشةئةم مةقتةعةي 

 .، مةبةة َيكي دياري تةحديد بكرَي، لة زؤر وآلتاني دونيا ئةوة هةية)........(مبةغ
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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 .كاك كةريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

بةر اسس لة نيهايةتي ماددةكةدا هاتووة، من اموال الدعم اخلارجي، ئةطةر مةبةسس لَيرة دةعمي ئةموالي 
خار ي بَيت، ئةوة هةر لة ئةساسدا مةحزورة، هيض حيزبَيكي سياسي، هيض كةيانَيكي سياسي نابَيت مال لة 

وةية ثَيم واية لة جَيطاي خؤيدا نية، ئةوة هةر حةزف دةرةوةى وآلت وةربطرَيت، بؤية لَيرةدا هاتين بةو شَي
 .بكرَي زؤر باشة، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .شوكرية رةرموو.د

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

الة ثشتطريية؟ بؤية ثَيويست ناكات لَيرةدا يان مالي ثشتطريي دةرةكي قةدة ةية، يةعين ئةبَي ضي بَي ئةو م
 .لَيرةدا بَيت، ئةطةر البةَي جواناة، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 لَيذنة رةئيتان؟

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةسةلةن دةعم بؤ خؤي كؤدةكاتةوة،  من ثَيم وا نية حاَلةتَيكي زؤر دميوكراسي بَيت، هةندَي ليست هةية
تةبةروعات كؤ دةكاتةوة، لةوانةية بتوانَي تةبةروعاتي يةكجار زؤر كؤبكاتةوة و ضةند بؤ حةمةةي خؤي 

سةرف دةكات، ئةوةي طرنطة الي ئَيمة، ئَيمة دةنطمان لةسةر ئةوةي دا موددةيةك دادةنرَيت، ئةوين تاكو 
ةو وةختة رادةوةستَيت، مةسةلةي ثارة كةس ناتوانَي رَيي لَي بطرَي كاتذمَير ثَين هةَلبذاردن، هةتا ئ 24

ئةوةى كاك كةريم بةحري باسي دةكات، بةراسس ئةوةى دةعمي خار ي تاكو ئَيستا : ئةوة يةك، دووةم
باس نةكرايةو تةنزيم نةكراية بةو شَيوةية، لةوال  عسوبةي بؤ دادةنر َيت، ثَيمان واية ئةو ياساية، 

موتةكاميةة و دةبَي هةموو جةوانيبةكاني وةربطرين، لةو جةوانيبانة  ئةوةية كة دةبَي دةعمي ياسايةكي 
 .خار ي هةبَي، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئةم ماددةية وةكو خؤي ئةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة وةكو خؤي نَينَيتةوة دةسس 

 .س، كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةى دةنط قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر تكايةبةرزكاتةوة، سوثا

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةي بيست و دووةم كة دةبَيتة ماددةى بيستةم
بـةخائني  بةكارهَيناني هةر شَيوةيةك لةشَيوةكاني ثاَلةثةستؤ يان ترساندن يان بـةكارردانان يـاخود   : يةكةم

دانان يـان ثيشـانداني شـس هةَلخةَلـةتَين يـان ثَيـداني دةسـكةوتي مـاددي يـان مةعنـةوي يـان بـةَلَين ثَيـدان              
لةاليةن هةر حـزب يـان كؤمـةَل يـان ر َيكخسـنت يـان كيـان يـان  كةسـةكان، يـان هـةر اليـةنَيكي تـر قةدة ـة               

 .دةكرَيت
ي هةبَيت، بَيبة  دةكرَيت لة بةشداري كردن لـة  حزبَي  يان كيانَيكي سياسي كة ميةيشياي ضةكدار: دووةم

 .هةَلبذاردنةكاندا
هــةر كيــانَيكي سياســي بَيبــة  دةكرَيــت لةبةشــداري كــردن لــة هةَلبذاردنــةكان و حســَيب كردنــي     :ســَييةم

دةنطةكان لةبارَيكدا ئةطةر بـةهَيز يـان بةهةر ةشـة ناوضـةي هةَلبـذاردن داخبـات بـؤ بةرذةوةنـدي خـؤي يـان           
 .خؤي لةدذي  ةيري

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (: 20)و اليت تصبح املادة ( 22)املادة 
 حزب أو مجاعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت  نارسلة أي شلكل ملن أشلكال     حيظر على أي :أوال 

 .نح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بهاالضغط أو التخويف أو التكفري أو التخوين أو التلويح باملغريات أو م
 .حيتفظ  ليشيا مسلحة من املشاركة يف االنتخابات حيرم أي حزب أو كيان سياسي: ثانيا 
منطقة انتخابية  يف حال قيامه بغلق  حيرم أي كيان سياسي من املشاركة يف االنتخابات وحساب األصوات :ثالثا 

 .احلة أو اد غريهلص بالقوة أو التهديد باستخدام القوة
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

كَي ئةيةوَي قسة بكات؟ ئةم ماددانة هةمووي ئيتييتـاق لةسـةري كـران، بـةس ديـارة زؤر موناقةشـة دةكـرَي        
 .نازامن مةسةلة ضية، كاك شَيخ جةعيتةر رةرموو

 
 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نيـةكم هةيــة بـؤ هــةردوو لَيذنـة لةســةر بر طـةى يـةكي مــاددةى بيسـت، ئــةو دوو بةشـةي ثَيشــةوة        مـن تَيبي 
قةيناكة مةن  بكرَي، بةآلم ضؤن حيزبَيـ ، كـةيانَيكي سياسـي، تـؤ مـةنةي ئـةوةي دةكـةي رَيكـالم بكـات بـؤ           

يـان بـةَلَين    خؤي، بَةَي، من خةدةمات ثَيشكة  دةكةم، من خزمةتي ميةةةت دةكةم، من ثرؤذةم هةية، ئةوة
ثَيدان لة اليةن هةر حيزبَي ، يان هـةر كـةيانَي ، ضـؤن ئـةو حيزبانـة مـةنةي ئـةوة دةكـرَين كـة حةمةـةي           
ئينتيخابي بؤ خؤيان بكةن؟ ثـرؤذة  تةقـديم بكـةن كـة خزمـةتي ميةةـةت دةكـةن، بةشـي ثَيشـةوة قـةينا           

 .س، زؤر سوثاسهةبَي، بةشي دواوة ضؤن ئةبَي لةطةَل كيان سياسيةكان ناطوجنَي بةراس



 281 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك جةمال رةرموو

 :بةر َيز مجال يوسف بؤتاني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (: 22)املادة 
 حزب أو مجاعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت  نارسلة أي شلكل ملن أشلكال     حيظر على أي :أوال 

 .ئةوةندة كارية، ئةو هةموو درَيذ ثَيدانة بةر ةئي من زؤرة، سوثاسغراء، سياسة االكراه و اال

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك حامت رةرموو

 :بةر َيز حامت حممد جان حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةية، مةسةلةن يةكةم، ئـةوين  ، لةسةر يةكةم و دووةم و سَييةم قسةم ه20كة بوويتة ماددةى  22ماددةى 
ي تَيدايـة، و تَيكـةآلوي و   (يان)، (يان)زؤر لة شوَينَيكدا هاتووة كة زؤر(يان)ئةوةية بة حةقيسةت كة هاتووة 

بةكارهَيناني هةر  :د-ثَيكةآلوي تَيداية لة صيغةكة، من ثَيم باشة ئةوة بكرَيتة دو ب و ج، بةو شَيوةية، يةكةم
 .ةثةستؤ يان ترساندن يان بةكارردانان ياخود بةخائني دانانيشَيوةيةك لةشَيوةكاني ثاَل

 .ثيشانداني شس هةَلخةَلةتَين يان ثَيداني دةسكةوتي ماددي يان مةعنةوي -ب
بةَلَين ثَيدان لةاليةن هةر حزب يان كؤمةَل يان ر َيكخسنت يان كيان يان  كةسةكان، يان هةر اليةنَيكي تر  -ج

 .قةدة ة دةكرَيت، زؤر سوثاس
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك ثري خدر رةرموو

 
 
 
 :سةيمان خةي  خضربةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة خاَلي يةكةم، وةكو ئةوةى كاك شَيخ جةعيتةرين ئيشارةتي ثَيدا، هةر طروثَي  يـان هـةر حيزبيـ ، مـايف     
َيـي بريـاري دهـؤكم سـؤزَي بداتـة جـةماوةري، ئينجـا، بـال         خؤيةتي رَيكالم بكات، ، من كة هامت طةيشـتمة ج 

او منح مكاسب مادية او مةنوية، ئةز بَيذم ئةو بَيتة الدان باشاة، هةتا مو ريات نَينَيـت  : نَينيَبت، بةس 
قةيناكة، او منح مكاسب مادية او مةنوية او الوعد بها، هةر كةسَيكي بؤ خؤي رَيكالمَي بكات و سؤز دةداتـة  

 .كيخةَل
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 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .عبدالر ان رةرموو.د

 :بةر َيز عبدالر ان اواعي  سةيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تَيبَينيم لةسةر خاَلي دووةم و سَييةم هةية، كة هةردووكي وةكو يةكة، بة رةئي مـن هـةردووك بكرَيتـة    
 .حيتفظ  ليشيا مسلحة من املشاركة يف االنتخابات اسيحيرم أي حزب أو كيان سي: ،يةك خاَل

منطقلة انتخابيلة    حيرم أي كيان سياسي من املشاركة يف االنتخابات وحساب األصوات يف حال قيامه بغلق :ثالثا 
هةردووكي يةكـة، لةبـةر ئـةوة مـن وا بـةبا  دةزامن      لصاحلة أو اد غريه،  بالقوة أو التهديد باستخدام القوة

 .ببَيتة يةك، زؤر سوثاسهةردووك 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .زؤر سوثاس، كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئـةوةى تةهديـدين   الضغط أو التهديد،  أشكالمن ثَيم باشة بؤ بر طةى يةكي تةهديدين زياد بكةين، 
ئةكرَي، ئةكرَي بة قسة بة هةندَي شت تةهديدي خةَل  بكرَي، بر طةى سَي، باس ئةكات و لةو تاوانانةية كة 

، ئَيمة لة ماددةى يةك تـةنها ثَيناسـةي مةركـةزي ئينتيخابيمـان     يف حالة قيامه بغلق منطقة انتخابية: ئةَلَي
ةى مةنتيسـةي  كردووة، حةق واية ئـةو مةركـةزة ئينتيخابيـةي بكةينـة مةنتيسـةي ئينتيخـابي، لةبـةر ئـةو        

ئينتيخابي زؤر رراواناة، عادةتةن دةنطدان لة يـةك مةنتيسـةي ئينتيخـابي، بـا  وايـة بنووسـن مةركـةزي        
ئَيمـة ثَيناســةي مةركـةزي ئينتيخابيمـان كــردووة، رةنطـة لـة مةركــةزي       5ئينتيخـابي، ثَيناسـةكة لــة برطـة    

 .ة، سوثاسئينتيخابي ئةو مةشاكيالنة هةبَيت، مةنتيسةي ئينتيخابي رراوانا
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك كةريم رةرموو
 :بةر َيز كريم حبري عبدالةة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي يةكةمم كاك جةمال بؤتاني كردي، خاَلي دووةم ئةوةية، لَيرة تةحديد بكرَي لة ديةايـةي ئينتيخـابي،   
 .بكرَي لة ئاخريي، زؤر سوثاس يف الدعاية االنتخابية، ئةوةى ئيزارة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك كةريم رةرموو

 :بةر َيز كريم جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 283 

هـاتووة، بةراسـس سـةرتاثاي ئـةو ثرؤسـةية      ( بـةَلَين )كاك شَيخ جةعيتةرين قسةي لةسةر ئةوة كـرد، لَيـرة   
بَيـت، لَيـرةدا بـةَلَيين    ( بـةَلَين )لةسةر بةَلَيندانة بـة خـةَل ، ئةطـةر قسـة لةسـةر      كةيانة سياسيةكان ئيشيان 

هةَلخةَلةتَينةر بَيت، لة ثَيشا قسةمان لةسةر بةَلَيين هةَلخةَلةتَينةر كرد، بةآلم ثَيويسـتة ئـةو بةَلَينـة جيـا     
شـروعَيكيان هةيـة، لـة    بكرَيتةوة، ضونكة كؤي ثرؤسـةكة، كـؤي كيانـةكان كـة دَيـن، ثرؤذةيـةكيان هةيـة، مة       

مةشروعةكة بةَلَينة ئةيدةن بة خةَل ، ئةطةر ضوونة سةر دةسةآلت و دةسةآلتيان طرت، ئةو بةَلينانة دةبَي 
جَيبةجَي بكةن، لةبةر ئةوة ئةبَي ئاطامان لةو حاَلةتة بَيت لَيرة، بر طةى دووةم و بر طةى سَييةم لة راسـتيدا  

ةبَي بةشداري ناكـات، بـةآلم لـة سـَييةمدا ئةطـةر بـةهَيز ناوضـةيةكي        ئةو كيانة سياسيانة ئةطةر ميةيشاي ه
داطري كرد، بةآلم ئةطةر لة بر طةى دووةمدا رَيطةمان لةو كةيانة طـرت كـة ميةيشـياي هـةبَيت، ئـةى بـة ضـي        
داطريي دةكات؟ لةبةر ئةوةى بر طةى سَييةم ثَي ئةضَي زيادة بَيت، ضونكة لةيةك دةضن، اليةنَي  كـة هَيـزي   

ية قةدة ة ئةكرَي بةشداري هةَلبذاردن بكات، كةواتة هَيـزي بةدةسـتةوة نـامَييَن ناوضـةكة داطـري بكـات،       هة
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .طَيالس خان رةرموو

 :بةر َيز طَيالس حمي الدين حممد  ريب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: ماددةى بيستدا، ئةكرَي ئـةم بر طـةى يةكـةم البـةَي، تَيبـيين دووةميشـم       من دوو تَيبينيم هةية، يةكةم، لة
 .ميةيشاي ضةكداري بكرَي بة هَيزي ضةكداري، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية

 
 
 

 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يشتين ثَيشاين موتةريق بووين لةسةر ئةوةى تةئيـدي ماددةكـة دةكـةين وةكـو خـؤي هـاتووة،       ئَيمة لة دان
منح مكاسـب ماديـة، باسـي شـَيوةيةكي عـام ناكـات، باسـي ئـةوة دةكـات كـة كـةيانَي  ئةضـَيتة الي سـةرؤكي              

ئةوةندة دةكةم  عةشَيرةتَي ، ئةوةندة ثارةي دةداتي و دةَلَي كور ي تؤ دةكةم بة قائيمسام، دةيكةمة موحارز،
بؤ ئةوة، ئةوة كر يين دةنطة، ئةوة دروست نية، بةس عام وعـودي بَةـَي، مـن بـؤ ئَيـوة شـاريةةكان وا دةكـةم،        
ئةوة حةقي خؤيةتي ئةوة وا ناطرين، ئةوة باسي شس رةردي و موحةدةدة، ئَيمة تةئيدي ماددةكـة دةكـةين   

 .وةكو خؤي، سوثاس



 284 

 (:ةركووكيكمال ك.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .شوكرية رةرموو.د

 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي يةكةم، وشة قةدة ةكردن بضَيتة ثَيشةوة كة لـة كؤتـايي دانـدراوة، ضـونكة      20من ثَيم باشة ماددةى 
ك حـامت يةكـدةطرم كـة    جار يان دانراوة، من لةطةَل كـا  12زؤر بة قوةت دةبَي، ئةوة خاَلَي ، خاَلي دووةمم، 

ببَيتة د و ب و ج، خاَلي دووةم و سَييةم يـةك خبرَيـت، هـةروةها وشـةي هـةر حيزبَيـ ، بضـَيتة سـةرةوة، لـة          
كــة ميةيشــياى ضــةكدارى هــةبَيت، بــَة بــة  دةكرَيــت لــة  خــاَلي دووةم، نــةك هــةر حيزبَيــ  يــان كــةيانَي ،

 .ة باسة كيانة سياسة دةكات، زؤر سوثاسهةَلبذاردن، ئةم دوو خاَلة بكرَيتة يةك، ضونكة هةردووك
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .نيساب كةمة، سَة كةوان كةمة، رةرموو كاك سةردار
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
جياوازى زؤرى تَيداية،  3طةى و بر  2هةية، بةر استة بر طةى  3و بر طةى  2هةندَي  ثرسيار لةسةر بر طةى 

ئةطةر بتوانَة ئةو  3باسة ئةوة دةكات اليةنَي  ئةطةر ميةيشيايةكة موسةلةحة هةبَيت، بر طةى  2بر طةى 
مةنتيسة داخبات بةهَيز، دةكرَيت مةنتيسةى بةهَيز و ميةيشياشة نةبَيت، بة ئةنواعة هَيز، ضونكة 

ة هَينان، دةكرَى هَيزيشة نةبَيت، تةنها هةر ةشة دةكات و خةَل  لةاليةكة تر دةَلَيت، ئةطةر بة هةر ةشة و ب
دةترسَيت و مةنتيسة دادةخرَيت، واتة لَي  جياوازة، ئةوةى طيآلس خان باسة كرد، ميةيشيا بكرَيتة 
هَيزَيكة ضةكدارى، هةر حيزبَي  كيانَيكة سياسة و هَيزَيكة عةسكةرى هةبَيت، واتة ميةيشياية و هةمان 

 .ثاسنةوعة، سو
 
 

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
بةر َيزان، خاَلَيكة كة تةوزحية هةبَيت، هةموو نةسة جةزائة وةكو حسوقيةكان دةَلَين، ثَيويستة زؤر ورد 
بَيت، هيض عسوبةيةكين نابَيت ئةطةر نةسَي  نةبَيت، لةبةرئةوة، ئةوة لة جَيطاى خؤى هاتووة، ليذنةى 

خؤ  لةسةر ئةسَةة مةوزوعةكةن، دةدةينة دةنطدانةوة، بةآلم نيساب كةمة، كَة ئَيستا لةطةَل ياساية و ناو
ماددةكةية وةكو خؤى بَيت كة هةر دوو ليذنة ثشتيوانة ىَل دةكةن، تكاية دةستتان بَةند بكةن؟ رةرموون، 

 .ك خةي  رةرمووكَة لةطةَل دانية؟ يةك كةس، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، بؤ ماددةى دواتر، كا
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان



 285 

، لَيرة تةسبيت 21ئَيستا جَيطاى تةسبيتة ئةو ماددةية، ئةوةى ثَيشا دةنطمان بؤى داوة، دةبَيتة ماددةى 
دا قبل متنع الدعاية االنتخابية بكافة أشكا)دةكرَيت، ئةخريى ئةو رةسَةة، دواى ئةو ماددة واى ىَل دَيت 

 .ئةمة دةنطمان بؤى داوة، ئةو ماددة دَيتة ئَيرة، بوعدة( مثانية واربعني ساعة من موعد فتح باب التصويت
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ةو ماددةية لة نيهايةتة رةسَةةكة دابندرَيت، بةآلم ئةو سيا ةية بةر استة ئَيمة دةنطمان بؤ ئةوة دا كة ئ

سةعات قةدة ة دةكرَيت، ئةى ئةطةر كيانَيكة  24ثَيويستة بة ضارةسةر هةية، لةبةرئةوة دةَلَيت ثَين 
 .؟............ سياسة

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
، ثةسةند كراوةو زؤرينةى ئةندامانة ثةرلةمان بةو شكةة قةبوَليان كرد، بؤ تكاية ئةوة دةنطمان بؤى داوة

 .ماددةيةكة تر تكاية، دواتر ماددةيةك ثَيشنيار بكةن، كاك مجال رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 
 بةشي شةشةم

 تاوانةكاني كاتي هةَلبذاردن
 

 :ماددةي بيست و دوو
بةياننامةيةك يان وَينة ياخود بآلوكراوةي هةَلبذاردني تايبةت لةدةرةوةي شوَينةكانة بؤي  هةر كةسَيكي

 .تةرخان كراوة هةَلواسَيت بةطرتن حوكم دةدرَيت، كةلةمانطَي  زياتر نةبَيت
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .ؤكة ثةرلةمانبةر َيز سةر
 

 الفصل الساد 
 االنتخابية اجلرائم

 :املادة الثانية والعشرون 
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 ال تزيد على شهر كل من الصق البيانات أو الصور أو النشرات االنتخابية اخلاصة خارج يعاقب باحلبس مدة

 .األماكن املخصصة دا
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .ةمة قسةى هةية؟ كاك رشاد رةرمووبةر َيزان كةس لةسةر ئ

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لـة  ( ال تزيلد عللى شلهر  أو بغراملة التزيلد علن مائلة اللف دينلار          يعاقب بلاحلبس ملدة   )من ثَيشنيار دةكةم 
قـةيم دةكـةن، هةنـدَي      حاَلةتة ئينتيخابات، بؤ خؤتان دةزانن لة جَييان سـةيارةى دةر ازَيننـةوة، وَينـةى ىلَ   

جار مَيرمنداَلَيكة روَي  بة ديوارَيـ  هةَلدةواسـَيت، ئـةوة دياردةيـةكة بـا  نيـة بيطـرن و ر اسـتةوخؤ لـة          
يعاقلب   )ذوورَية بكةن، مادام حوكمة با  ةرامةشي لةطةَل بَيـت، يـةعنة يـان  ةرامـة يـان حـوكم، بكرَيتـة        

على مائلة اللف دينلار كلل ملن الصلق البيانلات أو الصلور أو          ال تزيد على شهر  او بغرامة التزيد باحلبس مدة
 (.األماكن املخصصة دا النشرات االنتخابية اخلاصة خارج

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك بكر رةرموو

 :بةر َيز بكر رتاح حسني

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ينتيخابات، دواى ر ؤذى هةَلبذاردن ئازاد بكرَيتمن ثَيم باشة، بةطرتن حوكم بدرَيت تار ؤذى ئ

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك خةي  رةرمووليذنةى ياساية رةئيتان تكاية؟ 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقة ماددةكةين وةكو خؤى نَينَيت

 (:كمال كةركووكة.د)بداهلل بةر َيز حممد قادر ع
 .ليذنةى ناوخؤ رةئيتان؟ رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئَيمة كة ئـةو سـزايانةمان دانـاوة، بةر اسـتة هـةم بـة هةماهـةنطة هـةردوو ليذنـة، لـةناو ئةوانـةى سـيا ةى             

كة، هةروةها هةوَلمان داوة نةسـةقَيكة هـةبَيت لةطـةَل ياسـاى     مةشروعةكةيان كردووة لةطةَل هةردوو ليذنة
 .هةَلبذاردنةكانة ئةجنومةنة ثارَيزطاكانة عرياق و، سوثاس

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
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بةر َيزان ئَيستا دةدةينة دةنطدان، كَة دةيةوَيت ماددةكة وةكو خؤى نَينَيت دةستة بَةند بكات تكاية؟ 
 .كاك مجال رةرموورموون، كَة لةطةَلدانية؟ يةك كةس، بة زؤرينةى دةنط قبوَل كرا، بؤ ماددةيةكة تر، رة

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .23كة دةبَيتة ماددةى  24ماددةى 

 :ماددةى بيست و سَة
شة  مانطين زياتر نةبَيت، ئةو كةسة بةماوةيةك حوكم دةدرَيت كةلةمانطَي  كةما نةبَيت و لة 

بة ةرامةيةكين كةلةيةك مةيؤن دينار كةما نةبَيت و لة ثَينج مةيؤن دينارين زياتر نةبَيت، ئةطةر 
 .ي ئةم ياسايةي كرد( 21-20-12-18ـ  17)سةرثَيضي ماددةكاني ذمارة 

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك خةي  رةرموو

 :براهيم حممدبةر َيز خةي  ا

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 : املادة الثالثة والعشرون

مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مليون دينار وال تزيد عللى   يعاقب باحلبس
 .من هذا القانون( 21-20-12-18ـ  17)ماليني دينار من خالف أحكام املواد  مخسة

 (:كمال كةركووكة.د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 :ثا  ئةوةى دوو ماددة ئيةغا كرا لةو ثرؤذةية سيغةكةى بةو شَيوةية دةبَيت

 :ماددةى بيست و سَة
مليون دينار وال تزيد عللى   مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن يعاقب باحلبس

 .من هذا القانون( 12و  18و  17،  11، 15)ماليني دينار من خالف أحكام املواد  مخسة
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .سارا خان رةرموو

 :ثريؤتخضر بةر َيز سارا 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

، ئةو سزايانة، بة رةئة من سزايةكان كةمن، لةبةرئةوةى  24بة نيسبةت ئةو ماددةية كة بووةتة ماددةى 
كة باس لة بةكارهَينانة  21ئةو تاوانانةى باسكران لة ثَيشةوة ئةو سزاية زؤر كةمة بة تايبةت بؤ ماددةى 
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ماَلة طشتة و بودجةى وةزارةتةكان دةكات بؤ ر يكالمة هةَلبذاردن، ضؤن دةبَيت ئةوةيان؟ لَيرة ئةطةر بَيتو 
بتوانَيت ماَلة طشتة يان بودجةى وةزارةت بؤ ر يكالمة هةَلبذاردن بةكاربهَينَة، دةشتوانَة ئةو  ةرامة ئةو 

التس  عن مةيون دينار والتزيد عن )كةمةى كة لَيرة دانداراوة بيدات، بؤ منوونة لَيرة  ةرامةكة دةَلَيت 
اى من زياد بكرَيت، بكرَيت بة ئةوة زؤر كةمة، حةقة حةبسةكة  عةينةن شت بةر ( عشرة ماليني دينار

، ضونكة ئةو 30ى ماددةى 2ين بةَيت بؤ بر طة  21 ،(ستة اشهر، التقل عن ستة اشهر والتزيد عن سنة)
كة ىَل ستاندنةوةى سيسةية لةو  30لة ماددةى  2طةورةترة، حةقة بةَيتة بر طةى  21تاوانة لة ماددةى 
 .كيانة، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكة.د)هلل بةر َيز حممد قادر عبدا
 .سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
مةرروزة ئةمين ( ساعة 48متنع الدعاية االنتخابية قبل مدة )كة  21ئَيمة ماددةيةكمان هةية، ماددةى 

كة بة ثَيضةوانةى ئةوةوة بضَيتة ثاَل ئةو ماددانةى تر، بؤ ئةوةى ئةو كيانة سياسية ياخود ئةو ليستةى 
هةَلسَة، ئةوين بتوانَة هينَيكة بةرامبةر بكةى، يةعنة ئَيستا ئَيمة بةو تةسةلسولةى تازة بيطؤر ين دةبَيت 

كة ئَيمة ئيزارةمان كردووة، ئةوة ضؤن ضارةسةر بكةين  21، ئةى ماددةى 12و  18و  17و  11و  15بة 
 .شة هةر لةوَى دابندرَيت، زؤر سوثاسو لة كوَى عسوبةى بؤ دابنَيني؟ من ثَيم با

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك رشاد رةرموو

 
 
 
 

 

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ثَيشنيار دةكةم حةبس و  ةرامة نةبيت بة يةكةوة، ئَيمة لَيرة حوكمةكةى دةدةين، با مةجالَي  ىَل طةر َيني 

يعاقب باحلبس مدة التقل عن )قازى بر َي  مرونةتة نَينَيت، يان حوكم بَيت يان جةزا، بةو شَيوة بَيت  بؤ
 (.شهر والتزيد عن ستة اشهر أو بغرامة التقل عن مليون دينار والتزيد على مخسة ماليني دينار

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك كريم رةرموو

 :يم حبرى عبداهللبةر َيز كر
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 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
من لةطةَل رةئيةكةى مام رشاد دام، ئَيمة ماوةيةكة موالحةزة دةكرَيت زؤر ثاثةندين بة دةقة جامدةكان، 
خاسةتةن عسوبات، كة رةلسةرةى سزادان نابَيت بةو شَيوةية بَيت، يةعنة حبس و  ةرامة بة يةكةوة بة 

وَلتةيةك بؤ قازى بةجَة بهَيَةة بؤ ئةوةى بة ثَية زرورة قةزيةكة، زرورة بَة ئةوةى هيض مةجالَي  و س
موخةرةرة قةزائة و قانونة، لَيرةدا لة مةحاكم ناكرَيت تؤ بية ينةوةو يةكسةر حةبس و  ةرامة ثَيكةوة 

 .يان بة هةريةك لة عسوباتةكان، زؤر سوثاس( بتة  الةسوبتني)بَيت، حةبس و  ةرامة يان 
 (:كمال كةركووكة.د)مد قادر عبداهلل بةر َيز حم

 .ظيان خان رةرموو

 :ثاشا خضربةر َيز ظيان ا د 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
منين رةئيةكةم لةطةَل رةئيةكةى مام رشاد و كاك كرمية، بةآلم حوكمةكة يان ئةو بَيت يان ئةو، ئةو 

 .، زؤر سوثاسمانط تا ساَلَي  بَيت باشاة 1مانط،  1حوكمة كةمة مانطَي  تا 
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .طةالوَيذ خان رةرموو

 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةو ماددانة هةموويان نةرسة عسوباتن، ( 12و  17و 11و  15)كة ئةو بر طانة  23بة نيسبةت ماددةى 

  عسوبات هةية خةرييتن، يةعنة هةندَي  لةو ماددانة هةية ئةطةر بَيني موقارةنةى بكةين، هةندَي
يةعنة تؤزَي  توندة، ئةطةر موقارةنة  15موخالةرةى خةرييتة و هةندَيكيشيان توندة، بؤ منوونة ماددةى 

 20كة بووةتة  22خةريف ترة، لة هةمان كاتين دا ماددةى  12، كة ماددةى 12بكةى لةطةَل ماددةى 
، يةعنة حيزبةكة لَيرة كة حةرمان كراوة ئةسَةةن، يةعنة لةسةر ئةوة (م حزبحير) 3و  2خؤى بر طةى 

 .عسوبةشة دةدرَيتَة؟ سوثاس
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .كوَيستان خان رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 12و  18و  17و  11و  15ذ خان دةكةم، بةر استة ماددةكانة ثشتطريى ثَيشنيارةكةى سارا خان و طةالوَي

ئةمانة موخالةرةى زؤر قورسن باسة ئةوة دةكةن، بةكارهَينانة دام و دةزطاى  20و  12ئةوةى كة بووة بة 
حكومةت، بةكارهَينانة ثارةى دةوَلةت، بة خائني ناساندن و تةكيتري كردنة خةَل ، ضؤن دةبَيت عسوبةكةى 

م بَيت؟ من ثَيم واية عسوبةكةى وةكو حةبسةكة  زؤر كةمة و ثارةكةشة زؤر كةمة، بؤية تؤ ئةوةندة كة
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جيابكرَيتةوة عسوبةكةى زياد بكرَيت، ضونكة ( 20و  12لةطةَل  11و  15)ئةوة بكة بة دوو ماددةى جيا، 
ئةوةندة، بة ئةطةر سةيرى ئةوة بكةين و بطةر َيينةوة بؤ ئةوانة موخالةرةى زؤر قورسن، ناكرَيت بة 

مانط بَيت، حاكم دةتوانَيت ئييتراجة بكات و حوكمةكةى بةسةرا جَة بةجآ  1تايبةتة كة مانطَي  بؤ 
 .نابَيت، سوثاس

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .ضرؤ خان رةرموو

 :بةر َيز ضرؤ عةة  ة امني

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ين ئةطةر يةكَي  موخاليتة  21مان ئيزارة كرد، ئةطةر بكرَيت بؤ ماددةى  21لة رةسَةة ثَيشوو ماددةى 

و  11و  15سةعاتة بَيت، عسوبةيةك دادةندرَيت، ضونكة من ئةيبينم بةر استة لةطةَل ماددةى  48ئةو 
عسوبةكةى يةك ناخرَيت، ضونكة تؤزَي  ئةخيتاة، لةبةرئةوة ئةطةر ئةوين مةسةلةن  12و  18و  17

دابندرَيت ئةو ماددةية ، جا نازامن ليذنةى ناوخؤ و ياسايين ضؤن جَيطةى دةكةنةوة؟  عسوبةيةكة بؤ
 .سوثاس

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .خان رةرموو فضيله

 :بةر َيز رضيةه رمضان سةداهلل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ة بَيت، يان حةبس بَيت، بةس ئةطةر حةبس من ذى نةرسة تَيبينية كاك رشادم هةية، ر استة يان  ةرام

 .بَيت ئةو حةبسة زؤر كةمة، ئةطةر  ةرامة بَيت ذى زؤر كةمة، هةردووكيان زياد ببينت
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .ليذنةى ياساية و ناوخؤ ثَيكةوة رةرموون رةئيتان، كاك خةي  رةرموو
 
 

 

 :بةر َيزخةي  ابراهيم ا د

 .ةر َيز سةرؤكة ثةرلةمانب
مةوزوعة كة دةَلَيني حةبس ذى بيت و  ةرامة، مة طؤتية ئةو ئَيمة زؤر حةريسني ئينتيخاباتة ئَيمة لة 
ئةجوايةكة زؤر با  بكرَيت، نزي  بن ئةم شتانة تَيدا نةبَيت و لة ليستة ر ة  دةربضني، با لةطةَل ئةو 

يةعنة لَيرة حةبس و  ةرامةية، هةردووكة ثَيكةوة بن،  تةوةجوهة بني، عسوبات نةوعةن ما موشةدةد بن،
ئةوة نوقتةيةك، نوقتةى دووةم، دةَلَين ئةمة هةندَي  عسوبات، عسوباتة موخالةرة كردنة خةرييتة، 

مانطة،  ةرامةيةكين  1هةندَيكيان زؤرة و هةمووى وةكو يةكن، ئةوة  مودةي حةبسةكة لة مانطَي  تا 
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عناى واية بؤ تةقديرى قازية، ئةو تةقديرى دةكات نةوعة موخالةرةى ئةم مةيؤن، مة 5مةيؤن تا  1لة 
ين ئيزارة ببَيت لةوة، ئةما  21تةئيدى خوشكة سؤزان دةكةين كة  21حوكمة ضؤن دةدات، ماددةى 

ئيزارية  21، ئةو بة رةقةراتة موعالةجة كراوة، بةس 30، ئةوة موعالةجة كراوة لة ماددةى 20ماددةى  
 .ةوَيتة ذَير ئةو ماددةية، سوثاسو ئةوين دةك

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك سةردار رةرموو 

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
  ثشتطريى بةر استة زؤربةى ثرسيارةكان هاور َيم كاك خةي  جوابة دايةوة، تةنها لةسةر ئةو ثَيشنيارةى سؤزان خان، ئَيمة

ئةطةر كيانة سياسة  30ين ئيزارة بكرَيت، بةآلم لَيرة خاَلَيكة تر هةية كة لة ماددةى 21لةوةى دةكةين كة ماددةى 
مةيؤن دينار  ةرامة دةكرَي، بةآلم بةو ئيزارةية ئةطةر  50ثَيشَيةة هةر خاَلَي  بكات و جةرميةيةك بكات ئةوة لَيرة 

 .مةيؤن  ةرامة دةكرَى و، سوثاس 50ط  ةرامة دةكرَي و كيانة سياسيةكة  مان 1ئةشخاسين بيكات مانطَي  تا 
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

بةداخةوة ئةو ثةرلةمانتارانة حةق واية هةموويان حزوريان هةبَيت، نابَيت بةزؤرى  يابيان هةبَيت، من 
ساب  تةواوة، ئَيستا ئةو بةر َيزانةى لةطةَل ئةوة بوون، زؤر بة زاهريةيةكة زؤر زؤر خراثي دةزامن، ئَيستا ني

سزاكة زياتر بَيت بؤ ئةوةى كة دةنطدانةكةى هةَلبذاردنةكة بة ثاكة و بة ر َي  و ثَيكة بر واتة ثَيشةوة، 
 .نوقتةى نيزامة هةية رةرموو كاك رشاد

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ثشتطريى ىَل كرا، من طومت يا جةزا يان  ةرامة، سَة ئةندام ثشتطريى ىَل كرد، بؤ باس لةوة  ثَيشنيارةكةى من

 .نةكرا؟
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك سةرداررةرموو

 

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
كو خؤى نَينَيتةوة باشاة، لةبةرئةوةى ئةوانةى ئةو برادةرانة ئَيمة لةو بارةيةوة ثَيمان واية ماددةكة وة

باسة لَيوة دةكةن، بةر استة تؤزَي  لة تةخيتييتة تَيداية، ئَيمة بؤية ئةوة دةَلَيني بؤ ئةوةى هيض كةسَي  
دةوائريى حكومةت بةكارنةهَينَيت لة ئينتيخابات، ئَيمة لةحروانة بؤ ئةوةى كة كةس ئةمواىل عام، 

ةى وةزارةت بةكارنةهَينَيت، لةبةرئةوةى دعايةي ئينتيخابة خيداعة ناخبينة تَيدا نةبَيت،  ةشة ميزاني
 .تَيدا نةبَيت، تةشهريى تَيدا نةبَيت، بؤية ئَيمة ئةو تةشديدةمان بةكارهَيناوة، سوثاس
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 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 !، كاك كريم لة جَيطاى خؤت قسة مةكةكوَيستان خان رةرموو نوقتةى نيزامة هةية 

 :بةر َيزكوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئَيمة طومتان عسوبةكة كةمة كاك سةردار دةَلآ طوتوويانة زؤرةو كةم بكرَيت، ئَيمة دةَلَيني كةمةو زؤر 

يةكةمة  20و  12 و 11و  15كةس تةئيدى ئةوةمان كرد كة ئةمة جيابكرَيتةوة،  5بكرَيت، ئَيمة 
 .جيابكرَيتةوة و بكرَيت بة دوو ماددةى جيا، سوثاس

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك سةرداررةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

( والتزيد عن ستة اشهرمدة التس  عن شهر )من مةبةستم مام رشاد و كاك كريم حبرى بوو، ئةوان طوتيان 
، يةعنة يان ئةو يان ئةو، من جوابة ئةوانةم دايةوة، (دو بغرامة)، ئةوان دةَلَين (بغرامة)ئَيمة طوتوومانة 

 .سوثاس
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .كاك كريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ان ئةوة بوو كة تةشديدى عسوبة بكرَيت، لةطةَل ئةوة داين عسوبةكة زياتر بكرَيت، بةآلم حوريةت بدرَيتة ئَيمة مةبةستم
قازى و دةستة كراوة تر بَيت، بؤ ئةوةى كة هةندَي  زروف دَيتة ثَيشةوة كة لةوانةية بةس بة  ةرامة حوكم بدات، حةبس 

، يةعنة مةجالَي  بدرَيت بة يةكَي  لة عسوباتةكان عسوبة (حدى الةسوبتنيدو با)، (دو كةتا الةسوبتني)و  ةرامة بَيت ثَيكةوة، 
 .بدرَيت، مةبةستمان ئةوة نةك ئةوةى تةخيتيف بكرَيت، زؤر سوثاس

 
 

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
رامة، جيا كاك رشاد ثَيشنيارى كرد كة يان حةبس بَيت يان  ة: بؤضوون هةية، يةكةم 3بةَلَة ئَيستا 

ئةوةى طةالوَيذ خان و كوَيستان خان ثَيشكةشيان كرد كة عسوبةكة تةشديدى زياتر بكرَيت، : بكرَيت، دووةم
ليذنةى ياساية و ناوخؤ  لةطةَل ئةوةن وةكو خؤى نَينَيتةوة، ئَيستا سَة بؤضوون هةية، ئَيستا : سَييةم

بكرَيتةوة يان عسوبة بَيت يان  ةرامة بَيت؟ ئةوةى كاك رشاد دةيدةمة دةنطةوة كَة لةطةَل ئةوةية جيا
ئةوةى داواى تةشديد دةكةن ئةوة دةخةينة دةنطدانةوة كَة لةطةَل ئةوةية دةستة بَةند بكات تكاية؟ باشة 
ئةوانةى دةيانةوَيت تةشديد بَيت بة ض شكَةَي  بَة سيا ةكةى بنووسنةوة، نان دةنَة بؤ ئةوةى ئةو 
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كَة دةيةوَيت جودا بَيت ئةوين بيدات، ضونكة ئَيستا دوو موقتةرةحة تازة سا ةية خبةينة دةنطدانةوة، 
هاتووة يةكَي  تةشديد بَيت، يةكَيكة تر ثَية واية جودا بَيت، هةردوو ليذنةكة لةطةَل ئةوةن وةكو خؤى 

ر نَينَيت، ئةوانةى موقتةرةح ثَيشكة  دةكةن تةئخري نةبن، ضونكة حةقتان سسوت دةكات، كاك رشاد ئةطة
ئةوةى داواى : موقتةرةحةكةتان نيةت سسوت دةكات تكاية؟ بةر َيزان ئَيستا موقتةرةحةكان هاتن، يةكةم

يعاقب باحلبس مدة التقل عن ستة اشهر والتزيد عن سنة وبغرامة التقل عن مخسة )تةشديد دةكات دةَلَيت 
، 20و  12و  18و  17و  11و  15)ماليني دينار والتزيد عن عشرة ماليني دينار لكل من خالف املواد 

يعاقب باحلبس مدة التقل عن شهر والتزيد عن ستة اشهر وبغرامة التقل عن مليون و التزيد : ثانيا، (اوال
، ئةمة موقتةرةحَيكة، موقتةرةحَيكة (20 و 12و  18و  17عن مخسة ماليني من خالف احكام املواد 

عن ستة اشهر وبغرامة التقل عن عشرة ماليني  يعاقب باحلبس مدة التقل عن شهر والتزيد)ترين هةية 
هة سَييةمين وةكو خؤيةتة كة لة ئةسَةة ماددةكة هةموو كوتةةكان لةسةرى ، (أو باحدا هاتني العقوبتني

يعاقب باحلبس مدة التقل عن ستة اشهر )موارق بوونة، هةردوو ليذنة  ئَيستا موقتةرةحة يةكةم ئةوةى 
عن مخسة ماليني دينار والتزيد عن عشرة ماليني دينار لكل من خالف  والتزيد عن سنة وبغرامة التقل

يعاقب باحلبس مدة التقل عن شهر والتزيد عن : ثانيا، (، (، اوال20و  12و  18و  17و  11و  15)املواد 
ئةمة ، (18و  17ستة اشهر وبغرامة التقل عن مليون و التزيد عن مخسة ماليني من خالف احكام املواد 

ة دةنطةوة، ئةطةر دةنطة هَينا ئةوة ئةر وات، ئةطةر نا موقتةرةحة دووةم دةخةينة دةنطةوة لةطةَل دةخةين
مةشروعة ئةسَةة، ئةو بةر َيزانةى كة لةطةَلن ئةوةى ئةخريةن خوَيندمانةوة كَة لةطةَلة دةستة بَةند بكات 

ةحة رةرز كرا، سوثاس، دةضينة كةس لةطةَلة، كَة لةطةَل نية؟ رةرموون، ئةو موقتةر 2تكاية؟ رةرموون، 
يعاقب باحلبس مدة التقل عن ثالثة اشهر والتزيد على سنة وبغرامة التقل عن عشرة )موقتةرةحة دووةم، 

واى نووسيوة خاوةن موقتةرةحةكة، كَة لةطةَل ئةمةية تكاية دةستة ، (ماليني أو باحدا هاتني العقوبتني
انية؟ زؤر سوثاس، كَة لةطةَل ئةسَةة مةشروعةكةية بةو كةسة لةطةَلة، كَة لةطةَل د 7بَةند بكات؟ 

 .شَيوةيةى كة ليذنةى ياساية ئيزارةى كرد، بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة، كاك سةرداررةرموو
 

 

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 ةو سيا ةية دةبَيت دةدوَينينةوة واية،مان ئيزارة كرد بؤية بةو شَيوةية و ب 21ئَيمة ماددةى 
مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مليلون دينلار    يعاقب باحلبس) 23ماددةى 

ملن هلذا   ( 21و  12و  18و  17،  11، 15)ماليلني دينلار ملن خلالف أحكلام امللواد        وال تزيلد عللى مخسلة   
 .سوثاس. القانون

 (:كمال كةركووكة.د)داهلل بةر َيز حممد قادر عب 
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بةر َيزان ئَيستا بةو شَيوةيةى كة خوَيندرايةوة دةدةمة دةنطةوة كَة لةطةَل ئةوةية دةستة بَةند بكات 
كةس لةطةَل دانية، بؤية بة زؤرينةى دةنط ئةم ماددةية قبوَل كرا،  11تكاية؟ رةموون، كَة لةطةَل نية؟ 

 .مجال رةرمووبةر َيزان  بؤ ماددةيةكي تر تكاية، كاك 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 . بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ماددةي بيست وثَينجةم كة بووةتة ماددةي بيست و ضوارةم

 :24ماددةى 
بة طرتن بؤ ماوةيةك لة شـة  مـانط كـةما نـةبَيت، وة بـة  ةرامةيـةكين لـة سـةد هـةزار دينـار كـةما             

 :تر نةبَيت، سزا دةدرَيت هةر كةسَي  ئةمانةي كردنةبَيت، و لة ثَينج سةد هةزار دينارين زيا
بة ئةنسةست ناوَيـ  يـان تـاوان يـا سـييتةتي   قـةَلب لـة خشـتةي هةَلبـذَيرةكان دابنَيـت، يـاخود بـة             : يةكةم

 .ئةنسةست ناوَي  بة ثَيضةوانةي  حوكمةكاني ئةم ياساية دابنَيت
يري خؤي، بة بَي بووني مةرجي ثَيويسس هةر كةسَي  طةيشتة ناونووسكردني خؤي و يان ناوي  ة: دووةم

ياسايي و، دةركةوت كة بةمة دةزانَي و، هةر كةسَيكين طةيشتة ئةو ر ادةيةي كة ناوَيكي تر دابنَيـت يـاخود   
 .البدات
لة هةَلبذاردندا دةنطي خؤي داو دةشيزاني ناوي لة تؤمارى هةَلبذاردنةكاندا بة ناياسايي نووسـراوة،  : سَييةم

 .ياسايية ثَيويستيةكاني لة بةكارهَيناني مارةكةي لة هةَلبذاردندا لة دةست داوةياخود مةرجة 
 .بة ئةنسةست دةنطي بة ناوي  ةيري خؤي دا: ضوارةم
 .نهَيين دةنطداني دةنطدةر بة بَي ر ةزامةندي خؤي بَةاو كردةوة: ثَينجةم
 . بة كارهَيناني مايف خؤي لة هةَلبذاردنَي  بؤ زياتر لة جارَي: شةشةم

ليســس هةَلبــذَيري نةخوَينــدةواري طــؤر ي و نــاوَيكي نووســي يــان ئامــاذةي ئــةو ر ةمــزةي كــرد كــة  : حةوتــةم
 .مةبةسس هةَلبذَير نيية، ياخود كؤسثي خستة ثَين هةر هةَلبذَيرَي  بؤ لة دةستداني مايف هةَلبذاردنةكةي

 .َلبذاردن ثاَلاوتخؤي لة زياتر لة بازنةيةكي هةَلبذاردندا يان ليستَيكي هة: هةشتةم
 

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :24املادة 
يعاقب باحلبس مدة التقل عن ستة أشهر، و بغرامة التقل عن مئة ألف دينار و ال تزيد على مخس مئة أللف  

 : دينار كل من
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تعمد إدراج إسم أو أمساء أو صفات مزيفة يف جداول الناخبني، أو تعمد عدم إدراج إسم خالفا ألحكام هذا : أوال
 . القانون

توصل إا إدراج إمسه أو إسم غريه دون توافر الشروط القانونية املطلوبة، و ثبت أنه يعلم بذلك، و كلل  : ثانيا
 .من توصل إا عدم إدراج إسم  خر أو حذفه

أدا بصوته يف اإلنتخاب و هو يعلم أن إمسه أدرج يف سجل الناخبني خالفا للقانون، أو أنه فقلد الشلروط   : ثالثا
 . القانونية املطلوبة يف إستعمال حقه يف اإلنتخابات

 .تعمد التصويت بإسم غريه: رابعا
 .أفشى سر تصويت ناخب بدون رااه: خامسا
 .ن مرةإستعمل حقه يف اإلنتخاب الواحد أكثر م: سادسا
غري إرادة الناخب األمي و كتب إمسا أو أشر على رمز غري الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب ملنعله  : سابعا

 .من  نارسة حقه اإلنتخابي
 .رشح نفسه يف أكثر من دائرة أو قائمة إنتخابية: ثامنا

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل    
ا كَي دةيةوَي قسة بكات لةسةر ئةمانة، زؤر زؤر تةبيةية لة جةلسةي ئـةمر ؤ، ئةوانـةي   بةَلَي، بةر َيزان ئَيست

دةيانةوَي قسة بكةن، ناويان بنووسني، ر ةجائةن موراعاتي ناو جةلسةكة بكـةن، ئَيـرة جةلسـةي ثةرلـةماني     
ووسـيوة، كـاك عـوني    كوردستانة، زؤر بة ئيحتريام ئةوة بكةن، تكاتان لَي دةكةم، ئةو بةر َيزانـةي كـةناويان ن  

 .رةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي ماددةكة دةكةم بة تةواوي، بةَلام وا موالحةزة دةكةم لة كاتي ضاث كردني، بر طةك لة ماددةكة 

يار دةكـةم ئةطـةر وابـَي،    ، ثَيشـن (قام بالتزوير أثناء فلرز األصلوات  ) الدراوة، تَيدا نةنووسراية، ئةوين ئةوةية
 . ئةوة ئيزارة بكرَيت، زؤر سوثاس

 
 (: كمال كةركوكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

كاكة لة خؤي دةثرسَي، كـةس وةكيةـي كـاك عـوني نيـة لـة بـاتي ئـةو جـواب بـدا، رةجائـةن، نـةختَي  هـدو                
يـة، زؤريـن هـةمووتان هـيالكن،     ر ابطرين، بؤ ئةوةي ئيشةكامنان بـر وات، وا سـةعات شـة  و بيسـت دةقيسة    

 .مامؤستا كاكة رةرموو
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم دبو بكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، مـةرج  (غلري إرادة الناخلب األملي   ) من بةس موالحةزةم لةسةر سابيةةني هةية، رةقةرةي حةرتةم كة دةَلَي
ي الببةن، ئـةو قةيـدةي نـاوَي، هـةر ناخيـب      نيية ئومي بَي، ضونكة هةتا كوَيرين بَي، يةعين هةر ئوميةكة

مادةم ئريادةي طؤر ي، يةعين ئةوة شتَيكي خراثة، يةك ئةوة، موالحةزةكم لةسةر ئةوةي جةنابي كاك عوني 
كة دةَلَي تةزويرين بةطةَل دةن، تةزوير عسوبةي حةبس نية، سـجنة، لةبـةر ئـةوةي دةبـَي ئـةوة ئةطـةر وا       

 .وي، دةبَي سجنين داخ  كةين، سجن لة ثَينج ساَل ثاة، سوثاسبَي، ئةطةر تةزويري باوَيينة نا
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .رةزيةة خان، رةرموو
 :سةداهلل فضيلة رمضانبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بكـةين، ر اسـس    ئةطةر سةيري ئةو خاَلانة بكةين، ئةو موخالةرة و ئةو عسوبـة، يـةعين سـةيرى  ةرامـةكي    

زؤر كةمة، ضونكة من بة ضاوي خؤم ديتمة، تة ريي ئـريادةي ناخيـب ضـةند هاتيـة كرنـَي، يـةعين مـةنةي        
 . ناخي، كرديية لة تةسويت، ئةوة شتَيكي بضووك نية بة ر اسس، الزمة  ةرامةكة توند تر بَيت

 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك زانا، رةرموو 

 (:زانا) خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـج   ) ، ئَيمة لة قانونةكاني خؤمان المانةد، لة ئي موحارةزةو لةوة ، دةكةينة (جداول الناخبني)لة دوال 
لَيرة دةطؤر َيت، سةدري مادةكة  بة ر اسـس تةماشـا دةكـةين، حةبسـةكة لـة شـة  مـانط كـةما         ( الناخبني
ةَلام  ةرامةكة سةد هةزارة، يةعين تةوازون نية لة بةيين ئةو عسوبة بـة قوةتـةي كـة حةبسـة و،     نةبَيت، ب

ئةو مادةيةي ثَيشا لة بةيين مانطَي  هةتا شة  مانط بوو، كة ضي  ةرامةكة يةك مةيؤن دينـار تـا ثَيـنج    
ي موقـابيةي حةبسـةكةي   بوو، بؤية يان دةبَي  ةرامةكة زياد بكةين، لة مةيؤنَي  بـؤ ثَيـنج مةيـؤن بـؤ ئـةوة     

 .تةوازونَي  هةبَي لة عسوبةكةي، زؤر سوثاس
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .سؤزان خان، رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بي كـة زؤر رـةرقيان   من جارَيكي تر ئةيَةَيمةوة، يةعين هَينراوة جـارَيكي تـر، كؤمـةَلَي  جةرميـةي ئينتيخـا     

هةية، رةرقي ئةوة يةكَي  ناوي خؤي خباتة ناو ليستةكانةوة، بة بَي ئاطـاداري، زؤر زيـاترة لـةوةي كـة بضـَي      
بَةـَي وةَلــال مــن ئاطــادارم رــآلن كــةس دةنطــي داوة بــؤ رــآلن ليســت، يــةعين ئــةو دوو شــتة زؤر زؤر جيــاوازة،  

ةو جـاري بـؤ مادةكـةي ثَيشـوو تـرين، داوامـان كـرد        هةمووي هَينراوة دةرج كراوة بؤ يةك جـؤر عسوبـة، ئـ   
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ومتان جياكرَيتةوة، هةر جةرميـة و قورسـايي خـؤي هةيـة، مـن ر ةئـيم وايـة يةكـةم، دووةم، سـَييةم، لةطـةَل           
هةشــتةم، لةبــةر ئــةوةي ئةوانــة جةرميــةن، بــة ر اســس ئــةو كةســة حــةقي ئةوةيــة ســجنين بكــرَي، و            

ام ئةواني تر حةبسَيكة ياخود ئةوةي كة هاتووة، سةد تا ثَيـنج سـةد    ةرامةكةشي زؤر لةوة زياتر بَيت، بةَل
 .هةزار، بكرَي بة دوو بر طة ضونكة جةرميةكان لة قورسي و سووكي دا رةرقي هةية، زؤر سوثاس

 (: كمال كةركوكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .، رةرمووشكرية. د 

 : شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

من ئةم ماوةية كة بؤ شة  مانط كةما نةبَيت ئةطةر بطريَيت، وة  ةرامةكةي سـةد تـا ثَيـنج سـةد هـةزار      
بَيت، ئةمة زؤر بة كةمي ئةزامن، ضونكة يةكَي  كة رَي  دةكات، يا حيةةيةك دةكـات، يـا جرميـةيَي  لَيـرةدا     

ي كة هةمووي لة خؤيدا كـؤ كردبَيتـةوة ئينجـا    نووسراوة، ئةم هةموو شتانةي كة كردووة، ئةم هةشت خاَلة
بـَيني ســةد هـةزار  ةرامــةي بــدةين يـاثَينج ســةد، زؤر زؤر كةمــة، مـن ثَيشــنيازي ئــةوة ئةكـةم ئــةو شــة       
مانطةي كة بؤ دائةندرَي ئةو سةد هةزارة بكرَيت بـة مةيؤنَيـ ، ئـةم ثَيـنج سـةد هـةزارة  بكرَيـت بـة دوو         

 .مةيؤن، سوثاس
 (: كمال كةركووكي. د)عبداهلل بةر َيز حممد قادر 

 .، رةرمووشَي  اهللكاك  
 :بةر َيز شَيخ اهلل إبراهيم شَيخ اهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال من دةربارةي سزاكةي شـة  مـانط حـةبس و سـةد هـةزار  ةرامـة كـةما نـةبَي و ثَيـنج سـةد زيـاتر            

م  ةرامةكة يةكجار زؤر كةمة، ئةسَةةن سـةد هـةزار   نةبَي، شة  مانطةكةم ثَي زؤرة بكرَيتة سَي مانط، بةَلا
يةعين نازامن ضيية،  ةرامةي ضيية؟ ثَيم وايـة  ةرامةكـةي لـة مةيؤنـةك كـةما نـةبَي و لـة سـَين زيـاتر          

 .نةبَي، زؤر سوثاس
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل  

 .كاك ئارام، رةرموو
 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
منين بة تةواوةتي ثشتطريي لة بؤضوونةكةي مامؤسـتا شـيخ اهلل دةكـةم، بةر اسـس ئَيمـة دةبـَي لـة هةنـدَي         
حاَلةتدا تؤزَيـ  ورد ببينـةوة لـةوةي كـة ئـةو بر طانـةي كـة لـةم ماددةيـة هـاتوون، لـة موقابيـ  ئـةوةي كـة               

بَيت، شـة  مـانط رـةترةيَيكي زؤرة،  ةرامـة     ر استةوخؤ رةترةيَي  بطريَيت كـة لـة شـة  مـانط كـةما نـة      
مادييةكة  كةمة، بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم هةر وةكو مامؤستا شيخ اهلل ئيشارةتي ثَيدا، بكرَيتة سـَي  
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ــت، ئةمــة يةكــةم، دووةم بر طــةي هةشــتةم، بــةر َيز ســةرؤكي      ــ  زيــاد بكرَي مــانط و  ةرامــة مادييةكــة برَي
نابَيتةوة لَيرة، لةبةر ئةوةي هةر كةسَي  خؤي لة بازنةيةكي هةَلبذاردن، يـان  ثةرلةمان، من ثَيم واية جَيي 

ليستةكي هةَلبذاردن بثاَلَيوَي، ئةوةلةن ئَيمة لةم ياساية وتومانة، هةر ثارَيزطايـةك بازنةيـةكي هةَلبذاردنـة،    
وا ر وو بـدات،  ئةو ناوانـةي كـة تةقـديم دةكرَيـت، دةسـتة ريةتـةري دةكـات، بؤيـة ئيمكـان نيـة شـس            : دووةم

كةسَي  لة دوو بازنةي هةَلبذاردن ناوي خؤي تؤمار بكات، وة ئةطةر حاَلةتَيكي وا بوو بَيـت، بـة ر اسـس مـن     
ثَيموايــة دةســتة بــةر ثرســيارة لــةوَي كــة ثــَين ئــةوةي نــاوي مورةشــةحني ديــاري بكــات ريةتــةري ئةمــةي   

 .ي هةشتةم، زؤر سوثاسنةكردبَيت، بؤية من ثَيمواية لَيرةدا جَيي نابَيتةوة بر طة
 

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .  كاك بكر، رةرموو 
 :بةر َيز بكر رتاح حسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال يةكةم من ثَيمواية ريةةةن، يةعين ئَيستا  هةر لةطةَل ئـةوةدام طرتنةكـة شـة  مـانط كـةما نـةبَي       

ووكي، هةم طرتن و هةم  ةرامة ،  ةرامةكـة بـةَلام زؤر كةمـة،  ةرامةكـة ثـَيم      يان  ةرامة، ناكرَي هةر د
مةسةلةن ثَينج سةد هةزار كةما نةبَي لة مةيؤنَيكين زياتر نـةبَي، نوقتـةي دووةم    األقلباشة يةعين عةة 

كرَي بةر اسس سؤزان خان باسي كرد، ئةو تاوانانـةي كـة لَيـرةدا نوسـراوة هـةمووي وةكـو يـةك نيـة، ئـةى نـا          
لةسةر ئةوةي تةنها نهَيين ناخيبَيكي دركاندووة لةسةر ئةوة شة  مانط سجن بكرَي، لةبةر ئةوة بةر اسـس  

 .ثَيمواية ئةوانة جيابكرَيتةوة، سوثاس

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .ردار رةرمووسوثاس بؤ طشتتان، ليذنةي ياسايي ر ةئيتان دةربارةي ئةو ثرسيارانة ، كاك سة
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
إستحوو أو ) ، لة بر طة يةك دةَلَي(27)كة بوويتة ( 28)ئةوةي كاك عوني باسي كرد من ثَيمواية لة ماددةي 

طريقلة ملن    أخفى أو عدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق اإلقرتاع أو جلداول النلاخبني أو غلري نتيجتهملا بلأي     
، واتا تةزويرين دةطرَيتةوة، ئةوةي مامؤستا كاكة باسـي دةكـا كـة ئـومي البـدرَيت،      (غري نتيجتهما)، (الطرق

بةر اسـس ئـةوةي ئــومي البـدرَيت، نــازامن ئةطـةر ليذنــةي قـانوني لةطـةَل بَيــت مانيةمـان نيــة، بـةَلام ئةطــةر         
ة جـارةك البـدرَيت زؤر مةتةـةب دةمينَيتـةوة،     ، ضـونكة ئةطـةر بـ   (أمي أو العلاجز )عيالجةكة واي لَي بكةين 

خؤي مةبةسس جةنابتان ،مةبةست ئةوة بوو ئةطةر نابينـا بَيـت، ئـةوةي مةسـائيةي  ةرامـةي بـاس كرايـة        
بةر اسس ئةوةي مامؤستا شيخ اهلل، ئةوةي كاك زانا باسي كرد دةَلَي  ةرامةكة كةمة، لَيرة  ةرامةكة بؤ كةم 

ندانيةكـة زيـاد كرايـة، ئةطـةر سـةيري مـةوادي كـة  بكـةين ئـةوةي ثاشـي دَي،           كرايتةوة؟ لةبةر ئـةوةي زي 
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ــة        ــة، بؤي ــاد كراي ــة زي ــاخود زيندانيةك ــةكة ي ــةوةي حةبس ــةر ئ ــةوة، لةب ــةما كرايت ــةكان ك ــةمووي  ةرام ه
 ةرامةكةي لةطةَل كةم كرايتةوة، مةسائيةي كة ئةطةر  ةرامةكـة كـةم بكرَيتـةوة، حـةبس كـةم بكـرَي يـان        

 .بةر اسس ئةوة قابيةي نيساشة و بر يار بر ياري ئَيوةية، زؤر سوثاس زياد بكرَي،
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 . كاك مجال  رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ري بكـةم يـان   بة حةقيسةت مـن بـةعزَي تَيبينـيم هةيـة، كـة سـةيري ئـةو قانونـة دةكـةم، ئةطـةر مـن سـةي            

ــة         ــيةت ل ــادةكردني دميوكراس ــكةوتن وثي ــاري و ثَيش ــتةواي زاني ــةزانَي مس ــَي و ن ــتان نةناس ــةَلكي كوردس خ
كوردستاندا ضةندة و ضؤنة، يةكسةر وا هةست دةكات ئةمة بؤ كؤمةَلة خةَلكَي  نووسراوة كة هـيض بـاوةر ي   

سـتا كـار لـةوة ئةكـةين كـة خؤمـان بـة        ةوة تـا ئيَ (1221)بة هيض شتَي  نية، ئةمة زؤر خةتـةرة، ئَيمـة لـة    
شــَيوةيةكي جــوان بناســَينني بــة دةرةوة و لــةو مةجالةشــدا دةوري بامشــان بينيــوة، خــةَل  بــاوةر ي ثَيمانــة،  
خةَل  ثارة و سةروةتي خؤي ئةهَييَن بؤ كوردستان، لةبةر ئةوةي سيسةي ثَيمانة، لةبةر ئةوةي باوةر يان بة 

كي لة بار دروست بكةين، بة حةقيسةت ئةم هةموو توند و تيذيـة، ثَيدةضـَي   ئَيمةية كة ئَيمة دةتوانني بارَي
ئَيمة قةرارَي  دةردةكةين، وةكو قةرار دذي ئريهاب بَي، ئَيمة هةَلبذاردمنان لةبةردةستة، ئةطةر نانةوَي بة 

ةكةيــدا شــَيوةيةكي ر َيــ  و ثَيــ  هةَلبــذاردن بكــةين، هــةموو تــةرةرَيكي سياســي، هــةموو كةســَي  لــة عائية  
تةربيةتي خةَلكةكةي خؤي بة شَيوةيةك بدا كة باوةر ي بة ر اسس بَي، باوةر ي بة ر استطؤيي بَي، بـاوةر ي بـة   

 ....... .ئينسانيةت بَي، باوةر ي بةوة هةبَي كة نابَي
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

ةو بةر َيزانـة  ةرامـة زيـاد بكرَيـت، ئـةو  ةرامةيـة،       كاكة رةجائةن لة مةوزووعةكة دةرمةضن، داوا كراوة ئـ 
 .كاك شَيروان نوقتةي نيزاميت هةية، رةرموو

 
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال نوقتةي نيزاميةكةم ئةوةية، كاك سةردار مةسةلةي حةبسي ئيسارة كرد بةر اسس، من لَيرةدا، يـةعين  

توانني قسةي لَي بكةين، ئـةوةي كـة مـن بـؤي دةضـم حـةبس ئيمكـان نيـة ئَيمـة قسـةي لـَي            حةبس دةَلَي دة
بكةي، ضونكة عسوبةي حةبس ديارة هةتا ثَينج ساَلة، واتا ئَيمة كة دامان ناوة لة شة  مانط كةما نـةبَي،  

حـوكم دةكـا،   دةَلَين حةبس، كة طومتان حةبس يةعين لة ثَينج ساَل زياتر نية، كةواتة جةسامةتي جةرميـة  
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كة ئايا قازي سَي ساَل حوكمي بدا، دوو ساَل حوكمي بدا، هةتا ثَينج ساَل، سةقيتة زةمةنيةكـة مةرتوحـة بـة    
ال تسـ  عـن سـتة    ) نيسبةت قازي بؤ ئةوةي حوكم بدا بة ثَيي جةسامةتي جةرميةكة، واتـا ئَيمـة كـة دةَلـَين    

كةما نةبَي، بةَلام سةقيتي زةمةنيةكـة مـةرتوح   ، ئَيمة قازميان تةقيد كردية كة ئةبَي لة شة  مانط (دشهر
بـوو بـؤ قـازي، يـةعين ئةعاليةكــةي مـةرتوح تـا ثَيـنج سـاَلة، ضــونكة كةليمـةي حةبسـمان بـة كـار هَينايــة،             
كةليمةي سجنمان بة كـار نةهَينايـة، واتـا لـة ثَيـنج سـاَل و بـةرةو ذوورة بـة نيسـبةت ئـةو عسوباتانـةي كـة             

 .داندراوة، زؤر سوثاس
 :سةردار صباح بوزؤ هةركي بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 28وةَلال ئةو خاَلةي كاك عوني باسي كرد، لةطةَل جةنابي سكرتري موناقةشـةكمان كـرد، ئـةوةي لـة مـادةي      

، هةندَي  جار هةيـة لةوانةيـة تـةزوير بـة     (أو غري نتيجتهما بأي طريقة من الطرق) هاتية، لة بر طةي يةك
ة، كابرا يةعين ئةو شةخصة تةزوير دةكا، بةَلام شةرت نية نةتيجةي ئةوةكة بطؤر درَيـت،  تةواوي نايطرَيتةو

قام بلالتزوير أثنلاء فلرز    : تاسعا)بؤية ئةطةر بر طةيةك ئيزارة بكرَيت ئَيمة لة طةَلينة، ئةوين بةو شَيوةية، 
 (.األصوات

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
ئةندماني بةر َيزي ثةرلةمان داوايان كرد  ةرامـة زيـاد بكرَيـت، بـؤ ئةمـة ئةطـةر نةسـَيكتان        بةر َيزان زؤر لة

هةيــة يــا ئةطــةر كــاك زانــا كــة ئيسترياحةكــةي خــؤي ســةحب بكــات، ضــونكة زيندانةكــة، حةبســةكة زؤرة     
 .كةسَيكين ئةوةندة حةبس بَي،  ةرامةيةكي زؤرين بدات، ئةوةية، رةرموو كاك زانا

 (:زانا) خضرةيد بةر َيز قادر س

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةنها تَيبينيم هةية لةسةر تةوازوني عسوبةكةي هةبوو، تؤ دةَلَيي لة شة  مانط كةما نةبَي، باشة بـا  

 .بيكةين بة لة شة  مانط زياتر نةبَي، ئةوجا موقابيةي  ةرامةكةي متةوازنة

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

ئاخر شةرحيان كرد ئةَلَي حةبس، حةبس ئةبَيت لةو رةترةي كةما نةبَيت، كاك ررست موداخةلةي هةية 
 .تكاية، كاك ررست رةرموو

 : بةر َيز ررست د د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طـةَل  ئةوي كاك زانا باس دةكات، ئةطةر عسوبةي بةدي  بَينت، يةعين  ةرامة لـة بـاتي حـةبس بَيـت، مـن لة     

ر ةئي ئةوم، بةس ئةوة عسوبةي بةدي  نية، هةم حةبسة هـةم  ةرامةيـة، لةبـةر ئـةوة وةك خـؤي نينَيـت،       
 .زؤر سوثاس

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
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 بةر َيزان ئَيستا ديارة هةموو دةيانةوَي وةكو خؤي نَينَينت، ئةدةينة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلـة مادةكـة وةك   
خؤي نينَيتةوة، دةسس بةرز بكات؟ رةرموون، كَي لةطةَل دا نية؟ رةرموون، شة  كةس لةطةَل دا نيـة، بـة   

 .زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، بؤ مادةيةكي تر تكاية
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مادةي بيست و شةشةم، كة ئةبَيتة ماددةي بيست و ثَينجةم

 : 25ماددةى 

بة طرتن بؤ ماوةيةك سزا دةدرَي، كة لة مانطَي  كـةما نـةبَي، و لـة سـالَيكين زيـاتر نـةبَي، هـةر كةسـَي           
 :ئةوانةي خوارةوةي ئةجنام دا

بة ئةنسةست دةستدرَيذي بؤ سةر وَينـةكاني ثاَلَيوراوةكـان بكـات، يـا بـؤ سـةر بةرنامـةكانيان كـة لـة          : يةكةم
يسابي يةكَيكي تر، يان اليةنَيكي دياري كراو، بة مةبةسس زيان طةيانـدن  شوَيين تايبةتي هةَلواسراون، بؤ ح

 .بةو ثاَلَيوراوة، يان كار تَيكردن لة بةر َيوةضووني ثرؤسةي هةَلبذاردندا
خؤ كَيشـانةوةي ثـاَلَيور اوَيكي لـة ثرؤسـةي هةَلبـذاردن ر اطةيانـد و دةشـيزاني ئـةو كـارة ر اسـت نيـة،            : دووةم

 .ار تَيكردن بَي لةسةر هةَلبذَيرةكان ياخود طؤر يين دةنطةكاني ثاَلَيور او بؤ خؤيئةمة  بة مةبةسس ك
دةست درَيذي كردنة سةر هؤيةكاني ر يكالمي هةَلبذاردني كة ر َية ثَيدرا بـَة بـة ثَيـي ياسـا بـة هـةر       : سَييةم

 .يةك لةم جؤرة بَيهؤيةك، جا بؤ كوذاندنةوةي يان در اندني يان  ةيري ئةمانة بَي، ياخود هةر دةستكار
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 :25املادة 

 : يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر و ال تزيد على سنة كل من 
يف األملاكن املخصصلة دلا حلسلاب  خلر أو جهلة        تعمد اإلعتداء عللى صلور املرشلحني أو بلراجمهم امللصلقة     : أوال

 .معينة بقصد اإلارار بهذا املرشح أو التأثري على سري العملية اإلنتخابية
أعلن عن إنسحاب مرشح أو أكثر من العملية اإلنتخابية و هو يعلم بأن األمر غري صحيح بقصلد التلأثري   : ثانيا

 .على الناخبني أو حتويل أصوات املرشح إليه
اإلعتداء على وسائل الدعاية اإلنتخابية املسموح بها قانونا، ألي سبب كان، سواء كان بالشطب أو التمزيق : ثالثا

 .أو غري ولك أو كل تصرف من هذا القبيل
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ياسايي، ر ةئيتان دةربر ن، رةرموو
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 :باح بوزؤ هةركيبةر َيز سةردار ص

 .بةر َيز جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة دانيشتين سةرؤكايةتي لةطةَل ليجاني تايبةمتةند و سةرؤك رراكسيؤنةكان و سةرؤكي ليجانةكان، وا 

، واتـا ئةطـةر هـةر يةكـة زَيـدة      (أوال)لـة  ( حلساب  خر أو جهة معينلة ) ثَيكهاتني شةت، ئةو جومةةية بكةين
رَيذي بكاتة سةر وَينةكاني ثاَلَيور او و بةراجمةكان و ئةوةي هةر ئةطـةر لـة بـؤ جيهةتـةكين     ر ؤيي يا دةستد

 : نةبَي، هةمان سزاي هةبَيت و صيا ةكةي بةو شَيوازة دةبَيت

 .سوثاس. تعمد اإلعتداء على صور املرشحني أو براجمهم امللصقة يف األماكن املخصصة دا: : أوال
 (: كمال كةركووكي. د) بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيزان كَي ئةيةوَي قسة بكات لةسةري، سَي بةر َيز دةيةوَي قسة بكات، كاك حامت رةرموو
 : بةر َيز حامت حممد جان حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال من تةقريبةن وةكو ثرسـيارَي  وايـة كةئةيكـةم، لـة زؤربـةي ماددةكـاني ثـَين ئةمـة هـاتوون، كـة لـة            

كـة لـة دواي    21و  25طةي ماددةكاندا عسوبةكان بة ثارة و طرتن و حةبس كردن بووة، بةاَلم لة مـادةي  بر 
ئةو مادةية دَي، تةنها حـةبس كردنـة، ئةمـة ئـةو ثرسـيارةم هةيـة، بؤضـي ئةمـة كـة  ةرامـةي تَيـدا نيـة؟             

 .وثاسئةمين  ةرامةي تَيدا بَي، مادام وةكو هاوشَيوةي ماددةكاني ثَيشوو ترة، زؤر س
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .سؤزان خان رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من واي ئةبينم، يةكةم و سَييةم عةينةن شتة، باس لةوة ئةكات يا ر وةكانيان لَيبكرَيتةوة، يـاخود تةعـةدا   

ين هةردووكي عيبارةتة لةوةي كة ئةو كةسة تةعةداي لَيبكرَي، لـة  لةسةر وةسائيةي ئينتيخابيان بكات، يةع
) كاتي مومارةسةي حةقي ديةايةي ئينتيخـابي خـؤي، كةواتـة هـةردووكي يةكَيكـة، ئـةتوانني واي لَيبكـةين        

، ئـيا تـةواو، ئةمـة سـزا     (تعمد اإلعتداء على صور املرشحني أو وسائل الدعاية اإلنتخابية املسموح بهلا قانونلا  
أعللن علن   ) ، يةعين ئةمة وةكـو ئـةوة وايـة تـؤ ضـريؤكَي  شـةرح بكـةي        (ثانيا)رَي، سةبارةت بة خاَلي ئةد

، يـةعين ئـةوة شـةرح كردنـة، مـن ثـَيم باشـة        ..(إنسحاب مرشح أو أكثر يف العملية اإلنتخابية وهلو يعللم بلأن   
ا ئـةم ديةايةيـة بـة هـةر ضـي      ، ئـي (إعالن الدعايات املغراة للطرف اآلخر يف العمليات اإلنتخابيلة ) بووترَي 

 .نةوعَي  بَي لة ديةايةتي مو ريزة خبرَيتة ئةو بابي سزايةوة
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .كاك دلَير رةرموو
 :بةر َيز دلَير حممد شريف
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سؤزان خان بري و بؤضوونةكةي منة باسكرد

  (:كمال كةركووكي. د)عبداهلل بةر َيز حممد قادر 

 .بةر َيزان ليذنةي ياسايي و ناوخؤ لة دةربارةي ئةو بؤضونانة، كاك سةردار رةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت ئةو ثرسيارةي كاك حامت كردي، بةر اسس لـة دةسـت نيشـان كردنـي سـزايةكان لـةو ياسـايةدا و لـة         

ةموو ياساكان، ضةند خاَلةك هةية تةحديدي دةكات، خاَلي كة لة هةموو ياساكان مةبةستم ئةوةية بةثَيي ه
جةسامةتي جةرميةكة، جةرميةكة ضةند طةورة بَيت، سزايةكة ئةوةندة دةبَي، واتـا دةبـَي نةسـةقةك هـةبَي     

رد ئـةو برادةرانـةي صـيا ةي    ئةمة وةكو باوـان كـ  : لة نَيوان جةسامةتي جةرمية و سزايةكان، خاَلي دووةم
ئةو مادةيان كرديية، بة ئيتييتاقي خؤيان لةطةَل جلنةي قانوني بة تايبةتي و جلنةي ناوخؤ ئةو سزايانةيان 

ئَيمة هةوَلمان دا لةبةرئـةوةي تؤزَيـ  رةبـت هةيـة لةطـةَل عـرياق، لةوانةيـة هةنـدَي          : داناية، خاَلي سَييةم
ــةوَي    ــةبَي، بيان ــةوال  ه ــاتي دي ل ــةن،     كيان ــيح بك ــان تةرش ــان خؤي ــةزاتي خؤم ــةجاليس موحار ــة م ــرة ل لَي

حماوةلةمان كرديية نةسةقَي  هةبَي لـة نَيـوان سـزاكاني ئَيمـة و سـزاكاني ئـةوةي شـوَينةكاني تـري بة ـدا،          
و ( صـور اريرشـحني  )ئةوةي سؤزان خان باسي كرد، بة ر اسس لَيـرة جياوازييـةك هةيـة، لةبر طـة يـةك باسـي       

ت، كةضي لة بر طة سَي باسي هةموو وةسائيةي ديةايةي ئينتيخابي دةكات، هـةر وةسـائيةَي    بةراجمةكان دةكا
بَيت جياوازييةكة، ئـةو صـيا ةي جةنابيشـت ثَيشـنيارت كـرد، مـن ثَيموايـة جؤرَيـ  لـة صـيغةى موتَةـةقي            

 .تَيداية ئةو صيغة موتَةةقة لة مةوادي ديكة موعالةجةي كرديية، سوثاس

 (: كمال كةركووكي. د)بداهلل بةر َيز حممد قادر ع

بــةر َيزان ئَيســتا يــةك موقتــةرةحَي  هــةبوو كــة دةمــج بكــرَي، ئــةوين ســؤزان خــان بــوو، ليذنــةي ياســايي   
وةَلاميان دايةوة، ئَيستا نةصي مادةكة وةك خؤي ئةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلة تكاية دةست بـةرزبكات؟  

ةنـط، يـةك كـةس لةطةَلـدا نيـة، بـؤ ماددةيـةكي تـر، لةطـةَل          زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة زؤرينـةي د     
 .شةتبةكةي كة ليذنةي ياسايي و ناوخؤ ئيشارةتيان ثَيكرد، زؤر سوثاس، كاك مجال رةرموو

 
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةي بيست و حةوتةم كة دةبَيتة مادةي بيست و شةشةم

 : 21ماددةي 

 : ؤ ماوةيَي  سزا دةدرَي، كة لة ساَلةك كةما نةبَي هةر كةسَي  ئةمانةي كردبة طرتن ب 
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هَيز يان طةظة بةكار هَينا بؤ نةهَيشتين هةَلبذَير، لة بةكار هَيناني مايف خؤي يان واي لـَي بكـات بـة    : يةكةم
 .جؤرَيكي دياري كراو دةنط بدات

ا سوودَي  بة هةَلبذَيري يان  ةيري ئةو بدات، تاكو بـة  طةر شتَيكي دا يان خستية ر وو يان بةَلَيين د: دووةم
 . جؤرَيكي دياريكراو دةنط بدات، ياخود وا بكات دةنط نةدات

طةر سوودَيكي قبوَل كرد ياخود داواي كرد بؤ خؤي يا  ةيري خـؤي لةوانـةي خزمـةتَيكي طشـتيان،     : سَييةم
 . لة ثرؤسةي هةَلبذاردندا ثَيدراوة

ار اسس لةنَيو هةَلبذَيرةكان بَةاو كردةوة لة بارةي ر ةوشس يةكَي  لة ثاَلَيوراوةكان يـان  طةر هةواَلي ن: ضوارةم
 . لة بارةي ناوبانط و ئابر ووي بة مةبةسس كارتَيكردن لة ر اكاني هةَلبذَيرةكان لة ئةجنامي هةَلبذاردندا

يـا برينداركـةر، بـة ثَيضـةوانةي     ضووة ناو بارةطاي تةرخان كراو بؤ هةَلبذاردن بـة ضـةكي ئـاطرين    : ثَينجةم
 . حوكمةكاني ئةم ياساية

جنَيوي داو قسةي خراثي كرد يان دةستدرَيذي كردة سةر ليذنةى هةَلبذاردنةكان، ياخود يةكَي لـة  : شةشةم
 . ئةنداماني لة كاتي ثرؤسةي هةَلبذاردندا

نامةيـةكي ثةيوةنديـدار بـَي    سندوقةكاني دةنطدان ياخود خشتةكاني هةَلبذاردن ياخود هةر بةَلطة: حةوتةم
 .بة ثرؤسةي هةَلبذاردني تَيكدا، يةعين بَ، بة هؤي تَيكداني ثرؤسةي هةَلبذاردن

بة كارهَيناني درومشةكاني ئاييين و شوَيين ثةرسنت بؤ مةبةسـس كـاري حيزبـي يـاخود ريكالمـي      : هةشتةم
 . هةَلبذاردن

 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .ةردار رةرمووكاك س

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةر َيز جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان
 .كة بويتة بيست وشة  27مادةي 

 : 21اريادة 
 : يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة كل من

إستعمل القوة أو التهديد ملنع ناخب من إسلتعمال حقله حلملله عللى التصلويت عللى وجله معلني أو عللى          : أوال
 .ناع عن التصويتاإلمت
أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغريه حلمله على التصويت على وجه معني أو : ثانيا

 . على اإلمتناع على التصويت
 . قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغريه من من كان مكلفا بأداء خدمة عامة يف العملية اإلنتخابية: ثالثا
الناخبني أخبارا غري صحيحة عن سلوك أحد املرشحني أو مسعته بقصلد التلأثري عللى     نشر أو أشاع بني: رابعا

 . راء الناخبني يف نتيجة اإلنتخاب
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 . دخل إا املقر املخصص لإلنتخابات حامال سالحا ناريا أو جارحا خالفا ألحكام هذا القانون: خامسا
 . ضائها أثناء عملية اإلنتخابسب أو قذف أو إعتدا على جلنة اإلنتخابات أو إحدا أع: سادسا
 .العبث بصناديق اإلقرتاع أو اجلداول اإلنتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية اإلنتخابية: سابعا
 .إستخدم الشعارات الدينية أو دور العبادة ألغراض العمل احلزبي أو الدعاية اإلنتخابية: ثامنا

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
زؤر باشــة، ئــةو بةر َيزانــةي ئةيانــةوَي قســة بكــةن، وجهــةي نــةزةري ليذنــةي ياســايي و نــاوخؤ، كــاك مجــال 

 .رةرموو
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةرؤكي       ــةي س ــةروةها زؤرين ــيؤنةكان و ه ــةرؤكي رراكس ــةَل س ــاوخؤ لةط ــةي ن ــايي و ليذن ــةي ياس ــة ليذن ئَيم

كرد، و بة طشس هيض تَيبينيـةكمان لةسـةر ئـةم ماددةيـة نـةبوو، بؤيـة حـةز دةكـةين         ليذنةكان دانيشتنمان 
 .وةكو خؤي بر وا، زؤر سوثاس

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .سوثاس، كَي لةو بةر َيزانة دةيانةوَي قسة بكةن؟ كاك زانا رةرموو

 (:زانا) خضربةر َيز قادر سةيد  

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي 
وةَلال تَيبينيم لةسةر هةشتةمة تةبةةن، بةكارهَيناني درومشةكاني ئايني و شوَينةكاني خواثةرسس بؤ 
ديةايةي حيزبي و ديةايةي ئينتيخابي، لة كاتَيكدا بةكارهَينانة دائريةكاني حوكمةت و موئةسةساتي 

ني مزطةوت، خؤ من لةطةَل بةكارهَيناني دا دةوَلةت، عسوبةكةي لة شة  مانط تَيناثةر َي، بةَلام بةكارهَينا
نيم بة هيض شَيوةيةك، بةكارهَيناني مزطةوت عسوبةكةي ساَلَي  بَي، من ثَيشنيار دةكةم نةقةي بكةينة 
مادةي شازدة، وةكو دةوائريي دةوَلةت، وةكو ئةوانة حيسابي بكةين، يةعين ئةو بؤ لةوَي شة  مانط، بؤ 

م مةسةلةي شيةاراتي ديين شتَيكي وازح نية، شتَيكي ئةوةية بة كاردةهَينرَي لَيرة ساَلَي ،ئةوة يةك، دووة
ال إله إال اهلل، )لةوانةية بةرامبةر مورةشةحَي ، بةرامبةر كيانَيكي سياسي، شيةاري ديين ضي؟ يةعين بَةَيم 

ةي ئينتيخابي يةعين لة ماوةي حةمة! شيةاري دينية، ساَلَي  بضنة ذوورَي لةسةري ئةوة، (حممد رسول اهلل
هةرضي قسةي بكةي، بة ثروثاطةندةي ئينتيخاب حسَيبة بتةوَي و نةتةوَي، من هةستم ئايةتَي  شةرح 
كةم، ئةوة ثروثاطةندةي ئينتيخابي كرد، ئةوة شيةاري ديين بة كار هَينا، بؤية ئةوةي الببةين باشة، 

بةَلام بؤ ئةم ثةرلةمانة وا باشة بةر اسس،  وةلالهي خؤ كةس بةكاري ناهَييَن، من لةطةَل نيم بةكار بهَينرَي،
كةليمةي شيةاراتي ديين البةدرَي، و ئةو بر طةية بضَيتة سةر ماددةي شازدة، وةكو دةوائريي دةوَلةت 

 .تةعامولي لةطةَل بكرَيت، زؤر سوثاس
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
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 .زؤر سوثاس، كاك حاكم سا  رةرموو
 :َيز سا  حممد عةيبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان  
وةلال موالحةزةم لةسةر هةر هةشت رةقةرة هةية، هةر هةشت عسوبة ساَلةك كةما نةبَي، ئيحتيمالة 

يةاقب ) هةزارةها حاَلةت ثةيدا بن، ئةو كو موستةحةقي هةندَى نةبت ر ؤذةك حوكم بدرَين، ئةز دبَيذم
 .، سوثاس(يةاقب باحلبس مدة التزيد عن سنة)وبةكا دذوارة، بَيذين ، طةلةك عس(مدة ال تس  عن سنة

 .كاك جوتيار، رةرموو 

 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

مادام سةرثَيضيةكامنان ورد كردةوة، ثةجنةمان خستة سةر هةموو سةرثَيضيةكان، قسةي لةسةر كرا، يةك 
  نةخوَيندةوار يان كةم ئةندام، ثَيويستة رةرمانبةرَي  دةنطي بؤ بدات، ئةطةر حاَلةتي تر هةية، هةندَي

