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  (5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 11/5/0212 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممس ــةوتي  ةش ــةماني  11/8/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(5)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خــولي  (5)درا دانيشــتين ذمــارةي ي بر يــار ثةرلــةماندةســتةي ســةرؤكايةتي , عَيــراق -ثةرلــةماني كوردســتان 
بةم شَيوةية  دا 11/8/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)ت سَييةمي هةَلبذاردن لة كا

 :بَيت
 (.سةردةشت عومسان)خستنة ر ووي رراندن و تريؤر كردني رؤذنامة نووس -1 

خستنة روو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي دةستةى ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستان كة -0
 .وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوةلة اليةن ئةجنومةنى 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

دانيشــتنةكةمان ئةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي    ، بــةناوى طــةلي كوردســتان 
 11/8/0212، رؤذي دانيشنت 5طرَيداني دووةم، ذمارةى دانيشنت 

 :ربةرنامةى كا
ي  1990ي هةمواركراوى ساَلي (1)لة ثةير ةوى ناوةخؤي ذمارة  02بة ثَيي حوكمةكاني بر طة يةكي ماددة 

عرياق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاري دا بةرنامـةى كـاري دانيشـتين ذمـارة        -ثةرلةماني كوردستان
 11/8/0212ة لـة رَيككـةوتي   ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَيشةمم11ي خولي سَييةمي هةَلبذاردن، لة كات 5

 :بةم شَيوةية بَيت
 (.سةردةشت عومسان)خستنة ر ووي رراندن و تريؤر كردني رؤذنامة نووس -1
خستنة روو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي دةستةى ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستان كة -0

 .ش كراوةلة اليةن ئةجنومةنى وةزيراني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكة
 2/8بــةر َيزان بةداخــةوة كارَيــا، تــاوانَيكي دَلتــةزَين و خــةمناك بــة ررانــدني قوتــابي سةردشــت رؤذي          

تةرمة ثريؤذةكةى دؤزرايـةوة، ئـةم كـارة نار ةوايـة تةئسـريَيكي يـةكرار زؤري لـة         6/8ئةجنامدرا و لة رؤذي 
رد، سـوثاس بــؤ ئَيـوةى بــةر َيز و   ويـذداني هـةموو مرؤََيــا و هـةموو كةســَيكي ئـةم هــةرَيمي كوردسـتانة كــ     
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ــاندان         ــرد و خؤثيش ــان ك ــةم كارةي ــووني ئ ــؤزانة بةدواداض ــة دَلس ــة زؤر ب ــتان ك ــةَلكي كوردس ــؤ خ ــوثاس ب س
ئةجنامدرا، و سوثاس بؤ سةرؤكي هةرَيمي كوردستان كة هةر لة طةيشتين هةواَلةكة بة بةر َيزيان ئةمري بة 

تواناوة بـة دواداضـووني ئـةم كـارة ئـةجنام بـدةن، هـةروةها        حكومةت و وةزاةرتي ناوةخؤ كرد كة بةو ثةر ي 
سةرؤكي ثةرلةمان بةناوى ثةرلةماني كوردستان و ئَيوةى بةر َيزةوة ئيدانةى كارةكةي كرد، ئَيسـتاش بؤتـان   
ئةخوَينينةوة جارَيكي تر، هـةروةها سـةرؤكايةتي حكومـةت بـة دةوري خـؤي هةَلسـا و بةدواداضـووني ئـةم         

ذنـة ثةيوةنديـدارةكاني ثةرلـةمان بـة نووسـراوى رةمسـي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئاطـادار          كارانة ئةكةن و لَي
كرانةوة كة موتابةعةي ئةم كارة بكةن زؤر بة وردي و زؤر بة جيـدي و، هـةروةها لَيذنـةكاني تـةح ي ي و     

اكـةين،  قةزائي و ئةوانةش بة ئةرك و كاري خؤيان هةَلئةسنت، بَي شا ئَيمة تةدةخول لـة كـاري تـةح ي  ن   
بةآلم مارمانة موتابةعةي بكةين  و بـزان  كارةكااـان بـة كـوَي طةيشـتووة و ئومَيديشـمان ئةوةيـة كـة بـة          
هةموومان لةطةَل هةموو دةزطاكان و لةطةَل هةموو هاووآلتيان هاوكاري يةك ب  بـؤ دؤزينـةوةي ئـةم كـارة     

سي ئـةم دةزطايانـةش دةكـةين كـة هةنـدَي      طةورةية كة لةناو ئةم هةرَيمة ثريؤزةى كوردستان كراوة و، سوثا
تاواني تر كة لةناو هةرَيم ئةجنامدرا لةم رؤذانة دةستنيشانيان كرد، بةتايبةت ئةو تاوانةى كة لـة سـََيماني   
ئةجنامدرا دةستنيشان كرا و بكوذةكان دةستطري كران و كارَيكي تر لةتاوان ئةضوو، بةآلم حةقي ةتةكةي بـؤ  

كةوت و ئةوانـةش هـةموو ئـةوة ئةطـةَييَن كـة ئـةم هةرَيمـة، هـةرَيمَيكي موسـتةقرة،          هاووآلتياني بةر َيز دةر
ين و مـة ئـةبَي لَيكؤَلينـةوةى لةسـةر بكـة     بةآلم كةم و كورتيةكاني ئةبَي، مـةعناي ئـةوة نيـة دايبثؤشـ ، ئيَ    

ةناو خـةَلكن،  بةدواداضووني بؤ بكةين و هاوكار ب  لةطةَل ئةو ئينسانة دَلسؤزانةى ضي لة دةزطاكانن يان لـ 
يان لة اليةنـة سياسـي و كؤمةآليـةتي و رَيكخراوةكـان و بزووتنـةوةكانن كـة ثَيكـةوة ئـةم هَيمنييـةى هةيـة           
بيثارَيزين و باشرتي بكةين، كةم و كورتيةكاني كةمرت بكـةين، بـةناوى ئَيـوةى بـةر َيز و بـةناوى ثةرلـةماني       

ؤر بة توندي ئيدانةى ئةم كـارةى تـريؤر كـردن و    كوردستان، سةرؤكي ثةرلةمان ئةم ياداشتنامةى دةركرد، ز
ــابي   ــةنووس، قوت ــدني رؤذنام ــان )رران ــت عومس ــردةوة    ( سةردةش ــةو ك ــةى ئ ــدي ئيدان ــة تون ــةين، زؤر ب دةك

ــؤي      ــان، زانك ــذي زم ــزي كؤلَي ــي ئينطَي ــابي بةش ــةنووس و قوت ــي رؤذنام ــدن و تريؤركردن ــتييةى رران تريؤرس
ين، لَيـرة ثَيشكةشـكردني ثرسـة و سةرةخؤشـي خؤمـان بـة       دةكـة ( سةردةشت عومسان)سةالحةددين رَيزدار 

خانةوادة و بنةماَلة و تةواوي هاور َي و دؤستاني سةردةشيت جوانـة مـةر ، دةخـوازين حكومـةتى هـةرَيمي      
كوردستان و بةتايبةتين وةزارةتي ناوةخؤ و دةزطـا ثةيوةنديـدارةكان هـةموو هةوَلـةكانيان  ةنـة طـةر  بـؤ        

تدا بكوذان ئاشـكرا بكـرَين و بدرَينـة دادطـا، بـؤ ئـةوةى بـة سـزاي عاديالنـةى خؤيـان           ئةوةي لة نزيكرتين كا
ــتيةكان       ــاوةكو راس ــن ت ــةردةوام دةب ــاالكانة ب ــتانين ض ــةماني كوردس ــدارةكاني ثةرل ــة ثةيوةندي ــةن، لَيذن بط
دةردةكـةون و بـة جـةماوةري سـةربةرزي كوردسـتان رادةطةينـدرَين، وةك هـةموو اليـةك ئاطـادارن هــةرَيمي          
كوردستاني عرياق لة سايةي ئـةو سياسـةتة حةكيمانـةى لـة ثَينـاو دةسـتبةركردني ئازادييـةكان و ثاراسـتين         
ــوَلكردن و       ــةكرت قب ــي و ي ــانَيكي دبوكراس ــثاندني ذي ــوودة و ضةس ــانَيكي ئاس ــي ذي ــن كردن ــرؤَ و زام ــام م م

ة، بؤتة جَيطاي سةرةنج بـؤ  دامةزراوى بوون و داب  كردني ذيانَيكي ئاسوودة بؤ هةموواني  رةراهةم كردوو
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ناوةوة و دةرةوة و ئةزموونةكةى مايةي هةَلوةستة لةسةركردنة، بؤية ناحةزان و توندر ةوان و تاكثةرسـتان  
ئةوانةي ضاويان بة ئةزمووني سةركةوتووي هةرَيمي كوردستان هةَلنايي لة بؤ سةدان بؤ ئةوةى هةر جؤرة 

و مةرامةكانيان بَيننة دي، بةآلم تاوان  و تاوانباران هةر ضؤنَيا هةلَيا جا بةهةر شَيوازَيا بَيت ب ؤزنةوة 
بن ئاشكرا دةكرَين و بة سزاي خؤيان دةطةن، شةهيدان هةميشة سةرررازيان بؤ دةمَينَيتةوة و تاوانبارانين 
ــيت بــة        ــا ثَيويس ــَي ش ــدراوة بــة ب ــارةى ئةجنام ــةم ك ــةر َيزان، ئ ــؤ دةمــَييَن، ب ــةرمةزاريان ب ــوون و ش ر يســوا ب

َيكؤَلينةوةى ورد هةية، ثَيويسـيت بـة زانيـاري زؤر هةيـة، ثَيويسـيت بـة تـةبايي هـةموومان هةيـة، لـة هـةر            ل
ئاستَيا ب ، لة هةر بةرثرسياريةتييةك ب ، حةقي ةتةكة دةربكةوَي ئينرا ئةو كةسة هةر كةسـَيا بَيـت   

قي ةتةكـةي دةربيـَيت بـة بـَي شـا      يان هةر اليةنَيا بَيت، ئريهابي بَيت يان شَيوازَيكي تر بَيت، ئةطـةر حة 
ئاسار و ئَين و ئازاري ئةم كارةساتة خةمناكة لةسةر كـةس و كاريشـي كـةم ئةكاتـةوة، هـةموومان بـة دَل و       
طيانَيكي بةهَيزتر كار دةكةين بؤ ئةوةى ثَيكةوة يةكساني لةناو طشت ثَيكهاتةكان بَي جودايي و ر َيزطرتن لة 

ضوونةكان و طشت اليةنة سياسيةكان بطرين  و بة ئازادي ثَيكةوة بةرةو طشت ئايينةكان و لة طشت بري و بؤ
ثَين بي ، ئَيستاش رَيطا ئةدةين بةو خوشا و برا بةر َيزانة كة ئةيانةوَي لةسةر ئةم بابةتة قسة بكـةن و  

تانـة قسـة   هةَلوَيسيت خؤيان دةربرب ن و، داوا ئةكةين لةو بةر َيزانةى كة يةك يةك ئةيانةوَي لةسةر ئةم بابة
ــان       ــةن ناوي ــة بك ــةوَى قس ــةى ئةيان ــةر َيزان ئةوان ــ ، ب ــان ئةنووس ــيؤنةكانيانةوة ناوي ــةناوى رراكس ــةن، ب بك
َََين، دَلشاد شةهاب، كوَيستان حممد، بالل، مسـري، عبـدال ادر    ئةخوَينمةوة، ئةطةر يةكَيا ناويان ماوة ثَيمان ب

ةن، هاذة سََيمان، ئةمري، ر َيزدار دَلشاد شةهاب كـةرةم  ئة ةد، عبداهلل مة ود، رازَل حةس.بازرطان، سامل، د
 .بكة

 :حاجي حممد بةر َيز دَلشاد شةهاب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةو        ــة، ئ ــةم هةرَيم ــةروةريةكاني ئ ــة شــانازي و س ــةكَيا ل ــةم كــة ي ــن دةمــةوَي بــةوة دةســت ثَيبك ســةرةتا م
ةموو دةورووبـةري خـؤي و تةنانـةت لةضـاو     سةقامطريي و هـَيمين و ئارامييـةى كـة وآلتةكـةمان لـة ضـاو هـ       

هةموو وآلتةكاني دراوسَي و بَيطومان لة ضاو ئةو طشت ناوضةكاني تري عرياقين بة هةموو هاووآلتيـان لـة   
كوردستاندا بةو ئارامييةي ض لة ئاسيت تاك و بةو ئازادييةى ض لة ئاسـيت ر ا دةر بـرين و هـةموو ئاسـتةكاني     

ةش ئـةوةي سـةَلماند كـة هـةر يـةكَي بـري و بؤضـوون و بـة ئـازادي ر اي خـؤي           تر كة رووداوةكاني ئةم دواييـ 
دةربر ي دةربارةى هـةر رووداوَيـا كـة لـة كوردسـتاندا دَيتـة ثـَين، بَيطومـان ئـةو بـةرةو ثَيشيـوونة و ئـةو             
سةقامطريية كة خـاَلي بـةهَيزي هـةرَيمي كوردسـتانة و كـة جَيطـاي شـانازي هـةموو تاكـةكاني هـةرَيمي ئـةم            

ستانةية، طومان لةوةدا نية ئةمة دةبَيتة هؤكارَيـا كـة ناحـةزاني ئَيمـة بـة هـةموو شـَيوازَيا ثـةنا بـؤ          كورد
ئةوة بنب كةوا ئةو ئارامييـة و ئـةو سـةقامطريية كـة لةهةرَيمـدا هةيـة بشـَيوَينن و دةسـيت  ةنـة نـاو، جـا            

ةتي و كـاري شةخيـي بَيـت،    بةهةر شَيوازَيا بَيـت، ض لـة تـريؤري سياسـي بَيـت، ض لـة كـاري دذ بـة مرؤَايـ         
ئةمةيان كارَيكي طشتية و ثةيوةندار نية بة تريؤر كردني قوتابي جوانة مـةر  سةردةشـيت خـوا لـَي خـؤش      
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ــةرَيمي          ــة ه ــة ل ــةين ك ــيت ثَيدةك ــةموومان هةس ــتا ه ــةوا ئَيس ــةى ك ــةو وةزعان ــة ل ــة يةكَيك ــةَلكو ئةم ــوو، ب ب
سيؤني كوردستانييةوة هةر دوَييَن لـةدواي ئـةوةى كـة    كوردستاندا ئَيمة ثَيي تَيثةردةب ، ئَيمة بةناوى رراك

خؤثَيشاندةرانة هاتنة بةر دةرطاي ثةرلةماني كوردستان وةكـو رَيزطـرتن بـَو، ئـريادةى خؤثَيشـاندةران وةكـو       
دةر بــرين و دووثاتكردنــةوةى ر اي خؤمــان و هاوهةَلوَيســيت لةطــةَل طشــت ضــ  و توَيــذةكاني هةرَيمةكــةمان 

ن و الوان و رؤشنبريان و رؤذنامةنووسان كة بة لة دةستداني كةسَيكي ضـاالك و كةسـَيكي   بةتايبةتي قوتابيا
ديار لة بواري كاركردني كاري رؤذنامةطةري و ضـاالكوانَيا لـةناو قوتابيـان و لـةناو كـاري قوتابيانـدا، ئَيمـة        

بـة مرؤَايةتيـة    جارَيكي ترين دووثـاتي خـةمباري خؤمـان و ئيدانـة كـردن و ر يسـواكردني ئـةم تاوانـة دذ        
دةكةين، لَيرةدا بة دةررةتي دةزان  كةوا ئةوة دووثات بكةينةوة كة ئةمة نة يةكةم  رووداوة لة هةرَيمي 
كوردستان رووبدات و نة دوا رووداوين دةبَيت بَيطومان، ضونكة هـةرَيمَيا لـةم هـةموو وةزعـة تَيثـةربكات      

زان دةبَيت بؤ تَيكداني باري ئةمين، ئةمة لة حاَلةتَيكدا بَيطومان هةميشة وةكو ئارماجنَيكي دوذمنان و ناحة
ئةطةر ئةمة لة دوا ئةجنامةكان يان لة دةرئةجنامةكانيدا دةربكةوَيت كة ئـةوة كـارَيكي تريؤرسـيت و كـارَيكي     
 ثالن بؤ دار َيذراوة، خؤ ئةطةر تةنانةت كارَيكي تاوانكارين بَي لة ضوارضَيوةى ئةو تاوانة ئيرراميانةى كةوا

هةر كؤمةَلطايةك ناو بةناو بةهؤي هةر كَيشةيةك و بة هؤي هةر شَيوازَيا كة بةرةو رووي دةبَيتةوة، هـةم  
ديسان ئةمةش مةسئوليةتي دةكةوَيتة سةر ئةستؤي هةموومان و بةتايبةتي دةزطاكاني ئاساييشـي هـةرَيمي   

ساماني هاووآلتيان، بؤية لَيـرةوة  كوردستان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان كة بةرثرسن لةسةر ثاراستين سةر و 
دووثاتي ئةوة دةكةينةوة كة دةبَي هةرضي لـة توانادايـة، توانـا  رَيتـة طـر ، دةزطاكـاني ئاساييشـي هـةرَيمي         
كوردستان تواناي خؤيان  ةنـة كـار بـؤ ئـةوةى هـةتا زووة وةكـو ضـةندين ثالنـي تـرين  كـة ض لـة ئاسـيت             

ي بارةطاكـاني حيزبـة   0222ي شـوباتي  1ينرـا لـة تاوانـةكاني    شةخييدا و ض لة كاري ثالنطـريي سياسـي، ئ  
كوردستانيةكان و اليةنة سياسيةكان بطرة تا وةكو هـةموو ئـةو زجنـرية تاوانانـةي كـة دذ بـة ميََةتةكـةمان        
ئةجنامدراوة، داوا دةكةين كةوا، ئومَيديشمان زؤرة، ضؤن اليةنة ثةيوةنديدارةكاني ئَيمـة و دام و دةزطاكـاني   

ئَيمة توانيويانة كؤنرتؤلي ئـةم جـؤرة رووداوانـة بكـةن و تاوانبـاران دةستنيشـان بكـةن و بدرَينـة          ئاساييشي
دادطا، ئـةوهاش ئومَيـدمان زؤرة كـةوا لـةم كارةسـاتة دَلتةزَينةشـدا دام و دةزطاكـاني ئَيمـة بـة هـةمان شـَيوة            

وا تةقـديري هةَلوَيسـيت هـةموو    سةركةوتن بة دةست دَينن و ئةوةي كةوا داوامشانة لَيرةوة، داوا دةكةين كـة 
جــوامَيران و دَلســؤزاني ثاراســتين ئــةمين و ئاساييشــي هــةرَيمي كوردســتان دةكــةين كــة هةَلوَيســيت خؤيــان   
دةربر ي بة شَيوازي جيا جيا بة تايبةتي هاور َي و هةَاآلني جوانة مةر ، بةآلم لة هةمان كاتدا داوايـان لـَي   

ــةر   ــةقامطريي ه ــتين س ــةوا ثاراس ــةين ك ــة    دةك ــةكَيا ل ــان ي ــة بَيطؤم ــار و وآلت ك ــارامي ش ــتان و ئ َيمي كوردس
هؤكارةكان دةبَيت بؤ ئةوةي دةزطاكاني ئاساييشي خؤمان بتوانن كاري خؤيان بة جيدي بكـةن لـةو بـوارةدا،    
بؤيــة داوا دةكــةين هــةتا زووة هــةموومان كــار بكــةين بــؤ كــاركردن لــة ثَينــاوى ئاســانكاري دام و دةزطاكــاني  

مين و باري ئارامي هةرَيم بثارَيزين و هةروةها داوا لـة طشـت اليةنـةكانين دةكـةين كـةوا ئـةم       خؤمان و هَي
مةســئةلةية لــة ضوارضــَيوةى تاوانَيكــدا ســةير بكــرَي و نةخرَيتــة بــوارَيكي سياســي وا كــة هــةر يــةكَيا بــؤ   
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ةي لَيكؤَلينـةوةكان بـة   مةبةستَيا لة راطةياندنةكان ياخود بة شَيوازَيكي تر باسي لَيوة بكات تـاوةكو ئاراسـت  
ئاراستةيةكي دروستدا بر وات، بة ئاراستةيةكي راستةقينةدا بر وات و داواش لةدةزطاكاني ر اطةياندن دةكةين 
كةوا هاوكار بن بؤ ر َي نيشاندان، بؤ ر َيطاي خـؤش كـردن بـؤ سـةركةوتين لَيكؤَلينـةوةكان، ئـةو تـرس و دَلـة         

د ر ؤذةدا كةبةراسيت بووةتة جَيطاي نيطـةراني هاووآلتيـان، لَيـرةوة داوا    كةوا لةو ضةنبر ةوَيننةوة ر اوكَييةي 
لة دةزطاكاني ر اطةياندن دةكةين كةوا ئةمبارة هَيـور بكةنـةوة، لـة حـةؤي خـؤي زيـاتر طـةورة نـةكرَيت و         

شةخيي تاوانَيكةو ر ووي داوة بةهةموو ئيحتيماالتيةوة ض، ئةطةر تاواني تريؤرسيت بَيت ض، ئةطةر تاوانَيكي 
بَيــت، دامودةزطاكــاني ثةيوةنديــدار دةســتيان بــةكارةكانيان كــردووةو ئَيمــةش موتابةعــةمان كــردوون و         
بةَلَينيشيان داوة هةروةك ضؤن بةهةموو خةَلكي كوردستانيان داوة ئاواش بةَلَينيان بةئَيمةش داوة، كةوا لة 

ــةجن     ــة بةدةرئ ــةم كاران ــةورة ئ ــواي ط ــتيواني خ ــدا بةثش ــةكي نزيك ــي و  ئايندةي ــر اي سةرةخؤش ــةن، وَي ام دةط
هاوخةمي و هاودةردي خؤمان بؤ كةسوكارو هةَاَل ودؤستاني جوانةمةر ، دووثاتي ئيدانة كـردن و ر يسـوا   

 .كردني ئةو كارة دذ بة مرؤَايةتية دةكةين، زؤر سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوَيستان خان، رةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ــؤ و ر ؤذنامـــةنووس  2/8/0212ر ؤذي  ــاكي زانكـ ــان) خوَينـــدكاري دوا قؤنـ ، لةبـــةردةم (سةردةشـــت عومسـ

كؤلَيذةكةي دةر رَيندرَيت و ثاشان بةكوذراوي دةدؤزرَيتةوة، ئةم تاوانـة در ندانةيـة ويـذداني هـةموو خـةَلكي      
ةيي و بَيزارييـةكي زؤر دةكـات لةئاسـت ئـةم كـارة      كوردستاني هةذاند، هةموو مرؤََيكي ئازاد هةست بة تـور  

نامرؤَانةيةدا، كاريطةرييةكي سَيب كردؤتة سةر ئاسايشي هاووآلتيان، ر ؤذانة بـةدةيان و سـةدان ر شؤشـنبري و    
سةردةشــــت ) ر ؤذنامــــةنووس و كةســــي ئــــازاديواز نــــار ةزايي خؤيــــان بةرامبــــةر بــــة شــــةهيد كردنــــي 

م بارودؤخة نالةبارةي هةرَيمي كوردسـتاني طرتؤتـةوة، بـةر َيزان ئَيمـة لـة      دةردةبر ن و نيطةرانن بة(عومسان
رراكسيؤني طؤر ان زؤر بة ثَيويسيت دةزان  ثةرلةماني كوردستان وةك طةورةترين دةسةآلت لةم هةرَيمـةدا،  

و بةئةرك و ر ؤَلـي خـؤي هةسـتَيت و بَيـدةنب نـةبَيت لـة ئاسـيت كوشـتين هاووآلتيانـدا، خـةَلكي كوردسـتان            
بةضــاوي هيــواوة دةر واننــة ثةرلــةمان، كةبــةدةنطي ئــةوان  (سةردةشــت عومســان) كةســوكار و هاوثيشــةكاني 

هةَلبذَيردراوة، داوا دةكةن لةئاست ئةم تاوان و جينايةتة بةدةنطي بةرز بَيتـة مةيـدان و ضـيرت بـوار نـةدات      
ينسـان كـوذي ئازادانـة بؤسـة بـؤ      لةذَير هـي  بيانوويةكـدا خـوَيين مرؤَـةكان حـةآلَل بكرَيـت و بانـدةكاني ئ       

ئـازادي و رؤحـة الوةكــان بنَينـةوة، بــةر َيزان شـةهيد كردنــي كاكـة سةردةشــت هاوكاتـة لةطــةَل زيـاد كردنــي        
هةر ةشةو تووندو تيذي دذ بةر ؤذنامةنووساني كوردستان كةبةداخةوة تا دَيت بـةعاقارَيكي خراثـدا دةر وات،   

كان لـــةماوةي ضـــةند مـــانطي ر ابـــردوودا، طةيشـــتؤتة ئاســـتَيكي بـــةطوَيرةي ر اثـــؤرتي دةزطـــا ثةيوةنديـــدارة
مةترســيدار، كــة ديــارة ئــةوةش ر ةنطدانــةوةي زؤر خراثــي دةبَيــت، لةســةر ئــازادي ر ا دةربــر ين و بنيادنــاني 
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ــة          ــية، ك ــاي ر ؤذنامةنووس ــة ياس ــة دذ ب ــةوةي ك ــةرباري ئ ــة س ــةمان، ئةم ــانطي هةرَيمةك ــي و ناوب دبوكراس
ــتان د  ــةماني كوردس ــةم        ثةرل ــدة، ل ــوةي ثابةن ــةرَيم ثَي ــة ه ــتوورَيكة ك ــاو دةس ــةموو ياس ــردوةو دذ بةه ةريك

ساتةوةختةدا ئَيمـة بـةطرنطي دةزانـ  ثةرلـةماني كوردسـتان لـةم دانيشـتنةيدا بـةم هةنطاوانـةي خـوارةوة           
 ئيدانة كردني تووندي ئةم كردةوة نامرؤَانةية بةشَيوةيةك ثيشاني هةموو اليةكي بدات،: هةستَيت، يةكةم

ََي سوور لةم وآلتـةدا خـوَيين هاووآلتيانـة، دووةم    ثَيكهَينـاني ليذنةيـةكي ثةرلـةماني تايبةدةنـد بـؤ      : كة هَي
بةدواداضووني وردةكارييةكاني ئةم تاوانةو هةماهةنطي كردن، لةطةَل اليةنة بةرثرسةكان بؤ ثةلة كردن لة 

كامــةكاني لَيكؤَلينــةوةكان و ديــاريكردني   لَيكؤَلينــةوةكان و ئاطــادار كردنــي ثةرلــةمان و ر اي طشــيت لــة ئا     
كةمتةرخةمييةكان و كةمتةرخةمكاران، لـَي سـةندنةوةي متمانـة لـة كةمتةرخـةمكاران  دواي لَيكؤَلينـةوة،       

ــَييةم ــة     : ســ ــؤلي  و اليةنــ ــاين و ثــ ــاني ئاســ ــةرجةم دامودةزطاكــ ــتان ســ ــةماني كوردســ ــتة ثةرلــ ثَيويســ
كؤَلينةوةي وردو خَيرا لةو بارةوة، ئاطاداركردنةوةي ثةرلةمان ثةيوةنديدارةكان ر ابسثَيرَيت بةئةجنامداني لَي

داوا لةبةر َيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و بةر َيزان وةزيراني ناوخؤ و خوَينـدني  : لة ئاكامةكاني، ضوارةم
باآل بكرَيت، لةضةند ر ؤذي داهـاتوودا بَينـة ثةرلـةمان بـؤ خسـتنةر ووي هـةموو ديوةكـاني ئـةم مةسـةلةيةو          

سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان لةماوةيـةكي نزيكـدا   : ةآلمدانةوةي ثةرلةمانتاران لةو بارةيةوة، ثَينرةمو
ــدات،       ــاز ب ــةربةخؤ س ــاني س ــان و ر ؤذنامةنووس ــةنديكاي ر ؤذنامةنووس ــةَل س ــةش لةط ــةكي هاوب كؤبوونةوةي

بـؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةر     بةئامادةبووني وةزير و بةرثرسةكاني وةزارةتـي نـاوخؤ و ر ؤشـنبريي و ئاسـاين،     
ثةرلـةماني كوردسـتان هـةموو    : هؤكارةكاني زياد بووني كردةوةي توندوتيذي دذ بةٍرؤذنامةنووسان، شةشةم

اليةنة بةرثرسةكاني دةسةآلتي جَيبةجَي كردن و بةهةماهةنطي لةطـةَل سـةرجةم اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان     
ؤذنامةنووسـان بكرَيـت، ثَيويسـتة    كـاري ناياسـايي دذ بـة ر    ئاطادار بكاتةوة، كةبةهي  شَيوةيةك ر َيطا نةدرَيت 

هةموو اليةنَيا ثابةند بَيت بةياساي ر ؤذنامةطةرييةوة، سةرثَييـي كـارانين دةسـت بـةجَي رايتدةسـيت دادطـا       
 .بكرَين، زؤر سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بيالل، رةرموو
 (:بيالل)بةر َيز ا د سََيمان عبداهلل

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

من (من قتل نفس بغري نفس او فساد يف االرض فكامنا قتل الناس مجيعًا ومن احيا فكامنا احيا الناس مجيعًا)
بيالل سـََيمان بـةناوي ليسـيت كؤمـةَلي ئيسـالمي، بةهـةموو شـَيوةيةك ئيدانـةي ئـةو حاَلةتانـةي ر رانـدن و            

حممــد شــي  )و قوتــابي مَيرمنــداَل (سةردةشــت عومسـان ) و خوَينــدكارو ر ؤذنامــةنووس تريؤركردنـي هــةردو 
دةكةين، لةخواي طةورة داواكارين سةبوري كةسـوكاريان بـدات، داواكاريشـ  لةهـةموو دةزطـا      ( تاهري ضوَيسة

بــؤ بةرثرســةكان لَيكؤَلينــةوةو موراجةعــةي جــدي بكــةن، بــؤ هؤكــارو موالبةســاتي ئــةم ر ووداوة ترســناكة،   
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ر َيطرتن لةدووبارة بوونةوةو طةياندني تاوانباران بةسزاي ياسا، هةروةها لَيثرسينةوة لةطةَل كةمتةرخـةمان  
و هــةموو ئــةو اليةنانــة بكرَيــت كــة وةك ثَيويســت هةَلنةســتاون بةئــةركي سةرشــاني خؤيــان، كــة بريتيــة     

، ئـــةم ر ووداوانـــة زةنطَيكـــي لةثاراســـتين طيـــان و ســـةروماَلي هاووآلتيـــان و كؤمـــةآلني خـــةَلكي كوردســـتان 
مةترسيدارة كة ثَيويستة هةرهةموومان وريا بكاتةوة، بؤ خةم خواردن لةباري ئةمنيـةت و ئاسايشـي طـةلي    
كوردستان، لةهةمان كاتدا تةئكيد دةكةينةوة لةسةر ر َيزطرتن لةوشةو قةَلةمي ئازاد و سةروةري ياسا، بؤية 

ركي سةرشاني خؤي هةَلبستَيت بؤ دةركردنـي بر يارَيـا سـةبارةت    داوا دةكةين لةثةرلةماني كوردستان، بةئة
بةموتابةعةو لَيثَييينةوةي ئةم حاَلةتانة، بانطهَيشيت هةردوو بةر َيز وةزيري ناوخؤ و خوَيندني باآل بكرَيت 
بــؤ ثةرلــةمان، بةمةبةســيت ر وونكردنــةوةي ثَيويســت و وةآلمدانــةوةي ثرســيارةكاني ئةنــداماني ثةرلــةمان،  

 .َل ر َيزمدا، لسييت كؤمةَلي ئيسالميلةطة
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، كاك سةمري، رةرموو
 :بةر َيز مسري سَيم ام  بة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةمري سةليم لة رراكسيؤني يةكطرتوو، سةرةتا دةستخؤشي بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان، بؤ دةمج كردني ئةم 

ارنامةي ئةمر ؤدا لةسةر داواي رراكسيؤنةكان، هةروةها ثرسةو سةرةخؤشي ئاراستةي بنةماَلةي بر طةية لة ك
كاكة سةردةشت و كاكة حممد تاهري دةكـةين، بـؤ ئـةو ر ووداوانـةي كةر وويانـداوة ئومَيدةواريشـ  كـة ئةمـة         

دةسـتكةوتي طةورةيـةو    بَيت لةكوردستان ر ووبدات، ديارة لة هـةرَيمي كوردسـتاندا ئـةوةي كـة     دواين ر ووداو
بناكةي هةموو دةستكةوتةكانة لة ر اسـتيدا ئاسـاين بـووة، لـةقؤناكي ر ابـردوودا لـةبواري ئاوةدانكردنـةوةو        
خزمةتطوزارين كة طةشةكردنَيا بةهةرَيمةكةي ئَيمةوة ديارة ثةيوةست بووة بة ئاساين و ئةو ئاراميـةي  

ك، هةر دةركةوتةيةك ئةم بناكةية، ئةم ئةساسة  اتة كة لة هةرَيمةكةماندا بةرهةم هاتووة، هةرسةرةتاية
حاَلةتَيكةوة ديارة ئَيمة، ئةطةر بيووكين بَيت و ئةطةر تـاكين بَيـت، ئـةبَي ثةرلـةمان و دامودةزطاكـان بـة       
ََ  دؤخي هةرَيمةكـةمان ض لـةر ووي خزمـةتطوزاري و     ئةهةمَيتةوة مامةَلةي لةطةَلدا بكةن، بؤ ئةوةي نةهَي

ض لةر ووي ئاسايشةوة بَيت بة ئاراستةيةكي سـَبيدا بـر وات، هـةر ئةمـةش دياريكـةري قورسـايي       ئاوةدانيةوة 
ر ووداوةكانة، مةسةلةن تريؤركردني ر ؤذنامةنووسَيا يـان تـريؤر كردنـي طـةجنَيا ر اسـتة كةسـايةتيةكة يـان        

تاو ئاماذةيةك دةبةخشَيت رةردَيكة لة ثشتيةوة كةسَيكي تر لةوانةية ئامادة نةبَي، بةآلم ئةمة دةاللةت و وا
بةر ووداوةكة، كة ئةمنيةتي ئةم وآلتة جَيطاي قسةية، هةرضةندة لةخوا بـةزياد بَيـت تـا ئَيسـتا بَيرطـة لـةم       
بةشةي كؤتايي تا ئَيستا بة باشي هاتووة، ثرسينةوة لة دةزطا ثةيوةنديـدارةكان بـةمانا تؤمـةتباركردن نيـة،     

ةزطاي ئةمين لةهـةرَيمي كوردسـتاندا بةرثرسـة لـةداب  كردنـي      حوكمي ثَين وةختين نية، بةآلم وازحة د
ئاساين و ئارامي هاووآلتيان و داب  كردني نةك تةنها ئةوة دَلنياين بـؤ هاووآلتيـان، كـة ر وبـةرووي هـي       
حاَلةتَيا لةو حاَلةتانة نابنةوة، ئَيمة لةثةرلةماندا و لة موازةنةي بودجةو ئةوانةدا كارئاسـاني زؤر كـرا بـؤ    
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ةزطــاي ئاســاين كــة بتــوانَي بــةكارةكاني خــؤي هةَلبســتَيت، بؤيــة مــن داوا دةكــةم لــة ثةرلــةماني بــةر َيز،     د
بةرثرساني ثةيوةنديدار لةوةزارةتي ناوخؤ و لةدةزطا ئاسايشييةكان بانطهَيشيت ثةرلةمان بكـات، بـؤ ئـةوةي    

وآلتيـان تـاوةكو دَلنيـايي خؤيـان     لَيكؤَلينةوةيةكي ورد ور وون و ئاشـكرا و عةلـةنين ئاشـكرا بكرَيـت بـؤ هاو     
وةربطرن و ئةو ئاراميية كة لةهةرَيمدا هةية، بة ئاراستةيةكي سـَبيدا نـةر وات، ر ووداوةكـانين نةبنـة ئـةو      
ــريؤر      ــةلةي ت ــارة كارتَيكــةري مةس ــردا ببــات، دي ــةمان بةئاراســتةيةكي ت ــَبيانةي كــة هةرَيمةك كارتَيكــةرة س

ريطــةري زؤري هـةبوو، جووآلنــةوةو بـزاوتين باشــي خوَل انـد، ئَيمــة    ئـةاارة لةسـةر توَيــذةكاني كؤمـةَلطا كا   
ــةموو          ــةري ه ــا خ ــة ر َي ــةكان ك ــةلة ئةمني ــوان  مةس ــةين، بت ــَي بك ــتيفادةي ل ــة ئيس ــةم حاَلةت ــتة ئ ثَيويس
طؤر ةثانةكةو هةموو تويذةكانـة، ثةرلـةمان بتـوانَي دَلنياييـةك لـةر َيطاي ليذنةكانـةوة و لـةر َيطاي موتابةعـة         

 .زعةكةوة بدات بةهاووآلتيان، زؤر سوثاسكردني وة
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدال ادر بازرطان، رةرموو
 :بةر َيز عبدال ادر اكرم ؤيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةردةشـت  ) ئَيمة هةروةكو رراكسيؤنة توركمانيةكاني ثةرلةماني كوردسـتان تـريؤر كردنـي ر ؤذنامـةنووس     

ر وويــدا، مــةحكوم دةكــةين، هــةموومان دةزانــ  كــة تــريؤر دذي مــام   2/8/0212واري كةلةبــةر( عومســان
مرؤَــة و دذي ميســاقي عالــةمي مــام مرؤَــة، لةوانةيــة مةســةلةي تــريؤر تَيكــداني بــاري ئــةمين هــةرَيمي    
كوردسـتان و هــةروةها تَيكــداني ئــةزمووني كوردســتانين بَيـت، كــة بــةم دوادواييانــةدا هــةرَيمي كوردســتان   

سف دةكرا، بةئارامرتين شوَين لةهةموو عَيراقدا، ئَيمة هةروةكو توركمان و رراكسيؤنة توركمانيةكاني ناو وة
ــوذاني    ــتان دذي بك ــةماني كوردس ــان ) ثةرل ــت عومس ــةرَيمي    (سةردةش ــةتي ه ــةين لةحكوم ــن و داواش دةك ي

ــؤ بكــةن، بــ     ــةرَيم كــة لَيكؤَلينــةوةي جــدي ب ــي كوردســتان و وةزارةتــي نــاوخؤ و ئاسايشــي ه ؤ ئاشــكرا كردن
 .تاوانباران و بةسزاي خؤيان بطةن، زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك سامل تؤما، رةرموو
 :بةر َيز سامل تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ار بةهَيزترين خاَل كة كوردستان لةناوضةكاني تري عَيراق جيا دةكاتةوة بةرقةراربووني ئاشـتية و بةرقـةر  

بووني ئاسايشة لةكوردسـتان، لـةم دواييـةدا ضـةند ر ووداوَيـا ر وويـدا لةكوردسـتان، مومكينـة لةناوضـةكاني          
سَيماني و هةولَير و دهؤك، كةمومكينة هةندَي اليةن بن ياخود شةخص بن ياخود ر َيكخـراو بـن بةتـةماي    

و كارةسـاتةو ئـةو ر ووداوةي كـة    شَيواندني باري ئةمين بَيت، بةتـةماي شـَيواندني ئـةزموون بَيـت، بـةس ئـة      
لةواني تر جيا دةكاتـةوة، شـَيوةي   (سةردةشت عومسان) تريؤر كردن و شةهيد كردني قوتابي ر ؤذنامةنووس 
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ئةجنامداني تاوانةكةية، كة لةثَين زانكؤ بر رَيندرَيت و لةبازطاكان دةر بيَيت و لةموصَل شـةهيد بكرَيـت و   
راني خــةَلكي كوردســتان و مومكينــة كاربكاتــة ســةر بــاري ئاســاين  رر َيبــدرَيت، ئةمــةش بــووة مايــةي نيطــة

لةكوردستان بةهةموو شَيوةكانيةوة، ئةطةر هاتو دةزطا ئةمنيةكان بـةواجيب خؤيـان هةَلنةسـنت بـةزووترين     
كات، بؤية ئَيمة وةكو ليسيت ر اريدةين داوا دةكةين لة ثةرلةماني كوردستان كة زةخـت بكرَيتـة سـةر دةزطـا     

بةهةموو ئاستةكانيانةوة بة وةزارةتي ناوخؤو ئاساين و ثؤلي  و طشت دةزطاكانيةوة، كة كاري  ئةمنيةكان
و (سةردةشت عومسان) تةواو بةزووترين كات ئةجنام بدرَي، بؤ لَيكؤَلينةوةو ئاشكرا كردني بكوذاني          

كة ئةمة ر استة يةكـةم ر ووداو   ئةواني تر كة بوونة قورباني بؤ ئةو جؤرة كارانة، ئةطةر نا مومكينة بزان 
نية، و يةكةم كارةسـات نيـة، يةكـةم كـردةوة نيـة، بـةس هيـوادارين كـة دوا كـردةوة بَيـت، يـاخود دوا كـاري             
تريؤرسيت بَيت، بةر اسـيت لـةم ثةرلةمانـة دووبـارة داوا دةكـةين كةثةرلـةمانين مـةحكومي ئـةم كردةوةيـة          

، نةبَيتــة ئاشـكرا نــةكردني ئةجنامــةكاني ئـةم كــارة، ئــةم   بكـات، ئيدانــةي بكـات، خؤمشــان ئيدانــةي دةكـةين   
 .كردةوةية، نةبَيتة هؤي تَيكداني ئةزموون و باري ئاساين لة هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر ئة ةد، رةرموو
 :ا د ابراهيم عَي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ميهرةبان  بةناوي خواي طةورةو

ــابي                           ــةردوو قوتـــ ــي هـــ ــريؤر كردنـــ ــدن و تـــ ــالمي ر رانـــ ــةوةي ئيســـ ــيت بزووتنـــ ــةناوي ليســـ ــة بـــ ئَيمـــ
كـة لةهـةولَير   (  سةردةشـت عومسـان  )مةحكوم دةكةين، بةتايبةتي( سةردةشت عومسان و حممد شي  تاهري)

ــة ر ؤذي  ــةر ؤذي  2/8/0212ل ــدراو ل ــَل تةرمةكــ  6/8/0212ر رَين ــاري موص ــان لةش ــةوة، بَيطوم ةي دؤزراي
ئاساين نيعمةتَيكي زؤر طةورةية كة لةطةَل ذيان و طوزةراني خةَلا باشرتين نيعمةتة كة خـواي طـةورة بـة    

لةطـةَل ذيـان و   (الذي  اععهمذم مذن  ذام وامذنمم مذن  ذا        ) مرؤَي داوة، وةكو خواي طـةورة دةرـةرموويت  
اسـاين لةسـةر هـةر تاكَيـا، بَيطومـان هةر ةشـةية       بذَيوي خةَلكدا ئاساين طةورةترين نيعمةتة، هةر ةشـةي ئ 

ــةرَيمي       ــؤ خــواي طــةورة ه ــحاَلية و ســوثاس ب ــة جَيطــاي خؤش ــةَلطا، ئــةوةي ك بؤســةر هــةموو تاكــةكاني كؤم
كوردستان هةرَيمَيكي ئارامة تا ئَيستا، ئةمنيةت و ئيست رار لةهةرَيمي كوردستاندا بووني هةبووة، ئةمـةش  

كاني ناوخؤ و ئاساين كة جَيطاي دةستخؤشية، بـةآلم ئـةم دوو ر ووداوةي كـة    ديارة بةهةوَل و هيمةتي هَيزة
لـة سـََيماني وهـةروةها قوتـابي و     ( حممد شي  تـاهري ضوَيسـة  )بةم دوايية ر ووياندا، ر راندن و تريؤر كردني 

 وداوير و بةتايبةتي كرد دروست هةموومان لةالي نيطةرانيلة هةولَير، ( سةردةشت عومسان)ر ؤذنامةنووس  

كة بـةر ؤذي ر وونـاك و بـة بةرضـاوي هاور َيكانيـةوة وبـة       (سةردةشت عومسان) قوتابي كردني تريؤر و ر راندن
بةرضاوي ثؤليسي ثاسةواني كولَيذةكةي لة بةردةم كؤلَيذي ئةدةبياتي زانكؤي سةالحةدين، ر رَيندراو ثاشـان  

رسـياري زؤر دروسـت دةكـات، كةضـؤن ئـةم      تةرمةكةي لةشـاري موصـَل دؤزرايـةوة، بةر اسـيت ئـةم ر ووداوة ث     
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قوتابية برا بؤ دةرةوةي هةرَيمي كوردستان و ضؤن بة بازطةكاندا تَيثةر  بوو، ضؤنين تةرمةكةي لةشارَيكي 
تري دةرةوةي هةرَيم دؤزرايـةوة،، ديـارة قسـة كـردن لـةم ر ووداوةو هـةر ر ووداوَيكـي تـر كـة ثةيوةنـدي بـة            

بةرثرسيارَييت كة طياني هةر مرؤََيا و هةر هاووآلتيةك بةتايبةت كة  ئاسايشةوة هةية، لةهةست كردن بة
بَيتاوان بوو ثريؤزةو خواي طةورة ر يََزي لةمرؤَ ناوة و ر شتين خوَيين هـي  كةسـَيكي بةناحـةق قبـوَل نيـة،      

رض من قتل نفس بغري نفذس او الفسذاد يف اال  )خواي طةورةش بةتاوانَيكي طةورةي داناوة، وةكو دةرةرمووَيت
 مرؤَــةكاني هــةموو وايــة ئــةوة وةكــو تــاوان بــةبَي مرؤََيـا  هــةر خــوَيين ر شــتين (فكامنذا قتذذل النذذاس مجيعذذاً 

 هـاووآلتي  ض تـاكَيكين  لةهـةموو  خـةَلا،  ئةمنيـةتي  و طيـان  لةثاراسـتين  بةرثرسيارة حكومةت بؤية كوشتيَب،

 لـةو  ثَيويسـتة  جـدي  و بةثةلة ؤَلينةوةيلَيك بَيت، ر ؤذنامةنووس يان بَيت، خوَيندكار ض بَيت، بةرثرس ض بَيت

 سـَيب  بةئاراسـتةي  تةصـعيد  بـةآلم  بكـات،  لةسـةر  قسـةي  كـة  خؤيـةتي  مـام  ر اطةياندنين بدرَيت، ئةجنام كارة

 ببينَيـت،  ئيرـابي  دةوري ر ووةوة لـةو  ر اطةياندنين و بكرَيتةوة هَيور وةزعةكة ئةبَيت بؤية نية، باش كارَيكي

 تـا  ر وويدا، كة ر ووداوةي ئةو لةسةر بدات ر وونكردنةوة ناوخؤ وةزيري بوو ثَيويست يةوا ثَيم لَيرةدا من بةآلم

 جـدي  بةثةلـةو  لَيكؤَلينـةوةي  ثَيويسـتة  لَينـةبووة،  طـويَ  ناوخؤوة وةزيري لةاليةن ر وونكردنةوةيةكمان ئَيستا

 بـؤ  ور اسـتيةكان  كانلَيكؤَلينـةوة  ئـةجنامي  هـةروةها  و(سةردةشـت عومسـان  ) قوتـابي  كردنـي  تـريؤر  لـة  بكرَيـت 

ــةمان ــؤ و ثةرل ــيت ر اي ب ــةم         طش ــةنطاوةكاني ئ ــة ه ــتان ل ــةماني كوردس ــةوةش ثةرل ــةر ل ــت و ب ــكرا بكرَي ئاش
لَيكؤَلينةوانــة ئاطــادار بكرَيتــةوة، هــةروةها ئــةو كةســانةش كــة كةمتةرخــةم بووينــة لــة هــةر ئاســتَيكدا بــن  

ديكـة ئـةو تـريؤرة مـةحكوم دةكـةين و سةرةخؤشـي        ثَيويستة لَيكؤَلينةوةيان لةطةَلدا بكرَيت، ئَيمة جـارَيكي 
ــؤرة         ــةو ج ــوادارين رووداوي ل ــةين، هي ــابي دةك ــةردوو قوت ــةى ه ــاري بنةماَل ــةس و ك ــتةى ك ــان ئاراس خؤمش
ــوة        ــَي بيني ــوودمان ل ــاينةتةوة و س ــا حةس ــة ذَيري ــةموومان ل ــة ه ــةى ك ــةمن و ئاساييش ــةو ئ ــةوة، ئ روونةدات

َيوةش بؤ ثةرلةماني كوردستان كة قسةي لةسةر ئةو مةسةلةية بطةر َيتةوة بؤ دؤخي جاراني و سوثاس بؤ ئ
كرد و بةهةندي هةَلطرتووة و ثَيويستة لَيكؤَلينةوةكان بة زوويي و ئةجنامةكاني و راستيةكان بؤ كؤمـةآلني  

 .خةَلكي و ر اي طشيت ئاشكرا بكرَي و رابطةيندرَي و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اهلل حممودسوثاس، رَيزدار عبد
 :بةر َيز عبداهلل حاجي حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ئـةو رووداوة هـةموو كةسـَيا الي نـاخؤش بـوو، ئـةو جـؤرة رووداوة دةبَيتـة مايـةي نيطـةراني           
هاووآلتيان، بؤية رووداوةكة نةخوازراوة لة اليةن هةموو خةَلكي كوردستان، بةآلم دةبَيت ئَيمة بـة تايبـةتي   
ئةنــداماني ثةرلــةمان لــة خــةمي ئــةو جــؤرة رووداوانــة بــ ، ئَيمــة لــة رراكســيؤني حيزبــي سؤسياليســيت     

دام و دةزطا ثةيوةنديدارةكان لَيكؤَلينةوةيةكي : كوردستان بؤ ئةم مةسةلةية سَي خاَلمان هةية، خاَلي يةكةم
ََ  بـؤ      ضر  و ثر  بكةن بؤ دةرخستين راسيت و دروسيت ئـةم مةسـةلةية، دةبـَي ئـةم مة     سـةلةية بـة جـَي بهـَي
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لَيذنةى ثةيوةنديدار لة ثةرلةمان لةطةَل حكومةت و وةزارةتي ناوةخؤ سات بة سـات ضـاودَيري   : ئةوان، دوو
ئةم مةسةلةية بكةن، سَي هةمووان بةرثرس  لةباري ئاساييشي ئةم هةرَيمة، دةبـَي ثارَيزطـاري لـَي بكـةين،     

تايبةتي راطةياندنةكان باس لة تةواو تَيكيـووني بـاري ئاساييشـي    سةبر بكةين تا راستيةكان دةردةكةون، بة
هةرَيم دةكةن، دةبَيت خةَلكي نا ئومَيد نةكرَي، ئـةم مةسـةلةية بـا ضـاوةر وان بكـرَي تـا وةكـو ئـةو تاوانـةى          
شاري سََيماني كة خؤش بةختانة ئةجنامةكةي روون بووةوة الي هاووآلتيان، سةبرمان هةبَي و ئةوين هةر 

 .ةى دةردةكةوَي و روون دةبَيتةوة بؤ هاوآلتيان و زؤر سوثاسنةتير
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار رازَل حةسةن
 :حسن امساعيل فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ومسـان  من لة ليسيت زة ةتكَيشان، سةرةتا زؤر بـة تونـدي ئيدانـةي ر رانـدن و تـريؤر كردنـي سةردةشـت ع       

ــة هــؤي ئــةو كــارة             ــةناو خــةَلا، يةكــةم ب ــووني تــرس و دَلةراوكَييــةكي زؤر ل ــةين، ديــارة دروســت ب دةك
ــتيانة، دووةم ــدن و         : تريؤرس ــةكي و راطةيان ــة الي ــةآلت ل ــوان دةس ــة نَي ــاتر ل ــة زي ــةيةي ك ــةو كَيش ــةهؤي ئ ب

ينةوةكان ئةجنامةكاني بةدةر رؤذنامةنووسةكان لة اليةك، حاَلةتَيكي واي دروست كردية، بؤية ئَيمة تا لَيكؤَل
روونكردنةوةيةك لة اليةن بةرثرسـاني ئاسـايين بـة تايبـةتي ئـةو دةسـتة و       : دةكةوَي، داوا دةكةين، يةكةم

طروثانةى كة ئاسايشي ئةو شوَينانة وةكو زانكـؤ و ئةوانـة بةتايبـةتي شـوَيين حاديسـةكة روونكردنةوةيـةك       
بةر ئةوانة كة وةكو ئةوانةى شاهيد حاَل لـةوَي بووينـة و لةبـةر    بدةن، ضونكة تا ئَيستا ئةو ئيتيهامة بةرام

ضاوي ئةوان ئةو كارة ئةجنام دراوة، ئةوان بَين روونكردنةوةك بدةن بؤ ئةوةي لة حاَلةتي ئيتيهام كردنين 
ئةو حاَلةتةي كة ئَيستا دواي دةركردني ئةو هةموو بةياننامة و روونكردنةوة و ئيدانة : دةربين، دووةمين

دنانة، هةست دةكةين كة ئةمةش جؤرة حاَلةتَيكي وا دروست بووة كة لة نَيوان راطةياندنةكان و رؤذنامة كر
نووسةكان لة اليةك و دةسةآلتين كة ئةو وةآلم و وةآلم كاريةي كة لـة ئَيسـتادا دةسـيت ثَيكـردووة، ئةمـةش      

كـو كَيشـةيةك كـة هةيـة نـةك هـةر       حاَلةتَيكي دووبارة ترسي زياد كردووة، بؤية ثَيمان باشة كة ئةمـةش وة 
تةنها بؤ ئةو حاَلةتة، بةَلكو بؤ داهاتووش بةراسيت هةوَل بدرَي كة ئةوة نـةمَيين، هـةوَل بـدرَي يـان ئـةوةي      
هةسيت ثَيدةكرَي وردة وردة لة طَةيي و طازاندةكي زؤري دةسةآلت كة لة رؤذنامة نووسةكان هةية، ئـةوين  

ري و بؤضوونيان يان هةندَيا قسة لةو ال و لةوال دةكـرَي كـة بـؤ كـةم     زياتر كة بؤ ضارةسةركردن هةندَيا ب
كردنةوةي ئةو ئازادية كةمةى كة هةيـة بكـرَينت، بةراسـيت ئةمـة كَيشـةكة ضارةسـةر بكرَيـت، لـة كؤتاييـدا          