 .ئةو رةرمانبةرة ثَيضةوانة دةنطي دا، ئايا لَيرة جَيي ئةبَيتةوة؟ سوثاس
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .كاك بارزان رةرموو 
 : بةر َيز بارزان حممد قادر

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
من موالحةزةم لةسةر بر طةي دووةم هةية، ئةطةر شتَيكي دا يان خستية ر وو يان بةَلَينة دا سوودَي  بة 
هةَلبذَير يان يان  ةيرى ئةو بدات، دائيمةن حةمالتة ئينتيخابة لةسةر ئةوةى سوود بة دةنطدةر بطةيةنَي 

وة و بةرتي  دان، نةك لةوةى من حةمةةى و بة خةَل  بطةيةنَيت، من ثَيم واية ئةوة زؤر جار حةسةب ر ش
ئينتيخابة بؤ ئةوةي سوود بة هاووآلتة بطةيةمن، نةك بؤ ئةوة ئةم وتانة بؤ دةكةم، ئةم خاَلة رةقةت لة 

 .بةرتي  دا هةية، لة هةموو حةمالتة ئينتيخابة لةسةر ئةوةية سوود بة هةَلبذَير بطةيةندرَيت
  (:ةركووكيكمال ك. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك جةيتر رةرموو

 
 

 .مةروفمصطفى بةر َيز جةيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةلالمن ثرسياردةكةم، ئةطةر كاك سةردار طوَيي لَيَ، مةمنووني ئةمب، بر طةي ضواري ئةو مادة، ئةوة 

ئةطةر هةواَلةكة ر است ئةطةر هةواَلي نار اسس لةناو هةَلبذاردنةكان بؤ كةسايةتييةك، هةواَلي نار است، ئةى 
ئةطةر هةواَلة )بوو، كابرا خائينة و ر ابردووى خراث بوو؟ ئةوة عسوبةى ضية؟ لة بر طةى ضوار دةَلآ  
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، ئةطةر ....(نار استة لة ناو هةَلبذاردنةكان بؤ كةساتييةك هةواَلة نار است لة بارةى روةةوشتة يةكَي 
 ثياوى خراثة، عسوبةكةى ضية؟هةواَلةكة ر است بوو؟ ئةمة خائني بووة، ئةوة 

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك عبدالر ن رةرموو

 :راا بةر َيز عبدالر ن د د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة لة ليذنةي ناوخؤ، دوو، سَي كةس تَيبينيمان هةبوو لةسةر ئةم ماددةية، ئَيستا دةبوو ليذنةي ناوخؤ 

ثَي بكةن، مةسةلةي دروومشةكاني ديين، ئةوة زؤر رراوانة، زؤر مةتاتية بةر اسس، دور الةبادة ئيشارةتي 
ئةوة هةموومان يةك دةنطني، شوَينة ثةرسااوةكان بةكار نةهَينرَين، بةَلام ئةوة وةزارةتي ئةوقاف بؤ خؤي 

بسم )حيزبةكةي ئَيمة لة  تةعةيماتي هةية، ر َينمايي هةية، بةَلام كة وتت درومشي ئاييين ، مةسةلةن
يةوة هةمووي شيةاراتي دينية، هةمووي ئايةت و حةديسة، يةعين ئةمة تةرسري دةكرَي بة شَيوازي (اهلل

جياواز و سياسي، ثاشان لة ياساكاني تر نةهاتووة، لةياساي هةَلبذاردني ثةرلةمان باسي شوَيين ثةرستنةكان 
ق نةهاتووة، وة دَلنياشم هةردوو حيزبي دةسةَلاتدارين دةكات، باسي دروشم ناكات، لة ياساكاني عريا

دةضنة الدَيكان، مزطةوتةكان بة كار دَينن، بةَلام لةوانةية حيزبةكاني تر بة كاري نةهَينن، جا ئةطةر ئةوة 
 .ةكة نَينَيت، شيةاراتي ديين البةَيت، شتَيكي ضاكة، زؤر سوثاس( دور الةبادة)ر است بكرَيتةوة

 (: كمال كةركووكي. د)قادر عبداهلل بةر َيز حممد 
بةس تةنها بؤ حيزبة ئيسالميةكان مةخسةدي نية ،بؤ ( دور الةبادة)سوثاس، وةلال بة حةقيسةت خؤ 

هةموو اليةنَيكي سياسي و هةموو كيانَيكة، ئيحتريام بؤ ئةو شوَينة موقةدةسة كة نةكرَيتة مونارةسةي 
نية، بؤ منيشة بؤ حيزبةكاني تريشة، بؤ هةمووة، لةطةَل دةنطدان، ئايةتين تةنها بؤ حيزبي ئيسالمي 

هةرئةو رةةئيية هةية، ضةند برادةرَي  ئَيستا ثَيشنياري ئةوةيان كردووة، كة ئةوة ال بدرَيت، ليذنةي 
 .ياسايي ر ةئيتان لةو بارةوة، رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ك زانا، تةبيةي بة تةئكيد، ئةطةر يةكَي  درؤ يا خراثكارييةك بكات لةناو بة نيسبةت تَيبينيةكةي كا

مزطةوت و لة شوَيين موقةدةس، ئةبَي سزاي زياتر بَي لة شوَينَيكي تر، ضونكة ئةو شوَينانة بةر اسس ئةبَي 
بكرَي، و نة ؟ نابَي لةو شوَينانة نة درؤ !بثارَيزرَي، يةعين مةنتيسة سزاكةي بة قةدةر شوَينَيكي تر بَي

 .بةعزَي شس خراث بكرَي، سوثاس
 (:كمال كةركووكة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .كاك سةردار رةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ان سةبارةت بة ئةو برادةرانة داوا دةكةن كة سزاكة زياد بكرَي، يان كةم بكرَي، بةر اسس ئةمن طيتتوطؤي

لةطةَل ناكةم، ئةوة بر ياري خؤتانة، دوو، كاك زانا كة باسي ئةوةي كرد، شيةاراتي ديين مةرهوم نية، جارَي 
، لة تةبةةكة (الشةارات الدينية )ثَين هةموو شتَي  دةمةوَي تةصحيحةك هةية، لة مادةي هةشت دةلَي

ري كاك زانا كردمانة شةارات دينية، بوو، بة داواكا( الدين) ةلةتَيكي تَيداية، شةارا ت دينية بة خؤي 
ال إله إال اهلل، حممد رسول )يةعين شةارات الدينية دةبي لة الي تؤ كاك زانا زؤر مةرهوم بَي، دوو ، كة بَةَيي

، زيندانيت ناكات، هةموومان وا دةَلَيني، وةخس ئينتيخاباتين ئةوة داخيةي شيةاراتي ئينتيخابي نابَي، (اهلل
، ئةوة (غري إرادة الناخب األمي و كتب)هةية( 7)رةقةرة ( 25)باسي كرد لة ماددة  ئةوةي كاك جوتيار

هةية، ئةوةي كاك بارزان وةَلاهي بريم نةماية، ئةوةي كاك شيخ جةيتر باسي كرد، لة مةوادي ديكة هةية لة 
و ( ختوين)دةكا، لة هةندةك بر طةي ديكة باسي( تشهري)دةكا، و باسي ( جتريح)هةندةك بر طة باسي

، ئةوة عيالجي كرديية، ئةوةي كاك عبدالر ن باسي كرد بةر اسس ر است دةكات، ئَيمة لة (تكيتري)باسي
جلنةي ناوخؤ، هةندةك ئةندامان تَيبينيان هةبوو، لة ر اثؤرتةكةمشان نووسراية لةسةر ئةو مادةية و ئةو 

ر َينماييةكان كة دةربضَينت، عادةتةن بر طةية، دوو بةر اسس باسي ر َينماييةكاني وةزارةتي ناوخؤي كرد، 
دةبَي ئيةتيماد لةسةر مةوادي قانوني بكات، دةبَي مةوادي قانوني بؤي دانَي، ئينجا وةزارةت ياخود وةزير 
دةتوانَي ئةو ر َينماييانة دةربكات، سةبارةت بة ياساكاني عرياقي ئةوةي جةنابت باست كرد، ئَيمة مةرج نية 

بس  ئةسَ  بَي لة بؤ ياساكاني عرياقي، ئَيمة تايبةمتةندييةكاني خؤمان ياساكان هةموو نوسخة تة
دةثارَيزين، لة زؤر شت تايبةمتةندميان ثاراستية لَيرة، نةك هةر لةوة، بؤ لة هةندةك بر طةي دي باسي 

اسس مان كرديية، لةوانةية لة ئةوةي عرياقين نةبَي، لة وَين تايبةمتةندي نةبووة، سَي، بةر (عم  احلزبي)
كمال ، جةنابي سةرؤك ببوورن، ئةوة لة بؤ هةمووانة، تةنها بؤ . باسي ئةحزابي طةورةيان كرديية، د

 .حيزبي ئيسالمي نية، زؤر سوثاس
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

ر بَي، ئيةتيزام بة بةر َيزان ئةطةر ضةند عسوبةكة زياد بَيت باشاة، بةَلام موخالةرة نةكرَي، با خةَل  رَي
قةوانني بكات، لةبةر ئةوة بؤ ئةترسن يةكَي موخالةرة بكات سزا نةدرَي، هةر كةس بَي، با بدرَي، ئةطةر 
ر ةئيتان لةطةَل بَي؟ ئَيمة ماددةكة وةكو خؤي دةدةينة دةنطدانةوة، ئَيستا دةنطدانة، ماددةكة وةك خؤي، بة 

َي لةطةَلة تكاية دةست بةرزكات؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دا هةر هةشت رةقةرةكةي دةخةينة دةنطدانةوة، ك
 . نية؟ ضوار كةس لةطةَلدا نية، بة زؤرينةي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةيةكي تر تكاية، رةرموو

 :بةر َيزمجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةي بيست و هةشتةم كة دةبَيتة ماددةي بيست و حةوتةم

 :27ماددةى 
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بة طرتن بؤ ماوةيةك سزا دةدرَي لة ساَلَي  كةما نةبَي و بة  ةرامةيةك لة سةد هةزار دينار كةما نةبَي  
 : و لة ثَينج سةد هةزار دينارين زياتر نةبَي  هةر كةسَي  ئةمانة بكات

َيطايةك هةركةسَي  كا ةزةكاني دةنطدان ياخود خشتةكاني هةَلبذَيرةكان يان ئةجنامةكاني بة هةر ر : يةكةم
 . لة ر َيطاكاني دةستدرَيذي كردنةسةر يان شاردنةوة يان لة ناو بردن يا تَيكدان يا دزين

 .زيان بة ئازادي هةَلبذاردن يان رَيور ةوةكةي بة هَيز و طةف كردن طةياند: دووةم
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .كاك سةردار رةرموو
 :بوزؤ هةركي بةر َيز سةردار صباح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : 27كة بوويتة  28مادةي 

 :27اريادة 
يةاقب باحلبس مدة ال تس  عن سنة و بغرامة ال تس  عن مائة دلف دينار و ال تزيد عن كسمائة دلف دينار  

 : ك  من
اخبني أو غري نتيجتهما بأي إستحوو أو أخفى أو عدم أو أتلف أو أفسد أو سرق أوراق اإلقرتاع أو جداول الن: دوال

 .طريقة من الطرق
 .اخلف حبرية اإلنتخاب و بنظامه بإستعمال القوة و التهديد:  ثانيا

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 . هالة رةرموو. بةر َيزان، ئةطةر كةس ر ةئي و موناقةشةي نية، دةدةينة دةنطدانةوة، د

 .اديهالة سهي  و. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أشكال الضغط أو )كة باسي (دوال)دووبارةية لةطةَل مادة بيست و دوو كة بووة مادة بيست، ( ثانيا)لة 

 .، لَيرة كة باسي قوة و تةهديد دةكات، ثَيم وابَة دووبارةية، سوثاس (التخويف
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .مووكاك عوني رةر
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، (دو سرق صناديق دو       دوراق االقاال )من ثشتطريي مادةكة دةكةم بة تةواوي، بةآلم ثَيشنيار دةكةم، 
إستحوو أو أخفى أو عدم أو أتلف أو ( )دوال)ئيزارة بكرَيت لةسةر رةقةرةي يةكةم، واتا كة دةدوَينمةوة  

 .، زؤر سوثاس(أفسد أو سرق  أو أوراق اإلقرتاع أو سجالت الناخبني أو غري نتيجتهما بأي طريقة من الطرق
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
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 .طةالوَيذ خان رةرموو
 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججة

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةزار زؤر كةمة، كة يةعين قائيمةي ئةوراقي ئيستريال  من لةسةر مةبةة ةكة تةعسيبةكم هةية، سةد

بدزرَيت يان جةدوةلي ناخبني، سةد هةزار زؤر كةمة، من ئيسترياح دةكةم لة ثَينج سةد هةزار كةما نةبَي، 
 .زؤر سوثاس

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك بكر، رةرموو 

 :كاك بكر رتاح حسني

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
بةحةقةت من نازامن، من ثَيم باشة بر طةيةك زياد بكةين، ئينجا نازامن تَيدا هةبووة يان نا؟ لةسةر 

 .ئاشكراكردني بَةَين زانياري لةسةرنةتيجةي ئينتيخابي ثَين كؤتايي ئينتيخابات، ثَين ئيةالن كردني
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .ايي ر ةئيتان دةربارةي ئةو ثرسيارانةي كة كرا و ئةو موداخةالنة، تكايةليذنةي ياس
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ك  )لة ئاخريي ( يةاقب باحلبس)هالة باسي كرد، جياوازي هةية، لَيرة باسي ئةوة دةكات . بةر اسس ئةوةي د

هاتية، تةنها باسي ئةحزاب و جةماعات و تةنزميات وكيانات ( 22)ةي ، هةر كةسةك بَي، ئةوةي لة ماد(من
دةكات بة شَيوةيةكي طشس، ئةوةي كاك عوني باسي دةكا، بةر اسس كة صناديق دةدزرَي مةبةستمان 

، من ثَيمواية (دوراق اإلقاال)سندووقةكان نية، ئةوراقةكاني ناو سةناديسة، ئةتوو لَيرة كة دةَلَيي 
 .، ئةوةي كاك بكر تَينةطةيشتم بةر اسسدةيطرَيتةوة

 (: كمال كةركوكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .كاك بكر، رةرموو 
 

 :كاك بكر رتاح حسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هينةكةي من ئةوةية، ثيًَشنيارةكةي من ئةوةية، نازامن ئةطةر لة بر طةيةكي تر هاتَ،، ئةطةر تَيدا نية 
، ئاشكراكردني زانياري لةسةر نةتائيجي ئينتيخابات ثَين كؤتايي هَينان بة ئينتيخابات ئيزارةي بكةين

 .ئةوة زؤر موهيمة، ثَين ئيةالن كردني، سوثاس
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
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 .كاك خةي ، رةرموو
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ني دةكةم كة ئةو سندووقين دةوَي، ضونكة ئةو ئةوراق اإلقاال ضَة بيت بيتاقةي تةئيدي سةيدا عو

ئيستيمارةى دةنطدانة، بةر اسس لة ثَيشي لة ناو سندوق ئةو عةبةسة ثَي بكات، سندوق ئيزارة بكرَيت 
ةآلم باشة، ئةو شتةى كاك بكر طوتة زؤر باشة، هةرضةندة ناكرَيت ئيةالنة ر ةوة بة حيساب ناكرَيت، ب

لةوَى لة عةدى رةرزةكة نةتيجةكة وابزامن عةمةليةن هةر دةكرَيت لةوَى، بةس ئيةالن ناكرَيت، 
 .ئيستيمارةكة دةبردرَيت بؤ ميتةوةزية، لةوَى ئيةالن دةكرَيت، بةرةوة نابَيت و حيساب ناكرَيت

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

تةدريج دةكرَيت، رةوة نية، ئيةالنة رةوة نيهائة دةكرَيت لة هةموو  بةر َيزان ئيةالنة نةتائيج بة
دونيا، ضةند سندوقَي  هةبَيت بآلودةكرَيتةوة،  ئةوة زؤر زؤر تةبيةية، بةس ئيةالنة نيهائة ميتةوةزية 
شوَينَيكة بؤ ديارى دةكات، تةشخيسة دةكات دواى تةعن و ئةوانة لةوَى ئيةالن دةكات، ئَيستا ئةو 

يارةى كاك عونة كردى، ئةطةر ليذنةى ياساية و ناوخؤ وةرى بطرن و سيا ةيةك بؤمان بكةن، بؤ ثَيشن
 .ئةوةى بيخةينة دةنطدانةوة

 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 

 .كاك سةردار رةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤية بةو شَيوازة دةبَيت، (احرق)زرة مانةمان نية، عةدةمة  بطؤر ين بيكةينةجةنابة سةرؤك سيا ةكة حا
 (:27)كة دةبَيتة مادةي ( 28)بيكةين بة ماددةي 

يعاقب باحلبس مدة التقل عن سنة، و بغرامة التقل عن مائة ألف دينار، و التزيد عن مخس مائة ألف  
 : دينار،كل من

جداول الناخبني، , أو أفسد أو سرق صنديق اإلقرتاع، أو أوراق اإلقرتاع، أ استحود أو أخفى أو عدم أو أتلف: أوال
 .أو غري نتيجتهما بأي طريقة من الطرق

سجل الناخبني، سجالت الناخبني، أو غري نتيجتهما بأي طريقة من )جةداول دةكةينة سجل الناخبني، 
 (.الطرق

 .التهديد أخل حبرية اإلنتخاب أو بنظامه بإستعمال القوة أو: ثانيا
 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ئاخري سيا ة كة خوَيندرايةوة، كاك سةردار بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بةر َيزان طوَية ىَل بطرن و بيخةينة 
 .دةنطدانةوة، بةر َيزان ئةدةينة دةنطدانةوة، كاك سةردار رةرموو
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 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .كي ثةرلةمانبةرَيز سةرؤ
 : 27كة دةبَيتة ماددةى  28ماددةى 

 :27اريادة 

يعاقب باحلبس مدة التقل عن سنة، و بغرامة التقل عن مائة ألف دينار، و التزيد عن مخس مائة ألف 
 : دينار،كل من

لناخبني، استحوو أو أخفى أو عدم أو أتلف أو أفسد أو سرق صناديق اإلقرتاع، أو أوراق اإلقرتاع، أو سجل ا: أوال
 .أو غري نتيجتهما بأي طريقة من الطرق

 .أخل حبرية اإلنتخاب أو بنظامه بإستعمال القوة أو التهديد: ثانيا

 (: كمال كةركوكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 بةر َيزان دةدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلة دةسس بَةند بكات تكاية؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي

 .دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةيةكي تر
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (.28)يةم كة دةبَيتة مادةي ( 22)مادةي 

 : 28ماددةى 
دةستدانة تاوانةكاني هةَلبذاردن، كة دةقيان لةم ياسايةدا هاتووة، بة سزاي تاواني تةواو دادةنرَي، ئةمة    

 .ةما طشتيةكان بةدةرة لة حوكمةكاني بن
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :28املادة 

يعاقب على الشروع يف جرائم اإلنتخاب املنصو  عليها يف هذا القانون بعقوبة اجلرمية التامة، إستثناءا من  
 . لعامةقواعد األحكام ا

 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيزان كَي ئةيةوَي قسةي لةسةر بكا، يةك كةس، رةرموو كاك  عمر رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةة

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ؤي قانونَيكي من ثَيمواية ئةو مادةي شروعة لَيرةدا، مادةيةكي زيادةية، بؤضي؟ لةبةر ئةوةي قانونة خ
ئيستيسنائية، عسوباتي زؤري تياية خاصة بة عمةياتي ئينتيخابي، ئَيمة لة جةرمية تامةكاندا عسوبةيةكي 
زؤر بامشان بؤ هةموو شتةكان داناوةة، بةدئة بة تنيتيز، بةَلام ئيتمامي جةرميةكة نةبووة، لةبةر ئةوةي 

نوني ئينتيخابات، يةعين عسوباتي عام نية، كة خؤى قانونة، خؤي قانونَيكي ئيستيسنائية، تايبةتة بة قا
شام  بَي و عام بَي بة هةموو جةرميةكان، شام  بَي و بةسةر هةموو كةسةكان جَي بة جَي بَي، ئةمة بؤ 
حالةتَيكي تايبةتية، من ثَيموانية ئةم ماددةية جَيطاي نةبَي لَيرة، مادام بؤ جةرميةكان عسوبةي تايبةتيمان 

 .  ةرامةيةكي زؤر، ئةو مادةية زيادةية، زيادةية لَيرة  و ال بدرَي باشاة، زؤر سوثاسداناوة بة حةبس و 

 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي، وةريدةطرن ئيسترياحةكةي؟ كاك خةي  رةرموو
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكةينة وةك خؤي، ضونكة جةرائيمي ئينتيخاب، بة شروعين جةرمية دةبَي، ئَيمة لةطةَل دةقي مادد
تةهديد لَي ئةكرَي، بةَلام تةنيتيز نةبووة، تةهديد لَي ئةكرَي، مةنةي ئينتيخاب ئةكات، لةسةر سةوتي 
دةكات، ئةمة تةنيتيزين نةبووة، ئةطةر تؤ بة قةواعيدي عامة بكةي، ئةمة نابَيتة جةرمية، شرول نية، 

 .لَيرة ئيستيسنائة لةوة، ئةمة لةطةَل دةقي ماددةكةينة، زؤر سوثاس ئينجا

 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان مادةكة وةكو دةقي خؤي هاتووة، ئةدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلة تكاية دةسس بةرز كات؟ زؤر 
 .ط، دوو كةس لةطةَلدا نية، بؤ ماددةيةكي تر تكايةسوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟  رةرموون، بة زؤرينةي دةن

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:22)كة دةبَيتة مادةي ( 30)مادةي 

 : 22ماددةى 

لة بارَيكدا كة بةشداريكردني كياني سياسي لة هةستان بة هةر تاوانَي  لة تاوانةكاني هةَلبذاردن : يةكةم
 50ةقي لةم ياسايةدا هاتووة ئةوة بة  ةرامةيةكي دارايي سزا دةدرَي، كة طوذمةكةي ئيسثات بوو، كة د

 . مةيؤن دينارة
كياني سياسي بَي بة  دةكرَي لةو دةنطدانةي كة بة دةسس هَيناوة لة مةَلبةندي هةَلبذاردنةكة، لة : دووةم

ني يةكةم و ثَينجةم و شةشةم و بارَيكدا ئةطةر يةكَي  لة تاوانةكاني هةَلبذاردن كة دةقي لة بةندةكا
 .حةوتةم و هةشتةم و مادةي بيست و شة  و مادةي بيست و حةوتي ئةم ياسايةدا هاتووة
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هةركةسَي  سةرثَيضي لة حوكمي بر طةي يةكةم لة مادةي بيسس ئةم ياسايةدا كرد، ئةوا سزا : سَييةم
ة بيست و ثَينج مةيؤن دينارين زياتر مةيؤن كةما نةبَيت و ل 10دةدرَي بة طرتن وة بة  ةرامةيةك لة 

 . نةبَيت
 (: كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ها يف حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسي يف إرتكاب أي جرمية من اجلرائم اإل نتخابية، و املنصو  علي: أوال
 . مليون دينار 50يف هذا القانون، يعاقب بغرامة مالية مقدارها 

حيرم الكيان السياسي من األصوات اليت حصل عليها، يف املركز اإلنتخابي، يف حالة إقرتافه إحدا اجلرائم : ثانيا
العشرين واملادة أوال، خامسا، سادسا، سابعا، ثامنا من املادة السادسة و : اإلنتخابية املنصو  عليها يف البنود

 . السابعة و العشرين من هذا القانون

يعاقب باحلبس و بغرامة ال تقل عن عشرة ماليني دينار، و التزيد عن مخسة و عشرين مليون دينار، : ثالثا
كمال . د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل. كل من خالف حكم الفقرة أوال من املادة العشرين من هذا القانون

 (:كةركووكي
 . َيزان ئَيستا خوَيندرايةوة ،كَي دةيةوَي قسة بكات، كاك زانا رةرمووبةر 

 (: زانا) خضر بةر َيز قادر سةيد

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةيؤن دينارةكة، نازامن ضؤن وةردةطريَي، بؤ كؤمسيؤن كاتَي  كة كيانَي  تةسجي  دةكات  50وةَلالهي 

ري، بؤ ئةوةي  ةراماتي لةسةر حيساب بكات، ئَيستا ئةوة لة ،بيست و ثَينج مةيؤن وةكو تةئمينات وةردةط
بيست و ثَينج مةيؤن زياترة ثارةكة، ضؤن وةردةطريَي، دةباية كةما باية لة بيست و ثَينج مةيؤن، بؤ ئةوةي 

 . كؤمسيؤن بتوانَي وةريطرَي
 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 . سوثاس، كاك بارزان، رةرموو
 :ةر َيز بارزان حممد قادرب

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلال من ثرسيارَيكم هةية، ئةو كيانة سياسيةي كة بَي بة  دةكرَي لة دةنطدان، دةنطةكاني ئةرةوتَي، هةر 

 بة ثَيي موعةدةلي باقي ئةقواكة تةوزي  دةكرَي بةسةر ليستةكاني تردا؟ 
 (:يكمال كةركووك. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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سوثاس، ئةوة بر يارماندا، موناقةشة كرا، ثةرلةمان ئيتييتاقي كرد، باسي باقي ئةقوا لَيرة نية، ئَيستا باسي 
 .ئةم ماددةية، ر ةئيت ضية لةسةري؟ ضرؤ خان رةرموو

 : بةر َيز ضرؤ عةي حةمة امني

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
، مودةي (يةاقب باحلبس)طةي سَييةم كة ئةَلَي وةَلال من بةس ثرسيارَيكم هةية لة خاَلي سَييةم لة بر 

 . حةبسةكة بؤ لَيرة دياري نةكراوة؟ سوثاس
 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك عمر رةرموو
 : بةر َيز عمر عبدالر ن عةة

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ماليني دينار، ك  من خالف حكم اليتسرة دوال يةاقب باحلبس و بغرامة ال تس  عن عشر)لة رةقةرة سَيدا 

، باسي كياني سياسي دةكات لة رةقةرة دوو و لة (22)، ئةطةر بطةر َيينةوة سةر مادةي (22)من اريادة 
دةكات، ئةطةر بَيينة سةر  22دةكات، باسي ( 22)رةقةرة سَيدا، لَيرة لة ئةسَةي مةشروعةكة باسي ماددةى 

، رةقةرة دوو و رةقةرة سَيي باسي كياني سياسي دةكات، كياني سياسي (22)ئةسَةي مةشروعةكة لةسةر 
شةخسَيكي مةعنةوية لَيرة، بة حةبس و  ةرامة ئةوة شتَيكي  َير قانونيية، بة كورتين باسي لةسةر 

، خؤي كياني سياسييةكة ئةطةر يةكَي لةو موخالةرانة بكات عسوبة دراوة بة (22)لة مادةي : كراوة، دووةم
م كردني، بة مةحو كردني لة موشارةكة لة ئينتيخابدا، وة هةر كةسين موخالةرة بكات يةك جار حةرا

 .عسوبة دةدرَي، من ثَيمواية ئةو رةقةرةية لَيرة زيادة بة نيسبةت كياني سياسي، سوثاس
 (:كمال كةركوكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .َيزانةى كة موداخةلةيان كرد، كاك سةردار رةرمووسوثاس، ليذنةي ياسايي، وةَلامي ثرسيارى ئةو بةر 
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةيؤنةي كة كياني سياسي لة مورةوةزييةي دادةنَي،  25سةرةتا ئةوةي كاك زانا باسي كرد، سةبارةت بةو 

ئةطةر دةنط نةهَينَة، ئةو ثارةي لة بؤ  ئةوة نةك هةر تةنها لة بؤ  ةرامات، بةَلكو هةر كياني سياسييةك
مةسةلةي وةرطرتين ثارةكة و ضؤنيةتي وةرطرتين ثارةكة، بةر اسس : هةيةةت دةر واتن ناطةر َيتةوة، دووةم

: ئةوة بؤ مةحاكم، بؤ دادطاكان و بؤ دائريةي جَيبةجَي كردن ياخود دائريةي تةنيتيز دةطةر َيتةوة، سَييةم
كة  22، دةَلَي ئةوةي سَييةم بؤ حةبسي تَيداية، لة بر طةي يةكي ماددةي ضرؤ خان باسي حةبس دةكات

 . ، لةبةر ئةوةي ئةررادي تَيداية، ضونكة ئةرراديشي تَيداية20بويتة 

 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 . سةعات تا ثَينج ساَل ديارة، قانونييةكان سةري لَي دةردةكةن، ببوورن 24حةبس لة 
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 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
باس لةوة دةكات، لة بؤ ئةرراد هاتيية، بؤية باسي ئةرراد هاتيية، باسي  ةرامة  30بر طة سَيي ماددة 

كراية، وة تةنها  ةرامةكة لة بؤ رةقةرة يةكة، باسي رةقةرة دوو و سَي ناكا، رةقةرة دوو و سَي لة مادةي 
، ئةوةي لَيرة (حيرم أي حزب أو كيان سياسي)، عسوبةي خؤي لةطةَل خؤيس، كة دةَلَي 20ويتة كة ب 22

 .باسي دةكةين تةنها بر طة يةكة كة عسوبةكة، سزاكةي لةطةَل دا نيية، لةطةَل ر َيزم

 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ةوة، كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز كات؟ زؤر سوثاس، بةر َيزان ئَيستا مادةكة وةك خؤي ئةخةينة دةنطدان
سَي مادة ماوة، . كَي لةطةَلدا نيية؟ بةزؤرينةي دةنط ثةسةند كرا، يةك كةس دذة، بؤ مادةيةكي تر، تكاية

ئةوةكاني تري زؤر ر ؤتينيية، هةر ئَيستا تةواو دةبَيت، بؤ ئةوةي بر ؤين، قانونَيكي تر تةواو كةين ثاشان، 
 .رةرمووكاك مجال 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 

 بةشي حةوتةم
 حوكمة طشس و كؤتاييةكان 

 :ماددةي سي و يةكةم كة دةبَيتة ماددةي سييةم
 :30ماددةى 

ـ دةستة سةيري ئةو ناكؤكي و نار ةزاييانةي كة لة كاتي ئامادةكردن و جَيبةجَي كردني ر َيكارةكاني  1 
 .ةكات و بر ياري خؤي دةداتهةَلبذاردن د

عرياق، كة لة سَي دادوةري نا موتةرةريغ ثَي  دَي، -ـ دةستة لة دادطاي ثَيداضوونةوةي هةرَيمي كوردستان2
بؤ سةيركردني ئةو تانوتانةي كة بؤي هاتووة لةاليةن دةستة يان كةسةكان يان كيانة زيان لَي كةوتووةكان، 

 .ر يارةكاني يةكالكةرةوةيةلة ئةجنامي بر يارةكاني كؤمسيؤن و ب
 
 

 اليتص  الساب 
 أحكام عامة و ختامية

 : 30املادة  
 . ل تتوا اديئة النظر يف اخلالفات و اإلعرتااات الواقعة خالل إعداد و تنفيذ إجراءات اإلنتخابات1
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لنظر يف ل تتوا هيئة يف حمكمة متييز إقليم كوردستان ل العراق، تتكون من ثالثة قضاة غري متفرغني ل2
الطعون احملالة إليها، من قبل اديئة أو األفراد أو الكيانات املتضررة من جراء قرارات املفواية، و تكون 

 .قراراتها باتة

 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 . بةر َيزان كَي لةسةر ئةو ماددةية دةيةوَي قسة بكات؟ نوقتةي نيزامة مامؤستا كاكة رةرموو

 :مصطفىر َيز عبدالكريم ابوبكر بة

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشا ئيسترياحَيكم هةبوو، بةس ديار بوو طوَييان نةدايَي، كاك رةرسةتين، لة نيهايةتي رةسةي شةشةم 
ئةطةر بهاتاية ماددةيةكة ترمان ئيزارة بكردباية، بؤ ئةوةي كةوا دةسس حاكم نةبةستني، زؤرجار جةرمية 

ال حيول فرض العقوبات الواردة يف )ةي بة قوةتاة وةزييتةكةي، مادةيَيكي نوَيم ئيسترياح كرد، كة هةية لةو
، (هذا الفصل من فرض عقوبة أشد، وردت يف قانون العقوبات أو املواد اجلزائية األخرا النافذة يف اإلقليم

 .ئةوةى بكةين  زؤر زؤر بة كةَلكاة بؤئةوةي كة بتوانني موحاكةمةى بكةين
 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .لةسةر ئةم ثَيشنيارة كَي دةيةوَي قسة بكات، قانونييةكان تكاية، كاك عوني رةرموو
 : بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
حةدةك زؤر توندة،  ئةو عسوبانةي كة لة جةرائيمي ئينتيخابي تةحديد كراية لة قانونةكة، وا بزامن هةتا

ئةطةر ئةو ماددةي كة مامؤستا كاكة ثَيشنيار دةكات ئيزارة بكرَي، زؤر زؤر قورس دةبَي، وابزامن موجبيشة 
 .نية لةوةي زياتر توندي كةين، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةرَيز س

هةمان بؤضووني كاك عونيم هةية، ئَيمة جةرائيمةكامنان تةسنيف كرديية، موخالةرات، جنح، تا جونةح 
هاتيية، بةر استة لةوة زياتر نية لة زؤربةى جةرميةكان، ئةوةى ماموستا كاكة دةَلَيت ئَيستا، ئةوة ئيزارة 

َيرة ئةطةر تةزويرمان هةية، عسوبةمان بؤ داناوة بكةين، عسوبةكان بةرةو تةشديد كردن دةروات، ضونكة ل
ساَل دةروات، بؤية مةعسول نية ئَيمة ئةطةر عسوبةكة ئةشةد هةبَيت،  15حةبسة، لةوَى تةزوير رةنطة بؤ 

ئةو عسوبة ئةشةدةكةى بدةن، بؤية ثَيمواية ئةوةى لة ياساكةدا لة جَية خؤيةتة بةراستة، بؤ رةضاو 
 .رةترةكة مةرحةلية، ضوار ساَل جارَيكة، سوثاسكردنة ئةو قانونةى كة بؤ 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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 .بةرَيز كاك عمر رةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
سـَيكمان لةسـةر   من هاورام لةطةَل كاك شـَيروان و كـاك عـةوني، ئيزارـة بـة شـتَيكة ديكـة، ئَيمـة لـة نةصـة ئـةو مةشـروعة با            

ئةمة لة اليةك، لة اليةكة ترئةوةى كة جةنابة مامؤسـتا كاكـة   ( اليعمل باي نص يعارض مع احكام هذا القانون)كردووة، كةوا 
باسة لةسةر دةكات، عسوبةى ئةشةدى بدرَيتَة، ئةمة تةرسيةَيكة بؤ كراوة، هةموو عسوبةى خؤى بؤ دانراوة، شتَيكة تر هةية 

ى لَيبَيت ئةو كاتة قازى ناضار دةبَيت قانونة ئةسةةح بؤ متةهةم بةكار بَينَيت، بؤ ئةوةى كة جةرميةكـةى  لة قانون، ئةطةر وا
هةر دةطةر َيَيتةوة سةر ئةم قانونة، لةبةر ئةوة ئةو قانونة خـؤى  (من حيث النتيجة) كردووة و خماليتةى كردووة، لةبةر ئةوة 

ثَيـة دا ، ئةمـة عسوبـاتة عـام نيـة، ئةمـة قانونَيكـة خاصـة بـة عةمةليـةكة           شتَيكة وةقتية، من ثَيشـا وام طـوت و ئيشـارةمت    
 .ئينتيخابة موحةدةد، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، سؤزان خان، رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان

تتوا اديئلة النظلريف   )ة لَيهةَلناطرم، من ثرسيارَيكم هةية، تازة لةقةبت دامَة حاكم، ئةوها بة ئاسانة دةست
 (.اخلالفات االعرتااات الواقعة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ليسر ئةو قانونةية، ئةو قانونةى كة ثَيشا يةكَي ، كاك شَيروان و كاك عةونة و كـاك عمـر رةرزيـان كـرد،     

سةحبة بكةى، ئةوة بة سـةالمةت دةربـازى دةبَيـت، بـةَلَة مـةمنون، ئةسـَةة       باشة مةمنون، كاك كاكة ئةطةر 
ــاددةى    ــاتووة، م ــؤى ه ــو خ ــة وةك ــاددةى   31قانونةك ــؤ م ــاددةى  31ب ــورن، م ــة  31، بب ــة دةبَيت ــة 30، ك ، ك

 .مناقةشةى لةسةر هةبوو، تةواو بوو، قسة كرا لةسةرى، بةس سوزان خان مابوو، رةرموو سؤزان خان
 :اب نورىبةر َيز سؤزان شه

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
تتوا اديئة النظلر يف اخلالفلات واالعرتاالات الواقعلة خلالل اعلداد       )من لَيرة ثرسيارم هةية، ئةوةلةن دةَلَيت

ئةمـة مةبةسـتة دةسـتةى هةَلبذاردنـة ئـةوةى خؤمـان، بـةاَلم ئـةوةى كـة لَيـة           ( وتنفيذ اجراءات االنتخابلات 
يف الطعون احملالة اليها من قبل اديئة أو االفراد )ةميزين ئةو بر يارانة دةدات، تَيناطةم، ئةزامن مةحكةمةى ت

يةعنة لَيرة سةيرى بكة ضـؤن هةيةـة   ( أو الكيانات املتضررة من جراء قرارات املفواية وتكون قراراتها باتة
ى، وازح خؤى تةون وةردةطرَيت، كةضة هةيةة خؤى دةضـَيت ثـةنا دةباتـة بـةر مةحكةمـةى تـةميز بؤئـةوة       

 .نية لةالى من، تكاية بؤم شةرح بكةن

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .تكاية ليذنةى ياساية روونكردنةوة بؤ وةاَلمدانةوةى سؤزان خان
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 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
ية دةضن، يانين كيان هةقة هةية تةعن راستةو خؤ بباتةوة بؤ، ماددةكة زؤر وازحة، لة كيانات، لة ئةرراد ئةوانة بؤ ميتةوةز

دادطاى تةميز، يانين شتَيكة، يان تةعنَيكة، ئيةاازَيكـة هةيةـة حـةوة ناكـات، ناتوانَيـت  سـةيرى بكـات،        ااوات، هةيةةى قة
بتوانَيـت، ئـةوة خـؤى حـةىل      دةَلَيت تكاية ئةو مةوزوعة بضَيتة مةحكةمة ئيحالةى بؤ بكات، ئةطةر شتَيكة ئيدارى رةنة بَيت

دةكات، ئةطةر نةيتوانة ر ةوانةى مةحكةمةى تةميز بكات، بؤ كياناتة موتةزةرةرين هةية راستةوخؤ بؤ مةحكةمـةى تـةميز   
 .بَيت

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ري سـيا ة بـؤ ئـةوةى    رجائـةن بيخوَينـةوة، وةكـو ئـاخ    ( م)ئَيستا ماددةكـة وةكـو خـؤى هـاتووة، بـة ئيزارـةى       

 .بدرَيتة دةنطدان
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
عةينة بةو شَيوةية لة قانونة ئينتيخاباتة ثةرلةمان، كو رةترةيةكة لةمةو ثَين دةنطمان بؤدا، بة عـةينة  

 شَيوة بوو، ئَيستا بةو شَيوةية دةدوَينمةوة،

 (: 31)املادة ) 

 . اديئة النظر يف اخلالفات واالعرتااات الواقعة خالل اعداد وتنفيذ اجراءات االنتخاباتتتوا: أوال 
العراق من ثالثة قضاة غري متفرغني للنظر يف الطعلون  _تتوا هيئة يف حمكمة متييز اقليم كوردستان: ثانيا 

  .ت املفواية وتكون قراراتها باتةاحملالة اليها من قبل اديئة أو االفراد أو الكيانات املتضررة من جراء قرارا

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .نوقتةى نيزامة رةرموو، بةس نوقتةى نيزامة

 :بةر َيز عادل حممدامني

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
طايـةك  هةموو تةعنَي  مودةى قانونة هةية، ئَيمة لَيرة مودةمان دانةناوة، هـةموو تـةعنَي  لـة هـةموو جيَ    

 .مودةيةكة هةية، ثَيويستة مودةى هةبَيت

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، ليذنةى قانونة، رةرموون

 
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ن زانة ضة طوتانةمزانة كاك عادل، ببورة نةم

 :بةر َيز عادل حممدامني
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 .ةرلةمانبةر ةَيز سةرؤكة ث
 . ر ؤذ،ضةندة؟ 15ر ؤذ،  10دةَلَيم هةموو تةعنَي  مودةى قانونة هةية، ئايا ئةو تةعنة ماوةكةى ضةندة؟ 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 . رؤذ نية 15ئةمة لة ئةحكام عامة لة تةميز هةية، لة مودةى حمةدةدة ئةوة باس كراوة، ضؤن 

 :ار صباح بوزؤ هةركةبةر َيز سةرد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان

أو الكيانلات املتضلررة ملن جلراء قلرارات      )لَيرة يـةك هةَلـة هـاتووة، ئـةوين وابـزامن هةَلةيـةكة مةتبةعيـة،        
 .زؤر سوثاس، (وتكون قراراتها باتة()مفواية) ية نةوةكو(هيئة

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ئاخريسيا ةتان خبوَيننةوة، بؤئةوةى بدرَيتة دةنطدانةوة، تكايةليذنةى ياساية 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد 
 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان

 (: 31)املادة 
 .تتوا اديئة النظر يف اخلالفات واالعرتااات الواقعة خالل اعداد وتنفيذ اجراءات االنتخابات: أوال 

العراق تتكون من ثالثة قضاة غلري متفلرغني للنظلر يف    _يز اقليم كوردستانتتوا هيئة يف حمكمة متي: ثانيا 
الطعون احملالة اليهامن، قبل اديئة أو االفراد أو الكيانات املتضلررة ملن جلراء قلرارات اديئلة وتكلون قراراتهلا        

  .باتة
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ةوة، نوقتةى نيزامة كاك شَيروان، رةرمووبةر َيزان وةكو ضؤن ئَيستا خوَيندراي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
من ثَيمواية ثَيويستة بة نيسبةت رةقةرةى يةكةم سةقيتَيكة زةمةنة بؤ دابنَيني، ضونكة لة هة دووم ئَيمـة  

رةقةرةى يةكةم، بة قةناعةتة من  طوتومانة قةراراتة مةحكةمةى تةميز باتة، ئةوة مشكيةة نية، بةاَلم هة
 .ثَيويستة سةقيتَيكة زةمةنة بؤ دابنرَيت

 
 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ئةعزاى ليذنةى ياساية ثَيشنيارتان، ضية؟ ضونكة ئةمة لة الى خؤتانةوة هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
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تتوا اديئة النظر يف اخلالفات واالعرتااات الواقعة خالل مدة مخسلة عشلرة يوملا ملن     )مكان هةية بَةَيني ئي
 .ر ؤذ كةييتة خؤتانة، يان اسبول10يان ثازدة يان ( تاري  ورودها اليها، و اخلاصة بتنفيذ اجراءات االنتخابات

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ة ئينتيخاباتـــة، ســـةقيتَيكة زؤرى الزم نيـــة، دةبَيـــت زؤر زوو حةســـم بكرَيـــت، كـــاك كـــريم  بـــةر َيزان ئةمـــ
 .تةوزحيةكةت بدة

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
اجــرْا ات  تنفيللذاعــداد و )يــةعنة ( اجــرْا ات االنتخابــات وتنفيللذخــالل اعــداد ) مــن ثَيموايــة لَيــرةدا خــؤى 

ةى ديارة لةالى ميتةوةزية، خالىل ئةو مودة، مودةكـةى ديـارة، ثَيويسـت ناكـات ئَيمـة لَيـرة       مودةك( االنتخابات
 .زكرى بكةين، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان دةتانةوَيت سةعاتَيكة تـر بَيينـةوة يـان دةتانـةوَيت سـبةى، باشـة سـبةى سـةعات، ليذنـةى ياسـاية           

ان خبوَيننةوة بؤ ئةوةى تكايـة، رةجائـةن، سـَة مـاددة مايـة بـؤ ئـةوةى تـةواو بَيـت، بـؤ ئـةوةى            ثَيشنيارةكةت
 .بةيانة ئيشة ترى زؤرمان هةية، بَيينة سةر ئةوانة، رةجائةن تكاية

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
أو ملن كيانلات   :اواَل ئيضلافة )ة بَيت، دةبَيتـة  بؤ مةالةجةى ئةو نةقسة بر طةيةك ئيسااح دةكةين بةو شَيوةي

االفراد أو الكيانات املتضررة االعلرتاض والطعلن عللى قلرارات واجلراءات اديئلة خلالل ثالثلة ايلام ملن تلاري             
ئةوة دةبَيتة ( تتوا هيئة يف النظر يف اخلالفات واالعرتاض )ئةوة دةبَيتة يةكةم، ئةوى تر دةبَيتة ( صدورها

ئيزارـة بكـةين، ئـةوةى تـرين وةكـو خـؤى دةمَينَيتـةوة، مةحكةمـةى تـةميز          ( دة سلبعةايام ملل )  بـةس  ثانيلا 
 .دةزانَيت ضؤن ئيشة خؤى دةكات

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان وةكوئَيستا خوَينديانةوة، دةدةينة دةنطدانةوة ، كـَة لةطـةَل دايـة دةسـتة بـةرز بكاتةوة؟سـوثاس ،       
بـؤ  ، بةزؤرينةى دةنط ثةسـةند كـرا  ، ةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ يةك كةس لةطةَل دانية، سوثاسكَة لةط

 .تكاية، رةرموو، ماددةيةكة تر
 

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 :ماددةي سي و دووةم



 322 

نيازَي  لة دةستةوة دةست نيشان رؤذي هةَلبذاردنةكان بة بر يارَيكي ئةجنومةني وةزيران لةسةر ثَيش: يةكةم
ــة        ــداني ب ــةوادةي ئةجنام ــةر ل ــةوة ب ــاني راطةياندن ــة جياجياك ــةي هؤي ــة رَيط ــت ل ــت رؤذ ( 10)دةكرَي شةس

 .رادةطةيةنرَي

 .دةنطدان لة يةك رؤذدا دةبَيت بؤ ئةجنومةنةكاني ثارَيزطاكان :دووةم
ومةنـةكان بـةردةوام دةبـن لـة بـةر َيوةبردني      لة بارَيكدا نـةتوانرا هةَلبذاردنـةكان بكـرَين، ئـةوا ئةجن    : سَييةم

 .كاروباري تاكو ئةجنومةنة نوَييةكان هةَلدةبذَيردرَين
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 ، 31كة بويتة  32ماددةى 

 (:32)املادة 
رتاح ملن اديئلة يعللن عنله بوسلائل      حيدد موعد االنتخابات بقرار من رئاسة جملس الوزراء بناء على اقل : أوال  

 .ستني يوما ( 10)االعالم املختلفة قبل املوعد احملدد الجرائه بل

 .جيري التصويت يف يوم واحد جملالس احملافظات :ثانيا  

 .انتخاب جمالس جديدة تعذر اجراء اإلنتخابات تستمر اجملالس يف إدارة شؤونها حلني يف حالة  :ثالثا  
 (:كمال كةركووكي.د)ر عبداهللبةر َيز حممد قاد

 .بةر َيزان كةس قسةى هةية لةسةر ئةو ماددةية، كاك عادل كاك رشاد، رةرموو كاك عادل
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
َيـت بـؤ ماوةيـةكة    هةية، ئةَلَيت ئةطةر ئينتيخابات نةكرا، ئةجنومةن هةر بةردةوام دةبَيت، ناكر 3من تَيبينيم لةسةر بر طةى 

ناديار بةردةوام بَيت، با  واية مودةيـةك ديـارى بكـةين ئَيمـة بةراسـتة ئـةوة بؤتـة عوررَيـ  ئـةو مةسـةلةية، شـارةوانيةكان            
ساَلة، يةعنة ئَيمة بةراستة ئةو مةوزوعة بية ينـةوة، بـا  وايـة كاتةكـة ديـارى كـراو        13هةَلبذَيردران و ئةو ساَل ثةرلةمان 

 .ؤ ماوةى سَة مانط تصريف اعمال ئةطةر هةَلبذاردن نةكرا، سوثاسبَيت، مةسةلةن ب

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك رشاد، رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
واالقضللية ) ئيزارـة بكرَيـت  ( جيلري التصلويت يف يلوم واحلد جمللالس احملافظلات      )بـة نيسـبةت بر طـةى دووةم،    

 .ضونكة هةرسَي  بةيةكةوة دةبَيت، لة ثَيناسةى ئةوها هاتووة، سوثاس (والنواحى

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس ليذنةى ياساية رةئيتان تكاية

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم



 323 

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
نةكرا، ماوةكة ديـارى بكرَيـت، ئـيال ئـةو مةجةسـة شـةرعيةتة        بة نيسبةت بر طةى سَييةم، ئةطةر ئينتيخاب

 .نامَينَيت، ئيشةكةى دةبَيتة تةسرييتة ئةعمال، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةى ياساية رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
بؤ ئةوة دانراوة خـؤى لـة نـاو بر طةكـة هـاتووة      ( تعذر اجراء اإلنتخابات يف حالة) مئةو بر طةية بر طةى سَيية

وة خاىل دةوام لةبةر ئةوةى دامـان نـاوة هـةتا ئةطـةر      ئةطةر عوزرى لةطةَل بوو نةكرا،( تعذر يف حالة) دَلَيت
، وةكـو ئـةوةى ئـةو    نةكرا، جارَيكة تر ناضار نةبني لة ثةرلةمان بَيت تةسويتة بؤ بكةين، قةرارى بؤ بدةين

ساَل كرا، هةر بةخؤى ياسايةكة ضارةسةرى ئةو كَيشةية دةكات، حاَلةتة دووةم ئةوةى مام رشاد باس دةكات، 
( واالقضللية والنللواحى)لةيــةك ر ؤذ ناكرَيــت، (  واالقضللية والنللواحى)بةراســتة هةَلبذاردنــةكان بــؤ ثارَيزطــاو 

ةَلَيت شة  مانط ثا  حمارةزات دةكرَيت، دواى شة  عادةتةن ئةوةى عرياق، مةسةلةن ماددةيةكة هةية د
 .مانطةكة  نةيان كرد، دوايان خستةوة،

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان ئَيسـتا ئـةم ماددةيـة وةكـو خـؤى كـة هـاتووة، دةدةينـة دةنطدانـةوة، كـَة لةطةَلدايـة دةسـتة بـةرز              

نية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بةزؤرينـةى دةنـط ثةسـةند كـرا، بـؤ      بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَة لةطةَلدا 
 .ماددةيةكة تر تكاية

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 ماددةى سة و سَييةم كة بؤ تة ماددةى سة و دووةم،

 :ماددةي سي و سَييةم
و ســـوثاو (زَيرةظـــانة)ني هـــةرَيم ثرؤســـةي دةنطـــداني كارمةنـــداني هَيزةكـــاني ئاسايشـــي نـــاوخؤو ثاســـةوا 

كارمةنداني نةخؤشخانةكان و بةنددانةكان و ئةوانةي لَييان دابةزيوون، لة مةَلبةنـدي دةنطـداني تايبـةتي    
بةر َيوة دةضـَي كـة دةسـتة بـة هةماهـةنطي لةطـةَل وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان دةسـت نيشـانيان دةكـات، بـة             

 .دةي هةَلبذاردنةكة جَي بةجَي بكرَيتمةرجَي  ثَين ض  و هةشت كاتذمَير لة وا
 

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 (: 33)املادة 
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واجللليو والعللاملني يف ( البيشللمه ركللة)اقللرتاع منتسل  قللوا األمللن الللداخلي وحللر  االقللليم   رلري عمليللة 
بالتنسيق ملع اللوزارات املختصلةعلى ان     ةاملستشفيات والسجون ونزالئهما يف مراكز اقرتاع خاصة حتددها اديئ

 .ررا قبل مثانية واربعني ساعة من موعد اجراء االنتخابات

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان كَة لةسةر ئةم ماددةية قسـةى هةيـة؟، نيـة، ئـةم ماددةيـة وةكـو خـؤى دةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَة           
ةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بة زؤرينةى دةنـط  لةطةَلداية دةستة بةرز بكات

 ثةسةند كرا، بؤ ماددةيةكة تر تكاية
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 ماددةى سة و ضوارةم كة دةبَيتة ماددةى سة و سَييةم،

 :ماددةي سي و ضوارةم

 .ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةنثَيويستة لةسةر هةموو اليةنَيكي 
 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان ثَين ئةوةى بضينة ئةو ماددةيةى سـة و سـَة، بـةر َيزان لـة كتةـةى بـرا ئاشـوريةكان ثَيشـنيارَيكيان         
نـةكان و بـرا ئاشـوريةكان داوايــان    هـةبوو، بـؤ حمارـةزةكانين كؤتـا دةبَيـت، بــرا ئةرمةنيـةكان و بـرا توركما       

دةكرد، ئينجا ئةم نوقتةية ئايا بؤ ئةم مةرحةلةية زةرورة يـان خبرَيتـة مةرحةلةيـةكة تـر، تكايـة رةئيتـان       
 .لةسةرى بدةن و خبرَيتة دةنطدانةوة، كَة دةيةوَيت قسة بكات لةسةر ئةم ماددةية؟، كاك خةي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .سةرؤكة ثةرلةمانبةر ةَيز 
ئَيمــة لــة كوردســتان زؤر حةريســني تــا بتــوانني ماريــان بــدةينَة، ئَيمــة  بةشــداريان بكــةين، لــة هــةموو      
مةجالس، وةكو خوتةمان داناوة لةثةرلةمان راستة ئيحتيمالة زؤر دةقيق نةبني لة تةشخيس كردنة، لةبةر 

نَيت، بة عـةينة مـةعناوة بـة عـةينة تةسـةورو      ئيحسائمان نية تةواو، كةمة يان زؤرة، ئةوة بؤ ئيحسا دةمَي
بؤضون، من وا دةبينم يةعنة ئَيستا  ثَيويستة ئَيمـة ئـةو كؤتايـة دا بنـَيني بـؤ بـرا توركمانـةكان، بـؤ بـرا          
كةدانةكان و ئاشورو سريان، لة مةجالسة حمارةزات دا بنَيني، ئةوة لة دهـؤك مةعةومـة كـة مةسـيحة هـةن،      

يان دادةنَيني، لة هـةولَيرين دوو بؤيـان دادةنـَيني، سـَة توركمـان، سـةَيمانين       بةو مكةوناتة دوو مةقةةد بؤ
 .يةكَي  بؤ مةسيحة، من ئيسااح بةو شَيوةية دةكةم، سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيزان، كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .نبةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةما
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ئَيمة لةطةَل دايـن، يـةعنة كوتةـة بـؤ برايـانة كةـدو ئاشـورى دابنرَيـت، بـؤ برايـانة توركمـان، بـةاَلم حـةدى              
مةعسول يةعنة ئةطـةر ئـةوةكمان لةبـةر دةسـت بَيـت، ئيحسـائيةك مـن نـاتوامن لـة خؤمـةوة بَةـَيم سـَة بـؤ              

َيـنج مةقةـةدمان دانـاوة، لـة كـؤى      توركمان، بؤ منونة، ئَيمة لة ثةرلةمانة كوردستان بـؤ برايـانة توركمـان ث   
يـة  دةبَيـت تـؤ    22كورسـة دةبَيـت، لـةو     22، لة هةولَير ئةطةر تةقسيمة مناسب هةبَيت، تةقريبـةن  111

بزانة لةوال ضةندة، ضةندكةم دةكرَيتةوة، ئةطةر يةك مةقةةد بَيت، بؤ برايـانة كةـدو ئاشـورين بةهـةمان     
 .نيمة لة سةَيمانة مةقةةد دابنرَيت، لةطةَل رَيزمداشَيوة، سةَيمانين بةراستة من لةطةَل ئةوة دا

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك شَيروان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
بةر َيزم توركمانةكان و ئاشـوري و  من باوةر ناكةم كةس هةبَيت لةناو ئةو ثةرلةمانة، لةطةَل ئةوة دانةبَيت كة كؤتا بؤ برايانة 

كةدانة و سريانيةكان دابنَيت، ضونكة ئريادةيةكة سياسة بةهَيز هةيـة، بـؤ ثاراسـتنة مـارة ئـةو نةتةوانـةى كـة لةطـةَل ئَيمـة          
كة دةذين لة طؤر ثانة كوردستان، ئةمة لة اليةك لةاليةكة تريشةوة مةرج نية ئَيمة، كؤتا لة ناو ياسايةكة ديـارى بكـةين، ضـون   

ئَيمة هةتا ئَيستا هيض ئيحسايةكمان لةبةر دةستدا نية، بتوانني ضَون بؤ برا توركمانةكان كورسة دابني بكةين، برا ئاشـورى و  
كةدانة و سريانيةكان كورسيان بؤ دابنَيني، دةبَيـت ضـةنديان بـؤ دابنـَيني، ئَيمـة هـيض ئيحسـايةكمان لةبـةر دةسـتدانية، بؤيـة           

ةكات، جطة لةوة  ئَيمة رابردووةكمان هةيـة لةطـةَل ئـةو بةر َيزانـة زؤر لـةو مارانـةى كـة هاتؤتـة         ئةمة ثَيويست بة ديراسة د
جَيبةجَة كردن هةموو بة تةحالوراتة سياسة هاتؤتة جَيبةجَة كردن، مةرج نيةئيال لةناو ئةو ياساية ئَيمة دةبَيـت جـَيطريى   

ةية، بؤية من لةطةَل ئةوةدام لةطةَل مةبدةئةكةدام، هةموومان بكةين، بةبَة ئةوةى هيض ديراسةيةكمان هةبَيت بؤ ئةو مةسةل
وابزامن لةطةَل ئةو مةبدةئةين، بةاَلم مـن ثَيموايـة لـةو قؤنا ـة ئَيمـة  بـؤ تـةحالوراتة سياسـة بـةجَية بهـَيةني، هـةروةكو لـة             

 .اسثةرلةمانة ئةو خولةى ئَيستا بة تةحالوراتة سياسة ئةو مةسةلةية جَيبةجَة كراوةو، زؤر سوث

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك زانا رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
من لةطةَل ئةوة دام ئةو شـوَينانةى كـة ضـر يةكة دانيشـتوانة ئـةو ثَيكهاتانـةى هةية،نوَينـةريان هـةبَيت لـة          

هـةولَير، ر َيذةكـةى ضـَون بَيـت ضـؤن نـةبَيت، ئَيمـة دةبَيـت بـة           ئةجنومةنة ثارَيزطاكان، بةتايبةتة دهؤك و
 .ديراسةيةكة ورد بَيت، بةثَية ثَيوةرَي  بَيت، نابَيت لة خؤر ا دةست نيشان بكةين، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك عزالدين، رةرموو
 :بةر َيز عزالدين سةيم خديدا

 .ثةرلةمانبةر ةَيز سةرؤكة 
 .من ثرسيارَي  لةو برادةرانة دةكةم، كة ئاشورى و سريانة
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 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ثرسيار مةكة، رةئة خؤت بدة رةجائةن، رةجائةن رةئة خؤت بدةو بةس
 :بةر َيز عزالدين سةيم خديدا

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
ية بَيت، جمةـس ناحيـةى عنكـاوة، ئةطـةر كؤتـاي بـؤ دانـةنَين، يـةعنة         ئةطةر ئينتيخاب بكرَيت ، جمةس ناح

هيض كةس دانةنَين، ئةوة زةرةر دةكةن، نواحة و ئةقزيةكان، بةاَلم لة حمارةزةكان لةوانةية كؤتـا بـؤ ئـةوان    
 .دابنَين، بةاَلم لة قةزاو ناحيةكان لة بةرذةوةندى ئةواندا نية، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .طةاَلوَيذ خان، رةرموو
 :بةر َيز طةالوَيذ شاباججة

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئَيمة هةرلةوةى ضةندين برادةران باسيان كرد، خؤتان دةزانن لـة ثةرلـةمانة خؤمـان كـة كاتَيـ  كـة بر يـار        

ااف بـةمارة نةتـةوةكانة تــر   لةسـةر كؤتـا درا، بةهــةمان شـَيوة ئيحسـائيةكمان نــةبوو، مةبدةئَيكـة كـة ئــية      
وة داوامـان   1222دةكرَيت، لةو بابةتـةوة داواى كؤتامـان كـردووة، ئـةم كؤتايـة  نـةوةكو ئَيسـتا لـة سـاَلة          

كردووة، ئةوةى ئَيستا لة بؤ حمارةزات داوا دةكةين، با هةر لة مةبدةئَي  داببةزَيت، ئةم قانونة بـؤ دةورةى  
شةرت نية ئيحسائيات بكرَيت، بؤ هيض ئينتخاباتَي  تا ئَيسـتا ئيحسـامان    دابَيت ئةكيد طؤر انكارى تيادةبَيت،

نةكردووة، لةسةر ئاستة هةموو عرياق، ئةو ئيسااحةى من ثشتطريى زؤر سوثاسة مامؤستا خةيةين دةكةم 
كة روون كردنةوةيةكة كرد لةجياتة، لةوانةية منين هةر خؤم بـة هـةمان شـَيوة موقتةرةحةكـةم دةكـرد،      

دةكةم ئةطةر برادةران ثشـتطريميان بكـةن، تايبةمتةنـدى خؤمـان هـةبَيت، باشـاة ئةطـةر تـةحاليتات          جا داوا
هةبَيت ئةوةى دةيةوَيت تةحاليتَي  بكات لةطةَل هةر اليةنَيكة تر، ئيةتياديةو حوريشة لةو بابةتةوة، بةس 

 .لةهةمان كاتدا داوادةكةين تايبةمتةندى خؤمشان هةبَيت، زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهللبةر َيز 

 .كاك ثري خدر، ئاخري كةسةو دواية خوَيندنةوةى بؤ دةكرَيت، رةرموو
 :سةيمان خةي  خضربةر َيز 

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةز بينم ثشتة سَة سةعات و نيو كو دانوستاندنة دكةين، دانة دووَى ذى دانيشتنامة، ئـو بابةتـةكَة هؤسـا    

م بــت وةك ثَيشــنيار، يــان دووَى دظَيــت ئامــاذة بضــةندى بكــةت، ثــرؤذةى دةســتورَى هــةرَيمَة، ئةظــة نةحةســ
ناوَيـت وان ذى  ( اوا متثيل عادل  كونات شعب كوردسلتان )، ئةظ ضارةيةك بؤ ظة خاَلَة داناية، 105ماددةى 

وةكــو كــوردةكة ثــري خــدر (فللى انتخابللات جمللالس احملافظللات و االقضللية والنللواحى)ئينايــة، توركمــان، ســريان
يةزيدى، كو دةرطايةكة دظَيـت، مةسـةلةن كـؤدَى دةرطايـةكة بؤمـة دكـةت، ئـة ئيمـة طـرانان وةكـو كـوردى            
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ئَيزدى، ئريؤكة  ثَيشنيارا مة لةدةظ ئـةظ بابةتـة تَيـرو تةسـةل نايةتـة دانوسـتاندن، بيتـة ثـا  خسـنت بـؤ           
 .سبةينَة،زؤر سوثاس

 (:يكمال كةركووك.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

زؤر سوثاس دةدةينة دةنطدانةوة، كَة لةطةَل ئةوةية كؤتا هةبَيت بؤ نةتةوةكانة تر؟ رجائةن رجائةن بَة دةنط، ثَيشـنيارَي   
هاتووة، داوا دةكات كؤتا هةبَيت، لة برا ئةرمةنيةكان و برا ئَيزيدى و براتوركمان و ئَيزدى كوردو برا توركمـان و بـراى كةـدان    

ن كؤتا هةبَيت، داوادةكةن لة سةَيمانة هةبَيت، لة دهؤك هةبَيت، لة هـةولَير هـةبَيت، هةنـدَي  بـةر َيزين     و ئاشورى، داوا دةكة
ــةناو ثةرلــةمان، ئــةَلَين لةبــةر ئــةوةى ئيحســائية نــةكراوة، لةبــةر ئــةوةى ئــةو نســبةية ديــار نيــة،         رةئــة خؤيــان دا ئَيســتا ل

تـر، ئَيسـتا ثَيشـنيارةكة ئـةو بةر َيزانـةى كـة داوايـان كـردووة، ئــةوةىل         لةثةرلـةمان ئـةو نسـبةية دراوة، نَينَيـت بـؤ وةختَيكـة       
دةدةينة دةنطدانةوة، ئةطةر قبول كرا، ثاشان نسبةكانة دةست نيشان دةكةين، كَة لةطـةَل ئةوةيـة لـةم مةرحةلةيـة هـةبَيت،      

ت، تكايـة دةسـتة بـةرز بكاتـةوة؟     كَة لةطةَلداية دةستة بـةرز بكاتـةوة؟ سـوثاس،كَة لةطـةَل ئةوةيـة بـؤ مةرحةلةيـةكة تـر بيَـ         
ســوثاس، تــةئخري كــرا بــؤ مةرحةلةيــةكة تــر، تكايــة ببــورن، ئَيســتا بــؤ ماددةيــةكة تــر تكايــة، ئيحتريامــة دةنطــة ئةنــدامانة   

 .ثةرلةمان دةطريَيت، ئةكسةريةت تاخريى كرد بؤ مةرحةلةيةكة تر، زؤر سوثاس
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ددةى سة و ضوارةم كة دةبَيتة ماددةى سة و سَييةمما

 :ماددةي سي و ضوارةم
 .ثَيويستة لةسةر هةموو اليةنَيكي ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 (: 34)املادة 

 . ذا القانونعلى مجيع اجلهات وات العالقة تنفيذ احكام ه

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئـةم ماددةيــة زؤر تةبيةيــة، كـَة لةطةَلدايــة دةســتة بـةرز بكاتــةوة؟ ســوثاس، كـَة لةطةَلدانيــة دةســتة بــةرز     

 .بكاتةوة؟ سوثاس، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددة سة ضوار تكاية

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .مانبةر َيز سةرؤكة ثةرلة
 .ماددةى سة و ثَينجةم كة دةبَيتة ماددةى سة و ضوارةم

 :ماددةي سي و ثَينجةم
 .كار بة هيض دةقَيكي ياساية يان بر يارَي  ناكرَي طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَي

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .وأحكام هذا القانون و قرار يتعارضال يعمل بأي نص قانوني ا(: 35)املادة 
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 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ئةم ماددةية  وةكو ماددةكانة ترة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتـةوة؟ سـوثاس، كـَة لةطةَلدانيـة دةسـتة      
 .بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤى دةنط ثةسةند كرا، ئَيستا بؤ ماددةيةكة تر

 :حممد قاسمبةر َيز مجال 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ماددةى سة و شةشةم كة دةبَيتة ماددةى سة و ثَينجةم

 :ماددةي سي و شةشةم
بـاَلو  ( وةقائيةي كوردستان)ئةم ياساية لةمَيذووي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي رةرمي 

 .دةكرَيتةوة
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .ثةرلةمان بةر ةَيز سةرؤكة
 (:31)املادة  

 (.وقائع كوردستان)القانون اعتبارا  من تأري  اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية  ينفذ هذا 

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيزان ، رةرموو كاك كريم

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان

دةكةم، كة ئةو ياساية لة كاتة باَلو كردنةوةى لة جةريدةى رةوة جَيبةجَة بكرَيت،  بةراستة من ثَيشنيار
ضونكة ئةوة ئيستيسنائة، ئَيمـة خةريكـة ئيستيسـنائةكان دةكةينـة ئةسـَ ، بؤيـة لةطـةَل ئـةوة دامـة كـة لـة            

 .تاردة نةشر جَيبةجَة بكرَيت و زؤر سوثاس

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةى ياساية رةئيتان تكاية
 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى كاك كريم دةكةين

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

، كـَة لةطةَلدايـة   بةر َيزان كَة ثَيشنيارةكةى ئةو ماددةية بة وةرطرتنة ثَيشنيارةكةى كـاك كـريم وةردةطرَيـت   
دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟سوثاس، بـة كـؤى دةنـط ثةسـةند كـرا،      

 .لةطةَل ياساكة خبوَيننةوة، ثاشان دةدةينة دةنطدانةوة( اسباب موحبة)ئَيستا 
 :بةر َيز مجال حممد قاسم
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 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 

 ووني ئةم ياسايةهؤية ثَيويستةكانة دةرض
ــينةكاني            ــرنطاين بنض ــة ط ــةكَي  ل ــثاندني ي ــتان وضةس ــةرَيمي كوردس ــة ه ــوكراتي ل ــازي دمي ــةوكردني رَيب ــس ثت ــة مةبةس ب
دةستاودةست كردني ئاشتيانةي دةسةاَلت و بة مةبةسس رَيطة طرتن لـة خةسـت كردنـةوةي دةسـةاَلتةكان، لـة رَيطـةي دابـة         

ارطَير يي، تاكو هاوواَلتي بتوانَي ئازادي خؤي و مارةكاني وةرطرَي لة ثَينـاوي طةيانـدني   كردنيان لةسةر بنضينةي نامةركةزي ك
خزمةتطوزارييةكان بؤي بةشَيوةيةكي باشا، بـؤ رةراهـةم كردنـي ذيـانَيكي ئـازادي شـكؤمةندانة بـؤي لـة رَيطـةي ئةجنامـداني           

 . ؤية ئةم ياساية دةرضووَينراهةَلبذاردنة ئازادو ثاكةكان بؤ هةموو ثارَيزطاو قةزاو ناحيةكان، ب
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر ةَيز سةرؤكة ثةرلةمان
 األسباب املوجبة

بهدف توطيد النهج الدميقراطي يف اقليم كوردستان وتكريس احد اهلم اسسله وهلو التلداول السللمي للسلطلة       
االدارية لتمكني املواطن للتمتع  ةوبهدف احليلولة من تركيز السلطات من خالل توزيعها على اسا  الالمركزي

من خالل إجلراء انتخابلات    حبريته وحقوقه واليصال اخلدمات اليه بصورة افضل لتوفري حياة حرة كرمية له
 .األقضية والنواحي فقد شرع هذا القانون حرة ونزيهة وعادلة جلميع احملافظات و

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ةس لةســةر ئةســباب موجيبــة قســةى هةيــة، ئَيســتا هــةموو ياســايةكة لةطــةل ئةســباب موجيبــة بــةر َيزان كــ
كَة لةطةَلداية دةسـتة بـةرز بكاتـةوة؟ سـوثاس، كـَة لةطةَلدانيـة دةسـتة بـةرز         بةيةكةوة دةخةينة دةنطدان، 

ؤذةى دانيشتنة ترمان هةيـة، دوو ثـر    11بكاتةوة؟ سوثاس، بة زؤرينةى دةنط ثةسةند كرا، سبةى سةعات 
دانيشـتنةكة   بةخَيربضـن، كؤتـاية بـة    11خوَيندنةوة زائيـدةن ياسـاي وةزارةتـة نـاوخؤ، تـا سـبةى سـةعات        

 دَينني، سةركةوتووبن

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس(                كمال كةركووكي.د)ررست ا د عبداهلل                   حممد قادر عبداهلل
 ثةرلةمانيسةرؤكي                       ثةرلةمانيجَيطري سةرؤكي                        ثةرلةمانيسكرتَيري      

 عَي -كوردستان               عَيراق                –كوردستان      عَيراق                        –كوردستان 
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 ( 69)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9002\5\69رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 12) ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة

 5/9002/ 69 رَيكةوتي سَي شةممة
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ــذمَير    ــوةر ؤي  (11)كات ــَين ني ــةممة ي ث ــَي ش ــةوتي  رؤذي س ــتان    12/5/2002رَيك ــةماني كوردس  -ثةرل
بـةر َيز حممـد قـادر     بـة ئامـادةبووني  , عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ثةرلـةمان و    

دانيشـتين  , بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , ؤك وجَيطري سـةر ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمي خولي (12)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 20)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

تةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســ, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
 5/2002/ 12ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكـةوتي  (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات (12)

 :دا بةم شَيوةية بَيت
 خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذةي ياساي درَيذكردنةوةي خولي هةَلبذاردني يةكةمي سةرؤكايةتي هةرَيم، كة-1

 .لةاليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة

خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذةي ياساي درَيذكردنةوةي خولي هةَلبذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     -2
 .عَيراق، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة –
اساي هةمواركردني ثَينجةمي ياساي هةَلبذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان   خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذةي ي -3
ي هــةمواركراو، كــة لةاليــةن ذمــارةي ياســايي لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان  1222ي ســاَلي (1)عَيــراق ذمــارة –

 .ثَيشكة  كراوة
ــةوة         -4 ــةني وةزيران ــةن ئةجنوم ــة لةالي ــاوخؤ، ك ــي ن ــاي وةزارةت ــر ؤذةي ياس ــؤكردني ث ــتنةر وو وطيتتوط خس

 .1/4/2008لة ( 3411)ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كاري ئةم دانيشتنة

ةرؤكايةتي هةرَيم، كة خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذةي ياساي درَيذكردنةوةي خولي هةَلبذاردني يةكةمي س-1
 .لةاليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة

خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذةي ياساي درَيذكردنةوةي خولي هةَلبذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     -2
 .عَيراق، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة –
وةي يةكةمي ثر ؤذةي ياساي هةمواركردني ثَينجةمي ياساي هةَلبذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان   خوَيندنة -3
ي هــةمواركراو، كــة لةاليــةن ذمــارةي ياســايي لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان  1222ي ســاَلي (1)عَيــراق ذمــارة –

 .ثَيشكة  كراوة
ــةن ئ      -4 ــة لةالي ــاوخؤ، ك ــي ن ــاي وةزارةت ــر ؤذةي ياس ــؤكردني ث ــتنةر وو وطيتتوط ــةوة  خس ــةني وةزيران ةجنوم

 .1/4/2008لة ( 3411)ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة
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داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شـوَيين خؤيـان دابنيشـن، بـؤ دةسـت ثَيكـردن بةبةرنامـةي كـار، خـاَلي          
يةكـةمي  خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذةي ياساي درَيذكردنةوةي خـولي هةَلبـذاردني   ) يةكةم لةبةرنامةي كار،

داوا لـة ليذنـةي   (. سةرؤكايةتي هةرَيم، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشـكة  كـراوة  
 .ياسايي دةكةم ثرؤذةكة بةكوردي و عةرةبي خبوَيننةوة، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان، ئـةم ثـرؤذة ياسـاية لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة         خوش  وبراياني ئةندامي ثةرلـة 
ثَيشكةشكراوة، ئَيستا دةقي داواكاري ذمارةي ياسايي لةئةنـداماني ثةرلـةمان دةخوَينمـةوة، لةطـةَل ثرؤذةكـة      

 .بةزماني عةرةبي
 عَيراق -بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان 

 ثرؤذة بر يار/ بابةت
 :سآلو ور َيز

ثــرؤذةي ) َيمـةي ئةنــداماني ثةرلـةماني كوردســتان ثــرؤذةي بر يـاري هاوثَيضــمان طةآلَلــة كـردووة، بــةناوي     ئ
تكايـة، خبرَيتـة بةرنامـةي كـار     (بر ياري درَيذكردنةوةي خولي يةكةمي هةَلبذاردني يةكةمي سةرؤكي هةرَيم

 . لةكؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةمان
 لةطةَل ر َيزماندا

 
 .َيزانةي كةوا ئيمزايان كردووةئةو ئةندامة بةر  

 .شَيروان حةيدةري -1
 .عةوني بةزاز -2
 .عبدالكريم هةمةوةندي -3

 .رؤذان دزةيي -4

 .خةي  ابراهيم -5

 .تاظطة حممد عةي -1

 .حممد صاحل اواعي  -7

 .جامباز طارق -8

 .دلَير حممد شريف -2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر كةمال، رةرموو
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 (:مال كةركووكيكة. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةو ناوانــةي كــةوا ئيمزايــان كــردووة، نــؤ ئةنــدامن دةبــَي دة ئةنــدامن بــن تــا ئــةو ثرؤذةيــة خبوَينرَيتــةوة،  
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، سوثاسئةوة نوقتةيةكي نيزامي زؤر ر استة، نؤ ئةندام ئيمزايان كردووة، باشة كاك مجال قاسم ئيمزا كرا

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر استة ئةوة نؤ ئةندامة بةس لةوانةية ئةندامي تر هةبَيت، بيةوَي ئَيستا ئيمزاي بكات، كاك مجال قاسم لة 
 .ئةصَةةكةدا ناوي هةية، ئةمة نوسخةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئيمزاكة، رةرموو كاك شَيروان 10ة تةواو كردني هةر ئَيستا جارَيكي تر بيخوَينةرةوة ب

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كةوا ئيمزايان كردووة، ناوةكانيان دةخوَينمةوة
 .شَيروان حةيدةري -1
 .عةوني بةزاز -2
 .عبدالكريم هةمةوةندي -3

 .رؤذان دزةيي -4

 .خةي  ابراهيم -5

 .طة حممد عةيتاظ -1

 .حممد صاحل اواعي  -7

 .جامباز طارق -8

 .دلَير حممد شريف -2

 .مجال حممد قاسم -10
 9002لسنة )     ( قرار رقم 

 العراق _قرار متديد والية رئيس اقليم كوردستان
 

املعدل متدد والية  2005لسنة ( 1)استثناًء من حكم املادة الثالثة من قانون رئاسة االقليم رقم : املادة االوا
 .حلني اجراء انتخاب رئيس جديد لالقليم ومباشرته 12/1/2002رئيس االقليم املنتهية واليته يف 
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 .ال يعمل بأي نص  قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار: املادة الثانية
 .على جملس الوزراء واجلهات وات العالقة تنفيذ احكام هذا القرار: املادة الثالثة

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القرار اعتبارَا من تاري  اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية : املادة الرابعة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا كورديةكةي خبوَيننةوة، تكاية

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 9002ساَلة )     ( بر يارى ذمارة 
 عرياق_وياليةتة سةرؤكة هةرَيمة كوردستان بر يارى درَيذكردنةوةى

 
 :ماددةى يةكةم

ى سةرؤكايةتة هةرَيم كة لة  2005ى ساَلة ( 1)بةدةر لة حوكمة ماددةى سَييةم لة ياساى ذمارة 
 .كؤتاية ثَيدَيت، درَيذدةكرَيتةوة تاكو هةَلبذاردنة سةرؤكَيكة نوَى و دةست بةكاربوونة 12/1/2002

 :ماددةى دووةم
 .هيض دةقَيكة ياساية يان بر يارَي  ناكرَيت ثَيضةوانةى حوكمةكانة ئةم بريارة بَيتكار بة 

 :ماددةى سَييةم
 .ئةجنومةنة وةزيران و اليةنة  ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانة ئةم بريارة جَة بةجَة دةكةن

 :ماددةى ضوارةم
 .جَة بةجَة دةكرَيت( ستانوةقائيةة كورد)ئةم بريارة لة رؤذى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى رةرمة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــرةدا        ــات لَي ــت بك ــةر ثَيويس ــةم، ئةط ــةمان دةك ــداماني ثةرل ــايي و ئةن ــةي ياس ــتةي ليذن ــة ئاراس ــةم ثرؤذةي ئ
متمانــةمان داوة بــةجَيطري ســةرؤكي هــةرَيمين، لةبةرئــةوة دةبَيــت تــا كــاتي هةَلبــذاردن ئــةوة لةناحيــةي   

خوَيندنةوةي  -2. ر وون بكةنةوة لة موناقةشةكردندا، رةرموون بؤ خاَلي دووةم قانونيةوة ضي دةبَيت، ئةوة
عَيـراق، كـة    –يةكةمي ثر ؤذةي ياسـاي درَيذكردنـةوةي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان        

 .لةاليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

ئةم ثرؤذةية  لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةشكراوة، ئَيستا  دةقي 
 .داواكارييةكةو ثرؤذةكة دةخوَينمةوة

 عَيراق -بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان 
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 ثرؤذة بر يار/ بابةت
 :سآلو ور َيز

ثــرؤذةي ) ةي بر يـاري هاوثَيضــمان طةآلَلــة كـردووة، بــةناوي   ئَيمـةي ئةنــداماني ثةرلـةماني كوردســتان ثــرؤذ  
تكايـة، خبرَيتـة بةرنامـةي كـار     ( بر ياري درَيذكردنةوةي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     

 .لةكؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةمان
 .لةطةَل ر َيزماندا

 :ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة ئيمزايان كردووة
 .ريشَيروان حةيدة -1
 .عةوني بةزاز -2
 .عبدالكريم هةمةوةندي -3

 .رؤذان دزةيي -4

 .خةي  ابراهيم -5

 .حممد صاحل اواعي  -1

 .جامباز طارق -7

 .دلَير حممد شريف -8

 .ئارام رسول مامةند -2

 .مجال حممد قاسم -10

  9002لسنة )    ( قرار  رقم 

 قرار متديد الدورة االنتخابية الثانية 
 العراق -ل ملان كوردستان 

 
 :املادة االوا

، ويبقى ال ملان 4/1/2002العراق اليت ستنتهي يف  -تستمر الدورة االنتخابية الثانية ل ملان كوردستان 
 .قائما  حلني انتخاب برملان جديد وإنعقاد جلسته االوا

 :املادة الثانية
 .اليعمل بأي قانون أو قرار يتعارض مع احكام هذا القرار

 :املادة الثالثة
 .جلهات وات العالقة تنفيذ احكام هذا القرارعلى جملس الوزراء وا

 :املادة الرابعة
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القرار اعتبارا  من تاري  اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية 
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 9002ساَلة )       ( بر يارى ذمارة
 وَلة  هةَلبذاردنة دووةمة ثةرلةمانة كوردستانبريارى درَيذكردنةوةى خ

 
 :ماددةى يةكةم

ــتان   ــةمانة كوردس ــة ثةرل ــوىل دووةم ــة    -خ ــرياق كــة ل ــت و   4/1/2002ع ــةردةوام دةبَي ــدَيت ب ــاية ثَي كؤت
 .ثةرلةمان دةمَينَيتةوة تاكو هةَلبذاردنة ثةرلةمانَيكة نوَى و ئةجنامدانة كؤبوونةوةى يةكةمة

 :ماددةى دووةم
 .هيض ياسايةك يا بر يارَي  ناكرَيت ثَيضةوانةى ئةم بريارة بَيت كار بة

 :ماددةى سَة يةم
 .ئةجنومةنة وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانة ئةم بريارة جَة بةجَة دةكةن

 :ماددةى ضوارةم
 .دةكرَيت جَة بةجَة( وةقائيةة كوردستان)ئةم بر يارة لة رؤذى باَلوكردنيةوة  لة رؤذنامةى رةرمة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 - 3ئةم ثر ؤذةية ئار اسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـةم، خـاَلي سـَييةم لةبةرنامـةي كـار          

 –خوَيندنةوةي يةكةمي ثر ؤذةي ياساي هةمواركردني ثَينجةمي ياساي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان    
واركراو، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  ي هةم1222ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة

 .كراوة

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق -بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان 

 ثرؤذةي ياسا/ بابةت

 :سآلو ور َيز
ثــرؤذةي ياســاي ) ةآلَلــة كــردووة، بــةناوي ئَيمــةي ئةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتان ثــرؤذةي  هاوثَيضــمان ط

ي 1222ي ســاَلي (1)عَيــراق، ذمــارة –هـةمواركردني ثَينجــةمي ياســاي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان  
 .هةمواركراو تكاية، خبرَيتة بةرنامةي كار لةكؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةمان

 لةطةَل ر َيزماندا
 :ووةئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان كرد 
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 .شَيروان حةيدةري -1
 .عةوني بةزاز -2

 .عبدالكريم هةمةوةندي -3
 .حممد صاحل اواعي  -4

 .جامباز طارق -5

 .شريين عبدالر ن -1

 .صةية  يتار -7

 .مجال يوسف -8

 .مجال قاسم -2

 .مصطفىجةيتر شَيخ -10

 العراق_مشروع قانون التعديل اخلامس لقانون انتخاب برملان كوردستان
 املعدل 6229لسنة ( 6)املرقم   

 
 (:1)ادة امل

- :من املادة الثانية والعشرين من القانون وتقرأ كاآلتي( 2)تعدل الفقرة 
تقدم قوائم املرشحني خالل مدة عشرين يوما  من تأري  اعالن موعد االنتخابات اا رئليس اديئلة العليلا     -2

 .مشفوعة بالوثائق املطلوبة يف املادة احلادية والعشرين من هذا القانون
 (:2)املادة

- :دا وتقرأ كاآلتي( 1)تضاف الفقرات التالية اا املادة اخلامسة والعشرين من القانون ويكون منت املادة فقرة 
تبدأ الدعاية االنتخابية يف اليوم التالي العالن قوائم املرشحني وتنتهي قبل مثان واربعني سلاعة ملن بلدء     -1

 .عملية االقرتاع
 نارسة الدعاية االنتخابية وإلصاق اإلعالنلات االنتخابيلة طيللة امللدة      فيهاحتدد اديئة األماكن اليت مينع   -2

 .االقرتاع املسموح بها للدعاية االنتخابية ومينع نشر أي إعالن أو برامج أو صور للمرشحني يف مراكز
ات االنتخابللات إزالللة ملصللقات الدعايللة االنتخابيللة و وجللب تعليملل علللى الكيانللات السياسللية املشللاركة يف -3

 .اديئة تصدرها
 .االقليم املختلفة االجتماعات احلزبية و االنتخابية يف األبنية اليت تشغلها الوزارات ودوائر مينع تنظيم -4
 .العمل والوظيفة للعمل احلزبي و للدعاية االنتخابية مينع استخدام دوائر االقليم ويقصد بها مواقع -5
الوظيفي او موارد االقلليم او وسلائلها او    ت احمللية استغالل نفووهمال جيوز ملوظفي دوائر االقليم والسلطا -1

 اجهزتها االمنيلة والعسلكرية بالدعايلة االنتخابيلة او التلأثري عللى       اجهزتها لصاحلهم او اي مرشح  ا يف ولك

 .الناخبني
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هلا ملن   يقلوم يلوم التصلويت بتوزيلع بلرامج عملل أو منشلورات أو بطاقلات أو غري         ال جيلوز ألي مرشلح إن   -7
 .أو بواسطة غريه الوثائق بنفسه

السلطات احمللية إن يقوم يوم التصويت بتوزيلع بلرامج    ال جيوز ألي من العاملني يف دوائر االقليم أو أعضاء -8
 .عمل بنفسه أو بواسطة غريه

 عمل أو منشلورات أو بطاقلات باسلم مرشلح غلري مسلجل يف كشلف        ال جيوز واع إعالنات أو توزيع برامج -2

 .رشحنيامل
انتخابيلة تنطلوي عللى خلداع النلاخبني أو غشلهم أو اسلتخدام         حيظر على املرشحني القيام بأيلة دعايلة   -10

 .باآلخرين يف الدعاية االنتخابية أسلوب التجريح أو التشهري
ملوال  أ على الدعاية االنتخابية من املال العام أو من موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من حيظر اإلنفاق -11

 .الدعم اخلارجي
 حزب أو مجاعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت  نارسة أي شكل ملن أشلكال   حيظر على أي -12

 .الضغط أو التخويف أو التكفري أو التخوين أو التلويح باملغريات أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها
 .شيا مسلحة من املشاركة يف االنتخاباتحيرم أي حزب أو كيان سياسي حيتفظ  لي -13
حيرم أي كيان سياسي من املشاركة يف االنتخابات و حساب األصوات يف حال قيامه بغلق منطقة انتخابيلة   -14

 .بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصاحلة أو اد غريه
 

 (:3)املادة
 .من القانون (املكررة)من املادة السادسة والثالثني ( رابعا )تلغى الفقرة 

 (:4)املادة 
- :املعدل وحيل حملها مايلي 1222لسنة ( 1)تلغى املادة السابعة واخلمسون من القانون رقم 

ال تزيد على شلهر كلل ملن الصلق البيانلات أو الصلور أو النشلرات االنتخابيلة اخلاصلة           يعاقب باحلبس مدة -1
 .األماكن املخصصة دا خارج

عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مليلون دينلار وال تزيلد    مدة ال تقل  يعاقب باحلبس -2
 .من هذا القانون( 21،20،12،18،17)ماليني دينار من خالف أحكام الفقرات  على مخسة

مائة ألف دينار وال تزيد ( 100000)ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( 1)تقل عن  يعاقب باحلبس مدة ال -3
 :ئة الف دينار كل منمخسما )500000(على 

إلحكلام هلذا    إدراج اسم أو أمساء أو صفات مزيفة يف جداول الناخبني أو تعمد عدم إدراج اسم خالفا تعمد -4
 .القانون

 امسه أو اسم غريه دون توافر الشروط القانونية املطلوبة وثبت انه يعلم بذلك وكلل ملن   توصل إا إدراج -5

 .فهتوصل إا عدم إدراج اسم  خر أو حذ
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انله فقلد الشلروط     أدا بصوته يف االنتخاب وهو يعللم إن امسله أدرج يف سلجل النلاخبني خالفلا للقلانون أو       -1
 .االنتخابات القانونية املطلوبة يف استعمال حقه يف

 .تعمد التصويت باسم غريه -7
 .رااه أفشى سر تصويت ناخب بدون -8
 

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .أكثر من مرة استعمل حقه يف االنتخاب الواحد -2
امسا أو اشر على رمز غري الذي قصده الناخلب أو عرقلل أي ناخلب ملنعله      غري إرادة الناخب األمي وكتب -10

 .االنتخابي من  نارسة حقه
 .قائمة انتخابية رشح نفسه يف أكثر من دائرة أو -11
 خلر أو جهلة    شلحني أو بلراجمهم امللصلقة يف األملاكن املخصصلة دلا حلسلاب       تعمد االعتداء على صلور املر  -12

 .معينة بقصد اإلارار بهذا املرشح أو التأثري على سري العملية االنتخابية
وهو يعلم بان األملر غلري صلحيح بقصلد التلأثري       أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية االنتخابية -13

 .إليه املرشح على الناخبني أو حتويل أصوات
بها قانونا ألي سبب كان سواء أكان بالشلطب أو التمزيلق    االعتداء على وسائل الدعاية االنتخابية املسموح -14

 .القبيل أو غري ولك أو كل تصرف من هذا
- : يعاقب باحلبس مدة التقل عن سنة كل من  -:خامسا 

ملله عللى التصلويت عللى وجله معلني أو عللى        ملنع ناخب من استعمال حقه حل استعمل القوة أو التهديد -15
 .التصويت االمتناع عن

لنفسه أو لغريه حلمله على التصويت عللى وجله معلني أو     أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدة 11
 .التصويت على االمتناع عن

 .تخابيةمكلفا  بأداء خدمة عامة يف العملية االن قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغريه  نن كان -17
عللى   أواع بني الناخبني أخبارا غري صحيحة عن سلوك احلد املرشلحني أو مسعتله بقصلد التلأثري      نشر أو -18

 .َاراء الناخبني يف نتيجة االنتخاب
 .القانون املخصص لالنتخابات حامال سالحا ناريا  أو جارحا  خالفا  إلحكام هذا دخل إا املقر -12
 .أعضائها اثناء عملية االنتخاب نة االنتخابات أو احدسب أو قذف أو اعتدا على جل -20
 .االنتخابية االقرتاع أو اجلداول االنتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعملية العبث بصناديق -21
 .استخدم الشعارات الدينة او دور العبادة الغراض العمل احلزبي او الدعاية االنتخابية -22
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مائة أللف دينلار وال تزيلد عللى     ( 100000) وبغرامة ال تقل عن  سنةيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن  -23
 :دينار كل من مخسمائة ألف( 500000)
أو سرق أوراق االقرتاع أو جداول الناخبني أو غلري نتيجتهملا بأيلة     استحوو أو أخفي أو عدم أو اتلف أو افسد -أ

 .الطرق طريقة من
  .أو التهديد وةأخل حبرية االنتخاب أو بنظامه باستعمال الق -ب

اسلتثناًء ملن    جرائم االنتخاب املنصلو  يف هلذا القلانون بعقوبلة اجلرميلة التاملة       يعاقب على الشروع يف -24
 .احكام القواعد العامة

الكيان السياسي يف ارتكاب أي جرمية من اجلرائم االنتخابية واملنصو  عليهلا يف   يف حالة ثبوت مساهمة -25
 .مخسني مليون دينار( 50000000)ة مالية مقدارها القانون، يعاقب بغرام هذا
يف املركز االنتخابي يف حاللة اقرتافله إحلدا اجللرائم      حيرم الكيان السياسي من األصوات اليت حصل عليها -21

 من هذا( 28)واملادة ( 27)من املادة ( ثامنا  , أوال ، خامسا ، سادسا ، سابعا )البنود  االنتخابية املنصو  عليها يف

 .القانون
دينار وال تزيد عن مخسة وعشرين مليلون ديناركلل    يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرة ماليني -27

 .القانون من هذا( 22)من املادة ( اوال ) من خالف حكم الفقرة 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تني لـة تـةب  دةجمـي بكـةين، ئَيسـتا دةقـي ماددةكـة دةمـج         ماددةيةكي موزارمـان دانـاوة بـةس ثَير انةطةيشـ    
دةكةين، ئةو ماددةية دوَييَن لة ياساي ئةجنومةني ثارَيزطاكان ثةسةندمان كرد، ثَيمان باشة لَيرةشدا جَيطاي 

 :بكةينةوة، ماددةكة  بةم شَيوةية
 )      (تضاف املادة التالية اا القانون وتكون بتسلسل املادة : مادة مضافة

اوا فقد عضو ال ملان مقعده ألي سبب كان حيل حمله املرشح التالي يف قائمته طبقا  للرتتيب الوارد فيهلا  :  أوال 
 .بالنسبة للقوائم غري املؤتلفة

اوا فقد عضو ال ملا ن مقعده ألي سبب كان حيل حمله املرشح التالي من نفس الكيلان السياسلي املؤتللف    : ثانيا 
 .ابية املؤتلفةامن القائمة االنتخ

اوا كان املقعد الشاغر خيص قائمة استنفذت املرشحني خيصص املقعد اا مرشح  خر ملن كيلان سياسلي    : ثالثا 
 . خر حصل على احلد األدنى من عدد االصوات املقرر للحصول على مقعد وخبالف ولك يبقى املقعد شاغرا 

حتلل حمللها املرأة اخلرا اال اوا كلان وللك ملؤثرا  عللى          اوا كان املقعد الشاغر خيص امرأة فال يشرتط أن: رابعا 
 .نسبة متثيل النساء

 االسباب املوجبة
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لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشلفافة يف االقلليم ولكلون اجللرائم االنتخابيلة وعقوباتهلا غلري دقيقلة والجلل          
خابات وإزالة العقبات التلى  تشديد العقوبات للجرائم االنتخابية بعد توايح حاالتها وبغية تسهيل اجراء االنت

 .حتول دون نزاهتها و شفافيتها فقد شرع هذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةَل        ــةم، لةط ــرؤظ دةك ــايف م ــةي م ــاوخؤ وليذن ــةي ن ــايي و ليذن ــةي ياس ــتةي ليذن ــةوة  ئاراس ــوثاس، ئ زؤر س
تـوانني قـانوني هةَلبـذاردني    ئةنداماني ثةرلةمان، داوا دةكةم كة هةر ئـةمر ؤ دابنيشـني بـؤ ئـةوةي سـبةي ب     

ثةرلةماني كوردستان تةواو بكةين، ضونكة تؤزَي  وردةكاري دةوَيت، داوا دةكةم ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي    
ناوخؤو ليذنةي مايف مرؤظ، ديراسةتي بكـةن، بةحةقيسـةت ئـةوة هـي ئـةوة نيـة لَيـرةدا بـَيني خـاَل بـةخاَل           

بذاردني ثارَيزطاكانيشدا هاتووة لة بة داد، بةآلم ئةوةندةيـة  موناقةشةي بكةين، لةبةرئةوةي لة قانوني هةَل
 12كة هةندَي رةقةراتي تَيداية خةلةلي تَيداية لةناحيةي زمانةواني، لةناحيةي عةمةلي، يـان بـؤ منوونـة    

ئيةادةي صيا ةي دةوَيت، ضواردة دةبـَي ئينتيبـاه بكـةين، سـبةي بةثشـتيواني خـوا كؤدةبينـةوة، ئـةو سـَي          
خستنةر وو وطيتتوطؤكردني  -4خوَيندمانةوة يةكاليان دةكةينةوة، ضوارةم خاَل لةبةرنامةي كار  ثرؤذةي كة

ثــر ؤذةي ياســاي وةزارةتــي نــاوخؤ، كــة لةاليــةن ئةجنومــةني وةزيرانــةوة ثَيشــكة  كــراوة بــة نووســراويان    
 .1/4/2008لة ( 3411)ذمارة

 .وةزيري ناوخؤ بؤ نةهاتووة، كاك سةعد، رةرموو
 (:وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان) د خالد حممد امنيبةر َيز سة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوَييَن بةتةنسيق لةطةَل برادةراني سةرؤكايةتي لة بةشـَيكي كؤبوونةوةكـة ئامـادة نـةبووم، بؤيـة مـن ئاطـام        

زيـري نـاوخؤ    لةوة نـةبوو كـة ئـةو ماددةيـة دةخرَيتـة بةرنامـةي كـاري ئـةمر ؤي دانيشـتنةكة، بـةر َيز وة          
ئاطادار نية، بؤية من داوا لةبةر َيزتان ولة ئةنداماني ثةرلةماني بـةر َيزين دةكـةم، ئةطـةر ئيمكـان هـةبَيت،      

 .ئةو دانيشتنة تةئجي  بكرَيت بؤ كاتَيكي تر، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .انليذنةي ناوخؤو ليذنةي ياسايي ئَيوة ر ةئيتان ضية؟، رةرموو كاك شَيرو
 

 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة مانةمان نية، بؤ دواخستين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ئاخر ئَيوة ر ةئيتان ضية؟

 :بةر َيز ئاخر مجال انور
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زيـر ئامـادة نيـة، ضـونكة بـةبَي ئـةوين نابَيـت، زؤر        ئَيمة  مانةمان نية، بؤ دواخستين، مـادام جـةنابي وة  

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةندةي من بزامن جةنابي وةزير مةشغوَلة، مادام ئَيوة  دةتانةوَيت وةزير لَيرة بَيت، بؤية مـن ئـيسااح   
ذةيـة دواخبرَيـت بـؤ    دةكةم بؤ ر ؤذي دوو شةممةي داهاتوو، كة دواخبرَيت، كَي لةطةَل ئةوةدايـة كـة ئـةو ثرؤ   

دوو شةممةي داهاتوو، تكاية بادةسس بَةند بكات؟، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينة قبـوَل كـرا، خـاَلي    
 .ضوارةم دواخرا بؤ دوو شةممةي داهاتوو، كاك هيوا نوقتةي نيزاميت هةية، رةرموو

 :بةر َيز هيوا صابر ا د
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةز ئةكةم شتَيكم هةية ئاراستةي جةنابتاني بكةم، ئَيمـة كـة ئةضـينة دةرةوة ئـةوة ماوةيـةكي      لةر استيدا ح
ــو مــةخرةجَيكي     ــونكة وةآلممــان وةك ــذاردووة، ض ــدةنطيمان هةَلب ــدا بَي ــاني ر اطةياندن زؤرة لةبــةردةم دةزطاك

ن حـةلَيكمان بؤيـان   ياسايي نية؟ من ئةم ثرسيارة ئاراستةي جةنابتان دةكةم، بؤ ئةوةي ئَيمة وةكو ثةرلةما
هةبَيت، لةبةردةمي ئيةالمدا ئيحراج نةبني، ئةوين بابـةتي سيسـتمي دةسـةآلتة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا،       
ئَيمة ثةرلةماني كوردستان قةرارمان داوة، هةَلبذاردن بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم لةسةر ئاسس جـةماوةر بَيـت،   

ت لةئاسـس عَيـراق ثةرلةمانيـة، لةبةرئـةوة بـؤ سـةرؤكي       ثَيويستة وةآلمَيكمان هةبَيت، ئايا سيستمي دةسةآل
كؤمار هةَلبذاردن ناكرَيت، ثةرلةمان قةراري لـَي دةدات، حةزئةكـةم جـةنابتان ئةمـة وةك ثرسـيارَي  وةآلم      
بدةنةوة، بؤ ئةوةي ئَيمةي ثةرلةمانتاران وةآلممان هةبَيت، ئايا لةدةستووري هةرَيمدا دةسةآلت لة هةرَيمي 

 .رؤكايةتية، يان ثةرلةمانية، يان تَيكةآلوة، حةز ئةكةم وةآلممان هةبَيت، زؤر سوثاسكوردستان سة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاك هيوا، وةَلآل من تةعةجوب ئةكةم، كةضؤن قسةت نـةكردووة لـة ر اطةياندنـدا، ضـؤن توانيووتـة، وةَلـآل موهيمـة لةمـةودوا         

ةيةكة ئةبَي ديراسة بكرَيت، بةر َيزان مةوزوعي هةَلبذاردني سةرؤكايةتي هـةرَيم  صييتةي صةبورت ثَيدةدةم، وةَلآل ئةوة ديارد
ر استةوخؤ ثَين هةموو شتَي  ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم خؤتان قةرارتان بؤ داوة، ماددةيةكي سةرحية دةَلَي سةرؤكي هةرَيم 

جـاري  : ؤتان دةنطتان بؤ ئـةوة داوة، ئةمـة يـةك، دوو   لةاليةن جةماوةرةوة هةَلدةبذَيردرَيت، لة دةنطدانَيكي طشتيدا، كةواتة خ
ثَيشوو  وابزامن كاك عووان بـاني مـاراني ثرسـياري كـردو جـوامب دايـةوة، ومت سيسـتةمي وآلت ديـاري ناكرَيـت بـةوةي كـة            

يـةن  سةرؤكايةتية يان ثةرلةمانية، ئةطةر بَيت و رةقةت بـةوة قيـاس بكرَيـت كـة سـةرؤكي هـةرَيم يـان سـةرؤكي كؤمـار، لةال         
خةَلكةوة هةَلدةبذَيردرَيت، ئةطةر سةرؤكي كؤمار لةاليةن خةَلكةوة هةَلبذَيردرا تةنها ئةوة كايف نية بَةَييت ئةو وآلتة يان ئةو 
هةرَيمة، سيستةمةكةي سةرؤكايةتية، ياخود بةعةكسةوة ئةطةر لة ثةرلةماندا هةَلبـذَيردرا، ئـةوة دةليةـي ئـةوة نيـة بةتـةنها       

و وآلتةدا هةية، يان لةو هةرَيمةدا هةية ثةرلةمانية، بةَلكو دةسـتووري ئـةو وآلتـة، دةسـتووري هـةرَيم،      كة ئةو سيستةمةي لة
دةستووري ئةو كؤمةَلة، هي ئةو مةمجوعة ياسايانةي كة كؤمةَلطا بةر َيوةدةبةن، ئةوة نيشاني ئةوة دةدات كة ئةو كؤمةَلطايـة  

ثـةير ةودةكات، دةسـةآلتي سـةرؤكي هـةرَيم، دةسـةآلتي جَيبةجَيكردنـة،        سيستةمي ثةرلةماني ثةير ةو دةكات يان سةرؤكايةتي
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ــةخؤمان       ــةقانونَي  ك ــةربةخؤية ب ــةآلتي دادوةري س ــة، دةس ــةر دادوةري ني ــةآلتي لةس ــة، دةس ــةر ثةرلــةمان ني ــةآلتي لةس دةس
ــةريَ      ــةرؤكي هـ ــةآلم سـ ــةتي، بـ ــة هةيـ ــةي كـ ــةربةخؤية، بةوقانونـ ــةمان سـ ــريةي ثةرلـ ــةآلتي تةشـ ــانكردووة، دةسـ ــة دةرمـ م كـ

هةَلدةبذَيردرَيت لةاليةن جةماوةرةوة، بةتةئكيد قوةتَيكي مةعنةوي زياتري دةداتَي لـةوةي كـة لةثةرلةمانـدا هةَلبـذَيردراوة،     
بة متمانةي خةَل  موباشر سةرؤكي هةرَيم دةبَيت، من تةرسريي خؤم بؤي ئةوةية كة ئَيمة سيستةممان لَيـرةدا ثةرلةمانيـة،   

ة سةرؤكايةتيةكة خـةَل  موباشـر دةنطـي داوة بـؤ سـةرؤكي هـةرَيم، بـةآلم ثةرلةمانيـة وةكـو ياسـا،           سةرؤكايةتيشة، لةبةر ئةو
وةكو كؤمةَلطايةكي بةرةو موئةسةساتي وياسايي بةر َيوةدةضَيت، جا ئةوة ئـةو ثرسـيارةي كـة كـردت ئـةوة دووةجمـارة ر وونـي        

ئةوةي جةنابي سـةرؤكي هـةرَيم لَيـرة داواي كـرد شـتَيكي      دةكةمةوة، ئةوة قانوني خؤمانة، خؤمان لَيرة ثةسةندمان كردووة، 
تازة نةبوو داواي بكات، داواي كردووة قانونةكة جَيبةجَي بكةن، ئَيمة يةكةجمار كةلة ثةرلـةمان هةَلمانبـذارد، ئـةوة ئيستسـنا     

ضونكة ثَيداويسس دةويسـت،   بوو، لةوَي ئيستسنامان كرد، لةبةر زروويف ئةوَي كة نةدةكرا ئةو هةَلبذاردنة ر استةوخؤ بكرَيت،
ئَيمة  ئةو بؤشاييةي كة هـةبوو دةمانةويسـت ثـر ي بكةينـةوة، جـا لةبـةر ئـةوة ئـةو ر وونكردنةوةيـةم داوة، ئـةوة  جـاري            
دووةمة وةكو ومت، ر ةنطة ثرسيارةكةشت لـةجَيطاي خـؤي بَيـت، ئومَيـدين دةكـةم هـةموو خـةَلكين ئـةو ر اسـتية بـزانن، زؤر           

تكـام وايـة، هةرضـي موالحـةزةي هةيـة لةسـةر ئـةم ثر ؤذةيـة،          11مان كؤتايي ثَيدَينني، سبةييَن سةعات سوثاس، دانيشتنةكة
هةيــة بيــدةن بــة ليذنــةي  بيــدات بةليذنــةكان بــؤ ئــةوةي وةخــت نــةكوذين، رةقــةرة بــة رةقــةرة هةرضــي موالحــةزاتتان

 .تان دةكةم، خواتان لةطةَلياسايي، بؤ ئةوةي سبةييَن بتوانني ئةو ثر ؤذانة تةواو بكةين، زؤر سوثاس
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ــذمَير    ــوةر  (11)كات ــَين ني ــةممةؤي ي ث ــةوتي  رؤذي ضوارش ــتان    13/5/2002رَيك ــةماني كوردس  -ثةرل
بـةر َيز حممـد قـادر     بـة ئامـادةبووني  , عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ثةرلـةمان و    

دانيشـتين  , بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , جَيطري سـةرؤك و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمي خولي )( ذمارة

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 20)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ــراق  ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــارةي   , ئةجنوم ــتين ذم ــةمان بر يــاردرا دانيش ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س دةس
 5/2002/ 13ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)هةَلبذاردن لة كات  ي خولي دووةمي(13)

 :دا بةم شَيوةية بَيت
خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بر ياري درَيذ كردنةوةي خولي هةَلبـذاردني يةكـةمي سـةرؤكايةتي     -1

 .هةرَيم كة لة اليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة

خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي بر يـاري درَيـذ كردنـةوةي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةمان           -2
 .عَيراق كة لة اليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة -كوردستان 

ةرلـةماني  خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ثَينجـةمي ياسـاي هةَلبـذاردني ث        -3
ي هةموار كراو، كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني        1222ي ساَلي (1)عَيراق  ذمارة  -كوردستان 

 .ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ــةكا  ــةثَيي حوكم ــة ب ــاددة (1)ني بر ط ــارة   ( 20)ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه
ــتان  1222 ــةماني كوردس ــاري       -ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتيي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي ضـوار شـةممة     (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (13)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت13/5/2002كةوتي رَي
خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بر ياري درَيذ كردنةوةي خولي هةَلبـذاردني يةكـةمي سـةرؤكايةتي     -1

 .هةرَيم كة لة اليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة
خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةمان      خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي بر يـاري درَيـذ كردنـةوةي      -2

 .عَيراق كة لة اليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة -كوردستان 
خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ثَينجـةمي ياسـاي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني          -3

راو، كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني        ي هةموار ك1222ي ساَلي (1)عَيراق  ذمارة  -كوردستان 
 .ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة



 342 

داوا لة ليذنةي ياسايي و ناوخؤ و مايف مرؤظ دةكةم رةرموون لة شوَيين خؤتان دابنيشـن، هةرضـةندة خـاَلي    
مـةي  يةكةم و دووةم عيالقةي بة مايف مرؤظ نيية، بةس بَيت لـة ئَيسـتاوة دانيشـَيت، خـاَلي يةكـةم لـة بةرنا      

خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي بر ياري درَيذ كردنةوةي خولي هةَلبذاردني يةكةمي سةرؤكايةتي / كار
 .هةرَيم كة لة اليةن ذمارةي ياسايي لة ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوة

 .داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتي ليذنةكةيان رةرموون
 :مصطفىم ابوبكر بةر َيز عبدالكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر كورتي ماوة نةمانتواني راثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي بة كورديةكةي تةب  بكـةين، لةبـةر ئـةوة ئَيسـتا     

 .تةنها بة عةرةبيةكةي بؤتان دةخوَينمةوة
 
 

 كوردستان ل العراق ثرريانرئاسة / اا
 تقرير اللجنة القانونية/ م

حبضللور / كلوردي  2702/طــوآلن/21املصللادف ليلوم   12/5/2002قانونيلة يللوم االثلنني   اجتمعلت اللجنللة ال 
العلراق املقلدم ملن قبلل العلدد      -اغلبية اعضاءها لدراسلة مشلروع قلرار متديلد واليلة رئليس اقلليم كوردسلتان        

يف  12رقمللة القللانوني العضللاء ال ملللان واحملللال اليهللا بعللد القللراءة االوا للله يف ال ملللان جبلسللته االعتياديللة امل  
وبعد املناقشة واملداوللة تؤيلد اللجنلة املشلروع، راجلني التفضلل بعلرض املشلروع ورأي اللجنلة           12/5/2002

 .القانونية بتأييده على ال ملان للمناقشة وأبداء الرأي املناسب بصدده
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوني خبوَينةوةخؤي ئةطةر ماددة بة ماددة كورديةكةو عةرةبيةكة رةئي ليذنةي قا
 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 9002ساَلة )     ( بر يارى ذمارة 
 عَيراق _بر يارى درَيذكردنةوةى وياليةتة سةرؤكة هةرَيمة كوردستان 

 :ماددةى يةكةم
ة لة ى سةرؤكايةتة هةرَيم ك2005ى ساَلة ( 1)بةدةر لة حوكمة ماددةى سَييةم لة ياساى ذمارة 

 .كؤتاية ثَي دَيت، درَيذ دةكرَيتةوة تاكو هةَلبذاردنة سةرؤكَيكة نوَى و دةست بةكار بوونة 12/1/2002
 
 

 :بةر َيز حممد ررج ا د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 2002لسنة )     ( قرار رقم 

 قانون متديد الدورة االنتخابية االوا لرئيس االقليم
املعدل متدد والية  2005لسنة ( 1)حكم املادة الثالثة من قانون رئاسة االقليم رقم استثناًء من : املادة االوا

 .رئيس االقليم للدورة االنتخابية االوا لرئاسة االقليم حلني اجراء االنتخابات للدورة االنتخابية الثانية له
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر ئةو قانونة تةئيدي كردووة، كةس قسةي نيية رةئي ليذنةي ياسايي تكاية، ليذنةي ياسايي بة كولي 
 .لةسةر ئةو ماددةية، كاك دكتؤر نوري رةرموو

 :نوري مجي  تاَلةباني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة كاتي دةسةاَلتدان بة سةرؤكي هةرَيم بؤ دياري كردني رؤذي ئةجنامداني هةَلبـذاردن، لـةو كاتةشـدا ئَيمـة     
ي نـةكرد، لـة هـيض قانونَيكـدا بـةو جـؤرة قـانون دانار َيـذرَيت، ثَيويسـتة ماوةيـةكي بـؤ ديـاري             كاتَيكمان ديار

ديـاري بكرَيـت، ضـونكة ئةمـة      2002/ئـةيةولي /30بكرَيت، بؤية من لَيرةدا داوا دةكةم كةوا كؤتايي مانطي 
بـةردةم ثةرلـةمان،    قانونة، ئةطةر هاتوو هةتا ئةو دةمة ، ئةو كاتة  ئـةجنام نـةدرا، جـارَيكي تـر دَيتـةوة     

لَيرة دةتوانني درَيذةي ثَي بدةين، بؤيـة دووبـارة سـةبارةت بـة دةسـةاَلتي سـةرؤكي هـةرَيم و بـة دةسـةاَلتي          
بَيـت، زؤر   2002/ئـةيةولي /30ثةرلةمانين مـن داوا دةكـةم كـةوا رؤذَيكـي ديـاري كـراو ديـاري بكرَيـت بـا          

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طَيالس خان رةرموو

 :بةر َيز طَيالس حمي الدين حممد  ريب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين هةمان راي دكتؤر نوريم هةية، يةعين ثَيشنيار دةكةم سةقيتَيكي زةمةني رؤذَيـ  ديـاري بكرَيـت بـؤ     
 .ئةو هةَلبذاردنة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دكتؤر رةمةزان رةرموو

 
 
 

 

 :حممد راارمضان عبدالر ن .دبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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منين ثشتطريي دياري كردني كاتةكة دةكةم لةطةَل تَيبنيةكي ترمدا، ئةطةر ئةمة بكرَيتة درَيذ كردنـةوةي  
سةرؤكايةتي هةرَيم، ئةو وةختة ثَيويست ناكات ئَيمة تةعديةَيكين بؤ جَيطري سةرؤكي هةرَيم، كة دةَلَيني 

 .تةوةو ثَيويست بة هةموار كردنَيكي تر ناكات بؤ جَيطرةكان، سوثاسسةرؤكايةتي هةر هةمووي دةطرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيارَيكم هةية بةديةي ئةو ماددة يةكة، يةعين من وردي لةو ماددةية نابينم، لةبةر ئةوةي سةرؤكي 
، يةعين ئةوة  هةر هي خؤيةتي، بؤية ثَيشنيارةكةي من واية 12/1م خؤي شةرعيةتي هةية تاوةكو هةرَي

تستمر رئيس االقليم يف  نارسة صالحياته القانونية بعد انتهاء دورته االنتخابية االوا حلني انتخاب )دةَلَيم 
 .نوني دةزامن، سوثاس، يةعين من ئةوة بة قا(واداء اليمني القانونية لرئيس االقليم اجلديد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ئارَيز رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثَيمواية هةموو درَيذ كردنةوةيةك لة بةرذةوةندي طةلي كوردستاندا نيية، بةاَلم ئَيسـتا ناضـارين بـؤ    
واي لَيهاتووة بةر اسس هةَلبذاردنةكامنان لة كاتي خؤيدا ناكرَيت، دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيم درَيذ بكةينةوة، 

ــةعين وردة وردة        ــت، ي ــةوة  ناكرَي ــةكرا، ئ ــان ن ــةني ثارَيزطاك ــةكرا، ئةجنوم ــارةواني ن ــةكرا، ش ــةمان ن ثةرل
متمانةي خةَل  ثَيمان كةم دةبَيتةوة، وردة وردة طومان دةكةوَيتة سةر سيستةمي حكومر اني لة كوردسـتان،  

م بة هةر حاَل ئَيستا هيض ضـاري ترمـان نييـة، جطـة لـة درَيـذ كردنـةوة، درَيـذ كردنـةوة مـاوةي ديـاري            بةاَل
كراوي نةبَيت، بةر اسس كارَيكي زؤر بـا  نييـة، لةبـةر ئـةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةم يةكـةم شـت ئـةو ماوةيـة            

دواتـر، ئـيا ثـازدة رؤذ دواتـر،     هةَلبـذاردن دةكرَيـت، ضـةند رؤذ     25/7دياري كراو بَينت، ئَيمة لةوانةية لة 
يـةعين ديـاري    1/2ةوة هةتا بـؤ منوونـة   12/1ئةيةولة، ضةندة؟ طرنط ماوةكةي دياري كراو بَيت لة / 21

 .بكرَيت، بؤ ئةوةي ماوةكةي دياري بكرَيت، ئةوة يةك

 ثرســيارَيكم هةيــة بةر اســس، بةنيســبةت ئاليــةتي دةســت نيشــان كردنــي جَيطــري ســةرؤكي هــةرَيم،/ دوو 
 .جارَيكي تر ئَيمة ثَيدا بضينةوةو طؤر انكاري دةكةين يان نا؟ يةعين ئةوة  دياري بكرَيت

نازامن ئةطةر دةكرَيت ماددةيةكي تر زياد بكرَيت، يان هةر ناكرَيت، مادام سةرؤكي هـةرَيم لةاليـةن   / سَييةم
درَيت، ماددةيـةك زيـاد بكـةين    جةماوةرةوة، لة اليـةن خةَلكـةوة هةَلدةبـذَيردرَيت، لـة ثةرلـةمان هةَلنابـذَير      

يةعين سةرؤكي هةرَيم هةر كاتَي  بـوو بـة سـةرؤكي هـةرَيم، هـةر كةسـَي  بَيـت، مةبةسـتم هـيض كةسـَي            
نيية، يةعين دةست بةرداري سةرؤكايةتي، يان سكرتَيري حزبةكـةي بـَينت، ضـونكة لـة دوو رووةوة، يـةعين      
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خةَل  بةبَي رةرق و جياوازي دةنط بؤ ئةو سـةرؤكة   ئةو ماددةية زياد بكةين، يةكةميان لةوةية كة هةموو
ئـةو اليةنطرييـةي سـةر حيسـاب نابَيـت بـؤ حزبةكـةي        / دةدةن، لةبةر ئةوةي سـةرؤكي هـةمووة، دووةمـين   

ئةطةر لة يةك كاتدا سةرؤكي هةرَيم بوو، لة زؤر واَلتاني دنيا  ئةوة ثةير ةو كراوةو وابـزامن ئـةزموونَيكي   
ئةوة ثَيم باشة ماددةيةكي تر زياد بكةين، كة سةرؤكي هـةرَيم ثَيويسـتة دةسـت     سةركةوتوو  بووة، لةبةر

 .بةرداري سةرؤكايةتي، يان سكرتَيري حزبةكةي بَينت لةكاتي دةرضوونيدا، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َي  من هةنـدَي  مةسـائي  كـة رةنطـة رةبـس بـة موناقةشـةي ماددةكـةوة نـةبَيت وةاَلمـت دةدةمـةوة، هةنـد            
 .برادةرانين وةاَلم دةدةمةوة

ــةم ــداماني      / يةك ــةموو ئةن ــو ه ــؤت وةك ــذاردن، خ ــتين هةَلب ــةكَيكيان دواخس ــرد، ي ــارة ك ــةوزوعت ئيس دوو م
ثةرلةمان با  دةزاني كة دواخستين هةَلبـذاردني ثةرلـةمان نـة لـة دةسـس ثةرلةمانـدا بـووة، نـة لـة هَيـزة           

هةشـت مـانط و نيـو ثـَين     . ثـَين ئَيسـتا لـةو ثةرلةمانـة     سياسيةكاندا بووة، ثَين هةموو كةسَي  نؤ مانط
مـان كـرد، واتـة ثَيشـي هةَلبـذاردني كؤتـايي هـاتين        12/5ئَيستا لةو ثةرلةمانة باوان كرد، دةسـت نيشـاني   

 12/5كؤتــايي دَيــت، ئَيمــة ئاطــاداري كؤمســيؤني بااَلمشــان كــرد طومتــان لــة   4/1خــولي ثةرلــةمان، كــة لــة 
بــذاردن بكرَيــت، دواتــر كــة كؤمســيؤني بــااَل دواكــةوت لــة ئيشــةكانيدا، ئينجــا كــة ئيســترياح دةكــةين كــة هةَل

هاتيشةوة ئاخري لةحةزة باسي ئةوةي كرد ئَيمة سَي مانط ثَيشامان دةوَينت، دواتر ياسايةكة بة تَيطةيشـنت  
ةت بة هةَلبذاردن لةطةَل كؤمسيؤني بااَل بؤ ئةوةي لةطةَل بر ياري ياساي ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق سةبار

و رَينماييةكاني كؤمسـيؤني بـااَل بطوجنَيـت، ضـةندين ثَيشـنياريان خسـتةر وو، هـةروةها ثَيشـنياري تـر هاتـة           
ثَيشةوة بؤ هةموار كردني ياساي هةَلبذاردني ثةرلةمان، ئةوة بووة هؤي دواكةوتين، دوايـَي ئـةو دواكةوتنـة    

اب ناكرَينت كة دواكةوتووة، ئَيمة لـة هةَلبـذاردني سـاَلي    زؤر دوانةكةوتووة، يةعين دوو مانط و شتَيكة حيس
نــةمانتواني بيكــةين، لةبــةر ئــةوة نــاكرَينت ئَيســتا ئــةو    2005كردمــان لةبــةر وةزعــي نالــةبار تــا   1222

توهمةي خبةيتة سةر ئَيمةو بَةَييت خةَل  و ميةةـةت ثَيمـان وا دةَلـَينت، بـة ثَيضـةوانةوة ميةةـةت وامـان ثـَي         
ثَيمواية متمانةي بة ئَيمة زياد دةبَيت، لةبةر ئةوةي لة وةخس خؤيدا ئةجناممان داوة، لـة ثـَين   ناَلَيت، من 

 .وةخس خؤي داوامان كردووةو هةموو جهودَيكيشمان سةرف كردووة، بؤ ئةوةي دوانةكةوَيت، ئةمة يةك
ةثَيي ياسـاكة  روون كردنةوةيةكي تـر، سـةبارةت بـة جَيطـري سـةرؤكي هـةرَيم، جَيطـري سـةرؤكي هـةرَيم بـ          

بةردةوامة، ثَيويست بة تةمديد كردن ناكـات، بةردةوامـة لـة كارةكـاني خـؤي، تـاوةكو طؤر انكارييـةكي دَيتـة         
ثَيشةوة، يان خؤي واز دةهَينَيـت، يـان سـةرؤكي هـةرَيم دةيطؤر َيـت، بـةاَلم متمانةكـةي لَيـرة وةرطـرياوة، كـة           

اَلدا تةواو دةبَيت، بؤية ثَيويست بةوة ناكات، ئَيمة باوان متمانةي ثَي دراوة بؤي دانةنراوة بَةَيي لة ضوار س
كردةوة لةطةَل ليذنـةي ياسـايي لةطـةَل جـان، قانونيةكـة، لةطـةَل كـاك ررسـةتدا جَيطـري سـةرؤكي هـةرَيم            
سةقيتي نيية، بؤمان دياري نةكردووة كة لة رالن وةقتدا تةواو دةبَينت كارةكةي، بؤية نةماخنستة بةرنامةي 

، ناكرَيتةوة بَةَيي تةمديدي سـةرؤكايةتي دةكـةم، سـةرؤكايةتي سـةرؤكي هةرَيمـة، جَيطرةكةيـةتي،       كاريشةوة
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رةئيسي ديوانة، كؤمةَلَي  راوَيذكاري هةية، شس هةيـة، قـانون شـس وا ناكـاتن، دةمَينَيـت ئـةو ئيسترياحـةي        
كرا، يـةعين هـةردوو سيسـتةم    كاك دكتؤر نوري كة لةاليةن طَيالس خان و كاك ئارَيز و ئةوانة ثشتطريي لَي 

هةية، دةكرَينت تؤ دةست نيشاني رؤذَي  بكةيت، بةاَلم بؤ ئَيمة وا باشاة، ئَيمة دةَلَيني تا ئةو رؤذةي دةست 
، مومكينة بتوانني لة شة  رؤذ، حةوت رؤذ 30/7بؤ بَةَيني  25/7بةكار دةبَيت، يةعين رؤذي هةَلبذاردن 

تن و دةست بةكار بَيت، هةر كةسَي  هةَلبذَيردرَيت بـؤ ئـةم ثؤسـتة، بـؤي     ثاشي هةَلبذاردن بَيت سوَيند خبوا
راوةستني، لة ئةمريكا ئةو سيستةمة هةية، واية راستة، هةَلبذاردن لـة مانطَيكـدا دةكـرَينت و     30/7ئيال تا 

، زووتـر بـؤ   دوو مانطي تر ئةو دةسـةاَلتة ئـاَلوطؤر  دةكرَيـت، بـةاَلم ئَيمـة دةَلـَيني لـةو رؤذةوة هـةوَل بـدرَيت         
بضَيتة مانطي نؤ و ئةوانة، ئَيمة ثَيويستيمان بة وةخت هةيـةو لـةو ماوةيـةدا ثـا  هةَلبـذاردن بـةزووترين       
كات ثَيويست دةكاتن ئةو سوَيند خواردنةو ئةو ثؤستة ثر  ببَيتةوةو بؤشايي نةمَينَيت، كاك شـَيردَل قسـةت   

 .هةبوو رةرموو
 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

خؤي ئَيمة كـة ئيشـةكةمان تـاخري بـوو لـة كؤمسـيؤني بـااَل كـة دوادسـت هـةر لةبـةر ميزانيةكـة، سـةبةبي              
ئةساسي ميزانية بوو، من ئةمر ؤ بـةياني زوو ثـَين ئـةوةي بَيمـة ئَيـرة لـة دةنطـي ئـةمريكا طـوَيم لـَي بـوو            

يس وزةرا موارةقـةتي كـرد لةسـةر ميزانيةكـة،     رةرةج حةيدةري رةئيسي كؤمسـيؤني بـااَل طـوتي راسـتة رةئـ     
بةاَلم كة ضووة جيهاتي ئةوانةي كة ثارةكـة سـةرف بكـةن، جيهـاتي تـةنيتيزي طوتيـان نـةخَير ئـةوة لةسـةر          
نةرةقاتي تةشغيةي دةبَيت، لةبةر ئةوة هةتا ئَيستا موارةقةتيان لةسـةر ميزانيةكـة نـةكردووة، ئَيمـة ضـؤن      

 .د بكةين، سوثاسدةتوانني ئَيستا وةختةكة تةحدي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة مةوزوعَيكة هةر وةختَيكـي وا هاتـة ثَيشـةوة مةسـةووليةتةكة هـي ئَيمـة نييـة، كؤمسـيؤني بـااَل وةاَلم          
دةداتةوة، رؤذةكة راستة، رؤذةكـة تةحديـد ناكرَيـت، لةبـةر ئـةوة نـازانني ضـي دةكـاتن، كـاك دكتـؤر ئةطـةر            

 .دةدةمة دةنطدانةوة، بةَلَي دكتؤر نوري رةرموو موسري ي لةسةر ثَيشنيارةكةت

 :نوري مجي  تاَلةباني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةيةول ئةو كارة بةردةوام بَيت، لةو كاتة ئةطةر هاتو هةَلبـذاردن ئـةجنام   /30من مةبةستم ئةوة نيية تاكو 
م جارَيكي تـر هةَلدةبذَيرَيتـةوة، بـةاَلم ئةمـة     درا سةرؤكي هةرَيم بةثَيي قانوني هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَي

وةكو حاَلةتَيكة دامانناوة، ئةطةر هةتا ئـةو دةمـة هةَلبـذاردن ئـةجنام نـةدرا، ئـةو دةسـةاَلتةي هةيـة، ئةطـةر          
ثا  ئةوة  هات درَيذةي ثَي كَيشا، جارَيكي تر قانونةكة دَيتةوة ثةرلةمان، دووبارة بؤي درَيذ دةكةينـةوة،  

 .ةوةيةمةبةسس من ئ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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جا بؤ بَيتةوة ثةرلةمان، بؤ ئَيمة مرونةتَيكي وا نةبَينت كة تاوةكو هةَلبذاردن نةكرَينت، من بـاوةر  ناكـةم و   
ئومَيديشم واية هيض طؤر انكارييةك نةيةتة ثَيشةوة لة رؤذي هةَلبذاردن و ئةوانة، بةاَلم بؤ ئَيمة لة ئَيستاوة 

بكةين و ثَيمان وا بَينت هةَلبذاردن دوادةكةوَينت و بَيني دابنيشني جـارَيكي ديكـة بَيينـةوة    ثَين بيين سة، 
ئَيرة، ئَيمة لة رووي ياساييةوة ئةوةم ثَي باشاة كة كراوة بَينت بَةـَينت تـا ئةجنامـداني هةَلبـذاردن و دةسـت      

 .بةكار بووني، نوقتةي نيزاميت ضية كاك ئارَيز
 :ا د بةر َيز ئارَيز عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببوورة من مةبةستم تؤمةت دروسـت كـردن نـةبوو بـؤ ثةرلـةمان، مـن طـومت ئـةو هـةموو دواخسـنت و ئـةو            
هـةموو نـةكردني هةَلبذاردنـة كـة لـة كـاتي خــؤي ديـاري كـراوة، ئـةطينا ئَيمـة وةكـو ثةرلـةماني كوردســتان             

جةنابت نامـةت بـؤ كؤمسـيؤن و     4/1ت، من ئاطادارم لة بكرَي 12/5داوامان كردو راستة ثَيشنيار كراوة لة 
سةرؤكايةتي هةرَيمت نووسيووة، من حةزم كرد ئةو روون كردنةوةية بكةم، دةَلَيم ئةو هةموو دواخسـنت و  

 .ثا  خستنةي هةَلبذاردنةكان كاريطةري سة، دةبَينت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ئارام رةرموو

 :سول مامندبةر َيز ئارام ر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةروةكو جةنابيشت روونت كردةوة، ئاشكراية كة دواكةوتين ثرؤسةي هةَلبذاردن هؤكارةكـاني دةطةر َيتـةوة   
بؤ ئةو دواكةوتنةي كة كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكان لة ئامادةكاري بؤ هةَلبذاردن دةرياخنسـتووة، ضـةند   

سةرؤكي هةرَيم بؤ خؤي لة ثةرلةمان ئامادة بـوو و خـؤي جـةخس لـةوة كـردةوة،      رؤذ بةر لة ئَيستا رَيزدار 
كة ثَيويستة سـةرؤكي هـةرَيمين لـة رَيطـاي دةنطـداني راسـتةوخؤ لـة اليـةن خةَلكـةوة هةَلبـذَيردرَيت، ئـةم            
 ثَيشــنيارةي ئــةو بــرا بةر َيزانــةو بــةر َيز كــاك دكتــؤر نــوري بةر اســس مــن واي دةبيــنم طومانَيــ  هةيــة لــة    

قسةكاندا، لة دياري كردني كات بؤ ماوةي سةرؤكايةتي، هةر كاتَي  ثةرلـةمان بر يارَيـ  دةدات، هـةر كاتَيـ      
ــت       ــت، دةبَي ــ  دةردةكــات، جطــة لــةوةي كــة دةبَيــت طرنطــي ئــةو قانونــة لةبةرضــاو بطريَي ثةرلــةمان قانونَي

يسـس بـةوة هةيـة كـة ثةرلـةمان      واقيةيةتي ئةمر ؤي كوردستانين لة نةزةر بطريَيت، ئةمر ؤ كوردسـتان ثَيو 
بةردةوام بَيت، تا ئةو رؤذةي هةَلبذاردني نوَي ئةجنام دةدرَيـت، ثَيويسـس بـةوة هةيـة سـةرؤكايةتي هـةرَيم       
بةردةوام بَيت، تا ئةو رؤذةي سةرؤكَيكي نوَي هةَلدةبذَيردرَيت، ياخود هةَلدةبذَيردرَيتةوة، بؤية من ثَيمواية 

هةموو بريؤكراسيةتة لة كارةكاني خؤيدا بنوَينَيـت، ئـةمر ؤ بـةروارَي  ديـاري      ثةرلةمان ثَيويست ناكات ئةم
بكات، ثا  ماوةيةكي تر ثَيويست بكات تةمديدي بكات، ياخود بيهَينَيتة ثَيشةوة، بؤية بر طةكة وةكو خـؤي  

 .هاتووة زؤر باشةو، من ثَيمواية ئةو بؤضوونة هيين ثَي ناكرَيت لَيرة، زؤر سوثاس

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
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بةردةوام دةبَينت سةرؤكي هةرَيم لة ئين و كارةكـاني خـؤي لـة    )جارَيكي تر رةقةرةكة دةخوَينمةوة دةَلَيت 
دا تــةواو دةبَيــت، بــةاَلم تــاوةكو هةَلبــذاردني ســةرؤكي تــازة بــؤ هــةرَيم و موباشــةرة كردنــي تةمديــد 12/1

 .زؤر وازحية( دةكرَيت ئةو رةترةية

املعلدل متلدد    2005لسلنة  ( 1)ًء من حكم املادة الثالثة من قلانون رئاسلة االقلليم رقلم     استثنا)عةرةبيةكةي 
، (حلني اجراء انتخاب رئيس جديد لالقليم ومباشلرته  12/1/2002والية رئيس االقليم املنتهية واليته يف 

ةطةَلـدا نييــة  زؤر وازحيـة، دةدةمــة دةنطدانـةوة، كــَي لةطةَلدايـة دةســس بـةرز بكاتــةوة؟ زؤر سـوثاس، كــَي ل     
 .دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دووةم تكاية

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم

 .كار بة هيض دةقَيكة ياساية يان بر يارَي  ناكرَيت ثَيضةوانةى حوكمةكانة ئةم بر يارة بَيت
 :دبةر َيز حممد ررج ا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ال يعمل بأي نص  قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار: املادة الثانية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ماددةيـة  تةبيةييـة، دةدةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي            

 .زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي سَييةم تكايةلةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى سَييةم

 .ئةجنومةنة وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانة ئةم بر يارة جَة بةجَة دةكةن
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .على جملس الوزراء واجلهات وات العالقة تنفيذ احكام هذا القرار: لثةاملادة الثا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةيةكي رؤتينيية، دةدةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا     

 .ر تكايةنيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي ضوا
 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى ضوارةم
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 .جَة بةجَة دةكرَيت( وةقائيةة كوردستان)ئةم بر يارة لة رؤذى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى رةرمة 
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.وقائع كوردستان)اري  اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية ينفذ هذا القرار اعتبارَا من ت: املادة الرابعة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةية  دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة        
وة دةخةمــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــةكؤي دةنــط وةرطــريا، بر يارةكــة بــة هــةموو ماددةكانيــة

دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
 .سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس

خســتنةر وو و طيتتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةي بر يــاري درَيــذ كردنــةوةي خــولي   / خــاَلي دووةم لــة بةرنامــةي كــار 
عَيراق كـة لـة اليـةن ذمـارةي ياسـايي لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان          -ةمي ثةرلةماني كوردستان هةَلبذاردني دوو

ثَيشكة  كراوة، ثَيم باشة بر طةكان زؤرة، بر طـة بـة بر طـة خبوَيننـةوة، دوايـَي رةئـي خؤتـان بـدةن، رـةرموو          
 .تةقريرةكة خبوَيننةوة

 :ابوبكر مصطفىبةر َيز عبدالكريم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كوردستان ل العراق ثرريانرئاسة / اا
 تقرير اللجنة القانونية/ م

/ كوردي 2702/طوآلن/21املصادف ليوم  12/5/2002اجتمعت اللجنة القانونية يوم االثنني املصادف 
العراق املقدم من قبل العدد  -حبضور اغلبية اعضائها لدراسة مشروع قرار متديد دورة برملان كوردستان 

يف  12عضاء ال ملان واحملال اليها بعد القراءة االوا له يف ال ملان جبلسته االعتيادية املرقمة القانوني ال
وبعد املناقشة واملداولة تؤيد اللجنة املشروع، راجني التفضل بعرض املشروع ورأي اللجنة  12/5/2002

 .القانونية بتأييده على ال ملان للمناقشة وأبداء الرأي املناسب بصدده 

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 9002ساَلة )       ( بر يارى ذمارة 

 بريارى درَيذكردنةوةى خوَلة  هةَلبذاردنة دووةمة ثةرلةمانة كوردستان
 :ماددةى يةكةم

كؤتاية ثَي دَيت بةردةوام دةبَيت و  4/1/2002عَيراق كة لة   -خوىل دووةمة ثةرلةمانة كوردستان 
 .رلةمان دةمَينَيتةوة تاكو هةَلبذاردنة ثةرلةمانَيكة نوَى و ئةجنامدانة كؤبوونةوةى يةكةمةثة

 :بةر َيز حممد ررج ا د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

  9002لسنة )    ( قرار  رقم 

 قرار متديد الدورة االنتخابية الثانية 
 العراق -ل ملان كوردستان 

 :املادة االوا
، ويبقى ال ملان 4/1/2002العراق اليت ستنتهي يف  -النتخابية الثانية ل ملان كوردستان تستمر الدورة ا

 .قائما  حلني انتخاب برملان جديد وإنعقاد جلسته االوا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةو ماددةية  تةمديدي ثةرلةمانة وةكو هينةكةية، باشة ناوتان دةنووسم، رةرموو كوَيستان خان

 :ز كوَيستان حممد عبداهللبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من داوا دةكةم ئةو ثَيشنيارةي كة لة بر يارةكةي ثَيشوودا نةمانتواني دانَيني مودة بؤ كاتي سةرؤكي هةرَيم، 
لـةو رؤذةي هةَلبـذاردن دةكرَيـت وادةي ثةرلـةمان      25/7بؤ ثةرلةمان دابنَيني، بةر اسس لـةكاتي خؤيـدا لـة    

َيت و ئةو مودة ياسايية كاتيشي بؤ دابنرَيت تةجروبةي ثةرلةماني ثَيشوومان لة يادة كة ضةندي بةسةر بض
خاياند؟ ثةرلةماني ئَيمة  كة هةَلبذاردن كرا دواي شة  مانط ئةم ثةرلةمانة سوَيندي ياسايي خوارد، بـؤ  

ة كـة سـةقيتَيكي زةمـةني    ئةوةي ئةو طرَي و مةسةالنة نةيةنة ثَيشةوة جـارَيكي ديكـة تةئكيـدَيكم دةكةمـةو    
 .دابنرَيت و سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك زانا رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، من ثَيمواية بؤمان نييـة وةكـو خؤمـان ئـةو مارـة      4/1/2002خةَلكي كوردستان دةنطيان بة ئَيمة داوة تا 
يكة زياد بكةينـة سـةري، بؤيـة مـن ثشـتطريي ئـةم بر طةيـة ناكـةم، ثَيموايـة          بدةينة خؤمان ضةند رؤذَيكي د

بضينةوة ماَلَي ضاوةر َي بكةين تا ئينتيخابات دةكرَيت، رةرا َيكي  5/1نابَيت تةمديد بكرَيتةوة، ثَيم باشاة 
بـني، زؤر   تةشريةي هةبَيت زؤر باشاة لةوةي كة ئَيمة لَيرة بةردةوام بني و هـةر خـةريكي درَيـذ كردنـةوة    

 .سوثاس
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دكتؤر نوري رةرموو
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 :نوري مجي  تاَلةباني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هةمان ثَيشنيازم دووبارة دةكةمةوة سةبارةت بةوةي كةوا ثَيويستة رؤذَيكـي ديـاري كـراو دةسـت نيشـان      
ئةيةولين دانَين بؤ ئـةو كاتـة،   /30ة شةرعيةتي نةمَينَيت، بكرَيت، بؤ ئةوةي كةوا ثا  ئةوة ئةو ثةرلةمان

ئةطةر هاتو ثَين ئةو كاتة هةَلبذاردن ئةجنام درا ئةوة شةرعيةتي خؤي وةردةطرَيت، ئةطةر هاتو هةتا ئـةو  
كاتة  ئةجنام نةدرا، ئةوة جارَيكي تر دَيتـةوة بـةردةم ثةرلـةمان، لةبـةر ئـةوةي دةسـتوورمان نييـة، ئَيمـة         

 .بةثَيي قانون هةمواري ئةو قانونة بكةين، زؤر سوثاسدةتوانني 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صةية خان رةرموو

 :بةر َيز صةية  يتار امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسس ئَيمة بؤ سةرؤكي هةرَيم بةَلَي لَيرة بةثَيي ياسايةكة تةرتيبمان كردو كامتـان بـؤ ديـاري كـرد، ئـةو      
ي تر لَيرةوة بدةينةوة سةرؤكي هةرَيم مايف خؤيةتي، بةاَلم بةر اسس منين دةَلَيم جةماوةر حةقة  جارَيك

ئَيمةي هةَلبذاردووة، زؤر ئاسايية، ئةمة حاَلـةتَي  نييـة بـةس لـة كوردسـتان بـووة، لـة بـةريتانيا بـووة، لـة           
تةمديـد كردنةوةيـةك،    لوبنان بووة، حااَلتي ئيستيسناي حةرب و ئةم شتانة رـةينَيكي دروسـت كـردووة بـؤ    

بةاَلم با ئَيمة بةم نةريتة زؤر رةواجي ثَي نةدةين، با رـةرا َي  دروسـت ببَيـت جـةخت لةسـةر ثةرلـةماني       
دوايي دروست بكات كة زوو دةست بةكار بن و كابينةي تازة دروست بكرَيت، ثَيمواية ئةو رةرا ة طررتَيكـي  

تةسـبيت بكرَيـت بـؤ ئـةوةي      25/7ةطةر ئـةوة نـةبوو   ئةوتؤ دروست ناكات، ثشتطريي ئةو رةئية  دةكةم ئ
 .تةمديد كردن نةيةتة كايةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دكتؤرة شوكرية رةرموو

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من تَيبينيةكم هةيـة  ةوة دةست ثَي دةكات، بةس 4/1بةر اسس ماددةكة زؤر جوان هاتووة، ماوةكة  كة لة 
كة دةَلَيت ثةرلةمان دةمَينَيتةوة، راستة دةمَينَيتةوة تا هةَلبذاردني ثةرلةمانَيكي نوَي، بة رةئـي مـن ئةطـةر    
تا هةَلبذاردنَيكي نوَي، ضونكة ثةرلةمان هةر ثةرلةمانة، ئيا نوَي بَيت، كؤن بَيت بة رةئـي مـن وا جـواناة    

 .اني كؤبوونةوةيةكي تر ئةوة جواناة بة رةئي من، يةكةم كؤبوونةوةتا هةَلبذاردنَيكي نوَي و ئةجنامد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وابزامن من ثَيشـي هـةموو كةسـَي  ئةطـةر بـريت بَيـت رؤذَيكيـان لـة ذوورةكـةي جـةنابت بـووم، ثةرلـةماني             
تةمديد كرد بؤ ساَلَي ، ومت خوا بكةم ئَيمة ئةو رؤذة بةضاوي خؤمان نةبينني، ئةوة بينيمـان   يةمةن خؤي

خؤمان دةست بةرز دةكةينةوة بؤ خؤمان تةمديدي خؤمان بكةين، مـن رةئيةكـةم ئةوةيـة زرورةكـة قـاهري      
رةرا ةيـة دروسـت   نيية، با ئةو رةترةية، ئةو رةرا ة دروست بَيت هيض كَيشةيةكي ئةوتؤ نيية، ئةطةر ئةو 

ــت،          ــةئجي  دةبَي ــات ت ــة ئينتيخاب ــةوة نيي ــان ل ــة ترو ــت، ئَيم ــانط بَي ــؤ دوو م ــةر ب ــت، ئةط ــن  25/7بَي م
موتةئةكيدم دةكرَيت، ترسم لةوةية وةكو دةورةكةي ئَيمة شة  مانط تاخري بكرَيـت دانيشـتين يةكـةميان،    

دنـي خؤمـان، ثةرلـةمان هـةتاكو رؤذي     لةبةر ئةوة من هيوادارم ئَيمة دةست بةرز نةكةينةوة بؤ تةمديد كر
بةكارةكاني خؤي هةَلبستَيت و لة دواي ئةوةوة زؤر زؤر تةبيةييـة بـا لـة رـةرا ي قانونيـدا بَيـت، زؤر        4/1

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك حمةمةد حةكيم رةرموو

 :بةر َيز حممد حكيم جبار
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر نوري دةكةم سةقيتي زةمةني دياري بكرَيت بةو تاردة شتَيكي ضاكة من تةئيدي ثَيشنيارةكةي

نةكـةين مةطـةر حاَلـةتي نائاسـايي بـوو، بـؤ ئـةوةي         4/1ئَيمة بر يار بدةين جةلسـاتي ئاسـايي دواي   / دووةم
طـةَل  دانيشنت بكةين، ثرسيارَيكم لة جـةنابت هةيـة لة   طارئرةرا َيكي تةشريةي دروست نةبَيت لة حااَلتي 

حكومةتي هةرَيمدا وةاَلمَي  هةبَيت ئةطةر عَيراق حكومةتي مةركـةزي ثارةكـةي هـةر نـةدا بـة كؤمسـيؤن،       
ــاتين        ــةن ئينتيخاب ــةوة حةمت ــي ئ ــةر زةوئ ــت؟ لةس ــاني رابطرَي ــيؤن كارةك ــة كؤمس ــن ب ــة رَي دةدةي ــا ئَيم ئاي

بة ـدا  ثارةكـةي نــةدا،    دوادةكـةوَيت، يـان حكومـةتي هـةرَيم دةبَيـت بر يــارَيكي الي خـؤي هـةبَيت ئةطـةر        
ضونكة بةثَيي ئةو مةعةوماتةي من هةمة لة بريكاري وةزارةتي دارايي عَيراقةوة حكومةتي عَيراق هةرطيز 
ثارةكـة نـادات، ضـونكة نةرــةقات و مةسـارييتي ئينيتخابـات بـة حيســابي ئـةوة نـازامن مـةعةومامت زؤر نييــة          

 .لةسةر مةسارييتي نةرةقاتي سيادي الدراوة، سوثاس
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .تاظطة خان رةرموو
 
 
 

 

 :بةر َيز تاظطة حممد عةي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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منـين هـةمان رام هةيـة، دةَلـَيم ئةطــةر رـةرا َيكي تةشـريةي بَيـت، ثَيموايــة باشـاة لـةوةي، ضـونكة ئَيمــة           
، تـاوةكو وادةي كـار كردمنـان    جةماوةر، ميةةةت دةنطي بة ئَيمة داوة، شةرعيةت خؤمان نةمانداوةتة خؤمـان 

ئَيمـة كارةكامنـان رابطـرين و رـةرا َيكي تةشـريةي بـؤ مـاوةي دوو         4/1درَيذ بكةينةوة، ثَيمواية ئةطـةر لـة   
مانط هةبَيت، يان كةما، ئةوة هـيض شـتَيكي ئـةوتؤ دروسـت نابَيـت، بؤيـة دةنطـي خـؤم دةخةمـة ثـاَل ئـةو            

 .منان تةواو بَيت، سوثاسدا وادةي كار كرد4/1دةنطانةي داوا دةكةن لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك بارزان رةرموو

 :بةر َيز بارزان حممد قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل ئةوةدانيم تةمديد نةكرَيت، ضونكة لة دواي ئةو وةقتة قانونييةوة هةر شتَي  دَيتة ئاراوة، ئيا 
حــةل بكــات، مــن لةطــةَل ئــةوةدام كــة تةمديــد بكرَيــت، بــةاَلم  مةصــدرَي ، شــوَينَي  نييــة موشــكيةةمان بــؤ

سةقيتَيكي موحةدةدي بؤ دابنرَيت، ئيةتيادي ئةطةر جارَيكي تر رؤتينين بَيت جارَيكي تـر دَيينـةوة، بـةاَلم    
من لةطةَل ئةوةدا نيم تةمديد نةكرَيتةوة، ضونكة لة هةر رـةرا َي  و لـة هـةر موشـكيةةيةكي تـازة زيـاترة       

سةر ئيتييتاقياتي سياسي و دةطةر َيينةوة مةرحةلةي سيتر جارَيكي تر، دةبَيـت جيهـةتَي  هـةبَيت     دةكةوَيتة
قانونيةن سـةالحياتي هـةبَيت، ئـيا نـازامن نةصـةكة لَيـرة وازحيـة، ئـةم ثةرلـةمان دةمَينَيتـةوة بـة هـةمان             

 .مَينَيتةوة، زؤر سوثاسصةاَلحياتي ئَيستاوة دةمَينَيتةوة، يان وةكو ثةرلةمانَي  بؤ تةسريف ئةعمال دة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ئارَيز رةرموو

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةثَيي ياسا ماوةي كاري ثةرلةمان ضوار ساَل ياسايية، خـةَل  كـة دةنطـي بـؤ ئَيمـة داوة بـؤ ضـوار سـاَل، واتـا          
ئَيمة لة ثةير ةوي ناوخؤ كارَيكمان دةكرد ثةرلةمان قةت نةتوانَيت  ضوار ساَل و يةك رؤذ ناياسايية، خؤزطة

دةسةاَلت بؤ خؤي زياد بكات، يان قةت نةتوانَيت ئيمتيازات بؤ خؤي زياد بكات، يةعين ئةو طؤر انكارييانـةي  
كة لة بةرذةوةنـدي خـودي ثةرلـةمان و ئةنـدامي ثةرلـةمانن، بـةاَلم كـة هةيـة ئَيسـتا ئـةوة بـةالي مـن زؤر             

يــاوازي هةيــة درَيــذ كردنــةوةي مــاوةي ســةرؤكي هــةرَيم لةطــةَل ثةرلــةمان، ســةرؤكي هــةرَيم لــةناو            ج
ثةرلةمانــةوة هةَلبــذَيردراوةو دةكرَيــت ثةرلــةمان بــة نوَينةرايــةتي خــةَل  ئــةو دةنطــة بــدات، بــةاَلم ئَيمــة    

ر ئـةوة مـن ثـَيم باشـة لـة      جارَيكي تر دَيني ئةم كارة دةكةين، يةعين بة رةئي من كارَيكي با  نابَينت، لةبة
ئَيمة كؤتايي بة ثةرلةمان بَينني، ئةو ماوةية بة بؤشـاييةكي ياسـايي هـةبَيت، لـة زؤر واَلتـاني دنيـا         4/1

دةبيين سةرؤكي دةوَلةت، يان سةرؤكي مجهورية، يان مةليكـة ثةرلـةمان هةَلدةوةشـَينَيتةوة بـؤ مـاوةي سـَي       
خؤي دةكات تا ئةو كاتة، لةبةر ئةوة منين لةطةَل ئةوةمة كـة  مانط، ضوار مانط، بةاَلم حكومةت كارةكاني 
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تَي نةثةر َيت و ئَيمة دةست بـةرداري ئـين    4/1نةك يةك رؤذو تا مانطي حةوت، بةَلكو يةك سةعاتين لة 
 .و كارةكاني خؤمان بني و ضاوةر وان بكةين تا ثةرلةمانَيكي تر هةَلدةبذَيرَيتةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةيري           ــرد   ــةيان ك ــة قس ــةي ك ــةموويان ئةوان ــاَلَيم ه ــةمان، ن ــداماني ثةرل ــة ئةن ــدَي  ل ــة هةن ــن ثَيمواي م
 .ثروثاطةندةي هةَلبذاردن نةبَيت هيضي ديكة نيية، ئةمة يةك

ة، لَيرةوة بر يار دراوة سةرؤكي هةرَيم لَيرة ئامادة بـووة رؤذي دةسـت   ئَيمة لةو ثةرلةمانة بر يارمانداي/ دوو
دةست نيشاني كردووة، هاوكات ئةو بر يـارة  لةطـةَل قسـةي     25/7نيشان كردني هةَلبذاردني ثةرلةمان لة 

لـة  ئةو بةر َيزانة يةكاي دةطرَيتةوةو هيض تةمديدي تر لةطؤر َي نيية، بؤية من ثَيمواية ئةوةي كـة هـاتووة   
 .جَيطاي خؤيةتي و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيخ رةتاح رةرموو

 :بةر َيز رتاح عبداهلل نسشبندي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم سةيرة نازامن ئةو واقيةةي ئَيمة حةقة برادةران هةموومان بري لـةو واقيةـي كوردسـتان بكةينـةوة،     
كـة قـةراري لةسـةر دراوة، ئةطـةر مانيةَيـ        25/7باسي كرد دةتـوانني لـة دواي   ئايا وةكو كاك شَيردَل تازة 

ثةيدا بوو و بودجةكـة نـةبوو، دةتـوانني بيكـةين، نـةخَير، كةواتـة مـن ثَيموايـة وةكـو كـاك شـَيروان طـوتي             
ــتان و       ــدي كوردس ــاي بةرذةوةن ــة تةماش ــي خةَلكــة، حةق ــ، رةئ ــؤ كةس ــةر َيزان ب ــة موداخــةالتي ب ــَي  ل بةش

كة بكةين، بؤية من تكا دةكةم وةكو خؤي بر وات ئةو مةسـةلةية، ئَيمـة دةَلـَيني بـا ثةرلـةمان بضـَيتة       واقيةة
ماَلةوة، ئةطةر ضووة ماَلةوة، ثةرلةماني ثَيشوو، دةورةي ثَيشوو دوو جار دةورةكة تةمديد كرايـةوة، ئايـا لـة    

مانتواني سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان،   بةرذةوةندي ميةةةتي كوردو كوردستان نـةبوو، ئـةوجارة ئةطـةر ئَيمـة نـة     
سةرؤكايةتي هةرَيم ض نوقصانَيكي هةبووة بؤ مةوعيدةكة كة بؤ ثةرلةمانةكة بكرَيـت، نـةخَير ض نـةكراوة،    
كةواتة ثَيويستة ئَيمة بَيني بري لة بةرذةوةندي ميةةةت و واَلتةكةمان بكةينةوة، ضونكة ناكرَيت ئَيمة بَةَيني 

كــة بــةجَي بهــَيَةني، كةواتــة حكومــةت و كوردســتانةكة ضــؤَل دةكــةين، لةطــةَل   بــا بضــينة ماَلــةوة ثةرلةمانة
 .رَيزمدا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من لة جياتي نوقتة نيزاميةكانتان دوو قسة دةكةم، ضونكة نامـةوَيت جةلسـةكة بضـَيتة ئـةو تـةوةرة، رةدو      
ن، هــةر كةسـَي  هةَلدةســتَيت قســةي  ئـةو قســة بكـات، ئــةو رةدي بداتـةوة، بةر اســس بـؤ ئــةوة دانةنيشـتووي     

كــردووة لَيــرة، حــةقي خؤيــةتي رةئــي خــؤي دةدات بــة ســةراحةت لةســةر هينــةكان و بؤضــووني خؤيــةتي،  
ــة هــةموو شــوَينَيكدا            ــةر بكــرَينت ل ــي نةكــةين، ثروثاطةنــدة ئةط ــي بكــةين و ض ــتين خؤيــةتي ض تَيطةيش

ةوةي كراوةو عةكسةكةشي، جا لةبةر ئـةوة زؤر  بةشَيوةيةكي  ةير موباشري ئةوة تةبيةييةو لَير اهاتووين، ئ
بة تةبيةي دةزامن هيضين ئةوة ناكةين، بةاَلم من يةك شـت دةَلـَيم، رـةرموو كوَيسـتان خـان بـزامن، ئةطـةر        

 .نوقتةي نيزامي نةبَيت قةتةت دةكةم ببوورة

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كو ئَيستا زؤر با  توانيوتانة نةيـةَلن هـيض كةسـَي  لةسـةر قسـةي ئةنـدام ثةرلـةمان        بةر َيزتان، بةر اسس تا
قسة بكات، ئَيمة بة سوثاسةوة هةَلوَيسس بةر َيزتان دةنرخَينني، هي سةرؤكايةتي، حةقة لةمـةودوا نةيـةَلن   

ئـازادة قسـةي   هيض ئةندامَيكي ثةرلةمان هةَلستَيت قسة لةسةر قسةكاني ئةندام ثةرلةمان بكات، هةر كةس 
خؤي دةكات، بـةاَلم لةسـةر ياسـايةكان و لةسـةر ئـةوةي خـؤي قسـة دةكـات، بـؤي نييـة قسـة لةسـةر قسـةي              
ئةنداماني ثةرلةمان بكات، ئَيمة هةَلوَيسس ئَيوة بةرز دةنرخَينني، تكـا دةكـةين بـةو شـَيوةية ئـةو نةهامـة       

 .بةردةوام بَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

قسةيةم كرد بؤ ئةوةي تؤ ئةو قسةية نةكةيت، بةاَلم هةر كردت، بة هةر حاَل دوو نوقتة لة ثَيشـة  من ئةو 
ضـةندين   1222بةر اسس، ئةوةلةن جارَي لة هةواوة نةهاتووين تةجروبةي ثَيشـوومان، هةَلبـذاردني سـاَلي    

دي بـؤ كـرا، ئَيمـة بـؤ     جار بةشَيوةي جيا جياو جؤراوجؤر لة هؤَلي ثةرلةمانين نـا، لـةبن خيوةتـان تةمديـ    
شتَي  بكةين و دوايَين خوا نةخواستة شتَي  بَيتة ثَيشـةوة بَةـَين بـؤ ئـةو بر يارةمانـدا، بـؤ هةَلمانوةشـاند،        
جارَي نةصَيكين هةية لة هةندَي  كاك ررسةت ئَيستا بريي خستمةوة، دةَلَيت ئةطةر ثةرلةمان لة هةندَي  

تن، يةك لة دةستوورةكان دةَلَيت ئةطةر حةليشي كرد بَيت، ئةطـةر  واَلتدا سةرؤكي واَلت دةتوانَيت حةلي بكا
ثَيويسس كرد هةَلبذاردن ئةجنام نةدات، قانونةن دةبَيت ثةرلةمانة هةَلوةشاوةكة بَيت كؤببَيتةوة، جـا ئَيمـة   
بؤ خؤمـان تووشـي ئـةو جـؤرة تةرسـرياتةو شـتة بكةينـةوة، يـةك شـت هةيـة لـةثَين تةبةـةن مـةنتيسَيكي              

ئةوين ئةوةية لة رؤذي هةَلبذاردن، كة رؤذي هةَلبـذاردن دةكـرَينت ثةرلـةمان كـؤ نةبَيتـةوة ثاشـان        تَيداية،
ئـةوة تةبيةييـة، هةرتةيةكـة، دة رؤذة، وةكــو بَةَيـي ئـيال لـة جةلســةي يةكـةمين، تـا جةلسـةي يةكــةمين،          

دايـة لةطـةَل داوايـةكاني    ي مانط هةَلبذاردنةكة، بَةَيني تا رؤذي هةَلبـذاردن، ئـةوة مـةنتيسَيكي تيَ   25يةعين 
بةشــَي  لــة بــرادةران كــة قســةيان كــرد لةطــةَل ئــةوانين دةطــوجنَينت، بؤيــة ئةطــةر ليذنــةي ياســايي ئــةو      

تةبيةيية، ضونكة ئةوة ثةرلةمانـة وةكـو سـةرؤكي هـةرَيم نييـة،      ( وانعقاد جلسته االوا)جومةةيان ال ببةن 
درَيت لة رؤذي هةَلبذاردندا دةنط دراوةتة ثةرلـةمانَيكي  ئةوة ذمارةيةكي زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان دةطؤر 
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تازة، بؤية ئةطةر نةتيجةشي دةرنةضوو بَيت، ئةوة ثَيويست ناكاتن بة دانيشنت، ئيال ئةطةر بَيتو هـني كـرا،   
 .ئةوة تةحصي  حاصةة، شتةكان مةعةومة، كاك عةوني رةرموو( حلني اجراء انتخابات جديدة)ئةطةر بَةَيي 

 :ني كمال سةيد بزازبةر َيز عو
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل رَيزم بؤ ثَيشنياري جةنابت، بةاَلم ئةوة ناكرَيـت، ضـونكة ئـةو رةترةيـةي كـة ثةرلـةمان ئينتيخابـات        
دةكرَيت ئةطةر جةلسةكة ئينةيسـاد نـةكرَيت، مانـاي وايـة سـوَلتةي تةشـريةي لـة واَلتـدا نامَينَيـت، ئـةوة            

شوومشان لة قـةوانيين ثةرلـةمان هـةر بـةو صـيغةية  دار َيـذراوة، بـؤ منوونـة قـانون           ةَلةتةو سابيسةي ثَي
 العراق -قانون متديد الدورة االنتخابية االوا للمجلس الوط  لكوردستان ) 1228ساَلي ( 2)رةقم 

وفلق   4/1/1228العلراق املقلرر  انتهائهلا يف     –تستمر الدورة االنتخابية االوا للمجلس اللوط  لكوردسلتان   
ويبقى اجمللس قائما  حلني انتخاب اجملللس   3/2/1221يف ( 2)قرار التمديد الثالث الصادر عن اجمللس برقم 

 .، زؤر سوثاس(الوط  اجلديد وانعقاد جلسته االوا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةعيتةر ببوورة ناوي نووسرا بوو، رةرموو

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

ةكـة  25/7من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ هةردوو ليذنة، ئةطةر ئَيمة تةحديـدي مودةكـة بكـةين هةَلبـذاردن بـؤ      
دياري كراوة، ئةوة زةختَي  دةبَيت لةسةر كؤمسيؤني بـااَلي هةَلبذاردنـةكان بةر اسـس ، ئَيسـتا سـةرؤكايةتي      

 .حكومةت خؤمشان بؤ تةئميين ثارةكة
كةين بؤ جةلسةي يةكةمي ثةرلـةمان، زةختَيـ  دةبَيـت لةسـةر اليةنـةكان، بـؤ ئـةوةي        دياري ب 10/8/ دوو

 .ئةوانين زووتر ثَي  بَين بؤ تةشكيةةي ثةرلةمانةكة، يةعين دوو مةوعيد دياري بكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو كاك كةريم

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اية دةقةكة زؤر جوان هاتووةو لة جَيي خؤيةتي، ئةطةر هيض دةستكارييةكي نةكةين، دةبَيت ئَيمـة  من ثَيمو
حيسابي ئةسوةئي ئيحتيماالت بكةين، باشة ثةرلةمان هةَلبذَيردرا خولي سَييةم، بةاَلم بؤي نةكرا ئينةيسـاد  

هات، دةبَيـت ئَيمـة ئةسـوةئي     بكاتن، ئايا ئةو رةترةية ض حيساب دةكرَيت؟ يان ئةو دةستةية شتَيكي بةسةر
 .حااَلت رةضاو بكةين، بؤية لة رؤذي ئينةيساد دةبَيت نَينَيت، زؤر سوثاس

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 314 

 .دكتؤر ناصح رةرموو

 :رمضانناصح  يتور .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان سـوَيندي ياسـايي نـةخؤن ئـةم     منين هةمان رةئيم هةية، ئةوةي كة نووسـراوة دروسـتة، ضـونكة تـا ئـةو     
ثةرلةمانة كؤتايي ثَي نايةت، دةبَيت ئـةوان سـوَيندي ياسـايي خبـؤن ثةرلـةماني نـوَي، ئينجـا ئةمـةي ئَيسـتا          

 .كؤتايي ثَي دَيت، لةطةَل رَيزو سوثاسم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موحـةدةد نييـة، ئةطـةر    نةصةكة كة لـة اليـةن ياساييشـةوة هـني كـرا، نةصـةكة وازحيـة ئـةو رةئيانـةي تـر           
 .نةصةكة دةنطي نةهَينا، ئينجا دةكةوينة سةر ئيسترياحةكان، بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدان

 :بةر َيز اخر مجال انور
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى يةكةم

بَيــت و كؤتــاية ثــَي دَيــت بــةردةوام دة 4/1/2002عَيــراق كــة لـة    -خـوىل دووةمــة ثةرلــةمانة كوردســتان  
 .ثةرلةمان دةمَينَيتةوة تاكو هةَلبذاردنة ثةرلةمانَيكة نوَى و ئةجنامدانة كؤبوونةوةى يةكةمة

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة االوا

 ، ويبقلى ال مللان  4/1/2002العلراق الليت سلتنتهي يف     -تستمر الدورة االنتخابيلة الثانيلة ل مللان كوردسلتان     
 .قائما  حلني انتخاب برملان جديد وإنعقاد جلسته االوا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةدةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز            
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية

 :نوربةر َيز اخر مجال ا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم

 .كار بة هيض ياسايةك يان بر يارَي  ناكرَيت ثَيضةوانةى ئةم بر يارة بَيت
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية

 .اليعمل بأي قانون أو قرار يتعارض مع احكام هذا القرار
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةيةكي رؤتينيية، دةدةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا     

 .نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية
 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى سَة يةم

 .يران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانة ئةم بر يارة جَة بةجَة دةكةنئةجنومةنة وةز

 :بةر َيز حممد ررج ا د 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

 .على جملس الوزراء واجلهات وات العالقة تنفيذ احكام هذا القرار

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سةر ئةو ماددةية رةرمووماددةيةكي رؤتينيية، تَيبينيت هةية لة

 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل ا د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة ضوار ساَلة ئَيمة لَيرةينة صيغةي دار شتين ئةو ماددانةي ئةخريي رَيـ  نـةخراو رَيـ  نـةخرا، جارَيـ       
دةَلَيـت بؤيـان    دةَلَيت لةسةر ئةجنومةني وةزيـران، جارَيـ  دةَلَيـت ئةجنومـةن جـَي بـةجَيي دةكـةن، جارَيـ         

هةيــة، يــةعين هــةموو جــار هــةر جارَيــ  بــة نــةوعَي ، لةبــةر ئــةوةي داواكــارم ليذنــةي ياســايي، يــان ئــةوة  
صيغةيةك بَينَيتةوة هةموو جار وةكو يةك بَينت، ئَيمة دةنطي بؤ بـدةين، هـةر جارَيـ  بـة جؤرَيـ  دةنطـي       

 .لةسةر دةدةين، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةمووي راستة، جـَي بـةجَي كردنةكةيـة، دةدةمـة     ( كل طرق تؤدي اا روما)ان هةر راستة، هةموو صيغةك
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    

 .سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 :ماددةى ضوارةم

 .جَة بةجَة دةكرَيت( وةقائيةة كوردستان)ئةم بر يارة لة رؤذى باَلوكردنيةوة  لة رؤذنامةى رةرمة 
 

 

 :بةر َيز حممد ررج ا د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة

 (.وقائع كوردستان)رمسية ينفذ هذا القرار اعتبارا  من تاري  اصداره وينشر يف اجلريدة ال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قةرارة بؤ يةك جارة،  رةرموو سارا خان نوقتةي نيزامي
 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كة ماددةي سَي دةنطم نةدا نةتثرسي بؤضي؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تي ئيةتريازم لةسةر هةموو ماددةكـة هةيـة، طـومت تـؤ      بؤضي نةمثرسي، ضونكة لة سؤزان خامن ثرسي، طو

 .هةر هةمان شت دةَلَيي، رةرموو

 :ثريؤتخضر  بةر َيز سارا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبينيم هةية، ضونكة ئةو بر يارة مةجةيسي وزةرا تةنيتيزي ناكات، ئةوة بر يارة ثةيوةندي بة ثةرلةمانةوة 
 .هةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوَلتةي تةنيتيزي هةموو شتَي  تةنيتيز دةكات، هةموو قةرارَي  سـوَلتةي تـةنيتيزي تـةنيتيزي دةكـات، جـَي      
بةجَيي دةكاتن، ماددةي ضوارةم دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي  

ــدا نييــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــةكؤي دةنــط وةرطــريا،     بر يارةكــة هــةمووي دةخةمــة  لةطةَل
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ئَيستا بر يارةكة تةواو بوو، من ثَيمواية ئةوة ئةركَيكة، مةسـةووليةتَيكة  

ة، تةمديد كردني ثةرلةمان ئـةركتان زيـاد دةكـاتن و دةبَيـت دةوام بكـةن      لةسةر شانتان، نةك بة ثَيضةوانةو
لَيرة، كؤمةَلَي  ثرؤذةي ياسايي طرنطمان لة ثَيشة، مةسةووليةتة، دواي مةخةن، بؤ ئـةوةي ثةرلـةماني تـازة    

وت كة دةست بة ئين دةكات قؤنا َيكي ترة، مةسةوولياتَيكي ترة بة حازري بَين، دوايَي ئةو مةشروعانة سس
خستنةر وو و طيتتوطؤ / دةكات، لةبةر ئةوة مةسةووليةتيان زياد دةكاتن تةواو، خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كار

عَيـراق  ذمـارة    -كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ثَينجةمي ياسـاي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان     
 .ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكة  كراوةي هةموار كراو، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي لة 1222ي ساَلي (1)
 
 

 

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة راثؤرتَيكي هاوبةمشان هةية لةنَيوان ليذنةي ياسـايي و نـاوخؤ و مـايف مـرؤظ ئامـادة كـردووةو ثَيكـةوة        
بـؤ ئــةوةي كـةوا لةسـةر هــةمان     ديراسـةمان كـردووة، رةئيشــمان هـةمووي موتةريسـة، ئَيســتا دةدوَينمـةوة،     

 .ماددةكة بر ؤين
 العراق -رئاسة برملان كوردستان / اا

 التقرير املشرتك/م
املعلدل   1222لسنة ( 1)العراق رقم  -من النظام الداخلي ل ملان كوردستان ( 41،32)استنادا  حلكم املادتني 

املصللادف ليللوم  12/5/2002الثالثللاء اجتمعللت اللجللان الللثالث القانونيللة والداخليللة وحقللوق االنسللان يللوم   
لسلنة  ( 1)كوردا لدراسة مشروع قانون التعديل اخلامس لقلانون برمللان كوردسلتان رقلم      2702/طوآلن/21

 12/5/2002يف  12املعدل واحملال اليهم بعد القراءة االوا له يف ال ملان جبلسته االعتيادية املرقملة   1222
 :لجان اا مايليوبعد املناقشة واملداولة توصلت ال

 .تأييد املشروع بصورة عامة -1
 . بالنسبة للمادة االوا من املشروع التوجد عليها أية مالحظات -2

 .ئَيستا با ماددةي يةكةم خبوَيندرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةسَةي ماددةي يةكةم خبوَيننةوة، دوايَي رةئي خؤتان لةسةر بدةن

 :مصطفى كربةر َيز عبدالكريم ابوب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببوورة، هةر لة ئةوةل دانيشنت ئيةتيزارمان خواست كة نـةمانتواني ئـةو تـةقريرة بكةينـة كـوردي، لةبـةر       
 .ئةوةي ماوةكةي يةكجار كورت بوو، بؤية ئَيستا تةنها بة عةرةبيةكةمان هةية دةخوَينينةوة

 :بةر َيز حممد ررج ا د
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 :(1)املادة 

 :من املادة الثانية والعشرين من القانون وتقرأ كاآلتي( 2)تعدل الفقرة 
تقدم قوائم املرشحني خالل مدة عشرين يوما  من تأري  اعالن موعد االنتخابلات اا رئليس اديئلة العليلا      -2

 .مشفوعة بالوثائق املطلوبة يف املادة احلادية والعشرين من هذا القانون
 :مصطفىز عبدالكريم ابوبكر بةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةر سَي ليذنة بة هاوبةشي تةئيدي ئةو ماددةية دةكةن، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من خؤم موالحةزةم هةية، نةك موالحةزةم هةية، بةاَلم لةبةر ئـةوةي لـة تـةماس دايـن لةطـةَل كؤمسـيؤني       
نج رؤذ زيـاتر نـةبَيت ئـةو درَيــذ كردنةوةيـة، لةبـةر ئـةوةي ثَيويسـتيان بــة        بـااَل، ئـةوان ثَييـان باشـة لــة ثيَـ     

ئيشَيكي زؤر رةني هةية، دة رؤذ بَينت دوا دةكةون، بؤية مـن ئيسـترياح دةكـةم لةسـةر داواي ئـةوان، ئـةو دة       
ن نـةدةن  ، بؤ ئةوةي جوانـا (مخسة عشرة يوما )رؤذة ببَيتة ثَينج رؤذ، واتة خؤي دة رؤذة ببَيتة ثازدة رؤذ 

ــن       ــ ، قــةرارَيكتان لةســةر دةرهَينــاوة ثَيمــان جــَي بــةجَي نــةكرَيت، بؤيــة م ــَين وةَلاَلهــي ئــةوة  قانونَي بَة
ثةيوةنديم ثَي كردن و زؤرين كةوتينة قسةو زؤر هةوَليشمدا لةطةَليان، بةاَلم طوتيان لـة ثَيـنج رؤذ زيـاتر    

قسةم لةطةَل كردن، ئةمر ؤ بةيانين قسةم لةطـةَل   ناتوانني، بؤية بيكةنة ثازدة رؤذ تةبيةيية، من دوَينَين
كردوون، بؤية من داواكارم كة ئةطةر لة جياتي بيست رؤذةكة لةسـةر داواي ئـةوان ببَيتـة ثـازدة رؤذ، باشـة      