 .ثرسة و سةرةخؤشيمان هةية بؤ كةس و كار و هاور يياني سةردةشت عومسان و، زؤر سوثاس
 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .سوثاس، رَيزدار هاذة سََيمان رةرموو
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 :مصطفىبةر َيز هاذة سََيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةناوي ليسيت ئازادي و عةدالةتي كؤمةآليةتي، ئَيمة ئةم تاوانة ريسوا و مةحكوم دةكةين، بَيطومان كة ئـةم  

بـة تـاكَيكي نـاو ئـةو كؤمةَلطايـة كـراوة،        تاوانة تاوانَيكة دذ بة كؤمةَلطا و دذ بـة حكومـةت كـراوة، ئينرـا دذ    
ثرسة و سةرةخؤشي خؤمان ئاراستةي بنةماَلةي خوا لَي خؤش بوو و شةهيدي رؤذنامـة نـووس سةردةشـت    
عومسان دةكةين، بَيطومان ئةوةى لَيرةدا خةَلكي زؤر نيطـةران كـردووة ئةوةيـة كـة تـريؤر كـردن و ر رانـدني        

ةبةر ضاوي خةَلا بـووة، لةبـةردةم حـةرةمي جـاميعي بـووة كـة       شةهيد سةردةشت عومسان ئةوة بووة كة ل
خةَلا زؤر نيطةرانة لةوة بةراسيت، بةخاَلي ثشكنينين تَيثـةر كراوة بـؤ شـاري مووسـَل و تةرمةكـةي لـةوَي       
دؤزراوةتــةوة، كــة خــةَلا لــةوة نيطةرانــة كــة ضــؤن تــاكو ئَيســتا دةزطاكــاني ئاســايين و ئــةمين لــة هــةرَيمي 

انيوة ئةمة روونبكةنةوة و ئةمة ئاشكرا بكةن، بؤية ئَيمة لَيرةدا بة ثَيويسيت دةزان  كة كوردستان نةيانتو
دةزطا ئةمنيةكان و بة وةزارةتي ناوةخؤ بـة جيـددي لَيكؤَلينـةوة بكـات لةسـةر ئـةم كةيسـة و كـار بـؤ ئـةوة           

 .بكات كة تاوانباران دةستطري بكرَين و بة سزاي عاديالنةى خؤيان بطةن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار ئةمري رةرموو

 :بةر َيز امري طوطة يوسف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــةناَي ليســتا ئةجنومــةني كَــداني ســرياني ئاشــووري، ئيدانــة و مــةحكومي ئــةو كــارة تريؤريانــة دةكــةين،   

و ئاشـيت خـوازاني يـي نـاوبري      هةروةسا سةرةخؤشيةي بنةماَلة قوتـابي سةردةشـت دةكـةين، هـةمَي هـةَالَ     
ــة       ــان خوَيندي ــةنوةكَي بؤم ــةمان ه ــةرؤكاتيا ثةرل ــي س ــتنامة ي ــةرؤكا يادداش ــةندا ناَ ــا ثةس ــةين، هةروةس دك
ثةسةندا دكةين، هةروةسا لة ََيرَي كو كوردستان بيَب جيهةكَي ئـارامي هةروةسـا ئـةَ جيهـة ئاراميـة هَي ـي       

ئـةَ ئاراميـة َـَييَن، ضـونكة طـةلَيا خـةَلكي مـةي مةسـيحي         دارين ببَيتة ثاراسنت و هةروةسا هَي ي داريـن  
ذبةر ََي ئاراميا كوردستانَي هةزاران خَيزان و هةزاران قوتابي و هةزاران خةَلكَي مـة مةسـيحي جيهـة خـؤذ     
بةكدا و موسَل َان شوَينانة ئةوانة ثاشَي ماَلَيت خؤ جَيهَيالي قةصدا كوردستانَي كرن ذ بةر ئاراميـا و ئـةَ   

كـة دةذيــن، هَي يــدارين ذ جيهــةتي ثةيوةنديـدار، هي ــي داريــن ذ ئاســايين بـة زيرتيــن وةخــت بَيتــة    وةزعة
ــا       ــا ئارامي ــةرار بين ــةَ ق ــ  و ئ ــةرار ب ــاوا بةرق ــةَ ض ــا ئ ــة هةروةس ــتانَي ئةبَيت ــاركرن داَ ئاراميــة كوردس دي

ري شاد بَيـت، هي يـدارين   كوردستانا ََينَيت و دةها خةَلكَي مة دَ يةكو جيهةتَي هاتية و هةروةسا ََي قةرا
 .زيرتين وةخت ئةجنامَي َي لَيكولينةوة دةركةَن و بؤ هةمَي خةَلكي كوردستانَي ئاشكرا بن و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ســوثاس بــؤ هــةموو ئَيــوةى بــةر َيز يةكــة يةكــة بــؤ ئــةو هــةموو بــري و بؤضــوونةى كــة دةرتــان بــر ي، يــةك   
ى بةر َيز، وريا بن لةوانةى كة لة رؤذنامةكان كة هةندَي جار بآلودةبَيتةوة، هـةوَل  داخوازبان هةية لة ئَيوة

ئةدةن طؤر انكاري لةسةر هةندَي شت بكةن، مةسةلةن دوَييَن لـة رؤذنامـةى خةنـدان يـةكَيا بـةناوى هـَيمن       
لـة ئاخريةكـةى   مامةند، وتارَيكي لةسةر قسةكاني من كة لةطةَل ئـةو شـاندة دانيشـتووينة، بـاَلو كردؤتـةوة،      

سةرؤكي ثةرلةمان بة خؤ ثَيشاندةراني وت ئَيوة بة وشةي جوان لةطةَل بةرامبةردا مامةَلـة دةكـةن،   : ئةَلَيت
بــةآلم هةنــدَي كــةس نــاتوانن وةريبطــرن، بؤيــة بــةو شــَيوةية مامةَلــةي لةطةَلــدا دةكــةن، ئةبــةدةن مــن وام    

ئةوةى دذي : ئةو بةر َيزانة باسم كردووة، من ومتنةوتووة، ئةمة تةحريفي قسةكاني ئَيمةية، كة من لةطةَل 
وشة تاوان بكات، هةر كةسَيا بَيـت، هـةر اليـةك بَيـت، دذي وشـة تـاوان بكـات، تاوانبـارة و نةخؤشـة، ئةمـة           
ــَيم، بؤيــة وا مامةَلــةتان لةطــةَل دةكــةن، حماوةلــة ئــةكات ئَيــوة  زَيننــةوة نــا     ََ رةرقــة لةطــةَل ئــةوةى مــن ب

اوانبــار بكــةين، مةحكةمةيــة، قةزايــة لــة كوردســتاندا، ئــةوة كــة بتــوانَي ئــةو كةســة  تــةرةرَيكي موحــةدةد ت
تاوانبار بكاتن يان ئةوةى تر بةريئ بكات، لة اليةكي ترين هةندَي رؤذنامـة نووسـيانة ئَيمـة لـة ذَيـر رشـار       

َتيـزامَيكم  لةطةَل ئةوانة دانيشتووين، ئةوةش دوورة لة حةقي ةت، دوورة لة راسـيت، ضـونكة مـن دوَيـيَن ئي    
هةبوو لة ثةرلةمان دةرئةضووم، وةخيَت جَيطري سةرؤكي رراكسيؤني كوردستاني تووشـم بـوو و وتـي ئـةوة     
جةماعةتَيا، لة خوارةوةش بووين، لةالي سةيارةكان بووين، كة زانيمان خةَلكَيا هاتووتـة ثـَين ثةرلـةمان    

ة نـاخي خؤمشانـدا هةيـة، ئَيمـة ديفـا  لـة       بؤ ئةو مةوزوعة، ئيحتريامةن بؤ ئةو خةَلكة طةراينةوة، ئـةوة لـ  
حةق بكةين، دذي تاوان بوةست ، دذي زوَلم بوةست ، دوايي هـةم نوَينـةرةكانيااان بـيين و هـةمان ثاشـان      

هةيـة يـان عةرةويـة، ئينسـان      دابةزين و ضووينة خزمةتيان و قسةمان بؤيان كرد، بؤية ئةو اةلة هةدةم
بكات، بةآلم حةقي ةتةكان بةو شَيوةيةية، ئومَيدةوارم ئَيوةش وريا بن و ئـةو  ناتوانَي ئةو اليةنةش تاوانبار 

شتانةى كة بةناوتانةوة ئةنووسرَيت و بآلو ئةكرَيتةوة لة حةقي ةتي قسةكاني خؤتان دَلنيا بـن بـؤ ئـةوةى    
و ثَيشـرتين  تةشويهي راستيةكان نةكرَي و دووبارة سوثاس بؤ طشت ئَيوةي بةر َيز و ئيدانةى ئَيوةى بـةر َيز  

وةكو سةرؤكي ثةرلةمان بةناوى ثةرلةماني كوردستانةوة ئيدانةى تونـدمان كـرد، اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان     
سةرؤكي هةرَيم، حكومـةت، و خـةَلكي كوردسـتان و رؤذنامـة نووسـةكان هـةموو ئيدانـةي ئةمـةى كـردووة،          

و ئينشـائةلاَل دةردةضـَي، ئَيسـتا      ضونكة زوَلمةكة زؤر طةورةيـة و ئومَيـدةوارين بـة زووتـرين كـات دةربيـيَ      
دةرووينة خـاَلي دووي بةرنامـةى كارمـان، خسـتنة روو و طفتوطـؤكردني ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي ثاراسـنت و          
ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستان كة لـة اليـةن ئةجنومـةنى وةزيرانـي هـةرَيمي كوردسـتان ثَيشـكةش        

م بكـةن بـؤ شـوَيين خؤتـان، لَيذنـةى تةندروسـيت بفـةرموون بـؤ         كراوة، داوا لة لَيذنةى ياسايي دةكةين كةرة
 .شوَيين خؤيان، كةرةم بكة

 (:بيالل)بةر َيز ا د سََيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة و ضةند ليستَيكي ترين داوامان هةبوو لةناو ئيدانةكةدا، جـوابي ئـةوة وةرناطرينـةوة، ئَيمـة كـة ئايـا       
مةسةلةن ئَيمة داوامان كرد كة هةردوو وةزيـري نـاوةخؤ    بول نية،ةن ثةرلةمانةوة يان قئةوة قبوولة لةالي

 .و وةزيري خوَيندني باآل بانب بكرَين بؤ ثةرلةمان بؤ ئةوةي ئَيمة ثرسيارمان هةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةطةَل لَيذنـةى ثةيوةنديـدار   بةر َيزان ئَيوة ئةو شتانةى خوَيندووتان و دَيتة بةردةستمان ديراسةي ئةكةين ل
وةآلم نابَيـت، لةسـةري كـار    بـَي  و ئَيوةى بةر َيزين لَيي ئاطادار دةكةينةوة، هـي  شـتَيا كـة لَيـرة وترابَيـت،      

يـةكَي لـة ئةندامـةكان نوقتـةي نيزامـي هةيـة،       بـةَلَي،   .دةكةين، زؤر سوثاس، لَيذنـةى ياسـايي كـةرةم بكـةن    
 .رةرموو

 :رهةنببةر َيز بَيري ان امساعيل سة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َََيم، لة لَيذنةى ياساييم ثرسي ئايا ثرؤذةيةك ثَيشكةش دةكرَي بـةناوى   لة نوقتةي نيزامي دةمةوَي شتَيا ب

 .كةسين ئةندام لةسةري ئيمزا بكات،، وتيان ئةوة شتَيكي نا ياسايية 12موستةشارَيا كة بَينت و 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ايي وةآلم بدةنلَيذنةى ياس
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبعةن ثرؤذة ياسا ئةطةر دة ئةندام ئيمزاي كرد بَي، يان موستةشارَيا لةطـةَليان ئيمـزاي كردبـَي، تةبعـةن     

ةيان بـةو  ئةمةيان ناياسـايية، بـةآلم ديـارة مةسـةلةكة بـةو شـَيوةية، ئـةم دة ئةندامـة مـن نـازا  ئيستيشـار           
ََي        موستةشارة كردووة بؤيان دارَيشتووة،، ئةمة بةراسيت الي خؤيانـة و مـن نـازا ، بـةآلم بةنيسـبةت ئةصـ

 .ثرؤذةكة ئةطةر ئيرازةمان بدةنَي ئَيمة روونكردنةوةكمان هةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن رةرموون
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
 .بةرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان

هةروةكو هةموو اليةكمان ئاطادارين، بةنيسبةت ثَيكهَيناني دةستةي ذينطة لة هةرَيمي كوردستان دوو ثرؤذة 
، ثرؤذةيــةكي ديكــةش 09/10/0229تةقــديم كــراوة، ثرؤذةيــةكيان خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــراوة لــة 

، بؤيــة ئَيمــة لةطــةَل لَيذنــةى تةندروســيت و ذينطــة دوو  8/8/0212خوَيندنــةوةى يةكــةمي بــؤ كــراوة لــة 
كؤبوونةوةى هاوبةمشان ئةجنامدا، هةموو اليةكمان بة ئيرما  رَيككـةوت  لةسـةر ئـةوةي كـة خـاَلي يةكـةم       
ثرؤذةي حكومةت ببَيتة ئةساس بؤ طفتوطؤكردن لةسةر بابةتةكة، لةبـة ئـةوةي هةيكةليـةتي ئـةم دةزطايـة      
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كومةت، ئةمة خاَلَيكيان و ئةمة ئيرماعَيكي لةسةر بوو بة نيسبةت هةردوو لَيذنةوة، زياتر ثةيوةستة بة ح
خاَلي دووةمين ئـةوة بـوو، ئَيمـة هةنـدَي لـة خاَلـةكاني ئـةو ثرؤذةيـة لةاليـةن ذمـارةى ياسـايي ئةنـداماني             

ززةري ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوة، ئةمــةش هةنــدَي خــاَل لــة طفتوطؤكانــدا و لــة راثؤرتةكانــدا بــة نــةز    
ئيعتيبار وةرطريا، بةآلم هةندَي خاَلين بة نةزةري ئيعتيبـار وةرنـةطريا، بـةآلم رةئيـةكان لـةناو راثؤرتـةكان       
دةستنيشان كراوة، بؤية من دةَلَيم ئةو راثؤرتانةى ثَيشرت ثَيشكةش كراوة لة اليـةن ليرـاني تايبةدةنـدةوة،    

، ئَيسـتا ئـةو ر اثؤرتـةي كـة بـة نـةزةر ئيعتيبـار        بة نيسبةت ثرؤذةي يةكـةم بـة نـةزةر ئيعتيبـار وةرنـاطرييَ     
. وةردةطريَي، ئةو ر اثؤرتة موشتةرةكةية كة ئَيستا ئَيمـة دةيوَينينـةوة، ئةطـةر مـةجاثان ثـَي بـدةي، كـاك د       

حســن، ر اثــؤرتي هاوبــةش بــة زمــاني كــوردي دةخوَينَيتــةوة، ثاشــان بــة عــةرةبي دةيوَينَيتــةوة، ثاشــانين    
 .بر طة بر طةي ماددةكة دةضينة سةر موناقةشةي

 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان  
 .سوثاس، ئةو ثرؤذةي كة بة كؤي دةنب وةرطريا، لةسةر ئةوة بةردةوام بن، كةرةمكة

 :بةرَيز بَيري ان امساعيل سةرهةنب
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةت، ئَيمـة تةقريبـةن   ثرسيارةكةي تر، بةس بؤ ر وونكردنةوةمة، دوو ثرؤذة ثَيشكةش كراوة، بؤ هـةمان بابـ  
سَي مانطة ئيشي تَيدا دةكةين، بةَلام ئةندامةكمان هةية لة دوو ثرؤذة بةشداري كردووة، ئيشي كردووة، ئايا 

 .......ئةوة شتَيكي ياسايية، من بة شتَيكي 
 :بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مانة، ثرؤذةيةك بة كؤي موشكيَةي ناوخؤ لة جَيطايةكي تر باس دةكرَي، خوشكي من ئَيستا جةلسةي ثةرلة
 .دةنب بر يارتان داوة  رَيتة بةر موناقةشة، ماددة بة ماددة بر ؤن، كةرةمكة

 :حسن حممد سورة.بةرَيز د
 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعةن ر اثؤرتةكة لةسةر كََيشةي لَيذنةي كاروباري ياسايي ضاث كراوة، ئةوة هي لَيذنةي كاروباري ياسـايي  
ي مانب ر اثؤرتةكـة ئامـادة كـراوة بـة ئامـادةبووني      (12)باري تةندروسيت و ذينطةية، دوَييَن و لَيذنةي كارو

زؤربةي ئةنـداماني هـةر دوو لَيذنـة، بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتاني عـرياق، كـة لةاليـةن ذمـارةي            
خوَيندنــةوةي ياسـايي ئةنــداماني ثةرلــةمان ثَيشــكةش كــراوة و ئاراســتةي هـةر دوو لَيذنــة كــراوة، لــة ثــاش   

دا، لـةدواطفتوطؤكردن  (8/8/0212)ي ر ؤذي (1)يةكةمي ئةو ثرؤذة ياساية، لة دانيشتين ثةرلةماني ذمارة 
و ئــاَلوطؤر كردني بــريو ر اكــان، هــةر دوو لَيذنــة ر َيككــةوتن كــة ثَيشــنيارةكانيان بــةو شــَيوةيةي الي خــوارةوة  

 :دابر َيذن
ةوتن كة ثـرؤذةي ثَيشـنياركراو لةاليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـةوة      هةردوو لَيذنة بة كؤي دةنب ر َيكك: يةكةم

بكرَيتة بنةما و بؤ طفتوطـؤكردن لةسـةر ثـرؤذة ياسـاكة و ثـرؤذةي ثَيشـنيار كـراو لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي           
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ئةنــداماني ثةرلــةمان لةبــةر ضــاو بطريَيــت و ناوةر ؤكةكــةي زيــاد بكرَيــت بــؤ ثــرؤذة ياســاكةي ئةجنومــةني    
 .وةزيران

 : دووةم
 :ماددةي يةكةم

هةر دوو لَيذنة بة كؤي دةنب ثشتطريي لة ماددةي يةكةمي ثرؤذةكـة دةكـةن، لةطـةَل دووبـارة دار شـتنةوةي      
 :ثَيشةكي ماددةكة، بةو شَيوةي الي خوارةوة

 .مةبةست لةو زاراوة و دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةستةكاني ئةو ياساية-1
ةم لة ماددةكة البربَيت لةبةر ئةوةي ئةو زاراوةية لة ناو ثرؤذة ياساكةدا نةهاتووة و مةبةسيت بر طةي دوو-0

سةرةكي لـة مـاددةي ثَيناسـة لـةناو ثـرؤذة ياسـاكاندا ئاماذةكردنـة بـة ناسـاندني ئـةو زاراوانـةي كـة لـة نـاو               
 .ياساكةدا هاتووة

 .هةمواركردنةوةي ر َيزبةندي بر طةكان-3
كة لـة مـاددةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي ثَيشـنياركراو لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني           ئةو ثَيناسانةي -2

، ياســاي ثاراســتين ذينطــة لــة 0225ي ســاَلي (5)ثةرلةمانــةوة هــاتوون، لــة هــةمان كاتــدا لــة ياســاي ذمــارة  
َيناسـة و  هةرَيمي كوردستاني عرياقـدا ئاماذةيـان ثَيـدراوة، بـة مةبةسـيت ر َيطـةطرتن لـة دووبارةكردنـةوةي ث        

 .زاراوةكان، هةر دوو لَيذنة بة كؤي دةنب ر َيككةوتن لةسةر زياد نةكردني ئةو ماددةية
 :سَييةم

 :ماددةي دووةم
هةر دوو لَيذنة ر َيككةوتن لةسةر ثشتطريي دةقي ماددةكة، هةر وةك ضؤن لة ثرؤذةي ثَيشنيار كراو لةاليةن 

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة
 : ضوارةم

 :َييةمماددةي س
 :هةر دوو لَيذنة بة كؤي دةنب ر َيككةوتن لةسةر دووبارة دار شتنةوةي ماددةكة بةو شَيوةي الي خوارةوة

ثاراســنت و ضــاككردني ذينطــة و ثةرةثَيــدان و ر َيطــةطرتن لــة ثــي  بــوون و ثارَيزطــاري كــردن لــة ثــاك و  -1
 .خاوَيين و جوانيان لة هةرَيم

 :ثَينرةم
 : ماددةي ضوارةم

لَيذنة ثشتطريي دةقي ماددةي ثَيشنيار كراو لةاليةن ئةجنومةني وةزيران دةكات لةطةَل سةر لة نوَي هةردوو 
 :بةم شَيوةي خوارةوة( 2)و ( 1)دار شتنةوةي بر طةكاني 

ثَيشــنياركردني سياســةتي طشــيت بــؤ ثاراســتين ذينطــة لــة ثــي  بــوون و كــاركردن لــة ثَينــاو ضــاككردني    -1
 .ؤ ئةجنومةني وةزيران بة مةبةسيت ثةسندكردنيجؤرةكةي و بةرزكردنةوةي ب
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ــةي كــة          -2 ــة و ئــةو هؤكاران ــووني ذينط ــة ثــي  ب ــت ب ــان و ثشــكنينةكاني ثةيوةس ــداني ر ووثَيوةك ئةجنام
كاريطــةريان هةيــة لةســةر ســةالمةتي ذينطــة و ئامــادةكردني نةخشــة ذينطةييــةكان بــة هةماهــةنطي لةطــةَل 

 .اوةزارةتةكان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان د
ثَيشنياريان كرد كـة بر طةيـةك زيـاد بكرَيـت بـؤ      ( كةمينة)هةندَيا لة بةر َيزاني ئةنداماني هةر دوو لَيذنة، 

 :ماددةي ضوارةم بةو شَيوةية
 .تؤماركردني شوَينة سروشتيةكان لةسةر ئاسيت نيشتماني بة ثَيي ئةو ثَيوةرانةي كة دةستة دةريان دةكات

 :شةشةم
 :ماددةي ثَينرةم

لَيذنــة ثشــتطريي دةقــي ماددةكــة دةكــةن وةك ئــةوةي لــة ثــرؤذة ياســاكةي ئةجنومــةني وةزيــران دا هــةردوو 
 :لة دووةم بةو شَيوةية( 3)و ( 1)هاتووة، لةطةَل دار شتنةوةي بر طةي 

 .دةبَي هاووَلاتي هةرَيم ياخود لة دانيشتواني هةرَيم بَيت-1
 .ياخود كةتين لةكةدار بةشةرةف حوكم نةدرابَي دةبَي خوو و ر ةوشيت باش بَيت و بة تاواني جينايةت-3

 :حةوتةم
 : ماددةي شةشةم

 :هةردوو لَيذنة تَيبينيةكان لةسةر دةقي ماددةكة بةو شَيوة ثَيشنيار دةكات
زيادكردني دةسـتةواذةي ثَـةي بةر َيوةبـةر بـؤ ثـاش وشـةي رةرمانبـةر كـة لـة بر طـةي يةكـةمي ماددةكـة             -1

 .هاتووة
 .لة بر طةي يةكةمي ماددةكة( 0)و ( 1)طةي لَيكداني هةردوو بر -0
 .ي بر طةي يةكةمي ماددةكةدا هاتووة(8)البردني دةستةواذةي خؤثاراسنت لة تيشكدانةوة، كة لة خاَلي -3
 .زيادكردني دةستةواذةي رةرمانطةكاني ذينطة لة ثارَيزطاكاني هةرَيم بة زجنريةي ثَينج بؤ بر طةي يةكةم-2
سةرؤكي دةستة بؤي هةية، كة لة بر طةي دووةمي ماددةكةدا هاتووة بة دةستةواذةي طؤر يين دةستةواذةي -8

 .ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية
ــتةواذةي      -6 ــة دةس ــاتووة ب ــة ه ــي ماددةك ــةي دووةم ــة بر ط ــة ل ــةكان ك ــتةواذةي بةر َيوةبةرايةتي ــؤر يين دةس ط

كـة مـاددةي شةشـةم بـةو شـَيوةية      رةرمانطةكان، هةروةها هةر دوو لَيذنـة بـة كـؤي دةنـب ثَيشـنيار دةكـةن       
 : دابر ذرَيتةوة

دةستة لةو رةرمانطانةي خـوارةوة ثَيـا دَيـت و، هـةر رةرمانطةيـةكين لةاليـةن رةرمانبـةرَيا بـة ثَـةي          -1
بةر َيوةبةر كة بر وانامةي بةرايي زانكؤيي هةبَيت لة بواري ثسثؤر ي رةرمانطةكةي بةر َيوة دةضَيت و ضـةند  

 :دةدةن رةرمانبةرَيا يارمةتي
 .رةرمانطةي كارطَير ي و دارايي و ياسايي-1
 .رةرمانطةي هؤشياركردنةوةي ذينطةيي و ر اطةياندن-0
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 .رةرمانطةي كاروباري هونةري-3
 .رةرمانطةي ذينطة لة ثارَيزطاكاني هةرَيم-2

 :دووةم
ثَيويسـيت كارةكـان    ئةجنومةني وةزيران بؤي هةية هةر بةر َيوةبةرايةتيةك لة ناو ثَيكهاتةي دةستة بـة ثَيـي  

 .لة نوَي دامةزرَينَيت، يان لَيكيان بدات، يان هةَليان بوةشَينَيتةوة
 :هةشتةم

 :ماددةي حةوتةم
 :هةر دوو لَيذنة ثَيشنيار دةكةن كة

 (.11)زيادكردني وةزارةتي ثةروةردة بؤ بر طةي يةكةمي ماددةكة بة زجنريةي -1
 :َيوةيةبةو ش( 13)زيادكردني بر طةيةك بة زجنريةي -0

سةرؤكي دةستة بؤي هةية نوَينةراني هةر يةك لة وةزارةتةكاني تر و ئةو اليةنانةي كة ثةيوةسـت نـ  بـة    
وةزارةتةكان بانطهَيشتيان بكات لة كاتي ثَيويستدا بؤ بةشداري كردن لة كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني دةسـتة،  

 .بَي ئةوةي مام دةنطدانيان هةبَي
 .كانطؤر يين زجنريةي بر طة-3
ي ماددةكـةدا هـاتووة بـة    (1)ي بر طـة  (10)طؤر يين دةستةواذةي نوَينةري هةر ثارَيزطايةك كـة لـة خـاَلي    -2

نوَينــةري لَيذنــةي : دةســتةواذةي نوَينــةري لَيذنــةي ثاراســتين ذينطــة و، دار شــتنةوةي بر طةكــة بــةو شــَيوةية
 .ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة ثارَيزطاكاني هةرَيم

ثَيويسـتة لةسـةر   : ئةو دةستةواذةي خوارةوة بؤ كؤتايي بر طةي دووةم لة ماددةكة بةو شَيوةية زيادكردني-8
 .ئةجنومةني دةستة ر اثؤرتي ساَلانة سةبارةت بة بارودؤخي ذينطة بةرز بكاتةوة بؤ ئةجنومةني وةزيران