 .هةرسَي ليذنة، كاك  ةرور رةرموو

 :سةيد مةكوري طاهربةر َيز  يتور 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئةو هةموار كردنـة خؤتـان دةزانـن ئـةو ياسـاية ئَيسـتا لـة كـاتي جـَي بـةجَي           بةنيسبةت ئةو ياساية، يةعين
كردنداية، ئيشي لةسةر دةكرَيت، دواتر ئَيستا ئةطةر ئَيمة هةمواريشي بكةين، ثَيويسس بـة ئيصـدار هةيـة،    

دوو  ثَيويسس بة تةصديق هةية، ئةو كاتانةي كة هةمووي ثَيويستة بةو قؤنا انةدا بـر وات بـة سـةعاتَي  و   
سةعات تةواو نابَيت، ئةطةر هةر تاخري بوونَيكين لةوةدا هةبَينت هةموو جـةدوةلي زةمـةني ئـين و كـاري     
كؤمســيؤنين تَيــ  دةداتــن بةر اســس، بؤيــة مــن لةطــةَل ئــةو تةعديةــةدا نــيم، ئــةو تةعديةــةي ئَيســتا ئَيمــة  

م، ئةطــةر ئامــانج لــة  موناقةشــةي لةســةر بكــةين و ثةســندي بكــةين، مــن بةشــَيوةيةكي طشــس قســة دةكــة   
مةسةلةي سزاياكانيشدا ئةوة دةكرَينت، ئـةوة هـةموو نيزامـي كؤمسـيؤن هةيـة، لـةوَي ئـةو شـتانة هـةمووي          
دياري كراوة، كؤمسيؤن ئيةتيزامي ثَيوة دةكات، كيانة سياسيةكان ئيةتيزامي ثَيوة دةكةن، كيانة سياسـيةكان  

ن يـةكاليي دةبَيتـةوة، بؤيـة بةر اسـس ئـةوة بةشـتَيكي زيـاد        تةئميناتيان داناوة، دواتر لة رَيي حماكم كَيشةكا
 .دةزامن، لةطةَل رَيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة تةئسري ناكات، ئَيمة لَيرة قةرارَيكي بدةين ئةوةلةن هةوَل دةدةين و ثةلة دةكةين، بـؤ ئـةوةي ئيصـدار    

و بَيـت، هـةر سـَي ليذنةكـة مـواريسن لةسـةر       بكرَيت لة وةخس موناسي، خؤي ثَين ئةوةي دة رؤذةكة تةوا
 .ئةوةي بيست رؤذةكة ببَيتة ثازدة رؤذ، كاك دكتؤر نوري رةرموو

 :نوري مجي  تاَلةباني.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين لةطةَل بؤضوونةكةي كاك  ةرورم، بةر اسـس ئـةم رَينماييانـة هـةمووي لـة رَينماييـةكاني كؤمسـيؤني        
دا بــةبَي ئــةوةي كــةوا قــانوني 2005بذاردنــةكاني عَيراقــةوة وةرطــرياوة، كــاتي خؤشــي لــة ســاَلي  بــااَلي هةَل

ــةثَيي     ــدرا، ضـــونكة بـ ــتان ئـــةم رَينماييانـــة هـــةبَيت، هةَلبـــذاردن ئةجنامـ ــذاردني ثةرلـــةماني كوردسـ هةَلبـ
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ةنطـة ثَيويسـتمان   رَينماييةكاني كؤمسيؤني بـااَلي هةَلبـذاردن كارةكـان ئـةجنام دةدرَيـت، ئَيسـتا  كاتةكـة در       
بةوة نيية كةوا لةوَيوة بة كـؤثي بَيـنني و بيخةينـة نـاو قـانوني خؤمانـةوة، هـةر كاتَيـ  كؤمسـيؤني بـااَلي           
هةَلبذاردن بؤ هةرَيمي كوردستان دةسـت نيشـان كـرا، ئـةو كاتـة قـانونَيكي تايبـةتي بـؤي دادةر َيـذرَيت، ئـةم           

 .قانونة دةضَيتة ئةوَيوة، زؤر سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

جوامب بـؤ جـةنابت و بـؤ كـاك  ـةرورين ئةوةيـة كؤمسـيؤني بـااَل رَينماييـةكاني بـةرزتر نييـة لـة قـانوني              
خؤمان، يةعين لة قانوني خؤمان ئَيمة دة رؤذمان داناوة، لةبـةر ئـةوة كؤمسـيؤني بـااَل ثابةنـدة بـة قـانوني        

نةكاني ئَيمةدا نةبَيت ئـةوجا رَينماييةكانـة، مـادام    ئَيمة رَينماييةكاني ئةو دواتر دَيت، ئةطةر شتَي  لة قانو
ئَيمة بة قانومنان طومتان دة رؤذ، ناتوانَيـت بيكاتـة ثـازدة رؤذ بـة رَينماييـةكي خـؤي، دةبَيـت ئَيمـة قـانوني          
خؤمان تةعدي  بكةين، بةنيسبةت ئـةواني تـرةوة سـزاي تَيدايـة، عسوبةكـة دةبَيـت بـة قـانون بَيـت لـة الي           

نا ناتوانني يةكسةر هني بكةين، رةرموو كاك كةريم ئةطـةر قسـةيةك زيـاترت هـةبَيت لـة      خؤمانةوة، ئةطةر
 .قسةكاني من رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واتة نةصَيكي قانوني ناكرَيت بة ثـةير ةو، يـان   ( الجرمية وال عسوبة اال بنص)بةَلَي قاعيدةي قانوني دةَلَيت 
 .ةيمات بَيت، ئةوة جواب بؤ ئةو مةسةلةيةبة تةع

ئةوةي دوو من ثَيشنيار دةكةم، لةبةر ئـةوةي سـةرجةم ئـةو سـزايانةو، ئـةو ئينتيهاكاتانـةي كـة لَيـرة بـاس          
كراوة، ئَيمة لة ثةرلةمان، لة قانوني هةَلبذاردني ثارَيزطاكان دةنطمان بؤداوةو ثةسندمان كردووة، بؤيـة مـن   

ووي خبوَيندرَيتـةوةو بـة يـةكجار خبرَيتـة دةنطـدان و لةاليـةن ئةنـدامي ثةرلـةمان         ثَيشنيار دةكةم هةر هـةم 
 ...ثةسند بكرَيت، بؤ ئةوةي زياتر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةبواية ماددةي يةكةم تةواو بكةين، ئينجا ئةو قسةية بكـةيت، ئَيسـتاكة مـاددةي يةكـةم بـةو طؤر انكاريـةي       

 :من املادة الثانية والعشرين من القانون وتقرأ كاآلتي( 2)عدل الفقرة ت )دةدوَينمةوة واي لَي دَينت 

يوما  من تلأري  اعلالن موعلد االنتخابلات اا رئليس اديئلة العليلا        ( 15)تقدم قوائم املرشحني خالل مدة  -2
عديةةيـة  ، كـَي لةطـةَل ئـةو مـاددة تة    (مشفوعة بالوثائق املطلوبة يف املادة احلادية والعشرين ملن هلذا القلانون   

دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط            
وةرطريا، واتا دة رؤذةكة بووة ثازدة رؤذ بؤ تةقديم كردني ناوي ثـاَلَيوراواني ليسـتةكان بـؤ كؤمسـيؤني بـااَل،      

ئينجـا مـاددةي دوو، موقتةرةحةكـةي كـاك كـةريم      بةثَيي قانونةكة دة رؤذ بوو، ئَيستا ثَينج رؤذ زيـاد كـرا،   
ئةطــةر ثَيتــان باشــة هــةمووي ثَيكــةوة خبوَيندرَيتــةوةو دةنطــي بــؤ بــدرَيت، مامؤســتا كاكــة دوَيــيَن هةنــدَي   
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موالحةزامتاندا موعالةجةتان كـردووة، ئَيسـتا موقتـةرةحَي  هةيـة دةَلَيـت هـةموو خبوَيندرَيتـةوة، خبرَيتـة         
 .نةوة، باشة ماددةي دووةمدةنطدان، باشة كاكة خبوَي

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بالنسبة للمادة الثانية من املشروع نقرتح إعادة صياغتها بالشكل التالي
 : تلغى املادة اخلامسة والعشرين من القانون وحيل حملها مايلي :(2)املادة

اليوم التالي العالن قوائم املرشحني وتنتهي قبل مثان واربعني ساعة من بدء  تبدأ الدعاية االنتخابية يف -:اوال 
 .عملية االقرتاع

 نارسة الدعاية االنتخابية وإلصاق اإلعالنلات االنتخابيلة طيللة     حتدد املفواية األماكن اليت مينع فيها -:ثانيا 
 .املدة املسموح بها للدعاية االنتخابية

االنتخابلات إزاللة ملصلقات الدعايلة االنتخابيلة و وجلب تعليملات         اسلية املشلاركة يف  عللى الكيانلات السي  : ثالثا 
 .املفواية تصدرها

 :رابعا 
مينع استخدام االبنية اليت تشغلها الوزرات ودوائر االقليم وكافة مواقع العمل والوظيفة للعملل احلزبلي او     -1

 . للدعاية االنتخابية
الوظيفي او ملوارد االقلليم او وسلائلها او     والسلطات احمللية استغالل نفووهمال جيوز ملوظفي دوائر االقليم  -2

قلوا االملن اللداخلي واالجهلزة العسلكرية للدعايلة االنتخابيلة او         اجهزتها لصلاحلهم او اي مرشلح  لا يف وللك    
 .الناخبني التأثري على

 :خامسا 
منشلورات أو بطاقلات أو غريهلا ملن      يقلوم يلوم التصلويت بتوزيلع بلرامج عملل أو       ال جيلوز ألي مرشلح إن   -1

 .أو بواسطة غريه الوثائق بنفسه
السلطات احمللية إن يقوم يوم التصويت بتوزيلع بلرامج    ال جيوز ألي من العاملني يف دوائر االقليم أو أعضاء -2

 .عمل بنفسه أو بواسطة غريه
 مرشلح غلري مسلجل يف كشلف     عملل أو منشلورات أو بطاقلات باسلم     ال جيوز واع إعالنات أو توزيع برامج -3

 .املرشحني
انتخابية تنطلوي عللى خلداع النلاخبني أو غشلهم أو اسلتخدام        حيظر على املرشحني القيام بأية دعاية: سادسا 

 .باآلخرين يف الدعاية االنتخابية أسلوب التجريح أو التشهري
 اللوزارات أو أملوال الوقلف أو ملن     على الدعاية االنتخابية ملن امللال العلام أو ملن موازنلة      حيظر اإلنفاق: سابعا 

 .أموال الدعم اخلارجي
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 حزب أو مجاعة أو تنظيم أو كيان أو إفراد أو أي جهة كانت  نارسة أي شكل من أشكال حيظر على أي: ثامنا 

 .الضغط أو التخويف أو التكفري أو التخوين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةكة لـة بة داشـدا بـة هـةمان شـَيوة هـاتووة، ئةطـةر كـةس         هةرسَي لَيذنةكة موتةريسن بة تةعديالتةوة، ش
قسةي لةسةر نيية دةدةمة دةنطدانةوة، خؤي هةمان شـتة لـة قـانوني موحارـةزات موناقةشـةتان كـردووة،       
خؤ ناكرَيت ئيختياليف لةسةر هةبَينت، عةيين عسوبة لة قانوني موحارةزات موناقةشةتان كردووةو دةنطتان 

ازة كردنةوةكةي من ثَيمواية هينة، دةدةمة دةنطدانةوة، دةرطاي موناقةشـة بكةينـةوة،   بؤ داوة، ئَيستا بة ت
يان نا، كَي لةطةَل ئةوةية دةرطاي نةكةينةوة دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَل ئةوةيـة دةرطـاي   

اي موناقةشـة  موناقةشة بكةينةوة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـة قـةبوليان كـرد كـة دةرطـ         
 .نةكرَيتةوة، دةدةمة دةنطدانةوة ماددةي دوو، ضية كاك شَيردَل رةرموو

 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.لكون)ة (لكن)، ئةو (ولكن)لة ئةسبابي موجبة نووسراوة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو كَي لةطةَلداية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي      جارَي نةهاتووين، صيا ة موهيم نيية، ماددةي
مـاددةي سـَي   . لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، تكايـة مـاددةي سـيَ       

( املكلررة )من املادة السادسة واللثالثني  ( رابعا )تلغى الفقرة  :(3)املادة )بةخؤم دةخوَينمةوة هةتا دةبيننةوة، 
 .ئةو ماددةية دووبارةية كَي لةطةَلداية ئيةغاي بكةينةوة، رةرموو، (ن القانونم

 :بةر َيز اندراوس يوخنا طورطيس
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةية لة قانوني ئينتيخاباتي موحارةزات موناقةشة نةكراوة، ئَيمة دورمشان لةسةر هةية، لـة ياسـاي   
 .ة، سوثاسئينتيخابات ئةو ماددةية نةهاتوو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .با ليذنةي ياسايي ئةوةل جار شةرحي بكات رةرموو

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ياساي ئينيتخاباتي ئةجنومةني موحارةزات، ئَيمـة ئـةو رةقةرةيـةمان دانـا، بـؤ ئـةوةي هـةر موكـةونَيكي         
ات لةوَي، ئةمة  كة ديسةمتان دايَي ئةوة  زةرةر بوو بؤيان، بؤية ئةوةمان سياسي بةخؤي دةنطي خؤي بد

 .لة و كردةوة ماناي تيةسائي هةر كةسَي  دةنطي بداتَي تةبيةيية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرموو كاك ئةندريوس

 :بةر َيز اندراوس يوخنا طورطيس
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يذنةي ياسايي دةَلَيت مورةوةزيةي عوليا ئيةتريازي لةسةر ماددةكـة هةيـة، نـازامن    ئَيمة وامان بيستووة كة ل
ئَيمة داوامان كـردووة كـة كؤتامـان     1222وا هةية؟ ئَيمة لة سةرةتاي دامةزراندني ئةو ثةرلةمانة لة ساَلي 

ي خؤمــان هـةبَيت، ئاماجنمـان لـةو كؤتايـة ضـية؟ كـة ئَيمــة خؤمـان بـة خؤمـان هـاوواَلتي خؤمـان و نوَينـةر            
وابووة، كة كـاتي ضـووينة قاعـةي هةَلبـذاردن سـَي جـؤرة بيتاقـةي ئينتيخـابي          1222هةَلبذَيرين، لة ساَلي 

هةبوو، بيتاقةي ئينتيخابي طشس، بيتاقةي كؤتا، بيتاقةي هةَلبذاردني سةرؤكي هةرَيم، كـة ضـووينة لـةوَي    
بيتاقةي سةرؤكي هةرَيم، طـومت بيتاقـةي    لةمنيان ثرسي ضت دةوَي؟ بيتاقةي طشس، يان بيتاقةي كؤتا، يان

كؤتا لةطةَل بيتاقةي سةرؤكي هةرَيم، نوَينةري خؤم بةخؤم هةَلبذارد، لةو كاتة من حةقم هـةبوو بيتاقـةي   
طشس وةربطرم و نوَينةرَيكي تر بؤ خؤم هةَلبذَيرم، واتا ئةطةر من بؤ منوونة ئةندامي حزبَيكـي تـرم، نـةك    

، يان يةكَيتيم، يان شوعيم، حةقي خؤمة نوَينـةري ثـارتي هةَلبـذَيرم، بـةاَلم لَيـرة      لةطةَل خؤم بَةَيني ثارتيم
ــةري        ــؤ نوَين ــذَيرم ب ــا هةَلب ــدريوس يوخن ــت ئةن ــن بَةَي ــة م ــةقي نييــة ب ــةريم ح ــاك ك ــية؟ ك ــتمان ض مةبةس

ةنتيق ئاشوورييةكان، حةقي نيية، ئةمة قانون دةَلَيت كؤتا، يةعين نوَينةري ئةو نةتةوة با بـزانني كاكـة، مـ   
ــوورييةكان          ــةري ئاش ــؤ نوَين ــذَيرم ب ــا هةَلدةب ــدريوس يوخن ــات ئةن ــة ئينتيخاب ــَيت ل ــةريم بض ــاك ك ــة ك نيي
مةبةستمان ئةوةية، لةبةر ئةوة ئَيمة داوا دةكةين ئةطـةر كؤتايـة بةر اسـس بـا ئـةو مةبدةئـة وةك ضـؤن لـة         

كـةن بيتاقـةي ئينتيخـابي جيـاواز     ياساي ئَيمة ثةسندمان كردووة با نَينَيتةوةو رةرزي لةسةر مورةوةزية ب
 .بَيت، لةطةَل رَيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .طةالوَيذ خان رةرموو

 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيزارةت لةوةي كاك ئةندراوس هةروةك دةزانني قانون تةنها نـص نييـة، بـةَلكو روح و ميتاهيمـة و، ئةطـةر      
 .البةَيت، ئةوة مةبدةئي كؤتا تةرريغ دةبَيت لة حمتةوايةكةيئةم بر طةية 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَي مامؤستا كاكة
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيـدا  مورةوةزيـة طـوتي ئـةوة دميوكراتيـةتي     / ئَيمة ئةو ماددةيةمان بؤ ئيةغا كردةوة ئةو رةقةرةية؟ يةكةم
نيية، ئيجباري ناخيب دةكةيت بؤ ئةوةي دةنط بـؤ جَييـةكي موعةيـةن بـدات، ئـةوة لـة هـيض جَييـةكي لـة          

 .عَيراق مومارةسة نةكراوة
ئَيمة هيض ئيحصايةكي دةقيسمان نيية، نة بؤ برا توركمانةكان، نة بؤ برا مةسـيحيةكان، بـؤ ئـةوةي    / دووةم

بدةييَن بَةَيني ئَيوة بر ؤن لة رالن دائـريةي ئينتيخـابي دةبَيـت    كةوا بؤيان حتديد بكةين و بيتاقةي خاصيان 
دةنط بدةن، لةبةر ئةوة واي لَيكرا، ثاشان ئـةوة هاوكارييـة بـؤ ئـةو بـرا مةسـيحيانة، نـةك هـةر بـؤ ئـةوان،           

 .بةَلكو بؤ برا توركمانةكانين، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي عوليا لة دانيشـتنةكةي كـة خـؤم حـازر بـووم طوتيـان ئـةوة        خؤي ئةوة وةكو باسيان كرد، هةم مورةوةزية
 .لةطةَل مةعايريي دوةلي ناطوجنَينت، ئةوة قسةي ئةوانة

ئةوةي كة مةنتيسةكةي مةقبولة، ئةوةي يةكـةم موشـكيةة نييـة مـةعايريي دوةلـي بـؤ خـؤم بـؤ         / دووةمين
خيبينمـان نييـة، ئيحصـامان نييـة،     خؤمان مةعايريي دادةنَيني ئةوة قةيـدي ناكـات، بـةاَلم طوتيـان سـجةي نا     

سجةي ناخيبينمان نيية، ئةطةر بؤ برا ئاشووري و كةدانين تا حةددَي  بكرَيـت، بـؤ بـرا توركمانـةكان هـةر      
ناكرَيــت، ئــةوة ناكرَيــت، نازانرَيــت تــا ئَيســتاكة ئيحصــا نــةكراوة، لةبــةر ئــةوة ئــةوان طوتيــان ئةطــةر ئــةوة    

ن، ئَيمة  قانونَي  بنووسني نةتوانني جَي بةجَيي بكةين ئيشكالَي  بنووسن، ئَيمة ناتوانني جَي بةجَي بكة
دروست دةكات، ئَيمة ئَيستا ثةسندي بكةين، كؤمسيؤني بااَل بَةَيت ناتوامن رَينماييةكاني خؤي هةيةو دايناوة 

اتة هةيـة  سةناديق و هةموو قائيمةكاني تةقسيم كردووة بةو شَيوةية، ثَيي بَةَي ئيال دةبَيت ئةوةي لةو كيان
 .دةبَيت ئةوان تةنيا دةنطمان بؤ بدةن، دةَلَي من ناتوامن، كة ناتواني، رةرموو سؤزان خان

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي ئَيمة نةصةن و روحةن لةطةَل كؤتاين و لةطةَل تةخصيصي ئـةو مةقاعيـدة دايـن، بـةالَةم مـن ثرسـيار       
ةم حزبانة نةتوانن وا لـةو خةَلكـة بكـةن كـة بضـن دةنطيـان بـؤ بـدةن، كةواتـة يـةعين           دةكةم ئايا ئارةرين ئ

ضؤن نوَينةرايةتيان بؤ هةَلدةبذَيرن، يةعين من ئَيستا كةسَي  مب لة كريسـتيان مب، يـاخود بَةَيـي كةـدان مب،     
كة مـن  يان ئاشـووري ناضـم دةنـط بـدةم بـة يـةكَيكي تـر، دةضـم دةنـط دةدةم بـة نوَينةرةكـةي خـؤم، ضـون             

موتةئةكيدم ئةو دةضَيت نوَينةرايةتي من دةكات، يةعين دةنطةكةي خؤم بة خةسار نادةم، با ئَيمـة بـزانني   
قةدري دةنطدةر ضية؟ دةنطةكة ضية؟ لةبةر ئةوة من داوا دةكةم لةوانةي كة خاوةني قائيمةي كؤتـان، ئـةو   

ــنن لــةناو كؤمةَلطايــة كــة وا لــة خةَلكةكــة بكــةن دةن   طيــان بــؤ بــدات هــي نوَينــةري خؤيــان   نةريتــة دادةهَي
 .هةَلبذَيرن، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسةكانت راستة، يةعين شتَيكي ترين هةر كؤتاية قةيدي ناكـات، بـةاَلم لـة نةتيجـة جـةنابت لَيـرة ئةنـدام        

ــي، نوَينــةري هــةموو هــ     ــدان و ئاشــووري و بزووتنــةوةي ئاشــووري ن ةرَيمي ثةرلــةماني، تــةنيا نوَينــةري كة
كوردستاني، ئةندامي ثةرلةماني كوردستاني خؤ نةنووسراوة لةسةر نيوضةواني تـؤ مواصـةراتةكانت، دةَلـَي    
ــةلي      ــةناوي ط ــةيت، نانــةوَي ب ــةي بك ــةناوي ثةرلةمانــةوة قس ــواني ب ــةماني كوردســتاني، دةت ئةنــدامي ثةرل

 .كوردستانين بكةيت، ئةوة تةواو، رةرموو طةالوَيذ خان
 :ذ شابا ججيبةر َيز طةالوَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة خؤمان بة دميوكراسي ناسانديتمان لةسةر ئاسس هةموو دنيادا، كةضي هةر لة هةمان ياسـادا نيسـبةي   
دةنط دةضَيتةوة ثارَيزطا،  120كؤتامان بؤ ذن دانا مةترسيشمان هةية، دوَييَن باسيشي زؤر لَيكرا كة ذن بة 

دةضَيتةوة ثارَيزطا، ئةي بؤ ذن ناتوانَيت وا موجتةمةل ئيسنال بكات دةنطـي ثـَي   ثياو بة بيست هةزار دةنط 
بدات، بؤ ئةمةي كة كؤتا ضةند حزبي موناريسني شةرل دةنط دةدات ئَيستا بؤ ئةو سندوقانةي كة دانراوة، 

 .بؤ مايف ئةوةمان نةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سانة دةتواني بيَةَيني و ئةوانة، بةاَلم ذن ئيشكالَي  لةسةر ئـةوة  عةروم دةكةيت، يةعين جوابةكةت دوايَي ئا

بـؤ هـةموو كيانةتـةكان وةكـو يةكـة، بـؤ هـةموو قةومياتـةكان وةكـو يةكـة، بـؤ هـةموو             % 30نيية، ئـةو لـة   
 .ئاينةكان وةكو يةكة، موشكيةة لةوةدا نيية

 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثارَيزطاكاني هةرَيم دوَينَيكة قةرارمان لةسةردا هةمان حاَلةت بووينة زةحيية، كة نوَينةراني قانوني ياسا
برادةراني توركمان لة موحارةزةي دهؤك نيية، لة سـةَيماني نييـة، ئَيمـة  كؤتامـان ثـَي نـةدرا لةسـةر ئـةو         

 .ئةساسة، يةعين دائيمةن دةبني بة زةحيية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــابيةي     ئــةوة مــ ــ  قــةبول كــراوة ق ــةوزوعَيكي تــرة بــة جؤرَي ــانوني موحارــةزات، ئــةوة م ةوزوعَيكي تــرة، ق

 .موناقةشةيةو دميوكراتيةت ئةوةية قةبولي نةتيجةكةي بكةيت، تةواو كاك ناصح رةرموو

 :رمضانناصح  يتور .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اس كرا بةتايبةتي طةالوَيـذ خـان و بـةر َيزان، بةر اسـس مـن      تةبةةن لةطةَل رَيزمدا بؤ ئةو بؤضوونانةي كة ب
ثشتطريي لةوةي سؤزان خان دةكةم، تةبةةن ئةوةي سؤزان خانين ئاماذةي ثَي كـرد ئـةوة دةسـتووريية، لـة     
دةستووردا هاتووة رةئي مورةوةزيةي عوليا تةعين هةية لةسةر ئةوةي بةو شَيوةيةي  كةوا دةَلـَين، ضـونكة   
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لكلل فلرد احللق يف احليلاة واالملن      )ةقي ئينسانة، ماددةي ثازدة لة حسوق و حوريات دةَلَيـت  ئةوة حرماني ح
، يـةعين ئَيمـة نـاتوانني بـة كـةييتي      (واحلرية والجيوز حرمانه من هلذه احلقلوق او تقيلدها اال وفقلا  للقلانون     

ووري بزامن، يان بة خؤمان هيين بكةين، دوايَي يةعين بةر اسس منين لةطةَل ئةوةم ئةطةر من خؤم بة ئاش
كةدان بزامن، يان بة سريان بزامن،  يان بة توركمان بزامن، ضؤن بضم دةنط بدةم بة ليسـتَيكي تـر، حةمتـةن    

 .دةنط بةو كةسة دةدةم كة بة نوَينةري خؤمي دةزامن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :(3)املادة )ددةي سَي دةخوَينمةوة زؤر سوثاس، موناقةشة كرا، دةبَيت مةنتيق بةكار بَينني بؤ رةئيةكان، ما

، دةدةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو (من القانون( املكررة)من املادة السادسة والثالثني ( رابعا )تلغى الفقرة 
ــوثاس،           ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــس ب ــة دةس ــدا نيي ــَي لةطةَل ــوثاس، ك ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــس ب ــة دةس ماددةي

 .ية ماددةي ضواربةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكا

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

- :بالنسبة للمادة الرابعة نقرتح إعادة صياغتها بالشكل اآلتي
 -:تلغى املادة السابعة واخلمسون من القانون وحيل حملها مايلي :(4)املادة 

لبيانات أو الصور أو النشلرات االنتخابيلة اخلاصلة    ال تزيد على شهر كل على الصق ا يعاقب باحلبس مدة -:اوال 
 .األماكن املخصصة دا خارج
مدة ال تقل عن شهر وال تزيد علن سلتة أشلهر وبغراملة ال تقلل علن مليلون دينلار وال          يعاقب باحلبس -:ثانيا 

خلامسلة  ملن امللادة ا  ( سلابعا , سادسلا , خامسلا , رابعلا )ماليني دينار من خالف أحكام الفقلرات   تزيد على مخسة
 .والعشرون من هذا القانون

مائلة أللف دينلار وال    ( 100000)ستة أشهر وبغرامة ال تقل علن  ( 1)تقل عن  يعاقب باحلبس مدة ال -:ثالثا 
 :مخسمائة الف دينار كل من )500000(تزيد على 

إلحكلام هلذا    إدراج اسم أو أمساء أو صفات مزيفة يف جداول الناخبني أو تعمد عدم إدراج اسم خالفلا  تعمد -1
 .القانون

 امسه أو اسم غريه دون توافر الشروط القانونية املطلوبة وثبت انه يعلم بلذلك وكلل ملن    توصل إا إدراج -2

 .توصل إا عدم إدراج اسم  خر أو حذفه
انله فقلد الشلروط     أدا بصوته يف االنتخاب وهو يعللم إن امسله أدرج يف سلجل النلاخبني خالفلا للقلانون أو       -3

 .االنتخابات نية املطلوبة يف استعمال حقه يفالقانو
 .تعمد التصويت باسم غريه -4
 .رااه أفشى سر تصويت ناخب بدون -5
 .أكثر من مرة استعمل حقه يف االنتخاب الواحد -1
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امسا أو اشر على رمز غري الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب ملنعه ملن   غري إرادة الناخب األمي وكتب -7
 .االنتخابي  نارسة حقه

 .قائمة انتخابية رشح نفسه يف أكثر من دائرة أو -8
 .قام بالتزوير اثناء فرز االصوات -2

- :يعاقب باحلبس مدة التقل على شهر والتزيد على سنة كل من  -:رابعا 
نلة   خر أو جهة معي تعمد االعتداء على صور املرشحني أو براجمهم امللصقة يف األماكن املخصصة دا حلساب -1

 :بقصد اإلارار بهذا املرشح أو التأثري على سري العملية االنتخابية
وهو يعلم بان األمر غري صحيح بقصد التأثري على  أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثر من العملية االنتخابية -2

 .إليه الناخبني أو حتويل أصوات املرشح
انونا ألي سبب كان سواء أكان بالشطب أو التمزيلق أو  بها ق االعتداء على وسائل الدعاية االنتخابية املسموح -3

 .القبيل غري ولك أو كل تصرف من هذا
- : يعاقب باحلبس مدة التقل عن سنة كل من  -:خامسا 

ملنع ناخلب ملن اسلتعمال حقله حلملله عللى التصلويت عللى وجله معلني أو عللى             استعمل القوة أو التهديد -1
 .التصويت االمتناع عن

لنفسه أو لغريه حلمله عللى التصلويت عللى وجله معلني أو       ض أو وعد بان يعطي ناخبا فائدةأعطى أو عر -2
 .التصويت على االمتناع عن

 .مكلفا  بأداء خدمة عامة يف العملية االنتخابية قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغريه  نن كان -3
عللى َاراء   ني أو مسعته بقصد التلأثري أواع بني الناخبني أخبارا غري صحيحة عن سلوك احد املرشح نشر أو -4

 .الناخبني يف نتيجة االنتخاب
 .القانون املخصص لالنتخابات حامال سالحا ناريا  أو جارحا  خالفا  إلحكام هذا دخل إا املقر -5
 .أعضائها اثناء عملية االنتخاب سب أو قذف أو اعتدا على جلنة االنتخابات أو احد -1
 .االنتخابية اع أو اجلداول االنتخابية أو أية وثائق تتعلق بالعمليةاالقرت العبث بصناديق -7
 .استخدم الشعارات الدينية او دور العبادة الغراض العمل احلزبي او الدعاية االنتخابية  -8
مائلة أللف دينلار وال تزيلد     ( 100000) وبغرامة ال تقلل علن    يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة -:سادسا  

 :دينار كل من مخسمائة ألف (500000)على 
أو سلرق صلناديق أو أوراق االقلرتاع أو سلجالت النلاخبني أو غلري        استحوو أو أخفي أو عدم أو اتلف أو افسلد  -1

 .الطرق نتيجتهما بأية طريقة من
  .أو التهديد أخل حبرية االنتخاب أو بنظامه باستعمال القوة -2

ي يف ارتكاب أي جرمية من اجلرائم االنتخابية واملنصلو  عليهلا   الكيان السياس يف حالة ثبوت مساهمة -:سابعا 
 .مخسني مليون دينار( 50000000)يعاقب بغرامة مالية مقدارها , القانون يف هذا
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يف املركز االنتخابي يف حالة اقرتافه إحلدا اجللرائم    حيرم الكيان السياسي من األصوات اليت حصل عليها: ثامنا 
 .القانون من هذا( 25)من املادة ( ثامنا , أوال ، خامسا ، سادسا ، سابعا )البنود  ها يفاالنتخابية املنصو  علي

دينار وال تزيد على مخسة وعشرين مليلون دينلار    يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عن عشرة ماليني -:تاسعا 
 .القانون من هذا( 25)من املادة ( ثامنا ) كل من خالف حكم الفقرة 

 .حيتفظ  ليشيا مسلحة من املشاركة يف االنتخابات أي حزب أو كيان سياسيحيرم  -:عاشرا 
منطقلة   حيرم أي كيان سياسي من املشاركة يف االنتخابات وحسلاب األصلوات يف حلال قيامله بغللق      :حادي عشر

 .لصاحله أو اد غريه انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة
 ائم االنتخابية املنصو  عليها يف هذا القانون بعقوبة اجلرمية التاملة اجلر يعاقب على الشروع يف: ثاني عشر

 .استثناًء من احكام القواعد العامة
ئةوة هةمووي لة ياساي ثَيشوو دةنطي لةسةر دراوة، ئَيستا ئةطةر ئةمر بكةيت هـةموومان بـةبَي موناقةشـة    

 .ئةوة دةنطي بؤ بدةين، ضونكة جارَيكي تر ناتوانني تة ري بكةينةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةبدةئةكــةمان تةســبيت كــرد، ئةوةيــة مــادام موناقةشــةي لةســةر كــراوة لــة ثَيشــوودا قةراريشــماندا لَيــرة    
موناقةشةي نةكةين، دةنط بـدةين بـؤي، دةدةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر          

زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةطـريا، مـاددةي دواتـر       سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟       
 .تكاية

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ونقلرتح ختويلل اللجنلة    ( احكام متفرقلة )اما بالنسبة اا املادة اخلامسة فتضاف اا الباب السابع وحتت عنوان 
 :ملصادقة عليها  وكاآلتيالقانونية برتتيب تسلسالت املواد املضافة بعد ا

 :مادة مضافة
اوا فقد عضو ال ملان مقعده ألي سبب كان حيل حمله املرشح التالي يف قائمته طبقا  للرتتيلب اللوارد فيهلا    : أوال 

 .بالنسبة للقوائم غري املؤتلفة
السياسلي املؤتللف   اوا فقد عضو ال ملا ن مقعده ألي سبب كان حيل حمله املرشح التالي من نفلس الكيلان   : ثانيا 

 .امن القائمة االنتخابية املؤتلفة
اوا كان املقعد الشاغر خيص قائمة استنفذت املرشحني خيصص املقعد اا مرشح  خلر ملن كيلان سياسلي     : ثالثا 

 . خر حصل على احلد األدنى من عدد االصوات املقرر للحصول على مقعد وخبالف ولك يبقى املقعد شاغرا 
قعد الشاغر خيص امرأة فال يشرتط أن حتلل حمللها املرأة اخلرا اال اوا كلان وللك ملؤثرا  عللى         اوا كان امل: رابعا 

 .نسبة متثيل النساء
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة ماددةيةكي تازةية، هةبوو، ئةوين موناقةشة كراوة، بةس يةك رةقةرة ئيزارة كراوة وابـزامن ئـةوين   

ر رــةرا َي  بــوو بــةثَيي موســتةحةقي كيانةكــة بــؤي هــني بكــرَينت، تــةحالويف كيانــات تَيــ  نةضــَينت، ئةطــة
دةدةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز            

 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةطريا، ئةسبابي موجيبة تكاية
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 األسباب املوجبة
لضمان اجراء انتخابات نزيهلة وشلفافة يف االقلليم ولكلون اجللرائم االنتخابيلة وعقوباتهلا غلري دقيقلة وألجلل           
تشديد العقوبات للجرائم االنتخابية بعد توايح حاالتها وما يتعلق بالدعاية االنتخابية وبغية تسهيل اجلراء  

 .حتول دون نزاهتها وشفافيتها فقد شرع هذا القانون االنتخابات وإزالة العقبات اليت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةدةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز        زؤر سوثاس هةموو ماددةكان لةطةَل ئةسبابي موجيبـة 
ا، زؤر بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةطـري    

سوثاس دةسـتتان خـؤ  بَيـت، كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني، بةرنامةكـةمان تـةواو بـوو، وةزارةتـي            
ناوخؤمان دواخست بؤ هةرتةي داهاتوو، كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان دةهَيـنني رؤذي دوو شـةمة ئاطادارتـان       

 .دةكةينةوة، ئةطةر تاريةَي  هاتة ثَين ثَيتان دةَلَيني، سوثاس
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 ( 14)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 5/9002/ 68 رَيكةوتي دووشةممة

عَيراق  -ثةرلةماني كوردستان   18/5/2002رَيكةوتي  رؤذي دووشةممةي ثَين نيوةر ؤي (11)كاتذمَير   
ــةمان و       ــةرؤكي ثةرل ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةر َيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام ــادر    ب ــد ق ــةر َيز حمم ب

دانيشـتين  , بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان      , جَيطري سـةرؤك و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمي خولي (14)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 20)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ــراق  ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــارةي   , ئةجنوم ــتين ذم ــةمان بر يــاردرا دانيش ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س دةس
 5/2002/ 18َين نيوةر ؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي   ي ث(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات (14)

 :دا بةم شَيوةية بَيت
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي ثــةميانطاي دادوةري لــة هــةرَيمي كوردســتان، كــة لــة اليــةن            -1

 .11/5/2002لة ( 4512)ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بةنووسراويان ذمارة 
ي ياساي هةموار كردني ياساي خانةنشيين ئةنداماني ئةجنومـةني وةزيـران   خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة -2

، كــة لـة اليــةن ئةجنومـةني وةزيرانــةوة ثَيشـكة  كــراوة بةنووسـراويان ذمــارة     1222ي سـاَلي  (12)ذمـارة  
 .27/4/2002لة ( 220)

ق، كـة لـة   عَيـرا  –خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي وةزارةتـي نـاوخؤي هـةرَيمي كوردسـتان         -3
 .1/4/2008لة ( 3411)اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بة نووسراويان ذمارة 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ــة   ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــاد(1)ب ــارة   ( 20)دة ي م ــاوخؤي ذم ــةير ةوي ن ــة ث ــاَلي  (1)ل ــراوي س ــةموار ك ي ه

عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتيي ثةرلـةمان بر ياريـدا بةرنامـةي     -ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 1222
ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي دوو (11)ي خــولي دووةمــي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير (14)كــاري دانيشــتين ذمــارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت18/5/2002شةممة رَيكةوتي 
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي ثــةميانطاي دادوةري لــة هــةرَيمي كوردســتان، كــة لــة اليــةن            -1

 .11/5/2002لة ( 4512)ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بةنووسراويان ذمارة 



 383 

داماني ئةجنومـةني وةزيـران   خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي خانةنشيين ئةن -2
، كــة لـة اليــةن ئةجنومـةني وةزيرانــةوة ثَيشـكة  كــراوة بةنووسـراويان ذمــارة     1222ي سـاَلي  (12)ذمـارة  

 .27/4/2002لة ( 220)
عَيـراق، كـة لـة     –خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي وةزارةتـي نـاوخؤي هـةرَيمي كوردسـتان         -3

 .1/4/2008لة ( 3411)كة  كراوة بة نووسراويان ذمارة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيش
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي ياســاي ثــةميانطاي دادوةري لــة هــةرَيمي  / خــاَلي يةكــةم لــة بةرنامــةي كــار

ــارة         ــراويان ذم ــراوة بةنووس ــكة  ك ــةوة ثَيش ــةني وةزيران ــةن ئةجنوم ــة الي ــة ل ــتان، ك ــة ( 4512)كوردس ل
 .رةرموو 11/5/2002

 :ذان عبدالسادر دزةييرؤ.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرؤذةي ياساي ثةميانطاي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان لة بيست و حةوت ماددة ثَي  دَيـت، كـة لـة اليـةن     
 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكة  بة ثةرلةمان كراوة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
دادوةري لـة هـةرَيمي كوردسـتان دةدرَيتـة ليذنـةي ياسـايي و ئةنـداماني بـةر َيزي          ثرؤذةي ياساي ثـةميانطاي 

ــارةي      ــان دةرب ــداني رةئي ــةت و لَي ــؤ ديراس ــتان ب ــةماني كوردس ــار    . ثةرل ــةي ك ــة بةرنام ــاَلي دووةم ل ــؤ خ / ب
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي خانةنشـيين ئةنـداماني ئةجنومـةني وةزيـران         

، كــة لـة اليــةن ئةجنومـةني وةزيرانــةوة ثَيشـكة  كــراوة بةنووسـراويان ذمــارة     1222ي سـاَلي  (12) ذمـارة 
 .، رةرموو27/4/2002لة ( 220)

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وردستان ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي خانةنشني بووني ئةنداماني ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي ك
لة سَي ماددة ثَي  دَيت، ئةوين لة ئةجنومةني وةزيران ئةم ثرؤذةية ثَيشـكة    1222ي ساَلي (12)ذمارة 

 .ثةرلةمان كراوة
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ــةماني     ــداماني بــةر َيزي ثةرل ــايي و ليذنــةي دارايــي و ئةن  بــةر َيزان، ئــةم ثرؤذةيــة  دةدرَيتــة ليذنــةي ياس
خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنـي ثـرؤذةي ياسـاي وةزارةتـي     / كوردستان، ئَيستا  خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كار

عَيراق، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكة  كراوة بـة نووسـراويان    –ناوخؤي هةرَيمي كوردستان 
جاري دةكةين وةزيـري نـاوخؤ،   ، لَيرة  بةخَيرهاتين رَيزدار كاك كةريم سن1/4/2008لة ( 3411)ذمارة 

بةخَيرهاتين بةر َيز كاك سةعد دةكةين وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، رـةرموون بـؤ خوَيندنـةوةي    
 .ثرؤذةكة
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 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

زيرانــةوة ثَيشــكة  كــراوة بــة زمــاني عــةرةبي ثَيشــكة  بــة  ئةســَةي ثرؤذةكــة كــة لةاليــةن ئةجنومــةني وة
 .بةر َيزتان دةكةم

 العراق –مشروع قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان 
 :املادة االوا

 :يقصد بالتعابري التالية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذا القانون
 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم-1
 .لداخلية حلكومة اقليم كوردستانوزارة ا: الوزارة -2
 .وزير داخلية االقليم: الوزير -3
 .وكيل  وزارة الداخلية: وكيل الوزارة -4
 .الناحية –القائمقامية  –احملافظة : الوحدة االدارية -5
 .الدفاع املدني –السفر واجلنسية واجلوازات واالقامة  –املرور  –الشرطة : قوا االمن الداخلي -1

 :مةروف مصطفىةيتر بةر َيز ج
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ناوخؤي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

 :مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسس ئةم ياساية: ماددةي يةكةم

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم-1
 .وخؤي حكومةتي هةرَيمي كوردستانوةزارةتي نا: وةزارةت -2
 .وةزيري ناوخؤي هةرَيم: وةزير -3
 .بريكاري وةزارةتي ناوخؤ: بريكاري وةزارةت -4
 (.ناحية –قائيمساميةت  –ثارَيزطا : )يةكةي كارطَير ي -5
 (. بةرطري شارستاني –طةشت و رةطةزنامة  –هاتووضؤ  –ثؤليس : )هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ -1

 (:كةمال كةركووكي.د)مد قادر عبداهللبةر َيز حم
 .بةر َيز وةزيري ناوخؤ كةرةم بكة رةرموو

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبيةي زؤر سوثاس، كة ياساي وةزارةتي ناوخؤ هاتة ثةرلةمان بؤ طيتتوطؤ كردن، من يـةك ثَيشـنيارم هةيـة    
بةر َيوةبةرايـةتي نـاوخؤي طشـس، بةر َيوةبةرايـةتي     / اردوومانـة بر طـةي دوو  بؤ ماددةي حةوتةم، كـة ئَيمـة ن  
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ــة        ــت ب ــةين بكرَي ــنيار دةك ــاوخؤ ثَيش ــي ن ــو وةزارةت ــة وةك ــان، ئَيم ــذي دذي ئاررةت ــدو تي ــووني تون بةدواداض
 .بةر َيوةبةرايةتي طشس بؤ ئةوةي سةاَلحياتي رراوانا بَيت و باشاين بَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)ادر عبداهللبةر َيز حممد ق
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

رةئي ليذنةي هاوبةشتان طوَي لَي دةبَيت، ثاشان دةرطا دةكرَيتةوة بؤ ئةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَيت طيتتوطـؤ  
 .لةسةري بكةن

 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق_ثةرلةمانة كوردستان سةرؤكايةتة/ بؤ

 راثؤرتة هاوبةشة هةردوو ليذنةي ياسايي وناوخؤ/ ب
ــةرَيمة         ــاوخؤى هـ ــة نـ ــاى وةزارةتـ ــرؤذة ياسـ ــة ثـ ــةوة لـ ــؤ لَيكؤَلينـ ــاوخؤ بـ ــةي نـ ــايي و ليذنـ ــةى ياسـ ليذنـ

رؤذى ( 8)عرياق ، كة لة ثا  خوَيندنةوةى يةكةمة لة ثةرلـةمان، لـة دانيشـتنة ئاسـاية ذمـارة      _كوردستان
، رَيكـــةوتة 8/10/2008كؤبوونةوةيـــةكيان لـــة رؤذى , دا بـــؤ ليذنةكـــةمان رةوانـــةكرابوو 11/4/2008
ــةر/11 ــة    2708/ رةزب ــةروةها ل ــدا ، ه ــدا ئةجنام ــرى    24/4/2008كوردي ــاوخؤو وةزي ــرى ن ــةأل وةزي لةط

, 12/4/2002كاروبارى ناوخؤى هةرَيم و طةورة بةرثرسانة هةردوو وةزارةتةكـةو لـة رؤذي يةكشـةممةي    
ي كوردي لةطةأل وةزارةتي ناوخؤ وطةورة بةرثرساني ضةند كؤبوونةوةيةكي 2702نةورؤزي /30كةوتي رَي

ثا  طيتتوطؤو راطؤر ينةوة، هةردوو ليذنة بة شَيوةى طشتة ثشتطريى لـة ثـرؤذة ياسـاكة دةكـةن و     . ئةجنامدا
 :دةكةنراسثاردةو ثَيشنيارةكانين لةم راثؤرتة هاوبةشة بةم شَيوةيةي خوارةوة ثَيشكة  

ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات، بر طةى دووةم و ثَينجـةمي مـاددةي يةكـةم هـةموار بكـرَين و بـةم شـَيوةيةى        * 
 :خوارةوة خبوَيندرَيتةوة

 :ماددةى يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم -1

 .وةزارةتة ناوخؤى هةرَيم: وةزارةت -2

 .وةزيرى ناوخؤ: وةزير -3
 .بريكاري وةزارةتي ناوخؤ: بريكاري وةزارةت -4
 (.ناحية -قةزا   -ثارَيزطا : )يةكةي كارطَير ي -5
 (.ثؤليس، هاتوضؤ، طةشت، وآلتنامة، بةرطرية شارستانة: )هَيزةكانة ئاسايشة ناوخؤ -1

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اا
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 للجنة الشؤون القانونية وجلنة الشؤون الداخلية  التقرير املشرتك/م

 8/10/2008عقدت جلنة الشوؤن القانونية وجلنة الشوؤن الداخلية اجتماعات عديلدة فيملا بينهلا بتلأري      
ومللع وزيللري الداخليللة واالقللليم للشللؤون الداخليللة وكبللار املسللؤولني يف    2708/رةزبــةر/11املصللادف ليللوم 

وزارة الداخليللة حبضللور كبللار املسللؤولني يف الللوزارة يللوم االحللد املصللادف      ومللع 24/4/2008الللوزارتني يف 
كللوردي لدراسللة مشللروع قللانون وزارة الداخليللة ألقللليم   2702/نــةورؤز/30املصللادف ليللوم  12/4/2002

واملؤرخللة يف ( 8)العللراق احملللال اليهللا بعللد القللراءة األوا يف ال ملللان جبلسللته االعتياديللة املرقمللة    -كوردسللتان 
وبعد املناقشة واملداولة فان اللجنتني تؤيدان مشروع القانون بشكل عام  وتقدمان توصلياتهما   11/4/2008

 :واقرتاحاتهما يف هذا التقرير املشرتك كاآلتي
 : تقرتح اللجنة تعديل الفقرة الثانية  واخلامسة لتكون املادة االوا على النحو اآلتي: املادة االوا. 1

 .صد بالتعابري التالية املعانى املبينة ازاءها الغراض هذا القانونيق: املادة االوا
 .اقليم كوردستان ل العراق: االقليم/ اوال 

 .وزارة الداخلية يف االقليم: الوزارة/ ثانيا 
 .وزير داخلية االقليم: الوزير/ ثالثا 
 .وكيل وزارة الداخلية: وكيل الوزارة/ رابعا 

 (.الناحية –القضاء –حملافظةا: )الوحدة االدارية/ خامسا 
 (.الدفاع املدني –السفر واجلنسية –املرور –الشرطة: )قوا االمن الداخلي/ سادسا 

ئةوةي طؤر انكاري لةو ماددةيةدا كراوة، تةنها لة بر طةي دوو و لة بر طةي ثَينجة، لـة بر طـةي دوو حكومـةتي    
يمساميــةت كــراوة بــة قــةزا لــة رووي صــيا ةو ئيسةيمــي كوردســتان دانــراوة، هــةروةها لــة بر طــةي ثَيــنج قائ 

دار شتنةوة، بةس لَيرةدا ثَيمان باشة ئَيمة لة بر طةي شة  داوا لة وةزيري ناوخؤي بةر َيز بكـةين كـة روون   
كردنةوةيةك سةبارةت بةوة بدات لة ثَيناسةي قواي ئةمين داخةي سةررو جنسية، ئايا سةررو جنسية بـةض  

ي مــاددةي دة بر طــةي ثَينجــي دةســتووري عَيراقــي لــة دةســةاَلتةكاني       شــَيوةيةك، ســةررو جنســية بــةثيَ   
ئيتيحاديية، واتا ريدراَلية، لَيرةدا ئايا سةررو جنسية سةر بة وةزارةت بـةض شـَيوةيةك، واتـا عيالقـةيان بـة      

 .حكومةتي ئيتيحاديدا رَيكخستووةو زؤر سوثاسي دةكةين
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ثَين وةقت داوا لة رَيزدار وةزيري ناوخؤ كاك كةريم دةكةين كة وةاَلم بداتةوة، ثاشان دةرطا دةكرَيتةوة بؤ 
 .طيتتوطؤي ئَيوةي بةر َيز، رةرموو

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وخؤي بة داية، ئَيمـة ئـةوة سـاَلَي     راستة ئةم سةررو جنسية بةثَيي دةستوور عايدي بة داية، وةزارةتي نا
و نيوة، دوو ساَلة لةطـةَل وةزارةتـي نـاوخؤي بة ـدا خـةريكي طيتتوطـؤين تـا ئَيسـتا نةطةيشـتونةتة حـةلَي ،           
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املديريلة  )ئاخري ئيتييتاق كراوة لةنَيوان ئَيمـةو ئـةوان كـة موديريـةتَيكي عـام لـة كوردسـتان بكرَيـت ببَيتـة          
، بةاَلم تا ئَيستا ئيتييتاقي نيهائي نةكراوة، بة رةئي من ئةم (سية يف العراقالعامة ملساعدة شؤون السفر واجلن

بر طةية نَينَيت، ضونكة ئةطةر ئَيمة ئَيستا لَيرة دةريبكةين لة ذَير دةسةاَلتي ئَيمة  نامَينَيت، يـةعين بـَي   
مـة لةطـةَل بة ـدا دةطةينـة     سةرو بةر دةبَيت، بَي سةرو شوَين دةبَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةم نَينَيتةوة، تا ئَي

حةلَيكي نيهائي، كة طةيشتينة حةلي نيهائي ئةو وةختة ثَيشنيار دةكةين ئةم بر طةية هـةموار بكرَيـت، زؤر   
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ةرمووبةر َيزان، ئةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةن دةستيان بةرز بكةنةوة، كاك شَيروان ر
 

 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن يــةك موالحــةزةم هةيــة ئــةوين ئةوةيــة لــة قيــواي ئــةمين داخةــي جــةوازات هاتيــة، ســةررين هاتيــة،  

 .ثَيمواية جةوازات راستاة لة سةرر، جا ئةطةر جةنابي وةزير وةاَلممان بداتةوة زؤر سوثاسي دةكةين

 (:كةمال كةركووكي.د)ر عبداهللبةر َيز حممد قاد
 .رَيزدار كاك كةريم رةرموو

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لة عَيراقين هةر سةرر بةكار دَيت تا ئَيستا نةطؤر اوة وةكو يةكة، بؤية ئَيمة دامانناوة بة هةمان شَيوة

 (:يكةمال كةركووك.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .زؤر سوثاس، كاك عووان رةرموو
 :ا د  د امني عثمانبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةسةر بر طةي شةشةم، ضونكة بر طةي ثَينجةم كاك شَيروان باسي كرد، بـةس بر طـةي شةشـةم طةشـت و     

 .زمانيةوانيةوةرةطةزنامة، رةطةزنامة بةر اسس تةرجومةكة تةرجومةيةكي حةررية، وا دةزامن لة رووي 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .تكاية عةرةبيةكة ئةساسة، لةسةر عةرةبيةكة قسة بكة، طَيالس خان رةرموو

 :بةر َيز طَيالس حمي الدين حممد  ريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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هاتووضـؤ، طةشـت و واَلتنامـة،     ثـؤليس، : هَيزةكاني ئاسايشي نـاوخؤ )من ثرسيارَيكم هةية لة بر طةي شةشدا 
ئاسايشي تيا نيية، من ثرسـيارةكةم ئةوةيـة ئاسـاين بـؤ لَيـرة دانـةنراوةو سـةر بـةكوَي         ( بةرطري شارستاني

 .دةبَيت و بؤضي سةر بة وةزارةتي ناوخؤ نابَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، طوَلناز خان رةرموو

 :ناز عزيز قادربةر َيز طوَل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةمان تَيبينيم لةسةر خاَلي شةشةمة كة دةَلَيت هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ، ئةوة ئاسايشي تيا نييـة،  
ئةطــةر ئاسايشــي تيــا بَيــت باشــاة بــا ئــةوين هــةر ســةر بــةم دةزطايــة بَيــت، ضــونكة ئاسايشــي نــاوخؤي لــة  

هةر بنووسرَيت هَيزةكاني ناوخؤ، ئيا ئةم وشـةي ئاسايشـة بـؤ بَيتـة ئَيـرة،      ئةستؤية، ئةطةر تياشي نةبَيت 
 .سوثاس

 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كوَيستان خان رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة، ديــارة هــةموومان دةزانــني تــاكو ئَيســتا دواي منــين هــةمان تَيبينــيم هــةبوو، بــؤ ئاســاين لَيــرة نــةهاتوو

ئةوةنــدة يةكطرتنــةوةي ئيــدارة هَيشــتا دوو ئاسايشــمان هةيــة وا ثَيويســت بــوو لــة وةزارةتــي نــاوخؤ بَيــت،    
هةرضةندة من دةزامن كة ثَيشا ثرؤذة ياسايةك هاتؤتة ثةرلةمان بؤ ئاساين و دوايي سةحب كراوةتةوة لة 

كرَيت دواي ئةوةند سـاَل هَيشـتا ئاسـاين يـةكاي نةطرتبَيتـةوة، دوو ئاسايشـمان       اليةن حكومةتةوة، بةاَلم نا
هةبَيت و مةصريي ديار نةبَيت، بؤية بة رةئي من لَيـرة ئاسـاين جَيـي بكرَيتـةوةو هـةر دوو ئاسـاين يـةك        

 .بطرَيتةوة سةر بة وةزارةتي ناوخؤ بَيت و سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، ثةخشان خان رةرموو

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرسيارةكةي من كرا، هـةر هـةمان ثرسـيار بـوو كـة طـَيالس خـان و طوَلنـاز خـان و كوَيسـتان خـان كرديـان،             

 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، رةزيةة خان رةرموو

 :سةداهلل فضيلة رمضانَيز بةر 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين نةرسي موالحةزةم لةسةر خاَلي شة  هةبوو، جةماعةت ئيشارةتيان ثَيدا، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، دكتؤرة شوكرية رةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
 .من مةسةلةي خاَلي شةشةم بوو ئةوي جةوازات كاك شَيروان باسي كرد، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ين بـة سـةررو جنسـية هـاتووة هـةروةكو لـة       هةرضةندة لةطةَل تَيبينيةكةي جةنابي وةزيرم كة لـة عَيـراق  

راثؤرتي هاوبةشين هاتووة، ئَيمة لة ليذنةي ياسايي و ناوخؤ لةطةَل هـةردوو وةزارةت دانيشـتني بر يـار درا    
ــدَي        ــرد، هةن ــة ك ــةكي تريــان طةاَلَل ــؤي و ثرؤذةي ــاتي خ ــةن هــةردوو وةزارةت ك ــت بك كــة ليذنةيــةك دروس

اجلنسللية )ئــةوان ئــةوة بــوو كــة ســةررو جنســية بطؤر درَيــت بــة   راوبؤضــووني تريــان وةرطــرت، ثَيشــنياري  
 .، زؤر سوثاس(واجلوازات واالقامة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك دلَير رةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ئاساين، ئةطةر ضي ئةو ثرؤذةية  هةية منين لةسةر هةمان خاَلي شة  قسةم هةبوو، لةسةر مةسةلة

كة لة رابردوو هاتة ثةرلةمان، بؤ ئةوةي ئاساين بةشَيوةيةكي جياواز تةنزيم بكرَيت، بةاَلم بـة قةناعـةتي   
من هةر زةرورةت واية لةناو ئةو وةزارةتةدا بَيـت، ضـونكة ئـةوين بةشـَيكة لـة جـَي بـةجَي كردنـي قـانون،          

تــة ســةرو كؤمــةَلَي  ســييتاتي قــانوني و تةســروراتي قــانوني تيــا هةيــة،  ئــةركي جــَي بــةجَي كردنــي دةكةوَي
ثَيمواية باشا واية، باشاين هاوسؤز دةبَيت لةطةَل سيستةمي دميوكراتي ئةطةر لةناو ئـةم وةزارةتـة بَيـت،    

 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاستان دةكةم، ليذنةي ناوخؤ رةئيتان تكاية
 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة وةكو ئةو خوش  و برايانة باسيان كرد طَيالس خان و طوَلناز خان و كوَيستان خان و ثةخشـان خـان و   
رةزيةــة خــان كــاك دلَيــرين ديــارة هــةموويان موالحــةزةيان لةســةر خــاَلي شةشــة، لةســةر ئــةوةي كــةوا بــؤ   

تَي نةكراوة، ئـةو مةسـةلةية تةبةـةن وةكـو باسـيان كـرد زؤر راسـتة، ثـرؤذة ياسـا هـاتووة           ئاسايشي ناوخؤي 
خوَيندنةوةي بؤ كراوة، بةاَلم لةبةر ئةوةي بة بـا  زانـراوة جـارَي ئـةو مةسـةلةية لـةناو وةزارةتـي نـاوخؤ         

ان زانـي جـارَي   داخي  نةكرَينت، ضونكة لة عَيراقين بة هةمان شَيوة جيا كراوةتةوة، ئَيمة  بـة ثَيويسـتم  
دوايي خبةين تا ماوةيةكي تر، تا ئةو كاتةي ثرؤذة ياسايةكي تـري بـؤ ئامـادة دةكرَيـت، بـؤ ئـةوةي بتـوانني        
صيغةيةكي بؤ بدؤزينةوة، ئايا ئةوة دةزطايةكي سةربةخؤ بَيت؟ يان وةزارةتَيكي سةربةخؤ بَيت؟ يـان سـةر   

تةواو نةبووة، ئةمر ؤ بةيانين كؤبوونةوةيةكمان  بة وةزارةتي ناوخؤ بَيت؟ هَيشتا لة موناقةشةو موشتومر 
كرد بة ئامادة بووني زؤربةي زؤري سةرؤكي ليذنةكان كة هةمان رةئيان هةبوو، كة جـارَي ئـةو مةسـةلةية    

 .دوا خبرَيت تا ثرؤذة ياسايةكي تر دَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ن تكايةسوثاس، جةنابي وةزير رةئيتا
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبيةي ئاساين وةخس خؤي عايدي وةزارةتي ناوخؤ بوو، بة ياسايةك لةم ثةرلةمانة دةرضوو جياواز كـرا،  

كـة  لة وةزارةتي ناوخؤ نةما، ئَيمة ئَيستا ناتوانني داخيةي بكةين لة سيستةمي خؤمـان، لـة قـانوني خؤمـان     
ئين لةطةَل ئَيمة نةكةن، ئَيستا  وةكو كاك ئيسـماعي  باسـي كـرد لـة موناقةشـة دايـة، لةوانةيـة سـبةييَن         
بر يارَي  دةربضَيت تةوحيد بكرَيت، بكرَيتة سةر بة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، يان بكرَيتة سةر بـة  

ئينجـا ئـةو وةختـة بر يـار دةدرَيـت كـة        وةزارةتي ناوخؤ، ئةو وةختةي كة بر يـار دراو هاتـة ثةرلـةمان لَيـرة    
بكرَيتة سةر بة وةزارةتـي نـاوخؤ، يـان نـا، ئَيسـتا عايـدي وةزارةتـي نـاوخؤ نـةماوة، ئَيمـة نـاتوانني داخيةـي             

 .بكةين كة سةر بة وةزارةتي ناوخؤ نني بةثَيي ياسا، كة ياسايةك لةم ثةرلةمانة دةرضوو، زؤر سوثاس

 (:ل كةركووكيكةما.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان تكاية
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةمان راو بؤضووني ليذنةي ناوخؤمان هةية زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

وة بـةو وةرطـرتين ئـةو ثَيشـنيارانةي     سوثاس، بةر َيزان، ئَيستا هةمووتان طوَيتان لَي بوو دةدةينة دةنطدانـة 
كة ليذنةي ياسايي كرد بووي، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس       

 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةطريا، ماددةكةي تر تكاية
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 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اددةي دووةمي ئةسَةي ثرؤذةكةم

 :تتوا الوزارة حتقيق االهداف واملهام التالية: املادة الثانية

 .تنفيذ السياسة العامة حلكومة االقليم والعمل على وحدته و اية امنه الداخلي -1
 .خلاصةالعمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وتوطيد النظام العام واحملافظة على االموال العامة وا -2
العمل من اجلل  ايلة واحلرتام  نارسلة احلريلات الدميقراطيلة وحقلوق االنسلان ورسليد دور مؤسسلات            -3

 .اجملتمع املدني يف االقليم
 .العمل على منع وقوع اجلرمية ومكافحتها بهدف حتقيق االمن واالستقرار يف االقليم -4
صة بشأن املهام والواجبات املتعلقة حبماية االمن وحفظ التعاون والتنسيق مع الوزارات واملرافق العامة املخت -5

النظللام العللام والتنسلليق مللع وزارة الداخليللة االحتاديللة او ايللة منظمللة عراقيللة او دوليللة اللمن اختصاصللات    
 .الوزارات االقليم

نشر الوعي الثقايف واالم  وخللق منلاا املن بلني قلوا االملن اللداخلي ملع خمتللف فئلات اجملتملع امللدني              -1
 .واالفراد لتوجيههم بالتعاون والتنسيق حلماية املصلحة العامة املشرتكة

تتوا الوزارة رعاية النازحني واملهجرين واملرحلني والالجئني والسعي لتحسني اوالاعهم وتقلديم احلللول     -7
 .وتوفري اخلدمات والتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية بشأنهم

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .ماددةي دووةم لة ئةسَةي ثرؤذةكة

 :وةزارةت هَينانةدي ئةم ئامانج و طرينطيانةي خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت: ماددةي دووةم
جَيبــةجَي كردنــي سياســةتي طشــس حكومــةتي هــةرَيم و كــاركردن بــؤ يــةكطرتين و ثاراســتين ئاسايشــي    -1

 .ناوخؤ
رةنسيثي سةروةري ياساو بةهَيز كردني سيستةمي طشس و ثارَيزطـاري كـردن   كار كردن و ثيادة كردني ث -2

 .لة ساماني طشس و تايبةتيدا
كــار كــردن لــة ثَينــاو ثاراســنت و رَيزطــرتين هةَلســور اندني ئازاديــة دميوكراســيةكان و مارــةكاني مــرؤظ و   -3

 .بةرجةستة كردني رؤَلي دةزطاكاني كؤمةَلطاي مةدةني لة هةرَيمدا
ر كردن لةسةر قةدة ة كردني تاوانكردن و نةهَيشتين بة ئاماجني هَينانةدي ئاساين و سةقامطريي لة كا -4

 .هةرَيمدا
هاوكاري و هةماهـةنطي كـردن لةطـةَل وةزارةت و دةزطـا طشـتييةكاني تايبـةت بـة طرينطـي و ئةركـةكاني           -5

ــةنطي كــردن ل    ــتةمي طشــس و هةماه ــتين ئاســاين و سيس ــاوخؤي  ثةيوةنديــدار بــة ثاراس ــي ن ةطــةَل وةزارةت
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ريــدراَلي، يــان هــةر رَيكخراوَيكــي عَيراقــي، يــان نَيودةوَلــةتي لــة ضوارضــَيوةي تايبةمتةندييــةكاني وةزارةتــي 
 .هةرَيم

بــاَلو كردنــةوةي هؤشــياري رؤشــنبريي و ئاســاين و دروســتكردني كــة  و هةوايــةكي تــةنايي لــةنَيوان     -1
مةجؤرةكاني كؤمةَلطاي مةدةني و تاكةكان، بؤ ئاراسـتة كردنيـان   هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ لةطةَل توَيذة هة

 .بة هاوكاري و هةماهةنطي بؤ ثاراستين بةرذةوةندي طشس هاوبة 
وةزارةت ضاودَيري كردني ئاوارةو دوور خراوو راطوازراو ثةنابةران دةطرَيتة ئةستؤو هةوَلي ضاك كردني  -7

كـات و خزمةتطوزاريـةكان رةراهـةم دةكـات و هةماهــةنطي     بارودؤخيـان دةدات و ضارةسـةرةكان ثَيشـكة  دة   
 .لةطةَل وةزارةت و اليةنةكاني ثةيوةنديدار دةربارةيان دةكات

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةي هاوبة  رةئيتان تكاية

 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـؤ بر طـةى ضـوارةم زيـاد     ( سةالمةتة طشتة)زاراوةي : وةم، ليذنةكان ثَيشنياز دةكةنسةبارةت بة ماددةي دو

وةزارةت )كــة لــة كؤتــاية بر طــةى ثَينجةمــدا هــاتووة ال بةَيــت و، دةســتةواذةى  ( هــةرَيم)بكرَيــت و، وشــةى 
كـــة لـــة ســـةرةتاى بر طـــةى حةوتـــدا هـــاتووة البةَيـــت و ماددةكـــة بـــةم شـــَيوةيةي خـــوارةوة  ( هةَلدةســـتة

 :دابر َيذرَيتةوة

 :وةزارةت هَينانةديي ئةم ئاماجنانةي خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَيت: ماددةي دووةم
جَيبةجَي كردني سياسةتي طشتيي حكومةتي هةرَيم وكاركردن لة ثَيناو يةكَيس هـةرَيم وثارَيزطـاري لـة     -1

 .ئاسايشي ناوخؤي
ثتـةوكردني سيسـتةمي طشـس و ثارَيزطـاري لـة      كاركردن لةثَيناو ثيادةكردني بنـةماي سـةروةريي ياسـاو     -2

 .سامانةكاني طشس و تايبةت
كـاركردن لـةثَيناو ثاراسـنت و رَيـز لــَي طـرتين ثيـادة كردنـي ئازاديــة دميوكراسـيةكان ومـايف مرؤظــ وكــارا            -3

 .كردني رؤَلي دامةزراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني لة هةرَيمدا
وونةوةي سةرؤكي ليذنةكان يةك لة برادةران ثَيشنياري كرد كـة رَيـز   بةاَلم لة خاَلي سَييةمدا ئةمر ؤ لة كؤب

 :لَي طرتن البةَيت، رَيز لَي طرتنمان البردووة
كــاركردن لــةثَيناو ثاراســنت و ثيــادة كردنــي ئازاديــة دميوكراســيةكان ومــايف مرؤظـــ و كــارا كردنــي رؤَلــي    -3

 .دامةزراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني لة هةرَيمدا
 .لة بر طةي يةكةمين بة هةمان شَيوة. خوش  و برايان ئاطادار بنبؤ ئةوةي 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .رةقةرة سَي لة ماددةي دوو رةئيتان تكاية( احاام)بةر َيز جةنابي وةزير بؤ الداني ئةو 
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 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .واريسني لةطةَل رةئي ليذنةي ناوخؤئَيمة م

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيزان، كَي دةيةوَيت قسة بكاتن، دةسس بةرز بكاتةوة؟ ببوورة تةواوي بكةن
 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كردنــي بــة ئامــاجنة هَينانــةديي ئاســاين و ئــارامي و  كــردن لــة ثَينــاو نةهَيشــتين تــاوان و قةآلضــؤ كــار -4

 .سةالمةتة طشتة

هاوكاري كردن و هةماهةنطة لةطةَل وةزارةتةكان و دةزطا طشتيية ثَيوةنديدارةكاندا، لةو كارو ئةركانـةدا   -5
كة ثةيوةنديان بة ثاراستنة ئاسوودةية و سيستةمة طشتيةوة هةية، هةروةها هةماهةنطة لةطةَل وةزارةتـة  
نــاوخؤى ريــدراَلي، يــان لةطــةَل هــةر رَيكخراوَيكــة عَيراقــي، يــان نَيودةوَلةتيــدا لــة ضوارضــَيوةى دةســةآلتة     

 .تايبةمتةنديةكانة وةزارةتةكةدا
ــانة        -1 ــةنَيوان هَيزةك ــارام ل ــَيكي ئ ــةوةي رةوش ــاين وهَينانةكاي ــنبريى و ئاس ــياريي رؤش ــةوةى وش باَلوكردن

ــانة ك   ــة جؤراوجؤرةك ــتة و طروث ــة طش ــةرةو    ئاسايش ــتةكردنيان ب ــؤ ئاراس ــدا ب ــةدةنة و تاكةكان ــةى م ؤمةَلط
 .هاوكارى و هةماهةنطة كردن، بؤ ثارَيزطاري لة بةرذةوةندى طشتية هاوبة 

ضــاودَيرى كردنــة ئــاوارةو دوورخــراو و ر اطــوازراو ثةنابــةران و هــةوَلة ضــاككردنة بارودؤخيــان دةدات    -7
رةراهـــةم دةكـــات  هةماهـــةنطة لةطـــةَل وةزارةت    ضارةســـةرةكان ثَيشـــكة  دةكـــات  خزمةتطوزاريـــةكان 

 .اليةنةكانة ثةيوةنديدار دةربارةيان دةكات
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية. 2

 للفقرة الرابعة وحذف كلمة األقليم الواردة يف نهايلة الفقلرة اخلامسلة   ( السالمة العامة)تقرتح اللجنتان ااافة 
اللواردة يف مقدملة الفقلرة السلابعة وإعلادة صلياغتها لتكلون امللادة الثانيلة عللى           ( تتوا الوزارة)وحذف عبارة 

 :النحو اآلتي

 (اهداف ومهام الوزارة)
 :تتوا الوزارة حتقيق االهداف واملهام التالية: املادة الثانية

 .ته و اية امنه الداخليتنفيذ السياسة العامة حلكومة االقليم واحملافظة على وحد: اوال 
 .لة كؤبوونةوةي دواييدا( احملافظة)كراوةتة  (العمل)لَيرة 
 .العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون وتوطيد النظام العام واحملافظة على االموال العامة واخلاصة: ثانيا 
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دور مؤسسلات اجملتملع   العمل من اجل  اية  نارسة احلريات الدميقراطيلة وحقلوق االنسلان ورسليد     : ثالثا 
 .املدني يف أالقليم

 .العمل على منع وقوع اجلرمية ومكافحتها بهدف حتقيق االمن واالستقرار والسالمة العامة: رابعا 
التعاون والتنسيق مع الوزارات واملرافق العامة املختصة بشأن املهلام والواجبلات املتعلقلة حبمايلة االملن      : خامسا 

سيق مع وزارة الداخلية االحتادية او اية منظمة عراقية او دولية امن اختصاصات وحفظ النظام العام والتن
 .الوزارة
نشر الوعي الثقايف واالم  وخلق مناا  من بني قوا االمن الداخلي ملع خمتللف فئلات اجملمتلع امللدني      : سادسا 

 .واالفراد لتوجيههم بالتعاون والتنسيق حلماية املصلحة العامة املشرتكة
رعاية النلازحني واملهجلرين وامللرحلني واالجلئني والسلعي لتحسلني اوالاعهم وتقلديم احلللول وتلوفري           : سابعا 

 .اخلدمات والتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية بشانهم
كـة لـة نيهايـةتي رةقـةرةي ثَينجـدا هـاتووة،       ( هةرَيمـة )لَيرةدا ئةوةي دار َيذراوةتـةوة تـةنها البردنـي وشـةي     

يــة كـة لــة ثَيشــةكي رةقـةرةي حةوتــدا هــاتووة، هـةروةها لــة كؤبوونــةوةي    (تتلوا الللوزارة )هـةروةها الدانــي  
لة بر طةي يةكدا، لة بر طةي سـَين  ( احملافظة على وحدته)كراوةتة ( الةم )ئةمر ؤي بةياني لة بر طةي يةك 

 .ي خراوةتة سةر، زؤر سوثاس(والسالمة العامة)الدراوة، بر طةي ضوارين ( احاام)وشةي 
 (:كةمال كةركووكي.د)ر َيز حممد قادر عبداهللبة

بةر َيزان، ئةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةن دةستيان بةرز بكةنةوة، ئَيستا ناويان دةنووسني، رـةرموون،  
 .كاك حمةمةد رةرةج رةرموو

 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئيا يةعين (ل  اية وامان  نارسة احلقوق واحلريات العامةالعمل من اج)من لةسةر سَييةم قسةم هةية 

حورياتي دميوكراتية جيا كردنةوةي ئةوان نيية، ئةوة كة زؤر طرنطة مايف مرؤظ و حسـوق و حورياتـة ئـةوة    
 .، سوثاس( اية وامان احلقوق واحلريات العامة)بةطشس 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .اك شةوقي رةرمووسوثاس، ك
 :بةر َيز شوقي حسني ابرهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
(  نارسة احلريات الدميقراطية وترسي  مبادئ حقوق االنسان)سةبارةت بة بر طةي سَييةم ثَيم باشة لةدواي 

ةي وةزارةتـي  ، من ثَيمواية ئةوة زيادة، لةبةر ئـةو (رسيد دور مؤسسات اجملتمع املدني)، (يف االقةيم)تا ئَيرة 
داخةي ئيشي ئةوة نيية كة كاراي ئةو مونةزةماتانة بكات، ئيشي ئةوةيـة كـة حوريـاتي دميوكراتيـةت دابـني      

 .بكات لة مومارةسة كردني دةسةاَلتي، كة ئةوة  هةبوو ئةو رَيكخراوانة كارا دةبن، ئةطةر بووني هةبَينت
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ن ثَيموايـة كـايف نييـة بـؤ هَيزةكـاني ثـؤليس و       مـ ( نشلر اللوعي الثقلايف   )سةبارةت بة بر طةي شةشـةم دةَلَيـت   
ئةوانةي كة سةر بة وةزارةتي ناوخؤنة، يةعين رةنطـة بتـوانَي بـة جةريدةيـةك بَيـت، بـة نةشـرةيةك بَيـت         
ئةوة بكاتن، بةاَلم كردنةوةي دةورات بةتايبةتي لةسةر مارـةكاني مـرؤظ، بـؤ ئـةوةي مومارةسـةي دةسـةاَلتة       

بَةَيني هؤشياري زياتريان هـةبَيت بـؤ ثارَيزطـاري كـردن لـة مارـةكاني مـرؤظ لـة          بتوانن ثارَيزطاري، ياخود با
 .كوردستان و زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، دكتؤرة شوكرية رةرموو

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( خلق مناا  من)، ئةو (نشر الوعي الثقايف واالم  وخلق مناا  من)ية، من لةسةر خاَلي شةشةم تَيبينيم هة

، هاور اشـم لةطـةَل   (نشر اللوعي الثقلايف واالمل  بلني قلوا االملن اللداخلي       )لَيرة من ثَيم زيادة، هةر جواناة 
 .خاَلةكةي كاك شةوقي دةورات بكرَيتةوة بؤ هَيزةكاني ناوخؤو ئةم اليةنانة، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)قادر عبداهللبةر َيز حممد 
 .سوثاس، سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةسةر خاَلي شةشةم يـةك، دوو تَيبينـيم هةيـة، ئـةوين ئةوةيـة كـة زيـاتر ئيهتيمـام دةدات بـة اليـةني           

ة دروست كردني ئةو هَيزانة، بةاَلم ئَيمة لـة  سةقايف و ئةمنيةكةيان، بةاَلم يةعين كة سةقارةتين بةشَيكة ل
هةمووي طرنطا مارةكاني مـرؤظ و حسـوقي مـةدةني و ئـةو شـتانة  دةبَيـت هـةمووي خبرَيتـة نـاوي، ئـةو           
كةسةي كة دةضَيتة ناو ئةو شوَينةوة كار دةكات، دةبَيت كةسَي  لةو رووةوة زؤر با  ثَي طةيةنرا بَيت، كـة  

ملع خمتللف فئلات    )وةية نيية، بةاَلم ئةوةي كة سةرجني راكَيشـاوم لـة دواي ئـةوة    بةداخةوة تا ئَيستا بةو شَي
، يةعين من حةز دةكةم (اجملمتع املدني واالفراد لتوجيههم بالتعاون والتنسيق حلماية املصلحة العامة املشرتكة

ةر اسس ئةمة ئةو روون كردنةوةية وةرطرم بزامن ئةمة ضؤن ئةم تةنسيق و تةوجيه و ئةو شتانة، يةعين ب
وةزارةتي ناوخؤ ئةوةندة كاري هةبَيت بةسةر تةنزيم كردني ئةو كارانةوة حةقي نةبَيت بةسةر تةوجيه و 
خةَل  وا لَي بكات تةعاوني لةطةَلدا بكات و موخبري دروست بكات، يةعين ئةوة جةوَي  لةو طومانة دروست 

رة دةمـةوَيت باسـي ئـةوة  بكـةم لـة خـاَلي       دةكات لةالي خـةَل ، هـةر بـة بينـيين ئـةو خـاَلي شةشـةمة، ليَـ        
، بـةاَلم حـةواديس كاتَيـ  كـة روو     (رعاية النازحني واريهاجرين واريرحةني والالجـةني )حةوتةمدا باس كراوة 

دةدات، كارةسات كاتَي  كة روودةدات يةكـةم هَيـز كـة دةكةوَيتـة مةيدانـةوة هَيزةكـاني وةزارةتـي ناوخؤيـة،         
يـة شـورتةية، ئةمانةيـة، لَيـرة بـؤ بـاس نـةكراوة، كارةسـات كاتَيـ  كـة           (من الداخليقوة اال)هَيزةكاني بَةَيني 

 .روودةدات كَي لَيي بةرثرس دةبَيت؟ كَي دةكةوَيتة مةيدانةوة؟ زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك جوتيار رةرموو
 (:جوتيار)بةر َيز كريم جميد شريف

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
ديارة كؤي ئةو ئاماجنانة لَيرة دياري كراون لـة ثرؤسـةيةك جـَي بـةجَي بكرَيـت ثَيويسـتيان بـة كارةكتـةري         
رةعال بكات كة بتوانرَيت راهَينرا بن، رؤشنبري كرا بن، ثَيويستيان بة ئةكتـةري لَيهـاتوو و بةتوانايـة، لَيـرة     

وة كـة كـادير ثـَي بطةيـةنرَيت و شـَيوازي ثـَي طةيانـدني كـادير         لةناو مةهامةكاندا خاَلَي  ئاماذة بةوة نـةدرا 
ضؤن بَيت، بة رةئي من واباشاة خاَلَيكي بؤ زياتر بكرَيت لةناو مةهامةكاندا وةزارةتين ئةوة بَيـت شـوَيين   
راهَينان و مةشق و كـردن و ثـَي طةيانـدني ئةرسـةري بـةتوانا، كـاديري بـةتوانا هـةر لـة رووي رؤشـنبريي و           

اتي و رؤشنبريي و ثاراستين مـايف مـرؤظ و ئازادييـةكاني ئينسـان لَيـرة ديـاري كـرا بَيـت، طـةر ئـةوة           دميوركر
نةخةنــة نــاو مــةهامي كارةكةيانــةوة، كةســَيكي بــةتواناو ئةرســةري بــةتوانايان نــةبَيت و نةيكةينــة ئــةركي  

يـة ثَيشـنيار دةكـةم لَيـرة     خؤيان بؤ ثَي طةياندن، ناتوانن سةرجةم ئةو مةهامانة لَيرة جَي بـةجَي بـَينت، بؤ  
 .خاَلَي  ئيزارة بكرَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، سارا خان رةرموو

 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اداضـوون و  كـار كـردن بـؤ بةدو   )ثَيشنيار دةكةم بر طةيةك زياد بكرَيت بـؤ ئـةو ماددةيـة، ئـةوين بطوترَيـت      

، ضونكة لة ماددةي سَي بر طـةي نـؤدا بةر َيوةبةرايةتيـةك هةيـة     (بةرةنطار بوونةوةي توندو تيذي دذي ذنان
بةناوي بةر َيوةبةرايةتي بةدواداضووني توندوتيـذي دذي ذنـان، ئـةوة جـةنابي وةزيـرين طـوتي بكرَيـت بـة         

 .جنانة ئاماذةي ثَي بكرَيت، سوثاسبةر َيوةبةرايةتي طشس ئةوة باشاين، بةاَلم دةبَيت لةو ئاما

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، دكتؤر رةمةزان رةرموو

 :رمضان عبدالر ن حممد راا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـارة تـةنيا    ئةم( تتوىل الوزارة)تَيبينيةكةي من لة بر طةي دووةمي ماددةي دووةمة، بة رةئي من كة دةَلَيت 

دوايي ئةو ئةهدارانـة، ئةهـدايف حكومةتـة    ( يشارك)بَيت، ثَيم باشاة بة ( تتوىل)كاري ئةم وةزارةتة نيية تا 
بةطشس و هةموو دةزطاكاني ثةرلـةمان بـة حكومـةت، ئةمـة ئةهـدايف تـةنيا وةزارةتَيـ  نييـة، تـا بـة تـةنيا            

بَيـت،  ( يشـارك )ةهامانـة، ثـَيم باشـاة بةشـَيوةي     بتوانَيت ئةو ئـةرك و واجيبانـة بـةجَي بطةيـةنَيت، ئـةو م     
 .بَيت، زؤر سوثاس( تتوىل)نةوةك 
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك ئارام رةرموو

 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي خؤيــةتي لَيــرةوة دةستخؤشــي لــة ئاشــكراية وةزارةتــي نــاوخؤي هــةرَيم وةزارةتَيكــي زؤر طرنطــةو لــة جيـَـ 

ــةم         ــرتين ئ ــي وةرط ــة طرنط ــةرَيم و ب ــي ه ــةمن و ئاسايش ــتين  ئ ــةثَيناو ثاراس ــةين ل ــةكاني وةزارةت بك هةوَل
ياساية ، لةر استيدا ئاماجنةكان كؤمةَلَي خاَلي زؤر باشي تَيدايةو، من ثشـتيواني لـَي دةكـةم، تـةنها خـاَلَيكي      

ت بؤضوومنان بداتَي لةسةري، كة من بةثَيويسس دةزامن لَيـرةدا جَيـي   ديكة ئةطةر جةنابي وةزيرين بتوانَي
بكرَيتةوة، بةر اسس لةم ماوةيةدا دةبينني كؤمةَلَي  كؤمثانيـاي ئـةمين هـةم نـاوخؤيي و هـةم ئـةمنين لـة        

ار هةرَيمي كوردستاندا كار دةكةن، ئَيستا ثَيم وا بَيت سيستةمَيكين وةزارةتي ناوخؤ تا رادةيةك مؤَلـةتي كـ  
كردنيان ثَي دةدات، من بة طرنطي دةزامن ئَيمة بؤ ئةم ماددةية بطةينة ئاماجنةكان زياد بكةين، ئـةوين بـة   
بةخشيين مؤَلةت و داناني ستاندةرو ضاودَيري كردني كؤمثانياكاني ناوخؤ و بياني، بةبَي طومان بؤ ئـةوةي  

وةيةك كـار بكـةن كـة وةزارةتـي نـاوخؤ لـة       ئةوانين كؤنااكتيان لةطةَل كؤمثانياي تـر هةيـة، بتـوانن بةشـيَ    
 .رووي ستاندةرةوة بتوانَيت ضاودَيرييان بكات و، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك ئاخر رةرموو

 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةزارةت ضاودَيري نازحيةكان دةكات و ئاوارةو دةربـةدةرو  )تَيبيين من دةربارةي خاَلي حةوتةمة، كة دةَلَيت 

، بــة حةقيســةت هـيض سيســتةمَيكي ئيــداري لـةو خاَلــةي نــةكراوة، مـن ثــَيم باشــةو    (لـَي قــةوماوةكان دةكـات  
ثَيشنيارين دةكةم، ضونكة بؤ ئةو بابةتة موديريةتَيكي عام هةبوو سـةر بـة ناوضـةكاني دةرةوةي سـةر بـة      

ةحاقي بة وةزارةتي ناوخؤ نةرسي موديريةتَيكي عامـةيان بـؤ بكرَيتـةوة، لةبـةر ئـةوةي      هةرَيم، كة ئَيستا ئي
مةهاميان يةكجار زؤرة، ئاوارة  هةموو جؤرة ئاوارةيةكين هةية زؤر لـة كوردسـتان، ئومَيـدةوارين ئـاوارة     

 .ضي تر نةبن، كة تةوةقول بكةين كة زياترين هةبَيت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، تاظطة خان رةرموو
 :بةر َيز تاظطة حممد عةي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـارا كردنـي رؤَلـي دامـةزراوةكاني كؤمـةَلطاي      )ديارة تَيبينيةكةي مـن لةسـةر خـاَلي سـَييةمة، سـةبارةت بـة       

رؤشنبريي ئاساين بةهةماهـةنطي  هؤشياري و )، ثَيم باشة هةر لة خاَلي شةشةمدا جَيطاي ببَيتةوة (مةدةني
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ــت   ــَيني دامــةزراوةكاني   (لةطــةَل دامــةزراوةكاني كؤمــةَلطاي مــةدةني دةكرَي ــان، يــاخود بَة ــرةدا رَيكخراوةك ، لَي
كؤمةَلطاي مةدةني، ئَيمة وةزارةتَيكمان هةية، ياخود بَةَي وةزيرَيكمان هةية كة كاروباري ئةوان دةكات، هـةم  

 .هةَلدةستَيت، ثَيمواية ئةوة زيادة لة خاَلي سَييةم، سوثاسوةزارةتي رؤشنبريين بةو ئيشة 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، ثةخشان خان رةرموو
 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ئةوةيــة كــة سياســةتي عينــواني ماددةكةيــة، لــة يةكةمــة ئةهــداف و مــةهام( اهللداف ومهللام الللوزارة)لَيــرة 

الةمـ   )، (العملل عللى تطبيلق مبلدأ سليادة القلانون      )حكومةتي هةرَيم جَي بةجَي بكات، لة بر طةي دووةمـدا  
( الةمـ  عةـة  )عادةتةن شتَيكة كار دةكرَيت بؤ ئةوة بوو، يان نةبوو، لةبـةر ئـةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةم      ( عةة

 ..(............تطبيق مبدأ سيادة القانون)البةَيت 

و ثَيشـنيار دةكـةم ئـةم    ( اجلرميلة  وقوع منع)البةَيت ( الةم  عةة)سةبارةت بة ضوارةمين بة هةمان شَيوة 
والعنللف يف اجملتمللع عامللة وبشللكل خللا  العنللف ود النسللاء  )بر طةيــة  ئيزارــة بكرَيــت، يــان ئــةم عيبارةتــة  

ئيزارـة بكرَيـت،   ( للملواطنني  العاملة  ةوالسلالم )ثَيشـنيار دةكـةم   ( العاملة  والسلالمة )تةواو بكرَيت ( واالطفال
 .زياد بكرَيت( مواطنني)يان ( للمواطنني)

 حتقيلق )لة قانوندا تؤزَي  يـةعين  ( خلق)، ثَيمواية كةليمةي (املناا وخلق الثقايف الوعي نشر)خاَلي شةشةم 
اتي موجتةمـةل،  ، سـيسة لـة بـةيين موئةسةسـ    (.............خلق املناا املن وتوجيله االفلراد   )لة جياتي ( الثقة

يةعين كة لَيرة الم واية هةندَي  برادةر بة هني تةرسرييان كرد مونةزةماتي موجتةمةعي مةدةنيية، بةاَلم 
ــاتي       ــةوة موئةسةس ــَيني ئ ــكةرين بَة ــاتي عةس ــة دةرةوةي موئةسةس ــة ل ــةل ك ــاتي موجتةم ــةموو موئةسةس ه

 .ساتانة، سوثاسمةدةنيية تةحسيسي سيسةو مةناخي ئامن لة بةيين هةموو ئةو موئةسة
 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك جةمال رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةبيةي ثشتيواني رةئي طشس هاوبة  دةكةم، بةاَلم لةم رؤذانة وابزامن دوَيـيَن بةرنامةيـةكي سـةعاتيم    

ئةمريكي و تةقريبـةن واَلتـاني تريشـي ثيشـاندا، يـةك مةسـةووليةت كـة لَيـرة          ديت لةسةر وةزارةتي داخةي
دياري نةكراوة ثاراستين ذينطة، يـةكَي  لـةو دامودةزطايانـةي كـة دةبَيـت ثاراسـتين ذينطـة بكـات، وةزارةتـي          
داخةية، تةبيةي بؤ ئةم مةبةستة  موديريةتي طشس ثَيويستة، هةروةها موديريةتي تايبةتين بؤ هةموو 
ئــةو بارانــةي كــة ثةيوةنــديان بــة ثاراســتين ذينطــةوة هةيــة، ض ســامانة ئاويــةكان، ض ئــةو مــةعامي  و            
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مةسانيةانةي كة دةكرَينةوة لة دةوروبةري شارةكان، تةبيةي دةبَيت جيهازَيكي تةنيتيزي هةبَيت بـؤ ئـةوةي   
مةوزوعة، بؤية من ثَيشـنيار  ئاطاي لة وةزعةكة بَيت، بة تةئكيد وةزارةتي داخيةي دةبَيت دةور ببينَيت لةو 

دةكةم ئةم خاَلة ئيزارة بكرَيت بؤ سةر كارةكاني وةزارةتي داخةية، ثاراستين ذينطة لـة كوردسـتاني عَيـراق،    
 .زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، مريةم خان رةرموو
 :بةر َيز مريم حسن ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
راسس من دوو تَيبينيا هةبوو، سَيي كاك شةوقي و كاك حمةمةد رـةرةج طـؤتن، بـةس يـا حـةرَس ئـةز رابـت        

ض عيالقة بة وةزارةتي ناوخؤ نينة ئةز باوةر بكـةم نـابينم،   ( رعاية النازحني واملهاجرين واملرحلني)نابينم 
 .ةديتية بةري خؤ بةراسس، سوثاسمن ن( لتحسني اوااع وتقديم احللول دم)نةديتية  ظَي وةخَس هاتني 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، ظيان خان رةرموو
 :بةر َيز ظيان سةيمان حاجي بشار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن تَيبينــيم لةســةر خــاَلي ســَييةم و ضــوارةم هةيــة، لــة خــاَلي ســَييةم بــة رةئــي مــن  كةليمــةي ئيحــتريام    

العمل من اجلل احلرتام حقلوق االنسلان و ايلة احلريلات و نارسلات        )وة بةو شَيوةية خبوَيندرَيتةوة نَينَيتة
ــةو   (الدميقراطيلللة ــرة ئـ ــةوة (  نارسلللة احلريلللات الدميقراطيلللة )لَيـ و ايلللة احلريلللات و نارسلللات  )بكرَيتـ

 .بةو شَيوةية باشاة( الدميقراطية

ةر ئةوةي كة كةليمةي عونـف زيـاد بكرَيـت لـة دواي     لةضوارةمين ديسان لةطةَل ثةخشان خاندا هاور ام لةس
 ...........(.الةم  عةة من  وقول اجلرمية والةنف)جةرميةوة بَةَي 

 .ئةوة  لة خاَلي سَييةم البةَيت با ئاماذة بةوة نةدا، زؤر سوثاس( رسيد دور املؤسسات املدني يف االقليم)
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .وثاس، كاك بةكر رةرمووس
 :بةر َيز بكر رتاح حسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وابــزامن قســةكاني مــن ثةخشــان خــان زؤري كــرد، ئــةوةي كــة بةر اســس مةبةســتة كــة دةَلَيــت ئةهدارــةكاني  
ــا      ــةكان و دةزطـ ــةَل وةزارةتـ ــةنطي لةطـ ــردن و هةماهـ ــاري كـ ــت هاوكـ ــةلةن دةَلَيـ ــة مةسـ ــةوة نييـ وةزارةت، ئـ

ارةكان و هاوكاري لةطةَل وةزارةتي نـاوخؤي ريـدراَلي عَيـراق، يـةعين ئةمانـة ئـةم هةماهـةنطي و        ثةيوةنديد
هاوكاريانة ثَيمواية ئامانج نيية، ئةوة وةسيةةيةكة بؤ جَي بةجَي كردني ئةو ئاماجنانةي كة لَيرةدا هاتووةو 
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ين ثَيموايــة ئةوانــة هــةموو ئــةو كــار كــردن لــة ثَينــاوي ئةوانــة  وةكــو ثةخشــان خــانين باســي كــرد، منــ
 .بيانطؤر ين و سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك جةمال رةرموو
 :بةر َيز مجال يوسف بؤتاني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةحةقيسةت من لة خاَلي شةشةم دةبينم تؤزَي  ناطوجناوة لةو صـيا ةية، ئـةوين بـة صـيا ةي تـر سـةير       

تأهيل افراد قوا االمن الداخلي )بنووسرَيت ( نشر الوعي الثقايف واالم )رةنطة باشا بَيت لة جياتي دةكةم، 
نشلر اللوعي   )وةسائيةي تازة هةيـة ئَيسـتا وةكـو جـاران نـةماوة وةعـي سـةقايف كييتايـةت نييـة، ئـةو           ( العلمية
, (وخمتلف فئات اجملتمع امللدني واالفلراد  ونشر الوعي الثقايف االم  الداخلي )زياتر بؤ خةَلكةكة بَيت ( الثقايف

خةَلكةكـة بَيـت، بـةاَلم لـة رووي عةميـةوة قيـوةي ئـةمين        ( نشلر اللوعي الثقلايف لالفلراد    )تةحوي  بكرَيت بؤ 
داخةــي ئةوانــةي كــة موختةســن تــةئهي  بكــرَين لــة رووي عةميــةوة ضــؤن تــةعامول لةطــةَل خــةَل  بكــةن،   

ني ثَيشكةوتوو هةية، هةر وةعي سةقايف كييتايةت نييـة بـؤ ئـةررادي    ئةوانةي كة لة ئةوروثاو دةرةوةو واَلتا
بيدايةتـة ئـةوة   ( تأهيلل افلراد قلوا االملن اللداخلي العلميلة      )قيوةي ئةمين داخةي، لةبةر ئةوة بة رةئي مـن  

 .هةبَيت، ئينجا وةعي سةقايف

سلعي لتحسلني اوالاعهم    وال)ئةمـةي تـر   ( رعاية النازحني واملهلاجرين وامللرحلني والالجلئني   )خاَلي حةوتةم 
بة رةئي من ئةوة تةدةخولَيكة لة وةزارةتي ناوخؤ، رةنطة وةزارةتي ناوخؤ ( وتقديم احللول وتوفري اخلدمات

كييتايةتـة، ضـونكة ئةمـةي تـر     ( للمحافظة على حياتهم و نتلكلاتهم )تووشي كَيشة ببَيت، ئةطةر ئةوة ببَيت 
خةالتي تر دةبَيت، رةنطة سةر ئَيشة بَيت بـؤ وةزارةتـي   خةدةمات و وةزارةتي تر ئةوة تووشي هةندَي  مودا

 .ناوخؤ، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك عومةر رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رةقـةرة يـةك و دوو و سـَيي     من موالحةزةكةم لةسةر ئةهـداف و مـةهامي ئـةم وةزارةتـة، ئةهدارـةكاني لـة      

ماددةكــة باســي لةســةر كــراوة بزةبــت، ئةوةيــة كــة سياســةتي عامــةي حكومــةتي ئيسةــيم ببابــةر َيوة راســتة، 
مةبدةئي سيادةي قـانون مومارةسـةي حوريـاتي دميـوكراتي، بـةاَلم مـن ثَيموايـة لـة رةقـةرةي دووةم نابَيـت           

ونكة مةبـدةئي سـيادةي قـانون خـؤي يةكَيكـة لـةو       ، ضـ (العملل عللى تطبيلق مبلدأ سليادة القلانون      )بطوترَيت 
مةبدةئانةي كة بـة مةبـدةئي سـيادةي قانونيـةوة قـانون سـيادةي خـؤي دةثارَيزَيـت، دةبَيـت وةزارةت ضـؤن           
ــات، يــةعين       ــانون بك ــيادةي ق ــدةئي س ــت تــةنيتيزي مةب ــات، دةبَي ــيم دةك ــيادةي حكومــةتي ئيسة تــةنيتيزي س
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ــة    ــةي ك ــةو قةراراتان ــةرةرات، ئ ــةنيتيزي موق ــت    ت ــَيت، دةبَي ــيب دةردةض ــَيت موكتةس ــةوة دةردةض ــة حماكم ل
، بةَلَي تةنيتيز، ئةمة لة اليةك، لـة  (العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون)تةنيتيزي ئةو قةرارة بكات، نةك 

اليةكي ترةوة بةنيسبةت موهيمةكاني وةزارةتةوة، وةزارةت موهيمةكاني لة ضـوارو ثَيـنج و شةشـدا باسـيان     
ئةمة موهيمةي وةزارةت، بةاَلم بةنيسبةت رةقةرةي حةوتةوة، هةندَي لة برادةرةكان باسـيان  لةسةر كراوة، 

لةسةر ئةوة كرد كة رةقةرةي حةوت شتَيكي زيادةية، راستة رةقـةرةي حـةوت منـين بـة ئيزارـةي دةزامن،      
ختةسـة  ضونكة ئةمة يةكَيكة لة ئيختيصاصةكاني وةزارةتي حسوقي ئينسـان، وةزارةتـي حسـوقي ئينسـان مو    

بةوةي كةوا موحارـةزةي الجيـو و نـازيح و ئةمانـةي كـة هـاتوون تـةئميين حـةيات و ئةمانـةي بـةرَيت بـؤ            
بةر َيوة، من ثَيمواية ئةم رةقةرةية، رةقةرةي حةوت زؤر زيـادة لَيـرة، ضـونكة وةزارةتـي داخةيـة بـا ئـةركي        

وو و سَي وةكو ئةهدارـةكاني بؤمـان   زؤر دةخرَيتة سةر، ئةطةر وةزارةتي داخةية بتوانَيت رةقةرةي يةك و د
بةرَيت بةر َيوة، ضوار و ثَينج و شة  وةكو موهيمةكاني شتَيكي زؤر باشة ئةو رةقةرةية هةر ئيةغا بكرَيت، 

 .واتا رةقةرةي حةوت ئيةغا بكرَيت، لةو ماددةيةدا نةمَينَيت زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
وةزير دةربارةي ئةو صيا ةو موداخةالتانةي ئةنداماني ثةرلةمان، كاك كةريم كةرةم بكة،  سوثاس، جةنابي

 .ليذنة رةئيتان تكاية
 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤربةي قسةكان كة كران لةسةر خـاَلي دوو و سـَي و شةشـة، داوا  دةكـةن بر طـةي حـةوت زيـادة البـدرَيت،         

ي لةسةر ئةوةية كة كار كردن دةبَيت وةزارةتي ناوخؤ كـار بكـات، ئـةدي ئةطـةر كـار نـةكات، ثَيموايـة        زؤربة
دةبَيت شتَيكي بؤ دياري بكرَيت و كار لةسةر ئةو مةوزوعةو ئةوانة بكات كة بؤي دانـراوة، ئةهـدايف دةبَيـت    

سـي بـاَلو كردنـةوةو وشـياري     كار لةسةري بكات، كـة داوا دةكـةن كـار البـدرَيت، لةسـةر خـاَلي شةشـةم كـة با        
رؤشنبريي دةكةن، من ثَيمواية كةليمةي هؤشياري و رؤشنةي ئةوة شتَيكي ئةساسية وةزارةتي ناوخؤ ثيـادة  
بكرَيت، بةتايبةتين ئَيستا كة دوو كؤليذ هةية، كؤليذَي  لة سةَيماني هةية، يةكين لة هةولَير هةية، ئةوة 

ت نيية، ئةوانة كة ئَيستاكة دةردةضن هةمووي تةلةبةي كوليةنـة،  خؤي لة خؤيدا وةكو جاران نيية، مةيشيا
 .لة كولية دةردةضن، هةمووي دةوراتي رؤشنبريي و سةقايف و كؤمةَلَي  لةو دةورانةيان بينيوة، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، ليذنةي ياسايي كةرةم بكة
 :در دزةييرؤذان عبدالسا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة رؤلــي             ــاس ل ــة ب ــَي كــرا لةوان ــتطريي ل ــةوة ثش ــدَي  ئةنــدامي ثةرلةمان ــةن هةن ــنيار لةالي ــدَي  ثَيش هةن
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مـةدةني كـرا تـا ضـةند ثةيوةنـدي بـة وةزارةت هةيـة، باشـة ئـةو رَيكخراوانـة كـة            
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اوخؤ وةرنــاطرن؟ كاريطـةري نـاو وةزارةتــي نـاوخؤ لةسـةر ئــةو     دادةمـةزرَين مؤَلـةت، ئيجـازة لــة وةزارةتـي نـ     
رَيكخراوانــة، بــاس لــة كردنــةوةي دةورات كــراوة، يــاخود ثــَي طةيانــدني كــادير، هــةر يةكــة لــة ماددةكــاني     
ثرؤذةكةدا هاتووة كوليةي شورتة سةر بة وةزارةتة، باشة ئةو كوليةية بؤض دانراوة؟ بؤ ئةوةي نييـة كـادير   

ةر بة وةزارةتي ناوخؤيةو يةكَي  لة ئةركةكاني وةرطرتين قوتابي بؤ ئةوةية كادير بؤ ئـةو  ثَي بطةيةنَيت س
 .وةزارةتة ثَي بطةيةنَيت، بؤية ئةم كؤليذة سةر بة وةزارةتي ناوخؤية

ســةبارةت بــة ثَيشــنياري ئــةوة كــرا كــة بر طــةي دوو بطؤر َيــت، ئَيمــة  الرميــان نييــة ئةطــةر بــةو شــَيوةية     
احملافظلة عللى   )ضونكة هةندَي  ئةندامان ثَيشنياريان كرد كة بر طةكـة ثاشـةو ثـَين بكرَيـت      دابر َيذرَيتةوة،

ئةطـةر بكرَيتـة   ( احلريلات   نارسلة  احلرتام )، لـة بر طـةي سـَي و شـة      (النظام العام واالموال العامة واخلاصلة 
ي ئةوة كـرا كـة توندوتيـذي    الرميان نييةو لة ناوةر ؤكي ماددةكان ناطؤر َيت، بر طةي ضوارةم ثَيشنيار( امان)

بةرامبـــةر بـــة ئاررةتـــانين ثَيشـــنيار بكرَيـــت، ثَيمـــان شـــتَيكي باشـــة، ئةطـــةر جـــةنابي وةزيـــرين روون    
كردنةوةيــةكي هةيــة، زؤر ســوثاس، ثَيشــنياري ئــةوة  كــرا بر طةيــةكي تايبــةت بــة ذينطــة لــة ئةركــةكاني    

ني كـة لَيـرة لـةو ماددةيـة باسـي بكـةن لـة        وةزارةت ئةوين بةر َيوةبةرايةتي هةية لة ماددةكـان بـةوةم نـةزا   
 .ئةرك و مةهامةكان، ضونكة لة بةر َيوةبةرايةتيةكان باسي لَيوة كراوة تايبةتة بة ثاراستين ذينطة

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
زؤر باس كرا بةر اسس هةموو  تةقريبةن لة نةتيجةي نيهائي، ئَيمة ثشتطريي لةو قسانةي ليذنةي ياسايي 

الةمـ  عةـة منـ  عةـة وقـول      )و ناوخؤ دةكـةين و هـيض موشـكيةةمان نييـة، بـةس يـةك خـاَل هةيـة دةَلَيـت          
، ئَيمـة ثَيمـان   (وقـول اجلرميـة   منـ  )ثةخشان خان ئةوةي تةرح كـرد، ئةطـةر دةكرَيـت بكرَيـت بـة      ( اجلرمية

بكرَيت مةنةي وقـوعي جةرميـة بكـةين لـةوة باشـا، بـةاَلم ئَيمـة دةبَيـت هـةوَل بـدةين بـؤ مـةنةي وقـوعي              
جةرمية نةكرَيت، هةندَي  خاَلي تر باس كـرا ثاراسـتين ذينطـة، تـةبيةي ئَيمـة، بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان،         

هامي خؤيـةتي، ئيشـي خؤيـةتي، بـةاَلم ئَيمـة يـةكمان هةيـة،        وةزارةتَي  هةية بـةناوي وةزارةتـي ذينطـة مـة    
موديريــةي عامــةمان هةيــة، موديريــةي عامــةي شــورتةي  ابــات، موديريــةي شــورتةي  ابــات، يــةكَي  لــة   
ئةركـةكاني ئةوةيــة حيمايـةي بيةةيــة، تـةبيةي ئَيمــة تةنســيسَيكي زؤرمـان لةطــةَل وةزارةتـي ذينطــة هةيــة،      

ارات، ئَيمـة تةنسـيسمان لةطـةَل وةزارةتـي ذينطـة ضـةند جةلسـةمان كـرد         مةسةلةن بؤ منوونة رةحسـي سـةي  
لةطةَليان، ئَيستا رةحسي سةيارات دةكرَيت لة هةولَيرو لة هةموو موحارةزات جَي بةجَي دةكرَيت، يـةك لـة   
ئةركةكاني ئةوةية  ازي سةيارات مةن  بكرَيت، ئَيستا لـة رةحسـي سـةيارة ئةطـةر مـةنةي  ـاز لـة رـةحس         

 .ت، ئةو سةيارةية دةرناضَيتدةرنةضَي
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ــةمووي         ــةريكات ه ــةبيةي ش ــةمين، ت ــةريكاتي ئ ــاني ش ــةت دان ــرد مؤَل ــةوةي ك ــي ئ ــرادةران باس ــة ب ــةكَي  ل ي
مؤَلةتداني بةثَيي ياسا لة وةزارةتي تيجارة دةكرَيت، ئَيمة ناتوانني ئةم ئةركة لة وةزارةت وةربطرين، بـةاَلم  

وةزارةتي تيجارة، تا ئَيمة موارةقةت نةكةين بـؤ شـةريكاتي ئـةمين    ئَيمة تةنسيسَيكي تةواومان هةية لةطةَل 
وةزارةتــي تيجــارة ئيجازةيــان نــاداتَي، بةنيســبةت ئــةوةي تــةرح كــرا كــة موديريــةتَيكي عــام بــؤ ئاوارةكــان     
دابنرَيت، تةبيةي ئَيمة لَيـرة مةكتـةبَيكمان دانـاوة، بـة تةسـةوري ئَيمـة مويريـةتي عامـة زؤرة، مةكتـةبَي           

تة بة وةزير، ئيدارةشيان دةكات، هةندَي  دةَلَين بؤ عايدي وةزارةتي ناوخؤية، تةبيةي ئاوارةكان لة مورتةبي
هةموو موحارةزةكان دابة  كراون، لة هةموو ئةقزيةو نـةواحي، لَيـرة موحـارز، مـودير ناحيـة، قائيمسـام،       

ــةين لةطــةَل هــة     ــة تةنســيق دةك ــةبيةي ئَيم ــة ئةركــةكانيان هةَلبســنت، ت ــةو  دةتــوانن ب ــر، ئ ــي ت موو وةزارةت
موالحةزاتانةم هةبوو تـةبيةي ئةطـةر تـةبيةي ئةوانـةي كـة ئيزارـة كـرا بـوون بـؤ طؤر انكـاري لـة حيمايـةو             

 .ئةوانة مواريسم، زؤر سوثاس، ئةطةري كةواريسين داخي  بكرَيت وةكو ئاماجنَي  موشكيةةمان نيية

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ستا ثَيشنياري ليذنةي ياسايي بؤ ئيةادةي صيا ة، ئةوة تةئيدي جـةنابي وةزيـرين ئـةوة ئَيسـتا     سوثاس، ئَي

دةنووسرَيت دةدرَيتةوة ليذنةي ياسـايي، بـؤ ئـةوةي بيخوَيننـةوة دةنطـي لةسـةر بـدرَيت، ليذنـةي ياسـايي و          
كـرا، ئةطـةر    ناوخؤ رةقةرةي حةوت كة زؤر موناقةشةي لةسةر كرا كـة حـةزف بكرَيـت، ئـةوةي موقتـةرةح     

موقتةرةحةكةيان وةردةطرن و رةئـي ئَيـوة  بـدةن، ثاشـان رةئـي جـةنابي وةزيـرين وةردةطـرين، ليذنـةي          
 .ياسايي رةئيتان لةسةر رةقةرةي حةوت تكاية

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــدرَيت، ضــونكة يــةك لــة ئةركــةكاني ليذنــةي ياســايي و نــاوخؤ  لةطــةَل ئــةوة نينــة كــة بر طــةي حــةوت ال

 .وةزارةتي ناوخؤيةو ثَيويستة نَينَيت، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةو لة مةهامي وةزارةتة، سوثاسئَيمة لةطةَل ئةوة داين كة ئةو بر طةية نَينَيت، ضونكة زؤر طرنط

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

خاوةني ئيسترياح بؤ الداني بر طةي حةوت ئةطـةر مـواريسن سـةحب بَيـت وةكـو ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤ و         
انـاي وايـة   جةنابي وةزير ثَييان واية كة زؤر طرنطة ئةو بر طةية وةكو خؤي نَينَيتةوة، ديارة دةنط نييـة، م 

 .وةكو خؤي دةمَينَيت، كاك عومةر رةرموو
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 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ئيسترياحةكةم تةقديم كرد عةدةدَيكين لـة برادةرانـي ثةرلـةمان هـةر تةئيـدي ئـةوةيان كـرد كـة ئـةو          

ةنطدانةوة، بزاني دةنط دةهَينَيت، رةقةرةية زيادةو موهيمةي وةزارةت نيية، جا باشاة جةنابت بيخةيتة د
 .من ئيسترياحةكةم سةحب ناكةمةوة، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان، ئَيستا رةقةرةي حةوت دةخةينة دةنطدانةوة، ليذنةي ياسـايي و نـاوخؤيي ثَييـان طرنطـة نَينَيـت،      

ر لةطـةَل ضـةند ئةنـدامَيكي تـري ثةرلـةمان ثَييـان طرنطـة        جةنابي وةزير ثَيي طرنطـة نَينَيـت، كـاك عومـة    
البضَيت، دةدةينة دةنطدانةوة، رةقةرةي حةوت بؤ ئةوةي البضَيت، كَي لةطةَل ئةوةية البضَيت دةسس بـةرز  
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ضوار كةس لةطةَل ئةوةية البضَيت، كَي لةطةَل ئةوةية نَينَيت دةسس بـةرز بكاتـةوة؟   

س، بةزؤرينةي دةنط وةكـو خـؤي مايـةوة، زؤر سـوثاس، ليذنـةي ياسـايي صـيا ةي رةقـةرةي دوو         زؤر سوثا
 .تكاية بيخوَيننةوة

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

 :ماددةي دوو ثَيشكة  بة بةر َيزتان دةكةم بةو طؤر انكاريةي كة كرا

 .ذ السياسة العامة حلكومة االقليم والعمل على وحدته و اية امنه الداخليتنفي-1
 .العمل على تطبيق مبدأ سيادة القانون واحملافظة على النظام العام و اية االموال العامة واخلاصة -2
العمل ملن اجلل  ايلة والمان  نارسلة احلريلات الدميقراطيلة وحقلوق االنسلان ورسليد دور مؤسسلات             -3

 .تمع املدني يف أالقليماجمل
العمل على منع وقوع اجلرمية والعنف الد امللرأة ومكافحتله بهلدف حتقيلق االملن و االسلتقرار والسلالمة          -4

 .العامة
التعاون والتنسيق مع اللوزارات واملرافلق العاملة املختصلة بشلأن املهلام والواجبلات املتعلقلة حبمايلة االملن و            -5

وزارة الداخلية االحتادية او اية منظمة عراقية او دولية المن اختصاصلات    حفظ النظام العام والتنسيق مع
 .الوزارة

نشر الوعي الثقايف واالم  وخللق منلاا  ملن بلني قلوا االملن اللداخلي ملع خمتللف فئلات اجملمتلع امللدني              -1
 .واالفراد لتوجيههم بالتعاون والتنسيق حلماية املصلحة العامة املشرتكة

واملهجرين واملرحلني واالجئني والسعي لتحسني اوااعهم وتقديم احللول وتوفري اخلدمات  رعاية النازحني -7
 .والتنسيق مع الوزارات و اجلهات املعنية بشانهم
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
دايـة دةسـس بـةرز    بةر َيزان، بةو شَيوةيةي كة وةكـو ئَيسـتا خوَيندرايـةوة، دةدةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةلَ      

بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـريا،           
 .ماددةيةكي تر تكاية

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادةالثالثة

نفيذ سياساتها واالشراف على تنفيذ القوانني واالنظمة هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن ت: الوزير: اوال 
واصدار التعليمات واالوامر والبيانات امن مهام اعمال الوزارة وتشكيالتها وسائر شؤونها االداريلة والعسلكرية   
والتنظيمية والفنية ومتابعتها وتوجيهها والتنسيق بني مرافقها العامة المن حلدود هلذا القلانون والقلوانني      

ة االخرا، وله ختويل بعض من صالحياتها اا وكالء الوزارة و رؤساء الوحدت االدارية وامللدراء العلامني   النافذ
 .ورؤساء الدوائر ويكون مسؤال امام جملس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه

 :وكالء الوزارة: ثانيا 
 .وكيل الوزارة  لشؤون قوا االمن الداخلي-1
 .العامةوكيل الوزارة لالدارة  -2

ويتللوا االشللراف علللى قللوا االمللن الللداخلي ويتللوا االشللراف علللى دوائللر الشللؤون العامللة والوحللدات االداريللة  
واالدارات احملليللة وميللار  املهللام والصللالحيات التللى خيوللله الللوزير علللى ان يكونللا مللن ووي اخللل ة والكفللاءة    

 .وحاصلني على شهادة جامعية اولية على االقل
يرأسه موظف بعنوان مدير او اابط التقل رتبته عن نقيب حاصل على شهادة جامعية : وزيرمكتب ال: ثالثا 

 .اولية، ويعاونه عدد من املوظفني واملنتسبني

يكللون لكللل وكيللل وزارة مكتللب خللا  يرأسلله موظللف أو اللابط بعنللوان مللدير  : مكتللب وكيللل الللوزارة: رابعللا 
 .ويساعده عدد من املوظفني واملنتسبني

 :مةروف مصطفى ربةر َيز جةيت
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَييةم

سةرؤكي باآلي وةزارةتةو بةرثرسة لة جَيبةجَيكردني سياسـةتةكاني و سةرثةرشـس كردنـي    : وةزير/ يةكةم
جَيبةجَيكردني ياساو ثةير ةوةكان ودةركردنـي رَينمـايي و رـةرمان و بةياناتـةكاني لـة ضوارضـَيوةي طرنطـي        

ةت و دامةزراوةكاني و هةموو كارةكاني ديكةي كارطَير ي و سـةربازي وريكخسـتين هونـةري و    كارةكاني وةزار
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بةدواداضوون وئاراستةكردنيان و هةماهةنطي كردن لةنَيوان دةزطا طشتيةكانيدا لةضوارضَيوةي سنووري ئةم 
كــاراني وةزارةت ياسـايةو ياســاكاني بــةركاري ديكــةو مــايف ســثاردني هةنــدَي لــة دةســةاَلتةكاني هةيــة بــؤ بري 

ســةرؤكي يةكــةكاني كــارطَير ي و بةر َيوةبــةرة طشــتيةكان و ســةرؤكي رةرمانطــةكان و بةرثرســيارة لةبــةردةم  
 .ئةجنومةني وةزيران لةبةر ئةوةي ئةندامَيكي هاوكارة تيايدا

 بريكارانة وةزارةت/: دووةم
 .بريكاري وةزارةت بؤ كاروبارى هَيزةكانة ئاسايشة ناوخؤ -1
 .ى وةزارةت، بؤ كارطَير ية طشتةبريكار -2

ــارطَير ي و        ــةكاني كــ ــس و يةكــ ــةكاني طشــ ــاوخؤ و رةرمانطــ ــي نــ ــزي ئاسايشــ ــي  هَيــ ــس كردنــ سةرثةرشــ
ــثَيرَي          ــي دةس ــر ثَي ــة وةزي ــةاَلتانةي ك ــةو دةس ــةرك و ئ ــتؤ، ئ ــة ئةس ــاوخؤ، دةطرَيت ــةكاني ن بةر َيوةبةرايةتي

 .ةمي بر وانامةي زانكؤي بةراييان هةبَيهةَلدةسور َييَن و دةبَي شارةزاو بةتوانا بن و بةالي ك
 :نووسينطةي وةزير/ سَييةم

رةرمانبةرَي  بةناونيشـاني بةر َيوةبـةر يـان ئةرسـةرَي  بـة ثةـةي لـة نـةقيب كـةما نـةبَيت، سـةرؤكايةتي             
 .دةكات و دةبَي بر وانامةي زانكؤي بةراييان هةبَيت و ضةند رةرمانبةرو كارمةندَي  يارمةتي دةدةن

 :نووسينطةي بريكاري وةزير /ضوارةم
ــاني         ــة ناونيش ــةرَي  ب ــان ئةرس ــةرَي  ي ــَي، رةرمانب ــةتي دةب ــينطةيةكي تايب ــارَيكي وةزارةت نوس ــةر بر يك ه

 .بةرَيوةبةر سةرؤكايةتي دةكات وضةند رةرمانبةرو كارمةندَي  ياريدةي دةدةن

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ئيتانتكاية ليذنةي هاوبة  رة

 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةكــةمان و  ليذنـةي ياســايي  ( سـَييةم وضـوارةم وثَينجــةم وشةشـةم وحةرتـةم    )سـةبارةت بـة ماددةكــاني   

لةطـةأل ئةجنامـداني   . ضـونكة بابةتـةكانيان دةكةونـة ذَيـر ثَيكهاتـةكاني وةزارةت     , ثَيشنياز دةكـةن لَيكبـدرَين  
وةك هةمواركردني بر طةي دووةمي ماددةي سَييةم وديار كردني ذمارةي ر اوَيذكاران كة , طؤر انكاريةك ضةند

ثَيكهاتـةي يةكـة   )لة ماددةي ضوارةمدا هاتووة بة ضوار راوَيذكارو دارشتنةوةي مادةكة و سر ينةوةي ر ستةي 
لـة مـاددةي ثَينجـةم ودار شـتنةوةي و     ( تكارطَير يةكان و دةسةآلتةكانيان لة هةرَيمدا بة ياسايةك رَيكدةخرَي

دووبارة ر َيزبةندكردني ئةنداماني ئةجنومةن لة بر طةي يةكةمي ماددةي شةشةمدا بةثَيي طرنطي وزجنريةي 
 :رةرمانيان ودارشتنةوةيان بؤ ئةوةي ببنة ماددةي سَييةم وبةم جؤرةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة

 ثَيكهاتةي وةزارةت

 :ارةت لةمانةي خوارةوة ثَي  دَيتوةز: ماددةي سَييةم
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ســةرؤكي بــاآلي وةزارةتــةو بةرثرســة لــة جَيبــةجَيكردني سياســةتي و سةرثةرشــتيكردني   : وةزيــر/ يةكــةم
جَيبــــةجَيكردني ياســــاو ثــــةير ةوةكان ودةركردنــــي رَينمــــايي و رــــةرمان و بةيانــــةكاني ثةيوةســــت بــــة   

ري كـارطَير ي وسـةربازي وريكخسـنت وهونـةري     ئةركورةرمانةكاني وةزارةت وثَيكهاتـةكاني وسـةرجةم كاروبـا   
وبةدواداضوون وئاراستةكردنيان و هةماهةنطي كردن لة نَيوان دةسطا طشتيةكانيدا لةسـنووري ئـةم ياسـايةو    

بؤشي هةية هةندَي  لة دةسةآلتةكاني بة بريكارةكاني وةزارةت وسـةرؤكةكاني  . ياسا كارثَيكراوةكاني ديكةدا
َيوةبــةرة طشــتيةكان وسـةرؤكي رةرمانطــةكان بــدات و وةك ئةنــدامَي  بةرثرســَيكي  يةكـة كارطَير يــةكان وبةر  

 .دةستةبةرة لة ثَين ئةجنومةني وةزيران
 هةردوو بريكارى وةزارةت/ دووةم

 .بريكاري وةزارةت بؤ كاروبارى هَيزةكانة ئاسايشة ناوخؤ -1
 .بريكارى وةزارةت، بؤ كارطَير ية طشتة -2
زةكـاني ئاسايشـي نـاوخؤ ورةرمانطـة طشـتيةكان ويةكـة كارطَير يـةكان وكارطَير يـة         ئةمانة سةرثةرشـتية  هيَ  

خؤجَييةكان دةكةن وئةو ئةركورـةرمان ودةسـةآلتانة ثيـادة دةكـةن كـة وةزيـر ثَييـان دةدات ودةبـَي خـاوةن          
 .ئةزموون ولَيهاتووبن وبةالي كةمي هةَلطري بر وانامةيةكي زانكؤيي سةرةتايي بن

 :ي وةزيرنووسينطة/ سَييةم
رةرمانبةرَي  يان ئةرسةرَي  بة ناونيشاني بةر َيوةبةر سةرؤكايةتي دةكات وضةند رةرمانبةرو كارمةندَي   

 .يارمةتي دةدةن
 :هةردوو نووسنطةي جَيطرةكاني وةزارةت/ ضوارةم

ــاني          ــة ناونيش ــةرَي  ب ــان ئةرس ــةر ي ــت ورةرمانب ــةتي دةبَي ــينطةيةكي تايب ــي وةزارةت نووس ــةر جَيطرَيك ه
 .ةرَيوةبةر سةرؤكايةتي دةكات وضةند رةرمانبةرو كارمةندَي  ياريدةي دةدةنب

 :ر اوَيذكاران/ ثَينجةم
ر اوَيذكاراني وةزير بة ثةةي تايبةت و هةَلطري بر وانامةي زانكؤيي سةرةتايي لة بواري تايبةمتةندي خؤيان  

ر اوَيـذ ثَيشـكة    . ئةزموون ولَيهـاتووبن ساأل ر اذةي كردةنيان هةبَي و خاوةن  15دةبن و بةالي كةمي دةبَي 
بةمــةرجَي  , بــة ثَيشــنياري وةزيــر دادةمــةزرَين, بــة وةزيــر دةكــةن لــةو ثرســانةي بؤيــان ر ةوانــة دةكــات و 

 .ذمارةيان لة ضوار راوَيذكار تَيثةر نةكات
 :ثارَيزطاري ثارَيزطاكان /شةشةم

ــا و     ــة ثارَيزطـ ــة لـ ــةجَيكاري يةكةمـ ــةري جَيبـ ــار رةرمانبـ ــةركي   ثارَيزطـ ــة وةزارةت وئـ ــَي بـ ــت دةبـ ثةيوةسـ
جَيبةجَيكردني ياساو ثةير ةوو رَينمايي وئةو رةرمانانةية كة لة وةزيرةوة دةردةضَي وبة ثةةي تايبةت وةك 

 .جَيطري وةزيرة لة ر ووي مارةكاني ور اذةي رةرمانبةري

 :ئةجنومةني وةزارةت/ حةرتةم
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وبةم جؤرةي خـوارةوة  ( ئةجنومةني وةزارةت)َيت بةناوي لة ديواني وةزارةت ئةجنومةنَي  ثَي  دةهَيندر -1
 : ثَيكدَيت

 .سةرؤكة --وةزير   -د
 .ئةندامن   –بريكاراني وةزارةت  -ب
 .ئةندامن          –ثارَيزطارةكان  -ج
 .ئةندامن –بةر َيوةبةرة طشتييةكان  -د

 ر واَيذكاران               ئةندامن -هـ
ةن وةزيــرةوة بــؤ رةوانــة بكرَيــت لَيكؤَلينــةوةو طيتتوطــؤو ر اي خــؤي لةســةر ئةجنومــةن هةرشــتَيكي لةاليــ -2

 .دةردةبر َيت
ــة        -3 ــان ل ــداني وةزارةت، ي ــة كارمةن ــارةزايي ل ــدي وش ــاوةن تايبةمتةن ــَيكي خ ــةر كةس ــة ه ــؤي هةي ــر ب وةزي

 .تيان بةثَيي ثَيويس, وةزارةتةكاني دي بانطهَيشت بكات بؤ ئامادةبوون لة كؤبوونةوةكاني ئةجنومةن
ئةجنومةن هةر سَي مانط، يان لةسةر داواي وةزير وبةسةرؤكايةتي خـؤي كؤبوونـةوةكاني ئـةجنام دةدات     -4

ئــةو بريكــارةي وةزارةت لــةجياتي ئــةو ســةرؤكايةتي دةكــات، كــة وةزيــر بــؤ ئــةم  , و لــةكاتي ئامادةنــةبووني
 .مةبةستة ر ايدةسثَيرَي

 .ةركاردةبنبريارةكاني ئةجنومةن لة رؤذي دةرضوونيانةوة ب -5
 :بةر َيوةبةري طشتيي ديوان/ هةشتةم

ــت      ــةي زانكــؤيي ســةرةتايي بةدةس ــات، كــة بر وانام ــس بــةر َيوةي دةب ــةي بةر َيوةبــةري طش ررمابنــةرَي  بةثة
 :هَينابَيت و، خاوةن ئةزموون و لَيهاتوو بَيت، ئةمانةي خوارةوةشي ثَيوة بةندة

 .بةر َيوةبةرايةتيي كارطَيري -1
 .رايةتيي خؤيةتيبةر َيوةبة -2

 .بةر َيوةبةرايةتيي ذمَيركاري -3
 .بةر َيوةبةرايةتيي ثالندانان وبةدواداضوون -4

 .و ئامَيرةكان( اريرية) بةر َيوةبةرايةتيي خاروبار -5
 .بةر َيوةبةرايةتيي ر اطةياندن و ثَيوةندييةكان -1

 .بةر َيوةبةرايةتيي لَيوردبوونةوةو ضاودَيري -7
 (بةنكي زانياري)تي تةكنةلؤجياي زانياريةكان بةرَيوةبةراية -8

 :بةر َيوةبةرايةتي طشتيي ناوخؤ/ نؤيةم
رةرمانبــةرَي  بــة ثةــةي بةر َيوةبــةري طشــس كــة بر وانامــةي زانكــؤيي ســةرةتايي بةدةســت هَينــا بَيــت، يــان   

و بر وانامـةي   ئةرسةرَيكي هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ بةر َيوةي دةبات، كة روتبةي لـة عةقيـد كـةما نـةبَيت    
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زانكؤيي سةرةتايي بـة دةسـت هَينـا بَيـت و، خـاوةن ئـةزموون و لَيهـاتوو بَيـت، ئةمانـةي خوارةوةشـي ثَيـوة            
 :بةندة

 .بةر َيوةبةرايةتيي كؤمةَلةو رَيكخراوو ثارتةكان -1
 .بةر َيوةبةرايةتيي بةدواداضووني توندوتيذيي دذ بة ئاررةت -2
 .َيين و ثَيوةندي كردنةكاني تايبةتبةر َيوةبةرايةتيي كاروباري نه -3
 .بةر َيوةبةرايةتيي ئار استةكاري و رَينيشانداني مةعنةوي -4
 .بةر َيوةبةرايةتيي بةدواداضووني تاوانةكاني بةرنامة بؤ دارشااو -5
 .بةر َيوةبةرايةتيي راهَينان و شياندن ولَيكؤَلينةوةو تَيزةكان -1
 .ةيوةندية هةرَيميةكانبةر َيوةبةرايةتيي هةماهةنطي و ث -7

 :بةر َيوةبةري طشس بؤ كارطَير يي خؤجَييةتي/ دةيةم
رةرمانبةرَي  بة ثةةي بةر َيوةبةري طشس بةر َيوةي دةبات كة بر وانامةي زانكؤيي سـةرةتايي بةدةسـت هَينـا    

 :بَيت و، خاوةن ئةزموون و لَيهاتوو بَيت، ئةمانةي خوارةوةشي ثَيوة بةندة
 .يةتيي كارطَير ي وخؤيةتيبةر َيوةبةرا -1
 .بةر َيوةبةرايةتيي ذمَيركاري -2
 .بةر َيوةبةرايةتيي موَلكةكان -3
 . بةر َيوةبةرايةتيي لَيوردبوونةوةو ضاودَيري -4

 .بةشي ئةندازةي ثرؤذةو نةخشةكاريةكان -5 

 .بةر َيوةبةرايةتيي ثالندانان و بةدواداضوون -1
 .ة خؤجَييةكان لة ثارَيزطاكاني هةرَيمدابةر َيوةبةرايةتيةكاني كارطَير ي -7

 دةستةي ثشكَينةري كارطَير ي: يازدة
رةرمانبةرَي  بة ثةةي بةر َيوةبةري طشس بةر َيوةي دةبات كة خاوةن ئةزموون و ثسثؤر  بَيـت و، بر وانامـةي   

ةنـد دةبَيـت بـة    دةستة تايبةمت. زانكؤيي سةرةتايي بةدةست هَينا بَيت، و ضةند ثشكَينةرَي  ياريدةي دةدةن
ثشكنيين يةكة كارطَير يةكان ورةرمانطة و بةر َيوةبةرايةتييـة طشـتييةكان وئـةو بةشـانةي سـةربة وةزارةتـن       

 .جطة لة رةرمانطةكاني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ
 بنكةي ثةرةثَيدانة كارطَير ي: دوازدة

دةكــات وئاســس ئــةداو لَيهــاتوويي  ئــةم بنكةيــة كــاديري كــارطَير ي وســةرؤكةكاني يةكــة كارطَير يــةكان ئامــادة
 .زانسس وكارطَير ي ورَيكخسنت وهونةريان بةرز دةكاتةوة وبةثةير ةوي  كاروباري بنكة رَيكدةخرَيت

 :بةر َيوةبةرايةتة كاروبارى هَيزةكانة ئاسايشة ناوخؤ: سيازدةم
كانة كاري هَيزةكانة ئاسايشة كةما نةبَيت و، لة بوارة( رائد)ئةرسةرَيكة ثؤليس بةر َيوةى دةبات، ثةةى لة 

ــت   ــاتوو بَي ــة ئــةزموون و لي ه ــت  . نــاوخؤدا ب ــةبارةطاى وةزارةتةكــةدا دةبَي ــةرك و .ئــةم بةر َيوةبةرايةتييــة ل ئ
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ررمانيشــة لــة هةماهــةنطي كــردن لــةنَيوان بةر َيوةبةرايةتيــة طشــتيةكاني هَيزةكــانة ئاسايشــة نــاوخؤو          
 .دياردةكرَي( وبارى هَيزةكانة ئاسايشة ناوخؤبريكارى وةزارةت بؤ كار)رةرمانطةكانة سةر بة 

 :رةرمانطةى ياساية: ضواردةم
ررمانبةرَي  سةرؤكايةتة دةكات كة ثةةى بةر َيوةبةر، يان ئةرسةرَيكي خاوةن بر وانامةي زانكؤيي سةرةتايي 

رةوة بَيــت لــة ياســادا لَيهــاتوو وبــةالي كــةمي دة ســاأل ئــةزمووني هــةبَيت لــة تايبةمتةنديةكــةي وبــة وةزيــ    
 .ثةيوةست دةبَيت

 :بةر َيوةبةرايةتة طشتة ثؤليس: ثازدة
بةر َيوةبةرَيكة طشتة خـاوةن ئـةزموون و ثسـثؤر  لةكارةكةيـدا بـةر َيوةى دةبـات كـة بر وانامـةى زانكـؤية           -1

. كةما نـةبَيت ( عميد)سةرةتاية بةدةست هَينابَيت و ئةرسةرَيكة هَيزةكانة ئاسايشة ناوخؤ بَيت، ثةةي لة 
كـةما نـةبَيت، كـة ثاراسـتنة سيسـتةمة طشـتة و ثيــادة       ( رائـد )ياريـدةى دةدةن، ثةـةيان لـة    ( ياريـدةر )دوو 

. كردنة بنةماى سةروةرية ياسـاو، هـةر كارَيـ  ثَيوةنـدى بـة كاروبـارى ثؤليسـةوة هـةبَة، دةطرَيتـة  ئةسـتؤ          
- :بارةطاى طشتة بةر َيوةبةرايةتة طشتة ثؤليس لةمانة ثَي  دَيت

 (.احلركات)رايةتة تاوانكاري و مجوجؤَل بةر َيوةبة -د
 .بةر َيوةبةرايةتة كارطَير ي -ب
 .بةر يوةبةرايةتة رةرمانطةى ياساية -ج
 .بةر يوةبةرايةتة ذمَيركارى -د
 .بةر يوةبةرايةتة لَيوردبوونةوةو ضاودَيري -ه
 .بةر يوةبةرايةتة ئامار -و
 .بةر يوةبةرايةتة ثالندانان و بة دواداضوون -ز
 .ر يوةبةرايةتة مةشق و شياندنبة -ح

 .بةر يوةبةرايةتة بةدواداضوونة توندو تيذية دذ بة ذنان -ط
 :ئةم بةر يوةبةرايةتيانةى خوارةوةشة ثَيوة بةندن -2

 .بةر َيوةبةرايةتيةكانة ثؤليسة ثارَيزطاكان -د
 .بةر َيوةبةرايةتيةكانة بةرطرى شارستانة لة ثارَيزطاكاندا -ب
 .تي ثؤليسة كارةباى هةرَيمبةر َيوةبةراية -ج
 .بةر َيوةبةرايةتي ثؤليسة ثاراستنة دامودةزطاكانة ثةترؤل -د
 بةرَيوةبةرايةتي ثارَيزطاري لة دارستان وذينطة لة هةرَيمدا -ه
 .بةر َيوةبةرايةتي لَيثَيضينةوةي بةَلطة تاوانكاريةكان لة هةرَيمدا  -و
 .ليسبةر َيوةبةرايةتي ثةيوةندي ثَيوة كردني ثؤ -ز
 .بةر َيوةبةرايةتي بةرطرى شارستانة لة رر ؤكةخانةكاندا -ح



 411 

 .بةر َيوةبةرايةتي ثؤليسة ضاالكيةكاني شارستاني لة هةرَيمدا -ط
 :بةر َيوةبةرايةتي طشتة طةشت وآلتنامة: شازدة

رةكـةي  ئةرسةرَيكي هَيزي ئاسايشي ناوخؤ بة ثةةى بةر َيوةبةرى طشتة وخاوةن ئةزموون و تايبةمتةند لة كا
سةرؤكايةتي دةكات كة بر وانامةي زانكؤيي سةرةتايي هةبَي ، يان ئةرسةر بَيت لة هَيزةكانة ئاسايشة طشتة 

( ياريـدةر )كةما نةبَيت و بر وانامةى زانكـؤية سـةرةتاية بـة دةسـت هَينـا بَيـت و دوو       ( عةميد)و ثةةى لة 
بارَيكة وآلتنامةو ناسـنامةي بـاري شارسـتانة و    هةموو كارو. كةما نةبَيت( رائد)يارمةتة دةدةن، ثةةيان لة 

بارةطاي طشس لة مانةى خوارةوة ثَي  . ئيسامةو ثاسثؤر ت  لةضوارضَيوةى ياسا بةركارةكاندا دةطرَيتة ئةستؤ
 :دَيت

 .بةر َيوةبةرايةتية كاروبارى وآلتنامة -د
 .بةر َيوةبةرايةتي كاروبارى ثاسثؤرت  -ب
 . ئيسامة بةر َيوةبةرايةتي كاروبارى -ج
 .بةر َيوةبةرايةتي كاروبارى ناسنامةي شارستاني -د
 .بةر َيوةبةرايةتي رةرمانطةى ياساية -ه
 .بةر َيوةبةرايةتية كارطَير ي وخؤيةتي -و
 .بةر َيوةبةرايةتية ذمَيركارى -ز
 .بةر َيوةبةرايةتية لَيبووردنةوةو ضاودَيري -ح

 .بةرَيوةبةرايةتي ئامار -ط
 :بةندن ئةمانةشة ثَيوة -2

 .بةرَيوةبةرايةتييةكانة وآلتنامةو ناسنامةي باري شارستاني لة ثارَيزطاكاندا -د
 .بةرَيوةبةرايةتييةكانة ثاسثؤر ت لة ثارَيزطاكاندا -ب
 .بةرَيوةبةرايةتييةكانة ئيسامة لة ثارَيزطاكاندا -ج

 :بةرَيوةبةرايةتيي طشتة هاتووضؤ: هةظدة
ناوخؤ سةرؤكايةتي دةكات بة ثةةى بةرَيوةبةرى طشتة وثةةي لة عةميد ئةرسةرَيكي هَيزةكاني ئاسايشي  -1

كةما نةبَي و، بر وانامةى زانكؤى سةرةتاية بة دةست هَينابَيت و لة بوارى كارةكةى خؤيدا بـة ئـةزموون و   
 .ثسثؤر  بَيت

ــدةر/ )دوو ــة    ( ياري ــةيان ل ــة ثة ــةتية دةدةن ك ــد)يارم ــاكان و   ( رائ ــةثاندنة ياس ــةبَيت، س ــةما ن ــر ةوو  ك ثَي
ر َينماييةكانة هاتووضؤ و ر َيكخستنة مجوجؤَلة ر ةوت و، ئةندازةى هاتووضـؤ لةئةسـتؤ دةطرَيـت و لةمانـةى     

 :خوارةوة ثَي  دَيت
 .بةرَيوةبةرايةتي كاروباري هونةري -د

 .بةرَيوةبةرايةتي ئةندازةي هاتووضؤ -ب
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 .بةرَيوةبةرايةتي كارطَير ي وخؤيةتي -ج
 .رةرمانطةي ياسايي بةرَيوةبةرايةتيي -د
 .بةر َيوةبةرايةتي ذمَيركاري -ه
 .بةرَيوةبةرايةتي لَيووردبوونةوة وضاودَيري -و
 .بةرَيوةبةرايةتة ثالن دانان وبةدواداضوون -ز
 .بةرَيوةبةرايةتي مريةو ثةيوةندي كردن -ح
 .بةر يوةبةرايةتيةكانة هاتووضؤى ثارَيزطاكانيشة ثَيوة بةند دةبن  -2

ــت: هــةذدة ــة نــاوخؤ دةس ــكنينة هَيزةكــانة ئاسايش ــؤية   : ةى ثش ــت و بر وانامــةى زانك ــثؤر  بَي ــةزموون و ثس ئ
سةرةتاية بةدةست هَينابَيت، ذمارةيةك ثشكَينةر لة طةورة ئةرسةرانة هَيزةكانة ئاسايشة ناوخؤ  ياريـدةى  

ناوخؤ ورةرمانطة ئةم دةستةية تايبةمتةند دةبَيت بة ثشكنينة طشت بةرَيوةبةرة طشتيةكاني هَيزي . دةدةن
 . سةربازيةكاني ديكةي ثةيوةست بة وةزارةت

 :دادطاكاني هةميشةيي هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ: نؤزدة
ئةم دادطاية، بة رةرماني وةزير، ثَي  دَيت لة سةرؤكي دادطا كة ثةةي لة عةميد كةما نـةبَيت وئـةزمووني   

لـة عةقيـد كـةما نـةبَيت ئةنـدامَيكي يـةدةط        ساأل كةما نةبَيت ودوو ئةندامي هةميشـةيي ثةـةيان   10لة 
وداواكارَيكي طشس ثةةيان لة نةقيب كةما نةبَي وطشتيان لة ئةرسةراني هَيـزي ئاسايشـي نـاوخؤ وهـةَلطري     

 .بروانامةي زانكؤيي سةرةتايي لة ياسا دةبن
ةر وكارمةنـداني  دادطا تايبةمتةند دةبَيت بـة بينـيين طشـت جؤرةكـاني ئـةو تاوانانـةي دةخرَينـة ثـاأل ئةرسـ         

هيزي ئاسايشي ناوخؤ وياساكاني سزايي واصولي تايبةت بة هَيزي ئاسايشي نـاوخؤ وياسـاكاني سـزايي ديكـة     
ــولي دادطــاي ســزايي ثيــادة دةكــةن وبر يارةكانيــان دةكةونــة بةرضــاودَيري ولَيوردبوونــةوةي دادطــاي          واص

ــةكاني دادوةران بــؤ ســ   ــةي  ثَيداضــوونةوةي هــةرَيمي كوردســتان ودةرماَل ةرؤك وئةنــداماني دادطاكــة ودةرماَل
 .داواكاري طشس بؤ داواكاري طشس سةرف دةكرَيت

 :نووسينطةي كؤض وكؤض ثَيكراوان: بيستةم
ئةم نووسينطةية بـة وةزيـرةوة ثةيوةسـت دةبَيـت و رةرمانطـةكاني كـؤض و كـؤض ثَيكـراوان، لـة ثارَيزطاكـاني           

 .هةرَيمدا ثَييةوة ثةيوةست دةبن
 :ؤلَيذي ثؤليسك: بيست و يةك

بة ثةةي بةر َيوةبةري طشس بةر َيوةي دةبات وراستةوخؤ سةر بة وةزير دةبـَي بةمـةرجَي    ( ر اطرَيكي كؤلَيذ)
 .ئةرسةرَيكي ثؤليس ثةةي لة عةقيد كةما نةبَيت وبة ثةير ةوَيكي تايبةت كارةكاني رَي  دةخرَيت

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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ان ئةوانةي ناويان حازر نووسراوة دةر ؤن بة  ايبيان دةنووسني، ئَيستا هةذدة كةس نووسراوة  ائيب، بةر َيز
بةاَلم ثةجناو هةشت كةس  ائيبة لةطةَل ئيجازة، بؤ ئاطاداريتان، من ئـاخريي جةلسـة ئةوانـةي حـازر نـةبن      

 .ناوةكانيان بة  ائيب دةنووسني، ئةمة يةك
ــة  / دوو ــَيتة دةرةوة ل ــةوةي دةض ــب       ئ ــة  ائي ــةوين ب ــت ئ ــة دةرةوة بَي ــاتر ل ــة زي ــة دة دةقيس ــة ل ناو جةلس

 .دةنووسرَيت، بؤ ئاطاداريتان، ئَيستا  بة عةرةبي بيخوَينةوة تكاية

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة. 3

الن املواايع الواردة يف هذه املواد تندرج كللها  ( والسابعة, السادسة, اخلامسة, الرابعة, الثالثة)نقرتح دمج املواد 
وحتديلد علدد   , تعديل الفقرة الثانية من املادة الثالثة, امن تشكيالت الوزارة مع  اقرتاح اجراء هذه التغريات

وتنظم تشكيالت الوحدات )حذف مجلة , املستشارين الواردة يف املادة الرابعة بأربعة و إعادة صياغة هذه املادة
واعلادة تبويلب اعضلاء    , اللواردة يف امللادة اخلامسلة واعلادة صلياغتها     ( ارية يف االقليم وصلالحياتهم بقلانون  االد

وإعللادة صللياغتها املللادة , اجمللللس الللواردة يف املللاداة السادسللة حسللب أهميللة وتسلسللل الوظيفللة يف الفقللرة األوا  
 :لتكون املادة الثالثة على الشكل اآلتي, السابعة

 (رةتشكيالت الوزا)
 :تتشكل الوزارة  نايلى: املادة الثالثة

هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن تنفيذ سياساتها واالشراف على تنفيذ القوانني واالنظمة : الوزير: اوال 
واصدار التعليمات واالوامر والبيانات امن مهام اعمال الوزارة وتشكيالتها وسائر شؤونها االداريلة والعسلكرية   

ية والفنية ومتابعتها وتوجيهها والتنسيق بني مرافقها العامة المن حلدود هلذا القلانون والقلوانني      والتنظيم
النافذة االخرا، وله ختويل بعض من صالحياتها اا وكالء الوزارة ورؤساء الوحلدت االداريلة وامللدراء العلامني     

 .فيه ورؤساء الدوائر ويكون مسؤال امام جملس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا
 :وكيال الوزارة: ثانيا 

 .وكيل الوزارة  لشؤون قوا االمن الداخلي -1
 .وكيل الوزارة لالدارة العامة -2

يتوليان االشراف على قوا االملن اللداخلي وعللى دوائلر الشلؤون العاملة والوحلدات االداريلة واالدارات احملليلة          
يكونا من ووي اخل ة والكفاءة وحاصلني على شلهادة  وميارسان املهام والصالحيات التى خيودما الوزير على ان 

 .جامعية اولية على االقل
يرأسه موظف بعنوان مدير او اابط التقل رتبته عن نقيب حاصل على شهادة جامعية : مكتب الوزير: ثالثا 

 .اولية، ويعاونه عدد من املوظفني واملنتسبني
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مكتلب خللا  يرأسلله موظلف أو اللابط بعنللوان مللدير    يكللون لكللل وكيللل وزارة: مكتبللا وكيلللي اللوزارة : رابعلا  
 .ويساعده عدد من املوظفني واملنتسبني

يكللون مستشللار الللوزير بدرجللة خاصللة ومللن  لللة الشللهادة اجلامعيللة االوليللة يف جمللال  : املستشللارون: خامسللا 
القضلايا   سنة ومن ووي اخل ة والكفاءة يتلولي ابلداء املشلورة يف   ( 15)اختصاصه وله خدمة فعلية التقل عن 

 .احملالة اليه من الوزير ويتم تعينه باقرتاح من الوزير على ان اليتجاوز عددهم عن اربعة 
 :حمافظوا االقليم: سادسا 

هو املوظلف التنفيلذي االول يف احملافظلة ويلرتبط بلالوزارة اداريلا  وعليله تنفيلذ القلوانني واالنظملة           : احملافظ
فيملا خيلص احلقلوق واخلدملة     ( وكيلل وزارة )ء وهلو بدرجلة خاصلة    والتعليمات واالواملر الصلادرة ملن اللوزرا    

 .الوظيفية
 :جملس الوزارة: سابعا 

 :ويتألف من( جملس الوزارة)يشكل يف ديوان الوزارة جملس يسمى / 1
 الوزير                            رئيسا للمجلس. أ

 وكيال الوزارة                       اعضاء. ب
 اعضاء                           احملافظون  . ج
 املدراء العامون                        اعضاء. د

 املستشارون                          اعضاء. هل
 .يتوا اجمللس دراسة ومناقشة وابداء الرأي يف كل ما حيال اليه من الوزير/ 2
ن لله اختصلا  او خل ة حلضلور اجللسلة او      للوزير دعوة اي من منتس  الوزارة او اللوزارات االخلرا  نل   / 3

 .حبسب االقتضاء
يعقد اجمللس اجتماعاته كل ثالثة اشهر او بدعوة من اللوزير و برئاسلته ويف حاللة غيابله ينلوب عنله يف       / 4

 .رئاسة اجللسة وكيل الوزارة الذي يكلفه الوزير بذلك
 .تعت  قرارات اجمللس نافذة من تاري  صدورها/ 5

يرأسها موظف بدرجة  مدير عام حاصل على شهادة جامعية  اولية ومن ووي : رية العامة للديواناملدي: ثامنا 
 :اخل ة والكفاءة وترتبط بها

 .مديرية االدارة -1
 .مديرية الذاتية -2
 .مديرية احلسابات -3
 .مديرية التخطيط واملتابعة -4
 .مديرية املرية واالليات -5
 .مديرية االعالم والعالقات -1
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 .مديرية التدقيق والرقابة -7
 (بنك املعلومات)مديرية تكنولوجيا املعلوماتية  -8

يرأسلها موظلف بدرجلة ملدير علام حاصلل عللى شلهادة جامعيلة  اوليلة او           : املديرية العاملة للداخليلة  : تاسعا 
ة اابط يف قوا االمن اللداخلي التقلل رتبتله علن عقيلد وحلائز عللى شلهادة جامعيلة أوليلة وملن ووي اخلل             

 :والكفاءة وترتبط بها املديريات التالية
 .مديرية متابعة العنف اد املرأة -1
 .مديرية اجلمعيات و املنظمات واالحزاب -2
 .مديرية االمور السرية واالتصاالت اخلاصة -3
 .مديرية التوجيه واالرشاد املعنوي -4
 .مديرية متابعة اجلرائم املنظمة -5
 .والدراسات والبحوثمديرية التدريب والتأهيل  -1
 .مديرية التنسيق والعالقات االقليمية -7

 :املديرية العامة لالدارة احمللية: عاشرا 
 :.يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ووي اخل ة والكفاءة و ترتبط بها

 .مديرية االدارة والذاتية -1
 .مديرية احلسابات -2
 .كمديرية االمال -3
 .مديرية التدقيق والرقابة -4
 .قسم هندسة املشاريع والتصاميم -5
 .مديرية التخطيط واملتابعة -1
 .مديريات االدارات احمللية يف حمافظات االقليم -7

 :هيئة التفتيو االداري: حادي عشر
ة، يعاونله  يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ووي اخل ة واالختصا  حاصل على الشلهادة اجلامعيلة االوليل   

عدد ملن املفتشلني ختلتص اديئلة بتفتليو الوحلدات االداريلة واللدوائر وامللديريات العاملة واالقسلام التابعلة             
 .للوازارة عدا دوائر قوا االمن الداخلي

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :مركز التطوير االداري: ثاني عشر

مسلتوا ادائهلم وامكانيلاتهم العلميلة واالداريلة       دارية ورؤسلاء الوحلدات االداريلة ورفلع    يقوم باعداد الكوادر اال
 .والتنظيمية والفنية وينظم شؤون املركز بنظام
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 :مديرية شؤون قوا االمن الداخلي: ثالث عشر
 يرأسها اابط شرطة التقل رتبتة عن رائد وملن ووي اخلل ة والكفلاءة يف جملاالت عملل قلوي االملن اللداخلي        

وتكون يف مقر الوزارة وحتدد مهامها يف التنسيق بني املديريات العامة لقلوا االملن اللداخلى واللدوائر التابعلة      
 .لوكيل الوزارة لشؤون قوا االمن الدخلي

 :الدائرة القانونية: رابع عشر
والكفلاءة   يراسها موظف بدرجة مدير او اابط حاصل على الشهادة اجلامعيلة االوليلة يف القلانون ولله اخلل ة     

 .على ان اليقل عن عشر سنوات يف جمال اختصاصه ويرتبط بالوزير
 :املديرية العامة للشرطة: خامس عشر

يديرها مديرعام من ووا اخل ة واالختصا  يف عمله حاصل على شهادة جامعية أولية ومن اباط قوا . 1
عن رائلد ويتلوا حفلظ النظلام العلام       االمن الداخلي التقل رتبته عن عميد ويعاونه مساعدان التقل رتبتهما

 :وتطبيق مبدأ سيادة القانون وكل ماله عالقة بأمور الشرطة ويتالف املقر العام للمديرية العامة للشرطة من
 .مديرية اجلنائية واحلركات -أ

 .مديرية االدارة -ب

 .مديرية الدائرة القانونية -ج
 .مديرية احلسابات -د

 .ةمديرية التدقيق والرقاب -هل
 .مديرية االحصاء -و
 .مديرية التخطيط واملتابعة -ز
 .مديرية التدريب والتأهيل -ح

 .مديرية متابعة العنف اد املرأة -ط
 :وترتبط بها املديريات التالية. 2

 .مديريات شرط احملافظات -أ
 .مديريات الدفاع املدني يف احملافظات -ب
 .مديرية شرطة كهرباء االقليم -ج
 . اية الغابات والبيئة يف االقليم مديرية شرطة -د

 .مديرية شرطة  اية املنشات النفطية -هل
 .مديرية حتقيق االدلة اجلنائية يف االقليم -و
 .مديرية خمابرة الشرطة -ز
 .مديريات الدفاع املدني يف املطارات -ح

 .مديرية شرطة النشاطات املدنية يف االقليم -ط
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 :العامة مديرية السفر واجلنسية: ساد  عشر
يرأسها اابط بدرجة مدير عام من اباط قلوا االملن اللداخلي التقلل رتبتله علن عميلد عللى ان يكلون          . 1

حاصل عللى شلهادة جامعيلة اوليلة وملن ووي اخلل ة واالختصلا  يف جملال عملله ويعاونله مسلاعدان التقلل             
القاملة واجللوازات المن حلدود     رتبتهما عن رائد يتوا كافلة الشلؤون املتعلقلة باجلنسلية واالحلوال املدنيلة وا      

 -:القوانني النافذة ويتألف املقر العام من
 .مديرية شؤون اجلنسية  -أ

 .مديرية شؤون اجلوازات  -ب
 .مديرية شوؤن االقامة  -ج

 . مديرية شؤون االحوال املدنية  -د

 .مديرية الدائرة القانونية  -ه

 . مديرية االدارة والذاتية  -و

 .مديرية احلسابات  -ز

 .مديرية التدقيق والرقابة  -ح

 .مديرية االحصاء  -ط

 : وترتبط بها. 2

 مديريات اجلنسية واالحوال املدنية يف احملافظات   -أ

 .مديريات اجلوازات يف احملافظات  -ب
 .مديريات االقامة يف احملافظات  -ج

 :املديرية العامة للمرور: سابع عشر
اط قوا االمن الداخلي حاصل على الشهادة اجلامعية االوليه ومن يرأسها اابط بدرجة مدير عام من اب -1

ووي اخل ة واالختصا  يف جمال عمله التقل رتبته علن عميلد ويعاونله مسلاعدان التقلل رتبتهملا علن رائلد         
- :يتوا تطبيق القوانني واالنظمة والتعليمات املرورية وتنظيم حركة السري وهندسة املرور وتتألف من

 .لشؤون الفنيةمديرية ا -أ
 .مديرية  هندسة املرور -ب
 .مديرية االدارة والذاتية -ج
 .مديرية الدائرة القانونية -د

 .مديرية احلسابات -هل
 .مديرية التدقيق والرقابة -و
 .مديرة التخطيط واملتابعة واالحصاء -ز
 .مديرة املرية واالليات واملخابرة -ح
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 .وترتبط بها مديريات مرور احملافظات-2
 :هيئة تفتيو قوا االمن الداخلي: امن عشرث

يرأسها اابط بدرجة مديرعام التقلل رتبتله علن عميلد ملن ووي اخلل ة واالختصلا  يف جملال عملله وملن           
 لة الشلهادة اجلامعيلة االوليلة، يعاونله علدد ملن املفتشلني ملن كبلار الباط قلوا االملن اللداخلي وختلتص               

 .الداخلي والدوائر العسكرية االخرا املرتبطة بالوزارة بتفتيو مجيع املديريات العامة لقوا االمن

 :احملاكم الدائمية لقوا االمن الداخلي: تاسع عشر
تشكل احملكمة بأمر من الوزير من رئيس احملكمة التقل رتبته عن عميد وله خل ة التقلل علن عشلر سلنوات      

ي علام التقلل رتبتهملا علن     وعضوين اساسني التقل رتبتهما عن عقيد وعضلو احتيلاط بلنفس الرتبلة وملدع     
نقيب وان يكون كل منهم من الباط قلوا االملن اللداخلي وملن  للة الشلهادة اجلامعيلة االوليلة يف القلانون           
وختتص احملكمة بالنظر يف كافة انواع اجلرائم املسندة اا اباط ومنتس  قوا االمن الداخلي وتطبق حبقهم 

من الداخلي وكذلك القوانني العقابية االخرا واصلول احملاكملات   القوانني العقابية واالصولية اخلاصة بقوا اال
العلراق ويصلرف خمصصلات     -اجلزائية وختضلع قراراتهلا اا رقابلة وتلدقيق حمكملة متييلز إقلليم كوردسلتان         

 .احلكام لرئيس واعضاء احملكمة وخمصصات االدعاء العام للمدعي العام
 :مكتب ادجرة واملهجرين: عشرون

 .مباشرة ويرتبط بها مديريات ادجرة واملهجرين يف حمافظات االقليم يرتبط بالوزير
 :كلية الشرطة: حادي وعشرون

بدرجة ملدير علام يلرتبط بلالوزير مباشلرة عللى ان يكلون الابط شلرطة التقلل           ( عميد كلية)يتوا ادارتها 
 .رتبته عن عقيد وتنظم امورها بنظام خا 

 (:ووكيكةمال كةرك.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان، ئَيستا ثَين ئةوةي بضني دةرطاي طيتتوطؤ بكةينةوة، رةئي جةنابي وةزير دةثرسني بؤ ئةم دةجمة، 

 .بزانني رةئيان ضؤنة
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، دوو موالحـةزةم هةيـة   ئَيمة هيض ئيةتريازمان نيية لةسـةر ئـةو دار شـتنة، مـواريسني لةسـةري، بـةس يـةك       

ــة     ( مديريللة متابعللة العنللف اللد املللرأة  ) ــونكة ئَيم ــت، ض ــةوة البةَي ــن ئ ــي م ــة رةئ ــا هــاتووة، ب ــة زؤر جَيط ل
 .موديريةتَيكي عام دروست دةكةين

، ضـونكة لـة   (........ويرأسلها موظلف بدرجلة    )، كة خوَينديةوة نةيطوت (مركز التطويراالداري)نوقتةي تر، 
ــت   ــةمووان دةَلَي ــة    ( رأسللها موظللف بدرجللة عقيللد او رائللد  ي)ه ــةكرد ل ــاس ن ــداري ب ــةتويري ئي ــةزي ت مةرك

 .خوَيندنةوةدا، زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

يةعين بؤ دةجمةكة مواريسن، ثَيشنياري ليذنـةي هاوبـة ، ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤ كـة ئـةو ماددانـة بـةو          
ةي بةر َيز، ئةنداماني ثةرلةمان ئةطةر ئَيـوة مـواريسن بـةو شـَيوةيةي كـة هـاتووة       شَيوةية دةمج بكرَيت، ئَيو

كوردي و عةرةبي خوَيندرايةوة بؤ دةجمةكة، ثاشان موناقةشة دَيينةوة لة بيدايةت دةست ثَي دةكـةين، كـَي   
؟ زؤر مواريسـة بـؤ دةجمةكـة دةسـس بــةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلــدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتــةوة          

سوثاس، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا، زؤر سوثاس، ئَيستا ليذنةي ياسـايي دووبـارة لـة ثَيشـةوة دةسـت ثـَي       
 .بكةن

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةردوو ليذنة ثَيشنياز دةكةين كة ماددةكة هةمووي ثَيكةوة طيتتوطؤي لةسةر بكرَيت و موناقةشـة بكرَيـت،   

كةس ض موالحةزةي هةية لةسةر بر طةكان موالحةزاتي خؤي بَةـَينت، لَيـرة  ئَيمـة تةسـجيةي دةكـةين،      هةر 
 .دوايَي دةدةينة دةنطدانةوة، زؤر سوثاستان دةكةين

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بنووسـني، كوَيسـتان خـان     ئةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت موناقةشة بكةن دةستيان بـةرز بكةنـةوة تـاكو ناويـان    
 .رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـــن ثَيشـــنيار دةكـــةم بةر َيوةبةرايـــةتي طشـــس بةدواداضـــووني توندوتيـــذي دذ بـــة ئـــاررةتين دابنرَيـــت،  

ــةاَلم بةر َيوةبةرايــ       ــة ئاررةتــان هةيــة، ب ــةتي بةدواداضــووني توندوتيــذي دذ ب ةتي طشــس كــة  بةر َيوةبةراي
 .سةرثةرشس ئةو بةر َيوةبةرايةتي توندوتيذيانة بكات لة ثارَيزطاكان

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

كوَيستان خان جةنابي وةزير لة بيدايةتي جةلسة ئةو ثَيشنيارةي كرد، كة موديريةتي عـام بـؤ توندوتيـذي    
 .تة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس، كوردستان خان كةرةم بكةدذي ئاررةتان ئيزارة بكرَينت، ئةوين دةخرَي

 :بةر َيز كوردستان ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي سَييةم لة خاَلي نؤو ثازدةدا هـاتووة سـةبارةت بـة بةر َيوةبةرايةتيـةكان ديسـان تةئكيـد       

يـة طشـتيةكان ببَيتـة بةر َيوةبةرايـةتي طشـس      دةكةمةوةو ثشتيواني لة كوَيسـتان خـان دةكـةم بةر َيوةبةرايةت   
 .توندوتيذي دذ بة ئاررةت لة دوو خاَليشدا هاتووة، ثَيشاين لة كؤبوونةوةكان باوان كردووة
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

، ئـيا ثَيويسـت   سوثاس، كاك جةمال رةرموو، تكاية دووبارةي مةكةنةوة، شتَي  كة طوتراوةو ديـارة، روونـة  
ناكات جارَيكي تر، كةي دةستت بـةرز كـرد يـان لةطـةَلي، يـان لةطـةَلي نـي، ئـةوجا دةنـط بـدة، كـاك جـةمال             

 .كةرةم بكة
 :بةر َيز مجال يوسف بؤتاني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تَيكي تـر  من ثَيشـنيارَي  دةكـةم، ئةطـةر جـةنابي وةزيـر ثَيـي بـا  بَيـت موديريـة         ( للمرور العامة املديرية)

، ئَيستا دانرَيت لة كوردستاندا هةمووي، بة رةئي (مديرية الرادارات والشؤون الفنية)ئيزارة بكرَيت، ئةوين 
ــن       ــي م ــة رةئ ــت، ب ــان دادةنرَي ــةر جادةك ــتا لةس ــت، ئــةوةي رادارات ئَيس ــوهيمين دةبَي ــةتَيكي م ــن موديري م

اريشـةو باشـة لـة مةسـةةحةتي ئَيمةيـة،      موديريةتَيكي موهيمة بة ئةركي خؤي هةَلدةستَيت و شـتَيكي حةز 
 .سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، دكتؤر رةمةزان رةرموو

 :رمضان عبدالر ن حممد راا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــت ســةرؤكايةتي دةكــات، ئ / مــن ســَي تَيبيــنم هةيــة، يةكــةم  ةمــة ئســةوبي بةر َيوةبــةري نووســينطةكان دةَلَي

 .بةر َيوةبردنة، ئةم سةرؤكايةتية نازامن بؤضي هةموو رؤذَي دووبارة دةبَيتةوة لة ياساي وةزارةتةكان

دةربــارةي موستةشــارةكانين، لــة هــيض ئةجنومــةني وةزارةتَيكــدا موستةشــارةكان ئةنــدام نــةبوون دةنطيــان   
داري دةكـات لـة ئةجنومـةني وةزارةتـدا،     هةبَيت، ئةوة راوَيذ ثَيشكة  بة جةنابي وةزير دةكات، وةزيـر بةشـ  

نوقتةيةكي ترين لةسةر موستةشارةكان مـةرج نييـة ئةمانـة مـوةزةف بـن و دةرةجـةي تايبـةتي، دةكرَيـت         
 .ئةمانة نووسينطة بن، خةَلكي شةخصي بَيت، ياخود وةك نووسينطةيةك بن بؤ كاتي ثَيويست

ةحديد بكةين بؤ هـةموو وةزارةتَيـ  وةكـو يـةك،     نوقتةيةكي ترين، ذمارةيان، مةرج نيية ئَيمة ذمارةيان ت
ئةم وةزارةتة ئين و ئيختيصاصاتي زؤري هةية، ناكرَيت وةكو وةزارةتَي  ئيشَيكي هةية بَةَيني دةبَيت ضوار 
موستةشــار بَيــت، دةكرَيــت دة موستةشــاري هــةبَيت بــةثَيي ئــةو تايبةمتةندانــةي، يــان ئــةو ئةركانــةي كــة    

 .بؤ دةسس ببةستني، زؤر سوثاس وةزارةتةكة بةجَيي دَينَيت
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، دكتؤرة شوكرية رةرموو
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 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو   ،(وحاصالن عةة شهادة جامةية اوليـة عةـة االقـ    )بةر اسس من تَيبينيم لةسةر خاَلي دووةم كة دةَلَيت 

ة نةمَينَيت و، هةموو ضـؤن مةكتـةبي وةزيـر دةبَيـت شـةهادةي جـاميةي هـةبَيت، مـن ثَيشـنياز          (عةة االق )
دةكةم موستةشارةكانين و لةطةَل موحارزي ئيسةيمين ئةوانين شةهادةي هينيـان هـةبَيت، ضـونكة ثةـةي     

دا ئَيمــة بر يارمانــدا موحــارز ثةةكــةي وةكيــ  وةزيــرة، هــةروةها مــودير عامــةكانين لــة وةزارةتــةكاني تــر   
 .هةموويان هةَلطري شةهادةي جاميةي بن، بؤية من ئةو ثَيشنيازة دةكةم، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك شةوقي رةرموو

 :بةر َيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـة هـاتووة لـة دَيـري دووةم نيهايـةتي دَيـري دووةم دةَلَيـت         لة بر طةي يةكـةم دةربـارةي سـةاَلحياتي وةزيـر    

 .شي بؤ زياد بكرَيت، ئةوة لةوَيية نةقصةكة(وسائر شؤونها االدارية واملالية)

ئـةوة  ( يتم تعينه باقرتاح من الوزيز وموافقة جملس اللوزراء )، دةَلَيت (اريستشارون)لة خاَلي يةكةم دةربارةي 
 .ةزارةتةكاني ديكة  وا هاتووةثَيويستة لة هةموو قانوني و

خاَلَيكي ديكة زياتر بؤ ليذنةي قانونيية، ئَيمة لة تةواوي قانوني وةزارةتةكان ئَيمة بة  بـة حـاَلي خؤمـان    
دائيمةن ئيشارةمان داوة بة بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكان نةضووينةتة ناو تةراصـي ، لَيـرة زؤر ضـووينة نـاو     

 .ئةوة رةنطة وةاَلمةكةي لة الي ليذنةي ياسايي بَيت، زؤر سوثاس ئةو تةراصيةة بؤ ئةو وةزارةتة،
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .سوثاس، كاك خةلي  رةرموو
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 1222اتووة لـة سـاَلي   موالحةزةم لةسةر بر طةي يةكةمة، ئةمة لة قـانوني هـةموو وةزارات بـةم شـَيوةية هـ     

تاكو ئَيستا  هةر بةردةوام بووة، بؤ خؤم موالحةزةيةكم بـؤ دروسـت بـووة ضـةند جـارين باسـم كـردووة،        
جارَيكي ترين خوشكة ثةخشان عةيين ئةو نوقتةي ئيسـارة كـرد، لـة ليذنـةي ياسـايين باسـم كـرد، بـةس         

يان حةز دةكةم سةيدا ررسةتين بة جـددي  تاكو ئَيستا نازامن يةعين وةرنةطرياوة، من دظَيت ئةو بؤضوونة 
ئةو مةوزوعة وةقيتة لةسةر بكات، ئةوة ئاخري وةزارةتة موناقةشة دةكةين، لَيرة ئَيمة باسـي مةسـةووليةتي   
وةزير دةكةين، بر طةي يةكةم باسي وةزير دةكةين كة سةرؤكي بااَلي وةزارةتة، بـةر َيوةبردن و سةرثةرشـس   

ويكلون مسلؤوال  املام    )ت دةكـات لـة ئـةخريي ماددةكـة لـة هـةموويان دةَلـَيني        كردني هةموو كاروباري وةزارة
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، مةسةووليةتي ئةجنومـةني وةزيـران لةطـةَل وزةرا، وةزيرةكـان     (جملس الوزراء باعتباره عضوا  متضامنا  فيه
ئان مةسةووليةتي رةرديية، يان مةسةووليةتي تةزامونيـة، يـةعين مةسـةووليةتي جـةماعي، مةسـةووليةتي      

ماعي، يان مةسةووليةتي شةخصي، ئةطةر حكومةت هةموو بَيت، مةجةيسي وزةرا هةموو بَيت، ئةوة بؤ جة
خؤي وةكو سياسةتي عام هةموو ثَيكـةوة مةسـةووليةتي تـةزامونيان هةيـة، بـةس لَيـرة لـةو بر طةيـة باسـي          

ارةت ئَيسـتا كـةم   وةزير دةكةين، وةزير مةسةوولة بةرامبةر مةجةيسي وزةرا هـةموو ئـةرك و كاروبـاري وةز   
تةرخةميةك، خةلةلَي ، نةقصَي  لة شورتةي مرور بَيت، يان لة دييتال مةدةني بَيـت، يـةعين هـةر ئيشـَي      
ــت، وةزارةتــي زراعــة ض عيالقــةتي ثــَي هةيــة، وةزارةتــي صــحة ض      بــاقي ئيختيصاصــي وةزارةتــي نــاوخؤ بَي

ي رةرديية بةرامبةر مةجةيسي وزةرا، نة عيالقةتي ثَي هةية، من دةَلَيم لةوَي مةسةووليةتةكة مةسةووليةت
بة ئيةتيباري عوزوي موتةزامينن لة سياساتي عام هي حكومةت بةشَيوةيةكي طشـس وةزيـر مةسـةووليةتي    
تةزاموني هةية، بةس بؤ وةزارةتي ناوخؤ لـة نيتـاقي ئيختيصاصـي سـةر وةزارةت مةسـةووليةتي رةردييـة،       

ــةعين   ــية، ي ــ(يتحمللل كامللل املسللؤولية )شةخص ــةووليةت    ، ك ــة مةس ــ  ل ــةعين جوزئَي ــةزاموني، ي ــت ت ة طوت
هةَلدةطرَيت، ئةواني ترين مةسةووليةت دةبَينت، مـن لَيـرة دةَلـَيم مةسـةووليةتةكة لَيـرة مةسـةووليةتَيكي       

 .رةرديية، نةك تةزاموني، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، ثةخشان خان رةرموو

 :ن عبداهلل زةنطةنةبةر َيز ثةخشا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةئيدي ئةو دةجمة دةكةم كة لة راثؤرتي هاوبةشي هةردوو ليذنةي ياسايي و ناوخؤدا هاتووة، سةبارةت 
بة تةشكيالتي وةزارةت منين هةمان تَيبينيم هةية، ئَيمة ضووينةتة نـاو تةراصـيةةكةوة، كـة ئـةوة ئيشـي      

ميـةو تـةعةيمات و بةوانـة ئـةو موديرياتانـة دادةنرَيـت، لةبـةر ئـةوة مـن لةطـةَل           وةزارةت و وةزيرة بة ئةنز
 .ئةوةدانيم بضينة ناو ئةو تةراصي  و ئةو موديرياتانةوة، ئةمة دوو

كاك خةلي  ثَيشي مـن كـةوت، بةر اسـس مةسـةووليةتي تـةزاموني هـةموو وةزيرَيـ  لةبـةر ئـةوةي          / سَييةم
مةســةووليةتي تــةزاموني دةكــات لةســةر شــس كــار، ئــةوة جيايــة،  ئةنــدامي مةجةيســي وزةرايــة تةحــةمولي

ضونكة شـتةكان دَيتـة مةجةيسـي وزةرا مةسـةووليةتَيكي تـةزاموني هةيـة لـة وةزارةتـي خؤيـدا تةحـةمولي           
كامةي مةسةووليةت دةكات، لةبةر ئةوة لةطةَل ئةوةم ئةوة  موعالةجة بكرَيت بة تةواوةتي مـن ثشـتطريي   

ةكةم سةبارةت بة بةر َيوةبةرايةتيةكاني طشـس بةدواداضـووني توندوتيـذي دذي ذنـان     رةئي جةنابي وةزير د
و، ئةوة رةئي ليذنةي داكؤكي كردن لة مـايف ئاررةتـان و ذنـان بـوو، زؤر زؤر شـتَيكي سـيسةي ئينسـان زيـاتر         

ذة بـدةم بـة   دةكات كة خودي سوَلتةي تةنيتيزي ئةو ثَيشنيارة دةكات، هةر لَيرةشـدا بةثَيويسـس دةزامن ئامـا   
دةوري موديرياتي بةدواداضووني توندوتيـذي كـة ئـةوة لـة مـاوةي سـاَلَي  و قصـورة كـار دةكـةن، دةورَيكـي           