 : نؤيةم
 :ماددةي هةشتةم

 .هةردوو لَيذنة بة كؤي دةنب دةقي ماددةكة ثةسند دةكةن
 :ةيةمد

 :ماددةي نؤيةم
 .هةردوو لَيذنة بة كؤي دةنب دةقي ماددةكة ثةسند دةكةن

 :يازدةم
 :ماددةي دةيةم

 .بة كؤي دةنب دةقي ماددةكة ثةسند دةكةن
 :دوازدةهةم

 :ماددةي يازدةهةم
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 :هةردوو لَيذنة بة كؤي دةنب ثَيشنيار دةكةن كة ماددةكة بةو شَيوةي خوارةوة دابر ذرَيتةوة
بــة ( 0225)ي ســاَلي (5)ياســاي ثاراســنت و ضــاككردني ذينطــة لــة هــةرَيمي كوردســتان ذمــارة  حوكمــةكاني 

ثةير ةوكراو دةمَينَيتـةوة بـة مـةرجَيا نـاكؤك نـةبَيت لةطـةَل حوكةمـةكاني ئـةو ياسـايةدا، دةسـتةواذةكاني           
 .هاتبَيتسةرؤكي دةستة جَيطةي وةزير، دةستة جَيطةي وةزارةت دةطرَيتةوة لة هةر جَييةكي ياساكةدا 

 :سَيزدةهةم
 :ماددةي دوازدةهةم

 .هةردوو لَيذنة بة كؤي دةنب دةقي ماددةكة ثةسند دةكات
 :ضواردةيةم

 :ماددةي سَيزدةيةم
 .هةردوو لَيذنة بةكؤي دةنب دةقي ماددةكة ثةسند دةكةن

 :ثازدةيةم
 :ماددةي ضواردةيةم

كردني ئةو دةستةواذةية بؤ ثاش كـة دةبنـة   هؤكارةكاني دةرضووني ياسا، بة كؤي دةنب ثَيشنيار كرا بة زياد
ََاوكردنـةوةي هؤشـياري ذينطـةيي و ر ؤشـنبريي ذينطـةيي لـة هـةرَيمي             هؤي ثيسـبووني ذينطـة و لـة ثَينـاو ب

 .كوردستاندا، لةطةَل ر َيزماندا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكةن رةرموو

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 إىل رئاسة برملان كاردستان
 (تقرير مشرتك)

كارد ،  0112 طوَلان( 02)و ( 19)إ تهعت جلنة الشؤون القانانية و جلنة شؤون الصحة و البيئة يف يامي 
مشروم قذانان ييئذة   : امليالدية، لدراسة مشروعي قانان األول 0212لشمر آيار ( 12)و ( 9)املصاد  ليامي 

يم كاردستان املقدم من قبل جملس الازراء و احملال إىل اللجنتني بعد القذراء  األوىل لذيف يف   حتسني البيئة يف إقل
و املشذذروم النذذاني بمسذذم مشذذروم ( 09/10/0229)و املؤر ذذة يف ( 13)الربملذذان سلسذذتيف ااعتياديذذة املرقهذذة 

الربملذان و احملذال إىل    قانان ييئذة شذؤون البيئذة يف إقلذيم كاردسذتان املقذدم مذن قبذل العذدد القذاناني ألع ذاء           
، و بعذذد (8/8/0212)يف يذذام ( 1)اللجنذذتني بعذذد القذذراء  األوىل لذذيف يف الربملذذان سلسذذتيف ااعتياديذذة املرقهذذة   

 :املناقشة و املداولة تقدم اللجنة املشرتكة مالحظاتما بالشكل اآلتي
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سذاس للهناقشذة مذخأ األ ذي بنظذر      ااتفاق باامجام على إعتبار املشروم املقدم من قبل جملس الازراء يا األ-1
ااعتبار مامت ااتفاق علييف يف املشروم املقدم مذن قبذل العذدد القذاناني ألع ذاء الربملذان و إضذافتيف إىل املشذروم         

 .األول
 :تؤيد اللجنتني باامجام أصل املشروم مخأ مالحظة إعاد  صياغة مقدمة املاد  كاآلتي: املاد  األوىل-0
 .تعابري اآلتية املعاني املبينة إزاءيا ألغراض ييا القانانيقصد باملصطلحات و ال-1
حي  الفقر  ثانًيًا من املاد  األوىل لعدم تكرار املصطلح ملرات عديد  ضذهن مذااد القذانان ألن املقصذاد مذن      -0

 .املاد  األوىل اخلاصة بتعريف املصطلحات يا ااشار  إىل املصطلح ضهن مااد القانان فقط حتاشيًا للتكرار
 .تعديل تسلسل الفقرات تبعًا ليلك-3
بالنسبة للتعاريف الاارد  يف املاد  األوىل من املشروم املقدم من قبل أع اء الربملان يي وردت يف القانان رقم -2
، قذانان اايذة البيئذة يف إقلذيم كاردسذتان العذراق الصذادر مذن برملذان كاردسذتان، لعذذدم           (0225)لسذنة  ( 5)

 .م إضافتما إىل ييه املاد التكرار إتفقنا على عد
 :ثالنًا

 :املاد  النانية
 .مت ااتفاق باامجام على تأييد أصل املاد  كها وردت يف املشروم املقدم من قبل جملس الازراء

 :رابعًا
 :املاد  النالنة

 :منما و بالشكل اآلتي( 1)تقرتح اللجنتني إعاد  و صياغة الفقر  -1
 .يا و منخأ تلاينما للهحافظة على نظافة و مجالية ااقليمااية و حتسني البيئة و تطاير-1

 : امسًا
 :املاد  الرابعة

و ( 1)تؤيد اللجنتني أصل املاد  الاارد  يف املشروم املقدم من قبل جملس الازراء مخأ إعذاد  صذياغة الفقذرتني    
 :منما بالشكل اآلتي( 2)
ل علذى حتسذني ناعيتمذا و رفعمذا إىل جملذس الذازراء       إقرتاح السياسة العامة حلهاية البيئة من التلاث و العهذ -1

 .للهصادقة عليما
إ ذذراء املسذذاحات و الفحاصذذات املتعلقذذة بامللاثذذات البيئيذذة و العاامذذل املذذؤثر  علذذى سذذالمة البيئذذة و إعذذداد  -2

 .اخلرائط البيئية بالتنسيق مخأ الازارات و اجلمات املعنية
 :مضافة فقر  إىل املاد  الرابعة بالشكل اآلتيب( األقلية)يناك إقرتاح من قبل بعض األع اء 

 .تسجيل املااقخأ الطبيعية على املستاى الاعين وفق معايري تصدريا اهليئة
 :سادسًا

 :املاد  اخلامسة
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، مذن  (3)و ( 1)تؤيد اللجنتني أصل املاد  كهذا وردت يف مشذروم جملذس الذازراء مذخأ إعذاد  صذياغة الفقذرتني         
 :ثانيًا و بالشكل اآلتي

 .ن يكان من مااعين ااقليم أو ساكنًا فييفأ-1
 .أن يكان حسن السري  و السلاك و غري حمكام سناية أو  نحة خملة بالشر -3

 :سابعًا
 :املاد  السادسة

 :تقدم اللجنتني مالحظاتما على أصل املاد  بالشكل اآلتي
 .من ييه املاد  إضافة عبار  بدر ة مدير إىل ما بعد كلهة ماظف الاارد  يف الفقر  أواًل-1
 .من الفقر  أواًل من ييه املاد ( 0)و ( 1)دمج الفقرتني -0
 .من املاد ( أواًل)من ( 2)حي  الاقاية من ااشعام الاارد  يف الفقر  -3
 .إىل الفقر ( 8)إضافة دوائر اهليئة يف حمافظات ااقليم بتسلسل -2
 .جمللس الازراء من املاد ( ثانيًا)إستبدال لرئيس اهليئة الاارد  يف -8
 .إستبدال املديريات الاارد  يف ثانيًا من املاد  بالدوائر-6

 :و تقرتح اللجنتني باامجام إعاد  صياغة املاد  السادسة بالشكل اآلتي
تتألف اهليئة من الدوائر التالية و تدار كل دائر  منيف من قبل ماظف بدر ة مدير، حاصل على شذماد   : أواًل

 :ال إ تصا  الدائر  و يعاونيف عدد من املاظفني امعية أولية يف جم
 .الدائر  اادار  و املالية و القانانية-1
 .دار  التاعية البيئية و ااعالم-0
 .دائر  الشؤون الفنية-3
 .دوائر البيئة يف حمافظات ااقليم-2

 .وفقًا ملتطلبات عهلما جمللس الازراء إستحداث أو دمج أو إلغاء أ  من الدوائر ضهن تشكيالت اهليئة: ثانيًا
 :ثامنًا

 :املاد  السابعة
 :تقرتح اللجنتني ما يلي

 (.11)إضافة وزار  الرتبية إىل أواًل من املاد  بتسلسل -1
 :بالشكل اآلتي( 13)إضافة فقر  بتسلسل -0

اك يف لرئيس اهليئة دعا  أ  من ممنلي بقية الازارات و اجلمات الغري مرتبطذة بذازار  عنذد ااقت ذاء ل شذرت     
 .املناقشة دون أن يكان هلم حق التصايت

 .تغري تسلسل الفقرات-3
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من املاد  مبهنل عن جلنة ااية البيئذة،  ( أواًل)من ( 10)إستبدال ممنل عن كل حمافظة الاارد  يف الفقر  -2
 :بالشكل اآلتي( 10)و إعاد  صياغة الفقر  

 .مممنل عن جلنة ااية و حتسني البيئة يف حمافظات ااقلي
 :إضافة فقر  إىل نماية الفقر  النانية من املاد  و بالشكل اآلتي-8

 .و على اجمللس رفخأ تقرير سنا  حال الاضخأ البيئي إىل رئاسة جملس الازراء
 :تاسعًا

 :املاد  النامنة
 .تؤيد اللجنتني باامجام أصل املاد 

 :عاشرًا
 :املاد  التاسعة

 .تؤيد اللجنتني باامجام أصل املاد 
 :ادية عشراحل
 .بالنسبة للهاد  العاشر  أي ًا تؤيد اللجنتني باامجام أصل املاد  

 :النانية عشر
 :تقرتح اللجنتني باامجام إعاد  صياغة املاد  بالشكل اآلتي( احلادية عشر)بالنسبة للهاد  

فعذال و مبذا ال   نافذي امل  0225لسذنة  ( 5)تبقى أحكام قانان ااية و حتسني البيئة يف إقليم كاردستان رقذم  
يتعارض مخأ أحكام ييا القانان و حيل رئيس اهليئة حمل الازير و اهليئة حمل الازار  أينهذا وردت يف القذانان   

 .امليكار
 :النالنة عشر

 :املاد  النانية عشر
 .تؤيد اللجنتني باامجام أصل املاد 

 :الرابعة عشر
 .أصل املاد  تؤيد اللجنتني باامجام( النالنة عشر)بالنسبة للهاد  
 : امسة عشر

 األسباب املا بة
، و يذيه العبذار  يذي لغذرض     (املسببة للتلذاث البيئذي  )مت ااتفاق باامجام على إضافة عبار  إىل ما بعد عبار  

عَـى   نشر الاعي البيئي و النقافة البيئيذة يف إقلذيم كاردسذتان، را ذني التف ذل بذااعالم و عذرض التقريذر        
 .اجملَ  مع الت دير

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 .كةرةم بكةن بؤ خوَيندنةوةى قانونةكة
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 : بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .عرياق-ثرؤذة ياساي دةستةى ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستان

 :بةرامبةريانة ئةم وشة و زاراوانةى خوارةوة لة هةرشوَينَيكي ئةم ياسايةدا بَين ماناكانيان
 .عرياق-هةرَيمي كوردستان: هةرَيم-1
 .ثةرلةماني هةرَيم:ثةرلةمان-0
 .دةستةى ثاراسنت و ضاككردني ذيطة لة هةرَيمدا:دةستة-3
 .ئةجنومةنى دةستة: ئةجنومةن-2
 .سةرؤكي دةستة:سةرؤك-8
 : رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 العراق-ة و ااية البيئة يف اقليم كاردستانمشروم قانان ييئ

 :تكان للكلهات و التعابري االتية املعاني املبينة ازاءيا ادناه اينها وردت يف ييا القانان: املاد  االوىل
 .العراق-اقليم كاردستان:االقليم-1
 .برملان االقليم:الربملان-0
 .ييئة ااية و حتسني البيئة يف االقليم:اهليئة-3
 .جملس اهليئة: لساجمل-2
 .رئيس اهليئة:الرئيس-8

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
 : بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـة نيسـبةت مـاددةى يةكـةم ئَيمـة وةكـو هـةردوو لَيذنـة و بـة تَيكـراي دةنـب ثشـتطريي لـة دةقـي ماددةكـة                

 وطرتين ئةم تَيبينيانةى كة بؤتاني روون دةكةمةوة،دةكةين، بة ر ةضا
 .دووبارة دار شتنةوةى ثَيشةكي ماددةى يةكةم:يةكةم

البردني بر طة دوو لة ماددةكة، ئـةوين بـة تةئكيـد لةبـةر دوو هـؤي سـةرةكية، يةكـةميان ئةوةيـة كـة          :دوو
ََةن لــة ياســاكةدا هــةر نــةهاتووة، دووةم، ثةرلــةمان لــة ز  ؤر ياســا تــةعريف كــراوة و وشــةي ثةرلــةمان ئةصــ

 .، بؤية ئَيمة لةطةَل ئةو بر طةيةدا نةبووينة1990بةتايبةتين ياساي ذمارة يةكي ساَلي 
ــَييةم ــةو      :س ــةمان، ئ ــداماني ثةرل ــايي ئةن ــارةي ياس ــة اليــةن ذم ــراوة ل ــنيار ك ــة ثَيش ــةي ك ــةو تةعريفان زؤر ل

لةبـةر ئـةوة ئةوتةعريفانـة لـة ياسـاي       تةعريفانة بة نةزةري ئيعتبيار وةرنةطرياوة، سةبةبةكةشي ئةوةيـة، 
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كة ئةوين ثـرؤذة ياسـاي ثاراسـتين ذينطـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان دا هـاتووة، ئـةو           0225ي ساَلي 5ذمارة 
ياسايةش كاري ثَي دةكرَي بـة راددةيـةك كـة تـةعاروز نـةكات لةطـةَل ئـةو ياسـاية، بؤيـة ئةمـة بـة نـةزةري             

ردوو لَيذنةيـة بـة تَيكـر اي دةنـب و لةطـةَل رةضـاو كردنـي ئـةو         ئيعتيبار وةرنةطرياية، بؤية ئةمـة رةئـي هـة   
 .تَيبينيانة و لةطةَل رَيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئةو بةر َيزانةى كة ئَيستا ئةيانـةوَي قسـةي لةسـةر بكـةن دةسـتيان بـةرز بكـةن بـؤ ئـةوةي ناويـان           
 .بنووس ، كاك رزطار رةرموو

 : م بةر َيز رزطار حممد ا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــروعةكة بكــةي كــة لــة حكومةتــةوة هــاتووة و            ــة، وا ديــارة لَيذنــةى ياســايين، ئةطــةر ســةيري مةش ئَيم

هـاتووة، بـةآلم لَيذنـةى ياسـايي و لَيذنـة موشـتةرةكةكة        0225ي  5رةقةرةيةكي بة ئيَغاي قـانوني ذمـارة   
ازي هةبَيت، بة بؤضووني من كة ئةوقانونـة ََينَيـت،   بةوا ضوونةتةوة، ئةو مةسةلةيان كردووة كة ئةو نةر

 .ئي ترياح دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َََي  .تكاية ئَيمة ماددةي يةك موناقةشة دةكةين لةسةر ئةم ماددةية شتَيكت هةية بي
 : بةر َيز رزطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

الازار  يف ييا القانان  ر البيئة، و الاكيل الفين للميئة حمل وكيلحمل شؤون البيئة، و رئيس اهليئة حمل وزي
، لةطةَل موراعاتكردني ئةو تةعديالتانةى كة لـة وةزارةتةكانـةوة بـووة، مةسـةلة تيرـارة و      او ا  قانان ا ر

صيناعة يةكي طرتووة، زراعـة و مةواريـدي مـائي و نـةقل و مواصـةالت، واتـا ئـةم تةعديَـة بـةس لَيـرة لـة            
 .نةكة بكةين، ئيرت ئةم قانونة هةمووي كؤتايي ثَي دَيتقانو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
 : بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة          ــةخريةى ثرؤذةك ــة موئ ــارَي ل ــاية ج ــةو ياس ــبةت ئ ــة نيس ــة ب ــدا، ئَيم ــارةتت ثَي ــةنابت ئيش ــو ج ــةر وةك ه
، هـةم بـؤ موعالةجـة كردنـي     0225ي سـاَلي  5مان داناية، هةم بؤ موعالةجة كردني ياساي ذمـارة  ماددةيةك

: ئةم ياساية بة شَيوةيةك كة هةر تةعاروزَيا هةبَي لةم ياساية دةخوا لة ياساي تر نـاخوا، ئةمـة يـةك، دوو   
ََةن وجـودي نةمايـة ئَيسـتا    وةزارةتي ذينطة بة بر يارَيكي ئةم ثةرلةمانة هةَلوةشاوةتةوة، ئةم وةزارةتة ئةص

حاَلي حازري، باشة ئَيمة ضؤن وةزارةتَيا هةَلوةشاوةتةوة ئَيستا بَيم نـاوي بَيـنم حـالي حـازري لَيـرة، بؤيـة       
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ئَيمة ئَيستا بةرامبةر ثرؤذةيةك  كة دةمانةوَى دةزطايةك دروسـت بكـةين بـةناوى دةزطـاي ذينطـة، جَيطـاي       
ََـَي   ئةم وةزارةتة بطرَيتةوة، ئةم دةزطاي ذ ََةن وةكيَي تَيدا نية، هةتا ئَيمة ب ينطةية كة ئَيستا هاتووة، ئةص

ئةم وةكيَة جَيطاي وةكيَي وةزيرةكةى دةطرَيتةوة، ئةم ثرؤذةية هةيكةليةتةكـة لةسـةر ئةساسـي مةبـدةئي     
ةو تةرشي  هاتووة، كةم كردنةوةى دةزطاكانة بةراسيت نةك تةوةسو  كردن بة دةزطاكانة، بؤية ئَيمـة زؤر ئـ  

نوقتةمان لةطةَل هـةردوو لَيذنـة و لةطـةَل بـةر َيزان ئةنـداماني لَيذنـةي تةندروسـتين موناقةشـةمان كـرد،          
هاتينة ئةو قةناعةتة كـة ئَيمـة موعالـةجاتي بامشـان بـؤ دؤزيوةتـةوة و دوا رةئـين رةئـي ئَيـوةي بـةر َيز و           

 .ئةنداماني ثةرلةمانة و، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيزان ضونكة يةك موناقةشة لةسةري هةبوو وتةسـنية نـةبوو لةسـةري، لَيذنـةى ياسـايين وةرينـةطرت،       بةر 
ئَيستا ماددةى يةك بة تةعديَةوة و بةوةى كـة لَيذنـةى ياسـايي ئيزارـةيان كـردووة، ئةيةينـة دةنطدانـةوة        

نية، بة كـؤي دةنـب ثةسـند    وةكو خؤي، كَي لةطةَلداية تكاية دةسيت بةرزكاتةوة،، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا 
 .كرا بؤ ماددةى دوو كةرةم بكة

 : رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النانية
العذراق، تتهتذخأ    -تؤسس مبا ب ييا القانان ييئة باسذم ييئذة اايذة و حتسذني البيئذة يف اقلذيم كاردسذتان       

 .و االدار  و ترتبط اداريأ برئاسة جملس الازراء بالشخصية املعناية و االستقالل املالي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 : بةر َيز كاردؤ حممد ثَيرداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى دووةم
لة هةرَيمي كوردسـتان و عـرياق كةسـايةتي مةعنـةوى و سـةربةخؤيي و دارايـي و كـارطريي خـؤي هةيـة لـة           

 .ارطَير يةوة بة سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةلكَيرووي ك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة ياسايي رةئيتان،
 : بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة وةكو هةردوو لَيذنة، بة تَيكراي دةنب لةطةَل ئةو ماددةين و هي  و تَيبينيمان نية، زؤر سوثاس
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
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، نية، ئَيستا ماددةكة وةكو خؤي كـة  ن، كةس موالحةزة  و تَيبيين هةية، ئةيةوَي لةسةري قسة بكاتبةر َيزا
هي  موناقةشةي لةسـةر نيـة، لَيذنـةى ياسـايي و تةندروسـيت تةئيـدي دةكـةن، ئةيةينـة دةنطدانـةوة، كـَي           

اس، كَي لةطةَلدا نية،، بة كؤي دةنب ثةسند كرا، بؤ ماددةى لةطةَلداية تكاية دةسيت بةرز كاتةوة،، زؤر سوث
 .سَي تكاية

 : رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النالنة
 :تمد  اهليئة اىل ما يلي

 .ااية و حتسني البيئة و تطايريا و منخأ تلاينما -1
 .النشطة و االفعال امل ر  بالبيئة و االنسانااية البيئة و الصحة العامة من ا طار ا-0
ازالة و معاجلة اثار االسلحة الكيهياوية و املنفلقة بالتعاون مخأ اجلمات ذات العالقة لتنظيف حقال االلغام و -3

 .املخلفات من االسلحة و االعتد  املسببة للتلاث البيئي
ديذة و اجلهاعيذة حلهايذة البيئذة و حتسذينما و      رفخأ مستاى الاعي البيئي و ترسيخ الشذعار باملسذؤولية الفر  -2

 .تفعيل دور منظهات اجملتهخأ املدني و تشجيخأ اجلماد التطاعية يف ييا اجملال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردين كةرةم بكةن
 : بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى سَييةم
 :ةيةئاماجني دةستة ئةمانةى خوارةو

 .ثاراسنت و ضاككردني ذينطة بة ثةرةثَيداني و رَيطةطرتن لة ثيسبووني-1
 .ثاراستين ذينطة و تةندروسيت طشيت لة مةترسيةكاني ضاالكي و كاري زيانبةخن بة ذينطة و مرؤَ-0
ــةقيوةكان، بــةهاوكاري لةطــةَل اليةنــة    -3 ــةوارةكاني ضــةكي كيميــاوي و ت نةهَيشــتين و ضارةســةركردني ئاس

ََطةكاني م  و ثامشاوةى ضـةك و تةقةمـةني كـة دةبنـة مايـةي ثـي        ثةيوة نديدارةكان بؤ ثاككردنةوةى كَي
 .بووني ذينطة

بةرزكردنةوةى ئاسيت هوشياري ذينطةيي و ثتةو كردني هةست كـردن بـة بةرثرسـيارةتي تـاك و كؤمـةَل      -2
طاي مـةدةني و هانـداني ئـةركي    بؤ ثاراستين ذينطة و باشـكردني و كـاراكردني دةوري رَيكخراوةكـاني كؤمـةلَ    

 .خؤبةخش  لةو بوارةدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
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 : بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كي ئَيمة وةكو لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى تةندروسيت، بة زؤرينـةى دةنـب لةطـةَل ماددةكـةين، هـي  تَيبينيـة      
دووبارة دار شتنةوةى بر طة يةك لة ماددةكة بةو شَيوة كـة  : وامان نية، تةنها يةك موالحةزة ئةوين ئةوةية

 :بؤتان دةخوَينمةوة
 .ااية و حتسني البيئة و تطايريا و منخأ تلاينما للهحافظة على نظافة و مجالية االقليم-1

 .تةنها ئةوةندة موالحةزةمان هةية و، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

َََين تكاية، ئةو بةر َيزانةى ناويان نووسيوة ياووز ارسالن، رريـ   : بةرَيزان، كَي ئةيةوَيت قسة بكات،، ناوتان ب
صابر، عيماد حممد، شؤرش مةجيد، سةرطوَل ، حةمة سةعيد، بةررين ، كةسي تر هةية، نية، رَيـزدار كـاك   

 .ياووز كةرةم بكة
 : هانعنبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة نةزةري من لةو ماددةيةدا، خاَلةكاني هةندَيا دووبارة بوونةوةي تَيداية و دةكرَي هةنـدَي لـة خاَلـةكاني    
 :دةمج بكرَينةوة، من ثَيم باشة بةم شَيوةية دابر َيذرَي، بة عةرةبيةكةى دةخوَينمةوة

ئةوة زيادةية، ضونكة بيدايةت دةَلَي حيمايةت و نخأ تلاينما ، و متةواوااية و حتسني البيئة و تطايريا، -1
 تةحس ، مةنعةكة لَيرة بة نةزةري من ثَيي ناوَي

 :لة دووةم و سَييةم دةكرَي هةردوو خاَل لة يةك خاَل كؤ بكرَيتةوة و بةم شَيوةي لَي بكرَي
ة اثذار االسذلحة الكيهياويذة و    ااية البيئة و الصحة العامة من ا طار االنشذطة و ذلذك عذن ازالذة و معاجلذ     -0

تر ئةوة شتَيكي تةحييل حاصَة، دوايي دةستة بة خؤي دةزاني، ئةوةش زيـادة ثـَيم، خـاَل     ئةوانياملنفلقة، 
 .ضوارةمين هةر وةكو خؤي ََينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار رري  صابر رةرموو
 : قادر رري  صابر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئاشكراية كة ثاراستين ذينطة و ثيشخسـتين ذينطـة تـةنيا ئـةركي حكومـةت نيـة، بـةَلكو ئـةو اليةنانـةى كـة           
بةشداري لة تَيكداني ذينطة و ثيسكردني ذينطة دةكةن، كة بةشَيا لة كؤمثانياكان و مةسئوليةتي ثاراستين 

ئةوان ناضار بكرَين كة ذينطة ثـي  نةكـةن و تَيكـي نـةدةن،     ذينطة دةكةوَيتة ئةستؤي ئةوانين و ثَيويستة 
هةر ئةطةر وةك اوونةيةكي بيووك بيننـةوة، ئـةو كؤمثانيانـةى كـة ئـاو بةرهـةم دةهَيـنن يـان ئـاو، ئـاوي           
مةعدةني بةرهةم دةهَينن، ئةمانة حةرتة يان رؤذانة بة سـةدان هـةزار و بـة مَيـؤن شووشـةى نـايَؤن يـان        

ََي نايَؤن دةخةن ة بازار ةوة و زياتر ئةم بوتآلنة، ئيرت وةكو ئةوان لة مةسئوليةتيةوة دةردةضن كة هـي   بوت
ََي ئاوي بيووك بةالي كةمةوة ضـوار سـةد    بةرثرسياريةتيةك بةرامبةر ئةوة هةَلبطرن، لة كاتَيكدا يةك بوت

وة، بؤيـة مـن ثَيشـنياز    تا ثَينج سةد ساَلي دةوَي تا بة شَيوةيةكي سروشيت لة ذينطةدا حةل بببَيت و بتوَيتة
دةكةم كة بر طةيةك لَيرةدا زياد بكرَي، باجَيا دابنرَي لةسةر ئةو كؤمثانيانةي كـة بةشـداري لـة مةسـةلةي     
بةرهةم هَينان، بةتايبةتي كة دةبَيتة هؤي تَيكداني ذينطة و لةهةمان كاتدا ئةو كؤمثانيانة ناضار بكةن كـة  

يةك لة شَيوةكان بةرثرسيارةتي كؤكردنةوةيان يان رةوتاندنيان بةشدار كة ئةم كةرستانةى خؤيان بة شَيوة
ئَيمة لة هةرَيم بةشَيك  لة دونيا و تا ئَيستا لـة دونيـا كؤمـةَلَيكي زؤري رَيككـةوتن     : لة ئةستؤ بَيت، سَييةم