 .باشيان هةبووة لة كةم كردنةوةي ئةو دياردةية
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سةبارةت بة لَيرة لةو موديرياتانة كة من ثَيشنيار دةكةم نةك نةضينة نـاو تةراصـيةي، بـةاَلم لَيـرة هـاتووة      
بـة رةئـي   ( مديريات اجلمعيات واملنظمات واالحزاب)بةر اسس هاتووة هي دووةمي ( العامة للداخليةاملديرية )

ــةمةيات و        ــاري ج ــت ك ــة بَي ــة شــوَينَيكي ديك ــَي بكةينــةوة ل ــريي ل ــةمةيات و مونــةزةمات ئــةوة ب ــؤ ج مــن ب
 .مونةزةمات، نةك لة وةزارةتي داخةية

، ((بنـ  اريةةومـات  )مديريـة تكنولوجيـا اريةةومـات    )اوة نووسر/ سةبارةت بة موديريةي عامة ديوان، هةشتةم
( مديريـة تكنولوجيـا اريةةومـات   )الم واية ئةوة تةدقيسي دةوَيت، بةوة ناَلَين تةكنةلؤجي بة تَيطةيشتين مـن  

بةَلكو بةنطي مةعةوماتة، يان داتا بةيسة، ضـونكة ئيشـةكةي كؤكردنـةوةي مةعةوماتـة، نـةك تةكنـةلؤجياي       
طــةَل ئــةو تَيبينيانــةم كــة جــةنابي وةزيــر ســةبارةت بــة رةضــاو كردنــي ئــةو تَيبينيانــة   مــةعةومات، مــن لة

سةبارةت بة موديريةتي سةرةرو جنسـية كـة ثَيموايـة موديريـةتَيكي عـام بَيـت، ئـةو تَيبينيانـةي جـةنابي          
 .وةزير كردي بة نةزةري ئيةتيبار وةربطريَيت، سوثاس

 (:كيكةمال كةركوو.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك حاتةم رةرموو

 :بةر َيز حامت حممد جان حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ثَينجةم لة راوَيذكاران هاتووة دةَلَيت راوَيذكاران وةزيـر بةثةـةي تايبـةتي و هـةَلطري بر وانامـةي زانكـؤي       

ي خــةدةميان هــةبَي و ســةرةتايي لــة بــواري تايبــةتي خؤيــان دةبَيــت بــةالي كــةمي دةبَيــت ثــازدة ســاَل راذة 
خاوةني ئةزموون بن، من لةطةَل ئةمةم كة هةر ضـةندة زيـاتر خـاوةني ئـةزموون و لَيهـاتوويي و شـارةزايي       
بن، ئةوة جَيطةي خؤيةتي، بةاَلم ثرسيارَيكم لة ليذنةي ياسايي هةية، هةتا لة جةنابي وةزيرين ئايا ثازدة 

 .اسساَل زؤر نيية؟ ئةطةر بكرَيتة دة ساَل، زؤر سوث

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، كاك جةعيتةر رةرموو

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من كاتي خؤشي لة ليذنةكة باسم كرد، دوو تَيبينيم هةية ئةطةر جةنابي وةزير بة باشي بزانَيت لـة ثـازدة   

بكةين بر طةي دوو بكرَيتة بةر َيوةبةرايةتي خؤثيشاندانان زياد بكرَيـت،  ئَيمة ئةطةر بتوانني بر طةيةك زياد 
ئةوة بؤ جةنابي وةزير زؤر باشة ئَيستا هةية، ئةطةر بة بةر َيوةبةرايةتيةكي خؤثيشاندان ثؤليسـي تايبـةتي   

 .دةوَيت بؤ خؤثيشاندان، ئةمة يةك

ــةوة ئ   / دووةم ــةتي بكةين ــوانني دوو بةر َيوةبةراي ــة بت ــةر ئَيم ــةتي   ئةط ــت، بةر َيوةبةراي ــووكين بَي ــةر بض ةط
شـــــارةوانييةكان، ثؤليســـــي شـــــارةوانييةكان زؤر موهيمـــــة، ضـــــونكة ئَيســـــتا زؤر طررتيـــــان هةيـــــة،        
بةر َيوةبةرايةتيةكين دانَيني بؤ ثاراستين شوَينة ئاسةوارةكان لة كوردستاندا، ئـةوة  دةبَيتـة دياردةيـةكي    
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ين بةر َيوةبةرايةتيـةك بـؤ ثاراسـتين شـوَينة ئاسـةواريةكان،      طةورةو خةَل  خةريكة دةستيان بؤ دةبات، يـةع 
ــةتي         ــؤ بةر َيوةبةراي ــت ب ــاد بكرَي ــةكين زي ــةر بر طةي ــارةوانييةكان، ئةط ــي ش ــؤ ثؤليس ــةك ب بةر َيوةبةرايةتي

 .خؤثيشاندان، ئةوة زؤر ضاكة، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ةية هةية رةرموورَيزدار كاك ررسةت موداخةل

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل ئةو رةئيةمة ئةوةي خوشكة ثةخشان باسي كرد، لة قـانون بـةس باسـي موديريـاتي عـام دةكـات،       

لللوزير اسلتحداث   )سةبةب ضية؟ ئةطةر تةماشاي ثرؤذةي ئةسَةي قانونةكة بكةين لة ماددةي هةشت دةَلَيـت  
، مــادام ئةســَةةن  (مللج او فللك او الغللاء او ربللط مللديريات او اقسللام او مراكللز او شللعب عنللد االقتضللاء        او د

ئيستيحداس سةاَلحياتي وةزير دةكات، من بؤ بَيم لَيرة لة قـانون بـاس بكـةم و سـةاَلحيات بـة وةزيـر بـدةم        
 .ئيةغائي بكات، ئةوة ناحيةك

زارةت ئــةوة بــةكارمان هَينــاوة، قــانون بــةس باســي ثــَين ئَيســتا لــة قــةوانيين هةنــدةك وة/ ناحيــةي دووةم
 .موديرياتي عامي كردووة

ئةوة لة هةموويان موهيماة لة ثرؤذةي دةستوور ماددةيةك هةية دةَلَيت نابَيت ثةرلةمان / نوقتةي سَييةم
  تةنازول لة سةاَلحياتي خؤي بكات بؤ هيض جيهةتَي ، سـبةي ئةطـةر ثرؤذةكـة ئيسـرار بـوو لَيـرة ئيشـكاليَ       

 ثةيدا دةكات، تؤ لةناو قانون باسي موديرياتت كردووة؟
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك حمةمةد رةرموو
 :بةر َيز حممد ررج ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :لةم ماددةيةدا ثَيكهاتةكاني وةزارةت هاتووة و يةكَيكيان بريس ية لة

 .مديرية الداخلية العامة -
نةمَييَن، ضـونكة بةراسـس ئةمـة كـةلتوري دةوَلـةتي      ( مديرية اجلمعيات واملنظمات واالحزاب)بر طةي دةهةم 

مشولية و لة دونياي دميوكراسـي دا ئـةوة جَيطـاي نابَيتـةوة، و بـةخاَلَيكي الواز دةذمَيردرَيـت، ضـونكة ئَيمـة         
 .ر سةرثَيضي كرا، دادطا و ياسا هةيةياساي مجةيات و احزانان هةية، تةنها اعالم كردن كارية، ئةطة
 :لَيرةدا هةندَي ثَيشنيارم هةية لةم ماددةيةدا جَيطايان بكرَيتةوة

مديريةتَي  بؤ بةدواداضوون و لَيثَيضينةوة لة ثَيشيةكاريةكاني ماف و ئازاديةكان كـة لةاليـةن دةزطاكـاني    -1
و لَيثرسينةوة لة ثَيشيةكاريةكان هةنطاوَيكي سةر بةوةزارةتي ناوخؤوة دةكرَين، بووني دةزطايةكي ضاودَيري 

 .زؤر طرنطة
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ــارؤن و        -2 ــيتؤرو ر ــن و رس ــو ئاس ــتان وةك ــةكاني كوردس ــس ي ــامانة سروش ــة س ــاري ل ــؤ ثارَيزط ــةتَي  ب مديري
جؤرةكاني بةردو خاك بؤ ثيشةسازي، كة ئَيستا لَيثرسينةوة زؤر كةمة، ضونكة ئةو دائرية بةرثرسانة وةكـو  

 .لةو سةرثَيضيانة بطرن ثَيويست ناتوانن بةر
 .زؤر سوثاس. كة ئةو ئاسارانة رابردوو ومَيذووي ئةم طةلةية(  ثار)مديريةتَي  بؤ ثاراستين كةلةثور-3

 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤ الرميـان نييـة   كوَيستان خان ثَيشنياري كردووة، ئةطةر جةنابي وةزير رازي بَيت ئَيمة وةكو ليذنـةي نـاوخ  
 .لةسةري، راستة جةنابي وةزير ثَيشنياري كرد

كــاك جــةمال يوســف باســي بةر َيوةبــةري راداري كــرد، ئةطــةر ئــةوة  هــةر بةهــةمان شــَيوة ئةطــةر ليذنــةي 
ياسايي و جةنابي وةزير لةسـةري رازي بَيـت ثَيشـنيارَيكي باشـة، ئَيمـة وةكـو ليذنـةي نـاوخؤ الرميـان نييـة           

 .لةسةري

ان باسي ئةوةي دةكات كة لة اليةني كةم البةَيت لة شةهادة، ئةوةشيان ئةطةر ليذنـةي ياسـايي و   شوكرية خ
جةنابي وةزير رازي بَيت، ئةوةشـيان موشـكيةة نييـة، دةَلـَي بةاليـةني كـةم شـةهادةي بـةرايي هـةبَيت، ئـةو           

 .اليةني كةمة شتَيكي زيادة، ئةمة  مواريسني لةسةري
اني وةزارةت دةكـات، دةَلَيـت لـة وةزارةتـةكاني ديكـة باسـي ئـةو وردةكـاريي و         كاك شةوقي باسي وردةكاريـةك 

تةراصيةة نةكراوةو زؤري لة برادةرةكاني ديكة  هـةر بةهـةمان شـَيوة باسـي ئـةوةيان كـرد، كـة بـاس لـةو          
وردةكاريانـةي ئـةو وةزارةتـة نـةكرَيت، ئَيمـة  وةكــو ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي ياسـايي لـة كؤبوونــةوةكان           

قةشةي ئةوةمان كرد، بةاَلم زؤربةي طةورة بةرثرساني هةردوو وةزارةتي ئةو كـاتي لـة موناقةشـةكاندا    مونا
بةشــدار بــوون، ئــةوة ثَيشــنياري ئةوانــةو داوايــان كــردووة كــة وةزارةتــي نــاوخؤ وةزارةتَيكــي تايبةمتةنــدةو  

يانـةو ئـةوة ثةيوةنـدي بـة     ثَيويستة بةو شـَيوةية لةبةرضـاو بطريَيـت و ديـاري بكرَيـت، ئـةوة ثَيشـنياري خؤ       
 .جةنابي وةزيرةوة هةية، لةطةَل رَيزمان جةنابي وةزير وةاَلمي ئةو مةسةلةية بداتةوة، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنة يةك يةكةتان قسة دةكةن بة نووسني وةريطرن، ليذنةي ياسايي رةئيتان تكاية

 :دزةيي رؤذان عبدالسادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

ضةند ثَيشنيارَي  لة اليةن ئةنداماني بةر َيز كرا سةبارةت بة زياد كردني ضـةند بةر َيوةبةرايةتيـةك، ئـةوة    
 دةسةاَلتي خودي وةزيرة لة ياسايةكة بَي و باس نةكرَيت هةروةكو لة روون كردنةوةكةي كاك ررسةت باسي

كرد، بةر َيوةبةرايةتي دةسةاَلتي خودي وةزيرة، بؤي هةيـة زيـادي بكـات، يـان كـةمي بكاتـةوة، بـةاَلم ئةطـةر         
بةر َيوةبةرايةتي طشس هةبَيت، ثَيويستة لَيرة باس بكرَيت، هةندَي  لة ئةندامان باس لةوةيان كرد كـة ئـةو   
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ات، بــةثَيي تايبةمتةنــدي وةزارةتةكــة  ياســاية، يــاخود ئــةو ثــرؤذة ياســاية زؤر بــاس لــة وردةكاريــةكان دةكــ  
هةندَي  وردةكاري ثَيويستة لةو ياساية بـاس بكرَيـت، بـةراوردي نةكـةين لةطـةَل ياسـاي وةزارةتَيكـي ديكـة،         
تايبةمتةندي وةزارةتي ناوخؤ بثارَيزين، كاك شةوقي ثَيشنياري كرد زياد كردنـي وشـةي ماليـةو ئـابوورين     

كـة لـة رَيـز كـارطَير ي ئابووريةكـة  زيـاد بكرَيـت، هـةروةها بةنيسـبةت          زياد بكرَيـت، ثَيمـان شـتَيكي باشـة     
دامةزراندني راوَيـذكار ثَيشـنيار لةاليـةن وةزيـر بكرَيـت، ئَيسـتا  هـةر بـةو شـَيوةية كـة وةزيـر ثَيشـنياري             
دامةزراندني راوَيـذكار دةكـات، ثَيشـنيارةكة بـؤ ئةجنومـةني وةزيـران رةوانـة دةكرَيـت تـاكو لـةوَي رـةرماني            

 .ةرضووني ئةو راوَيذكارانة دةردةضَيتد

باس لة جيا كردنةوةي جةمةيات و ئةحزاب كرا لة وةزارةتي ناوخؤ، ئَيمـة ثَيمـان شـتَيكي بـا  نييـة كـةوا       
بةس جةمةيات جيا بكرَيتةوة سةر بة وةزارةت بَيت، ضونكة ضةند شتَيكة ثةيوةندي بة ئاساين و شس وا 

ةكة لة وةزارةتي ناوخؤ وةردةطريَيت، ثَيمان باشة هةر لةسةر وةزارةتي هةية، رةزامةندي وةردةطرين، مؤَلةت
ــؤرة       ــة دوو ج ــاس ل ــت كــة ب ــةلي  دةمَينَي ــاك خ ــةر َيز ك ــةي ب ــنياري تَيبينيةك ــةنها ثَيش ــت، ت ــاوخؤدا نَينَي ن
بةرثرسيارةتي وةزيري كرد، شةخصي وةزير، ئينجا وةزيري ناوخؤ بَيت، يان وةزيري هةر وةزارةتَي  بَيت، 

ــة ــةر          ئ ــة، ه ــو تاكَيك ــيارةتي وةك ــةكيان بةرثرس ــني ي ــؤي دةض ــة ب ــةلي  ك ــاك خ ــياريةتةي ك و دوو بةرثرس
مةبةستمان ئةوة نيية وةكو هاوواَلتيةك، وةكو ئةو كةسةي كة ئةو ثؤستةي لة ئةستؤ طرتووة وةزيري يةك 

ةمي وةزارةتـة، واتـا   لة وةزارةتةكانة، ئةوة لَيرة وةزير هةروةكو لة ثَيناسةكةي وةزير هاتووة بةرثرسي يةكـ 
ــةي كاروبــاري وةزارةت      ــة رَيطــاي ئــةو بةر َيوةبردن ــاني وةزارةت ل ــةر َيوةبردني هــةموو كارةك ــة ب بةرثرســة ل
بةشَي  لة سياسةتي طشس ئةجنومةني وةزيران جَي بةجَي دةكات، ئةو بةرثرسيارةتية ئةطةر بـاس بكرَيـت   

بـةر َيوة دةبـات هـةر كةموكور ييـةك هـةبَيت ئـةو        و باس نةكرَيت هةر هةية، بةرثرسي يةكةمة كاروبارةكان
 .َلَيي مةسةوولة

سةبارةت بة مةسةووليةتي تةزاموني ئةو مةسةووليةتة جةماعية، شتَيكي زؤر باشة زةخس لةسةر بكـةين،  
لةو رَيطايةوة دةتوانني داواي ئيستيجوابي وةزير بكةين، ضونكة لَيـرة كـة بـاس لـة مةسـةوولياتي تـةزاموني       

وةزير ئةندامَيكة لة ئةجنومةني وةزيران، كة ئةو مةسةووليةتة زةخس لةسةر دةكةين و لة ياساي دةكرَيت 
زؤر لة وةزارةتةكان باوان لَيوة كردووة، واتا وةزير نةك بـة تـةنها وةكـو ئةنـدامَيكي ئةجنومـةني وةزيـران       

و ثةير ةوي دةكات و جَي  بةرثرسة بةرامبةر بةو سياسةتة طشتيةي كة ئةجنومةني وةزيران تةبةناي دةكات
بةجَيي دةكات، بؤية ثَيمان باشة ئةو مةسةووليةتة تةزامونية نَينَيت، ئةوة  هةر رَيطايةكـة دةتـوانني لـة    
رَيطاي ئةو مةسةووليةتة، مةسةووليةتي رةردي هةر هةيـة بـاس بكرَيـت و نـةكرَيت، تةزامونةكـة ثَيويسـتة       

 .زؤر لة ئيستيجواب و موسائةلةي وةزير بكرَيت، زؤر سوثاسباس بكرَيت لة رَيطاي ئةو دةتوانني داواي 
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ليذنةي ناوخؤ هةر موداخةلةيةكي ترتان هةية، هةردووكتان زوو حةوي بكةن، ليذنةي ياسـايين ئَيـوة    
ةكاني ئـةخريي خؤيـان بـدةن، ثاشـان     هةر موداخةلةكي ترتان هةية حازري بكةن، با ليذنةي ناوخؤ ثَيشنيار

 .ئَيوة، ليذنةي ياسايي با ئةوان تةواوي بكةن ثاشان ئَيوة
 

 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــار       ــةتي ئاس ــة بةر َيوةبةراي ــرد ك ــنياري ك ــرين ثَيش ــي ت ــةوة، برادةرَيك ــوابي بدةم ــابوو ج ــةك، دوو ئــةوة م ي
ئةوة تةعاروز دةكات لةطةَل وةزارةتةكاني ديكة، لةبـةر ئـةوةي يـةك لـة وةزارةتـةكان      دابنرَيت، من ثَيمواية 

ثَيموايــة لــة وةزارةتــي بةلــةديات هةيــة، يــان ســياحةية بةر َيوةبةرايــةتي ئاســار هةيــة، ثَيويســت ناكــات لــة    
َل زؤرة، بـؤ لـة   وةزارةتي ناوخؤ ئةو بةر َيوةبةرايةتية دابنرَيت، برادةرَيكي تر ثَيشـنياري كـرد كـة ثـازدة سـا     

شــوَينةكاني تــر دة ســاَل دانــراوة، ئــةوة  هــةر لةســةر داواي وةزارةتــي نــاوخؤ خؤيــان بــوو، كــة ثَيشــنياري   
ئةوةيان كرد، ثَيويستة ئةوةي كة دَيت لة ثازدة ساَل كةماي نةبَيت، ضونكة ئـةوةي كـة دَيتـة نـاو وةزارةت     

ةطـرن، هـي وا هةيـة دةطاتـة عةقيـد، لـة عةقيـدو        بةثَيي روتبـةكانيان، ئـةو روتبانـةي كـة لـة وةزارةت وةرد     
بةسةرةوةية، ئةوة ئةطةر بةثَيي ساَلي خزمةتيان بَيت، ئةطةر نةطاتـة ئـةو ثةةيـة ناتوانَيـت، دةبَيـت بـةثَيي       
ساَلي خزمةتةكانيان بةراورد نةكرَيت ناطاتة ثازدة ساَل، ناتوانني لـة ثـازدة سـاَل كـةما بَيـت، زؤر سوثاسـي       

 .ةكةين لَيرة بتوانَيت وةاَلم بداتةوةجةنابي وةزيرين د

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .كاك شَيخ جةعيتةر رةرموو
 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي كة كاك ئيسماعي  باسي كـرد، مـن ئـةوة يةكـةم جـار ئـةو بةر َيوةبةرايـةتي خؤثيشـاندان بكرَيتـةوة،          

 .شورتةي ئاسةرةكة زؤر موهيمة بةر اسس، ضونكة دةستكاري شتةكان دةكرَيت، ئةمة دووئةوة  

ئةوةي كةوا كاك حاتةم باسي كرد، وةاَلمي دايةوة، ئـةوةي شـوكرية خـان، دةَلَيـت دةبَيـت شـهادةيان       / سَييةم
ةوةي دكتـؤر  هةبَيت دياري كراوة لة خاَلي شة  كراوة كـة ئةوانـة موستةشـار دةبَيـت شـةهادةي هـةبَيت، ئـ       

رةمةزان كة باسي كراو عةدةدةكـة ديـاري نـةكرَيت، وةزارةتـي نـاوخؤ كـاتي خـؤي زؤر موناقةشـة كـرا، ئـةو           
وةزارةتانةي كة تايبةمتةنديةتي خؤيان هةيـة، ئـةو عـةدةدة ديـاري كـراوة، بـةاَلم دةسـت نيشـان كـراوة، بـؤ           

 .ستدا، زؤر سوثاسئةوةي بتوانن ذمارةيةكي ديكةي موستةشار داخ  بكةن لةكاتي ثَيوي

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةي ياسايي ئاخري موداخةلةتةكانتان هةردووكتان بَةَين، بؤ ئةوةي جةنابي وةزيرين رةئي خؤي بَةَيت
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 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةمووي وةاَلمدرايةوة، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)ز حممد قادر عبداهللبةر َي

 .كاك كةريم هيضت نةما
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نازامن ئةوةي كاك حمةمةد رةرةج دةَلَيت لة شس من نةطوتراوة، ئةو موديرياتانةي جةنابت ثَيشنيارت كرد، 

َيت ئيستيحداس بكاتن هةر وةختَي  زةرور بَيت هةبَينت، ئةوة دةسةاَلت دراوةتة جةنابي وةزير، ئةو دةتوان
 .ئةوة يةك

سةبارةت بة مةسةلةي جةمةيات، ثَيمواية جةمةيات لَيرة ناتوانني البدةين، دةبَيت ئَيمة قانوني جـةمةيات  
 .بطؤر ين، ئةوجا دةبَيت بَيني لَيرة الي ببةين، تا ئَيستا  قانوني جةمةيامتان نةطؤر يوة، هةر هي كؤنة

ســةبارةت بــة مةســةلةي مــوةزةف، هــةموو موةزةرَيــ  هةَلبةتــة بةرثرســة، هــةموو ثؤســتَيكين وةزييتةيــة،  
 .ثَيمواية رةرمانبةر لة جَيي خؤيدا زؤر راستةو لةم ياساية، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .جةنابي وةزير رةئيت

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
تةبيةي بؤضوونةكاني ئَيمةو ليذنةي ياسايي و نـاوخؤ يةكـة، ضـونكة ئَيمـة موناقةشـةي ئـةو مةوزوعـةمان        
كردووةو ثَيكةوة ئةوةمان دار شتووة ثَين ئةوةي بَيني، بؤية من موتةريسم لةسةر ئـةو موالحةزاتانـةي كـة    

ةيات، تةبيةي زؤر لة برادةران داوا دةكـةن لةسـةر   بةنيسبةت جةم/ طوتيان، دوو، سَي موالحةزة هةية، يةك
وةزارةتي ناوخؤ نةمَينَيت، ئَيستا بةثَيي ياسا عايدي وةزارةتي ناوخؤية، لة ئةجنومةني وةزيـران ليذنةيـةك   
تةشكي  كراوة بؤ طؤر يين، بـؤ ثَيشـنيار كـردن بـؤ هـةموار كردنـي ياسـاي جـةمةيات، تـةبيةي هَيشـتا تـةواو            

كي نزيكدا تةواو دةبَيت دةدرَيتة ثةرلةمان، ئةو وةقتـة لةبـةر دةسـس ئَيوةيـة ض بر يـار      نةبووة، لة رورسةتَي
 .دةدةن، ئَيمة وةكو حكومةت لَيرةين

بةنيسبةت دامةزراندني ضـةند موديريـةتَيكي تـازة، تـةبيةي لَيـرة سـةاَلحيةت دراوةتـةوة بـة وةزيـر، ئَيمـة           
ي كـة بـزانني ثَيويسـتة ئَيمـة ئيستيحداسـي دةكـةين و       ديراسةتي ئةو ثَيشنيارانة دةكـةين، ئـةو موديريةتـة   

ئيجرائاتي ثَيويسس بؤ دةكـةين، ئـةو موديرياتانـةي كـة دانـراوة زؤر بـرادةر دةَلَيـت كـة زيادةيـةو بـا ئَيمـة            
تةبيةي لةبةر تايبةمتةندي وةزارةتي ناوخؤ ثَيويستيمان بةو موديرياتانة هةية، بؤيـة لـةناومان دانـاوة كـة     

نت، يةك لة برادةران باسي موديريةتي راداراتي كرد، كـة تـةبيةي ئَيمـة موديريـةتي شـوئوني      ئةمانة ثَيويس
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رةنيةمان هةية لة مروري طشس، رادارات عايدي شوئوني رةنيية، ضونكة موديريةتةكة لةويةيـة، نـاتوانني   
 .هةموو عايدي ئةوة......... يةك موديريةت ئةركي شس رادارة

كاك ئيسماعي  باسي كرد بؤ موستةشار، تةبيةي دةبَيت موستةشار خيةةتَيكي باشي بؤ ثازدة ساَلة، تةبيةي 
هةبَيت لة قيواي ئةمين داخةي خاصةتةن، ئَيمة دةرةجامتان هةية، تؤ ناتوانيت يـةكَي  بكةيتـة موستةشـار    

دَيكي ئةعال رتبةكةي عةقيدة، مودير شورتةي عامة ثةةي ليواية، جا بؤية ئَيمة ثازدة ساَلمان دانا وةكو حة
ئـةوةي دكتـؤرة شـوكرية مـوارسني لةسـةري، هـيض موشـكيةةمان نييـة         ( عةة االقـ  )بؤيان، شةهادةي جامةي 

لةســةري، كــة طومتــان شــةهادةي جامةيــة، ثَيموايــة شــةهادةي جامةيــة ئةطــةر ماجســتَيري هــةبَيت ئــةوين  
 .شةهادةي جامةي هةية، زؤر سوثاس

 (:كووكيكةمال كةر.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيز ثَيشنياري جةنابي وةزير بؤ موديريـةي عامـة بـؤ موكارةحـةي عونـف دذي ئـاررةت، ئـةوة كوَيسـتان         
خان و ثةخشان خان و ضةند ئةندامَيكي تـري بـةر َيزي ثةرلـةمان ثشـتطريييان لـَي كـرد، ئةطـةر موتـةريسن         

رة بكرَيت دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    لةسةري ئيزارة بكرَيت دةدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئيزا
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط ئـةو موديريـةي عامـة ئيزارـة        
كرا، بر ؤ سةر ياسايةكة، ليذنةي ياسايي و نـاوخؤ ئـةو ئـاَلوطؤر ةي كـة مواريـق بـوون هـةردووالتان لةسـةري         

 .طشت ماددةكة بدةينة دةنطدان، زؤر سوثاس حازري بكةن و بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةي
 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارَيكي ترين كرا، سَي ئةندامي ثةرلةمان كاك ررسةت و من و كاك شةوقي باوان لـَي كـرد، جـةنابي    

ئةنـدام تةئيـدي ثَيشـنيارَيكيان كـرد،     وةزير رووني كردةوة ئةو تةراصيةة، بةاَلم الم واية كـة زيـاتر لـة دوو    
 .دةبَيت ئةوين خبرَيتة دةنطدان

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سةرضاو با وةاَلميان بدةنةوة، ثاشان

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نيشــتووين بــة تةراصــي  باوــان لــةو ئَيمــة وةكــو ليذنــةي ياســايي و نــاوخؤ كــاتي خــؤي لةطــةَل وةزارةت دا 

مةسةلةية كردووة بؤ تايبةمتةندي وةزارةتي نـاوخؤ لـة يةكطرتنـةوةي هـةردوو وةزارةتةكـة، وا بـة ثةسـند        
زانراوة كة ئةو تةراصيةة باس بكـرَينت، بـؤ ئـةوةي ئـةو وةزارةتـة لـة كـاتي يةكطرتنـةوة دايـة، بؤيـة راسـت            

اني ديكة باوان لةوة نةكردووة ئةو تةراصـيةة، ضـونكة دةسـةاَلت    دةكةيت ئَيمة لةطةَل ئةوةدا لة وةزارةتةك
دراوةتة جةنابي وةزير، لَيرةدا ئَيمةو ليذنةي ناوخؤ سوورين لةسةر ئةوةي كةوا ئةو تةراصيةة نَينَيتـةوة،  

 .ئةوة يةكَيكيان
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نةصـةوة مـن   كاك دكتؤر رةمةزان ثَيشـنيارَيكي كـرد، بةر اسـس لـة رووي صـيا ةو جةماليـةتي       / ئةوةي دوو
يـديرها  )لةطةَل ئةوةدام لَيرةدا ئَيمة موديريةي عامةمان هةية، موديريةي عامـة دةَلَيـت دةبَيـت بطوترَيـت     

، بـةاَلم موديريـةت دةبَيـت    (يردسـها )ئةطـةر دائـرية بَيـت دةَلَيـي     ( يردسـها )، (يردسها)، نةك (بدرجة مدير عام
 .، زؤر سوثاس(يديرها)َيت بيكةين بة بَيت دةب( يردسها)، لَيرة لة هةر شوَينَي  (يديرها)

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
جةنابي وةزير رةئيتان لةسـةر ئـةوةي موديرياتـةكان البضـَيت، موديريـة عامـةكان نَينَيـت، رةئـي جـةنابت          

 .ضؤنة؟ وةك ئةو ثَيشنيارةي كة رَيزدار كاك ررسةت كردي
 :خؤوةزيري ناو/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبيةي ئةوة كاك كةريم باسي كرد، ئَيمة رةئيمان ئةوةية كة نَينَيت، ضونكة يةكةم بة تةوحيدي وةزارةت 
و ئةو هةموو مةشاكيةةي هةية لة وةزارةت، دوو وةزارةت بووة، ئَيستا بؤتة يـةك وةزارةت، بـؤ ئـةوةي هـيض     

سـَةحةمتان زانـي ئـةوها بَيـت، بـؤ ئـةم مةرحةلةيـة زؤر شـتَيكي باشــة،         ئيشـكاليامتان نـةمَينَيت، ئَيمـة بـة مة    
 (.ويديرها مدير عام)سوثاس، ئيشكاريان نيية 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

رَيزدار خاوةن موقتةرةح ئةطةر سةح، نةكةن وةكـو جـةنابي وةزيـر ثَيشـنياري كـرد، لةبـةر بةرذةوةنـدي        
 .ت بووة بؤ ئةم مةرحةلةية وا ثةسندة، ئةطةر سةح، بكةن، نادةينة دةنطدانةوةطشس و دوو وةزارة

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من باسي شتَيكي موهيمم كرد كو نةصَيكمان هةية لة ثرؤذةي دةستوور، من حةز دةكةم برادةراني ليذنةي 

دةستوور ئيسرار كرا، نةصَيكي وازيح و سـةرحيي تَيدايـة دةَلَيـت    قانوني جوامب بدةن، سبةي ئةطةر ثرؤذةي 
نابَيت ثةرلةمان تةنازول لةسةر سةاَلحياتي خؤي بكات بؤ جيهةتَيكي تر، ناوي موديريات لة قانون هاتووة، 
ئيةغا كردني لةناو قانون يةعين مومارةسةي سةاَلحياتَيكي تةشريةي ئةسَةةن هـي ثةرلةمانـة، ئـةم كَيشـةية     

 ضارةسةر دةكاتن؟ ضؤن

من رةئيةكم هةية، من نازامن حةز ناكةم لَيرة، يةعين يةكبووني هةردوو وةزارةت بـؤ واي لـَي بكـةين    / دوو
مةسَةةحةتي نازام ضؤن ضارةسةري بكةم؟ يةعين ئةطةر هـاتو موديريـاتي عـام تَيـدا بـَينت، سـبةي هـةردوو        

ة ئـةمرَيكي وزاري دروسـت بكـةن، ض تةئسـريَي      وةزيري جاران ئيتييتاق بكةن تةشكيالتي موديرياتي عام بـ 
دةكــات؟ ئــةو ئيتييتاقــةي هــةردوو وةزارةت ئيــدارةي ســةَيماني و هــي هــةولَير دةتــوانن ضارةســةر بكــةن بــة  
ئةوامري وزاري، بؤ بضَيتة ناو قانون، سبةي بـةخؤيان دةسـس خؤيـان ببةسـنت، نـاتوانن ئيةغـاي موديريـات،        

نيساشةكةم نيساشي دةستووري و قانونيية، مةوازيةي سياسي، ئان هـي   يان ئيستيحداسي موديرياتةك بكةن،
حزبايةتي بةر اسس بةنيسبةتي من خارجي مةوزوعي منة، من نيسا  و رةئيةكةم بؤ ئةوة بـوو كـو سـبةي    
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دةسس وةزيري ناوخؤ نةيةتة بةسنت، نةتوانَيت ضارةسةري ئةو وةزعة بكات، جارَيكي تـر بَينـة ثةرلـةمان،    
قانونةكة بطؤر َيت، بؤ زانياري دةتوانَيت ئَيمة ئَيستا ضارةسةري بكـةين، نوقتـةي تـر ئـةو وةزعـة      ثةرلةمان 

ثَين ئَيستا هاتؤتة باس كرن لة قةوانيين وةزارةتةكاني تر موديريات لة ومان كرد، نةصةكة بةو شكةة مـا  
ا نةبن، موديريـاتي عـامي   كو موعالةجةي موديرياتي عام بكةين، من لةسةر ئةو رةئيةمة كو موديريات تَيد

تَيدا بن، ئـةو مةوزوعـةي ئيتييتـاقي هـةردووال ئيتييتاقيـان هـةردوو وةزارةت هـي هـةردوو ئيـدارة دةتـوانن           
ضارةسةر بكةن، تةئسريي ناطاتَي، سبةي با ئـةمرَيكي وزاري دةربضـَيت ئـةو تةشـكيالتانة لـة زميـين ئـةمري        

َي  ناطؤر َينت، قسةكامن لة مةسَةحةتي وةزارةتـي ناوخؤيـة   وزاريدا بَيت، ئان زميين نيزامةكةدا بَيت، هيض شت
 .بؤ ئةوةي سبةي نةكةوَيتة موشكيةةيةك حةل نةكرَينت، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .سوثاس، مةشروعي ئةجنومةني وةزيرانة بةو شَيوةية هاتووة، كاك شَيروان كةرةم بكة رةرموو

 :ان ناصح حيدريبةر َيز شَيرو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــورد       ــكةة خ ــةو ش ــدووة، ب ــان روان ــةبَي، زؤر وةزارةمت ــة مةســةلةكاندا ه ــةناقوزَي  ل ــيض ت ــوا نييــة ه مــن ثَيم
كراوةتةوة، هةتا موديرياتين و زؤرين وا بووة لةسةر ئاسس موديريةي عامةكان راوةستاوة و دةسـةاَلمتان  

ئـةوةي بتوانَيـت ئيةغـاي بكـات، ئيستيحداسـي بكـات بةنيسـبةت موديريـات،         داوةتة وةزيري تايبةمتةنـد، بـؤ   
ئَيستا من تةسةور ناكةم تةنازولَي  لة سوَلتةي تةشريةي بةر اسـس، مـن ئةطـةر دةسـةاَلت بدةمـة وةزيرَيـ        
موديرَي  بؤ خؤي دابنَيـت، يـان موديرَيـ  ئيةغـا بكـات، يـان ئيستيحداسـي بكـات تةسـةور ناكـةم ئـةوة بـةو             

مة واسيةيةي تةنازول كردني سـوَلتةي تةشـريةيية بـؤ سـوَلتةي تـةنيتيزي، بـة دةيـان قانومنـان لَيـرة          مورهو
دةركردووة، دةسةاَلتيشمان داوةتة جةنابي وةزير، بؤ ئيستيحداس، بؤ دةمج، بؤ ئيةغا، بؤية من ثَيموايـة لـة   

 .جَيطاي خؤيةتي و هيض تةناقوزَيكي تَيدا نيية، زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)ادر عبداهللبةر َيز حممد ق
سوثاس، بؤ ئةم مةوزوعـة تـةنها مـةجال دةدةمـة ئةنـداماني ليذنـةي ياسـايي كاريـان لةسـةر كـردووة، كـاك            

 .سةردار كةرةم بكة
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و بَةـَيني لَيـرة موخالةرـةي دةسـتوور     ئةوةلةن ئَيمة دةسـتوورمان نييـة، دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان تـاك      

 .دةكات، يةعين موخالةرةي شتَي  دةكات كة عةدةمة، هةر نيية

لَيرة لة ثةرلةمان كة ئةو سةاَلحياتةيةي دةداتة وةزيـر، تـةنيا موديريـات دةينَيـت دوايـَي سـةاَلحياتي       / دوو
ن ناكــةين وةكــو ثةرلــةمان، دةداتــة وةزيــر بــة دةمــج و ئيةغــاو بــةوة، ئةمــة تــةنازول لــة ســةاَلحياتي خؤمــا  

ثةرلةمان سَي سةاَلحياتي هةية، تةشريةة، تةصديسي ميزانية، مور اقةبةي حكومةتة، ئةوة هـةروةكو خـؤي   
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دةمَينَيت بة دةلي ، ئةما هةر رؤذَي  بَيت دةتوانني ئةو ماددةي تةعدي  بكةين مةسـةلةي دةمـج و ئيةغـاو    
 .ئةوانة هةر ماددةكةي ئةسَةةن نةهَيَةني

وةكو برادةران باسيان كرد لة هةردوو ليذنةو جةنابي وةزيـرين باسـي كـرد، ئـةو موديرياتـة دانـراوة        /سَي
لةبةر ئةوةي خصوصيةتي وةزارةتة، هةردوو وةزير داوايان كرد، زؤر برادةرو خوشكان لةوانةية باس بكةن 

يـةك سةرضـاوةي    خصوصيةتي ئةو وةزارةتة ضية؟ خصوصيةتي، ياخود تايبةمتةندي ئـةو وةزارةتـة لـةويَ   
دةطرَيت، كة بةر اسس مةسةلةي ئةمن و ئاسـاين و سـةقامطريي لـة واَلت، ئـةو بـةخؤي تايبةمتةنـدي خـؤي        

 .هةية، لةطةَل رَيزمدا
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ةدةيـن، ثاشـان   كاك زانا ئةندامي ليذنةي ياساية، تـةنيا ئةنـداماني ليذنـةي ياسـايي طومتـان مـةجاليان ثـَي د       
 .دةدةينة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لةو ثةرلةمانةي هةردوو ئةوةمان ثيادة كردووة، ئةسَ  ئةوةية كة ئَيمـة بـةس باسـي موديريـاتي عـام      

رةتَيكين تةراصيةيمان دانـاوة لةبـةر   بكةين خوردي نةكةينةوةو نةضينة ناو تةراصي ، بةاَلم لة ضةند وةزا
 .خصوصيةتي ئةو وةزارةتة، بؤية ئةطةر ئَيستا ئةو تةراصيةة هةبَيت هيض زيانَيكي نيية، سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
تـةرةح  بةر َيزان، ئَيستا ئةوانةي لة ليذنةي ياسايي كـة دييتاعيـان كـرد كـة وةكـو خـؤي نَينَيـت، خـاوةن موق        

رَيزار كاك ررسةت و خوشكة ثةخشـانين دييتـاعي لـَي كـرد، ئَيسـتا ثةخشـان خـانين حةقيـةتي دييتـال لـة           
 .رةئيةكةي خؤي بكات، ثاشان دةدةينة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
حيةمتان داوةتة وةزير، بة عةكسـةوة مـن هةسـت دةكـةم     بةر اسس من نازامن وا باس دةكرَيت، كة ئَيمة سةاَل

دةسس وةزيرميان بةستووة، بؤمان دةست نيشان كـردووة، ئـةوة موديريةتـة يـةك، دوو، سـَي، ضـوار، يـةعين        
 .ئةوة دةست بةستنةوةي وةزيرة، من سوورم لةسةر رةئيةكةم، هيوادارم خبرَيتة دةنطدانةوةو سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان، ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي كاك ررسـةت كـة ضـةند ئةنـدامَيكي بـةر َيزي ثةرلـةمان ثشـتيواني لـَي كـرد          
دةدةينة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةية ثَيشنيارةكة ئةو موديرياتانة البضَيت، هةردوو ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤو    

( 21)وة، كَي لةطةَل ئةوةية البضَيت دةسس بةرز بكاتـةوة؟  جةنابي وةزير لةطةَل ئةوةن وةكو خؤي نَينَيتة
كةس لةطةَل ئةوةية البضَيت، كَي لةطةَل ئةوةية وةكو خؤي نَينَيتةوة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،     
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بةزؤرينةي دةنط وةكو خؤي نَينَيتةوة، ئَيستا ليذنةي ياسايي و ناوخؤ بؤ ئةو طؤر انكارييانة دةست نيشـان  
 .كام ماددةية، بؤ ئةوةي طشت ماددةكة خبةينة دةنطدانةوة، نوقتةي نيزامي كاك شَيردَل رةرمووبكةن 

 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة دةنطماندا بؤ موديريةي عامةمان زياد كردووة لة موديريةي عونف دذي ذنان

 (:ركووكيكةمال كة.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ئيزارة كرا بة دةنطدان، بةس ئَيسـتا ليذنـةي ياسـايي و نـاوخؤ ئـةو طؤر انكارييانـةي دراوة، ئـةو ثَيشـنيارانة         

 .هةمووي دةنووسن ئينجا دةخوَيندرَيتةوة
 

 
 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةزات م     ــة موحار ــةكان ل ــة عام ــة موديريةت ــني ك ــت بنووس ــةو    دةبَي ــةر ب ــةزةكان س ــةبَيت، موحار ــة ه وديري

 .موديريةتة عامةنة، وةكو موديريةي عامةكاني ديكة لة ثَيكهاتةكةي بنووسرَيت

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان تكاية
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يـة لةبـةر ئـةوةي ثـرؤذة ياسـايةكمان بةدةسـتةوةية بـةناوي ثـرؤذة ياسـاي رووبـةر وو           بةر اسس ئَيمة ثَيمانوا

بوونــةوةي يــان بةرةنطاربوونــةوةي توندوتيــذي بةرامبــةر بــة خَيــزان، بؤيــة لَيــرةدا ثَيمــان باشــة موديريــة  
 .لة جياتي دذي ئاررةت( االسري للعنف العامة املديرية)عامةكة بكرَيتة 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

تةواو، ئةوة جارَيكي تر نايةتةوة موناقةشـةي  ( املديرية العامة ملكافحة العنف اد املرأة)دةنطدرا وةكو خؤي 
بكةين ناوةكةي ضي لَي دَيت تكاية، ليذنةي ياسايي تكايـة صـيا ةي ئـةو ئاَلوطؤر انـةي كـة موارةقـةتان كـرد        

 .س، سؤزان خان نوقتةي نيزامي هةيةلةسةري بيخوَيننةوة ئاخري جار زؤر سوثا
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو موديريةتة راستة توندوتيذي دذي بة ذنان، بةاَلم لة ياسا تازةكةي كة ئَيمة لةم هةرتانة هيين دةكةين، 

رَيتــةوة لةطةَليــدا، هــةر نةهَيشــتين توندوتيــذي خَيزانيــة كــة منــداَلين دةطرَيتــةوة لةطةَليــدا، ثيــاوين دةط
نةهَيشتين توندوتيذيية، لةبةر ئةوة من لـة يةكـةم دةقيسةشـةوة ثَيشـنيارم كـرد جـةنابت قـةبولت نـةكرد،         

 .نةهَيشتين توندوتيذي خَيزاني، يان حيمايةت ئوسرة، زؤر سوثاس
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 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ر َيينةوة، دةتـوانن ثاشـان ثرؤذةيـةك بنَيـرن بـؤ هـةموار كردنـي،        بةو شَيوةيةي دةنط درا لةسةري بؤي ناطة

 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن ئةو تة رياتانةي هةبوو بَةَين، بؤ ئةوةي ماددةكة خبةينة دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ملكافحة العنف اد املرأة ويديرها موظف بدرجلة ملدير    املديرية العامة)زياد كردني بر طةيةك بر طةي يازدة 

 (.عام او اابط حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ووي اخل ة والكفاءة

هــاتووة ( يرأسللها)لــة هــةر شــوَينَي  ( واالداريللة املاليللة)لـة ثَيناســةكةي وةزيــر وشــةي ئابوورميــان زيــاد كــرد  
مان كردووة بؤ ئاطاداريتان، بؤ موستةشارين شةهادةي جامةي ، ئةو سَي طؤر انكاريية(يديرها)بطؤر درَيت بة 

 .ةكة  الدرا(عةة االق )بةالي كةمي، باشة 

 
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان، ئَيستا ماددةكة بة كـامةي بـةو ئيزارـةو طؤر انكاريـة دةدةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس          
زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بةرز بكاتةوة؟ 

 .ماددةكةي تر تكاية
 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثامنة

 .حيدد بنظام مهام واختصاصات تشكيالت الوزارة -1

 .الغاء او ربط مديريات او اقسام او مراكز او شعب عند االقتضاء للوزير استحداث او دمج او فك او -2
 .للوزير تشكيل جلان دائمية او مؤقتة لتنفيذ مهام معينة عند احلاجة -3

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم

 .ئةرك و تايبةمتةندي وةزارةت بةثَيي ثَير ةوَي  دياري دةكرَيت-1
وةزير بؤي هةية بةر َيوةبةرايةتي، يان بة ، يان سةنتةر، يان هؤبةكان لة كاتي ثَيويستيدا سـةر لـةنوَي    -2

 .دانةزرَييَن، يان لَيكيان بدات، يان هةَليانوةشَينَيتةوة، يان لَيكيان طرَيبدات
يذنـةي هةميشـةيي،   وةزير بؤي هةية بؤ جَيبةجَي كردني ئةركةكاني دياريكراو و لـة كـاتي ثَيويسـتيدا ل    -3

 .يان كاتي دانةزرَييَن
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 :بةر َيز اواعي  حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كة دةبَيتة ماددةي ضوارةم:ماددةي هةشتةم

 .ليذنة ثَيشنازدةكات بر طةي سَييةمي البضَيت، ضونكة هةرخؤي وادةبَيت وثَيويست بةباسكردني ناكات
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 :املادة الثامنة واليت ستصبح بتسلسل املادة الرابعة

 .تقرتح اللجنة حذف الفقرة الثالثة منها ألنها حتصيل حاصل

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .جةنابي وةزير رةئيتان تكاية

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
 .مواريسم لةسةري

 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

ليذنةي هاوبة ، ياسايي و ناوخؤ داوايان كرد رةقةرةي سَي حةزف بكرَيت، جةنابي وةزير مواريسة، ئةطةر 
بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا      موناقةشةتان نيية، دةدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز   

 .نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة

 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 :مةروف مصطفىيتر بةر َيز جة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم

 .وةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان كردني جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربكات

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة واليت ستصبح بتسلسل املادة اخلامسة. 5

  -:ح اللجنتان اعادة صياغتها على الشكل اآلتيتقرت
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 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير رةئيتان لةسةر ئةوة
 

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مواريسني

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

بةر َيزان، ئةطةر موالحةزةتان نيية لةسةري، دةدةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟        
زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، ماددةكـةي تـر            

 .تكاية
 :ان عبدالسادر دزةييرؤذ.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة العاشرة

 .املعدل( 1223)لسنة ( 2)يلغى قانون وزارة الداخلية القليم كوردستان رقم 

 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دةيةم

 .هةَلدةوةشَيتةوةي هةموار كراو (1223)ي ساَلي (2)ياساي وةزارةتي ناوخؤيي ذمارة 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .ليذنةي هاوبة  رةئيتان لةسةري تكاية

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
التوجلد ايلة مالحظلات عليهملا وتصلبحان بتسلسلل امللادة        : اما بالنسبة للمادتني العاشلرة واحلاديلة عشلرة    .1

 .سابعة منهاالسادسة وال

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيزان ئةطةر كةس موالحةزةي لةسةر نيية، رةرموو كاك عةوني
 
 
 



 437 

 
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةسـةر دةرضـووة   ، ضونكة قانونةكة سَي تةعـديالتي ل وتعديالتهمن ثَيشنيار دةكةم كةليمةي ئةخريي ببَيتة 

يلغلى  ( )وتعديالتله )بة وازحي تةعديةي دووةم لة قانونةكانـدا رةقمـي تَيـدا نةنووسـراوة، ئةطـةر بنووسـني       
 .كَيشةكة ضارةسةر دةكرَيت، زؤر سوثاس( وتعديالته 1223لسنة  2قانون رقم 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
ــة    ــة نادرَيت ــةك موقتةرةح ــةوةي ي ــةر ئ ــةر    لةب ــنيارةكةي، ئةط ــدةطرن ثَيش ــايي وةري ــةي ياس ــويت، ليذن تةص

 .وةريبطرن ئيزارة دةكةين
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثَيشنيارةكة لة جَيي خؤيةتي، ئَيمة  ثةسندي دةكةين

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثةسندي دةكةين

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

ثةســند كــرا بــةو شــَيوةية دةدةينــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي  
 .ا، ماددةكةي تر تكايةلةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطري

 

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة احلادية عشر

 .اليعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون

 :بةر َيز جةيتر مصطيتة مةروف
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يازدةم

 .ئةم ياساية بَيتكار بةهيض دةقَي  ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .كاك عةوني رةرموو
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــووة         ــةرارات دةرض ــةَيماني ق ــنووري س ــة س ــونكة ل ــت، ض ــة بكرَي ــةرارين ئيزار ــةي ق ــةم كةليم ــنيار دةك ثَيش

 .ت بة جارَيكي قانون و قةرارموتةعةليسة بة قانون، تا رَي  بكةوَي

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
كاكة سنوور نيية، يةك كةسة ئيسترياحةكة وةرناطريَيت، وةكو خـؤي دةدةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة      

ةنـط  دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي د          
 .وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية عشرة

 .على جملس الوزراء واجلهات وات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :مةروفمصطفى  بةر َيز جةيتر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دوازدةم

 .ةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكاتثَيويستة لةسةر ئ

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية عشرة واليت ستصبح بتسلسل املادة الثامنة. 7

 -:تقرتح اللجنتان اعادة صياغتها بالشكل اآلتي

 .هذا القانون على جملس الوزراء واجلهات وات العالقه تنفيذ أحكام
 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان، دةدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس    

 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية
 :يرؤذان عبدالسادر دزةي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثالثة عشر

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا  من تاري  نشره يف اجلريدة الرمسية 
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 :مةروف مصطفىبةر َيز جةيتر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَيزدةم

 .جَي بةجَي دةكرَيت( وردستانوةقائيةي ك)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةرمي 

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
بةر َيزان، دةدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس    

ةناوة، طشـت  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، ياسـايةكة ئةسـباب موجيبـةيان لةطـةَل دانـ        
ياسايةكة وةكو طيتتوطؤ كرا لةسةري و ثةسند كرا هةمووي بة يةكةوة دةدةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة  
دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط            

ير دةكةين، ئةطةر جـةنابي وةزيـر قسـةيةكي    وةرطريا، ثريؤزبايي لة وةزارةتي ناوخؤو طةلي كوردستان و وةز
 .هةية بؤ ثةرلةمان رةرموو

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنجاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تــةبيةي زؤر ســوثاس، سوثاســي برادةرانــي ئةنــداماني ثةرلــةمان دةكــةم بــؤ ئــةو مانــدوو بوونــةو بــؤ ئــةو     

مَيدةوارم و بةَلَين دةدةم كة ئَيمة وةكـو وةزارةتـي نـاوخؤ    موناقةشة بةنرخانةي كة بةشداريان تَيدا كرد، ئو
ئةوةي ثَيويسـت و ئـةوةي لةسـةر شـاني ئَيمةيـة، ئَيمـة جـَي بـةجَيي بكـةين و هـةوَلَيكي جـددي بـدةين بـؤ              

 .ثاراستين ئةمن و ئاساين و سةرو ماَلي هاوواَلتيان، زؤر زؤر سوثاس

 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .ؤر سوثاس، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةينني، دانيشتين داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوة، خواتان لةطةَلز
     

                                                                                                                                                                    
 

 عدنان رشاد ميتس(                كمال كةركووكي.د)ررست ا د عبداهلل                   حممد قادر عبداهلل
 ثةرلةمانيسةرؤكي                         ثةرلةمانيجَيطري سةرؤكي                       ثةرلةمانيسكرتَيري      

 عَيراق  -عَيراق                             كوردستان  –كوردستان            عَيراق                   –كوردستان 
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 ( 65)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9002\5\97رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 97/5/9002 َيكةوتير ضوارشةممة

ــذمَير    ــوةر ؤي  (11)كات ــَين ني ــةممةي ث ــةوتي  رؤذي ضوارش ــتان    27/5/2002رَيك ــةماني كوردس  -ثةرل
بـةر َيز حممـد قـادر     بـة ئامـادةبووني  , عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ثةرلـةمان و    

دانيشـتين  , د ـد عبـداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان    بـةر َيز ررسـت   , جَيطري سـةرؤك و ( كمال كةركووكي.د)عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 2002)ساَلي , دووةمي خولي (15)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 20)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ــراق  ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــةرؤكايةتي ثةرلــ , ئةجنوم ــتةي س ــارةي  دةس ــتين ذم ةمان بر يــاردرا دانيش
 5/2002/ 27ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات (15)

 :دا بةم شَيوةية بَيت
خستنة روو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي ثةميانطاي دادوةري لة هةرَيمي كوردستان كة  لة اليةن -1

 .11/5/2002لة  4512َيشكة  كراوة، بة نووسراويان ذمارة ئةجنومةنة وةزيرانةوة ث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوى طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةى كار
ةن خستنة روو و طيتتوطؤ كردني ثـرؤذةى ياسـاي ثـةميانطاي دادوةري لـة هـةرَيمي كوردسـتان كـة  لـة اليـ         -1

، ســـةرةتا 11/5/2002لـــة  4512ئةجنومـــةنة وةزيرانـــةوة ثَيشـــكة  كـــراوة، بـــة نووســـراويان ذمـــارة  
بةخَيرهاتين بةر َيز كاك راروق جـةمي  وةزيـري داد، كـاك سـةعد وةزيـري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان          

ني بـةخَير بَيـي   دةكةين، بةخَير بـَين، هـةروةها بـةخَير هـاتين مَيوانـان و راطةيانـدن دةكـةين، كـاك تةحسـ         
سةرضاو، لة ئةمريكاوة هاتووة لةطةَلمان بَيت، سةرةتا دةمةوَي ئامـاذة بـةوة بـدةم كـة ثـَين ضـةند رؤذَيـ         
ئةندامَيكي ثةرلةمان كؤضي دوايي كرد، كاك رؤبيتـان، بةداخـةوة كـة نةخؤشـييةكي ترسـناكي تـوو  بـوو،        

د، بةآلم ذيان واية، كؤتايي هـةموو ئينسـانَي    ضةند مانطَي  بوو لة نةخؤشخانةكاني ئةَلمانيا عيالجي دةكر
مردنــة، زؤر بةداخــةوةين جــارَيكي تــر سةرةخؤشــي لــة خؤمــان و بنةماَلــةى خوالَيخؤشــبوو كــاك رؤبيتــان    
دةكةين، بةم بؤنةيةوة داواتان لَي دةكةم دةقيسةيةك بؤ طياني ثاكي كاك رؤبيتان و هةموو شةهيداني طةلي 

وا لــة لَيذنــةى ياســايي دةكــةم، بــَين لــة شــوَيين خؤيــان دابنيشــن بــؤ          كوردســتان بوةســنت، رــةرموون، دا  
خســتنة روو و طيتتوطــؤ كردنــي ثــرؤذةى ياســاي     : دةســتثَيكردني ئــين و كارةكامنــان، بةرنامــةى كارمــان    

ثــةميانطاي دادوةري لــة هــةرَيمي كوردســتان كــة  لــة اليــةن ئةجنومــةنة وةزيرانــةوة ثَيشــكة  كــراوة، بــة     
ــارة   ــراويان ذم ــة  4512نووس ــةيان     11/5/2002ل ــةوةى راثؤرتةك ــؤ ئ ــةم ب ــايي دةك ــةى ياس ــة لَيذن ، داوا ل
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خبوَيننةوة، رةنطة باشا وا بَي ئةصَةي راثؤرتةكة ماددة بـة مـاددة و دوايـين ر ةئـي خؤيـان لةسـةري بـدةن،        
 .رةرموو كاك عةوني

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ى خبوَينمةوة دةمةوَي ئاماذة بة خاَلَي  بكةم، كة ئةم ثرؤذةية بة زماني عةرةبي لة ثَين ئةوةى راثؤرتةكة
ئةجنومةنة وةزيرانةوة هاتبوو، بة زماني كوردي تةرجومة نةكرابوو، لةبةر نةبووني كاتين بةر اسس ئَيمة 

ن هـةتا ئَيسـتا ئـةو    ثَيمان نةكرا تةرجومةى بكةين بؤ زماني كوردي، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم، ديتمـا 
ثرؤذانةى كة لة حكومةت دَيتةوة، ئيشارةت بةوةى دةكات كة ئةجنومةنة نيشتمانيي كوردستاني، هةر ماوة 
ناوةكةى، بةآلم ئاماذة بةوة ناكةن كة لـة تةعـديةي ضـوارةم نـاوى ئةجنومـةنة نيشـتمانيي طـؤر ي و بـوو بـة          

 ي ئةو نوقاتانة بكةن، زؤر سوثاس،ثةرلةماني كوردستان، ئومَيدةوارين لةمةودوا موالحةزة
 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اا

 تقرير اللجنة القانونية/ م
 

لدراسة مشروع  18/5/2002كوردا املصادف ليوم  2702/طواَلن/28اجتمعت اللجنة القانونية مساء يوم االثنني 
يف ( 4512)الوزراء بكتابه املرقم العراق املقدم من قبل جملس _قانون املعهد القضائي يف اقليم كوردستان

 18/5/2002يف ( 14)واحملال اا اللجنة بعد القراءة االوا له يف ال ملان جبلسته االعتيادية املرقمة  11/5/2002
وبعد املناقشة واملداولة تؤيد اللجنة مشروع القانون مبدئيا  وتقرتح كتابة ديباجته واتباع نفس االسلوب املتبع يف 

 :شريع القوانني والقرارات من ال ملان وتقدم تقريرها وتوصياتها بشأن املشروع  باالكثرية وكاآلتيتبويب و ت
 .تؤيدها اللجنة وال توجد عليها اية مالحظات: بالنسبة للمادة االوا  :اوال 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددة بة ماددة خبوَيننةوة، دوايي لَيذنة رةئي خؤي بدات

 :مصطفىدالكريم ابو بكر بةر َيز عب
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 مسودة قانون املعهد القضائي يف اقليم كوردستان
العلراق، و   -العلراق معهلد يسلمى باملعهلد القضلائي يف اقلليم كوردسلتان        -يؤسس يف اقليم كوردستان:املادة االوا

 .يرتبط بوزير العدل
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

لَيذنةى ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةيةي نيـة و ثشـتطريي ماددةكـة دةكـات وةكـو خـؤي كـة لـة         
 .حكومةتةوة هاتووة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســوثاس، ديــارة تةبةــةن كوردييةكــة  مةعةومــة ئَيــوة هــةمووتان كــوردي دةزانــن، لــة هــةرَيمي كوردســتان  

مــةزرَي و ثةيوةنــدي دةبَيــت بــة وةزيــري دادةوة، لَيذنــةى ياســايين ثشــتطريي لــةو ثــةميانطاي دادوةري دادة
ماددةية دةكات، كةس قسةي لةسـةر ئـةو ماددةيـة هةيـة؟ كـاك كـةريم قسـةي هةيـة و خؤشـي ئةندامـة لـة            

 .لَيذنةى ياسايي، رةرموو كاك كةريم

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةى ياسايي زؤر طيتتوطؤمـان لةسـةر نـاوى ثةميانطاكـةمان كـرد، نـاوى مةعهـةدي قـةزائي، ئَيمـة          ئَيمة لة لَيذ
، سـةبةبةكة   (القضلاء العلالي  مةهـد  )ثَيمان با  بوو، لة ناو لَيذنـةى ياسـايي كـة نـاوى مةعهةدةكـة ببَيتـة       

لي دةدرَيتـة ئـةو   دةطةر َيتةوة بؤ ئةوةى لة ماددةى بيسـس هـةمان ثـرؤذةدا هـاتووة كـة شـةهادةى دبةـَوم عـا        
كةسانةى كة تةخةروج دةكةن لةو ثةميانطانة، ئةوة يةك، سةبةبي دووةمين ئةوةيـة، ئةوانـةى كـة شةشـي     
ئامادةيي تةواو دةكةن و دةضنة مةعهةد، ئةوانة دبةـوم وةردةطـرن، مةعهةدةكـة  مةعهـةدَيكي تةكنيكيـة،      

ريؤس دواي ئةوةي شـةهادةى بـةكالؤريؤس   مةعهةدَيكي ئيةتيادية، بةآلم ئةوة لةبةر ئةوةى خةر ي بةكالؤ
وةردةطرن و دةضنة ئةو مةعهةدة، بؤية دةبـَي جيـاوازي هـةبَي لةطـةَل مةعهـةد و ثـةميانطاكاني تـر، ثَيمـان         

، ثـَيم وايـة ئيتييتاقيشـمان لةسـةر ئـةوة كـرد، بـةآلم نـازامن         (معهلد القضلاء العلالي   )با  بوو ناوةكة بكرَيتـة  
 .كرد؟ زؤر سوثاسبرادةران بؤ ئاماذةيان بةوة نة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير رةئي لةسةر ئةو مةوزوعة هةية؟

 :وةزيري داد/بةر َيز راروق مجي 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ثَيمان باشة هةر وةكو خؤي نَينَيتةوة ناوةكة، لة مةعهةدي قةزائي عرياقيشدا هةر هةمان شـتة، ثـَيم   
 .لةكة ناطؤر َيت، زؤر سوثاسواية ئةوة ض لةمةسة

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة  لةبةر ئةوةى دةزطايةكي خوَيندنة، بؤ ضي سةر بة خوَيندني باآل نةبَيت؟ بؤضي سةر بـة وةزارةتـي   
 .داد بَيت؟ ضونكة لةوَين هةر ثرؤسةي خوَيندنة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ة كاك عةونيجوابدةو
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة نيسبةت كاك كةرميي، تةبةةن ئَيمـة موناقةشـةمان كـرد لـة لَيذنـةى ياسـايي، كـة ناوةكـة ض بَيـت، بـةآلم           
عهللد املنــةك  ، املعهللد القضلائي يف كوردسللتان، ئة ةةبيـة قــةراريان دا كــة ناوةكـة هــةر وةكــو خـؤي نَينَيتــةوة   

، دووةمني بـة نيسـبةت طوَلنـاز خـان، ياسـامان هةيـة، ياسـاي وةزارةتـي داد، مةعهـةد قـةزائي           القضائي العالي
بةشَيكة لة بةشةكاني وةزارةتي داد، واتا ثةيوةندي راستةوخؤي لةطةَل وةزيري دادة، نةك وةزير خوَينـدني  

 .وثاسباآل، يةعين هيض ثةيوةندي بة وةزيري خوَينداني باآل نية، زؤر س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دبةؤمي عالي، عادةتةن دبةؤمي عالي لة مةرتةبةيةكي عيةمية و : بة نيسبةت قسةكاني كاك كةريم كة دةَلَي
مة دةمانةوَى ئيةدادي كةوادري قانوني بكةين، عيالقةى بة ماجستري و مةسةلة زانستيةكاندا هةية، لَيرة ئَي

تةئهيةي كةوادري قانوني بكةين، بؤيـة ثَيويسـت ناكـات ئَيمـة لَيـرة بَةـَيني دبةـؤمي عـالي هـةبَي، مةسـةلةكة           
 .مةسةلةكي عيةمية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نابي وةزيـرين تةئيـدي كـرد، وةكـو     ماددةى يةكةم كة زؤرينةى لَيذنةى ياسايي ثشتطريي لَي دةكـةن، و جـة  

خؤي دةدةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس دةسس بَةند بكات؟، كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤر ينةى وةكو خؤي مايةوة، 
 .ماددةى دووةم

 :مصطفى بةر َيز عبدالكريم ابو بكر
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية

 :يهدف املعهد اا ما يلي
 .ضاة و اعضاء االدعاء العاماعداد الق-1
 .تأهيل القضاة واعضاء االدعاء العام املوجودين يف اخلدمة من الصنفني الثالث و الرابع-2
تأهيل كوادر قانونية خمتلفة من موظفي جمللس القضلاء و وزارة العلدل و اللوزارات و املؤسسلات احلكوميلة       -3

 .ةاالخرا و رفع كفاءته متهيد  لتوليهم الوظائف القضائي
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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البردرَي، لة نيهايةتي رةقةرةى سـَييةم،  ( متهيدد)ئَيمة لة راثؤرتةكةماندا ئَيشارةمتان داية كة بةس كةليمةى
بةآلم دوايي كؤبوونةوةكمان كرد، تَيبينيمان كرد كة موحامين بؤيـان هـةبَي داخيةـي ئـةو دةورةيـة  بـَي،       

ــ ــةنابي      لَي ــديان دا، ج ــةرؤكايةتي رةزامةن ــةمان و س ــداماني ثةرل ــي ئةن ــةر برادةران ــةم، ئةط ــنيار دةك رة ثَيش
وةزيرين ئةوة لَيرةية، ئةو خاَلة  ئيزارة بكةن، موحامين بؤي هةبَي موشـارةكة بكـات لـةو دةورانـة كـة      

 .ئةو مةعهةدة دةيكاتةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ئةو موقتةرةحة تازةية رةئيت ضية؟ جةنابي وةزير لةسةر

 :وةزيري داد/بةر َيز راروق مجي 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن زؤرم ثــَي باشــة و ئيشــةكي باشــتان كرديــة لَيذنــةى قــانوني كــة ئــةو مةعهــةدةيان مشــولياي كرديــة و   
حاكمان  و ئيديةاي  موئةسةساتي دةوَلةتين دةطرَيتةوة، ضونكة مةسةلةكة لَيرة هةر ئةوة نية كة كوادر لؤ

ــودير        ــو م ــوم، وةك ــابي عة ــةوة، قوت ــر دةطرَيت ــاني ت ــوَيين دائريةك ــةي ش ــولي زؤرب ــةَلكو مش ــةوة، ب ــام بكةين ع
 .ناحيةكان، ئةوجا ئةوة ئيسترياحَيكي باشة، ئةطةر موحامين بطرَيتةوة ئةوة زؤر باشة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ناوتان دةنووسم، كاك عومةر رةرموو

 :ةر َيز عمر عبدالر ن عةيب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هاور ام لةطةَل ئةو موقتةرةحةى كة لَيذنةى ياسايي و جةنابي وةزيرين تةئكيـدي لةسـةر كـردةوة كـة      
و ئةعزاي ئيديةاي عام، موحاميشي تَيدا بَي، ضونكة ئةوة واقةَيكة موحامين  قضاةثَييان باشة لة ئيةدادي 

رةي قةزائي، حاكم قةزاي جاليسي ثَي دةوترَي، بة موحامين دةوترَي قـةزاي واقيـف، هـةر    بةشَيكن لة ئوس
ئَيمة لة كاتي خؤي لة قانوني سوَلتةى قةزائي حةقَيكمان دا بة موحاميان بتوانن ببنة عوزوي مةحكةمةى 

بـووة، بـة    تةميز و ببنة حـاكم، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر لَيـرة تـةئهي  بكـرَين، عـةدةدي موحـامين ئَيسـتا زؤر          
لـة رةقـةرةى   :تةئكيد ئةو ئيةدادة موحامين بطرَيتةوة، موحامي كةرو   و با  ثَيةةطةييَن، ئةوة يـةك، دوو 

دووةمدا، بة نيسبةت ئةو موحاميانةى كة ئَيستا ثارَيزةرن، راستة ثـارَيزةر دةرةجـاتي هةيـة، بـة دةرةجـةي      
انـةى باسـي حاكمـةكاني صـنيتي سـَي و ضـوار       موستةشار و ئةوانة هني بَي، ئةطـةر تـةئهيةين بكـرَي بـؤ ئةو    

بكرَي زياتر، بة تةئكيد ئةو موحاميانةى كة ئَيستا بةردةوامن لةو مةعهـةدة تـةئهي  بكـرَين، ئـةو تةئهيةـة      
مودةيــةكي بــؤ تةحديــد بكرَيــت، بةشــةرتَي مودةكــة دوو ســاَل بَيــت، ئــةو كاتــة لةطــةَل نسابــةى ثارَيزةرانــدا  

ةيــةكي بــؤ تةحديــد بكــرَي لــةو مودةيــةدا ئــةو موحاميانــة دةورةيــةكي  ئــةتوانني تةنيســسةك بكرَيــت، مود
 .تايبةتي تَيدا ببَينن، تةئهيةي قانوني زياتر دةبن و ئةتوانن خزمةتة زياتر بكةن، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك خةلي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةئي برادةران، ئَيستا ئَيمة عةدةدةكي زؤري موحاميمان هةية، شة  هةزار موحامي ئَيستا لة ثشتطريي بؤ ر
ــة،   ــتان هةي ــةباحي،        13كوردس ــة ص ــومة و ب ــة حك ــةهةي و ب ــة ئ ــانوني ب ــةي ق ــان  13كولي ن دووي 14ي

، كةركووكين هةية، ئةوانين هةر دَينة ئَيرة بؤ وةزييتة، موحامي يةكَيكـة لـة روكـين تـةحسيسي عةدالةتـة     
بَيـت يـان    قضلاء، قضلاء  جوزئَيكة لة مةنزومةى قةزائي، ئَيمة بـة تةمايينـة لـة كوردسـتان بونيـةي تـةحس       

ئيــديةاي عــام بَيــت يــان موحــامي بَيــت، كــة ئــةم سَيكوضــكة زؤر زةروورن لــة كوردســتان، تــا بكرَيــت ئَيمــة   
بكــةين، مســتةواي ئَيســتا تةهيةـةيان بكــةين و ئيهتيماميــان ثــَي بـدةين باشــة، ئَيســتا رة َيــ  بـةو ميهنــة    

ــةن،       ــوَل ئةك ــةمريز قب ــةر ي مةعهــةدي ت ــةن، خ ــوَل ئةك ــَيوة قب ــةموو ش ــة، ه ــدة زؤر بووين ــونكة ئةوةن ض
ئيةداديـة، صـناعة، جتـارة، ئةوانــةى ئـةهةي، يـةعين ئَيسـتا شــتيَيكة واي لـَي هاتيـة تةقريبـةن مســتةوا زؤر          

القضلاة و االدعلاء العلام و    : و قائيمـةى اعـداد بكةينـة   زةعيف بووة، ثَيم باشة ئةو ريةاة دابنَيني، بَةـَيني، ئـة  
كـةس   170، ئةوة رةئي نسابةى موحامينيشة لَيرة، ضونكة ئَيستا بةس ئَيمة لة هةولَير، ئـةم سـاَلة   احملامني

كـةس لـة مةسـائي تةخـةروج دةكـةن، ثـا  سـَي سـاَلي تـر لـة هـةولَير             182لة صباحي تةخـةروج دةكـةن،   
ةكةن، ثَيم باشة بؤ موحامي وا لَي بكةين ئةوانة خةر ي مةعهةد قةزائي كةس رةقةت تةخةروج د 2150

بن، راستة قانوني نسابةى موحاميشمان هةية ئـةتوانني ئـةو كاتـة ئـةوين تةعـدي  بكـةين، بؤيـة تةئيـدي         
 .ئةوة دةكةم ئيةدادين ئيزارة بَيت، تةئهيةين ئيزارة بَيت، هةردووكيان، زؤر سوثاس

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 .كاك كةريم رةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة هةمان شَيوة ثشتطريي ئةو رةئيةي لَيذنةى ياسايي دةكـةم، ئَيمـة ثَيمـان وايـة كـة مةعهـةدي قـةزائي بـؤ         
شـمان وايـة   ئةوةية طةشة بة قةزا و بة دادوةري بدرَيت، بة ميهنةى قةزا بدرَيت لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ثيَ   

قةزا خؤي سَيطؤشةيةكة، سَي زولةي هةية، يةكيان دادوةرية و ئةوةي تريـان، بؤيـة ئةطـةر بَيـت و داواكـاري      
طشس و دادوةري طةشة بكات و بة ثيشةى ثارَيزةرايةتي لة شوَيين خؤي نَينَيتةوة، لة رَيطاي ثةميانطا و لـة  

ة بة هةمان شَيوة ئةو خَيزانةى دادوةري كـة دادوةري و  شَيوةى ئةو ثةميانطاية ثةرةي ثَي بدرَي، ثَيمان باش
ئيديةاي عام و ثارَيزةرايةتية، ثارَيزةرايةتين بطرَيتـةوة، بـة هـةمان شـَيوة ئَيمـة ثَيشـنيارمان كـردووة كـة         
ئةجنومــةنة دادوةري كــة لــة ماددةكــاني ديكــة دَينــة ثــَين كــة نــةقي، موحــامينين ئةنــدام بَيــت تَييــدا،    

 .ياني ئةنداماني ثةرلةمان دةنط بؤ ئةو مةسةلةية بدةن و زؤر سوثاسهيوادارين كة برا



 448 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منـين ثشـتطريي رةئيةكــةي لَيذنـةى قـانوني دةكــةم بةراسـس، ثـَيم وايــة ئـةو ذمـارةي كــة وةردةطريَيـن لــة          
قبوَل بـة شـكةةكي عةشـوائية    :كؤلَيذةكي زؤرمان كردؤتةوة، سَي: َيذةكاني ياسا ذمارةيةكي زؤر زؤرة، دووكؤل

بةر اسس، بؤية ئةوة بوويتة مايةي نـزم بـووني ئاسـس زانيـاري دةرضـوواني كؤلَيـذي ياسـاكان، بؤيـة دانـاني          
دا دةمـةوَي ئيشـارةت بـة يـةك خـاَل      تةئهي  و ئيةداد بة قةناعةتي من، بة شتَيكي بـا  دةزامن، بـةآلم لَيـرة   

بدةم، ئَيمة ناتوانني لـةو قانونـة شـرووت بـؤ تـةئهيةي موحـاميني دابنـَيني، نـاتوانني شـرووت بـؤ ئيةـدادي            
موحاميني دابنَيني، بةآلم دةكرَي ياساي نسابةي سةنديكاي ثارَيزةران تةعدي  بكرَي، بؤ ئةوةى تةنسيق بَي 

بــةى موحــاميني، بــؤ ضــؤنيةتي بةرَيوةضــووني ئيةــداد و تــةئهيةي  بــةيين مةجةيســي مةعهــةد و بــةيين نسا 
 .موحامييةكان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كمال رةرموو.د

 (:كمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد عبدالسادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اصآل عللى شلهادة بكلالوريو     ان يكون حهاتووة،  5رةقةرةى  2ئةو ثَيشنيارةى بةر َيزان كرديان لة ماددةى 
يف القانون من احدا اجلامعات العراقية او اجلامعات املعرتفة بها على ان تكون الدراسلة فيهلا منتظملة و عللى     

 .، موحامي بَيت يان خةريج بَيت لةوَي حةقي هةية وةربطَيرَي، زؤر سوثاسان ال تقل تقديرها عن جيد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيم واية، بؤ ئةوةى هني بني، لة رةقةرةى سَي كاك راروق، كاك عةوني، ئةنداماني لَيذنـة،   بةهةر حاَل، من

تأهيللل كللوادر قانونيللة خمتلفللة مللن مللوظفي جملللس القضللاء و وزارة العللدل و الللوزارات و : لــة رةقــةرةي ســَي
ئـةو مةعةهـةدة    ، ثا  ئةوة شةتب بكرَي، شةرت نية ئةوةى داخيةياملؤسسات احلكومية االخرا و احملاميني

بَيت تةعني بكرَي يان دةرةجةى بةرز بكرَي، تةئهي  كوادر قانونية، ئـةوةى تـر كـة تـةئهي  كـرا، وةزارةتـي       
، ئةوةنـدةى  رفلع الكفلاءات و تأهيللهم لتلولي    : عةدل يان شوَينةكاني تر بة ثَيي هني دةبـَي، ئـةو كةليمةيـةي   

لةوَيندةر جَيـي موحاميةكـة دةبَيتـةوة، وةكـو ئـةواني      رة  بكرَيتةوة، زيادة،  متهيد  لتوليهمرة  بكةنةوة، 
 تر، ثَيت باشة؟ كاك عةوني ثَيتان باشة؟
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يـةعين   ، اعداد القضاة و االدعلاء العلام و احمللاميني،   من ثَيم باشة موحامي لةرةقةرةى يةكةمي ئيزارة بكرَي
 .ةى موحامات، هةر عايدي ئةو مةعهةدةى بَيت، لةرةقةرةى يةكموحامي لؤ ميهن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك راروق

 :وةزيري داد/بةر َيز راروق مجي 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و ئيـديةاي عامـة، رةقـةرةى سـَي، مشـولي هـةموو        قضلاة من ثَيم با  نية، ضونكة رةقةرةى يةك خاصة بة 
ةزةرــةكان و ئةوانــة، ثــَيم وايــة هــةر كــة موحــامي لــة رةقــةرة ســَي جَيــي ببَيتــةوة     كــةوادري قــانوني و مو

 .كييتايةتة، يةعين ثَيويست ناكات
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جةنابي وةزيـري عـةدلين ثشـتطريي لـةوة دةكـات كـة موحـامي لـة رةقـةرة سـَي دا بَيـت، رةقـةرةى يةكـةم              
رؤذان .مين ئةوانة ديارة، ئَيستا سَييةم كةوادري قانونية، دو ئيديةا عام بَيت، رةقةرةى دووةقضاة رةقةت 
 .رةرموو

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بر طةى يةك لةطةَل بر طةى سَي جياوازي هةية، بر طـةى يـةك بـاس لـة ئيةـداد دةكـات، بر طـةى سـَي بـاس لـة           
ئيديةاي عام، بؤية ثَيمان باشـة لـة بر طـةى يـةك بَيـت لـة        ة وقضاتةئهي  دةكات، بر طةى دوو  تايبةتة بة 

ئيةدادةكة، واتة تؤ ئامادةيان دةكةي، دواي ئةوةي كة بةكالؤريؤسيان وةرطرت ناتوانن مومارةسةي موحامات 
بكةن، خولَيكيان بؤ دةكةيةوة و ئامادةيـان دةكـةي، ئـةوجا دةبنـة موحـامي و دةبنـة ئةنـدام لـة سـةنديكاي          

ــة      ثــارَيزةران ــداد، ل ــرَي، تــةئهي  و ئية ــَين زيــاد بك ــرَي، بر طــة س ــة بر طــة يــةكين زيــاد بك ــان باشــة ل ، ثَيم
 .هةردووكيان

 :وةزيري داد/بةر َيز راروق مجي 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببورة لة رةقةرة سَي هةر دةتواني بَةَيي تةئهي  و ئيةـداد، مشولـولي هـةردووكيان بكـات، هـةر لـة رةقـةرةى        
 .سَي

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
جةنابي وةزير ئةطةر مةبةست لةوةدا بَيت، ئةو موحاميانةى كة ناتوانن موحامات بكةن، ئيال داخيةي ئـةو  

و ئيديةا عـام و   قضاةدةورةية نةبن، ئةطةر مةبةست بؤ ئةوة بَيت، دةبَيت لة رةقةرةى يةك بَيت، ئيةدادي 
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وليةي تـةواو بكـات، ئةطـةر مةبةسـتت ئـةوة بَيـت كـة تـةئهي          احملاميني، لةبةر ئةوة موحامي كايف نية كة ك
 .بكرَي و دةوري موحامات ببَييَن، كاك عةوني رةرموو

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةبةستمان ئةوةية ئيةدادةكة ، هةر ئةو مةعةهـةدة ئيةـدادي بكـات، حـةتا ئةطـةر بـؤ مـاوةى دوو مـانط         
ط بوو، ئةوجا بتوانَي موحاماتي بكات، كة ثا  ئةوةى تةخـةروج دةكـات لـةو مةعهـةدةى، زؤر     بوو، سَي مان

 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من يةك شتم بـؤ روون بكةنـةوة، ئـةو مةعهـةدةى كـة خوَينـدكارو قوتـابي وةردةطـرَي، هـةموويان لـة يـةك            

، ئةطـةر هـةموويان لةيـةك دةورة    .ةورةيـةك مستةوا و لة يةك دةورة دةبن؟ يان دةورةيةك بـؤ موحـامي و د  
 .دةبن جَييان نابَيتةوة بةراسس، كاك راروق رةرموو

 :وةزيري داد/بةر َيز راروق مجي  صادق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة تةئكيد جياواز دةبَيت، حاكم و مودةعي عام ثَيكةوة دةبن، و موحاميةكان جياواز دةبـن، يـةعين رـةرقي    
 .هةية

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
كةواتة بؤ يةكةم بَيت باشاة، ئةطةر مـواريسن باشـة، كـَي ئيةـتريازي هةيـة موحـامي لةيةكـةم بَيـت؟ كـةس          

، ئـةوة لَيذنـةى   متهيلد  لتلولي املهلام   : ئيةتريازي لةسةر ئةوةى هةية؟ هـيض ئـةوة رؤيشـت، ئـةوةى دووةمـين     
: ة ماددةكة واي لَي هات لة كوردييةكةي، يةكةمياسايي تةئيدي ئةوةي دةكات كة شةتب بكرَي، باشة ئَيستاك

هــةروةها راهَينــاني قــازي و ئةنــداماني : بــؤ راهَينــاني قــازي و ئةنــداماني ئيــديةا عــام و موحــاميني، دووةم
راهَينـان و ثَيطةيانـدني   : ئيديةا عام كة ئَيستا كار دةكةن و لة خزمةتدان، لة دةرةجةي سَي و ضوار، سـَييةم 

كة لة دةوائريي دةوَلةتدا ئين دةكةن، رةرمانبةراني ئةجنومةنة قـةزا و وةزارةتـي داد و   قانوني و ئةوانةى 
تـةواو، ئينجـا لَيـرةدا    . وةزارةتةكاني تـر و موئةسةسـاتي حكومـةت، بـؤ ئـةوةى كةرائـةتيان بـةرز بكرَيتـةوة        

 .زياد بكةين( و احملاميني)موحاميني، لة سَييةميشدا :جارَيكي تر بَةَيني

 :وةزيري داد/ق مجي  صادقبةر َيز رارو
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَي با زياد بكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 كةواتة ئَيستا عةرةبيةكةتان بؤ دةخوَينمةوة لةالي وازحياة، 

 :املادة الثانية
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 :يهدف املعهد اا ما يلي
 .اعداد القضاة و اعضاء االدعاء العام و احملاميني-1
 .ضاة واعضاء االدعاء العام املوجودين يف اخلدمة من الصنفني الثالث و الرابعتأهيل الق-2
تأهيل كوادر قانونية خمتلفة من موظفي جمللس القضلاء و وزارة العلدل و اللوزارات و املؤسسلات احلكوميلة       -3

 .االخرا و و احملاميني و رفع كفاءتهم 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

من ثَيم واية بة نيسبةت موحامي، ضؤن لة ئيةداد دةكرَي، دةبَي لة تةئهيةةكة  داخي  بكرَي رةقةرة دوو، 
نةك رةقةرة سَي، لة رةقةرة دوو دةبَي داخي  بكرَي نةك رةقةرة سـَي كـاك عـةدنان، ضـونكة بـة نيسـبةتي       

، داد القضاة و االدعاء العام و احمللاميني اع: سَي، هةر يةكي حاَلةتي جوايزن، بة نيسبةت حاَلةتي يةكةم دةَلَي
، دةبــَي لةوَينــدةرَي بــَي، بــة تأهيللل القضللاة و االدعللاء العللام و احملللاميني: ئــةوة ئيةــدادة، بــة نيســبةت دووةم

، حمـامي مـوةزةف نيـة، لـة يةكـةم و لـة دووةم       تأهيل الكوادر القانونية ملختلف املوظفني: نيسبةت ئي سَييةم
 .َييةمبَيت باشاة نةك لة س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نابَيت، تؤ لَيرة تةصنييتت كردووة، قوزات لـة يةكـةم و   : عةروم دةكةي كاك شَيروان، من قانوني نيم، دووةم

 دووةم هاتووة، موحامي ضؤن داخي  دةكةي لَيرة؟

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موحامييـةى كـة ئَيسـتا هةويـةي هةيـة هـةتا ئـةورؤ، هـةتا ئـةو قانونـة           بة نيسـبةت ئـةو موحاميانـة، ئـةو     
تةصديق دةكرَي، ئةوة ئيمكان هةية تةئهي  بكرَي، دةوراتيان لؤ بكرَيتةوة، بة نيسبةت ئةوةي تـر، ئيمكـان   

 .هةية، قانوني نسابة تةعديالتي لَي بكرَي لؤ ئةوةى ئيةدادي موحامي بكرَي، سوثاس

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
ئةطةر هةر لـة دووةم ئيزارـة بكـرَي، دةبـَي خبرَيتـة ئـاخريي جومةـة، لـة دووةمـين ئيزارـة بكـرَي، خبرَيتـة             
ئاخريي جومةة، كاك راروق مواريسي؟ باشة، ئةوة  هني كرا، كَي لةطةَل ئـةو ماددةيـة ئـةوها بَيـت، دةسـس      

 .ددةية قبوَل كرا، بؤ ماددةى سَي تكايةبَةند بكات، تكاية، رةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةنط ئةو ما

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

 .للمعهد شخصية معنوية و استقالل مالي و اداري
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، لةبـةر ئـةوةى زيـادة، ضـونكة مةعةهـةد بةشـَيكة لـة        لَيذنةى ياسايي راي واية ئـةو ماددةيـة حـةزف بكـريَ    
بةشــةكاني وةزارةتــي داد بــة ثَيــي مــاددةى ســَي رةقــةرةى شةشــةم، لَيــرة شةخصــيةي مةعنــةوي بــدرَيس و  
ميزانيــةى مةعنــةوي هــةبَي، هــيض ثَيويســت نيــة، كييتايةتــة وةزارةتــي عــةدةل خــؤي بــةو كــارة هةَلبســَس،   

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيت ضية؟ موئةيدة، رةرموو كاك كةريم

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثـَيم وايـة مةعهـةدي قـةزائي وةكـو جامةـاتي تـر، وةكـو مةعاهـدي تـر، ضـؤن شةخصـيةي مةعنـةوي و              
ةخصــيةي مةعنــةوى و ئيســتيساللي مــالي و ئيــداريان هةيــة، بةهــةمان شــَيوة دةبــَي مةعهــةدي قــةزائي ش   

ئيستيساللي مالي هةبَي، ض لةوة ناطؤر َي كة سةر بة وةزارةتي عةدلة، بةَلَي سةر بة وةزارةتـي عةدلـة، بـةآلم    
لــةناو وةزارةتــي عــةدل دةبــَي شةخصــيةتي مةعنــةوى هــةبَي، وةكــو ئــةوةى بةلــةديات ســةر بــة وةزارةتــي    

بةهـةمان شـَيوة مةعةهـةدي قـةزائي زؤر      بةلةدياتة، بةآلم بةلـةديات شةخصـيةتي مةعنـةوى خـؤي هةيـة،     
 .ئاسايية شةخصيةي مةعنةوى خؤي هةبَي و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةو ماددةيـة ئيةغـا    : ئَيستا تؤ تةئيـدي ئةصـَةي مةشـروعةكةي دةكـةي، موقتـةرةحي لَيذنـةى ياسـايي دةَلـيَ        

خةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة ئـةو       بكرَيت، جةنابي وةزيرين تةئيدي كردووة، ئةو موقتةرةحةي دة
ماددةيــة ئيةغــا بكــرَي دةســس بَةنــد بكــات، رــةرموون، كــَي لةطــةَل ئةوةيــة كــة نَينَيتــةوة؟ دوو كــةس، بــة      

 .ئةكسةريةت ئيةغا كرا ماددةى سَي، ماددةى ضوار

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة

 :لى املعهد جملس يسمى جملس املعهد، يشكل منيشرف ع-1
 رئيس حمكمة التمييز،رئيسآ-أ

 .اقدم قضاة حمكمة التمييز، نائبآ-ب
 .رئيس جملس شورا االقليم عضو -ج
 .رئيس هيئة االشراف القضائي، عضو -د
 .رئيس هيئة االشراف العدلي، عضو -ه
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 .رئيس االدعاء العام، عضو -و
 .يف االقليم، يسميه وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عضو  احد عمداء كليات القانون-ز
 .مدير عام املعهد، عضو  و مقرر -ح
 .يتوا نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه-2

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكـات رةقـةرةك ئيزارـة بكرَيـت،     لَيذنةى ياسـايي ثشـتطريي ماددةكـةي دةكـات بـة تـةواوي، بـةآلم ثَيشـنيار د        
نقيلب  : نةقي، موحامي كوردستانين ببَيتة ئةندام لـةو ئةجنومةنـة، بـة عةرةبيةكـة بـةو شـَيوةية دةبَيـت       

 .حماميني كوردستان،عضو 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير رةئيت ضية؟
 :وةزيري داد/بةر َيز راروق مجي  صادق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل ئـةو رةئيـة نـيم كـة نـةقي، موحـاميني عـوزو بَيـت لـةو مةجةيسـة، ضـونكة ئـةوة مةجةيسـةكة              من 
ــةكي        ــاميني، نيسابةي ــةى موح ــة، نساب ــةوة هةي ــاني حكومةت ــةدل و دام و دةزطاك ــي ع ــة وةزارةت ــةي ب عيالق

 .سةربةخؤية، ثَيويستين ناكات هةبَي، بؤية من تةئيدي ئةو رةئية ناكةم

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
 .رةرموو كاك عبدالكريم

 :مصطفى بةر َيز عبدالكريم ابو بكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لة ماددةى دوو، ئيةداد و تةئهيةي موحامييمان ئيزارة كرديـة، كـة ئةوانـة واي لَيهـات، سـةنديكا دةبـَي       
 .مومةسيةَيكي هةبَي لةو مةجةيسة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وكاك كةريم رةرمو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةهــةمان شــَيوة تةئيــدي مامؤســتا كاكــة دةكــةم، دةكــرَي لــة شــوَينَي  كــة ئيةــدادي موحــاميني كــة نــةقي،  
موحامي لَيي بةرثرسيارة، ئيةدادي موحامي بطرَيتة بةر دةبَي بكرَينت بـؤ دانـاني ماددةكـة و بـؤ ضـؤنيةتي      

ن و كارةكــاني ئــةو ثارَيزةرانــة، نــةقي، موحــاميني ئةنــدام نــةبَيت لــةو مةجةيســة كــة    بــةرَيوةبردني ئــي
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مةجةيسي قةزاية، من ثَيم واية شتَيكي زؤر زؤر ئاسايية و لة جَيي خؤيةتي كة نةقي، موحـاميني ئةنـدام   
 .بَيت و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك حممد رةرةج رةرموو

 :دبةر َيز حممد ررج ا 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين ئيشكالةكةم لةوةية، ئةوة تَيكةَل كردني دوو شتة، شتَيكي رةوـي و شـتَيكي  ـةيرة رةوـي، يـةعين      
سةنديكا دائيمةن  ةيرة رةويـة، ئـةوة هةيةـةتَيكي رةويـة، ئايـا عةجةبـةن شـس وا دةبـَي مةسـةلةن لـة           

موعالةجـةى بكـةين و ئـةوين بةشـدار بـَي، بيكـةين بـة         هةيةةتَيكي  ةيرة رةوي؟ بـةآلم ئةطـةر بتـوانني   
موستةشار، يةعين لة سةنديكا يةكَيكي لَي دياري بكات بكرَيتة موستةشـار بـة سـييتةتي موستةشـاري، بَيتـة      

 .ناو ئةو دةستةية، شتَيكي دروستة، بةآلم ثَيم وا نية وةكو رةردَيكي سةنديكا بَيتة ئَيرة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةلي  رةرمووكاك خ

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين تةئيدي ئةوة دةكـةم، نـةقي، موحـامي زؤر زةروورة لـة ئـي عرياقـين هةيـة، لـة ئـي رةلةسـتينين           
هةية، لة ئي ئوردن هةية، لة زؤربةي وآلتان هةية، ضـونكة رةبتيـان بةيةكـةوة هةيـة، بـةس ئـةوةى تـر لـة         

مـن  احد عمداء كليات القانون يف االقليم، يسميه وزير التعليم العالي و البحث العلمي، عضلو ،  : خاَلي حةوتةم
يسـمية  :زؤر لة قةوانيين ديتم، هةر ضةند لة لَيذنـةى باسـم نةكرديـة، بـةآلم لـة دواي موتابـةعات، بكرَيتـة       

رَيت و رةبتـة بـةوي ئـةو    وزير الةدل باشاة، من ئيسترياح دةكةم، ضونكة ئةو بة خـؤي عةميـدي هةَلدةبـذيَ   
 .مةعهةدة، دةقيسا دةردةضَي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوري. رةرموو د

 :نوري مجي  تاَلةباني. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة مامؤسـتا ئامـاذةي بـؤ كـرد، مـن ثَيشـنيازي ئـةوة دةكـةم كـةوا          ( أحد عمداء)سةبارةت بة بر طةي حةوت، 
ضـونكة لـة    ،( نثلني إثنني عن أعضاء هيئة التدريس يتم إنتخابهما من قبل التدريسني يف املعهلد )بنووسرَي 

ــةن         ــة الي ــذَيردرَين ل ــةن، هةَلةةب ــداري دةك ــة بةش ــةو يان ــتايان ل ــةراني مامؤس ــدا نوَين ــةني زانكؤكان ئةجنوم
ضوار باس لةوة دةكات مامؤستايانةوة، بة تايبةتي ئةطةر ئَيمة تةماشاي ماددةي شةشين بكةين، لة بر طةي 

حتديلد والع قواعلد    )، ثاشـان  (واع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية و حتديلد حصصلها  )دةَلَي 
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ضةند بر طةيةك هةية، ئةوة بةر اسس ئةركي سةرةكي ئةو مامؤستايانةن، كةوا لةوَي دا  دةرس ، (اإلمتحانات
ــةدا نويَ   ــةو ئةجنومةن ــتة ل ــةوان ثَيويس ــةوة، ئ ــة     ئةَلَين ــوانن ب ــةبَي بت ــان ه ــةوةي دةنطي ــؤ ئ ــةبَي، ب ــةريان ه ن

 .شَيوةيةكي باشا بةشداري بكةن لة كارةكاني ئةو مةعهةدةدا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو، جاري ثَيشا قسةم نةدايَي، رةرموو

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـة باسـي دادطـا ئةكـةي، هـةر شـتَي  بـؤ دادطـا بكـةي،          : ة لةسةر ئةمة، يةكةمتةبيةي من دوو تَيبينيم هةي
، يـةعين هـةر شـتَي  ئةكـةي دةبـَي نوَينـةري ئةوانـةي        (قازي، مودةعي عام، حمامي)بريتية لة سَي كوضكة، 

 تَيدابَي بة قةناعةتي من، ئةوة يةكةم، يـةعين تةئيـدي ئـةوة دةكـةم كـة نـةقي، حمـامييين تَيـدابَي، بـةَلام         
شتَي  كة عيالقةي بة دادطاوة هةبَي بةر اسس، نابَي شس تري لة تةعةيمي عالي تَيدا بَي، بة ر ةئي من ئةوة 

، ئــةوة دوورة لــة قــةزاوة لةبــةر ئــةوة بــة (أحللد عمللداء كليللة القللانون)شــياو نيــة، ئــةوةي مــاددةي حةوتــةم 
 .قةناعةتي من ئةوة ئةطةر البةدرَي شتَيكي باشة، زؤر سوثاس

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
أحلد  )نازامن، من بة ئيجازةي لَيذنةي قانوني موداخةلةيةك دةكةم، هةرضةندة هـني نيـة، يـةعين ئةوةلـةن     

ئةوة وةكو كاك ررسةتين بؤي هني كردم، بؤ ئةوةية، مةعهةدةكة ئاطـاداري مـةناهجي   ( عمداء كلية القانون
وليات و ئةوانـة، بـؤ ئـةوةي ر ةبتَيـ  هـةبَي بـة ر َيطـاي        خوَيندن بَيت، ثَيويستيان بة تةدريسيني دةبَيت لة ك

ــةدل        ــري ع ــدة وةزي ــةو عةمي ــت ئ ــات، ناكرَي ــ  خب ــؤي ر َي ــةكاني خ ــوانَي مةناهج ــةدة بت ــةو مةعه ــةوةوة، ئ ئ
دةستنيشاني بكات، ضونكة ئةمة وةزارةتَيكي ترة، مةسةولي هةية، هـةر دةبـَي وةزيـر هـيين بكـات، جـةنابي       

سةرؤكي سةنديكاي حماميني ئةندامة لة لَيذنةي قةزائي، مةجةيسي قـةزائي لـة    وةزيري داد زؤر وَلات هةية
ئيتاليا، ئيتالياكة ئةكيدة لةبةر ئةوةي كاك ررسةت لة سةرداني ئةريانيادا، لة موتابةعـة كردنـي دةسـتووردا    

ةرةدا هـةر  ئةوةي ر ةضاو كردووة، بَيجطة لةوة  يةعين ئَيمة مادةي ثَيشوو كة دةنطمان بـؤ دا، لـة سـَي رةقـ    
، هـةر يةكـة ر ةبتَيكـي    (2)ئيةدادي حمامييين تَيداية، تةنسيسَيكي دةوَيت، ئةوانةي ناويان هاتووة تا بر طةي 

هةية بةو مةعهةدةوة، موةزةرينة، قوزاتة، مـودةعي عامـة، سـةرؤكي سـةنديكا بـؤ ئةوةيـة، بـؤ ئـةوةي ئـةو          
بؤية ئةطةر جةنابت مواريق بـي، ثـَيم باشـة بـؤ      ر ةبتة هةبَيت، ئةو تةنسيسة هةبَيت، ئةو تةنزمية هةبَيت،

ئةوةي ر ةئيةكة لةطةَل لَيذنةي قانوني يـةك بطرَيـت، جـا ئةطـةر جةوابةكـةم  شـايف  بووبَيـت، ئـةوة داوا لـة          
 .جةنابي وةزير دةكةم ر ةئي خؤي بَةَيت، رةرموو

 :وةزيري داد -بةر َيز راروق مجي  صادق 
ةشةي قانوني ئةجنومةني قةزائين، هـةمان ر ةئـي هـةبوو كـة نـةقي،      ئةطةر موالحةزةتان كردبَي لة موناق

موحاميني ببَيتة عزو لة مةجةيسي قةزا، بةَلام تةبيةي بة تةئكيد ثا  ئةوةي كة موناقةشةي كرا جارَيكي 
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تر موارةقةت نةكرا، من بؤية لَيرة ميسالَيكم هَينا، وةكو وةزارةتي داد هةر دةسـت بـة ئـةوة دادةطـرين، كـة      
ي، حمــاميني هــيض عيالقةيــةكي بــةو مةســةلةيةوة نيــة و، ئةطــةر وابــَي ئــةو مةعهــةدة ســبةي ر ؤذَي    نــةق

كةواديريكة  تةئهي  دةكات، باشة مةرروزة كةوا وةزارةتي داخيةية  ئةندام بَي لة وَي و، بةشةكاني ديكة 
ةتين وةكـو مامؤسـتا   و، وةزارةتةكاني ديكة  عـزو بـن تَيـدا، ئـةوجا بـة هـيض نـةوعَي  نـاطوجنَي، بـة تايبـ          

رةرمووي، نةقابةي حمـاميني نةقابـةيَيكي ئةهةيـة و ر ةوييـة و دائريةيـةكي موئةسةسـاتية، ئـةوة يـةكيان،         
دووةميان بة نيسبةت مةسةلةي كوليةي قانون، من ثَيم باشة تةويةكة وةزيري عـةدل بيكـات بـة تةشـاور     

 .لةطةَل وةزيري تةعةيمي عالي، ئةوة باشة، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

وةزيري خوَيندني باَلا بـة مشـاوةرة لةطـةَل وةزيـري عـةدل، لةبـةر ئـةوة قةرارةكـة وةزيـري خوَينـدني باَلـا            
 .دةيدا، بةَلام بة مشاوةرة لةطةَل وةزيري عةدل،ئةوة ر استاة، رةرموو

 :وةزيري داد-بةر َيز راروق مجي  صادق
ــي دادة،   ــدي وةزارةت ــةكة عاي ــونكة مةجةيس ــَي     ض ــؤن دةب ــَي، ض ــي داد ب ــدي وةزارةت ــَي  عاي ــةعين مةجةيس ي

 .وةزيرَيكي ديكة موةزةيف بؤ دابيَن، عزوي بؤ دابيَن؟ ئةوة ناكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر وةزيري داد، وةزيري خوَيندني باَلا كة قةرارةكةي دةركرد، ئةو عةميدة ئينتيداب بكات بةوة، دواتـر  
ت دةكات، مةجةيسةكةي كة تةشكي  كرد ناوي ئةويشي تَيداية، بة تةئكيد وايـة، باشـة   وةزيري داد موارةقة

 ،(يسللميه وزارة التعللليم العللالي والبحللث العلمللي بالتشللاور مللع وزيللر العللدل عضللوا )ئَيســتا ئــةوةي نووســراوة 
وسـي،  تةويةكة، دوايَي تؤ كة ئةمرةكة دةردةيين ثاشـي ئـةو تةشـاورةي كـة كردوويـةتي لـة ئةمرةكـة دةنو       

ضونكة وةزيري عةدل دايـدةنَي، بـؤ مةجةيسـةكةي كـة دادةنـا، رَةـان ورَةـان و رَةـان، هـةر بـة ئيمـزاي وةزيـر             
عةدلة، بةَلام ثَيشا ئةو تةويةيةي كردووة بة تةشاور لةطةَل وةزيري عةدل، كاكة دةزامن وةزارةتي عـةدل  

ة دةكـات، ئـةو ئةندامةشـي تَيدايـة، بـةَلام      ر استة، ئةمرةكة وةزارةتي عةدل دةريدَييَن، تةويةي مةجةيسـةك 
ثَيشا ثَيويست دةكات بة تةشاور تةويةكة لة اليـةن وةزيـرةوة بَيـت، موةزةرـةكي خؤيـةتي، ئـةو تةويـة        
دةكات، وةزيري عةدل لةبةر ر ؤشنايي ئةو تةويةيـة قةرارةكـةي دةردةيـيَن بـة تةشـكيةي مةجةيسـي قـةزا،        

و، قانونيايشة، كةواتـة دةمـَييَن رةقـةت ئـةو نوقتةيـة كـة ئةنـدامَيكي        لةوانةي خوارةوة، ئةوة ئةسةح ترة 
ئيزارة بكرَيت، ليذنةي قانوني داواي كردووة كة سةرؤكي سـةنديكا ببَيتـة ئةنـدام لـةو مةجةيسـة، جـةنابي       

ئيزارــة بكرَيــت، ( 2)وةزيــر ثَيــي بــا  نيــة ئــةوة وابَيــت، مــن موقتــةرةحي ليذنــةي ياســايي كــة رةقــةرةي  
نديكا  ببَيتة ئةندام لةو مةجةيسـة، كـَي لةطـةَل مةقتـةرةحي ليذنـةي ياسـايية؟ دةسـس بَةنـد         سةرؤكي سة

كات، تكاية؟ رةرموو، كَي لةطةَل دا نية؟ بـة كـؤي دةنـط نـةقي، سـةنديكاي ثـارَيزةران، دةبَيتـة ئةنـدام لـة          
يةوة، كـَي لةطةَلـة؟   مةجةيسي قةزاي مةعهةدي قةزا، ماددةكة هةمووي دةخةمة دةنطةوة بةو ئةو طؤر انكاري

 .بةَلَي عةروو، رةرموو
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 :وةزيري داد-بةر َيز راروق مجي  صادق
، ئـةوة  مةناقةشـةمان كـرد، كـة ئَيمـة ئيستريا ـان ئةوةيـة كـة وةزيـري          (7)عةروو، بة نيسبةت رةقةرة 

 عــةدل دايــبيَن بــة تةشــاور لةطــةَل وةزيــري تــةعةيم عــالي، ئــةوة  دةبــَي ســاغ بكةينــةوة، ئــةوجا ماددةكــة  
 .هةمووي خبةينة بةر دةنط

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
أحلد عملداء كليلات القلانون يف اإلقلليم يسلميه وزيلر التعلليم العلالي و البحلث العلملي عضلوا             )ئةوةي طومتان 

ئةو تةشاورة نةخمستة دةنطةوة لةبةر ئةوةي خياليف لةسةر نةبوو، جةنابت تةئيدت كرد، هني و  ،(بالتشاور
ماددةكة، كة هةر شتَي  ئةطةر خياليف لةسةر بوو، كةسةك بي طووتبا تةشـاوري تَيـدا نيـة،     ئةوانة، بؤية كة

ئةو وةخس مةجبوورم بيخةمة دةنطةوة، بةَلام كة ئيتييتاقي لةسةرة، هةموو ماددةكة بةو طؤر انكارييةي كة 
ــدا،    ــة مــاددةي حةوت ــيَ  ( بالتشــاور)كردمــان، يــةعين ل ــاددةي، بَة ــ  دةكــرَي، م ــةرةي ةكــة     داخي ( 2)م رةق

أحلد عملداء كليلات القلانون يف     )ئيزارةمان كرد، هةموو ماددةكة بـةو طؤر انكارييـة، حةوتةكـة دةبَيتـة ئـةوة      
تـةواوة؟ كـاكي بـرا سـةد جـار       ،(اإلقليم يسميه وزير التعليم العالي و البحث العلمي بالتشاور مع وزيلر العلدل  

ــَي بــة ثَيــي ئــةو   شــةر ان كــرد، ثاشــي ئــةوة قةرارةكــة وةزيــري عــةدل مة   جةيســَي  تةشــكي  دةكــات، دةَل
، حةوتةمةكة  3، 2، 1:دةسةَلاتةي كة ثَيم درا، بر يارم دا، مةعهةدي قةزا تةشكي  بكةم، لةوانةي خوارةوة

ناوةكــةي اليــةتي، دةنووســرَي لــةوَي، بــةَلام ثَيشــا تةويةكــةي وةزيــري تــةعةيمي عــالي كردوويــةتي، ثَيــي 
ان كةس دةستنيشان دةكةم بؤ ئةوةي ببَيتة ئةندام الي ئَيوة، ئةو لةبةر ر ؤشنايي طوتووة بة نووسراوَي ، رَة

 .ئةوة ئةو قةرارة دةردَينَيت، رةرموو كاك راروق

 :وةزيري داد -بةر َيز راروق مجي  صادق 
من ثَيمواية بةو سيغةي كة ئَيسـتا جـةنابت رـةرمووت، مةعنايةكـةي ئـةوها نـادات لـة ثـا  ئـةوةي، دوايـَي           

 .شي ئيشكاليةتَيكي قانونين دةبني لةو مةسةلةيةتوو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باشة ئَيستا دوو ر ةئي هةية، ئةوةي ئَيمة باوـان كـرد، بـة تةشـاور لةطـةَل وةزيـري عـةدل، جـةنابي وةزيـر          
دةَلَيــت، دةبــَي وةزيــري عــةدل تةويــةي بكــات بــة تةشــاور لةطــةَل وةزيــري تــةعةيمي عــالي، كــاك شــَيروان   

 .ةرموور

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عةميدي كولية، يةكَيكة لة مونتةسيبيين وةزارةتي تةعةيمي عالي، وةزيري عةدل ناتوانَي تةحةكوم لةسةر 
موةزةريين وةزارةتَيكي تر بكات ، بةر اسس دةبَي ئةوة بـة مشـاوةرة بَيـت، كـة تةنسـيسيان كـرد ئـةو وةختـة         

 .ي تةعةيم عالي ئةمرةكة دةردَييَن نةك وةزيري عةدل، زؤر سوثاسوةزير
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةزاني ضـية؟ قسـةكةي مـن، سوثاسـت دةكـةم، تـةوزحيت بـؤ كـردم ئـي ئةوانـة، دوو شـتة، يـةكَيكيان، ئـةوة              

عـالي باشـا   موةزةيف وةزير تـةعةيم عاليـة هـةر ثَيويسـت دةكـات ر ةئـي وةربطـرين، دوو، وةزيـري تـةعةيمي          
دةزانَي كام عةميد باشة، ضةند جاميةةية؟ خؤ يةك جاميةة نية، لـةو كوردسـتانةدا هةشـت، نـؤ جاميةـةي      
ر ةوي هةية، هةشت، نؤ عةميدي كوليةي قانون هةية، ئةو دةزانَي كامةيان باشا مةئةهةلن، باشن، بؤ ئةو 

َلام قةرارةكة دةطةر َيمةوة دةَلَيم، قةرار دةردةضَي ئيشة شارةزاتر لة باري قانون و ئةو هينانة ثَيي دةَلَين، بة
بة تةشكيةي مةجةيسةكة لة اليةن وةزيري عةدلةوة، كة ئـةو دةستنيشـان دةكـات، حةوتـةم دةنووسـَي، رَةـان       
دكتؤر، عةميدي كوليةي هني، ئةندام لة مةجةيسي رَةانة، ئةو رةقةرةي دةخةمة دةنطـةوة، رـةرموو سـؤزان    

 .خان

 :شهاب نوريبةر َيز سؤزان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لَيرةدا يةك ر ةئيم هةية، يةعين ئيةال ئةبَي يةكَي  بَي لة عةميدةكاني كولياتي قـانون؟ نـاكرَي كةسـَي     
بَي شارةزا بَي لة بةر َيوةبردني مةعهةدَيكي ئاوا؟ ئةو سات تؤ نةجاتت دةبَي لـةو ئيشـكاليةتة، وةزيـر خـؤي     

 .ت، زؤر سوثاسكةسَي  دةستنيشان دةكا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نا، طومتان تةدريسي بؤ ئةوةي ئاطاي لة مةناهج بَي، طؤر انكاريي ضي بووة، قةوانني ضي بـووة، ئـاخر باشـا    
واية، خؤ هةر دةبَي يةكَي  بَيت، ضةند عةميدَيكت هةية، بؤتة عةميـد لةبـةر ئـةوةي موئةهـةالتي هةيـة،      

 .نوني بَيت، ر ةنطة سةدان كةس بَيت، وابزامن تةواو، باشة رةرمووباشاة، خؤ ناكرَي بَةَي قا

 :بةر َيز ئارام رسول مامند
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزيري داد ئةم هةيةةتة ثَي  دَينَيت، بر طةي حةوتةم زؤر بة باشـي هـاتووة، ئةطـةر لـة ئاخريةكـةي تـةنها       
 .ري تةعةيم عالي عةميدةك ثَيشنيار بكات، زؤر سوثاسئةوة ئيزارة بكةين، لةسةر داواي وةزيري داد، وةزي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاكة ئَيستا دوو هينـة، دوو ر ةئييـة، يـةكَيكيان ئـةوةي كـة جـةنابي  كـاك وةزيـر دةَلَيـت تازةيـة، ئـةو دةَلـَي             

ئـةوةي   تةويةكة لة اليةن وةزيري عةدلـةوة دةبَيـت بـة تةشـاور، ئـةو موقتةرةحـةي هينـةوة، كـَي لةطـةلَ         
، دةسس بَةند كات تكاية؟ رةرموو، كَي لةطـةَل دا  (تةويةكة لةاليةن وةزيري عةدلةوة بَيت)تازةية كة دةَلَي 

، كةواتة ثـا  ئـةوةي كـة دةنطيـان     (بالتشاور م  وزير الةدل)نية دةسس بَةند كا؟ زؤرينة دةَلَين وةكو خؤي 
 اإلقلليم يسلميه وزيلر التعلليم العلالي و البحلث العلملي        أحلد عملداء كليلات القلانون يف    ) بؤ دا، دةدوَينمـةوة،  

نؤيةميشمان ئيزارة كـرد، ماددةكـة هـةمووي بـةو طؤر انكارييـةوة دةخةمـة        ،(بالتشاور مع وزير العدل عضوا
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دةنطةوة، كَي لةطةَلة دةسس بَةند كات؟ رةرموو، كَي لةطةَل دا نية؟ بة كـؤي دةنـط قبـوول كـرا، بـؤ مـاددةي       
 .دواتر

 :ر ؤذان عبدالسادر د د. ز دبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (5)املادة 

جيتمع جملس املعهد مرة واحدة يف الشهر على األقل، و لرئيس اجمللس أو ثلالث ملن أعضلائه دعوتله لإلنعقلاد      
عند الضرورة، و ينعقد اجمللس حبضور ثلثلي أعضلائه، و تتخلذ القلرارات باألكثريلة، و عنلد تسلاوي األصلوات         

 .جح اجلانب الذي فيه الرئيسير
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي ثشتطريي تةواوي ماددةكة دةكات وةكو خؤي كة لة حوكمةت دا هاتية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةطةر كةس موالحةزةي نية، ئةوة تةبيةية، سؤزان خان رةرموو

 :سؤزان شهاب نوري بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسس ئةم سيغةية زؤر سةيرة، يـةعين بؤضـي ئَيمـة ئيجباريـان كـةين، مـانطي يـةك جـار ئـةم مةجةيسـة           
ة، بـا  (عللى األقلل  )كؤبَيتةوة، لةوانةية تؤ وا ثَيويست بكات كة هـةموو حةرتةيـةك كؤببنـةوة، بـةَلَي ئـةزامن      

  ئـةبَيت، زؤر  (كلملا دعلت الضلرورة   )ةم سيغةية ئيا، با شَيوازَيكي تر دابنَيني، ئَيمة خؤمان ر زطار كةين ل
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر بة قانون جةبريان نةكةين مانطي جارَي  كؤببنةوة، شـة  مـانط جـارَيكين كـؤ نابنـةوة، زؤر بـا        

ةتين هـةر ئةمـة بـووة لـة ئةسـاس دا ،      هاتية، ماية ماددةكة بـة ثشـتطريي ليذنـةي ياسـايي و، ر ةئـي حوكمـ      
دةدةمة دةنطةوة كَي لةطةَلة دةسس بَةند كات؟ رةرموو، كَي لةطةَل دا نية؟ بة كـؤي دةنـط قبـوول كـرا، بـؤ      

 .ماددةي شة  تكاية

 (:هةمةوةند) مصطفىبةر َيز عبدالكريم دبو بكر 
 (1)املادة 

 :ميار  اجمللس اإلختصاصات التالية
 .ملعهداإلشراف العام على ا -1
 .إقرتاح اخلطط لتنظيم شؤون املعهد و تطويره و اإلشراف على تنفيذها -2
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إختيار العدد املطلوب من بلني املتقلدمني للدراسلة يف املعهلد اللذين تتلوفر فليهم الشلروط القانونيلة           -3
 .للقبول على أسا  الشهادة و الكفاءة و الدرجة والنزاهة

 .ية و حتديد حصصهاواع مفردات مناهج الدراسة النظرية و التطبيق -4

 .إاافة مواد أخرا للتدريس يف املعهد عالوة على املواد املنصو  عليها يف هذا القانون أو حذفها -5

 .حتديد موعد بدء الدراسة و إنتهائها و تعني الفصول الدراسية و مواعيدها و مدة العطل -1

 .واع قواعد اإلمتحانات و حتديد أوقاتها و كيفية إجرائها و مراقبة سريها -7

 .إقرار نتائج اإلمتحانات -8

تصنيف  الناجحني بإعدادهم قضاة و أعضاء إدعاء عام وفقا للحاجة و حسب معدل درجات التخلرج   -2
 .من املعهد و الرغبة

 .واع القواعد اإلنضباطية املتعلقة بطالب املعهد -10

 .واع النظام الداخلي للمعهد -11

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ثشتطريي ماددةكـة دةكـةين، ثَيشـنيار دةكـةين رةقـةرة ثَيـنج ال بـدرَي، ضـونكة واي         
دةزانني رةقةرةكي زيادة، بة تايبةتي موررةداتةكة لة قانونةكةيدا نةهاتيـة و، رةقـةرةي ضـوار وةزعةكـةي     

 .زؤر سوثاس، (و حتديد حصصها واع مفردات مناهج الدراسة النظرية و التطبيقية)بة كامةي حةل دةكات 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جةنابي وةزير لةسةر ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايي بة حةزيف رةقةرةي ثَينج ضي ئةَلَيي؟ كـةس هـيين   
نية، رةقةرةي ثَينج، رةرموو كاكة، قسةت هةية؟ رةقةرةي ثَينج ليذنةي ياسـايي داوا دةكـات ئيةغـا بكرَيـت،     

و ئيةغايةية دةسس بَةند كـات تكايـة؟ رـةرموو، كـَي لةطـةَل دا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط ئيةغـا كـرا،            كيًََ لةطةَل ئة
رةقـةرةي ثَيـنج ئيةغـا كـرا، رـةرموو      ! هةرضةندة ذمارةيةك هةر ئينتيباهيشـيان نـةكرد، ديـارة مومتـةنيةن    

 .كاكة

 (:هةمةوةند) مصطفىبةر َيز عبدالكريم دبو بكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيم شـتَيكي ر اسـت نيـة،    ، (تصنيف  الناجحني بإعدادهم قضاة و أعضاء إدعاء عام)، بة ر ةئي من(2)رة رةقة
ضونكة ئةوة كاتي خؤشي ئةوة موشكيةةيَيكي طةورةي ثةيدا كردييـة، مـا بـةيين حـاكم و ئيـديةا عامـةكان،       

ردة ئيديةاي عام، ئةوةي كاتي خؤي مةعهةد قةزائي بة دايَي، عادةتي بوو ئةوةي دةرةجةي خراث با، دةيك
دةرةجةي بة قوةتا با دةيكردة حاكم، ئَيستا  ئةو تةمايوزة لة ناو حاكم و ئيديةاي عامةكان هةية، ئةمة 
ئةوةي دانةنَيني باشاة، بة عةكسةوة لة بؤ هةر يةكَيكيان دةورةيَيـ  بكةينـةوة، ئةوانـةي لـة بـؤ ئيةـدادي       

 .بؤ ئيةدادي قوزات بَيت بة تةنها بن، سوثاسئيديةاي عام بَيت بة تةنها بن، ئةوةي لة 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير ر ةئيت؟

 :وةزيري داد -بةر َيز راروق مجي  صادق 
بةَلَي، بة ثَيـي قـانوني ئيـديةاي عـام كـة لةاليـةن ثةرلـةماني كوردسـتانةوة  تـةعريف كـرا، ئيـديةاي عـام             

ثـَي دةووترَيـت، بؤيـة هـيض رـةرقَي  نيـة لـة نَيـوان حـاكم و           سييتةتي حاكمي وةرطرت، بةس ئـةوان قازيـان  
 .مودةعي عام

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو من ثشتطريي ثَيشنيارةكةي جةنابي وةزير دةكةم، ريةةـةن ئـةو بر يـارة لـة ثةرلـةمان دةرضـوو، ثَيشـان ئـ        
رةرق و رروقاتانة نةبوو، رةرق و رروقات هةبوو بة نيسبةت ئيديةاي عام، بة نيسبةت قـازي، بـةَلام ئَيسـتا    
لة حسوق و لة ئيمتيازات و لةوانة هةموو يةك بوون، بؤية بة قةناعةتي من ئةمة لة جَيطاي خؤيةتي، زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خةمـة دةنطـةوة، رـةرموو كـاك مجـال، لـة ئـةمريكا شـتَيكي وا موخـالف          ئةطةر كةس قسةي نية ماددةكـة دة 
 هةية؟

 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تصنيف  الناجحني بإعدادهم قضاة و أعضاء إدعاء علام وفقلا للحاجلة    )، (2)بة نيسبةت ماددةي شة  خاَلي 
ؤمةَلطاي مةدةني شتَي  هةية، تـةبيةي لَيـرة  بـة    لة ك، (و حسب معدل درجات التخرج من املعهد و الرغبة

، ئـةو كةسـانةي كـة ثارةيـان نيـة حمـامي بطـرن، حوكمـةت         (حمـامي منتـدب  ) تةئكيد وا ئةزامن ثَيي ئةوترَي
، (public defender)حماميان بؤ ئةطرَي، لة كؤمةَلطاي مةدةني جيهـازَيكي تايبـةت هةيـة ثَيـي دةوتـرَي      

ةحكةمة، عادةتةن سومةةيان وةكو ثَيويست نية، سومةةيان يـةعين ضـي وةكـو    ئةوة دام و دةستطايَيكة لة م
، (dumper)ثَيويست نية؟ يةعين ئةكرَين بة نوَينةري هةر كةسـَي  تةقريبـةن بـة ئينطةيـزي ثَيـي ئـةَلَين      

يــةعين رر َيــي ئةدةنــة نــاو تةنةكــةي خؤَلةكــةوة، لةبــةر ئــةوة ئةطــةر ئَيمــة لَيــرة جَيطــةي ئةمــة بكةينــةوة  
يية باشةكان هةَلبذَيرين بؤ ئةوةي ئةو دةورة ببينن، بؤ ئـةوةي مةسـةوليةتي خؤيـان و عةدالـةت لـةم      حمام

 .دام و دةزطا جَيطةي خؤي بطرَي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوري رةرموو. كاك د
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 :نوري مجي  تاَلةباني. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ئـةو  (أن يكلون : )يشلرتط يف ملن يقبلل يف املعهلد ملايلي     ) كَيكيان زمانةواني، ئةَلَي من دوو تَيبينيم هةية ية
 .................، ئةوانة (يكون عراقي اجلنسية، جييد لغتني، يتمتع بسمعة)انة، هةمووي زيادن، ( دن)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةغا كرا، رةرموو كاك زانالة ماددةي شةشني، ببورة، كاكة ماددةي شة  كة رةقةرة ثَينج ئي

 (:زانا)خضر بةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة ر اي من دةبـَي رةقةرةيـةكي بـؤ زيـاد كـةين، ثةيوةنـدي بـة كردنـةوةي خـول هـةبَي، خـولي تـةئهيةي بـؤ              
قازيية و، حماميةكان، ئةوةي ئَيستا باس دةكات لة صةالحياتي ئةو مةجةيسة هةمووي باسي ئيديةاي عام و 

يةك مةنهـةجي ديراسـة و خوَيندنـة لـة ثـةميانطا، موارةقـةت كـردن لةسـةر كردنـةوةي خـولي شـياندن بـؤ             
 .ثارَيزةران و ئةواني تر كة ثَيويستة خوليان بؤ بكرَيتةوة، ئةو خاَلةي بؤ زياد بكرَي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نووسـيومانة، كـاك زانـا و كـاك كـةريم، هـةردووكتان لـة ليذنـةي         سيغةيَي  بَةَي، بزامن، لـة رةقـةرةي ثَيشـا    
 ياسايي بوون، بؤ لةوَي ئيسترياحتان نةكرد؟

 (:زانا)خضر بةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كردنةوةي خـولي  )لة ماددةي ثَيشووتر باسي ثارَيزةران تةسبيت بوو، بؤية دةبَي لَيرة خاَلَيكي بؤ بنووسني، 
 .، زؤر سوثاس(ئامادةكردن و شياندني ثارَيزةران)، (ن بؤ ثارَيزةرانشياند

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئـةوة خـؤي مةعهـةدة دةورات ناكاتـةوة، خـؤي مةعهـةدة،       : خؤي ئاخر دةزاني ضية؟ شتَي  هةيـة، ئةوةلـةن  

تَي  نيـة دةدةمـة   تةنها بؤ حمامني نية، تةحسي  حاسةة ئـةوة، وا بـزامن شـتَيكي واي تَيـدا نيـة، ئةطـةر شـ       
دةنطةوة، رةقةرةي ثَينج ئيةغا كرا، ئةوي تر دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلة دةسس بَةنـد كـات؟ رـةرموو، كـَي     
لةطةَل دا نية؟ يةك كةس لة طةَلدا نية، بة زؤرينةي دةنط قبوَل كرا، بؤ ماددةي حةوت، كـة ئَيسـتا دةبَيتـة    

 .ماددةي شة 
 :فىمصطبةر َيز عبدالكريم دبو بكر 

 (1)ماددةي حةوت كة دةبَيتة ماددةي 
 (1)اريادة 

يتوا إدارة املعهد مدير عام على أن يكون قاايا من الصلنف األول، يعلني  رسلوم إقليملي بلإقرتاح ملن وزيلر        
 .العدل بعد املداولة مع جملس القضاء على أن حيتفظ بصفته القضائية
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
نةمييَن، لة جيـاتي  (  رسوم إقليمي)ليذنةي ياسايي لة ر اثؤرتةكةمان ثَيشنياري ئةوةمان كرد، كة جومةةي 

يتلوا إدارة املعهلد ملدير علام     )بة كار بَيت، واتا ماددةكة بةو شَيوةية دةبَيت، ( بقرار من جملس الوزراء)ئةو 
جملس الوزراء بإقرتاح من وزير العدل بعد املداوللة ملع   على أن يكون قاايا من الصنف األول يعني بقرار من 

 .زؤر سوثاس ،(جملس القضاء على أن حيتفظ بصفته القضائية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير ر ةئيتان؟

 :وةزيري داد-بةر َيز راروق مجي  صادق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضـونكة قـازي خـؤي لـة ئةساسـةوة بـة مةرسـومي ئيسةيمـي          وةَلال من تةئيدي ر ةئي ليذنةي قـانوني دةكـةم،  
دامــةزراوة، ئــيا دةمينَيتــةوة دانانةكــةي بــة مــدير عــام، ئــةوا مةجةيســي قــةزا و وةزيــري عــةدل دةتــوانن   

 .ئيسترياح بؤ مةجةيسي وزةرا و، ر ةئيسي مةجةيسي وزةرا موارةقةتي لةسةر بكات، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشا دةرضووة بؤي، موالحـةزةي ليذنـةي قـانوني ر اسـتة، ثَيشـا مةرسـوميان بـؤ دةرضـووة،         ر است دةكات، 
 .كةواتة ئةو ماددةية بةو ئيسترياحي ليذنةي قانونييةوة، خيالرت هةية؟ رةرموو

 :بةر َيز خةي  إبراهيم حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، سوثاس(تتوىل)بكة ( يتوىل)رةقةت 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

، (يتوا إدارة املعهد مدير عام)، بؤ مدير عامةكة دةطؤر َيت، نا نا(تتوىل إدارة اريةهد)زؤر سوثاس ر است دةكات،
كة بؤ مدير عامةكة دةطةر َيتةوة، ئةطةر بـؤ ئيدارةكـة بايـة ر اسـت دةبـوو، نةسـةكةي       ( يتوىل)تةواوة تةواو، 

 .نخبوَينةوة كاك عةوني بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدا

 :بةر َيز عوني كمال بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (1)اريادة 
يتوا إدارة املعهد مدير عام على أن يكون قاايا من الصنف األول يعني بقرار من جملس الوزراء بلإقرتاح ملن   

 .وزير العدل بعد املداولة مع جملس القضاء على أن حيتفظ بصفته القضائية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة          ــرد ل ــي ك ــةدل ئيسترياح ــري ع ــؤ وةزي ــة ت ــة، ك ــةجةيس وزةراي ــةراري م ــي وزةرا، ق ــووة مةجةيس ــا ب ــا، ن ن
كؤبوونةوةي مةجةيس وزةراي ئيسرار دةكرَيت، بـة تةئكيـد رةئـيس وزةرا هـني دةكـات، مـةجةيس وزةرايـة،        

ةمة دةنطـةوة،  ئةو سيغةيةي كة كاك عوني خوَيندييةوة لةاليةن ليذنةي ياساييةوة بؤ ماددةي حةوت، دةد
كَي لةطةَلة دةسس بَةند كات؟ رةرموو، كـَي لةطـةَل دا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـط قبـول  كـرا، بـؤ مـاددةي هةشـت،            

 .رةرموو

 :ر ؤذان عبدالسادر د د.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 مان ئيةغاى كرد، 3، لةبةر ئةوةي ماددة 7ماددة هةشت بووة ماددة 

 (7)اريادة 
 :عام املعهد املهام و اإلختصاصات التالية ميار  مدير -1

 .إدارة شؤون املعهد العلمية و اإلدارية و املالية - أ
 .تنفيذ قرارات اجمللس - ب
 .متثيل املعهد أمام اديئات الرمسية و الغري الرمسية -ج

 .رفع التقارير عن سري الدراسة إا جملس املعهد -د
 .أية إختصاصات أخرا خيوله إياه اجمللس -ه

 :َيز عوني كمال سةيد بزازبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ثشتطريي ماددةكة دةكات و، هيض تَيبينيةكي نية لةسةري، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةدةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلة دةسس بَةند كا؟ رةرموو، كَي لةطةَل دا نية؟ بةكؤي دةنط ماددةي هةشـت كـة   

 .8كة بؤتة ماددةي  2حةوت قبوَل كرا،  رةرموو بؤ ماددةي بؤتة 

 :ر ؤذان عبدالسادر د د.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (8)اريادة 

 :يشرتط يف من يقبل يف املعهد ما يلي
 .أن يكون عراقي اجلنسية و متمتعا باألهلية الكاملة -1
 .أن جييد اللغتني الكوردية و العربية قراءة و كتابة -2
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أن يتمتع بسمعة و سلرية حسلنة و غلري حمكلوم عليله جبنايلة عمديلة غلري سياسلية أو جنحلة خمللة             -3
بالشرف و مل يسبق فصله من املعهد ما مل يكون بسبب مرض مانع ثابلت بتقريلر ملن جلنلة طبيلة      

 .رمسية

 .أن تتوفر فيه شروط اجلدارة و اللياقة البدنية بعد إجتيازه فحصا طبيا من قبل جلنة خمتصة -4

أن يكون حاصال على شهادة بكالوريو  يف القانون من إحدا اجلامعات العراقية أو اجلامعات املعلرتف   -5
 .بها، على أن تكون الدراسة فيها منتظمة و أن ال يقل تقديره عن جيد

 .أن ال يقل عمره عن مثانية و عشرين سنة و ال تزيد عن مثانية و ثالثني سنة -1

ت سنوات يف أجهزة وزارة العدل أو جملس القضاء و احمللاكم التابعلة   أن تكون له  نارسة فعلية ملدة س -7
له أو  نارسة فعلية ملهنة احملاماة أو وظيفلة قانونيلة يف اللدوائر و امللديريات و األقسلام القانونيلة يف       
الوزارات و املؤسسات احلكومية ملدة ال تقل عن مثان سنوات على أن يكون قد ترافع عن عشر دعلاوي  

ل يف السنة الواحدة وختصم سنتني من امللدتني امللذكورتني بالنسلبة للحاصللني عللى شلهادة       على األق
املاجستري يف القانون و مخس سنوات للحاصلني على شهادة الدكتوراه يف القانون سواء كانلت املمارسلة   

 .قبل احلصول على الشهادتني أو بعدهما

 .ند التقديم إا املعهد إن كان حزبياأن ال يكون حزبيا و عليه أن ينهي إرتباطه احلزبي ع -8

 .أن جيتاز إمتحانا حتريريا و شفهيا يف القوانني اليت يقررها جملس املعهد -2

 .أن جيتاز املقابلة اليت جيريها جملس املعهد -10

 :بةر َيز عوني كمال بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ام تَيبـيين لةسـةر رةقـةرةي ثَينجـةم     ليذنةي ياسايي ثشتطريي زؤرينةي بر طةكاني ماددةكة دةكـات، بـةلَ  
ةكـة   38البضَي لة نيهايةتي جومةةكةي و، لة شةشـةمين تةمةنـة    ( جيد)هةية و، ثَيشنيار دةكات كة 

دةعوا دةبيتة ثَينج دةعوا و، كةم كردنةوةي ساَلةكان لة  10و، بة نيسبةت دعاوي لة جياتي  45ببيتة 
قـةرةي حةرتـةمين هـةروةها بـةو شـَيوةية بَيـت، ضـونكة لـة         جياتي دوو ساَلي ببَيتة سَي ساَل و، لة رة

كرايـة هـةتا تةنسـيسَيكي     بـة وةزعَيكـي تـر   ، 2007ي  23ي قانوني سوَلتةي قةزائي ذمـارة   35ماددة 
 .ي قانوني سوَلتةي قةزائي، زؤر سوثاس 35هةبَي لةطةَل ماددةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اليقل عمره علن  )ن ئيزارةيةكين دةكةم لة رةقةرةي شة  دا، بة نيسبةت ر ةئيةكان ليذنةي قانوني م

حمامي ضؤن دةيطرَيتةوة، يةعين سيغةيةك بدؤزنةوة يان رةقةرة بةس عومرةكة ( مثان و عشرون سنة
على أن ال يزيلد  )تةمةني لةوة زياتر نةبَيت، ئةوة دابنَين، ضةند كةما بَيت ئةوة تةقديرةكة نينَيت، 

ئةوة باشاة، بؤ ئةوةي هني بَيت، كاك رـاروق ر ةئيتـان لةسـةر ئـةو موقتـةرةحاتي      رالن، ....( عمره عن
 .ليذنةي قانوني
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 :وةزيري داد-بةر َيز راروق مجي  صادق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ر ةئيمان تةبيةي يةكةم هةتا ثَينجةم ئةوة هيض، لة شةشةم عومر ثَيويست ناكات حـةدي ئةدنايةكـةي   
سـاَل كييتايةتـة،    40وةكـو ئـةوان دةَلـَين زؤرة، بـة ر ةئـي مـن        45عومرةكةي زياد بكرَيت، بـةَلام  بؤ دابنَيي، 

بأن تكون له  نارسة فعلية ملدة ست )، 7ساَل دوو ساَلين دةخوَييَن ، بة نيسبةت رةقةرة  40ئةوة يةك، لة 
قـازي و نائيـب مـودةعي     ،ئةوة كةمة مةررووزة هةشت ساَل بَي، ضـونكة خـؤي  (سنوات يف أجهزة وزارة العدل
ساَل خزمةتي قـةزائيان هـةبَي، بـة ثَيـي قـانوني سـوَلتةي قـةزائي، تـؤ لَيـرة           10عام كة تةعني دةبن، دةبَي 

شة  ساَل مومارةسةي هةبَي، دوو ساَلين ئةوةكةي بكات دةبَيتة هةشت ساَل، مةعناي تؤ بـة هةشـت سـاَل،    
 بكةي، ئةوة لةطةَل قانوني سوَلتةي قةزائي تـةعاروز  ئةو وةختة دةتواني حاكم يان نائيب مدير عام تةعني

دةكات، من ثَيمواية، هةر باشاين واية بكرَيتـة هةشـت سـاَل، دوو سـاَلين لـة مةعهةدةكـة دةخـوَييَن ئـةوة         
ساَل، ئةو وةختة موئةهةل دةبَي بؤ ئةوةي بيكةية قازي يان نائيب مـودةعي عـام، بـة نيسـبةت      10دةبَيتة 

وليا، من ثَيم باشة بة نيسبةت ماجستَير دوو ساَليان بـؤ حسـَيب بكـرَي، بـة نيسـبةت      حةمةلةي شةهادةي ع
 .دكتؤرا  ثَينج ساَل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةك سوئال دَيتة ثَيشةوة، ئةوين بة نيسـبةت حمامينـة، ئَيمـة لَيـرة طومتـان إعـداد احملـاميني، لَيـرة          

ةعين ئةوة مةخسةد يةكةجمار ئةوانـة بـوو ئـةوةي كـة بتـوانن      ، ي(له  نارسة فعلية ملهنة احملاماة)دةَلَي 
حمامات بكةن، لَيرة  دةَلَي دةبَي مومارةسـةي ريةةـي هـةبَيت لـة موحامـات، دةبـَي جومةةيـةك ئيزارـة         

 .بكةن لَيرةدا مةقسةدةكة قازي بَيت، رةرموو كاك كةريم

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رَيزةرين وةردةطريَيت دةبَي ئيستسنا بكرَيت لـة رةقـةرةي شـة  و رةقـةرةي حـةوت، نـابَي قبـوَلي        مادام ثا
ثارَيزةر بكرَيت، ضونكة حمامي هةركة لة كولية دةردةضَيت، دةبَي تةقديم بكات بؤ مةهـدي قـةزائي، ئةطـةر    

بَيت، ئـةوة بـؤ قازيـة    بيةوَيت ميهنةي حمامات بكات، ئةوةي حمامات كة هاتووة ئةبَي ممارةسـةي ريةةـي هـة   
 .نةك بؤ حمامات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رةرموو مامؤستا كاكة( بالنسبة لتاهيل القضاة)ئاخر دةبَي رستةيةك بنووسني 

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يقبلل يف املعهلد العلداده قااليا  او عضلوا       يشلرتط يف ملن   )بة ر ةئي من مـاددةي هةشـتةم لـة سـةرةتاكةيةوة،     
 .ئاواي لَيبكةين ئةو كاتة حمامي بؤ ئةوةمان نية بؤ تةئهي ، سوثاس(: لإلدعاء العام مايلي
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يشرتط يف من يقبل يف املعهلد العلداده قااليا  او او عضلوا  لإلدعلاء العلام       )ئةوة ئةشكالَيكي با  حةل ئةكات، 

 .ئةوة ئةو ئةشكالةمان لةكؤَل ئةكاتةوة، باشة ظيان خان تؤ قسةكةت ماوة بيكةيت، رةرموو :(مايلي

 :بةر َيز ظيان سةَيمان حاجي بشار
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان تتلوفر فيله شلروط اجللدارة واللياقلة      ) من بةنيسبةت رةقةرةي ضوارةوة قسةم هةية، بةر اسس كة ئةَلَيت
جـةدارة    ،(السلالمة البدنيلة  ( لَيرةدا وابزامن لـة شـوَيين خـؤي نـةهاتووة، بَةـَيني      (دنيةاللياقة الب( )البدنية

كـة لـة   (باالهليلة الكامللة  ) ثَيوةرةكاني ضية؟ بةر اسـس تـا لَيـرةدا هـةبَيت، ئـةتوانني هـةر لةرةقـةرةي يـةك         
 .زؤر سوثاس( أهلية قانونية كاملة) كؤتاييةكةي هاتووة، بَةَيني

 
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .كاك زانا، رةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ساَل (8)ساَل لة كولية تةخةروج دةكات، دةبَي (22)ساَل كةمة، لة (28)سةبارةت بة بر طةي شة ، تةمةني 
، هـةروةها  سـالَ ( 30)، بؤيـة ثَيشـنيار ئةكـةم بنووسـرَيت    (30)خيةةي هـةبَيت و ممارةسـة بكـات تـا دةطاتـة     

( 10)كةي ليذنةي قانونين تةئيد ئةكةم، سةبارةت بةخاَلي حةوتـةم، كـة دةَلَيـت دةبـَي بـةالني كـةم       (45)
دةعوا ببينَيت، لَيرةدا ئةوانةي كةوا مةسةولي كاروبـاري ياسـاين لـة كاروبـاري حكومةتـدا، لـة وةزارات ئـةوا        

دةعواي نةبَيت، ( 10)زارةتة دةعواي نةبَيت، يان ؟ ئةطةر ساَلَي  ئةو وة.مة دور ئةبن، ئةوان تاوانيان ضية
دةعواية ضارةسةر بكةين يان الي ببةين يـان كـةمي بكةينـةوة، بـؤ ئـةوةي ئةوانـةي       ( 10)بؤية ئةطةر ئةو 

 .بةرثرسي بةشي ياسايني لة وةزارةتةكان مة دور نةبن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، رةرموو
 :وان ناصح حةيدةريبةر َيز شَير

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل ئةوةدام كـة بةر اسـس حـةدي ئـةدنا هـةبَيت، بةنيسـبةت قبـوَل، تةئيـدي ر ةئيةكـةي كـاك زانـا             

ســاَلةكة قــةثات بكــةين بــة ثــةميانطاي (10)دةكــةم بةنيســبةت تةمةنةكــة، ضــونكة ئةطــةر ئَيمــة نانــةوَيت 
ي دَيتـة سـةر و   (8)تةخةروج دةكات ( 22)ساَل كةما نةبَيت، ضونكةلة(30)دادوةري ئةبَي تةمةنةكةي لة 

، ر ٍِةئيـةكين هـةبوو لـة    (30)ةكة ببَيت بـة  (28)ساَل بؤية لَيرة ثَيويستة (10)ساَلي ثةميانطا  دةكات (2)
( 45)ليذنةي قانوني حةز ئةكةم ئةوة  تةوزيح بكةم، مومكينة برادةران تةوزحييان نةكردووة، كة وتيان 
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سـاَلة، ثَيويسـتة   (15)ساَل، لةبةر ئةوةي تةمةني خانةنشيين بة نيسبةت حوكامـةوة  (40)ة، بيكةين بة زؤر
سـاَل خزمـةت بكـات، بـؤ ئـةوةي حسـوقي حكومـةتين هـةدري تَيـدا          (25)ئةو حاكمةي كة تةئهي  ئةكرَيت 

 .نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 دكتؤر نوري، رةرموو

 :مجي  تاَلةبانينوري . بةر َيز د
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

  (:يشرتط يف من يقبل يف املعهد مايلي)زمانةوانية، : ضةند تَيبينيةكم هةية، يةكةميان
سةبارةت بة رةقةرةي  إجتيازه فحصا  طبيا ، -4يتمتع بسمعة،  -3جييد اللغتني،  -2ان يكون عراقي اجلنسية،  -1

كةسَي  ئةطةر ( ان تتوفر فيه شروط اجلدارة واللياقة البدنية) ة ناطوجنَيت، ضوار، ئةوة بةر اسس ئةو رةقةرةي
ثشت )هاتو بةلة  جةدارةي نةبوو، من ضةندين حاكمم بينيوة لة بةريتانيا بةر اسس لياقةي بةدةني نية، 

جتيازه فحصا  طبيا ا) ، بةآلم ئةوة نابَيتة هؤكارَي  بؤ ئةوةي نةتوانَي بةو ئةركة هةستَيت، تةنها بووترَيت(كؤمة
سةبارةت بة رةقةرةي ضوار، ثَيويست ناكات ئَيمة باسي تةمةني بضووك بكةين، اليزيد ( جلنة خمتصة)من قبل 

ان ال يكون حزبيا  وعليه ان ينهي إرتباطه )سنة ئةوة كارية، دَيينةوة سةر رةقةرةي هةشت، ( 40)عمره عن 
بةو شَيوة بَيت ديارة حزبايةتي وةكو بةرطَي  واية، من ئةمر ؤ  (.احلزبي عند تقدميه اا املعهد إن كان حزبيا 

لةبةري ئةكةم و سبةييَن رر َيي دةدةم، وابزامن حزبايةتي نابَيت بةو شَيوة تةماشا بكرَيت، ئةبَي لَيرةدا صيغةيةكي 
 .تري بؤ بدؤزرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك بارزان، رةرموو       

 :َيز بارزان حممد قادربةر  
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

لةم وآلتةي ئَيمةدا توركمان (. ان جييد اللغتني الكوردية و العربية قراءة وكتابة)وةَلآل من ثرسيارَيكم لةسةر 
ة، ئةوةم ثَي باشا( الكوردية أو العربية )هةية، ئاشوري هةية، ئةرمةني هةية، كة كوردي نازانن، بؤية بيكةين بة

 .بؤ خاَلي ضوارةمين من تةئيدي دكتؤر نوري ئةكةم، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر، رةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـــن بةنيســـبةت رةقـــةرةي شةشـــةوة هـــاور ام، لةطـــةَل ر ةئيةكـــةي كـــاك زانـــاو كـــاك شـــَيروان، بةنيســـبةت  
سـاَل كـةما نـةبَيت، بـة نيسـبةت عـةدةدي دةعـواوة، مـن ثـَيم وايـة           ( 40)بـؤ  ( 30) تةمةنةكانةوة، كـة لـة  
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عةدةدي دةعوا هةر البةَيت، هيض نسبةتَيكي بؤ دانةندرَيت، بؤضي؟ ضونكة ئةم مةهد قةزائية، كة تةشكي  
و تـةتبيسي  ئةكرَيت ناوي خؤي بة تةئهي  و إعدادةوةية، دوو ساَلي ثر  ديراسة ئةخوَينن، دوو ساَل نـةزةري  

ئةخوَينَيت، هةندَي دةوائري هةية، رةرمانبةرة حسوقيةكاني تَيدا مةحروم ئةبن لةم حةقةي كـة ئَيمـة لـةم    
قانونةدا باسي لةسةر ئةكةين، هةتا هةتاية ناتوانَي تةقدميي مةعهةدي قةزائي بكات، لةبةرئةوةي ر ةنطة لة 

نةبينَيت، لةبةرئـةوة مـن بةقياسـَيكي تـةواوي دانـانَيم،      ساَلَي  و ثَينج ساَلين و لة دة ساَلين، ثَينج دةعوا 
ئةطةر ثَينج دةعوا بَيت يان دة دةعـوا بَيــت، لةبةرئـةوة باشـا وايـة، هـيض عـةدةدَيكي بـؤ دانةنـدرَيت، بـؤ؟           
ــري      ضــونكة مةعهــةد خــؤي تــةئهيةي ئــةكات، دةرســةكاني بةنــةزةري و بــة عةمــةلين لةبــةردةم حــاكم رَي

ةعواكاني ئةبَيت، لةبةرئةوة ثَيم باشـة ئـةوة بَيـت بـؤ حزمـةتي ئـةو رةرمانبـةرة        ضؤنيةتي بةر َيوةبردني د
حسوقيانةي كةوا لة داوائريةكاني تردا ئـين ئةكـةن، بـةآلم بةنيسـبةت حماميـةوة ئـةوة شـتَيكي تـرة، خـؤي          

 ان ال يكلون حزبيلا  وعليله ان   )تةحصي  حاصةة، ضونكة دةعوا ئةبينَيت، بةنيسبةت رةقةرةي هةشتةوة،    
وةكو دكتـؤر نـوري باسـي كـرد، خـؤي مـةرروزة        (.ينهي إرتباطه احلزبي عند تقدميه اا املعهد إن كان حزبيا 

بَينَيـت و دوايـي   ( إنهاء) ئيا ثَيويست ناكات(. ان ال يكون حزبيا ))حاكم مستس  بَيت، هةر بة موتَةةق بَةَيت 
 .بطةر َيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .شاد، رةرمووكاك رة

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثشتطريي لة بؤضوونةكةي جةنابت ئةكةم، بةنيسبةت ئـةو حماميانـةي كـةوا تـازة تةخـةروج ئةكـةن، ئَيمـة        
ئــةبَي عيالجَيكــي ئــةوان بكــةين بةر اســس، كةرائــةتي عيةمــي هــةر زؤر دابــةزيوة، هــةروةكو ئاشــكراية الي    

ئةوانة كة دَين ر استةوخؤ حمامات ئةكـةن، سـةركةوتوو نابَيـت لـةو دةورانـةي كـةوا دةكرَيتـةوة،         هةمووتان،
 .دةبَي تايبةت بَيت بةو حمامية تازانة و تةئهيةيان بكةن، ئينجا ممارسةي حمامات بكةن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةرجي قبوَلي حمامي ضـية؟، ئـةوة لةسـةرةتاكةوة    وةَلآل كاك رةشاد، موالحةزةكةي زؤر بةجَيية، باشة ئةي 

 .ئةوةي مامؤستا كاكة وتي موعالةجةي ئةوةي كرد، كاك خةلي ، رةرموو
 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسةي من كرا، دةربارةي خاَلي حةوتةم، بؤ مةوزوعي دةعوا، ضونكة شةوني قانوني لـةدةوائري ئـةوة شـةرت    

دةعوا ببينن، با ئةوانة مةحروم نةبن، يان ئةو ثَينج دةعواية تايبةت بكةين بـة حمـامي يـان ئةصـَةةن     نية، 
هةر نةمَينَيت، يةعين مةمشولي ئةواني تري نةكةين، ئةوي تـر بر طـةي نؤيـةم، شـةرةهيةن ئـةوة الببـةين،       

كةية بـؤ عاهـات و ئـةو    ضونكة موقابةلة هةية و ئيمتيحاني تةحريري كارية، موقابةلة بؤ باسـي شـروتي شـ   
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شــتانةية، تــةحريرين ئــةوة ئيمتيحانــة، شــةرةهي ئــةوة مومكينــة ،يــةعين لــةوَي حــةيف و مــةيةَيكي زؤر   
ــي          ــةس لَي ــات ك ــورس بك ــياري وا ق ــةرةهي ثرس ــاني ش ــةتوانَيت ئيمتيح ــةك ئ ــةر قازي ــةيت، ه ــت دةك دروس

، لةوَي قابيةـة بـؤ زوَلـم، ئـةوة     دةرنةضَيت، يةعين ئةوة ماوكة بؤ ميزاجي ئةوانةي كة ئيمتيحانيان دةكةن
 .شةرةهيةن من لةطةَلي نيم كة لةوَي نَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دكتؤر دلَير، رةرموو

 :دلَير اواعي  حسي شاوةيس. بةر َيز د
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دا ئةتوانـدرَيت ئـةوة جَيبـةجَي بكرَيـت،     من ثَيم واية رةقةرةي يةك و دوو زيادة، ضونكة لةرةقةرةكاني تـر 
أن يكلون حاصلال  عللى شلهادة     )بةتايبةتي نـؤ و دة، جطـة لـةوة لةرةقـةرةي ثَينجـدا بـاس لـة شـهادة ئـةكات،          

ئةمة ثَيويسـت بـةو   ( اا اخره.... بكالوريو  يف القانون من إحدا اجلامعات العراقية أو اجلامعات املعرتف بها
أن يكللون حاصللال  علللى شللهادة بكللالوريو  يف القللانون مللن إحللدي اجلامعللات  )اهــةر تــةنهناكللات،  هــةموو شــتة

 .ئةوة كييتايةتة ئيا ئةوي تر تةراصيةَيكي زيادةية، زؤر سوثاس، (العراقية أو مايعاددا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةردار، رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـاَل،  (45)طريي لة بؤضووني ليذنةي قانوني ئةكةم، بؤ حةدي ئةعال بةتايبةتي تةمةن بكرَيت بـة  من ثشت
بةآلم ئةوةي كاك زانا ثَيشنياري كردو كاك شَيروان و كاك عومةرين ثَيم وابَي ثشتطرييان لَيكرد، كة حةدي 

جنَيت لةطـةَل ياسـاكاني تــر،   سـاَل بةر اســس ئـةو ثَيشـنيارة ر ةنطـة نــةطو    (30)سـاَل بكرَيــت بـة  (28)ئـةدنا لـة   
ــاددةي    ــة م ــةآلتي دادوةري ل ــاي دةس ــةتي ياس ــةرةي ( 35)بةتايب ــت (3)رةق ــة دةَلَي ــَي  ) ك ــروتي دادوةر دةب ش

سـاَل بَيـت، دوو سـاَلَين خوَيندنـة ئـةو كاتـة       (28)، لَيرةدا ئةطةر ئةصَةي ثرؤذةكة (ساَل بَيت( 30)تةمةني 
سـاَل لَيـرةدا نـاكؤكي دروسـت     (32)دوو ساَل خوَيندن ئةكاتـة  ساَل (30)ساَل، ئةطةر بيكةين بة ( 30)دةكاتة

 .ئةبَيت لةنَيوان هةردوو ياساكة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لياقـةي بـةدةني ر ةنطـة    : وةَلآل ئةوة قسةكانت تةواو بوو،  بةآلم بةر اسس ئةطـةر ئيجازةتـان هـةبَيت، يةكـةم    
رةقةرةي شةشةم ئةطةر سةبرتان هةبَيت هـةمووي بةيةكـةوة   : دووزياد بَيت، مادام رةحصي توبي هةبَيت، 

لَيـرة بـةجَيي بهـَيَةن،     (عاما ( 40)ان اليزيد عمره عن) ئةَلَيم ضونكة دوورو درَيذة، رةقةرةي شة  بَيت بة
ضونكة لَيرة شـةرتَي  هةيـة، نـابَي قـازي حزبـي بَيـت، لَيـرة بـؤ         ( ان اليكون حزبيا )رةقةرةي هةشت زيادة، 

، بؤ ادعاي عـام نـابَي حزبـي بَيـت، بؤيـة لَيـرةدا زيـاد هـاتووة، لـة قبـوَلكردني مةهـد موجـةر ةد قبـوَلي              قازي
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دةكةيت ثَيويست ناكات ئةو مةرجة هةبَيت بؤ قبوَلكردن، ضونكة كة بوو بة قازي يـان بـة إدعـاي عـام ئـةو      
ان جيتاز إمتحانلا  حتريريلا  و   ) وةختة شةرتةكة لةوَي ئةبَيت، بؤية با رةقةرةي هةشت شةتب بكرَيت، نؤيةم

ئةوة  شتَيكي ئاسايية، بةآلم لَيرةدا شتَي  دَيتة ئاراوة، كة ثَيويسـتة بيكـةين بـؤ ئـةوة رـةرق بَيـت        (شفهيا 
يشرتط يف ملن يقبلل يف   )لةبةيين ئيةدادي قازي و إدعاي عام و حمامي، من ئيسااح دةكةم ماددةي هةشتةم، 

فيملا يتعللق يف قبلول القضلاه و اعضلاء اإلدعلاء       : ثانيلاَ سَي، ئةوانةي كة ومتـان،  يةك، دوو، : اوال ( املعهد مايلي
ان تكون له  نارسة فعلية ملدة  -2عاما ، ( 30)ان اليقل عمره عن  -1: العام ااافة اا الفقرات الواردة يشرتط

ئـةو وةختـة   ( اا اخلره .... سنوات يف أجهزة وزارة العدل أو جملس القضاء واحملاكم التابعة لله أو  نارسلة   (1)
: ساَل خزمةتي هـةبَيت، دووةمـين  (10)ساَل كةما نةبَيت بؤ ئةوةي (30)قبوَلي قازي ئةكات يةكَيكيان لة 

ئةو ممارسة رةةية كةباسي ئةكةن ئةوان بطرَيتةوة نةك رةرمانبةر و حمامي بطرَيتةوة، واتة سـَي شـةرتةكة   
ووةمدا شامةة بؤ قازي و ئيدعاي عام، بةو شَيوة نةبَيت لةيةكةمدا شامةة بؤ هةمووان، دوو شةرتةكة  لة د

موعالةجةكة نابَيت، بؤية ئةطةر ئيجـازةم بـدةنَي يةكـةم شـت مـن رةقـةرةي هةشـت دةخةمـة دةنطـةوة بـؤ           
ــرةدا،      ــة زيادةيــة لَي ــة طواي ــرد، ك ــرادةرانين داوايــان ك ــت، ب ــةتب بكرَي ــا ) ئــةوةي ش ــون حزبي ــي ( ان اليك كَي

ة شةتب بكرَيت؟ تكاية بادةسس بَةند بكات؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ باشة ئـةوة  لةطةَلداية ئةو رةقةرةي
ان اليزيد عمرة )بكرَيت بة ( عاما ( 30)ان اليس  عمرة عن ) رةقةرة شةشةم  لةجياتي : شةتب كرا، دوو 

زبي بَيـت، مـدعي   كاكة ئةوةي تر ومتان لة دوو، سَي قانوني تردا هاتووة، كة نابَيت قازي ح( عاما ( 40)عن 
عام نابَي حزبي بَيت، بةس لَيرة تؤ قبوَلي بكةيت رةقةت لة مةهد ئةوة ناكرَيت كةي بوو بة قـازي يـان بـة    
مـدعي عــام، ئــةو وةختـة ئــةبَي ئيســتيسالة بكــات، نـةك تــؤ وةكــو قوتابيــةك قبـوَلي بكــةيت، كــاك شــَيروان،     

 .رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

لَيرةدا زؤر با  هاتووة، ئةطةر ئيجازة بدةن، ئـةوةي كـة دةضـَيتة مةهـد قـةزائي ثَيشـةكي ئـةبَي بزانـَي كـة          
حزبيةت لةو دةقةيةوة نةماوة، بةو شـَيوةية لـة مةهدةكـة وةردةطريَيـت، نـةك بضـَيتة مةهـد و دوايـي بَةَيـت          

 .وةَلآل من حزبي نيم، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وم دةكةي كاك شَيروان، ئةوةي كة دةبَيت بة ئةندام لةو مةهدة يةكَيكي شارةزاية لة قـةوانني، ئـةزانن   عةرو
لة قانوني قةزادا هاتووة، كة نابَي حاكم حزبي بَيت، لة قانوني إدعاي عام هـاتووة نـابَي مـدعي عـام حزبـي      

ين، يةكَي  دَيين و وةريدةطري لـةو  بَيت، يةعين ئةوة ئؤتؤماتيكية ثَيويست ناكات، تؤ كةسَيكي  ةريب ناهَي
ثةميانطايةدا، شارةزاية لة قـةوانني، ثَيشـا ئـةزانَيت كـة ئـةو دةبَيـت بـةقازي و ثـا  ئـةو ثةميانطايـة نـابَي            

 .حزبي بَيت، يةعين ئةوة ئؤتؤماتيكية رةرموو كاك عةوني
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي قانوني كة ثر ؤذةكة هات ئَيمة موناقةشةيةكي تَيروتةسةلي ئةو ماددةمان كرد، بةتايبـةتي  ئَيمة لة ليذنة
ي قانوني سوَلتةي قةزايي كة هَينامة طؤر َي، ئةو مةرجانةي كةوا لَيرةدا هـاتووة، هـةمان شـت    (35)ماددةي 

ن لة وةزعةكة هةبَيت ئينجا لةوَين هاتووة، ئةطةر ثَيتان باشة بيخوَينمةوة هةتا ئةنداماني ثةرلةمان ئاطايا
 .موناقةشةي بكةن، نةك قانونةكة بة وةزعَيكي تر بر وات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةزاني ضي كاك عوني عةرووم دةكةي، ثَيويست ناكـات، ضـونكة ئَيمـة دةنطمـان بـؤ داوة، بـةآلم تةئكيـد بـؤ         

عليه ان ينهي إرتباطله احلزبلي عنلد تقدميله     ان اليكون حزبيا  و) ئةوةي كة ئةو دةنطدانة ر است بوو، دةَلَيت
باشة ئةطةر ساقت بوو، دةرنةضوو، كاتَي كة دةطةر َيتةوة حزبيةكةشي لةدةست ضـووة، و نـةبووة   . (اا املعهد

 .بةقازين، جةنابي وةزير رةرموو

 (:وةزيري داد) بةر َيز راروق مجي  صادق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نية بة قازي و مدعي عام، تا تؤ ئةو مةرجة رـةرز بكـةي، ضـونكة سـبةي ر ؤذ     ئةو ثةميانطاية بةس تايبةت 
تؤ دةورةيةك بؤ تةقوية دةكةيتةوة كةسانَي  دَين، وةك موديري ناحية، حمسق عدلي، كاتب عدلي، باشة بؤ 
ئةوةي لةسةري رةرز بكةي كة حزبي نةبَيت، كةييتي خؤيةتي كة حزبية، بةس حزبايةتي بؤ ئـةوة هـاتووة   

ــدعي ــةو        م ــردووة ئ ــةوي ك ــاي عــام ح ــانوني ادع ــةزائي و ق ــوَلتةي ق ــانوني س ــاكم، ئــةوة  ق ــؤ ح ــام و ب ع
 .مةسةلةية، يةعين شتَيكي زيادة، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بريت خستمةوة كة ئةوةي دةنطمان بؤ دا، ريةةةن ر استة، ضونكة تؤ حمامين تةئيـدي دةكـةي،   
 .دادي دةكةي، كاك شَيروان، رةرمووحماميت دَييت ئية

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة دةنطمان بؤ نةداوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ ئيةغاي رةقةرةي هةشت، برا دةنطمان بؤ داوة، باشة جارَيكي تر دةدةمة دةنطةوة، تةئكيديشـم دةنطمـان   
ان اليكون حزبيا  وعليه ان ينهي إرتباطه احلزبي عند تقدميله اا املعهلد   ) قةرةية كة دةَلَيت بؤ داوة، ئةو رة

لةطـةَل ئـةو شـةرحانةي كـة مـن كـردم، ئةوانةشـي كـة جـةنابي وةزيـر كـردي، باشـة ئَيسـتا               (إوا كان حزبيلا  
بَيت، هةنـدَي مـةرج    نيصانان نية، باشة جةنابي وةزير هةتا نيصاب دةبَيت، ئةو رةقةرةية بؤ ئةوةي وازح
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هةيــة، تــةنها حمــامي دةطرَيتــةوة، هةنــدَيكي تــر قــازي دةطرَيتــةوة، بــةو شــَيوةية تةرســري بكرَيــت، مــةرجي   
بةنيسـبةت قـازي مـدعي عـام     : ئةو شة  مةرجةي كة باوان كرد، دووةم: قبوَلكردني لة ثةميانطادا، يةكةم

ممارسـةي  : سـاَل كـةما نـةبَيت، دووةم   ( 30)ة تةمـةنيان، كـة دةبـَي لـ    : دوو مةرجي ترين هةية، يةكَيكيان
ساَل لة وةزارةتي عةدل، يان جمةسي قةزا، يان حماكم، ئةوة لة خاَلي حةوتةم نووسراوة (1)رةةي هةبَيت، بؤ 

 .خبرَيتة ئةوَي، بةو شَيوةي لَي بَيت، تؤ ر ةئيت ضية؟ رةرموو

 (:وةزيري داد) بةر َيز راروق مجي  صادق
 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

تةصنييتةكة زؤر باشة، بةس مةسةلةي تةمةنةكة، وةخس خؤي لة قانوني سوَلتةي قةزائي ئةوةمان ئيسارة 
كرد، من ثَيم واية حةدي ئةدنا تةحصي  حاصةة، ثَيويست ناكات دابندرَيت، يةعين كة تةخةروج دةكات لة 

َيـوة تةقيـدي دةكـةن و موناقةشـة     ساَلين خزمةتي هةية، ئةوة شتَيكي زيـادة ئ (10)ساَلي دةبَيت كة ( 22)
سـاَلي، ئـةوة هـيض ثَيويسـت ناكـات حـةدي ئـةدناي هـةبَيت، حـةدي ئةعالكـة            (28)و( 25)دةكةن لةسـةر  

ساَل زؤر زؤر شتَيكي ضاكة، بةس من بةنيسبةت رةقةرةي حةوتـةم، موالحـةزةم هةيـة، كـة     (40)بيكةن بة 
ســاَل، ضــونكة ( 8)ســاَلة، دةبــَي بكرَيــت بــة ( 1) ئــةو( سللنوات(1)ان تكللون للله  نارسللة فعليللة ملللدة )دةَلَيــت 

ساَلي داناوة بؤ حاكم و نائب مدعي عام، ئينجا بؤيـة بـؤ حـاكم و    (10)لةبةرئةوةي قانوني سوَلتةي قةزائي 
 .ساَل، سوثاس(1)ساَل لةباتي (8)نائب مدعي عام دةبَي ئةو ممارسة رةةية ببَيت بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بزامن، ئةطةر بَيت و مـادام واي لَيهـات، ئـةو ماددةيـة ثَيويسـت بـة ئيةـادةي صـيا ة دةكاتـةوة،          باشة ئَيستا وا

ئَيستا نيصاب هةية، كةواتة جارَيكي تر رةقةرةي هةشـت شـةرح دةكةمـةوة، بـؤ ئـةوةي بيخةينـة دةنطـةوة،        
اا املعهلد إوا كلان   ان اليكون حزبيا  وعليه ان ينهي إرتباطله احلزبلي عنلد تقدميله     )  رةقةرةي هةشت دةَلَيت

ئةوة ومتان ئةو رةقةرةية زيادة لَيرةدا، لةبةرئةوةي لة قانوني مةجةسي قةزادا هـاتووة، لـة قـانوني     (حزبيا 
إدعاي عام هاتووة ئةوانة نابَي حزبي بـن، بَيجطـة لـةوة  ئـةو ثةميانطايـة حمـامي قبـوَل دةكـات بـؤ ئيةـداد           

ت ثـةميانطاي بـؤ دةكاتـةوة كـة لةوانةيـة ثَيويسـت بـةوة        كردني حماميةكة، كـة حمـامي تـازة تةخـةروج دةكـا     
نةكات، جةنابي وةزيـرين تةئيـدي ئـةو موقتةرةحـةي كـرد كـة شـةتب بكرَيـت، بـةآلم برادةرانـي تـر كـاك             
شَيروان و ضةند برادةرَيكي ترين دةَلَين ثَيويستة هـةبَيت لَيـرةدا، مـن موقتـةرةحي تـازة كـة ئـةوة شـةتب         

رــةرموون كَيــي . 12َيــي لةطةَلدايـة بادةســس بَةنــد بكـات تكايــة؟، دةيـذمَيرين    بكرَيـت، دةدةمــة دةنطـةوة ك  
لةطةَلدا نية؟ باشة زؤرينةيـة، بؤيـة دةمَينَيتـةوة، ئـةوة ر ؤيشـت بـةس حمـامي وامـان هةيـة داخـَ  نابَيـت و            

ةغـا  دةطةر َيتةوة، بؤ حزبايةتيةكةي لةدةست بضَيت، بةهةرحاَل ئةو ماددةية بةوةي كـة رةقـةرةي هةشـت ئي   
كرا، ئةطةر بَيت ودواي خبـةين بـؤ ئـةوةي ئيةـادةي صـيا ةي بكةنـةوة، بـة وةرطـرتين ئـةو موالحةزاتانـةي           
كةجةنابي وةزيرين هةيبوو، لةطةَل خؤشي دابنيشن، ر ةنطة ئةمر ؤ تةواوي نةكـةين، ضـونكة ثَيويسـس بـة     

ي إدعاي عامن، لةطةَل حمامي و ئيةادةي صيا ة دةبَيت، بؤ ئةوةي رةصَ  بكرَيت ئةوانةي كة قازي و ئةندام
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رةرمانبةر، مةرجةكانيان جياوازة، ئيةادةي صيا ةي بكةنةوة جارَيكي تر تةقـدميي بكةنـةوة، ئَيسـتا بـر ؤن     
 .بؤ ماددةي دة كة بووة بة ماددةي نؤيةم، كاك رةشاد نوقتةي نيزاميت هةية، رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عالةجةي حمامية تازةكان نةكرامو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةكة ئيةـادةي صـيا ةي دةكةنـةوة، تـؤ موالحةزةكـةي خؤتيـان ثـَي بَةـَي، ر اسـت دةكـةيت، رـةرموون بـؤ             
 .ماددةي دوايي

 :ر ؤذان عبدالسادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة
نويا  ألعدادهم كقضاة و أعضلاء إدعلاء علام عللى أسلا  خطلط جمللس القضلاء و وزارة         حيدد عدد املقبولني س

 .العدل
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة هيض تَيبينيمان لةسةر ئةو ماددةية نية؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةنطةوة، كَيي لةطةَلدايـة بادةسـس بَةنـد بكـات تكايـة؟،       ئةو ماددةية هيض خياليف لةسةر نية، بؤية دةدةمة

 .رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط ئةوة  قبوَلكرا، بؤ ماددةي يازدةم كة بووة بة ماددةي دةيةم
 :ر ؤذان عبدالسادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة العاشرة
 .املعهد إجازة دراسية أمدها سنتان براتب تام مع املخصصاتمينح املوظف املقبول يف : أوال 

ميلنح احمللامي املقبلول يف املعهلد خمصصلات شلهرية تعلادل ملا يسلتحقه أقرانله يف الوظيفلة ملن الراتلب              : ثانيا 
 .واملخصصات حسب سنوات اخلدمة والشهادة

اه ملن رواتلب و خمصصلات، أال إوا    يلزم كل من يفصل من املعهد، ألي سبب كان، بإعادة مجيع ملا أسلتوف  : ثالثا 
 .كان ولك بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من جلنة طبية رمسية
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 :بةر َيز عوني كمال سةيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةرةقـةرةي  ( ماقبضله ) بةكةليمـةي ( ماأسلتوفاه ) ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بَيجطة لة طؤر يين كةليمـةي 
 .وثاسسَييةمي ماددةكة، س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة ر اساة،  ديارة كةسين قسةي لةسةر نية؟ بؤية دةدةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسـس   (ماقبضه)

بَةند بكـات تكايـة؟، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟، بـةكؤي دةنـط وةرطـريا، بـؤ مـاددةي دوازدةم كـة دةبَيتـة              
 .ماددةي يازدةم

 :عبدالسادر دزةيي ر ؤذان. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة احلادية عشرة
 .تكون مدة الدراسة يف املعهد إلعداد القضاة و أعضاء االدعاء العام سنتان تقومييتان: أوال 

 .ختصص مائة درجة لكل مادة من املواد اليت تدر  يف املعهد، و للبحث الذي جيب على الطلبة تقدميه: ثانياَ 
، عللى ان اليقلل املعلدل العلام     %(50)تكون درجة النجاح الصغرا لكل ملادة وللبحلث مخسلني ملن املائلة     : ثالثا 

 %(.10)جلميع املواد والبحث عن ستني من املائة
من الدرجة لكل من مادتي املرافعات املدنية وأصول احملاكمات اجلزائية %(50)ختصص مخسون من املائة: رابعا 

 .لتقييم الطالب خالل السنة%( 50)سون من املائة لألمتحان التحريري، ومخ
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةكةمان لةطةَل دةقي ماددةكةيةو هيض تَيبيين لةسةر نية؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوانةي كة قسةيان لةسةر ئةم ماددةية هةية، رةرموو دكتؤرة شكرية

 
 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةرةجة كـراوة بـؤ حاَلـةتي ئيمتيحـاني     ( 50)من بةنيسبةت خاَلي ضوارةمةوة قسةم هةية، كة تةخصيصي 

دةرةجـةي تـرين بـؤ تـةقيمي قوتـابي، ئَيمـة لـة ثـةميانطاو لـة          ( 50)تةحريري لةو دوو ماددةية، هةروةها 
دةرةجـة  بـؤ تـةقيمي قوتـابي، لةبةرئـةوة مـن       ( 40)ةجـة دائـةنَيني بـؤ تـةحريري و    دةر( 10)زانكؤشدا، 

، (40)كـةي تريشـي زؤرة بكرَيـت بـة    (50)دةرةجـة،  ( 10)دةرةجةية بكرَيـت بـة  ( 50)ثَيشنياز ئةكةم، ئةو 
 .زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .طوَلناز خان، رةرموو

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

بــةر اي مــن بــةس بر طــةي يةكــةمي لَيــرة نَينَيتــةوة، كــة مــاوةي دوو ســاَل بَيــت، ئــةطينا ئــةوي تــري ئيشــي  
 .ئةجنومةني بةر َيوةبردني ثةميانطاكةية، ئةم دةرةجة دانانة ئيشي ئَيرة نية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دلَير رةرموو

 :حسي شاوةيسدلَير اواعي  . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرةدا دوو ساَلي تةقوميي لَيرةدا  ةَلةتة ،مةرروز واية دوو ساَلي ديراسي بَيت، ضونطة ئةطةر وابَيـت ئـةبَي   
 .ثشوويان نةبَيت، لةر ووي ديراسيةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عةوني تكاية ر ةئيتان، رةرموو

 :ال سةيد بةزازبةر َيز عوني كم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ثرسيارةكاني دكتؤرة شوكرية، ئةوة ئةنداماني ثةرلةمان ئةتوانن بر ياري ثَي بدةن، طوَلنـاز خـان   
وابزامن تةئيدي كرد، بةنيسبةت ثَيشنياري دكتؤر دلَير، لَيرة لة ثةميانطا، ثشوو نيـة، دةوامةكـة بةردةوامـة،    

 .ةنة تةقوميية هاتووة نةك سةنةي ديراسي، زؤر سوثاسبؤية بة عيبارةي س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير ر ةئيت هةية لةسةر ئةو موالحةزاتانةي كةوا درا، طوَلناز خان هي تؤ ضي بوو

 :بةر َيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م ئةمـة ئيشـي ئَيـرة نيـة، بـا ئةمـة شـةتب بكرَيـت و         كاك عةوني لة ثرسيارةكةي مـن نةطةيشـت، مـن دةَلـيَ    
البةَيت، ئةمة ئيشي ئةجنومةني بةر َيوةبردني ثةميانطاكةية، نةك لَيرة دةرةجات دابندرَيت، هـةر البةَيـت،   

 .سوثاس
 :بةر َيز عوني كمال سةيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةو ماددةية وجودي زؤر ثَيويستة، ضونكة تةقيمَيكي بـا   لةماددةكاني ثَيشوو ئيشارةمتان بةوة داوة، لَيرة ئ
 .ئةكرَيت، ئينجا بر ياري لةسةر ئةدرَيت، نةك بة وةزعَيكي  ةير ئيةتيادي بر وات، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةي ئةوةي دكتؤرة شوكرية ضي بوو، رةرموو جارَيكي تر تةرحي بكةرةوة

 :مشكرية رسول ابراهي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةي         ــدا، دةرةج ــةموو ثةميانطاكانيش ــة ه ــدا ل ــة عَيراقيش ــةتا ل ــتان، ح ــةرَيمي كوردس ــاني ه ــةموو زانكؤك لةه
( 10)دةرةجةيـة، ئينجـا بـؤ ئـةم ثةميانطايـة، بكرَيـت بـة        ( 40)دةرةجةيـة، ئـةوي تـرين    ( 10)تةحريري 