 نامة هةية سةبارةت بة ثاراستين ذينطة و بةرثرسـياريةتي دةوَلـةتان و حكومةتـةكاني كؤمـةَلطاكاني ديـاري     
االلتــزام : كــردووة بــؤ مةســةلةي ثاراســتين ذينطــة، لَيــرةوة ثَيشــنيار دةكــةم بر طةيــةك زيــاد بكــرَي بــةناوى   

 .باالتفاقيات و اثعاهدات الدولية اثتعَ ة حبماية البيئة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار عيماد حممد رةرموو

 : حس  ماد حممدبةر َيز ع

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 :سةبارةت بة ماددةي سَييةم، ثَيشنيار دةكةم برطةي دوو لة ماددةى سَي بةم رةنطي خوارةوة بَيت
ااية و حتسني البيئة و الصحة العامة و املاارد الطبيعية و التنام االحيائي و الرتاث النقايف و الطبيعذي مذن   

ضونكة مةواريد تةبيعية و تةنةوعي ئةحيائي و توراسي  ،ا طار االنشطة و االفعال امل ر  بالبيئة و االنسان
 .سةقام و تةبيعيشي ئةَ بينيتة تَيدا ثاراسنت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار شؤرش مةجيد رةرموو

 : حس  بةر َيز شؤرش ايد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ز دةكـةم شـتَيكي تـري بـؤ زيـاد بكـرَي، جـا يـان لةطـةَل          سةبارةت بة ئاماجنةكاني ئةم دةسـتةية، مـن ثَيشـنيا   
سياسةتةكاني كاوةلكاري بةع  لة كوردستان يـاخود هـةموو   : بر طةى سَي تَيكةَلكَين بكرَي، ئةوين ئةوةية

ر ذَيمــة يــةك لــة دواي يةكــةكان، تــةنها كارةســاتي مرؤيــي بــةدوادا نــةهاتووة، بــةَلكو كارةســاتي ذينطةييشــي   
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ا لــة ئاماجنــةكان و ئةركــةكاني ئــةم دةســتةية رووثَيــو كــردن و ئامــاركردنَيكي وردي   بــةدواداهاتووة، يــةكَي
هةموو زيانة ذينطةييةكان بـَي، ضـونكة خؤمـان ئـةزان  لـة نةتيرـةى ئـةو سياسـةتة كاوةلكارييـةي كـة لـة            

داني كوردستان ثةير ةو كراوة، جطة لةوةى كة ضةند هةزاردَييـةك كـاوةلكراوة، كـة ئـةوةش يةكَيكـة لـة تَيكـ       
دةيان كاني و سةرضاوة ئاوييةكان كوَير كراوةنةتـةوة، بـة هـةزاران رةز و بـا  و     وآلتة، بة ذينطةي ذياني ئةو

ثاوةن و دارستاني سروشـيت سـووتَينراون، ئةوانـة هـةمووي ئـةركي ئـةو دةسـتةية بـَي بـؤ رووثَيـو كـردن و            
كوردستان بة جينوسايد ناسَيندراو ئامادةكردني بؤ ئةوةى هةر وةكو ضؤن سياسةتة مرؤييةكاني بةع  لة 

و لة ثةرلةماني عرياقيشدا بة ياساي قةربووكردنةوةى زيانةكاني سياسةتةكاني بةع  دةرضووة، بؤ ئةوةى 
لة دادطايةكي تايبةت بة ذينطة و قةرةبووكردنةوةى زيانةكاني ذينطة، ئةوة وةكو ديكيؤمَينت لةبةر دةسـت  

 .سبَي و ئيشي لةسةر بكرَي و، زؤر سوثا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار سةرطوَل خان رةرموو

 : حسن رضابةر َيز سةرطوَل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََطةكاني م  دةكات، من ثَيم  بة نيسبةت ماددةى سَيي ثرؤذةكةوة، خاَلي سَييةم كة باس لة ثاككردنةوةى كَي
دةزطايــةكمان هةيــة لــة كوردســتان، دةزطــاي مــ  كــة ئــةركي باشــة ئــةو خاَلــة لَيــرة البربَيــت، ضــونكة ئَيمــة 

ثاككردنةوةى ذينطةي كوردستانة لة م ، لة هـةموو شـوَينةكاني تـرين نةمانبيسـتووة كـة دةزطـاي ذينطـة        
ئةو كارةي هةبَيت، لةبةر ئةوةى ثَيم باشة ئةو خاَلة لَيرة نةبَيت، بة نيسبةت خاَلي دووةميشةوة، ثاراستين 

سيت طشيت، تةندروسيت طشيت ئةوة ئةركَيكي وةزارةتي تةندروستية كة لة ياسـاي وةزارةتـي   ذينطة و تةندرو
تةندروستيشــدا هةيــة كــة ثاراســتين تةندروســيت طشــيت ئــةركي ئةوانــة، مــن ثَيمباشــة ئةمــةش نــةكرَي بــة  

 .ئاماجنَيكي ئةم دةستةية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار حممد سةعيد رةرموو

 : بةر َيز  ة سعيد  ة عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ئاماجنةكاني بيئة بؤ ئةوةي شَيوازَيكي عيَمي و زانسيت وةربطرَيت، ثَيم باشة دوو ئاماجني تري بـؤ زيـاد   
ا ذراء  )بكرَي، لةطةَل ئةوةم كة ئـةو ئةلغامـة البربَيـت وةكـو ئـةوةي سـةرطوَل خـان باسـي كـرد، ئاماجنَيكيـان          

ئةمـة شـَيوازي   ( و التفتيش علذى مصذادر تلذاث البيئذة و ا ذراء الفحاصذات املختربيذة الالزمذة لذيلك          الرقابة
ا راء الدراسات و البحذاث الالزمذة ملعرفذة اسذباب املشذكالت البيئيذة و تلاثمذا و ا ذاد         : )عيَمي دةطرَيت، دوو

رةكاني بة شَيوةى عيَمي وةربطـرَي  ثَيم باشة هةدة( احللال املناسبة هلا و اعداد التقارير العلهية لغرض ذلك
 .و ئةو دوو ئةهدارة زيادبكرَي بؤ ئةهدارةكاني دةستةكة و، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بةررين خان رةرموو
 
 
 

 

 : بةر َيز بةررين حس  خَيفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةبةرثرسياريةتي تاك و كؤمةَلطا دةكات، ثَيم سةبارةت بة ماددةى سَييةم بر طة ضوار، باس لة هةست كردن ب
واية ئةركي ثاراستين ذينطة تـةنها لـة ئةسـتؤي حكومـةت نيـة، بـةَلكو هاور َييـة لةطـةَل هاوآلتيـانين، ئَيمـة           
ئةطةر َانةوَى ئاسيت هوشياري لة كؤمةَلطا بةرز بكةينةوة لةبارةى ضؤنيةتي طرينطيدان بة كؤمةَلطا، ئةبَي 

ة بؤ باخيةى سـاوايان و قوتا انـةكان و لـةوَيوة دةسـت ثَيبكـةين بـة دروسـت كردنـي ئـةو          ئَيمة بطةر َيينةو
هةسيت بةرثرسياريةتي بةرامبةر بة ذينطة، ئَيمة كة باس لة ثاراسنت و ثاك راطرتين ذينطة ئةكةين، تـةنها  

لـة كؤمـةَلطاي   ثاكراطرتين نية لة م  و تةقةمـةني و ثامشـاوةى كيمياوبـان، تـا ئَيسـتاش ئاسـيت هوشـياري        
ئَيمةدا بة جؤرَيكة كة كاتَيا بة سـةيارةكةى لـة شـةقامَيا تَيئةثـةرَي لةسـةر جـاددة تَيئةثـةرَي سـارديةكة         
ئةخوات و بيبسي قووتوويةكةي لة جامةكةى ررَيئةداتـة خـوارةوة، ئةمـةش هؤكارَيكـة بـؤ ناشـرين كردنـي        

بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة رؤَلـي بـدرَي بـة    ذينطةي مرؤَ و كةَلةكة بووني ناشريين و ثيسي بؤ ذينطة، جا 
قوتا انةكان لةو دةورة و بة هاور ي لةطةَل رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني بؤ دروست كردني ئةو هةسيت 

 .بةرثرسياريةتية لة كؤمةَلطادا بؤ خاوين راطرتين ذينطة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، لَيذنةى هاوبةش رةئيتان،
 : ةر َيز شَيروان ناصح حةيدةريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةسـةنين هةنـدَي موالحـةزاتي هـةبَي، بـة نيسـبةت       .من رةنطة هةندَي موالحةزامت هةبَي و رةنطة كـاك د 
ئَيمة، ئةو موالحةزاتانةى ئَيمة بةراسيت جانيبة ياساييةكةية، هةندَي برادةران داوا دةكةن كة رةقةراتةكان 

ن، راستة ئَيمـة لـة هةنـدَي حاَلـةت رةقـةرادان دةمـج كـردووة، بـةآلم بـووني رةقةراتـةكان بـةو            دةمج بكرَي
شَيوةية هي  زةرةرَيكي نيـة، لـة عةمَيـةي تةشـريعي ضـةند وزوحـي تَيـدابي، ضـةند شـةراريةتي تَيـدا بـي            

رةري  كة .م كاك دئةوةندة باشة بؤ تَيطةيشتين هاوآلتيان لةو مةسةلةية، سةبارةت بة قسةكاني براي بةر َيز
دةَلَي كؤمثانياكان سزا بدرَين، بة نيسبةت باج لَيرة باوةر  ناكةم ئةو شتة موعالةجة بكـرَي، بـةآلم هةنـدَيا    

هاتووة بة نيسـبةت   0225ئةحكامي عي ابي و هةندَيا مةسائيَي عوقوبات لة قانوني ذمارة هةشيت ساَلي 
بــؤي هةيــة ئيشــةكة رابطــرَي، يــان ســةحيب بكــات يــان   كؤمثانياكــان، هــةتا دةطاتــة رادةى ئــةوةي كــة وةزيــر
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موارةقةي بؤ نةكات، ئةنواعي عوقوباتي هةيـة بـؤ ئـةو كةسـانةى كـة بـة ثَييـةوانةى تـةعَيمات و ئـةوامر          
كاردةكةن، بة نيسبةت ئةسَيحةى كيمياوي، مـن حـةز دةكـةم لَيـرةوة ئيشـارةت بـةوة بـدةم كـة كـاري ئـةوة           

ت بةراسيت ئةو كارانة بكات كـة دةزطاكـاني مـ  ثَيـي هةَلدةسـنت، بـةَلكو       هةية، ئةو هةيئةتة ئةوة نية بيَي
َََيـي        هاوكار دةبَي لةطةَل ئةو دةزطايانة بؤ ئيزالةى ئاساري مةسةلةي ئةسـَيحةى كيميـاوي، نـةك بـؤ وةكـو ب

مـةد  خؤي هةَلدةسيَت و ئةو كارة بة خؤي بيكات، بة نيسبةت ري ابة و تةرتين، ئةوة براي بةر َيزم كاك حم
سةعيد ئيشارةتي ثَيدا، ئـةوين بـة هـةمان شـَيوة لـة قـانوني ذمـارة هةشـت بـة تةريـيل هاتيـة ضـؤنيةتي             
ري ابة و تةرتين بةسةر دةزطاكان بـة شـكََيكي طشـيت و ئـةو عوقوباتـة و ئـةو كةرامانةشـي بـؤ دانـاوة كـة           

ئةساسـي ئـةم قانونـة     ئةوةي بة ثَييـةوانةى ئـةو قانونـة دةجولَيتـةوة يـاخود ئـةو تةعَيماتـةى كـة لةسـةر         
حسـن لـة ناحيـة    .دةرضووة، نازا  من هةر ئةوةندة الم تةسريل كـراوة، ئـةوةي ديكـة بـراي بـةر َيزم كـاك د      

 .عيَميةكةيةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كةرةم بكة كاكة
 : حسن حممد سوورة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

راي بـةرَيزم كـاك شـَيروان، ئَيمـة كـة ئـةمر ؤ موناقةشـةي ثـرؤذة ياسـاي          لةراستيدا منـين هـاورام لةطـةَل بـ    
دةستةي ذينطة دةكةين، بةآلم لة هةمان كاتدا ئَيمة ثرؤذة ياسايةكمان هةية بةناوى ثـرؤذة ياسـاي ثاراسـنت    

 5، ئاماجنةكاني ياخود ئةم كـارة رةنييانـةى كـة لـة ياسـاي ذمـارة       0225ساَلي  5و ضاككردني ذينطة ذمارة 
تووة، هةموو ئةركةكان ناخاتة سـةر دةسـتةى ضـاككردني ذينطـة كـة ئَيسـتا ئَيمـة ثرؤذةكـةى بـؤ هـةموار           ها

دةكةين، بةَلكو ئةركةكةي ئةركي ياسايةكي طشتية، بة ثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية، مةسئوليةتةكة تةوزيع 
خراوةكاني كؤمـةَلطاي مـةدةني   دةكات لة نَيوان ئةو دةستة و وةزارةتةكاني ثةيوةنديدار هةر يةك، حةتا رَيك

و بؤ ئةم مةبةستةش ئيشارةتي ثَيكـراوة لـةناو خـودي ياسـاكة، هةنـدَي ثَيشـنيار دةكـرَي لةسـةر مةسـائيَي          
ثرؤتؤكؤالت و لةسةر مةسائيَي ئيتيفاقيات، هةمووي لةوةدا هاتووة، هـةر ضـةندة لةوانةيـة بةشـَيكين كـة      

ا ئةركي دةوَلةتة، بة ثَيي ئةو ثرؤتؤكوالتانةى كة هـاتووة ض  لَيرةوة هاتووة ئةركي حكومةتي ناوةنديية، وات
ئةوانةى يونسكؤ و ض ئةوانةى كـة لـة جـةزاي دةولـي و زيراعـةى دةولـي و لـة ئـةوروثي هـاتوون، هـةمووي           
ئةوانة ئةركي دةوَلـنت و تةعاموليشـيان لةطـةَل ئـةوة دةبـَي، دةربـارةى دار شـتنةوةى هةنـدَي صـيغة، يـاخود           

َي وشةي عيَمي يان رةني بؤ ئةم ياساية، ديسان وةكو بامسان كـرد، لـةناو ياسـا طشـتيةكة     داخيَكردني هةند
هاتووة و ئةركةكةي سثاردووة بة يةكَيا لة وةزارةتةكان، بؤيـة ئةطـةر لـةوَي بيطوازينـةوة و بيهَينينـة نـاو       

كو بـراي بـةر َيزم   ئةو ياساية، ئةم ئةركة دةخاتة سةر ئةو دةستةية كة لـة ئةساسـدا كـاري ئـةو نيـة، هـةروة      
ئيشارةتي ثَيدا مةسـةلةي مـ  هةَلطرتنـةوة كـاري ئـةم دةسـتةية نيـة، بـةآلم ئـةم دةسـتةية لةطـةَل اليـةني             
ثةيوةنديدار كار دةكات بؤ البردني ئاساري م ، ياخود مةسةلةي ئاسيت ثيسي ذينطة، ئاسـيت ثيسـي ذينطـة    
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َََيي ذينطة تا نيسبةتَيا ثي  نابَي، ئةوة لة دةسيت تؤدا نية، بـةآلم تـؤ لـةو     مستةوايةك هةية، تؤ ناتواني ب
ئاستة بةرةو سةر كة ضوو تؤ دةبَي بكةويتة ضاككردني، بؤية عةمَيةي تةحسيين بيئة دوو بةشة، بةشَيكي 
ئةو بةشةي كة رَيي ثَينةدراوة، كةنابَيت ذينطة تا حةديا ثيسة لةوة ثيسرت بَي، بةشـةكةى تـري، تـؤ دةبـَي     

ةش ئين بكةي كة ضاكي بكةى، بؤية صيغةكةي كـة لَيـرة هـاتووة، صـيغةيةكي تـةواوة و      لة خوار ئةو ئاست
 .من تةئيدي دةكةم وةكو لَيذنةى ياسا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.   و منخأ تلاينما)ثَيشنيار هةبوو لَيذنةى ياسايي كة ئةوة البيَي 

 : بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

ئةم ثَيشنيارة لـة اليـةن يـةك ئةنـدام ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـرا، كـةس ثشـتطريي لـَي نـةكرد، بؤيـة ئَيمـة              
 .ئيشارةدان ثَي نةدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رةرموو

 : بةر َيز بَيري ان امساعيل حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثاراستين ذينطة و تةندروسـيت تَيـدا بـَي، ضـونكة مـن ئـةوةي بـة         بةرَيزَيا داواي كرد كة بةرةئي ئةو زيادة
هةَلة دةزا ، تةندروسيت بةشَيكة لة ذينطة، ئَيمة خؤمـان وةزارةتَيكمـان هةيـة بـةناوى وةزارةتـي كاروبـاري       
ــةمشان          ــي ذينط ــة و بةش ــان داي ــةو ناوةم ــان ئ ــةر داوة و خؤم ــان لةس ــان دةنطم ــة، خؤم ــيت و ذينط تةندروس

كة لة تةندروسيت، ئَيمة ضؤن دةتوان  تةندروسيت البةين لَيرة، بؤية ئةوة مـومك  نيـة،   كردووتةوة بةشَي
 .سوثاس

 : بةر َيز هاور از شَي  ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو بةر َيز باسيان لةوة كرد كة مةسةلةي م  هةرضةندة لَيرة بةتةعاون هاتية، بةس لـة هـةموو جيهانـدا    
ن بةراسيت لة ياساي هي  وآلتَيا نية م  لةسةر ذينطة بَينت هـةتا لـة عرياقـين تـةنها     كة ئةم قسةية دةَلَي

بؤ سةرثةرشيت هاتووة بةراسـيت، مـن وةكـو سـَييةم كـةس لةطـةَل ئـةوةم، ئَيمـة كاتَيـا بـاس لـةو دةسـتةية             
ن دةكــةين، دةَليــَين ئةمــة بــا زؤر ئــةركي لةســةر نــةبَي ئةمــة موجــةرةد دةســتةيةكة، بؤضــي ئــةركي خــاويَ   

كردنةوةى ئةم حوقولة مينانة بة تةعاون  ةينة سةر ذينطةوة،، من ثَيم واية ئةوة بةراسيت جَيطاي ئةوَي 
 .نية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تكاية لَيذنةى هاوبةش موشاوةراتي خؤتان ئةكةن، رةئيسي لَيذنة موشاوةراتةكان تةرح ئةكةن، يـان يـةكَيا   
هةر يةك رةئيةكي بدات تكاية، ئَيستا ماددةكة رةقـةرة رةقـةرة بيخوَيننـةوة بـؤ     بةناوى هةمووتانةوة نةك 

 .ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، بةناوي هةمووتانةوة، نةك هةر يةكي رةئيةك بدات
 
 
 

 : بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة تةمسـيَي لَيذنـةى ياسـايي دةكـةين، بـةر َيزانين      موناقةشةكان بةو شَيوة بةرَيوةدةضَي، تـةبيعي ئَيمـة لَيـر   
تةمسيَي لَيذنةى صيحةى دةكةن، بةآلم ئَيمة كة دانيشت  بة زؤرينةى دةنب ئـةو ثَيشـنيارةمان ئاراسـتةي    
ئَيوةي بةرَيز كردووة، هةنـدَيا موالحـةزاتان هـات لـةكاتي موناقةشـةكردني ئـةم دوو ثرؤذةيـة لـة رؤذانـي          

بة تةرييل كراوة، ئَيمة ئَيستا ديسـان تةئكيـدي رةئيةكـةى خؤمـان دةكةينـةوة،       رابوردوو ئةم موناقةشةية
بةآلم ديسان ثَيمان واية، ئةو دزطاية موختةص نية بـة ثاكذكردنـةوةى زةوى لـة مـ ، بـةَلكو ئـةو دةزطايـة        
ــةو           ــةَل ئ ــاتن، لةط ــَي دةك ــةَل ك ــةت لةط ــات، رةق ــةلةية دةك ــةو مةس ــاري ئ ــةى ئاس ــة و موعالةج ــةنها ئيزال ت

هةتانةى كة هةَلدةسيَت بة هةَلطرتنةوةى م ، يةعين ئةو دةزطاية موختةص نية بة هةَلطرتنةوةى م ، جي
َََيم بة ئةنداماني ثةرلةمان، بؤيـة ئَيمـة لـةكاتي موناقةشـة كـردن، ئـةو موقتةرةحـةى         حةز دةكةم ئةوةي ب

ن رةئـي لةسـةر بـدات ئـةوة     هةمان بوو بة نةزةري ئيعتيبار وةرطرت و بؤ ثةرلةمااان بةجَيهَيشـت كـة ضـؤ   
ثةرلةمان ئازادة، بةآلم زؤر ينةى هةردوو لَيذنة بةم شَيوةيةي كة دامانر َيشتووة ئاراستةي بةرَيزتان دةكةين 

 .كة بدرَيتة تةصويت و، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن ماددةى سَي  وَيننةوة لةطةَل ئيزارةكة
 : ادر دزةييرؤذان عبد ال .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النالنة
 :تمد  اهليئة اىل ما يلي

 .ااية و حتسني البيئة و تطايريا و منخأ تلاينما للهحافظة على نظافة و مجالية االقليم-1
 .ااية البيئة و الصحة العامة من ا طار االنشطة و االفعال امل ر  بالبيئة و االنسان-0
اجلة اثار االسلحة الكيهياوية و املنفلقة بالتعاون مخأ اجلمات ذات العالقة لتنظيف حقال االلغام و ازالة و مع-3

 .املخلفات من االسلحة و االعتد  املسببة للتلاث البيئي
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رفخأ مستاى الاعي البيئي و ترسيخ الشذعار باملسذؤولية الفرديذة و اجلهاعيذة حلهايذة البيئذة و حتسذينما و        -2
 .ات اجملتهخأ املدني و تشجيخأ اجلماد التطاعية يف ييا اجملالتفعيل دور منظه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئَيستا، نوقتةى نيزامي رةرموو
 : بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي هـةرَيمي  بيئـة شـتَيا نيـة بـةس عايـد     تلذاثي   منـع نـاكرَي، ضـونكة   احلذد مذن تلاينمذا،     نـابَي، منخأ تلاينما 
كوردستان بَيت، ئَيمة تةلةوس دروسـت بكـةين، زؤر جـار هةيـة تةلـةوةس لـة دةرةوةي هـةرَيمي كوردسـتان         

يـةعين تـؤ بـة هـةموو شـَيوةيةك      احلذد مذن التلايذ ،    دَينة ئَيرة، لةبةر ئـةوة لـة كـؤنرتؤلي تـؤ دةردةضـَيت،      
 .ثاسموحاوةلة دةكةي ئةو تةلةوةسة كةم كةيتةوة و نةطاتة ئَيرة، زؤر سو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية موداخةلة خةالص، وام زاني نيزامية نةم زاني شةرحة، رةجائةن كَي لةطةَلة وةك ئاخري صياكةى كـة  
سةرؤكي لَيذنةى ياسايي خوَينديةوة دةست بةرز بكاتةوة تكاية،، زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نيـة،، بـة كـؤي      

 .رمووندةنب ثةسند كرا، بؤ ماددةى ضوارةم رة
 : رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  الرابعة
 :تتاىل اهليئة املمام اآلتية لتحقيق أيدافما

إقرتاح السياسة العامة حلهاية البيئة من التلاث و العهل على حتسذني ناعيتمذا و رفعمذا إىل جملذس الذازراء       -1
 . تبام يف االقليمللهصادقة عليما و تكان ملزمة اال

 .وضخأ اخلطط السناية و املتاسطة و بعيد  املدى حلهاية البيئة و حتسينما -0
إصذدار التعليهذات اخلاصذة باحملذذددات و ال ذاابط و املعلامذات البيئيذة املطلابذذة و مراقبذة املالئذة البيئيذذة          -3

العماد و املااثيذق الدوليذة حلهايذة     للهشاريخأ، و سالمة و صحة تنفيي ييه التعليهات مخأ األ ي بنظر ااعتبار
 .البيئة و القاانني النافي 

إ ذذراء املسذذاحات البيئيذذة و الفحاصذذات املتعلقذذة بامللاثذذات البيئيذذة و العاامذذل املذذؤثر  يف سذذالمة البيئذذة       -2
 .بالتنسيق مخأ الازارات و اجلمات املعنية

 : بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ةي ضوارةممادد
 :دةستة ئةم ئةركانة دةطرَيـتة ئةستؤ بؤ بةديهَيناني ئاماجنةكاني
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 ثَيشنيازكردني سياسةتي طشيت بؤ ثاراستين ذينطة لة ثيسبوون و كاركردن لة ثَيناو -1 
ــَي       ــندكردني و دةب ــيت ثةس ــةني وةزيــران بــة مةبةس ــؤ ئةجنوم ــةوةي  ب ــةي و بةرزكردن ضــاككردني جؤرةك

 .ةرَيمثةير ةو بكرَي لة ه
 .داناني ثالني ساَلانة و ناوةنديي و درَيذخايةن بؤ ثاراستين ذينطة و ضاككردني -0
دةرضوواندني ر َينمايي تايبـةت بـؤ دةستنيشـان كـردن و بةرزةرتيـةكان و زانيـاري ثَيويسـيت ذينطـةيي و          -3

ةم ر َينماييانـة،  ضاودَيري كردني طوجناني ذينطة بـؤ ثرؤذةكـان و سـةالمةتي و دروسـيت جَيبـةجَي كردنـي ئـ       
 .لةطةَل ر ةضاوكردني بةَلَين و ثةبانة نَيو دةولةتيةكان بؤ ثاراستين ذينطة و ياسا كار ثَيكراوةكان

ئةجنامداني ر َيثَيوكردني ذينطـةيي و ثشـكنينةكان كـة ثةيوةنديـدارن بـة ثيسـكةرةكاني ذينطـة و هؤكـارة         -2
 .لةطةَل وةزارةتةكان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان كاريطةرةكان لةسةر سةالمةتي ذينطة بة هةماهةنب كردن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة وةكو زؤرينةي هةردوو لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي تةندروسيت و ذينطة لةطةَل دةقي ماددةكـةين، تـةنها   
 :ي ماددةكة كة بةو شَيوةية دةبَيت(1)بر طة  دووبارة دار شتنةوةي: دوو تَيبينيمان هةية، يةكةميان ئةوةية

إقرتاح السياسة العامة حلهاية البيئذة مذن التلذاث و العهذل علذى حتسذني ناعيتمذا و رفعمذا إىل جملذس الذازراء           )
 (للهصادقة عليما

 :ي ماددةكة كة بةو شَيوةية دةبَي(2)دووبارة دار شتنةوةي بر طة : دووةم
علقذذة بامللاثذذات البيئيذذة و العاامذذل املذذؤثر  علذذى سذذالمة البيئذذة و إعذذداد   إ ذذراء املسذذاحات و الفحاصذذات املت)

 (اخلرائط البيئية بالتنسيق مخأ الازارات و اجلمات ذات العالقة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََـَين، ئـةو                بةر َيزان ئَيستا كـَي دةيـةوَي قسـة بكـات لةسـةر ئـةو ماددةيـة دةسـيت بـةرز بكـات، تكايـة ناوتـان ب
. النا د د، عمر نورةديين، ناسا توري ، زكيـة سـةيد صـاد، د   : نةي ناويان نووسيوة، ئةو بةر َيزانةنبةر َيزا