 .ةخاَلي ضوارةمدا، هةروا  ر ؤشتووة، سوثاسل( 100)، ئةوة  تةحصي  حاص  ئةبَيتةوة بة (40)لةطةَل 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشة ئةوة مةعسولة، بةس من نازامن لةقانوندا جَيطاي ئةبَيتةوة؟ سؤزان خان، رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ادا ثةجناي خشت نةماوة، جا لةبةر ئـةوة  بؤ ئاطاداريتان ئَيستا موعةدةلي دةرضوون لة هيض جَيطايةكي دوني
دائــةنَيت، وا ( 55)دائــةنَيت، هةنــدَي شــوَيين تــر ( 51)ئــةبَي حســابي خؤتــان بكــةن، هةنــدَي شــوَين هةيــة 

بةدةرضوو حساب ( 100)نةهَينَيت لة ( 10)يةعين ئةو كةسة ( 10)خةريكة لة هةندَي شوَيين تر ئةطاتة 
نطاوَي  بـةرةو ئـةوة بنـَيني، يـان ئـةبَي ضارةسـةرَيكي بـؤ بدؤزينـةوة،         نية، ئيا يان ئـةوةتا ئَيمـة ئـةبَي هـة    

لــةدونيادا وايــة، نيســبةتي دةرةجــةي دةرضــوون بةرزبووةتــةوة لــةدونيادا، ثــةجنا خشــتةكةي جــاراني ئَيمــة  
 .نةماوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير ر ةئيت لةسةر ئةو موقتةرةحة ضية؟ رةرموو

 (:وةزيري داد) اروق مجي  صادقبةر َيز ر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشاة، سوثاس( 10)وةَلآل من تةئيدي ر ةئي سؤزان خان دةكةم، موعةدةلةكة ببَيت بة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من الدرجة لكل من مادتي املرافعات املدنية وأصول %(50)ختصص مخسون من املائة: رابعا نا رةقةرةي ضوار 

ئــةو خةمســون بيةمائــة ( مخسللون مللن املللادة معهللا لتقلليم الطالللب . حملاكمللات اجلزائيللة لألمتحللان التحريللريا
 .مةبةستت ئةوةية ببَيتة ض ؟ كاك راروق رةرموو

 (:وةزيرى داد)بةر َيز راروق مجي  
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

َيم وايـة ئـةوة ئيسااحَيكـة ضـاكة     خؤى تةقيمةكة من ثَيم واية بة ميزاجة شةخسة دةطؤر َيت زياتر، من ثـ 
 .بكرَيتة ض ، ئةوةى ترين بكرَيتة شةست، واباشاة
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

شــكرية لةاليــةن جــةنابة وةزيريشــةوة ثشــتطريى ىَل كــرا،  .ئــةوةى رةقــةرةى ضــوارةم لةســةر موقتــةرةحة د
صلول احملاكملات اجلزائيلة لالمتحلان     ختصص ستون فى املائة من الدرجة لكل من مادتي املرافعلات املدنيلة وا  )

بـةو طؤر انكاريـة دةدةمـة دةنطـةوة، سـؤزان خـان        (التحريرا واربعون فى املائة لتقليم الطاللب خلالل السلنة    
 .رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ملادة وللبحلث مخسلني    تكون درجلة النجلاح الصلغرا لكلل     ) كةى من وةزير ثشتطريى كرد لةسةر سَييةم بوو
ئَيمة و جةنابيشة ثشتيوانة لة ئيسااحةكةى من كرد كة دةرةجةى دةرضوون دةبَيت شةسـت بَيـت،    (باملائة

 .شكرية رةرموو.، د(درجة النجاح الصغرى)
 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
بـووم، هـةتا هـة دكتـؤرا و ماجسـتَيرين، خـاَلة        لةبةرئةوةى خؤشم ضةندين ساَل لة ليذنةى ئيمتيحـانة دا 

بَيت يةعنة دةرضوونة، بةآلم خاَلة ضوارةم  50سَييةم زؤر جوان هاتووة ئةو تةَلةبةيةى لةوَيية دةرةجةى 
وا تةقسيم بووة لة هةموو عـرياق دا شةسـت بـؤ تةحريريـة بـؤ هـةموو ماددةكـان ئـةوة ضـةةى تـرين يـان            

ى وةرطرت 50ة يةكةم زؤر جوان هاتووة، نسبةى نةجاحة، ئةو تةَلةبةية تةقيمة يان شةرةوية، ئاخر دووان
 ......... .ى وةرطرت راسبة45ى وةرطرت ر اسبة، 40يةعنة ناجحة، 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
مرارةات اريدنية واصول احملاكمـات اجلزائيـة   )ددةية ئةوين ماددةى با نةكةوينة ئةو هةَلةيةوة، تةنها دوو ما

ئةوةيـة  ( درجـة النجـاح الصـغرى   )تةنها دوو ماددة ئةوة ئةطرَيتةوة، بةآلم لة سـَييةم دا  ( المتحان التحريرى
 .كة وةزيرين ثشتطريى لَية كرد كة دةرةجةى دةرضوون نابَيت لة شةست كةم تر بَيت

 :نبةر َيز سةرؤكة ثةرلةما
 .كاك شَيروان رةرموو! ئةو دوو ماددةية ئةساسة مةعاهدةكةية ئةسَةةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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ية، بةآلم موعةدةلةكة شةستة، هة هةموو ماددةكان، ثَيم 50من ئةوةى تَية طةيشتم مةسةلةى نةجاحةكة 
 10كـةما بَيـت، عمـومة دةرةجاتـةكانين لـة       50بَيت لة واية لة جَيطاى خؤى هاتووة، لة هيض دةرسَي  نا

 .كة  من لةطةَل دكتؤرة شكريةم، سوثاس 10و  40كةما نةبَيت، ئةوةى 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ــةر      جــةنابة وةزيــر ئةطــةر ثشــتطريي موقتــةرةحة ســؤزان خــان دةكــةى دةبــَة بيخةينــة دةنطدانــةوة؟ ئةط
 .ك راروق رةرمووسةحبيشة دةكةى ئةوة شتَيكة ترة؟ كا

 (:وةزيرى داد)بةر َيز راروق مجي  

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
لةسةر تةحريريةكـة   10بَيت لة نةسةكة  واية، بةآلم بة نيسبةت ئةوةى تر من ثَيم باشة  10موعةدةىل 

 .لةسةر شةرةهيةكة بَيت 40بَيت 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئـةوة هـيض،    10يـة، بـةآلم موعةدةلةكـة     50ووة دةرةجةى سـو را  با  هات 3باشة ئَيستا ئَيمة رةقةرةى 
يــن بــؤ تــةقيم، ماددةكــة بــةو طؤر انكاريــةى لــة  40بــؤ تــةحريرى  10ضــوارةم بطؤر درَيــت طومتــان ببَيتــة  

دةدةمة دةنطدانةوة كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند بكات تكاية؟ كَة لةطةَل دانية؟ يةك كةس، بـة   4رةقةرةى 
 .ر ؤذان رةرموو.، د12كة بووةتة  13بوَل كرا، بؤ ماددةى زؤرينةى دةنط ق

 :ر ؤذان عبدالسادر ا د.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :املادة الثانية عشر
يفصل من املعهد كل من تغيب عن حضور عشرين ساعة فى كل فصلل دراسلى اال اوا كلان التغيلب ناشلئا علن       

تصلة يقبلله جمللس املعهلد فيجلوز لله اعلادة السلنة ملع اللدورة           مرض مانع ثابت بتقرير من جلنة طبيلة خم 
 .التالية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ئَيمة ثشتطريى ماددةكة دةكةين وةكو ئةوةى كة لة حكومةتةوة هاتووة، زؤر سوثاس

 :نبةر َيز سةرؤكة ثةرلةما
 .ئةوة خيالرَيكة هةية، كاك عمر رةرموو
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 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

سـةعات   20باس لة سةنةى ديراسة كراوة، لَيرة بـاس لـة    12وةَلآل من خيالرةكةم هةر ئةوةية لة ماددةى 
ك رةسَةة ديراسة، ئةوة بكةنة لة رةسَةة ديراسة كراوة، ثَة دةضَيت ديراسة لة مةعهةد سةنةى ديراسية نة

 .سةنةى ديراسة باشاة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .شكرية رةرموو.د
 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

مانطـة، هةيـة    1مانطة؟ ضونكة هةية  1مانطة يان  3سةعاتة ئايا رةسَةة ديراسة ضةندة؟ 20بةر استة ئةو 
ســةعاتة نيســبةتة ماددةكــان ضــةندة، ئــةوةى كــةوا  ائيبــة ضــةندة    20جــا لَيــرة ديــار نيــة ئــةو  ســاَلَيكة، 

سةعات  12سةعات بَيت، كة هةرتةى لة جاميةات  2حةزدةكةم وةزير بؤمان ر وون بكاتةوة، ضونكة ئةطةر 
ــةى    ــة هةرت ــدَي  كولي ــدرَيت، هةن ــة     18دةخوَين ــرين هةي ــدَيكة ت ــت، هةن ــةعات دةخوَينَي ــةعات  15س س

؟ جـا بؤيـة حةزدةكـةم    !رةسـَةةكة ضـةندة  ! سـةعاتة نـازانني هـة ضـةند ماددةيـة      20دةخوَينَيت، لَيـرة ئـةم   
 .وةزير ر وونة بكاتةوة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عادل رةرموو

 :بةر َيز عادل حممد دمني

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ر نةخؤشـية، ئةطـةر نةخؤشـة هـةبَيت رةسـَ       وةَلآل من تَيبينيم لةسـةر ئةوةيـة كـة هـةموو شـتةكان لةسـة      
ناكرَيت، لة ماددةى ثَيشووترين هةر باسة ئةوةمان كرد، ئينسان زؤر جار هةية كة بؤ منوونة تةَلةبةيـةك  
شةرت نية بـة هـؤى نةخؤشـيةوة، كَيشـةكة كؤمةآليـةتة هةيـة، كارةسـاتَيكة سروشـتية، كَيشـةيةكة كـة بـؤ            

رة دةكــات، كةســَي  تــةنازوىل ىَل نــةكات تــةوقيف دةكرَيــت، يــةعنة منوونــة موخالةرةيةكــة، دةعمَيكــة ســةيا
ئةمانة ناكرَيت تةنها لة نةخؤشـة دا حةسـرى بكةينـةوة، يـةعنة حةقـة كؤمـةَلَي  ئةسـبابة تـر هةيـة كـة           
ئينسان ئريادةى خؤى نية واى ىَل دةكـات ئـةو تةَلةبةيـة دةوام نـةكات رةترةيـةك، تـةنها نةخؤشـة نةكةينـة         

 .ةكردنةسةبةبة رةسَ  ن
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .شكرية نوقتةى نيزامة ضيت هةية؟ رةرموو.د
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 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئايا لة مةعهةد دا سةنةوية يـان رةسـَةية؟ ضـونكة ئَيمـة لـة هينـة وةزارةى خوَينـدنة بـاآل دووامنـان دانـاوة           
 .هةية، زؤر سوثاس رةسَةيشمان هةية و سةنةويشمان

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .نوقتةى نيزامة نةبوو،  شتَيكت لةبري ضووة، جةنابة وةزير رةرموو موالحةزةكانت

 (:وةزيرى داد)بةر َيز راروق مجي  
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

قـانونة   سةعاتةى تةبيةة ئةو مةشروعةى كة داندراوة، وةختة خـؤى ديـوانة تـةدوينة    20مةسةلةى ئةو 
هةبوو ئةوان مةشروعةكةيان داناوة بة تةنسيق لةطةَل حوكام و شتة وا، من نازامن مةبةستة ضية بزةبـت،  

سةعات ئةطةر لة رةسـَةة ديراسـة ئـةوجا     20بةآلم بة ثَية نةسةكة رةسَةة ديراسة هةية، ماناى واية دَيت 
، بـةآلم لةهـةر رةسـَةَي  بـة هـةموو      مانطة ئةوة مةجةسة مةعهةدةكـة ئـةوةى دةكـات    1مانطة يان  4ئةطةر 

 .سةعات زياتر  ائيب بوو ماناى واية دةبَيت مشوىل بكات نةسة 20دةرسةكانةوة ئةطةر لة 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

، ريةةــةن شـةرت نيـة ئـيةال ئَيمـة حةسـرى بكـةين بــة       وابـزامن ثَيشـنيارةكةى كـاك عـادل ثَيشـنيارَيكة باشـة      
نةخؤ  بوون، حاديسةيةكة بؤ ئينسان ر وودةدات وادةكات بةينَي  لة مةعهةد دوور بكةوَيتـةوة، بـؤ ببَيتـة    

 (.بدون عذر شرعى)سةبةب بؤ رةسَ  كردنة، ثَيشنيار دةكةين ئةو كةليمةية بطؤر َيت بة 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .، جةنابة وةزير رةرموو(واالسباب الساهرة)  دا بيكةنة لة شوَينَي

 (:وةزيرى داد)بةر َيز راروق مجي  
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

من ثَيم واية ئةو مةسةلةية زؤر تةوةسوعة تَيدا نةكرَيت باشاة، ئةوة باسة ئةوة دةكات كة نةخؤشة يـان  
ات ئـةوة  هـةمان شـتة، يـةعنة ئـةوة نيـة كـة        حادسة، حادسة  ئةطةر خوانةخواستة سةيارةيةك لَية بد

مشــوىل نــةكات، مشــوىل دةكــات، خــؤ كةســَي  دةمرَيــت مانــاى ئــةوة نيــة، خراثــة بــةرةئة مــن ئةطــةر ئــةوة      
 .تةوةسوعة تَيدا بكرَيت، ضونكة لة ئيجتهادات ئةوة دةكات

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .؟ كاك شَيروان رةرموو(سيةك  سنة درا)يان ( ك  رص  دراسة)ئةى ئةوةى كة دةَلَيت 
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

رةسَةة ديراسة لةناو قانونةكة تةحديـد نـةكراوة، تةحديـد كردنـة رةسـَةة ديراسـة بـة قةناعـةتة مـن لـة           
ت بـة نيسـبة  : زمنة دةسةآلتة مةجةسة مةعهةدة كة خؤيان تةحديدى رةسَةةكة دةكةن، ئةمة يـةك، دووةم 

ئةسَةة قانونةكة بة قةناعةتة من زؤر زؤر با  هاتووة بة نيسبةت مةسـائيةة نةخؤشـة، وةمانـاى ئـةوة      
نية كة يةكَي  لة مةعهةد بوو ئيجازاتة ثَة نـةدرَيت، يـان ئةطـةر عـوزرَيكة هـةبوو ئيجـازةى ثـَة نـةدرَيت،         

قانونةكــة باشــاة، زؤر  ئةوانــة زؤر شــتة تــةبيةني لةطــةَل مةجةســة مةعهــةد تةوةســوعة ثــَة نــةكرَيت لــة  
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة ئةطةر ثشتطرييةكةت بؤ موقتةرةحةكةى كاك عادل بةردةوامة دةبَة بيخةينة دةنطةوة، رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كةينئَيمة موشاوةرةمان كرد، ثشتطريى موقتةرةحةكةى كاك عادل دة
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

كـاك عــادل موقتــةرةحَيكة كــردووة و ليذنــةى ياســاية ثشتطرييشــة ىَل دةكـات، ئــةو رةقةرةيــة تــةنها بــؤ نةخؤشــة نــةبَيت بــؤ   
السلباب ناشلئا علن ملرض ثابلت بتقريلر ملن اللجنلة الطبيلة املختصلة، يقبلله جمللس املعهلد او              ) يابةكة، يةعنة تة ةيوبةكة 

ئةو موقتةرةحةى كاك عادل و بة ثشتطريى كردنة ليذنـةى ياسـاية دةدةمـة دةنطـةوة، كـَة لةطةَليـةتة       ( هرةالسباب اخرا قا
ئيزارـة بكرَيـت،   ( السلباب اخلرا قلاهرة   )دةستة بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ زؤرينة لةطةَل ئـةوةن كـة ئـةو    

و ئةسـبابة قاهريةيـة يـان نـا، ماددةكـة ثـا  ئـةو طؤر ينـة دةدةمـة          تةبةةن لة هـةموو حاَلـةتَي  مةجةسـةكة قـةرار دةدات ئـة     
دةنطدانةوة كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند بكات تكاية؟ رةرموون، كَة لةطةَل دانية؟ رةرموون، بة زؤرينة قبـوَل كـرا، بـؤ مـاددةى     

 .، مامؤستا كاكة رةرموو13كة بووةتة ماددةى  14

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .َيز سةرؤكة ثةرلةمانبةر 

 :املادة ثالثة عشر
 :يعت  مقبل يف النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من: اوآل

أ ل مل حيصل على درجة النجاح فى مادة واحدة لكل فصل دراسى او البحث الواجب تقدمه او كان معدله العام 
 .اقل من ستني من املائة للسنة الدراسية

ائى اللدور االول بسلبب ملرض ملانع ثابلت بتقريلر ملن اللجنلة الطبيلة الرمسيلة           ب ل ختلف عن االمتحان النه 
 .يقبله جملس املعهد

للمكمل فى املعدل العام ان خيتار مادة واحدة واكثر لالمتحان فيها لغرض احلصول على درجلة  النجلاح   : ثانيا
 .فى اجملموع
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ة التطبيقية حتريريلا فلى االمتحلان مكمللني،     ميتحن املكمل فى الفصل الدراسى فى احدا املواد الدراسي: ثالثا
 .ويبقى تقيم الفصل له قائما

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ئَيمة لة ليذنةى ياساية ثشتطريى لةو ماددةية دةكةين بة تةواوى

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 . رةرمووكاك حامت

 :بةر َيز حامت حممد جان

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

وابـزامن دووبـارة بؤتـةوة كـة كـاك عـادل و ليذنـةى ياسـاية جـارى           13ى مـاددةى  (ب)وةَلآل لَيرة لة بر طـةى  
ختلف عن االمتحان النهائى الدور االول بسبب ملرض ملانع ثابلت بتقريلر     )ثَيشوو طؤر يان، لة ماددةى ثَيشوو 

 .ئةوة بة حةقيسةت سيا ةكةى بطؤر درَيت باشة( نة الطبية الرمسية يقبله جملس املعهدمن اللج

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ثرسيارَيكم لة جةنابة وةزير و ليذنةى ياساية هةية، ئةو ماددةية هةموو دةسةآلتة مةجةس نية، لَيرة بـؤ  

ةجةسـة بـة نيـزام دةتوانَيـت بـؤى دابنَيـة،       دةقة قانونة بؤ دةنووسرَيت؟ ئةو ماددةية هةمووى دةسةآلتة م
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةطةر موالحـةزة بكـةين، ماددةكـان يـةك مـةربوتة يةكـة، يـةكَي  باسـة رةسـَ  دةكـات، مـاددةى تـر باسـة              
ةكامةـة نـاتوانني يـةكَي  بـةجَة بـَيَةني و      ئيكمال دةكات، ماددةى ئةخريى باسة راسب بوون دةكات، واتة موت

 .ئةوةى تر ئيهمال بكةين، يان حةزرة بكةين

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك كرخة رةرموو

 :بةر َيز كرخة جنم الدين نورالدين

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ماددةية  زؤر بة وردى  وةلةو من لة مةوادةكانة ثَيشا بةشداريم نةكرد، بةآلم لة ماددةكانة ثَيشا و لةو
ضووةتة ناو بابةتةكانةوة، بةر استة ئةوة ئيشة ياسايةكة نيـة، يـةعنة كـة تـؤ باسـة رةسـَ  دةكـةى، ضـةند         
حاَلةتَيكت داناوة، ئةطةر رةسَ  هةبوو بَيجطة لةو حاَلةتانة، كةواتة بةر استة ئةو مةجةسةت بةستا، ناتوانَة 
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ثَيويســتة بــة رةســَ  كــردن هــةبوو، لَيــرة مــن ثــَيم وايــة ئــةو   رةســَةة بكــات، ئةطــةر حاَلــةتَيكة تــر هــةبوو 
مةسائيالنة دةبَيـت بدرَيــتة مةجةسـة كوليةكـة يـان مةجةسـة مةعهةدةكـة، يـةعنة ناكرَيـت ئَيمـة هـةموو            
شتَيكيان بؤتةحديد بكةين، ئةطةر حاَلةتَي  لة خارجة ئةو شتةى هةبَيت كة ئَيمة لَيرة بة ياسا دامان ناوة 

ى دةكةن؟ بؤية ثَيم واية ئةوة هةمووى هةَلبطريدرَيت و خؤى تةحسـيَ  حاسَةيشـة، يـةعنة    ضؤن موعالةجة
كا دةرةجةكانين؟ من ثَيم واية قاعيدةيةكة عام هةية لةسةر دةرةجـةكان، ئـةوة  هـةَلبطريدرَيت باشـاة،     

 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئــةو وردةكارةيــةى كــة لــة قانونةكــة دا هــاتووة لــة جَيــة خؤيــةتة، لةبةرئــةوةى مةعهــةد يةكــةم جــارة لــة   
كوردستان دةكرَيتةوة و بؤ ئةوةية حاَلةتةكان بة تةواوى وازح بَيت، هيض كةسَي  يان ئةجنومةن يان كةسـة  

ات، كـة بـة ناحيـةى قـانونة بـة تـةواوى تةسـبيت كـرا،         تر نةتوانة دةسكارى لة كارةكانة ئـةو مةعهـةدة بكـ   
 .ئةوانة كارى ثَة دةكرَى و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .رةرموو  فؤاد.د

 :ا د حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بـةوةى كـةوا ئةجنومةنةكـة     دا دةسةآلمتان داوة 1لةر استة دا منين لةطةَل ئةو ر ايةم كةوا ئَيمة لة ماددةى 
خؤى نيزامة داخةة مةعهةدةكة دابنَة، لةبةرئةوة ئةو مةعهـةدة خـؤى وردةكاريـةكان دادةنـَة و ئيمتيحـان      
ضؤن دةكـات و كـَة دةردةضـَي و دةرضـوون ضـية و  ـة  كـردن ضـية و سـزاكانة ضـية؟ ئةمـة شـتَيكة زؤر             

 .اساية بةم شَيوةية بَيتة خوارةوة، زؤر سوثاستةبيةية و ثَيويست ناكات بةر استة ئةم وردةكاريانة لةم ي

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ظيان خان رةرموو

 :بةر َيز ظيان سةيمان حاجة بشار

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

زيـادة، زؤر   11و  15و  14رـؤاد دةكـةم، هـةر سـَة مـاددةى      .من تةئيدى هةردوو بةر َيزان كـاك كرخـة و د  
 .سوثاس

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكة ث
 .كاك زانا رةرموو
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 :خضر بةر َيز قادر سةيد

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

منين تةئيدى البردنة ئـةو ماددةيـة و مـاددةى دواتـرين دةكـةم، ئةطـةر مايـةوة  خـاَلة دواى نةخؤشـة          
 .ئةسبابة ئوخراى قاهرية ئةوة  زيادبكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .شكرية رةرموو.ن كرد كة ئيةغا بكرَيت، دضوار ئةندامة ثةرلةمان داوايا

 :شكرية رسول ابراهيم.د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بةر استة ئةم ماددةية زؤر جوان هاتووة و لة جَيطةى خؤيةتة و واديـارة ئةمـة ليذنةيـةكة ديـارى كـراو لـة       
ةى كـةوا ئيكمـال بَيـت،    بةينة زانكؤ و وةزارةت دا ئةمةيان داناوة، هةمووى بة قانون شة كردووةتـةوة، ئـةو  

 ......... .دةرةجةى نةهانة بَيت لة يةك ماددة دةبَيتة ئيكمال، دةتوانَة 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

شكرية ئَيستا قسةت هـني دةكـةم، موشـكيةةمان لـةوة دانيـة كـة دةقيسـة، ئَيمـة دةَلـَيني لـة           .عةروم دةكةى د
دا ثَيويسـت ناكـات، ئـةوة ئيشـة مةجةسـة قةزايـة ئـةو         قانون دا ئةو برادةرانةى كة قسةيان كـرد لـة قـانون   

 .ئةوشتانة دادةنَيت، ئةوةمان بؤ ر وون بكةوة، لَيرة بَيت يان لةوَى بَيت؟

 :شكرية رسول ابراهيم.د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةوردى و لة خوَيندنة باآل  داهةية، لة هة وةزارةتة تةعةيمة عاىل ئةمة بة تةرسيَةة هةية، لَيرةشدا زؤر ب
جوانة ئةمة قانونة ر َيطةى لة هةموو واستةيةك طرتـووة، ر َيطـةى لـة دةسـتَيوةردان طرتـووة، ئةمـة زؤر بـة        

 .جوانة هاتووة دةستة ئةوة خؤ  بَيت كة ئةمةى داناوة، دةستة وةزيرين خؤ  بَيت كة تةئيدى كردووة
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

شـكرية  .ئةندامة ثةرلةمان طوتيان نَينَيـت، كـاك عـونة و د    4نَيت؟ ئةوة با حةسم بكةين نَينَة يان نةمَي
شكرية عةكسة رةئيةكةيان دا، كـَة لةطـةَل ئةوةيـة    .شةرحيان كرد، كة نةمَينَيت و زيادةية، كة كاك عونة د

تةوة، كةس، كَة لةطةَل ئةوةية نَينَيتةوة؟ زؤرينة ثَية واية نَينَي11ئيةغا بكرَيت دةستة بَةند بكات تكاية؟ 
جــا لةبةرئــةوة ئــةو دوو بــرادةرةى كــة قســة دةكــةن لةســةر مانــةوةو نةمانــةوةى قســة نةكــةن، ســارا خــان   

 .رةرموو
 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ونكة دةَلَيت كةسةكة ئيكمالة ئةطةر لةيةك مـاددة كـةوت بَيـت، يـةك مـاددة بـةر اى ئَيمـة زؤر كةمـة، ضـ         ( د)بة نيسبةت بر طةى
ئةطةر بةو حيسابة بَيت ئةطةر دوو ماددةى هةبَيت يةكسةر راسبة، يةعنة مةجالةكة زؤر بةرتةسكة بـؤ ئـةو كةسـة، مـةجاىل     
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زياتر بَيت يان بكرَيتة دوو ماددة يان زياتر، بؤ ئـةوةى مـةجال زيـاتر هـةبَيت، ئَيسـتا لـة سيسـتةمة تـازة  هةروايـة يـةعنة           
 .ئيكماىل دةرسةكانة زؤر ترة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك رشاد رةرموو

 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوة  ئةسبابة قاهرةى ( ختلف عن االمتحان النهائى الدور االول بسبب مرض مانع)هاتووة ( ب)لة بر طةى 
 .بؤ ئيزارة بكرَيت هةروةكو لة ماددةى ثَيشو  ئيزارة كرا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةو موالحةزةى سارا خان بة تةئكيد قازى رةرقة هةية، كة دةبَيتة قازى ئيكمال بَيت يـةعنة قازيـاتة ثـَة    

لة دةرسَي  بكةوَيت ئةطةر قازيةك بَيتة ثَيشةوة ئيكمـال بَيـت مانـاى وايـة ناتوانَيـت      ! ناكرَيت، ضؤن دةبَيت
هـني نيـة، ئـةوةى كـاك رشـاد طـوتة ثـَيم وايـة ر اسـتة لَيـرة دةبَيـت            حوكم بدات بة تةواوى، وةكو تةَلةبـةى  

 .ئيزارةى بكةين وةكو ماددةى ثَيشا، كاك عونة رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةَل نابَيت ئةو ئيسااحةى كاك رشاد قبوَل بكرَيت، ضونكة لـةوَى باسـة رةسـَ  دةكـةين، رةسـَ  جيـاوازة لةطـ       
ئيكمال، بابةتةكة جياوازة، لَيرة ثَية ناوَيت ئةطةر ئيكمال بـوو عـوزرَيكة مةشـروعين هـةبَيت، ئـةو دةوام      

 .دةكاتةوة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةى ضؤن ئةوةى كة  ائيب بوو لةبةرئةسبابة قاهرية، ضة ىَل دةكةى؟ لـةوَى تـؤ داخةـت كـرد، لَيـرة ضـة ىَل       

 .كاك عونة رةرموو دةكةى؟ ئيمتيحان ناكاتةوة؟

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

حةمتةن مةجةس بة طوَيرةى ئةو زةوابتةى كة لة ماددةكان دا هةيـة ئيةـادةى ئيمتيحـانة دةكاتـةوة، بـةآلم      
ةد دةوام لةوَى باسة مةوزوعة رةسَ  دةكات، يةكجارى ئريتيباتة بة مةعهةدةكة نامَينَيت، لَيرة نا لـة مةعهـ  

 .دةكات، بةآلم  ئيةادةى ئيمتيحان دةكاتةوة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك رشاد رةرموو
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 :بةر َيز رشاد ا د ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

نةدانة ئيمتيحـان دةبَيتـة سـةبةبة رةسـَ ، ئيمتيحـان نـةدان دةكاتـة سـةبةبة رةسـَ ، لةبةرئـةوة مـةرروزة            
 .ىل بكات، لة هةر ماددةيةكة ترين ئةطةر هاتبَيت، زؤر سوثاسئةسبابة قاهرة مشو

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .ئةو موقتةرةحةى كاك رشاد دةدةمة دةنطةوة لةبةرئةوة من تةئيدى دةكةم، كاك زانا رةرموو

 :-(زانا)خضربةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ين ئيشارةمت بؤى كردمنين هةمان ثَيشنيارم هةبوو و ثَيشا
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لَيرة ئيزارةى ئةسبابة قاهرة بكرَيت وةكو لة ماددةى ثَيشوودا هاتووة، كَة لةطـةَل ئةوةيـة ئـةوة ئيزارـة بكرَيـت دةسـتة بَةنـد        
ةورى يةكـةم لةبـةر   ئةو كةسـة ئيةتبـار دةكرَيـت كـة موكميةـة، ئةطـةر لـة ئيمتيحـانة نيهـائة د         )دا دةَلَيت (ب)بكات تكاية؟ لة 

نةخؤشة نةبوو، ئَيمة لةوَى طومتان لةبةر نةخؤشة ئةسبابة قاهرةى ئوخرا، كـاك رشـادةو كـاك زانـا دةَلـَين ئةسـباب قـاهرةى        
ئوخرا لَيرة ئيزارة بكرَيت، كاك عونة دةَلَيت، منين رةئـة خـؤم وةكـو ئةنـدامَيكة ثةرلـةمان ثـَيم وايـة دةبَيـت لَيـرة ئيزارـة           

ةطةر نةكرَيت ئةسباب قاهرة  ائيب بوو ضة دةكرَيت؟ مةعناى واية ئةوةى دةنطمان بؤى دا  ةَلـةت بـووين،   بكرَيت، ضونكة ئ
ئةطةر وابَيت؟ بؤية لَيرة ئةسباب قاهرة ئوخرا، لة كةروكووكـة ودَيتـة ئَيـرة ر ووداوَيـ  ر ووى دا، سـةيارةيان مـةن  كـرد بَيتـة         

ضـة  ! ة، ئيمتيحانةكة خؤ ر اناطرَيت؟ خةتيتيان كردو داواى ثارةيان لَيـة كـرد  ئَيرة، ئةوة ئةسبابة قاهرةية، بة دةستة خؤى ني
دةيطرَيتةوة؟ وةكو نةخؤشةكة عوزرى مةشروعة هةبَيت كـة  ائيبـة، ئـةو موقتةرةحـة دةخةمـة دةنطدانـةوة كـة ئـةوة لَيـرة          

ةرموون، كآ لةطـةَل دانيـة؟ بـة زؤرينـة     ئيزارة بكرَيت ئةوةى كاك رشاد و كاك زانا، كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند بكات تكاية؟ ر
ئةوة  ئيزارة بكرَيت، ماددةكة هةمووى دةخةمـة دةنطـةوة بـةو طؤر انكاريانـةى كـة كـرا، كـَة لةطةَليـةتة دةسـتة بَةنـد بكـات            

 .تكاية؟ كَة لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةنط قبوَل كرا، مامؤستا كاكة رةرموو بؤ ماددةى دواتر

 :صطفىمبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :املادة  الرابعة عشرة
ل يعت  راسبا فى االمتحان النهائى كل من مل حيصل على درجة النجاح فى اكثر من ملادة او ملادة والبحلث      1

 .فى الدور االول او فى احدهما واملعدل العام
 .يشرتك فيه الا سبب كان ل كان مكمال ومل حيصل على درجة النجاح فى امتحان املكملني او مل 2

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك عونة رةرموو
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 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

كؤثية لة قانونة عرياقة،  3ئَيمة وردبينيمان كرد لة ماددةكة و ثرؤذةكة، موالحةزةمان كرد رةقةرةى 
ثبت غشه او ـ  3)ثَيشنيارمان كرد ئةوة  تةسبيت بكرَيت بةآلم نةهات بوو لة مةشروعةكة، لةبةرئةوة 

 (.حماولته الغو يف اي مادة من املواد اليت ميتحن فيها

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
دةزانة ضية ئةطةر ئينتيباه بكةن، ئةوة يةكَي  كـة دةبَيتـة قـازى ئةطـةر  ـة  بكـات ضـؤن ئيةتبـارى بـؤ          

يةمةكة لة جَيطايةكة تر جَيطاى بكةنةوة، لة  3كارية،  2و  1ئةوة يةعنة ! دةكرَيت؟ دةبَيت رةسَ  بكرَيت
ماددةى دواتر باسة كردووة، يةعنة  ةشةكة دةبَيت رةسَ  بكرَيت، نةك ئيةتبار بكرَيت بة ساقيت، ئةطـةر  
ــةن       ــةحبة ناكـ ــةر سـ ــةوة ئةطـ ــازى، لةبةرئـ ــة قـ ــة ببَيتـ ــةل نيـ ــَيوةيةك موئةهـ ــيض شـ ــة هـ ــات بـ  ـــة  بكـ

ة دةنطــةوة، موقتــةرةحة ليذنــةى ياســاية ســةحبة كــرد، هــةر يةكــةم و دووةم   موقتةرةحةكــةتان دةدةمــ
دةمَينَيتةوة، دةدةمة دةنطةوة كَة لةطةَليةتة دةستة بَةند بكات تكاية؟ دةنطدانةكة تةواو نةبووة، رـةرموو  

 كاك حامت بزانني ضيت هةية؟

 :بةر َيز حامت حممد جان
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

كان مكمال ومل حيصل على درجة النجاح فى امتحان املكمللني  )ى ماددةكة هاتووة و دةَلَيت 2وةَلآل لة بر طةى 
لةوة دةضَيت ئيشارةمتان بؤ ئـةوة دا، بـؤ حاَلـةتة تايبةمتةنـدى     ( اا سبب)، (او مل يشرتك فيه الا سبب كان

ئيمتيحانةكـة ضـية؟    ة ر وونبكرَيتةوة كة سةبةبة نةهاتنةكةو ئامادة نةبوونةكـةى لـة  (اى سبب)هةية، ئةو 
 .بؤ كَيشةية بؤ دةعمة سةيارةية؟ بؤ ضية؟

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
طومتان كاكة هة ئيمتيحانة دووةمة، لة ئيمتيحانة دووةمة ئيكماىل، كة لة جارى يةكةم تةئجي  كرا، جـارى  

 .دووةمين نةيةت ئةسبابة موجبةشة هةبَيت، حةقة نية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .خان رةرموو سؤزان

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

من يةك ثرسيارم هةية، مادام ئَيمة باس لة مةعهةدَيكة قةزائة دةكةين و قازى دةردةضَيت لَيـوةى، ئـةوةى   
كة راسب دةبَيت بؤى هةية ئيةادة بكاتةوة؟ يـان بـؤى نيـة؟ ضـونكة ئةطـةر بـؤى هـةبَيت ئيةـادةى بكاتـةوة          

ستة ئةوة دةبَيت بة شتَيكة زؤر ناخؤ ، حةقة ئةوةى كة راسب دةبَيت بـؤى نـةبَيت جـارَيكة تـر لـةو      بةر ا
 .مةعهةدة تةقدمية خوَيندن بكاتةوة



 482 

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .دواية لة ماددةى تردا دةتوانني موعالةجةى بكةين، كاك كرخة رةرموو

 :بةر َيز كرخة جنم الدين نورالدين
 .كة ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

وةَلآل من ثرسيارَيكم لةسةرؤكايةتة هةية، ئةطةر ئةو قانونة ئةوةندة ثةيوةندى بة  دةرةجات و ثةيوةندى 
بة بةر َيوةبردن و دةرضوون و ئيكمال بوونة ئةوانة هةية، بؤضة ليذنةى ثةروةدةو خوَيندنة باآل ديراسةى 

بةـةن ئَيسـتا ئـةوانين ثةيوةنـدى بـة تةربيـة و       لةسـةرى نـةكرد و جةنابيشـتان ثَيشكةشـتان نـةكردووة، تة     
 .خوَيندنة باآلوة هةية، دةبوواية ئةوانين تةقريرى خؤيان هةبا و رةئة خؤيان هةبا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةوةَلةن مةعهةدَيكة عايدى وةزارةتـة عةدلـة، لـة حكومةتيشـةوة هـاتووة، دراوةتـة هـةموو ئةنـدامانين و         

شـكرية قسـةى تَيـدا دةكـات و     .ةى ثةروةردة و خوَينـدنة بـاآل، ئةطـةر هـةر رةئيـةك هةيـة د      داومانةتة ليذن
 .شكرية رةرموو.مامؤستاشة و ئةندامة ليذنةكةشة، د

 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ة داناوة، يةكَي  لةو خاآلنـة  سَة خاَل( يةتة راسبا رة االمتحان النهائة)ئةم ماددةية ئيةتبار دةكرَيت راسبة 
بة رةئة من بكرَيتة لةبةر ( مل حيصل على درجة النجاح فى اكثر من مادة و البحث فى الدور االول) دةَلَيت 

، ئةمـة يـةك، ضـونكة دةورى يةكـةم بيَةـَة، ضـونكة لـة        (فى الفصل االول والفصلل الثلانى  )ئةوةى وةرزى بوو 
زؤر بـة جـوانة   : مةعهةدَيكة ديراسةى رةسـَةية سـةنةوى نيـة، دووةم   ماددةكانة تردا رةسَةية، ئةم مةعهةدة 

، ئةطةرئةمـة بكـةين بـة خـاَلة     (أو مل يشلرتك فيله الا سلبب   )هَيناوة، بةآلم كة لة سـَييةم رـةرا َيكة دانـاوة    
ة تةَلةبةكة نهائيةن نةهاتووةتة ئيمتيحان، ئةمة بكةين بة خاَل( اوا مل يشرتك فى االمتحانات نهائيا)سَييةم 

مـادام  : سَييةم، ئةطةر تةَلةبةكة ئيشااكة نةكرد نهائيةن دةبَيتة راسب، ئةمة خـاَلة سـَييةم، خـاَلة ضـوارةم    
وشةى راسبة هَيناوة، ئةوة وارديشة لة ناو جاميةةشدا، مادام بة ض سةبةبَي  راسب بووة، بة سةبةبة  ة  

 (.يةتة راسبا بسبب الغن)كةواتة 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

شـكرية، كـاك عـونة موالحـةزةتان هةيـة لةسـةر ئـةو قسـانة؟         .اددةى دواتر موعالةجةى ئـةوةى كـردووة د  م
 .رةرموو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ئيةغا كرا ئَيمة هيض موالحةزةمان نية، تةئيدى ماددةكة دةكةين 3مادام رةقةرةى 
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 سوثاس، ئةطةر دةورى ئةوةَل بَيت يان رةسَةة ئةوةَل بَيت، ض رةرقة هةية؟زؤر 

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

هةر رةسةَيكة ديراسة وةكو ساَلَيكة خوَيندن سةربةخؤ تةماشا دةكرَيت، ئةوة دوو دةورة ،دةورى يةكةم خوىل يةكـةم و خـوىل   
دةكات، رةسةة ديراسة يةكةم ،كؤرسة يةكةم، خوىل يةكةم و دووةمة هةية، كؤرسة دووةمين ديسان  دووةم، ئةوة باسة ئةوة

خوىل يةكةم و دووةمة هةية، واتة قوتابيةك لةهةردوو كؤرس، ضوار جار، ضوار رورسةتة لـة ثَيشـة كـة تاقيكردنـةوة ئـةجنام      
 .بدات

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةوةى هةندَي  مالحةزات هات، لةماددةى دواتر ئةوها لَيكراوة، وةكو  ئةوة دةخةمة دةنطدانةوة، لةبةر

خؤى دةدةمة دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز 
 .رةرموو 15كة دة بَيتة ماددةى  11بكاتةوة؟ سوثاس، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى 

 :املادةاخلامسة عشرة
فصل من املعهد كل من ثبت غشه يف اي مادة من املواد اليت ميتحن فيها،  او رسب يف السنة االوا، امامن ي

رسب يف السنة الثانية فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية ملرة واحدة فقط اال اوا كان الرسوب 
 .بسبب الغو

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .انبةر َيز سةرؤكة ثةرلةم

 .ليذنةكةمان ثشتطريى دةقة ماددةكة دةكات،زؤرسوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .زؤر با  هاتووة ض خيالرةكة باوةر  ناكةم لةسةر هةبَيت، كاك زانا مالحةزةى هةية رةرموو

 (:زانا)خضر بةر َيز قادر سةيد 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

بةدرَيت، لة كؤتاية رةقةرةكة، ضونكة لة ماددةكةى ثَيشوو دةبَيت ال( اال اوا كان الرسوب بسبب الغو)
 .ومتان ئةطةر  ة  بَيت يةكسةر رةس  دةبَيت، رسوب نية( اال اوا كان الرسوب بسبب الغو.) الماندا

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
بَيية  خؤى ئةو مالحةزةى جةنابت راستة، بةاَلم بؤ البردنة هيض شوكوكيةت و شوبهةيةك نية، ئةطةرنا

سةر لغةويةن، ئةوةى دةَلَية راستة، بةس ئةوة بؤتةئكيدة، نةوةك بَةَة لَيرة نةى وتووة، مادام ثؤىل دووة، 
 . ةشيشة كردبَيت، ئةوة بة تةئكيدة، عةروو، كاك مجال مالحةزةى ترت هةبوو، رةرموو
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 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

زية وةكو مةكتةب نةكرَيت، يةكَي   ةشة كردووة ئةمساَل، مةجاىل ئةدرَيت ثَيويستة سةيرى ئةو قة
ساَلَيكة تر، ئةمة دائريةى عةدالةتة، سبةينَة دةبَيت بة حاكم و ئيشرارة مةحاكم ئةكات، ئةو كةسةى كة 
 ةشة كرد ئةسَةةن نابَيت لة دام و دةزطاى عةدالةت بة هيض شَيوةيةك ئين بكات، كة ئيسثات بوو 

ريدا نابَيت ئين بكات، بةس ئةمة بةرةئة من ئةطةر بكرَيت بة دوو رةقةرة، رةقةرةى يةكةم ئةوةى بةسة
راسب بَيت ساَلَي  شتَيكة واردة، مةسةلةن مةجاىل نةبووة، سةعة نةكردووة، وةكو ثَيويست ئيهتيمامة 

ةلةى  ة ، نوقتةى دووةم، ثَينةداوة، راسب دةبَيت، بةاَلم مةعناى ئةوة نية ناتوانَيت دةربضَيت، بةس مةس
ئةمةى يةكةم بكرَيت بة راسب بؤى هةبَيت كة ئيةادةى بكاتةوة، دووةم، ئةوةى  ةشة كرد ئةبَيت رةسَ  

 .بكرَيت، و نابَيت مةجال بدرَيت لة دام و دةزطاى عةدالةت ئين بكات
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةيزن، خةَلكَيكن لة موستةقبةل ثا  ئةوةى كاك مجال ئةوة بؤ خةَلكةكة موتةرةوقن، خةَلكةكة متةم
ثةميانطا تةواو دةكةن، دةبنة واجهة، حاكم، قازى، خةَلكةكة دةبَيت متمانةى تةواو بَيت، هةر موجةرةد 
راسب بوو، خؤ دةطةر َيتةوة وةزييتةى خؤى، خؤ رةس  ناكرَيت، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات بَةَية، سبةينَة 

لة مةعهةدةكة ساَلَي  ساقيت بوو، ساَلة يةكةم ساقيت بوو، هينة كردووة  دةبَيتة حاكم دةَلَين ئةها
متمانةكةى ثَية هَينابَيت، لةبةر ئةوة رةقةرةكة وةكو خؤى هاتووة، ماددةكة وةكو خؤى هاتووة دةدةمة 

بة  دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس،
 .11كة دةبَيتة ماددةى  17ماددةى كؤى دةنط ماددةكة ثةسةند كرا، 

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابو بكر 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 :املادة السادسة عشرة

 :يصنف املتخرجون يف املعهد اا الدرجتني التاليتني
للسنتني % 80ل عن مثانني من املائةويشمل كل من كان معدله جلميع املواد والبحث اليق( أ)الدرجة : اوال

 .ومينح قدما لغرض العالوة والرتفيع ملدة سنة واحدة
اا تسع وسبعني من % 10وتشمل كل من كان معدله جلميع املواد والبحث ستني من املائة( ب)الدرجة: ثانيا

 .للسنتني ومينح قدما لغرض العالوة والرتفيع ملدة ستة اشهر% 72املائة 
 :كمال سةيد بةزاز بةر َيز عونة

 .بةر َيز سةرؤكة ثةلةمان
 .ليذنةى ياساية ثشتطريى لة ماددةكة دةكات بة تةواوى

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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 .كاك سةردار بةس قسةى هةية، رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

، ثَيموانية دةرةجةكة ئةوةندة زؤر بَيت تةميزةكة 72هةتا  10مةةدةل  10لة بر طة دوودا بةر استة منرة 
( مينح قدما )زؤر طةورةى تَيدابَيت، هةقة ئةو تةرري  و عةالوةو ئةوةى تَيدابَيت، بؤية من لةطةَل ئةوةمة 

 .ئةوة البةدرَيت لة ئاخريى، لةطةَل رَيزم
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .قسةت هةية كاك حممد، رةرموو

 :رج ا دبةر َيز حممد ر
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

باشاة، نةوةكو عةالوةو تةرري ، ( لةتةني) ئةبواية بنوسرابواية ( مةدلة من) من قسةم لةسةر ئةوة هةية،
هَيشتا هني نةبووة، ئةم كابراية دانةمةزراوة، عةالوةو تةرري  ثةيوةندى بة وةزييتةوة هةية، يةعنة بةكار 

ة دةواما ئةوة ببَيتة هؤى عةالوةو تةرري ، نةوةكو دةرةجة، دةرةجة بؤ كردنةوة بة دةوام، مانةوةى ل
تةعينات شتَيكة باشة، يةعنة ئةو كةسانةى كة يةكةم و دووةمن لةبةر ضاو بطريَيت بؤ تةعينات ثَيمواية 

 .ئةوة راست ترة
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ى تةسنييتةكةو بؤ ئةو مالحةزاتانةى كة جةنابة وةزير رةئيت لةسةر ئةو مالحةزاتانة ضية؟ بؤ ئةوانة
 .دراوة

 :وةزيرى داد/ بةر َيز راروق مجي 
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .لة هةشتا بةسةرةوة باشة، بةاَلم ئةوةى تر شتَيكة زيادة، يةعنة ئةوة هيض ثَيويست ناكات 
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .رةرموو كاك شَيروانفؤاد، . شكرية، د.د باشة دوو، سَة كةس ناوتان دةنووسم، كاك شَيروان،

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لَيرة بة نيسبةت دةرةجةكةى كة هةشتا هةتا سةد، ئةوة يةك ساَل قيدةمة دراوةتَة، بؤ  ةرةزى تةرري  و 
ةكةى دةكات، بة نيسبةت ئةوةى عةالوةو ئةو شتانة، كة دةَلَية تةرري  و عةالوة، ئةكيد تةئسري لةسةر خدم

ةوة  10، ئةطةر ئةو تةبريرةى كاك سةردار كردى لة 80ةوة تاوةكو  10تر كة شة  مانطة داوةتَة، لة 
   22، يةعنة ئةطةر 100تا  80بطرَيتةوة، هةق واية ئةو تةبريرة  بطرَيتةوة كة بةينة  80تاوةكو 

بَينَيت عةينة قيدةمة دةدرَيتَة، بة نيسبةت  80بَينَيت هةر عةينة قيدةمة دةدرَيتَة، هةتا ئةطةر 



 423 

  بَينَيت عةينة  72بَينَيت، عةينة شة  مانط قيدةمةكةى دةدرَيتَة، ئةطةر  10حاَلةتة دووةم ئةطةر 
 .قيدةمةكةى دةدرَيتآ، وابزامن نةسةكة نةسَيكة متةوازينةو لة جَيطاى خؤيةتة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .رمووشكرية رة.د

 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ى داناوةو بؤ  ةرةزى عةالوةو تةرر  هةتا ساَلَيكة داناوة، بةرةئة من  80بة نيسبةت خاَلة يةكةمةوة، كة 
ئةطةر ئيمتياز بَيت، ئةطةر ناياب وةرطرَيت، ئةوة هةقة خؤيةتة هةتاوةكو ساَلَي  عةالوةو تةرريةة 

تَة، خاَلة دووةم ئةطةر جيد جدا بَيت، زؤر باشة بةراستة ئةوة بؤ ثَينج شة  مانط هةقيةتة، بدرَي
يةعنة ئَيمة لة زانكؤ يةكةمةكانة كولية ئَيستا واى لَيهاتووة تةعينات دةكرَيت، بؤضة يةكةمة كولية؟ 

من لَيرةدا ئةمة لةسةرووى  ضونكة يةعنة نايابة هَيناوة، ئيمتياز، ياخود جيد جدا هَيناوة زؤر باشة، بةاَلم
كةمة، بةاَلم ئةطةر ئيمتياز بَيت وةَلال شايةنة ئةوةية  قضات جةيدةوةية، ئةوة جيد عالية، جيد عاىل بؤ

 .ساَلَييكين عةالوةو تةرريةة بدةيتَة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .رةرموو فؤاد .د

 :ا د بابان فؤادبةر َيز 
 .مانبةر َيز سةرؤكة ثةرلة

لةراستة من ثَيمواية ئةم دابة  كردنةى دةرضووةكان بة دوو بةشةوة، جَيطاى خؤى نية، وا باشاة كةوا 
ى  هَينابَيت، هةر يةكةيان 20ى هَينابَيت يان 10هةريةكَي  كةوا ئةم مةعهةدة تةواو دةكات، دةرةجةى 

َيناوة زؤر مهيم نية، ئةوة وا ثةير ةو وةكو خوَيندنة بااَل، ساَلَي  قيدةمة بدرَيتَة، دةرةجةكةى ضةندى ه
دةكرَيت لةو اليةنانةى كةوا خوَيندنة بةرزيان ثَي دةَلَين، خوَيندنة بااَل، ثَيويست ناكت سنيتيان بؤ 

 .دابنَيني، ديار بكةين بة دوو بةشةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك باثري رةرموو

 :بةر َيز باثريسةيمان كامةال
 .ز سةرؤكة ثةرلةمانبةر َي

لة بر طةى يةكةم ودووةمدا تايبةت مةنديةك و ئيمتيازَيكة دراوةتَة، حيكمةت ضية بابَةَيني لةو ئيمتيازةى كة دةى درَيتَة 
بؤمان روون بكاتةوة جةنابة وةزير، بؤ لة باقة خوَيندنةكانة تر، كوليةكانة تر  هةر مةرحةلةيةكة تر كة ئيمتيازى لة 

  بَينَيت، نابَيت، دووةم كة باس لةوة دةكات كةواتة هةمووان دةطرَيتةوة، ئَيمة لة % 20َيت، يان لة ين  بَين% 100
كةما بَيت بةراسب حساب دةبَيت، يان بة دةرضوو حساب نية،  10ماددةكانة ثَيشوودا، باوان لةوة كردووة كة مةةدةىل لة 

دةرضوو بَيت، تةرري  و عةالوةى بؤ حسابة، دووةم ئةوة لةوانةية لة بةرةو سةرةوة قبوَل كراوة، كةواتة هةرضة  10ئةوة لة 
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وةزييتة دابَيت لة كاتَيكدا لة وةزييتة داية دةضَيت ئةو دةورة دةبينَيت، وةزييتةكة  ئةو خوَيندنةشة هةر بؤ بة خزمةت 
روون كردنةوةيةكمان  حسابة لةو كاتةدا، كاتة خوَيندنةكةشة هةر بؤ بة خزمةت حسابة، زؤر سوثاس، جا بةس ئةوةندة

 .دانَة
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .كاك عةونة رةرموو

 :بةر َيزعةونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لة مناقةشةكان واديارة، ئَيمة تةبةةن لةليذنةى ياساية ثشتطريى ماددةكةمان كرد، بةاَلم ئةركارى نوَى 
 20اليقل عن مثانني اا ) ر ئةندامانة ثةرلةمان قبوَلة بكةن، لَيرة     ئَيستا هاتة طؤر َى، ثَيمان باشة ئةطة

 80)هةتاوةكو  70ببَيتة  10ئةوى ترين ( للسنتني ومينح قدما لغرض العالوة والرتفع ملدة سنة واحدة
جيد جدةنة، لةوان كةما  80دةرةجة ئيمتيازة،  20ضونكة ( للسنتني و مينح قدما لغرض العالوة الرتفيع

 .يد دواتر مةقبولةج
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

تةواو، قسةو مناقةشة تةواو بوو، ئَيستا تةسرييتةكة لةسةر ئةوةية، قيدةمةكة بؤ تةزوي  كردنة ئةو 
خوَيندكارة لة مةعهةدةكةية، لةبةر ئةوة سَة ئيمتياز هةية، ضوار هةية، يةك ئيمتياز، يةك جيد جيدةن، 

ةكة هيض ئيةتيادى نايطرَيتةوة، مةقبول نية، متةوةست هةية، زؤر باشة يةك جيد، يةك مةقبول، مةقبول
 .هةية، باشة هةية، نايابين هةية، بةر َيز ماموستا كاكة، رةرموو

 :بةر َيز عبدالكريم هةمةوةندى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

موارةقةى بؤ 80ا لة ئةو مةعهةدة تةبةةن بؤ ئةوةية ئةوة تةشجيةة بؤ خوَيندن، بر وام واية ئَيمة تةنه
 .دابنَين، ئةوةى تر يةعنة ض داعة هةية ئَيمة ئةو ئيمتيازةى بدةينَة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .كاك شَيردلََ رةرموو

 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ةدى وايان هةية دوو ساَليشة، ئةو مةعهةدة هةرلة وةزارةتة عةدل نية لة وةزارةتةكانين هةندَيكيان مةعه
بةاَلم دائيم دوو قيدةم دةدةن ناكرَيت ئةوةى بكةى، هةتا لة عةسكةرى كوتةةى ئةركان هةية، ئةوانةى لة 

وة بةرةو سةرةوة، ساَلَيكيان دةدةنَة ئةوةى تر شة  مانطيان دةدةنَة، يةعنة ئةوة شتَيكة رؤتينة، لة  80
ارةتة خار ية  ئةوة هةية، لة وةزارةتة سناعة  ئةوة هةية، لة هةموو وةزارةتةكان ئةوة هةية، لةوةز

 .هةموو شوَينةكان ئةوة هةية، لةبةر ئةوة دةستة لَينةدةين، ضؤن هاتووة ئةوها نَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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 .رةرموو ظيان خان بزانني

 :بةر َيز ظيان سةيمان حاجي بشار
 .انبةر َيز سةرؤكة ثةرلةم

بةراستة ئةو دابة  كردنة بة شتَيكة با  نازامن لَيرة، كة ئةطةر سةيرى بكةين هةركةسَي  كة  
خوَيندنة بااَل تةواو دةكات، لة هةر وةزارةتَيكين بَيت قيدةم وةردةطرَيت، لة ثةةكة قيدةم وةردةطرَيت، لة 

كة زؤر زؤر باشة، ئةطةر ئةو وةزارةتة خوَيندنين ديسان لة ثةةى زانستيةكة وةردةطرَيت، ئةوجا شتي
كةسةى كة ئةو مةعهةدةى تةواو كرد، قيدةمَي  وةربطرَيت، ئةوجا كةواتة ماوةكة ئَيوة دةست نيشانة 
بكةن، شة  مانط تاساَلَي  بَيت، بةاَلم ئةوةى كة متةرةوق دةيهَينَيت دةرةجةى باشاة يان ئةوةى كة بة 

خةاَلتة ر َيز لَينان هةية، بة متةرةوقني خةاَلت وةردةطرن، متةوةست يان ثةسةند قبوَل دةردةضَيت، ئةوة 
 .وةكو لة هةموو زانكؤكان باوةو بةو شَيوةية نَينَيتةوة، ئةمة عةدالةتة زؤرترة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ر رةرقةكةى كاك شَيردَل، ئةوةية لةطةَل مةعهةدى ديكةى ترو ئةوانة، ئةمة دةضَيتة وةزييتةيةكة ت

ئة ةةبيان، مةعهةدى تر لة وةزييتةى خؤى دةمَينَيتةوةو دةرةجةيةكة بؤ زياد دةكرَيت، كابرا مؤزةرَيكة لة 
وةزارةتة عةدل، با  ئةو مةعهةدة دةبَيتة قازى، لةبةر ئةوة، ئةوة زةرورية رةرقَيكة هةبَيت، بةنيسبةتة 

ناياب شتَي  بَيت، زؤر با ، با ، من رةقةت ئةوةندةية، لة تةسنييتةكة تةسةلسولةكة رةرقة هةبَيت، 
 .ناوةندى، كاك شَيروان، رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

هةروةكو برادةران ئيشارةتيان ثَية داوة، ئةوة بؤ حاريزة، بةراستة بؤ تةشجيةة، هةركةسَي  بَيـتة ئةو 
ى با  دَينَة با ساَلَي  قيدةمة وةربطرَيت، موبارةكة مةعهةدة، حاريزَيكة دةدرَيتَة، ئةوةى كة دةرةجة

بَيت، ئةوةى دواى شة  مانطةكة وةردةطرَيت و خوا حاريز، با هةموو هةوَل بدةن كة هةشتا بَينن 
 .بةراستة، يةعنة ئةوةية مةوزوعةكة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة
 .سةرؤكة ثةرلةمانبةر َيز 

متةرسم لةسةر ئةوةى كة حارزة بؤ خةَلكة زيرةك و ئةوانةى متةرةوقن، بةاَلم بةم شَيوازةى بةراستة 
على ان اليقل املعدل العام جلميع املواد )لة رةقةرة سَة، دةَلَيت  11كة بوةتة  12حارز نية، ئَيمة لة ماددةى 

بَيت،  72هةتا  10، يةعنة لَيرة ئةطةر 10اح خؤى يةعنة دةرجةى نةج( %10والبحث عن ستني باملائة
يةعنة هةر كةسَي  ناجيحين بَيت، ئةو قيدةمةى وةردةطرَيت، كةوا حاريزةكة لةكوَيية، يةعنة لَيرة دوو 
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 80، زؤر باشةكة  لة 100هةتا  20ثَيشنيار دةكةين، يان ئةوةتا تةكةييتةكة با بؤ دةرةجةى ناياب بَيت 
 .20هةتا 
 :كة ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

باشة رةرموو تَيطةيشتم، يةعنة خؤى ئةو مالحةزةية راستة ، لةبةر ئةوة ئةو تةشجيةة بؤ متةرةوق بةو 
شة  مانط  80تاوةكو  70شكةة نَينَيت بيكةينة دوو، رةقةت لة هةشتا موارسة ساَلَي  بَيت، ئةوةى تر 

، خؤى 72تاوةكو  70ةوة دةبَيت كة بَيت، ئةوةى ترين ئيةتيادية هيضمان نية لةسةر، باشة كاكة ئ
شة  مانطة، دةدةمة دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة  72تاوةكو  70يةكة هةتا ساَلَيكة لة  80متةرةوق 

بةرز بكاتةوة؟سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس بةزؤرينةى دةنط قبوَل كرا، ماددةى 
 .دواتر

 :بةر َيزعبدالكريم هةمةوةندى
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :املادة السابعة عشرة 
 .يصنف الناجحون يف نهاية السنة الثانية اا قضاة واعضاء ادعاء عام وفقا  للحاجة وحسب الدرجة و الرغبة

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 . ليذنةكةمان ثشتطريى دةقة ماددةكة دةكات
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكة ث

ئةمة  ماددةيةكة ضاكة، دةدةمة دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلدانية 
 .دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤى دةنط ئةم ماددةية ثةسةندكرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية

 :بةر َيز ر ةؤذان عبدالسادر دزةية
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :لثامنة عشرةاملادة ا

يعني املتخرج يف املعهد  رسوم اقليمي  نصب قااي من الصنف الرابع اواكان من بني املؤهلني  للقضاء 
وبوظيفة نائب مودعي عام من الصنف الرابع اواكان من بني املؤهلني دذه الوظيفة وولك بالراتب والصنف 

القدم املمنوح له  وجب احكام هذا القانون او الدرجة اليت يستحقها  وجب شهادته وخدمته و نارسته و
 .وتعت  مدة الدراسة يف املعهد  نارسة لغرض التعيني وحتديد الراتب بالنسبة لغري املوظف

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ليذنةى ياساية لةطةَل دةقة ماددةكةية و ثشتطريى دةكات
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
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 .شكرية داواى قسةيان كردووة، لةطةَل كاك مجال، رةرموو كاك عادل.كاك عادل و د
 
 

 

 :بةر َيزعادل حممدامني
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

لَيرة دةَلَيت ئةوةى كة خةَلكة ئةو ثةميانطاية ديارى دةكرَيت كة كَة شياوة ببَيتة دادوةر، كَة شياوة ببَيتة 
نازامن ثَيوةرةكان روون نية، ئةطةر ئةو بر طةى موحلةقةكةى دواية بَيت نائيب مودةعة عام، بةر استة 

نازامن ثَيوةرةكة ضية؟ دةَلَين دةرضوو تؤ بؤ قازى باشة و تؤ بؤ نائيبة ( وولك بالراتب والصنف)روون نية، 
 .مودةعة عام، يةعنة حةقة ئةوة روون بكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .شكرية رةرموو.يف دةكرَيت، ئةوة زؤر تةبيةية، دلةسةرةتاوة ئةوة تةسن

 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

قرار من جملس )ئةَلَة مةرسومة ئسةيميمان كرد بة  1كة بوو بة ماددةى  7ئَيمة لة ماددةى  
 .سوثاس(  قرار من جملس الوزراء)ئَيرة  مةرسوم ئيسةيمية بكرَيت بة (الوزراء

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ئةوة شتَيكة ترة، ئةوة تةعينة قازية،رةرقة هةية لةطةَل ئةوةى تر، ئةوة دةبَيت بة مةرسوم بَيت، كاك 

 .مجال رةرموو
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ات يةكسةر تةعينة بة حةقيسةت لة كؤمةَلطاى مةدةنة شتة وانية هةركةسَي  لة شوَينَي  تةخةروج بك

هةية، كة ئةطةر ثَيويست بَيت، دةبَيت بة مرةشةح، كة ثَيويست بوو ئينجا ( عند الضرورة)بكةن، عادةتةن 
 .دادةنرَيت، مةرج نية يةكسةر لةوة تةخةروجة كرد بكرَيت بة حاكم

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
ةكات، دةدةمة دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز ئةطةر نووسرا ئةوة جةنابت هني د( ورسا لةحاجة) ئةوة  نووسرا

 .بكاتةوة؟سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟سوثاس، بة كؤى دةنط قبوَل كرا، بؤ ماددةيةكة تر تكاية

 :ر ةؤذان عبدالسادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :اريادة التاسةة عشرة
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يف العلوم القضائية تتضمن اكماله للمتطلبات الدراسية فى املعهد ( دبلوم عالي)شهادة  مينح املتخرج يف املعهد
 .والتقدير الذي حصل عليه وتسلسل خترجه

 
 

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ليذنةكةمان ثشتطريى دةقة ماددةكة دةكات
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 . مالحةزةيةكة هةية، رةرمووبةس كاك عمر وابزامن

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عةي
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةو عالية من ثَيمواية ( معهد القضاء، معهد العالي للقضاء) خؤى قانونةكة قانونة مةعهةدى قةزائية لَيرة 
 .زيادة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
 .شكرية رةرموو.ن البرد، دئةوة دبةوم عالية، مةعهةد عاىل نية، عالية كةما

 :شكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ثرسيارَيكم لة وةزير هةية يا لة ليذنةى ياساية دبةومة عاىل لة ثَين راثةر ينةوة بة ماجستَير حيساب 
ئةو مةعهةدى  دةبوو، يةعنة لة بريمة كاك نيزام الدين طةة دبةومة عاىل هةبوو لة دواى ئةوةى كة ضووة

 .قةزاية لة بة دا بة ماجستَير حيساب بوو، ئايا ئَيستا ئةوة بة ماجستَير حيساب دةكرَيت يان نا؟سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

من ثَيمواية ماجستَير حيساب ناكرَيت، بة دا  واية، دونيا واية مةعهةدى قةزا ئةوةية هينة، ماجستَير 
سة تةقديم بكات، هني بَيت، ئةوة حيساب ناكرَيت، كةسة تر نةماوة وابزامن، دةبَيت لة جاميةة بَيت، ديرا

دةدةمة دةنطةوة ئةو ماددةية، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتةوة؟سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز 
 .بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤى دةنط ئةو ماددةية ثةسةند كرا، ماددةى دواتر تكاية

 
 

 :ن عبدالسادر دزةيير ةؤذا.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :املادة العشرون
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اليعني قاايا او نائب مدع عام بعد صدور هذا القانون ما مل يكن متخرجا  من املعهد العالي للقضاء او اي 
 .معهد قضائي معادل له يف العراق

 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

ئةوةية ( املعهد القضائى) ء للقضاماددةكة دةكةين، ثا  البردنة كةليمةى الةاىل ثَين  ئَيمة ثشتطريى
 .مةادةلةكة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
، قضاء ئةو ماددةية بةو طؤر انكاريةى كة داواى كردووة ليذنةى ياساية، لة جياتة مةعهةد عاىل مةعهةد 

كاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ دةدةمة دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز ب
 .سوثاس، بة كؤى دةنط ثةسةند كرا، ماددةى دواتر

 :ر ةؤذان عبدالسادردزةية. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :اريادة احلادية والةشرون

 .لوزير العدل اصدار التعليمات االزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
 :عونة كمال سةيد بزازبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 .ماددةكة مادةى خيتامة ثرؤتؤكؤلية، ثشتطريى دةكةين، هيض تَيبينيمان نية

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
دةدةمة دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ 

 .سةند كرا، ماددةى دواترسوثاس، بة كؤى دةنط ثة

 :ر ةؤذان عبدالسادر دزةية.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :والةشرون الثانية اريادة

 .على الوزراء واجلهات املختصة تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

على جملس الوزراء واجلهات وات ) ى كردووة، بةم شَيوةيةليذنةى ياساية بةس ئيةادةى سيا ةى ماددةكة
 (.العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان



 500 

ئةوة موقتةرةحةكةى دةخةمة دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، كَة لةطةَلدانية 
 .اددةى دواتردةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤى دةنط قبوَل كرا، بؤ م

 :ر ةؤذان عبدالسادر دزةية.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :املادة الثالثة والعشرون

 .اليعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون
 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 (.ار يتعارض واحكام هذا القانوناليعمل بأي قانون أو قر) ئةوة  هةر ئيةادةى سيا ةى كراوة بةو شكةة

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
دةدةمة دةنطةوة، لةطةَل موقتةرةحة ليذنةى ياساية، ئةو ماددةية كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتةوة؟  

 .سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤى دةنط ثةسةند كرا، بؤ ماددةى دواتر
 :ان عبدالسادر دزةيةبةر َيز ر ةؤذ

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

 :املادة الرابعة والعشرون

 .ينفذ هذا القانون من تاري  نشره يف جريدة وقايع كوردستان
 :بةر َيز عونة كمال سةيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

تاري  نشره اجلريدة  ينفذ هذا القانون أعتبارا  من) ماددةى ئةخريين هةر ئيةادةى سيا ةية بةو شَيوةية
 (.الرمسية وقايع كوردستان

 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
موقتةرةحة ليذنةى ياساية بؤ ئةم ماددةية، دةدةمة دةنطةوة، كَة لةطةَلداية دةستة بةرز بكاتةوة؟ 
سوثاس، كَة لةطةَلدانية دةستة بةرز بكاتةوة؟ سوثاس، بةكؤى دةنط ثةسةند كرا، بةس ئةو ماددةيةى 

ا كة ومتان سيا ةى بكةنةوة، ئةطةر تةواوتان نةكردووة، ثَينج دةقيسة مةجالتان بدةينَة بؤ ئةوةى ثَيش
 .تةواوى بكةن، رةرموو كاك سةردار

 :بةر َيز سةردار صباح بوزؤ هةركة
 .بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان

رةقةرةى شة  و  بؤ ماددةى نؤ كة بوةتة ماددةى هةشت ثَيشنيار دةكةم سيا ةكةى بةم شَيوةية بَيت،
بااافة الشروط الواردة على يشرتط ) رةقةرةى حةوت دةجمة بكةين و بيبةينة ئةخريى، بةم شَيوازة بَيت

 (.ب) ذمارة حةوتين ببَيتة( ا)ذمارة شة  ببَيتة ( لغري حمامي
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 :بةر َيز سةرؤكة ثةرلةمان
كةم ثَينج دةقيسة كؤبوونةوةى  لةطةَليان دابنيشن بزةبت دة دةقيسة، ئَيستا دوو كةم ضارةيطَيكة، دوو

دةكةينةوة، جةنابت لةطةَل ليذنةى ياساية دابنيشة بؤ تةكميةةى، تا هني نةبَيت، بؤ خوَيندنةوة، 
 .ماددةيةكة طرنطة، دة دةقيسة ئيسراحةتة دَيينةوة، دوو كةم ثَينج دةقيسة لَيرةين

 
 :دواي ثشوو

 
 دانيشتين دووةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .خواي طةورةو ميهرةبانبةناوي 

دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم ئةو صيا ة تازةية بؤ ئـةو مـاددةي كـة    
 .باوان كرد بيخوَيننةوة تكاية

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة
 :اده قاايا  او عضوا  لالدعاء العام مايلييشرتط يف من يقبل يف املعهد العد: اوال 
 .ان يكون عراقي اجلنسية ومتمتعا  باالهلية الكاملة -1
 .ان جييد اللغتني الكوردية والعربية قراءة وكتابة -2
ان يتمتع بسمعة وسرية حسنة وغري حمكوم عليه جبناية عمدية غري سياسية او جنحة خملة بالشلرف ومل يسلبق فصلله ملن      -3

 .مامل يكن بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من جلنة طبية رمسية او السباب قاهرة املعهد
 .ان يكون ساملا  من االمراض والعاهات البدنية اليت تعيق اداء واجبهم -4
ان يكون حاصلال  عللى شلهادة بكلالوريو  يف القلانون ملن احلدا اجلامعلات العراقيلة او اجلامعلات املعلرتف بهلا عللى ان تكلون                -5

 .اسة فيها منتظمةالدر
 .سنة( 43)ان اليزيد عمره عن  -1
سنوات يف اجهزة وزارة العدل او جملس القضاء واحملاكم التابعة له او  نارسة فعلية ملهنلة  ( 8)ان تكون له  نارسة فعلية ملدة  -7

دعلاوا  ( 5)كلون قلد ترافلع علن     سنوات على ان ي( 8)احملاماة او وظيفة قانونية يف الدوائر واملؤسسات احلكومية ملدة التقل عن 
على االقل يف السنة الواحدة وختصم سنتان من املدتني املذكورتني بالنسبة للحاصللني عللى شلهادة املاجسلتري يف القلانون ومخلس       

 .سنوات للحاصلني على شهادة الدكتوراه يف القانون سواء كانت املمارسة قبل احلصول على الشهادتني او بعدهما
 .نتميا  الي حزب او جهة سياسية وعليه انهاء ارتباطه السياسي عند تقدميه اا املعهد ان كان منتميا ان ال يكون م -8
 .ان جيتاز امتحانا  حتريريا  وشفهيا  يف القوانني اليت يقررها جملس املعهد -2

 .ان جيتاز املقابلة اليت جيريها جملس املعهد -10
 .من هذه املادة للقبول يف املعهد لغرض االعداد والتأهيل( السابعة والثامنة)ني يستثنى احملامون من احكام الفقرت: ثانيا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، ئـةوة وابـزامن ثاشـي    (فقرة مثانيلة وسلابعة اوال  ملن هلذه امللادة     )، (يستثنى اوال  من هذه املادة)ئينجا ئةوةي 
ن هني كرا، ضونكة ئةو دوو شـةرتةي، ئـةو دوو   رَيكةوتن لة بةيين ئةو رةقةرةي دووةم، بؤ ئةوةي صورتةكا

رةقةرةية خاصة بة قوزات و مودةعي عام كة حزبي نةبن يةك، كة خيةةتيـان وا هـةبَيت، بؤيـة رةقـةرةي     
دووةم ئيزارة كرا، ئةو حماميةكان نةطرَيتةوة بة دوو شةرتة، هينةكة  بة راوَيذ لةطةَل وةزير تةمةني لـة  

  ئيتييتاقمان لةسةر كـرد، دةدةمـة دةنطدانـةوة، خـيالف لةسـةر عمرةكةيـة،       ض  ساَل كةما نةبَيت، ئةوة
 جةنابي وةزير تؤ ئيسترياحت ضةندة؟

 :وةزيري داد/ بةر َيز مجي  راروق صادق 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــوو     ــا  ب ــَيم ب ــن ث ــس م ــةمان بةر اس ــانوني    ( 40)موقتةرةحةك ــةي ق ــةَل ليذن ــي لةط ــةاَلم دواي ــت، ب ــاَل بَي س

ساَل، ( 45)ساَل بةو دوو ساَلة  مةعهةدةكة تةواو دةكات دةبَيتة ( 43)شتووين طةيشتينة نةتيجةيةك داني
 .يةعين لةوةي زياترين ناكرَينت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رة رةئي جيا هةبووة، من بةنيسبةتي خؤم رةئيم ئةوةية كة عمرةكـة  من طيتتوطؤم كرد لةطةَل بةر َيزان، ديا
ساَل لَيرة دابنـَيني، بةر اسـس بـةيين سـي و     ( 30)ساَل زياتر نةبَيت و حةدي ئةدنايةكةشي دةبَيت ( 40)لة 

ســاَلةكةمة، حــةدي ( 40)ضــةة، لــة ثــرؤذةي حكومــةتين حــةدي ئــةدناو ئــةعال هــاتووة، بؤيــة مــن لةطــةَل  
 .وثاسئةعاليةكة، س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك خةلي  رةرموو

 :بةر َيز خةي  ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـاَل،  ( 45)ئَيمة لةسةر ئةو مةوزوعة زؤر لةسـةري وةسـتاين لـة ليذنـةي قـانوني بـة ئيجماعيشـمان كـردة         
ان، ثَيشـا بـة قـةوائيم خـةَل      لةبةر ئةوةي ئةوة يةكةم جار مةعهةد قةزائي دروسـت دةكرَيـت لـة كوردسـت    

ساَلة، ضونكة ئةوة شةست و شتَي  ساَلة ئةو مةعهـةدة  ( 40)بووة حاكم ض لَيرة، ض لةوَي، لة عَيراق عمري 
ة، يةعين مـةجالي زؤريـان هةيـة، هـي ئَيمـة      (40)هةية، ئَيستا سي و دوو دةورة لة عَيراق تةخةروج بووةو 

ساَل بَيـت تـا خـةَلكي تـر هةيـة مة ـدور نـةبَيت،        ( 45)عمرةكة  ئةوة ضةند ساَلة تةراكومَي  دروست بووة
 .ساَل، سوثاس( 45)ئةمة واقيةي ترةو زؤر مونةسةجم ترة لة وةزعي ئَيمةي ئَيستا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .دكتؤرة رؤذان رةرموو

 :رؤذان عبدالسادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي دةكةين هةر لة خؤر ا وا باس ناكةين ض  ساَل بَيت، ض  و سَي ساَل بَيت، ض  و ئةو تةمةنانةي كة ديار
ثَينج ساَل بَيت، ئَيمة دةبَيت تةماشاي ياساي سوَلـتةي قةزائي بكةين لة ض  ساَلي، قازي تةقاعود دةبَيت لة 

ن دةخوَيين دةبَيتة شةست و ثَينج، باشة تؤ يةكَيكت وةرطرتووة قوتابية ض  ساَلة لةو ثةميانطاية دوو سااَل
ض  و دوو ساَل، ئةو مةسرةرةي لَي دةكةي و ئةو دوو ساَلة ئةو موخةصةصاتةو رات، خؤي وةردةطري، 
ضةند ساَل خزمةتي ثَي دةكرَيت؟ لة ضةند ساَل خانةنشني دةكرَيت؟ دةبَيت ئةوانة هةمووي لةبةرضاو 

 .بطرين، ئينجا بر يار بدةين، سوثاس
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .كاك سةردار رةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـاَل  ( 15)ساَل، ئةطةر دوو ساَلين خبـوَيين  ( 45)ئةو خوَيندكارةي كة تةقديم دةكات بَيطومان لة تةمةني 
ثَيشاين ضـةند   ساَل خزمةت دةكات، جطة لةوةي ئةوة لةسةر جادة نةهاتووة، ئةوة( 18)تةقاعود دةبَيت 

خزمـةتي هـةبووة، ئةطـةر لــة سـي سـاَليةوة حيسـاب بكــةين تـا ثـازدة سـاَلي تــر خزمـةتي كـردووة، ض وةكــو            
 .موحةقيق عةدلي، ض وةكو وةزارةتي تر، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
روانين ئَيستا دوو رةئي هةية لة بةيين ئةوةي كة مادام ئيستيسناي موحاميـةكامنان كـرد، ئـةوةي كـاك شـيَ     

ــة           ــردووة ل ــان ك ــة ئيتييتاقي ــةوةي ك ــةَل ئ ــاَلةكة، لةط ــي س ــةي س ــةدي ئةدنايةك ــَينت ح ــؤ  ( 43)دةَل ــاَلة، ب س
موررةدةكةية، موقتةرةحةكـةي كاكـة، هـةمووي موقتةرةحـة، بـةو تةريسةيـة موناقةشـة ناكرَيـت، بيسـت و          

ين تةحصــي  حاصــةة هةشــت بــَينت، يــان ســي، رةئــي خــؤت بَةــَي و هــني دةكــةين و ئةوانــة، ئةطــةر الي ببــة 
ناطؤر َيت، ضونكة ئةوة ئةو مودةتةي دةوَيت لة رةقةرةي حةوتدا نووسيوتة شة  ساَل دةبَيـت وا خزمـةتي   
هةبَيت، كة تؤ وتت ئةوةي موقتةرةحي ئةخري كة لةطةَل جةنابي وةزير ئيتييتاقيان كرد لة ض  ساَل كةما 

كـةما بَيـت، لةبـةر ئـةوةي تةخـةروج دةكـات لـة         ساَل نابَيت لةوة( 30( )22( )28)نةبَيت ئؤتؤماتيكيةن 
ــةو           ــة  ئ ــةر دةطات ــة ه ــةتي هةي ــةوَي خزم ــاَل ل ــة  س ــت، ش ــةعني دةبَي ــةتا ت ــاَل ه ــة  س ــاَلية، ش ــت س بيس
مةرحةلةية، ئينجا لةبةر ئةوة ئةطةر بَيتو بَةَيي كةما نةبَينت، لَيرة دوو رةئي هةية خؤيان ليذنةي ياسايي 

سـاَل، مـن يةكـةم جـار ئـةوة دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي         ( 43)دووة لةسـةر  و جةنابي وةزير ئيتييتاقيـان كـر  
ساَل زياتر نةبَيت، ئاخر ئـةوة ئَيسـتا ثَيشـنياري تازةيـة ليذنـةي ياسـايي و جـةنابي        ( 43)لةطةَل ئةوةية لة 

دةنـط،  ( 24)وةزيرين موارةقةتي كردووة، كَي لةطةَل ئةوةية زياتر نةبَينت تكايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟     
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زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلــدا نييـة تكايــة دةسـس بــةرز بكاتـةوة؟ ئَيســتا ئـةوةي طومتــان موقتـةرةحي ليذنــةي        
( 40)ساَلية؟ كَي لةطةَل ئةوةيـة  ( 40)دةنط دةرضوو، كَي لةطةَل موقتةرةحي ( 24)ساَل بوو ( 43)ياسايي 

ة ضـ  سـاَلةكة وةرطـريا، كـَي     دةنط زؤر سوثاس، كةوات( 28)ساَل بَيت حةدي ئةعالي دةسس بةرز بكاتةوة؟ 
دةنط، كاك هيوا لةطةَل هةردووكي دةسس بَةند ( 11)ساَل بَينت دةسس بةرز بكاتةوة؟ ( 45)لةطةَل ئةوةية 

ةكـة، باشـة ضـ  سـاَلةكة تةسـبيت بـوو، بـة زؤرينـةي دةنـط ضـةةكة وةرطـريا، ئَيسـتا             (45)يةكـةو  (43)كرد 
دةكة بة طشـس خوَيندرايـةوة دةدةمـة دةنطدانـةوة، كـَي      ماددةكة بةوةي كة تةصويتمان كرد بة ضةةكة ماد

ــوثاس،       ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــس ب ــدا نييــة دةس ــَي لةطةَل ــوثاس، ك ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــس ب لةطةَلدايــة دةس
ــةكاتي         ــيدا ل ــةكي باش ــان موالحةزةي ــارا خ ــةوة س ــينة ديباج ــةوةي بض ــَين ئ ــريا، ث ــط وةرط ــةي دةن بةزؤرين

اليعلني قااليا  او نائلب ملدعي علام      ( )20)كة بؤتة مـاددةي  ( 21)ا، ماددةي هينةكاندا، ئَيمة لة ماددةيةكد
، ئةطةر (بعد صدور هذا القانون مامل يكن متخرجا  من املعهد القضائي او اي معهد قضائي معادل له يف العراق

دا، بؤية ماناي واية موالحةزةي ئةو راستة تا دوو ساَلين كةس قازيةك تةعني ناكرَيت، ئَيمة دةنطيشمان بؤ
ماددةيةكي ئةحكام خيتاميمان حازر كردووة لةطةَل كاك ررسةتدا ثشتطريميان لة رةئيةكةي سارا خان كـرد،  

اسلتثناءا  ملن حكلم امللادة العشلرين ملن هلذا القلانون جيلوز تعلني القضلاة واعضلاء             )وةكو حوكمَيكي خيتـامي  
لضرورية لالقليم حلني خترج اللدورة االوا  االدعام عام  وجب احكام قانون السلطة القضائية لسد الشواغر ا

، ئةو ماددة ئيزارية ئينتيسالية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز (من املعهد القضائي لالقليم
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـط ئـةو ماددةيـة        

 .ا خان كة تةنبيهي كردين بؤ ئةو هينة، ئةسبابي موجيبة خبوَينةوةوةرطريا، سوثاس بؤ سار

 :بةر َيز عوني كمال سةيد بزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة
العراق يف جمال اسلتكمال اقاملة مؤسسلاته الدسلتورية      -بالنظر للتطورات الكبرية احلاصلة يف اقليم كوردستان 

واللذي يعتل  حبلق نقللة نوعيلة كلبرية يف        2007لسلنة  ( 23)ة القضائية رقلم  وبالنظر لصدور قانون السلط
مسرية استقالل القضاء يف االقليم وانسجاما  مع تلك التطورات وتعزيزا  دا ولغرض رفلد جهلاز القضلاء بكلوادر     

ولتطلوير  مؤهلة علميا  ومهنيا  وقادرة على اداء مهامها بكفلاءة واقتلدار كقضلاة واعضلاء ادعلاء علام وحملامني        
كفاءة القضاة واعضاء االدعاء العام املوجودين يف اخلدمة ولرفع املستوا العلمي والقلانوني للملوظفني العلاملني    
يف املؤسسات القضائية والعدليلة واعلداد وتأهيلل احمللامني ورفلع كفلائتهم متهيلدا  لتلوليهم املناصلب القضلائية           

املني يف املؤسسات الرمسية وشلبه الرمسيلة يف االقلليم ولكلل     املختلفة ولتطوير املستوا القانوني للموظفني الع
 .ولك فقد شرع هذا القانون

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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قانونةكة بة ئةسبابي موجيبةوة دةدةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،      
دةنـط وةرطـريا، زؤر سـوثاس، ثريؤزبـايي لـة      كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي       

جةنابي وةزيري دادو ليذنةي ياسـايي دةكـةين و لـة ئَيـوةو لـة هـةموومان دةكـةين بـة ثةسـند كردنـي ئـةو            
ياساية هةنطاوَيكي طرنطة بؤ ثَيشةوة ضوون و دامةزراندني كؤمةَلطايـةك، لةبـةر رؤشـنايي سـةروةري ياسـاو      

بـةرةو ثَيشـةوة دةر واتـن، ئةطـةر جـةنابي وةزيـرين قسـةيةكي هةيـة         جَي بةجَي كردني ياساكان حماكممان 
 .رةرموو

 :وةزيري داد/ بةر َيز راروق مجي  صادق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منـين بــةناوي وةزارةتـي دادةوة زؤر سوثاســي هـةمووتان دةكــةم، كــة ئـةمر ؤ ئــةو قانونـةتان ثةســند كــرد،      
و، دةبوايـة زؤر ثـَين ئَيسـتا كـرا بوايـة، بـةاَلم بـةخؤمان دةزانـني         بةر اسس ئةو قانونة زؤر زؤر ثَيويست بـو 

لةبةر ئةو زرورةي كة هةرَيمي كوردستان تَيكةوت بوو، نـةدةتوانرا ئـةو قانونـة جـَي بـةجَي بكرَيـت، بـةاَلم        
ئَيسـتا يـةك حكومةتـةو يـةك وةزارةتـي دادة، يـةك جيهـازي قـةزائيمان هةيـة، دووبـارة مـن زؤر سوثاســتان            

 .دةكةم
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

زؤر ســوثاس لَيــرةدا كؤتــايي بةدانيشــتنةكةمان دةهَيــنني تــا رؤذي دوو شــةممة، ئومَيــد دةكــةين رؤذي دوو   
شةممة دةكاتـة ضـةندي مـانط؟ ئاطادارتـان دةكةينـةوة، رؤذَيـ  ثَيشـا ئاطادارتـان دةكةينـةوة، زؤر سـوثاس،           

 .دةهَيننيبةخَير بَين سةرضاوان، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان 
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