د د وةرتَي، كةس ماوة، نية، ر َيزدار النـا  .بشري خَيل، ثةروين عبدالر ن، تارا حتس ، عمر عبدالعزيز، د
 .خان كةرةمكة

 :بةر َيز النا د د حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، رةقـةرةي يةكـةم ئـةو جومَـةي بـؤ ئيزارـة بكـرَي        (2)من بةس ئي ترياحَيكم هةيـة بـة نيسـبةت مـاددةي     
إقرتاح السياسة العامة حلهاية البيئة من التلاث و العهل على حتسني ناعيتما و احملافظة على مكانات البيئة )

ين وةك خـؤي ََينَيـت،   (2)رةقةرةي  ،(و عناصريا و اارتقاء بما و رفعما إىل جملس الازراء للهصادقة عليما
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس، ر َيزدار عمر نورةديين، كةرةمكة
 
 
 

 :بةر َيز عمر  د دم  نورةديين
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ئاسـيت هوشـياركردنةوةي ذينطةييـة،    ةبةو ثَييةي كة يـةكَيا لـة ئاماجنـةكاني ئةودةسـتةية، بةرزكردنـةو     
ةروةها ثتةوكردني هةست كردني بةرثرسيارَييت تاك و كؤمةَلطاية، هةروةها بةو ثَييةي كة بؤ هَينانة دي ه

هةر ئاماجنَيا ئَيمة ثَيويستمان بة دياري كردنـي ئـةركَيا و ديـاري كردنـي ميكـانيزم و ئاليـةتي تايبةتيـة،        
دةيـةدا ئـةركَيكي تـر زيـاد بكـرَي،      بؤية بؤ بةرزكردنةوةي ئاسيت هؤشياري مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة لـةو ماد     

ئــةوين ئةجنامــداني بــاس و لَيكؤَلينــةوةي زانســيت، هــةروةها طرَيــداني كــؤنطرة و كــؤنفران  و ســيميناري  
تايبةت بة بةرز كردنةوةي ئاسيت هؤشياري، هةروةها دةستنيشان كردني طري و طررتةكان و ثَيشـنيار كـردن   

 .بؤ ضارةسةريان، زؤر سوثاس
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .سوثاس، ر َيزدار ناسا خان، كةرةمكة
 :بةر َيز ناسا توري  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة خاَلي يةكةمي منين كة حةز دةكةم زياد بكرَي هةر ئةو قسةي كاك دكتؤرة، بةَلام من بة شَيوةيةكي 

ةكانـدا ئـةركَي ديـاري نـةكراوة، ئةطـةر خاَلَيـا       كاتَي تؤ ئاماجنت هؤشياركردنةوةية بةَلام لة ئةرك: تر دةَلَيم
َََي  ََاوكردنةوةي هؤشياري ذينطةيي لة ر َيطةي دةزطاكاني ر اطةياندن و بة تايبةتي لة نَيوان : زياد بكةين، ب ب

توَيــذة جياجياكــان، بــة تايبــةتي لــة ناوةنــدةكاني خوَينــدن، بــة هةماهــةنطي لةطــةَل وةزارةتــي ثــةروةردة و  
ــا  ــدني باَل ــر  خوَين ــاَلَيكي ت ــا، خ ــةوة خاَلَي ــةي    : ، ئ ــارودؤخي ذينط ــةر ب ــاَلانة لةس ــؤرتَيكي س ــادةكردني ر اث ئام

كوردستان و ثَيشكةش كردني بة ئةجنومةني وةزيـران، بـؤ ئـةوةي بةرضـاو ر ؤشـن بـَي لةسـةر ئاسـيت ئـةوة،          
ةنـــة خـــاَلي ضـــوارةمي ماددةكـــةش، ديـــارة كـــة دةَلـــَي بـــة هةماهـــةنطي كـــردن لةطـــةَل وةزارةتـــةكان و الي   

ثةيوةنديدارةكان، ئةوة بنووسرَي اليةنة ثةيوةنديدارةكاني هةرَيم و عـرياق، ضـونكة ذينطـة دابـر او نيـة لـة       
 .عرياق، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .صاد، كةرةمكة زكيةسوثاس، ر َيزدار 
 :خلال بةر َيز زكية صاد عبدا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يازكردن، بـة ر ةئيـا مـن ذ بـر ي ثَيشـنياز كـردن، ئةَـة ببَيـت و نـةبَيت دةزطايـةكي           خاَلا يةكَي دا هاتي ثَيشـن 
جَيبةجَيكارة ذي، ذ بةر هةندَي ثَيشنيازكردن و جَيبةجَي كردن ذي بَيتة زَيدة كرن، و ئةوي ديكـةذي خاَلـا   

كردن و ئَيكــَي و دووَي بكةينــة خالــةك، يــةعين دةمــج بكــةين لةطــةَل يــةك بَيتــة صــياكة كــردن، ثَيشــنياز    
جَيبةجَي كردني سياسات و سرتاتيريات و ثالني تايبةت بة ثاراستين ذينطة بة ثَيكهاتة جؤراو جؤرةكاني و 
بةرزكردنةوةي بؤ ئةجنومةني وةزيران بة مةبةسيت ثةسندكردن، بة ر ةئـي مـن ئةطـةر خاَلاكـادي ذي بَيتـة      

ةهَي، خاَلةك ذي َي ر ةنطي بَيتـة دارَيـنت،   ثَين سةبارةت ذينط ءزَيدةكرن باشة، ئةو ذي ئةو حالةتَيكي تاري
داناني ثالني ناكاوي نيشـتماني بـؤ بـةر ةنطار بوونـةوةي ئـةو ر ووداوة سروشـتيانة و ثيسـبووني بـة هـةموو          

 .شَيوازَيا، بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خَيل، كةرةمكة سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار بشري
 :بةر َيز بشري خَيل توري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

إصدار التعليهات اخلاصة باحملددات و )، موالحةزةكم هةية لة نةصة عةرةبيةكةي، (3)خاَلي ( 2)لة ماددةي 
ناي ئةطــةر مةالئةيــة ئــةوة وشــةكة مــةع ،(الذذروابط و املعلامذذات البيئيذذة املطلابذذة و مراقبذذة املالئذذة البيئيذذة

ــَين     ََ موالئةمةيــة يــان : طوجنــان نــادا لــة زمــاني كورديــدا، ئةطــةرين لــة تةبعةكــةي كةلــةت بــووة، ثَييــان ب
، (السالمة البيئيذة للهشذاريخأ  )يان ببَيتة ( املالئهة البيئية)مةالئةية، مةالئة مةعناي طوجنان نادا، يان ببَيتة 

، ئةو سةالمةي دووةم زيادة لةوَي، (ييه املشاريخأ و سالمة و صحة تنفيي: )ةكةي ثاشان كة دةَلَي(سالمة)واتا 
 .، زؤر سوثاس(ومراقبة السالمة البيئية للهشاريخأ)بَيتة جَيي مةالئةكة، ببَيتة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار ثةروين خان، كةرةمكة
 :بةر َيز ثةروين عبدالر ن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــن  ــة        م ــةم، ك ــة دةك ــةردوو لَيذنةك ــتطريي ه ــةرةتا ثش ــرَي، س ــاد بك ــةوة زي ــؤ ئ ــا ب ــة خاَلَي ــةم ك ــنيار دةك ثَيش
ثَيـداني ر ةزامةنـدي بـؤ    : سةرثةرشيت كاري طواسـتنةوة و ضارةسـةركردني ثامشـاوة خراثـةكان بكـات، دووةم     

 .، زؤر سوثاس(ئةجهيزةي تةبريد)هَيناني كازات و كةل و ثةلي ساردكةرةوة 
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار تارا خان، كةرةمكة
 :بةر َيز تارا حتس  ئةسعةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من هةر ئةوةندة ثَيشـنياز دةكـةم، ئةطـةر بكرَيـت لـة رةقـةرةي دووةم كـة بـاس دةكـات بـؤ ثالنـي سـاَلانة و             
مـةني وةزيـران دةكـرَي بـؤ ثةسـندكردني، بـؤ ئـةوةي        ناوةندي كة ديار دةكرَيت، لَيرةدا ثَيشـكةش بـة ئةجنو  

دواتر سةرجةم حكومةت و هةَلبةتة وةزارةت و دام و دةزطاكان ئاطاداري يـةكرت بـن لـة دانـاني ئـةو ثالنـة و       
ئةو ثرؤذانةي كة بؤ ئاوةدانكردنةوة و ثةرةثَيدان دادةنرَيـت، بـؤ ئـةوةي لةسـةر بنةمايـةكي ذينطـةيي بـن،        

ةردةوام، تةايةي موستةدامة ر ةضاو بكرَي لة دار شتين ثالنـةكان، بـؤي زيـاد بكرَيـت،     زاراوةي ثةرةثَيداني ب
ئةوةي دةيبيـنم ئـةركَيكي تـر ئةطـةر بكرَيـت لـة ر ووي ياسـاييةوة بـؤ ئـةو          : من واي دةبينم، دووةم خاَلين

ــة         ــكاراني بن ــانةي سةرثَيي ــةو كةس ــةر ئ ــايي بةس ــةبَيت، ياس ــوون ه ــة دواداض ــت ب ــاد بكرَي ــتةية زي ماي دةس
زانستيةكاني ذينطةيي بن، واتا مام شكايةت كردنيان هةبَي لةو دةزطاية بتوانن، ئةطةر لـة ر ووي ياسـاييةوة   

 .دةكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار عمر عبدالعزيز، كةرةمكة
 :بماءالدين بةر َيز عمر عبدالعزيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثشــتطريي تةعــديالتي هــةر دوو : بــة نيســبةت مــاددةي ضــوارةوة مــن دوو، ســَي تَيبينــيم هةيــة، يةكــةميان  

( 3)ئةوةي كة تةعديَيان كردووة لة خاَلي ( ما عدا)بةر َيزان لَيذنةي ياسايي و تةندروسيت و ذينطة دةكةم، 
دروسـت بـووة، يـةعين بةشـَيا لـة      كة دَيمة سةري، من وادةزا  تَيكةَليةك لة بةيين ئةو مةهام و ئةهدارـة  

، ئـةوة نابَيتـة هـةدةف    (إزالذة و معاجلذة آثذار األسذلحة    ): ئةهداف، لةوَي مةهامة ئةوةي نووسراوة، بؤ اوونـة 
، يـان شـتَيكي ميكانيزمـة    (إصدار التعليهات اخلاصة)كة نووسيومانة ( 3)بةر اسيت، رةرقي ضية لةطةَل خاَلي 
ني خؤم تَيكةَليةك لة بـةيين ئاماجنـةكان و ئةركـةكان دروسـت بـووة، بـة       زياتر لةوةي ئامانج بَي، بة بؤضوو

موالحةزةيـةكي لوكـةوي و قةواعيـدي هةيـة كـة ئةطـةر ر َيزدارانـي لَيذنـة موالحـةزةي          ( 3)نيسبةت خـاَلي  
بذة  إصدار التعليهات اخلاصة باحملددات و الناابت و املعلامات البيئية املطلابذة و مراق )بكةن، لَيذنةي ياسايي، 

، ئـةوة بـةو   (املالئهة البيئيذة للهشذاريخأ، و سذالمة و صذحة تنفيذي يذيه التعليهذات مذخأ األ ذي بنظذر ااعتبذار           
أ ذي بنظذر   )، يـةعين  (مذخأ أ ذي العمذاد و املااثيذق بنظذر ااعتبذار      : )شَيوةية نابَي لة عةرةبي، دةبَيت بوترَي

رياحـي بر طةيـةك دةكـةم ئيزارـة بكـرَي،      ئي ت(: 3)بيَيتة ئـاخريي ر سـتةكةوة، بـة نيسـبةت خـاَلي      ( ااعتبار
لةطةَل ئةوةي كة هةردوو لَيذنةي بةر َيز قسةي زؤريان لةسةر كـردووة، بـة تايبـةتي لَيذنـةي تةندروسـيت و      
ََينـةوة، ئةطـةر ئَيمـة شـتَيكمان لـة دةسـت دةرضـووبَي، بـؤي          ذينطة كة مةعنية بةمة، بةَلام با مةجالَيا بهَي

َل و زهنماندا، ماددةيةك ئيزارة بكةين كة داني صـةالحيات بـَي بـةو هةيئـة     نةضووب ، نةهاتبَيت بة خةيا
إقذرتاح مشذروم   )، يـةعين لـة زمـين مةهامـدا ئـةوة دادةنـَي ،       (إقرتاح مشروم قذاانني : )بةر َيزة، بةو شَيوةية

ة ئةوة ر ةنطـة  ، ك(القاانني و األنظهة املتعلقة بتحسني البيئة و رفعما إىل جملس الازراء لغرض املصادقة عليما
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َََيم تةحييل حاصَة، بةس وةكو كاك شَيروان لـة رةقةرةيـةكي تـردا ر وونـي كـردةوة، ئةطـةر تـةوز َيكي         ب
 .باشرتي بؤ بدةين زياتر خزمةت دةكات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .د د وةرتَي، كةرةمكة. سوثاس، ر َيزدار د
 
 

 :عَي ا دد د إبراهيم . بةر َيز د
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .سوثاس، قسةكا  كرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس بؤ جةنابت، لَيذنةي ياسايي وةَلامتان بؤ ئةو موداخةالنة تكاية، 
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دَيكيان باسـيان لـة دةمـج كردنـي خاَلـةكان      سةبارةت بةو ثَيشنيارانةي كة لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمان، هةن
كرد، خاَلةكان يةك بطرنةوة، يان بة كورتر باس بكرَي، بةو شَيوةيةي كـة هـاتووة لـة ثرؤذةكـةي حكومـةت،      
وابزا  خاَلةكان لةوة كورتر بكرَيتةوة ئةو موعناية نادا كة ثَيويسـتة ئـةو دةسـتةية بـةو ئةركانـة هةسـيَت،       

، ئةوة شتَيكي زؤرباشة ثشتطريي (إ راء البحاث و الدراسات)، كة ثَيشنيار كرا سةبارةت بة حبوس و ديراسات
ي ياسـاكة بـاس لـةو    (3)، لـةو ياسـايةدا هـاتووة، لـة مـاددة      (0225)ي (5)لَيدةكةين، بةَلام لة ياساي ذمـارة  

ئــةو خاَلـة كــراوة، هــةروةها بـاس لــة ثرؤطرامــي خوَينــدن كـرا لــة وةزارةتــي ثــةروةردة، ئـةوةش لــة ياســاكة     
علذى املؤسسذات الرتبايذة و األكاد يذة يف ااقلذيم      ): هـاتووة ( 3)بر طـة  ( 3)خاَلانةي هةموو تَيداية، لة مـاددة  

، ئةو خاَلةش لةوَي هاتووة، (العامة و اخلاصة أن تد ل يف منايجما برامج ترباية بيئية بالتنسيق مخأ الازار 
، ئَيمةش ثَيمان باشـة  (السالمة البيئية)، (لرقابة البيئيةا)بشري كرا، . سةبارةت بةو ثَيشنيارةي كة لةاليةن د

، ثشـتطريي لـةو ثَيشـنيارةي دكتـؤر     (السذالمة البيئيذة للهشذاريخأ   )بكرَيتـة   (مراقبة املالئهة البيئية للهشاريخأ)
دةكةين، سةبارةت بة ثَيشـنياري بةدواداضـوون بكـرَي بـؤ ئـةوةي تـا ضـةند بـزان  كارطـةكان ر ةضـاوي ئـةو            

َيودةوَلةتيانة دةكةن، بؤ ضاككردني ذينطة، ياخود ثيسبووني ذينطة كةم بكرَيتةوة، ئةوة لـة مـاددة   ثَيوةرة ن
هةيئةي ر ةقابة و تةرتيشمان هةية، كة بة دواداضوون دةكات دواي  0225ي ساَلي (5)ي ياساي ذمارة (16)

رضـاو بطـرن و ئيشـةكانيان،    ئةوة كارطةكان ر ةزامةندي وةردةطرن، كةوا ثَيوةرةكـاني ضـاككردني ذينطـة لةبة   
كارةكانيان، ياخود كارطةكانيان نةبَيتة هؤي ثيسبووني ذينطة، ئـةوة دواي دامةزرانـدنين، سـةرؤكي دةسـتة     
بؤي هةية ئةو كارطانة رابطرَي و دايبخات، ئةطةر لة دواي كاركردنيان ر ةضاوي ئةو شـتانةيان نـةكرد، ئـةوة    

 .باس كراوة، سوثاس( 16)لة ماددة  كاري هةيئةي تةرتين و ر ةقابةي بيئية، كة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، زؤر زؤر (املالئذذة البيئيذذة)ئيزارةتــةن لةســةر ئــةوةي دكتــؤرة ر ؤذان ئيشــارةتي ثَيــدا، ئَيمــةش ثَيمــان وايــة  
َََيـي خـةلَ ا بـة       ( املالئهذة البيئيذة  )يان ( السالمة البيئية)تة طوجناو نية، ئةطةر ببَي ر ةنطـة باشـرت بـَي، وةك ب

سةهَي تَيي دةطا، ئةوة خاَلي يةكةم، بةس بة نيسبةت ئةو خاَلةي تر كة براي بةر َيزم كاك عمر عبدالعزيز 
ََـَي  ئـةو هة          يئاتـة، ئَيمـة دةبـَي يـان     ئيشارةتي ثَيـدا، بـة نيسـبةت ئي ترياحـي مةشـاريعي قـةوان ، ئَيمـة ب

بدةينة هةموو هةيئاتَيا، يان نابَي بدةينة هةيئةتَيا، نةدةنـة هةيئـةتَيكي تـر، كةواتـة ئـةوة جَيطـاي نيـة        
لَيرة ئَيمة دةسةَلاتيان بدةييَن كة حةقيان هةبَي ئي ترياحي مةشاريعي قةوان  بكـةين، بـةَلام ئةطـةر ئَيمـة     

بـة  ( غذري مرتبطذة  )ةشاريعي قةوان  بدةينة ئـةو هةيئاتانـةي كـة    هاتينة ئةو قةناعةتةي كة ئي ترياحي م
وةزارةت، ئَيمة دةتوان  بة شكََيكي عام لة ياسايةكدا، يان لة تةعديََيكدا، يـان لـة نيـزام داخَـي خؤمـان دا،       

حـةقي   (اهليئذات الغذري املرتبطذة بذالازار     )دةبـَي ئيشـارةت بـةو مةسـةالنة بـدةين، عةجةبـة       ( عَى كل حال)
ةي هةية مةشاريعي تةقديم بكات، يان تةقديم نةكات، نةك تةنها موعالةجةي ئةو خاَلة بكةين، ئةوةي ئةو

بة ر ةئي ئَيمة من نازا  مةسـةلةي كةواريسـي تـةبيعي تَيـدا هاتيـة، ئةطـةر بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان          : تر
ندةوة، هةتا بةر َيزان ئةنـداماني  خوَي م(15)ئيرازةم ثَي بدا، من تةنها عينواني رةصَةكا  لة قانون ذمارة 

ثةرلةمان ئةطةر رةصَةكانيان بؤ  وَينمةوة، ر ةنطة ئةو سوئاالنةي كة دةيكةن، نةيكةن، ضونكة هةموو لـة  
 .رةصل و بابةتةكان هةية، ئةطةر جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ر َيطةم ثَي بدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكة رةرموو

 :اصح حةيدةريبةر َيز شَيروان ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََاعتـان لةسـةر     ( 0225)ي ساَلي (5)بةر َيزان ئةو رةصالنةي كة لة قانوني ذمارة  هاتووة، حـةز دةكـةم ئيتي
 : هةبَي و باش بيخوَيننةوة، يةك لةو رةصالنة

 .صندوق ااية و حتسني البيئة يف ااقليم -1
 .التخطيط البيئي -0
 .يئي و املاافقات البيئيةتقدير األثر الب -3
 .التفتيش و الرقابة البيئية -2
 .التدابري التحفيزية -8
 .املسؤولية و التعايض عن األضرار -6
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 .ااية و حتسني املياه -1
 .ااية و حتسني اهلااء -5
 .ااية و حتسني الرتبة -9

 .احملافظة على التنام األحيائي -12
 .إدار  النفايات و املااد اخلطر  -11
 .املبيدات و املركبات الكيهيائية -10
 .ماا مة الكاارث الطبيعية -13
 .األحكام اخلتامية -12
 .األحكام العقابية -18

ئةوة بة تةرييل هاتووة لةو ياساية، بؤية ئَيمة دواي طفتوطؤ كردن هاتينة ئـةو قةناعةتـة كـة ئـةو ياسـاية      
لةطةَل ئةو ياسايةي كة ئةور ؤ ئَيمة ثةسـندي دةكـةين،   بَي بةو قةدةرةي كة تةعارووز نةكات ( نافي املفعال)

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة رةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةخوَينمـةوة، ثرينسـيثة   ( 0225)ي سـاَلي  (5)ئةطةر جةنابت ر َيطة بدةي، من بةشي دووةمي ياساي ذمارة 

 .و حوكمة طشتيةكانبنةر ةتيةكان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة رةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةموو مرؤََيا مام ئةوةي هةية لة ذينطةيةكي هـَيمن و ثـاك دا بـذي، ئـةركي هـةموو كةسـَيكة كـار لـة         -1

 .ثَيناو ثاراستين ذينطة و ثاكييةكةيدا بكات
نت و ضــاككردني ذينطــة لــة كــرداري ثالندانانــدا لةســةر ئاســيت ياســاكاري و بةرنامــة و    مةســةلةي ثاراســ-0

 . نةخشة و ثةرةثَيدان بؤ هةموو كةرتة جياوازةكان لة هةرَيمدا ر ةضاو دةكرَي
ثَيويســـتة هـــةموو دةزطاكـــاني ثـــةروةردة و ئـــةكادبي لـــة هـــةرَيم، ض طشـــيت و ض تايبـــةتي، بةرنامـــةي   -3

 .ةنة نَيو ثرؤطرامةكانيان، ئةوةش بة هةماهةنطي دةبَيت لةطةَل وةزارةتداثةروةردةيي ذينطةيي  
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ثَيويستة لةسـةر ر َيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي مـةدةني و دةزطـا طشـتيةكان و تايبةتيـةكان كـة لـة مةيـداني           -2
ةكـةن،  ثةروةردة و رَيركردن و مةش  و لَيكؤَلينةوة و ر اطةياندن و ر ؤشنبريي و ئةوقاف و ئـةواني تـر كـار د   

ََاوكردنةوةي ر ؤشنبريي و هؤشياري ذينطةيي لة هةرَيمدا بدةن  .هةوَل لة ثَيناو ب
ثَيويستة لةسةر هةموو اليةنة كارطَير ييةكان، هةر يةكـةو بـة ثَيـي تايبةدةنـدي خؤيـان كـار لـة ثَينـاوي         -8

 .كةنكةمكردنةوةي بة كارهَيناني داهاتة سروشتيةكان بؤ هَيناني طةشةثَيداني بةردةوام ب
ثَيويستة لةسةر دةزطا تةندروسـتيةكان و دةزطـاي ثَيـوان و كـؤنرت ؤلي جـؤري ثرينسـيثةكاني تةندروسـيت        -6

 . ذينطةيي لة ثرؤطرامي كارةكانيان دا ر ةضاو بكةن
وةزارةت بؤي هةية هاوكاري و هةماهةنطي لةطةَل اليةنة نَيودةوَلةتية ناحكوميةكان لة بواري ثاراسـنت و  -1

 .ة دا بكاتضاكردني ذينط
ثَيويستة وةزارةت هاوكاري و هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي ذينطةي عَيراقدا لة هةر ضيةك ثةيوةندي بـة  -5

 .ر َيككةوتننامة نَيودةوَلةتيةكانةوة هةية بكات
كةواتة هةموو ئةو خاَلانةي كة ثةيوةندي هةية بة كاري ذينطةيي ناكةوَيتـة ئةسـتؤي ئـةو هةيئةتـة، ئَيمـة      

ةتَيكي بيووك دةكةين، لةطةَل هةيئةتةكة مةجَيسَيا هةية بةشَيا لـة كارةكـان ئـةو مةجَيسـة     باسي هةيئ
دةيكات، كة لة هةموو دةزطا ثةيوةنديدرةكاني حكومةت ثَيا هاتووة، ئةركَيكي زؤرين دةكةوَيتة سةر ئـةو  

ــي خو       ــة وةزارةت ــةروةردة، ل ــة ث ــة ل ــةي تَيداي ــةو وةزارةتان ــةموو ئ ــَيكيان ه ــة بةش ــة ك ــا،  مةجَيس ــدني باَل َين
ر َيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني، هةر وةكو بينيشتان ئةرك دةخاتـة سـةر هـةموو اليـةك، هـةتا وةزارةتـي       
ََاوكردنــةوةي هؤشــياري ذينطــةيي، بــة نيســبةت   ئــةوقاف و كؤمةَلــةي ئــةو وةزارةتانــةي تــر لــة مةســةلةي ب

ضـؤن دةَلَيـي كـاري حكومـةتي عَيراقـة، كـاري        ئيتيفاقاتي نَيودةوَلةتين، بةر اسيت ئيتيفاقات، ئيتيفاقـاتَيكي 
دةوليــة، لةوانــة ئيتيفــاقي حيمايــةي توراســي عالــةمي هةيــة كــة يونســكؤ دةيكــات، ئــةوةش لةطــةَل عَيــراق   

قـانوني دةولـي هةيـة بـؤ     : دةيكـات، عَيـراق تةسـريَي خاَلـةكان دةكـات، تةرشـيحي شـوَينةكان دةكـات، دووةم        
هةيـة لـة   ( سذالمة )ةكزيية و زراعـةي عالـةمي دةيكـات، ئيتيفـاقي     ئيدارةي مةوادي كيمياوي، مونةزةمةي ئ

مةوادي كيمياوي، ئةوين مونةزةمةي عةمـةلي دةولـي دةيكـات، الئيحـةي ئيتيحـادي ئي تييـادي ئـةوروثي        
( 1959)، ئةو الئيحةي داناوة، ئيتيفاقي بازل هةية لة سـاَلي  (95)، (58)، (52)عةينةن شت لة ساَلةكاني 

ةرايات لة بةيين دةوَلةت، يةعين هةموو ئةو كارانةي كة ئَيستا باسي دةكـةين، ض بيئـةي   ئةوةش بؤ نةقَي ن
تةبيعي، ض بيئةي تةسوي ي، هةموو مشوولي ئَيمة ناكات وةكو هةرَيم، هةموو مشوولي ئةو هةيئةيـة ناكـات   

ميشدا لة بةيين دةستة وةكو هةيئة، بةَلكو كارةكة تةوزيح دةبَي لة بةيين دةوَلةتان، عرياق، هةرَيم، لة هةرَي
 .و ئةجنومةني ذينطة، لة بةيين هةموو دةزطاكاني ثةيوةنديدارين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئَيستا ئاخري صياكة  وَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان، كةرةمكة

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
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 :املاد  الرابعة
 :املمام اآلتية لتحقيق أيدافماتتاىل اهليئة 

إقرتاح السياسة العامة حلهاية البيئة من التلاث و العهل على حتسذني ناعيتمذا و رفعمذا إىل جملذس الذازراء       -1
 . للهصادقة عليما

 .وضخأ اخلطط السناية و املتاسطة و بعيد  املدى حلهاية البيئة و حتسينما -0
ال ذاابط و املعلامذات البيئيذة املطلابذة و مراقبذة السذالمة البيئيذة        إصدار التعليهات اخلاصة باحملددات و  -3

للهشاريخأ، و سالمة و صحة تنفيي ييه التعليهات مخأ األ ي بنظر ااعتبار العماد و املااثيذق الدوليذة حلهايذة    
 .البيئة و القاانني النافي 

ملذؤثر  علذى سذالمة البيئذة و إعذداد      إ راء املسذاحات و الفحاصذات املتعلقذة بامللاثذات البيئيذة و العاامذل ا       -2
 .اخلرائط البيئية بالتنسيق مخأ الازارات و اجلمات املعنية

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 :ماددةي ضوارةم

 :دةستة ئةم ئةركانة دةطرَيـتة ئةستؤ بؤ بةديهَيناني ئاماجنةكاني
 ركردن لة ثَيناوثَيشنيازكردني سياسةتي طشيت بؤ ثاراستين ذينطة لة ثيسبوون و كا -1 
 .ضاككردني جؤرةكةي و بةرزكردنةوة  بؤ ئةجنومةني وةزيران بة مةبةسيت ثةسندكردني 

 .داناني ثالني ساَلانة و ناوةنديي و درَيذخايةن بؤ ثاراستين ذينطة و ضاككردني -0
ينطـةيي و  دةرضوواندني ر َينمايي تايبـةت بـؤ دةستنيشـان كـردن و بةرزةرتيـةكان و زانيـاري ثَيويسـيت ذ        -3

ضاودَيري كردني طوجناني ذينطة بـؤ ثرؤذةكـان و سـةالمةتي و دروسـيت جَيبـةجَي كردنـي ئـةم ر َينماييانـة،         
 .لةطةَل ر ةضاوكردني بةَلَين و ثةبانة نَيو دةولةتيةكان بؤ ثاراستين ذينطة و ياسا كار ثَيكراوةكان

وني ذينطـــة و ئـــةو هؤكارانـــةي كـــة ئةجنامـــداني ر ووثَيوةكـــان و ثشـــكنينةكاني ثةيوةســـت بـــة ثيســـبو  -2
كاريطةرييان هةية لةسـةر سـةالمةتي ذينطـة و ئامـادةكردني نةخشـة ذينطةييـةكان بـة هةماهـةنطي لةطـةَل          

 .وةزارةتةكان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان دا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةوة، دةسيت بةرز بكات تكاية، بةر َيزان ئَيستا كَي لةطةَلة بةو صياكةيةي كة بة عةرةبي و كوردي خوَيندرا
 .زؤر سوثاس، كَي لةطةَل دا نية، بة كؤي دةنب ثةسند كرا، بؤ ماددةي ثَينرةم، رةرموو

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  اخلامسة

عهاهلذا وتا يذيف سياسذاتما،    يكان للميئة رئيس بدر ذة  اصذة ويذا الذرئيس األعلذى هلذا و املسذؤول عذن ا        : اواًل
واالشرا  والرقابة عليما، وتصدر عنيف وتنفي بمشرافيف مجيخأ القرارات واألوامر والتعليهات يف كل ما ليف عالقة 
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مبمام اهليئة وصالحياتما و سائر شؤونما الفنية واملالية واادارية وفق أحكام القانان، ويا املسؤول أمام جملس 
 .الازراء
 :ن يعني رئيسًا للميئة مايلييشرتط فيه: ثانيًا

 .أن يكان من مااعين االقليم و مقيهًا فييف إقامة دائهة -1
 .أن يكان حاصاًل على شماد   امعية أولية على األقل، ومتهتعًا بالكفاء  واخلرب  يف جمال اا تصا  -0
 .أن يكان حسن السري  والسلاك وغري حمكام سر ة خملة بالشر  -3

 .جلرائم اليت إرتكبتما السلطة القهعيةمل يشارك يف ا -2

 .يعني الرئيس مبرسام اقليهي وبناءًا على ترشيح من جملس الازراء: ثالنًا

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَينرةم
كاني و ئاراستة دةستة سةرؤكَيكي دةبَي بةثَةي تايبةت و خؤي سةرؤكي باآليةتي و بةرثرسة لةكارة: يةكةم

ــار و رـــةرمان ور َينماييـــةكاني    ــاودَيري كردنـــي و هـــةموو بر يـ كردنـــي سياســـةتةكاني و سةرثةرشـــيت و ضـ
ثةيوةندييان هةبَي بةئةركةكاني دةستة و دةسةآلتةكاني و هةموو كاروبـارَيكي هونـةريي و دارايـي بـة ثَيـي      

دةكـرَين و خـؤي بةرثرسـة لةبـةردةم     حوكمةكاني ياسا لةوةوة دةردةضـن و بـة سةرثةرشـيت ئـةو جَيبـةجَي      
 .ئةجنومةني وةزيراندا

 :ئةوةي بة سةرؤكي دةستة دادةمةزرَي دةبَي ئةم مةرجانةي خوارةوةي لَي بَيتة دي: دووةم
 .دةبَي لة هاووآلتي هةرَيم بَي وبةردةوام لَيي نيشتةجَي بَيت -1
ري ثســثؤر ييةكةي خــؤي لَيهــاتوويي و  دةبــَي بر وانامــةي بــةرايي زانكــؤي بةاليــةني كــةم هــةبَي و لــةبوا   -0

 .شارةزايي هةبَيت

 .خوو و ر ةوشيت باش بَي و بة تاواني ئابر وو بةر حوكم نةدرابَي -3

ََؤسَينةر ئةجنامي دابن -2  .بةشداري لةو تاوانانة نةكردبَي كة دةسةآلتي داث

 .يرانةوة دادةمةزرَيسةرؤك بة مةرسوومَيكي هةرَيمي و لةسةر ثاآلوتين لة ئةجنومةني وةز: سَييةم
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتان،
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة وةكو هةردوو لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي تةندروسيت و ذينطة لةطـةَل دةقـي ماددةكـةين، تـةنها و تـةنها      

، لــة (دواًل)ي لــة (1)دووبــارة دار شــتنةوةي بر طــة : يةكــةميان ئةوةيــةدوو موالحــةزةمان هةيــة، موالحــةزةي 
دووبارة : ، موالحةزةي دووةمين(أن يكان من مااعين ااقليم أو ساكنًا فييف: )ماددةكة كة بةو شَيوةية دةبَي
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ري حمكام ان يكان حسن السري  والسلاك وغ: ، لة ماددةكة كة بةو شَيوةية دةبَي(دواًل( )3)دار شتنةوةي بر طة 
 .، زؤر سوثاسسناية او  نحة خملة بالشر 

 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئَيسـتا كـَي دةيـةوَي قسـة بكـات لةسـةر ئـةو ماددةيـة دةسـيت بـةرز بكـات، بـةر َيزان ئـةو بةر َيزانـة               

مـر عبـدالعزيز،   بشري خَيل، ر زطار حممد دمـ ، عمـر هـةورامي، ع   . دةيانةوَي قسة بكةن، دانا سعيد صوم، د
 .كةرةمكة، ر َيزدار دانا سعيد

 :بةر َيز دانا سعيد صؤم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبَي خـوو  : من تةنيا تَيبينيم لةسةر خاَلي سَييةم لة بر طةي دووةم هةية بة نيسبةت مةرجةكان، كة دةَلَي
خـوو و ر ةوشـيت بـاش بـَي، يـةعين ض       و ر ةوشيت باش بَي و تاواني ئابر وو بةري نةبَي، ئَيمة ضـؤن دةتـوان   

قياسَيا هةية بؤ ئةوةي بتوان  بيثَيوين، ر استيةكةي ئةوة لة ر ووي ياساييةوة ئـةوة كاريـة تـاواني ئـابر وو     
 .بةري نةبَي، ثَيمواية ئةوة كارية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بشري، كةرةمكة. ر َيزدار د

 :بشري خَيل توري . بةر َيز د
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

ــة           ــةَلام ل ــوو، ب ــةواو ب ــةي ت ــة خوَيندنةوةك ــة، ل ــةزةم هةي ــةي دوو موالح ــة عةرةبيةك ــة نةص ــان ل ــن ديس م
لـة  ، (يكان للميئة رئيس بدر ة  اصة ويذا الذرئيس االعلذى هلذا     : دواًل)زيادة، ئةوين لة ( ال)نووسينةكةي 

مةجَي  زيادة، ئةطةر ئةوة هةية، دةبـَي البيـَي، لـة    ( ال)، (ويا املسؤول امام اجمللس الازراء)سةتري ئةخري 
ئـةوة  ، (مل يشذارك يف اجلذرائم الذيت إرتكبتمذا السذلطة القهعيذة      )لة نةصة عةرةبيةكـة  ( ثانيًا)خاَلي ضوارةمي 

مل )نـةك  ، (مل يكذن قذد شذارك يف اجلذرائم    : )رةكيكة لة زماني عةرةبيدا، من واي بة ضاك دةزا  كـة بـوتريَ  
 .ئةوةي بةشداري نةكردووة، زؤر سوثاس( قد شارك مل يكن)، (يشارك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار ر زطار حممد دم ، كةرةمكة
 :بةر َيز ر زطار حممد دم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 80 

هةيـة، ئَيمـة ئةطـةر ئـاوا سـةيري بكـةين، بـة زاهـريي         ( مذااعن )من موالحـةزةم دووبـارة لةسـةر مةسـةلةي     
وةكـو تـةعبريَيكي قـانوني ورد كـة     ( مااعن)، تَيدةطةين يةعين خةَلكي كوردستان، بةَلام مةسةلةي (اعنما)

َََين نايةوَي، ئةي ئي َيم بؤ ضيةتي، كة  مةعنا بدات، يان دةبَي تةعريف بكرَيت، لة تةعريفةكاندا، ئةطةر ب
ف نةكةين، ئةطةر نايةوَي، ئةطةر ضؤن تةعري( املااعن)ئَيمة ئي َيمي كوردستاني عرياق تةعريف دةكةين، 

مـان بـؤ   (مذااعن )، من لة يةك لة قانونةكان ديتوومة، قـانوني ع وبـات، تـةعريفي    (مااعن)بطةر َيينةوة بؤ 
يا أحد رعايا مجمارية العذراق و يعتذرب يف حكذم املذااعن مذن ال  نسذية لذيف إذا كذان مقيهذًا يف          ): دةكات دةَلَي
َيكين دةطرَيتـةوة كـة جنسيةشـي نيـة، ئَيمـة ئةطـةر يـةكَيا تةَلـةبي         كةسـ  (مذااعن )، ما مـةعنا  (اجلهمارية

َََي كة ئَيمة لَيرة بة جنسـية  ( مااعن)ي كوردستا ، معيارةكان ضية، كةليمةي (مااعن)من : تةقديم كرد ب
وةرمان طرتووة، عرياق بة نيزامي جنسيةي وةرطرتووة، حةز دةكةم ئـةوة بـة نـةزةري ئيعتيبـار وةربطـريَي،      

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار عمر هةورامي، كةرةمكة
 :هةورامي حممد بةر َيز عمر صدي 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةنها لةسةر سةرؤكي دةستة بـة ثَـةي تايبـةت، بـة بـاوةر ي مـن ئـةو ثَةيـة دةستنيشـان بكـرَي باشـرتة،            

هــةم واجيبــاتي دةبــَي، هــةم مامةَلــة دةكــات لةطــةَل ضــونكة دواتــر ئــةو ســةرؤكي دةســتةية، هــةم ح ــوق  و 
دامةزراوةكاني حكومي و دامةزراوةي مةدةني، بؤ ئةوةي ح وقةكاني و واجيبـةكاني ديـار بَيـت بـة ر وونـي،      

بةشداري لةو تاوانانة نةكردبَي كة : )باشرت واية ثَة تايبةتةكة دةستنيشان بكرَي، ض ثَةيةكة، خاَلي ضوارةم
ََؤس  .، تةصةور دةكةم ئةو بر طةيةش هةندَي وزووحي دةوَي، سوثاس(َينةر ئةجنامي دابندةسةآلتي داث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار عمر عبدالعزيز، كةرةمكة

 :بماءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طـةي يةكـةوة بةر اسـيت زؤر درَيـذة، نـازا       بـة نيسـبةت بر   : لةسةر ماددةي ثَينج سَي تَيبينيم هةية، يةكيان
ئةو هةموو عةتفةي بؤ ضية، ئةوة تةحييل حاصَة، ر ةئي  كـة موشـريف بـوو، كـة مةسـئول بـوو، لةبـةر        

يكان للميئة رئيس بدر ة  اصة و يا املسؤول عذن أعهاهلذا   : )ئةوة ثَيم باشة بكرَيتة يةك دَير بةو شَيوةية
، ضونكة ئةوانـة هـةموو مـةهامن نووسـراون، بـة تةبيعـةتي حـال ر ةئيسـي         (و يا املسؤول أمام جملس الازراء

، (0)، بر طـةي  (0)يةكةم ئةو ئيشانةي هةية، ضوار دَير زؤرة بؤ ئةوة، بة نيسبةت بر طـةي دوو، لـة بةنـدي    
، ضـونكة لـة ئـاخريي    (أن يكذان حاصذاًل علذى شذماد   امعيذة أوليذة      : )ثَيم باشة كة ئةوةي بـؤ ئيزارـة بكـريَ   

يف : )، ئةو عيبارةتة ئيزارـة بكـةين  (على األقل)شتَيا دياري نةكراوة، لة دواي ( يف جمال اا تصا )ة وتراو



 83 

، ئةطةر دةمانةوَي ريعَةن لة مةجالي ئيختيياصي خؤي بَي، يان (إحدى الفروم العلهية ذات العالقة بالبيئة
ــان     ــَي ، ي ََ ــتَيكي وا ب ــَي ش ــاص )دةب ــال اتختي ــومي َيَ ( م ا ــة عم ــةجالي    وا ب ــام م ــة، ك ــةوة وازح ني نَيت

ََـَي   ََـَي     : ئيختيياص، ئةطةر باس لة بيئةشة، نامانةوَي تةحديدةن ب ، يـان  (ذات العالقذة : )بيئـة بـَي، بـا ب
َََي ، كة ئةو عيبارةتةم ثَي باشة(قريب من) ، بـة  (يف إحدى الفروم العلهيذة ذات العالقذة بالبيئذة   : )، شتَيا ب

، (أن يكان حسذن السذري  والسذلاك وغذري حمكذام عليذيف      )، (0)لة خاَلي ( 3)ةندي نيسبةت خاَلي سَي، يةعين ب
َََيـي    دةيةوَي، ضونكة( علييف) كةليمةي : كةليمةي حمكوم دائيمةن دةبَي تةعةدي هةبَي بؤ حـةررَيا، دةبـَي ب

أن يكذان  ): ، ئَيمة لة هـةموويان دا دةَلـَي   (2)، بةو نيسبةت خاَلي (غري حمكام علية سر ة خملة بالشر )
ََـَي   (أن يكذان حسذن السذري    )، (أن يكذان حاصذالً  )، (ن يكان مذن مذااعين  د)، (كيا أن يكذان غذري   ): ، لَيـرةش ب

ضونكة سياقي سَي خاَلةكةي تـر نـاخوا، وا    ،(مل يشارك)، بةو كةليمةي دةست ثَينةكةين (مشرتك يف اجلرائم
َََي   .، سوثاس(رائم اليت إرتكبتما السلطة القهعيةأن يكان غري مشرتك يف اجل: )باشرتة واي لَي بكةين، ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، لَيذنةي هاوبةش ر ةئيتان،
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةر بة خاَلي سَييةم، كاك دانا سةبارةت بة خوو و ر ةوشت، خوو و ر ةوشيت باش بَيت، ( 1)بؤ تَيبيين خاَلي 

وةرةكة الي ئَيمة ثَيوةري ياسايية، ئةطةر مةحكوم نةبَي ئةو كاتة خوو و ر ةوشيت باشـة، بـؤ تَيبينيةكـةي    ثَي
، ثَيمانوايـة تَيبينيـةكي ر اسـتة، تةئكيـد كردنةوةيـة بـؤ       (مل يكن قد شذارك يف اجلذرائم  )تر كة ثةيوةندي بة 

بر طةكةي يةكةم، كة زياتر ثةيوةنديـدارة بـة   ريعَةكة، دايدةنَي  بةو شَيوةية، بؤ ثَيشنياري تَيبيين درَيذي 
ئَيمـة زيـاتر تةئكيـد دةكةينـةوة كـة ئةمـة       جيـا جيـا بـؤ ئـةو ياسـاكة       ر ووني و سادةيي، بؤ ئةوةي تةرسريي

هةموو دار َيذةراني ياسايي دةبَيت لةبةرضاوي بطرن، هةر ياسايةك دادةنَين ضةند سـادةتر بَيـت و هـاووآلتي    
ي ترة لةوةي كة تةرسـريي جيـا جيـاي بـؤ بكرَيـت، بـؤ تَيبـيين ئيختييـاص، ديـارة          باشرت لَيي تَيبطات ئيراب

 .كارةكةي ضية،، ئيختيياصةكة ثةيوةنديدارة بة مةسةلةي ذينطةييةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ان يكان مذن مذااعين االقلذيم او سذاكنًا     )زطار وتي تةبعةن لةزؤر لة ياساكاني تريشدا هاتووة، ئةوةي حاكم ر

لـة كؤبوونـةوةي ثَيشـتريين ئةمـةي ئيسـارة كـرد بةقةناعـةتي ئَيمـة مواتةنـة بةنـدة بـة جنسـيةكةوة             (فييف
ئَيسـتا جنسـيةي    بةر اسيت، كة جنسيةت هةبوو سيفةتي مواتةنةت دةدرَييَت، ئةطةر َانةوَيت يان نةمانةوَي

عَيراقيمان هةية، بؤية حاَلي حازر ئةوةي هةية، جنسيةي ئيتيحـادي، مةسـةلةي ئيتيحاديـة، بـةآلم مـواتين      
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كوردستان  ئَيمة، حةتا ئةطةر جنسـيةي عَيراقيشـمان هـةبَيت، بؤيـة ئَيمـة ئـةو صـياكةمان كـة دؤزييـةوة          
ة زؤربـةي زؤري ياسـاكان ئـةو صـياكةمان     لةكاتي خؤشـي بـراي بـةر َيزم كـاك ررسـةت بـاش دةزانَيـت، كـة لـ         

دؤزييةوة، كة لةطةَل وةزعي ئَيمة بطوجنَيت، ض ثَين ئازاد كردني عَيراق، ض دواي ئازاد كردني عَيراق، بؤية 
ئَيمة صياكةيةكي وامان نية بةنيسبةت مواتةنة لة هةرَيمي كوردستان، يان ياسايةك يـان شـتَيكي وا، حـاَلي    

 .ةكي ئيتيحاديية، زؤر سوثاسحازر ئةو بابةتة مةسةلةي
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حةسةن، رةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئـةوةي كـة سـةرؤكي دةسـتة ثَـةي تايبـةتي هـةبَيت، لةبـةر ئةوةيـة كـة سـةرؤكي دةسـتة تـةنها              

ةجنومةني دةستةش دةبَيت، كة دوايي دَيينة سةري، سةرؤكي ئةو دةستةية نابَيت، لةهةمان كاتدا سةرؤكي ئ
مودير عامي زؤربةي وةزارةتةكان تَييدا بةشدارن، بؤية ثَيويستة بةر اسيت ثَةكةي تايبةت بَيت، بةنيسبةت 
ثسثؤر ييةكةي، لَيرةدا ئَيمة ديارة بر وانامةي زانكؤمان كردووة بـة ئةسـاس بـؤ ثسـثؤر ييةكةي، ضـونكة ئـةم       

رةنيــة، ثَيــا دَيــت لةكؤمــةَلَيا دامودةزطــاي تــر كــة       : دةســتةيةكي ئيدارييــة، دووةم   :دةســتةية، يةكــةم 
 .دامودةزطاكانين هةم ئيدارين و هةم رةنيشن، كة لةوَي ئيختيياصات تةبعةن جيا دةبَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــة ئيشــارةتيان ثَيكــرا، تــا بيخةينــة  بــةر َيزان ئَيســتا ئــاخر صــياكة  وَيننــةوة، لةطــةَل ئــةو تةعديالتانــةي
 .دةنطدانةوة، رةرموون

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  اخلامسة
يكان للميئة رئيس بدر ة  اصذة ويذا الذرئيس االعلذى هلذا و املسذؤول عذن اعهاهلذا وتا يذيف سياسذاتما،           : اواًل

عنيف وتنفي باشرافيف مجيخأ القرارات واالوامر والتعليهات يف كل ماليف عالقذة   واالشرا  والرقابة عليما، وتصدر
مبمام اهليئة وصالحياتما وسائر شؤونما الفنية واملالية واالدارية وفق احكام القانان، ويا املسؤول امام جملذس  

 .الازراء
 :يشرتط فيهن يعني رئيسًا للميئة مايلي: ثانيًا

 .ساكنًا فييف ان يكان من مااعين االقليم او -1
 .ان يكان حاصاًل على شماد   امعية اولية على األقل، ومتهتعًا بالكفاء  واخلرب  يف جمال اال تصا  -0

 .ان يكان حسن السري  والسلاك وغري حمكام سناية او  نحة خملة بالشر  -3
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 .مل يكن قد شارك يف اجلرائم اليت ارتكبتما السلطة القهعية -2

 .قليهي وبناء على ترشيح من جملس الازراءيعني الرئيس مبرسام ا: ثالنًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بةكوردي بيخوَيننةوة، باشة كاك عوني نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو
 
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كي ئيسـارة كـرد، كـة دةَلَيـت     تةوز م ئةوةية كة نوقتةي نيزاميشـة، لةبـةر ئـةوةي كـاك شـَيروان مـةوزوعيَ      
ئـةو قسـةية ر اسـتة، ئَيمـة بةشـَيك  لـة عَيـراق،         112مواتةنة باس كراوة، لة دةسـتووري عَيراقـي مـاددةي    

مواتين كوردسـتان مواتنـة لـة مواتنـةكاني عَيـراق، بـةآلم ئةطـةر ئَيمـة تَيبـيين بكـةين قـانوني ثةرلـةمان و             
تةرشـيح دةكـرَين بـؤ هـةر مةنسـةبَيا ئـةحكامي عاممـان         قانوني ئةجنومـةني وةزيـران، ئـةو كةسـانةي كـة     

ــَي       ََ ــرة ب ــردووة، لَي ــةر ك ــان لةس ــاوة، ئيتيفاقم ــة      (او سذذاكنَا)دان ــت ب ــَي ببَي ــاوازة، دةب ــة جي ــةوة بابةتةك ئ
ئةوة لةياساي ثةرلةماني كوردستانين بةو شـَيوةية هـاتووة، ئةطـةر ئيرـازةم دةدةنـَي بيخوَينمـةوة       (وساكنًا)

 .بؤتان، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــوثاس،  ــةك ( وسذذاكنًا)زؤر س ــةرةبي        (او سذذاكنَا)ن ــة ع ــارة ب ــة دووب ــةت، تكاي ــة نيزاميةك ــؤ نوقت ــوثاس ب س
 .بيخوَيننةوة ثاشان بةكوردي

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  اخلامسة

لذرئيس االعلذى هلذا و املسذؤول عذن اعهاهلذا وتا يذيف سياسذاتما،         يكان للميئة رئيس بدر ة  اصذة ويذا ا  : اواًل
واالشرا  والرقابة عليما، وتصدر عنيف وتنفي باشرافيف مجيخأ القرارات واالوامر والتعليهات يف كل ماليف عالقذة  

لذس  مبمام اهليئة وصالحياتما وسائر شؤونما الفنية واملالية واالدارية وفق احكام القانان، ويا املسؤول امام جم
 .الازراء
 :يشرتط فيهن يعني رئيسًا للميئة مايلي: ثانيًا

 .ان يكان من مااعين االقليم و ساكنًا فييف -1
 .ان يكان حاصاًل على شماد   امعية اولية على األقل، ومتهتعًا بالكفاء  واخلرب  يف جمال اال تصا  -0

 .ان يكان حسن السري  والسلاك وغري حمكام سناية او  نحة خملة بالشر  -3

 .مل يكن قد شارك يف اجلرائم اليت ارتكبتما السلطة القهعية -2



 86 

 .يعني الرئيس مبرسام اقليهي وبناء على ترشيح من جملس الازراء: ثالنًا
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ثَينرةم

و بةرثرسة لةكارةكاني و ئاراستة  دةستة سةرؤكَيكي دةبَي بةثَةي تايبةت و خؤي سةرؤكي باآليةتي: يةكةم
ــةكي       ــةرمان ور َينماييـ ــار و رـ ــةموو بر يـ ــي و هـ ــاودَيري كردنـ ــيت و ضـ ــةتةكاني و سةرثةرشـ ــي سياسـ كردنـ
ثةيوةندييان هةبَي بةئةركةكاني دةسـتةو دةسـتةآلتةكاني و هـةموو كاروبـارَيكي هونـةريي دارايـي بـة ثَيـي         

ئـةو جَيبـةجَي دةكـرَين و خـؤي بةرثرسـة لةبـةردةم       حوكمةكاني ياسا لةوةوة دةردةضـن و بـة سةرثةرشـيت    
 .ئةجنومةني وةزيراندا

 :ئةوةي بة سةرؤكي دةستة دادةمةزرَي دةبَي ئةم مةرجانةي خوارةوةي لَي بَيتة دي: دووةم
 .دةبَي هاووآلتي هةرَيم ودانيشتووي بَيت -1

خـؤي لَيهـاتوويي و    دةبَي بر وانامةي بةرايي زانكـؤي بـةالني كـةم هـةبَي و لـةبواري ثسـثؤر ييةكةي       -0
 .شارةزايي هةبَيت

 .دةبَي خوو و ر ةوشيت باش بَي و بة تاواني جينايةت يان كةتين لةكةدار بةشةرةف حوكم نةدرابَي -3

ََؤسَينةر ئةجنامي دابن -2  .بةشداري لةو تاوانانة نةكردبَي كةدةسةآلتي داث

 .ني وةزيرانةوة دادةمةزرَيسةرؤك بة مةرسوومَيكي هةرَيمي و لةسةر ثاآلوتين لة ئةجنومة: سَييةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََنـد بكـات          بةر َيزان ئَيستا بةو شَيوةي كة خوَيندرايـةوة دةيةينـة دةنطـةوة كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت ب
 .تكاية،، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية،، بةكؤي دةنب وةرطريا، بؤ ماددةي شةشةم رةرموو

 :زةيير ؤذان عبدال ادر د. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  السادسة
تتألف اهليئة من الدوائر التالية، وتدار كل دائر  منما من قبل ماظف حاصل على شماد   امعية أوليذة  : اوالًَ

 :يف جمال ا تصا  الدائر ، ويعاونيف عدد من املاظفني
 .الدائر  االدارية واملالية -1
 .الدائر  القانانية -0

 .البيئية واالعالم دائر  التاعية -3

 .دائر  الشؤون الفنية والاقاية من االشعام -2

 .لرئيس اهليئة استحداث أو دمج أو إلغاء أ  من املديريات ضهن تشكيالت اهليئة وفقًا ملتطلبات عهلما: ثانيًا
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي شةشةم

ي خوارةوة ثَيكدَي و هةر رةرمانطةيةكين لةوانة لةاليةن رةرمانبةرَيكي كـة  دةستة لةم رةرمانطانة: يةكةم
بر وانامةي بةرايي زانكؤي هـةبَي لـةبواري ثسـثؤر ي رةرمانطةكـةي بـةر َيوة دةضـَيت و ضـةند رةرمانبـةرَيا         

 .ياريدةي دةدةن
 .رةرمانطةي كارطَير يي و دارايي -1
 .رةرمانطةي ياسايي -0

 .نطةيي و ر اطةياندنرةرمانطةي هؤشياركردنةوةي ذي -3

 .رةرمانطةي كاروباري هونةري و خؤثاراسنت لة تيشكدانةوة -2

ســةرؤكي دةســتة بــؤي هةيــة هــةر بةر َيوةبةرايةتيــةك لــةناو ثَيكهاتــةي دةســتة بــة ثَييــي ثَيويســيت   : دووةم
 .كارةكان لةنوَي دامةزرَييَن يان لَيكيان بدات يان هةَليان وةشَينَيتةوة

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .ليذنةي ياسايي تكاية ر ةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة وةكو هةردوو ليذني ياسايي و تةندروسيت و ذينطة، تةئيـدي ماددةكـة دةكـةين، بـةآلم بةر ةضـاوكردني      

 دواي وشــةي(الذازير  بدر ذة )ئيزارـةكردني وشـةي   : ئـةو موالحةزاتانـةي كـةبؤتان ر وون دةكةمـةوة، يةكـةم     
البردنـي  : دةمج كردني بر طةي يةك و دووي ماددةكـة، سـَييةم  : كةلة بر طةي يةكةمدا هاتووة، دووةم ماظف
دوائذر  )كة لة بر طةي ضواردا هاتووة، ثاشان ئيزارـة كردنـي بر طةيـةك بـةناوي     ( والاقاية من االشعام)وشةي 

نري ماددةكة، لة دووةم دووبـارة صـياكة كردنـةوةي دووةم    كة دةبَيتة بر طةي ثَي( اهليئة يف حمافظات االقليم
جمللس الازراء استحداث أو دمج أو إلغاء أ  من الدوائر ضهن تشذكيالت اهليئذة   : ثانيًا: )كة بةم شَيوةية دةبَيت
كةواتة بةئيزارة كردني ئةم تةعديالتـةو ئـةم دةمـج كردنـةو ئـةم طؤر انكارييـة حـةز        ( وفقًا ملتطلبات عهلما

تتألف اهليئة من الذدوائر التاليذة، وتذدار    : اوالًَ: تةشكيالتةكةتان بؤ  وَينمةوة، كة بةم شَيوةية دةبَيت دةكةم
كل دائر  منيف من قبل ماظف حاصل على شماد   امعية أولية يف جمال ا تصا  الدائر ، ويعاونيف عدد من 

 :املاظفني
 .الدائر  االدارية واملالية والقانانية -1

 .لبيئية واالعالمدائر  التاعية ا -0

 .دائر  الشؤون الفنية -3

 .دوائر البيئة يف حمافظات االقليم -2

 .جمللس الازراء استحداث أو دمج أو إلغاء أ  من الدوائر ضهن تشكيالت اهليئة وفقًا ملتطلبات عهلما: ثانيًا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََنـد بكـات تـا ناويـان بنووسـ ، سـيوةيل       بةر َيزان ئةوةي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية قسـة بكـات دةسـيت ب   
عومسان، شََير حممد، دكتؤر بةشري، ئةَ  عومةر، تارا ئةسعةدي، ئة ةد وةرتي، مسـرية عبـداهلل، سـيوةيل    

 .خان، رةرموو
 
 
 

 :ا د عنهانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

(  زراء استحداث أو دمج أو إلغاء أ  مذن الذدوائر  جمللس الا: ثانيًا) بةنيسبةت ماددةي شةشةم، رةقةرةي دووةم،
لةبـةر  ( جمللس الازراء بالتنسيق مذخأ اهليئذة، اسذتحداث أو دمذج أو إلغذاء أ  مذن الذدوائر       )ثَيم باشة بنووسرَيت

ئةوةي دةستة دائيمةن مةعين دةبَي بة ئين و كارةكان، ئةطةر تةنها ئةجنومةني وةزيران ئةو ئيشةي كـرد،  
 .دةبَيت لَيرةدا، بة تةنسي  لةطةَل دةستةدا، سوثاسدةوري دةستةكة ضي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شََير خان، رةرموو
 :بةر َيز شََير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اســيت مــن بةنيســبةت مــاددةي شةشــةم بر طــةي ضــوار، زؤر ر َيــزم هةيــة بــؤ هــةردوو ليذنــةي ياســايي و    

بةر اسيت ئةو بر طةي ضوارة هةموو ميحـوةري ئيشـةكة لـةو بر طةيـةدا دةكرَيـت،       تةندورسيت و ذينطة، بةآلم
و ويقايذة مذن   ضؤن ئةبَي وي اية من االشعا  بةبَي موبةر ير  البربَيت، بة عةكسةوة دائـريةي كاروبـاري رـةني    

، دةبـَي ئـةو   كة زؤر طرنطة، ضونكة ئةطـةر بةر اسـيت تـةتبي ي قـانون بكـةين     خترب البيئي املركز  املاالشعام و
شوَينانة زؤر طرنطي ثَي بدرَيت، لةبةر ئةوةي تؤ ئةطـةر ئَيسـتا ئـةوةي بـؤ دابنَييـت سـبةييَن لـة ميزانيـةدا         

و ( دي، ئـَين، ئـَين  )كةخؤمان دةزان  كة ئةو موختةبةري بيئية ضـةند ثـارةي دةوَيـت، ئَيمـة موختةبـةري      
كة بةر اسـيت ئةطـةر ئَيمـة سـةيري ياسـاي ذمـارة       ئةوانة زؤر بةهةند وةردةطرين، لَيرةش دةبَي وابَيـت، ضـون  

بكةين، زؤر شيت باشي تَيداية، كة خزمةتي هةموو ذينطة دةكات، يةكَي لةوانة لـة بـابي    0225ي ساَلي (5)
ََ ي يةكـةم دةَلَيـت    حتذدد اهليئذة مقذايس مسذتايات التلذاث املسذهاح بمذا يف امليذاه املسذتخدمة          ) سَييةم، لة رةصـ

حتدد الازار  التلاث املسهاح بما النبعاثات كافة االنشذطة امللاثذة للذمااء يذبني     ) دةَلَيت (01)ماددةي ، (للشرب
ئايا تـؤ شـوَينَيكت نـةبَي ئةوانـة     (. املستايات املسهاح بما ملستايات االشعام) بر طةي سَييةكةي دةَلَيت لة (فيما

ــاو      ــةآلم ب ــةين، ب ــَي ناك ــيت ث ــتا هةس ــة ئَيس ــةرة، ئَيم ــيت زؤر خةت ــات بةر اس ــةو   بك ــةر ئ ــة موختةب ــةن ل ةر  بك
قوتابيانةي كة لـة ريزيـاي نـةوةوي دةخـوَينن، يـان ئـةو كارمةندانـةي كـة لـة نةخؤشـخانةي نةوةويـدا كـار             
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ََةن ياسايةكمان نية بؤ ئيشعا ، كة ئةوانة هةموويان ذيانيان لة خةتةرداية، هةر كةسَيا  دةكةن، ئَيمة ئةص
تـووش دةبَيـت و دواي ضـةند سـاَل دةر دةكـةوَيت، كـة خؤتـان        بةوَيدا بر وات بةتايبةتي طةنج، زؤرنةخؤشي 

دةزانن ئةو نةخؤشيانةش سةروماَلية، با ئيرت خةَلا زةريبةي نةدات، لةبةر ئـةوة ئـةو دائـريةي كاروبارييـة     
هيواداريشم ليذنةي تةندورسيت زؤر باش ضاودَيريان بكات و خاوةن اختييـاص دابنـدرَيت، نـةك خـةَلكَيا     

دنةوةي بؤشايي، يةعين ئةوانة دةبَي خةَلكي زؤر شـارةزاو لَيهـاتوو بـن كـة تـةع  دةكـرَين       هةبَيت بؤ ثر كر
 .لةوَيدا، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، دكتؤر بةشري، رةرموو
 :بشري خَيل تؤري . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باسـي مةسـةلةي زمااـان كـردووة، زؤر ئةنـدام ثةرلـةمانين        ئَيمة زؤرجار وا بووة لة دار شتنةوةي ياسـاكان 

باسي لةوة كردووة، تةئكيديشـي لةمانـة كردؤتـةوة، هـةموو جـار دةبيـن  ئـةو هةآلنـة دووبـارة دةبَيتـةوة،           
حةتا لة وةقائيعي كوردستانيشدا، يةعين موالحةزة دةكةين لة نةرسي قانونةكانيشدا لةوَيدا ديسان كةَلةتي 

َيداية، كةَلةتي نةحوي زؤري تَيداية، بةزماني عةرةبي، يان نةنووسرَيت بةزماني عةرةبي كة ئيمالئي زؤر ت
دةشنووسرَيت هةَلة ضنَيكي زمانةواني لـة ثةرلـةمان هـةمانبَيت، ئةطـةر نـا لةوانةيـة خؤمـان لـةناو ئةنـدام          

اســاكااان بــؤ بَيــت تــا ثةرلةمانةكانــدا شــيت وامــان هــةبَيت، ليذنــةي ئــةوقام ئَيمــة ئامــادةين كــةوا ثــر ؤذة ي
دائيمـةن  ( تتذألف اهليئذة مذن الذدوائر التاليذة     : اوالًَ)لةاليةني زمانةوانيةوة ضاكي بكةينةوة، لة يةكـةم دةَلَيـت  

َََي  االتية، دوو شـوَيين تـرين لَيـرةدا بـا االتيـة       وشةي تالية ماناي ئةوانةي خوارةوة نادات، بةَلكو دةبَيت ب
ةدا دةبَي ببَيت بة االتيـة، منـين ر ام لةطـةَل ر اي شـََير خانـة، كـةوا وي ايـة مـن         هاتووة، بةآلم ئةو تالية لَير

االشعا  زؤر طرنطة كة ََينَيتةوة، بةتايبةتي ئَيمة ئَيسـتا كـة لةكوردسـتاندا لـةثاش كيميابـاراني هةَلة ـةو       
 .َلَينن، زؤر سوثاسئةوانةوة، زؤر نةخؤشي وامان ماوة كةوا ئَيستاش لة ئاسةواري ئيشعا  و تيشكةكان دةنا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةَ  خان، رةرموو
 :بةر َيز ئةَ  عمر ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــعا         ــن االش ــة م ــةني و وي اي ــاري ر ــريةي كاروب ــابَي دائ ــةوا ن ــان، ك ــََير خ ــين هــاور ام لةطــةَل ش ــة من هةَلبةت

دووداتي بؤ بكرَيت، ضونكة ئَيمة هـةموومان دةزانـ  كـة    هةَلبطريَيت، بةَلكو ََينَيتةوة، تةنها ئيزارةي تةرة
ئَيستا واي لَيهاتووة، لةزؤر شـوَينةكان لـةزؤر ئةبنيـةو ماَلـةكانين وايـان لَيهـاتووة ئـةو ئةبراجانـةي كـة بـؤ           
تةرةدووداتي بةسي مؤبايل و ئةو شتانة دائةندرَيت، بةثارةيةكي كةم دائةندرَيت لةسةربانةكان و كةضي بة 
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مــةتر ضوارطؤشــة تةئســرياتي دةبَيــت، بةتايبــةتي لةســةر منــداَل و خــةَلكانَيا كــة بونيــةيان  122نزيكــةي 
كــةميا ناســا و زةعيفــة، بــةآلم لةطــةَل ئةوةشــدا مــن ثرســيارَيكم هةيــة لــة ليذنــةي هاوبــةش، خؤتــان لــة  

ني دةسـةآلتي  ئاماذةتان بة مـاددةي يةكـةم كـردووة، كـةوا بـؤ كؤتـايي هَينـا       / 2/1ر اثؤرتي ليذنةدا لة ر ؤذي 
سةرؤكي ئةو دةستةية، ضونكة ئةطةر دةستة سةرؤكةكةي كة دانـرا بـةو مةرجانـة، بـةآلم نـازا  لَيـرة ئـةو        

 .ماددةية بؤ البرا، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تارا خان، رةرموو
 :بةر َيز تارا حتس  ياس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
الني ذينطةيي بؤ زياد بكرَيت، ضونكة ضـةند ئـةركَيكي ئـةم دةسـتةية     من واي دةبينم رةرمانطةي ث: يةكةم

هاوكارةكـا  لـةثين مـن    : كة لةسةرةوة هاتووةو باسـكراوة، ثةيوةنـدي بـة ثالنـي ذينطةييـةوة هةيـة دووةم      
باسيان كرد، ئةوة خاَلة طرنطةكةم لـةالم سـةبارةت بـة رةرمانطـةي هونـةري وخـؤ ثاراسـنت لـة تيشـا، جيـا           

كرَيت بة دوو رةرمانطةي جياواز، ضونكة وةكو دةزانـ  ئَيسـتا لـةعَيراق بةطشـيت و لةهـةرَيمي      بكرَيتةوة، ب
كوردســتانين لةبــةر ئــةوةي ثــي  بــوون بةمــةوادي تيشــكةوةر طةيشــتؤتة ر ادةيــةك وا بــزا  هــةموو           

سيت ئيشعا  ر اطةياندنةكان و ساييت ئةنتةرنَيت هةموو، ئين كردنَيكي زؤريان هةية لةسةر ئةو بوارة، بةر ا
دةورَيكي زؤر طةورةي ديوة بؤ ثي  بووني ذينطة بةتايبةتي لة عَيـراق و لةكوردسـتان لةبـةر ئـةوة هـاور ام      
لةطةَل دكتؤر بةشري و ئةَ  خان و شََير خانين، لةبةر ئةوةي بايةخ بـةم اليةنـة بـدرَيت بةتايبـةتي لـةو      

دكتـؤرا كـةمرت نـةبَيت، تـاكو ئـةو كـارةي كـة         دوو رةرمانطةية ثَيويسـتة سةرثةرشتيكارةكانيشـيان بـة ثَـةي    
دةيكةن و ئةو ثرسيارانةشي كة لَييان دةكرَيت لة دةستةكة، بةر اسيت شتيان ثَي بَيت بتـوانن خزمـةتي ئـةو    

 .بوارة بكةن، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر ئة ةد وةرتي، رةرموو
 :ا د ابراهيم عَي. بةر َيز د

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
من ثشتيواني لةو تةعديالتانة دةكةم كة هةردوو ليذنةكة ثَيشنياريان كردووة، بةآلم من ثَيم باشـة ئـةوةي   
ََي ثر ؤذةكةدا هاتووة دائريةي قانوني بة سةربةخؤيي ََينَيتةوة، نةك لةطةَل دائـريةي ئيـداري و    كة لة ئةص

طرنطة لةو بارةيةوة، ئةطـةر بشـكرَيت تـةختييت بـؤ زيـاد      ماليةدا بَيت، ضونكة ئةركي ياسايي ثَيم وابَي زؤر 
بكرَيت، دائريةي تةختيت و قانون بَيت، ئةكرَي كاروباري رةني لةطةَل دائريةي ئيداري و مالي و رةني بَيت، 

 .يةعين واي لَي بَيت، بةآلم دائريةي قانوني وةكو خؤي بةسةربةخؤيي ََينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة



 61 

 .سةمرية خان، رةرموو
 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـن ثـَيم باشـة كـة     دائر  الشؤون الفنيذة و الاقايذة مذن االشذعام،     بةنيسبةت ماددةي شةشةم بر طةي ضوارةم، 

كـةم، بةنيسـبةت   وي اية من االشعا  ََييَن، ضونكة زؤر لةبرادةرانين باسيان كـرد مـن حـةز ناكـةم باسـي ب     
او االقسـام والشـعب ئـةوةش     لذرئيس اهليئذة اسذتحداث أو دمذج أو إلغذاء أ  مذن املذديريات       : ثانيذاً  :خاَلي دووةم

 .، زؤر سوثاسضهن تشكيالت اهليئة ئيزارة بكرَيت،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ليذنةي هاوبةش ر ةئيتان
 :حسن حممد سورة. بةر َيز د

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

بةنيسبةت ئةو ر ايةي كة دةستة بؤي هةية هةر بةر َيوةبةرايةتيةك لةناو ثَيكهاتةي دةستة بةثَيي ثَيويسيت 
كارةكان يان لةنوَي داَةزرَييَن يان لَيكيان بدات، منـين لةطـةَل ئـةو ر ايـةدام كـة بةتةنسـي  لةطـةَل دةسـتة         

َيت، رةرمانطةي كاروبـاري هونـةري و خؤثاراسـنت لـة     بَيت ئةمة شتَيكي باشة، بةنيسبةت ئةو خاَلةي كة دةَل
تيشا، البردني خؤثاراسنت لـة تيشـا بـةو مانايـة نيـة كـة ئَيمـة ئـةو ئةركـة طرنطـةي لـة ئةسـتؤي دةسـتة              
البةرين، بـةَلكو مةبةسـتمان لةوةيـة كـة رةرمانطـةي كاروبـاري هونـةري هـةروةكو خؤتـان باسـتان كـرد، لـة             

التفتيش الصناعي، التلذاث البيئذي،   )كؤمةَلَيا كاري طرنطة، يةكَيا لةوانة  0225ي ساَلي (5)قانوني ذمارة 
يـةعين تـؤ تـةنها    ( اقايذة االشذعائية واملختذرب   الد البيئي، تقيم االثر البيئي، قسم املااد الكيهياوية، قسم صالر

ةسـر  ناوي يةك قسـم بَكـَيين بـة رةرمانطـةي كاروبـاري هونـةري وةك ئـةوة وايـة تـؤ ئـةم رةرمانطةيـةت ح           
كردبَي تةنها بةو ئيشة، بةآلم ئةم رةرمانطةية وةكو لة هةموو دةوائريَيكدا هاتووة، دائيمةن رةرمانطـة ثَيـا   
هاتووة لة كؤمةَلَيا قسم، ئةم رةرمانطةيةش ثَيا دَيت لة حةوت قسم هةر وةك باسـم كـرد، دوو قسـم كـة     

 .زمين ئةو رةرمانطةية دةبَيت، زؤر سوثاس ، و قسم اثخترب، لة االشعائية ئَيوة باستان كرد، قسم الوقاية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةنــدَي موالحــةزات هــات ســةبارةت بــة هةيكةلةكــة كــة كاروبــاري ياســايي بــةجيا ََينَيتــةوة، يــان بــة جيــا  

اقةشةي ئةوةمان كرد، ئَيمة ئةطةر لةسةر ئةساسي سياسةتي تةرشي  بر ؤين، حةز نةمَينَيتةوة، ئَيمةش مون
دةكةين دةزطاكان كةم بكةينةوة، لةوَين زؤر موناقةشة كرا، هةردوو ليذنـة ثَييـان بـاش بـوو كـة كاروبـاري       
ــةو       ــةنها ئ ــاي ئــةوة نيــة كــة ت ــةوة مان ــةآلم ئ ــالي، ب ــداري و م ــاري ئي ــت، لةطــةَل كاروب ــج بكرَي  ياســاين دةم



 60 

موديريةتانةي كة ناويان هاتووة ئةواني تر حةقي شـوعبةيان هةيـة، يـان حـةقي قسـميان هةيـة، ئـةوانين        
حةقيان هةية شوعبةو قسـم بكةنـةوة، ئيحتيمالـة شـوعبةكان كـة جيـا دةكةنـةوة بـةطوَيرةي ئيختيياصـي          

لةبـةر تةرشـي  بـوو،     دائريةكة دابةشي دةكةن و ناوي لـَي دةنـَين، بؤيـة ئَيمـة ر ةئيمانـدا كـة دةمـج بكرَيـت،        
بةنيسبةت ئةوةي ئيشـعا  كـاك دكتـؤر حةسـةن وةآلمـي دايـةوة، ئـةوةي تـر مـن نـازا  ر اسـتة كـاك دكتـؤر              
حةسةن ئيشارةتي ثَيدا لة بةيين دةستةو ئةجنومةني وةزيران، بةآلم دةبَي ئةوةش لة بـري نةكـةين كـة ئـةو     

ديريـات بـؤ خـؤي دةسـتكاري بكـات، تـةنها بـة        دةستةية سةر بة ئةجنومةني وةزيرانة، مام ئةوةشي نيـة مو 
ر َيطاي ئةجنومةني وةزيران دةبَيت، كةواتة نازا  تةنسي  لَيرةدا بة قةناعةتي من هي  مانايةك ناطةيـةنَي،  
يةعين ئةطةر تةنسي  نةبَي ضي دةبَي،، من مةخيةدم ئةو خاَلةية، بؤية ئةطـةر دائريةيـةك ر ةبـيت لةطـةَل     

ر بوو، دةستةآلتةكةش درا بة دائرية باآلكـة ئـةوة دةسـتةآلتةكة ئـةو بـةكاري دَيـيَن،       دائريةيةكي لةخؤي باآلت
سةبارةت بة ثرسياري ئةَ  خان، كة دةَلَيت شـروتي روقـدانيان دانـابوو، مـن لةسـةرةتاي دةسـت ثَيكردنـي        

كـة ر اثـؤرتي   طفتوطؤكان ئيشارةمت بةوة دا، كة ئةو دوو ر اثؤرتـةي ثَيشـوو وةكـو ئـةوة وايـة كـة نـةبووبَينت،        
تازةمشان موناقةشة كـرد، هـةموو ر ةئيمـان وابـوو كـة ئـةم رةقةرةيـة البربَيـت، بةزؤرينـةي دةنطـين البـرا،            
نةهاتة ناو ياساكة، ئيمكانة ئةوانةي كة ثَةي تايبةت وةردةطرن بؤ ئةم دةزطاية، وةك ئةواني تـر كـة ضـؤن    

 .كة ثَةي تايبةتي هةية، زؤر سوثاسثَة وةردةطرن هةمان مامةَلة دةبَيت، لةطةَل ئةم دةزطاية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي تةندروسيت تكاية دةربارةي تيشا دووبارة ر ةئي خؤتان ر وون بكةنةوة، ئةطةر بةر َيزان قةناعةتيان 
 .هات كة ثَيشنيارةكةيان سةحب بكةن، ئةطينا مةجبور دةب  بيخةينة دةنطدانةوة، رةرموو

 :د سورةحسن حمم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئةمة رةرمانطةي كاروباري هونةريية، رةرمانطةش لة كؤمةَلَيا قسم ثَيا دَيت، قسـمين لةكؤمـةَلَيا   
وةحدات، كةواتة ئةطةر ناوَيا نةهاتيَب لةناوة رةئيسيةكة ياخود لةطةَل ناوي رةرمانطةكة، بـةو مانايـة نيـة    

وي ايــة مــن )ة، بــةَلكو بــةو مانايــة دَيــت كــة ئــةم رةرمانطةيــة كارةكــةي لــة كــة ئَيمــة كارةكــةمان هــةَلطرتوو
زياترة، بؤية ئةطةر ناو بهَين  ئةبَي ناوي هةموو قسـمةكان بهَيـن ، ودـان رةرمانطـةي كاروبـاري      ( االشعا 

ملذااد  التفتيش الصناعي، التلاث البيئذي، الرصذد البيئذي، تقذيم االثذر البيئذي، قسذم ا       )هونةري كة ئيشةكانيان
يـةعين ئةمـة كؤمـةَلَيا قسـمي ئـةو رةرمانطةيـةن، كـة دةبَيـت          (اقاية االشعائية واملختذرب الالكيهياوية، قسم 

هةموو ناوةكان بهَين ، بؤية نابَيت رةرمانطةي كاروباري هونةري تـةنها حةسـم بكـةين بـة ئيشـعا ، بـةَلكو       
 .سهةموو كارةكان دةكات خؤشي لة قانونةكةدا واهاتووة، زؤر سوثا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا شََير خان، ئةطةر ر وونة ثَيشنيارةكةت سةحب دةكةيت يان بيخةينة دةنطةوة،، رةرموو
 :بةر َيز شََير حممد جنيب
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 من تةنها تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةيـة كـة خـؤي لـة حكومةتـةوة هـاتووة، ئـاوا هـاتووة، يـةعين ئَيـوة لةطـةلَ           

حكومةت قسةتان كردووة كة طؤر ي، ضونكة لةاليةن حكومةتةوة ئةم ثر ؤذة ياساية هاتووة، باشة مادام بـةو  
 .ر يز بةندية هاتووة، ئاسايية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر ســوثاس، ئَيســتا ثَيشــنيارةكةي ســةحب كــرد، ليذنــةي ياســايي ئَيســتا ماددةكــة  وَيننــةوة تــا بيخةينــة   

 .انةوة، رةرموو كاك شَيرواندةنطد
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةك خاَلي شََير خااان جواب نةدايةوة، باسي موختةبةراتي كرد، ئَيستا حاَلي حـازر موختةبـةراتي ذينطـة    

تي تَيدا نية، لةذَير ناوي هةية، بةآلم كة لةناو ثر ؤذةكةدا نةهاتووة، ماناي وانية كة ئةو دةزطاية موختةبةرا
 .موديرياتةكان بة تةئكيد موختةبةراتين هةية، ئَيستاش قائيمةو كاري خؤيان دةكةن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ماددةكة  وَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة، رةرموون
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وتدار كل دائر  منما من قبل ماظف حاصل على شماد   امعيذة أوليذة   : تتألف اهليئة من الدوائر اآلتية: اوالًَ
 :يف جمال ا تصا  الدائر ، ويعاونيف عدد من املاظفني

 .الدائر  االدارية واملالية والقانانية -1
 .دائر  التاعية البيئية واالعالم -0

 .دائر  الشؤون الفنية -3

 .افظات االقليماحمل دوائر البيئة يف  -2

جمللس الازراء بالتنسذيق مذخأ رئذيس اهليئذة اسذتحداث أو دمذج أو إلغذاء أ  مذن الذدوائر ضذهن تشذكيالت            : ثانيًا
 .اهليئة وفقًا ملتطلبات عهلما

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي شةشةم
ةر رةرمانطةيةكين لةوانة لةاليـةن رةرمانبـةرَيا بـة    دةستة لةم رةرمانطانةي خوارةوة ثَيكدَي و ه: يةكةم

ثَةي بةر َيوةبةر كة بر وانامـةي بـةرايي زانكـؤي هـةبَي لـةبواري ثسـثؤر ي رةرمانطةكـةي بـةر َيوة دةضـَيت و          
 .ضةند رةرمانبةرَيا يارمةتي دةدةن
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 .رةرمانطةي كارطَير يي و دارايي و ياسايي -1
 .طةياندنرةرمانطةي هؤشياركردنةوةي ذينطةيي و ر ا -0

 .رةرمانطةي كاروباري هونةري -3

 .رةرمانطةي ذينطة لة ثارَيزطاكاني هةرَيم -2

ئةجنومةني وةزيران بةهةماهةنطي لةطةَل سةرؤكي دةستة بؤي هةية هةر بةر َيوةبةرايةتيةك لـةناو  : دووةم
 .يان وةشَينَيتةوةثَيكهاتةي دةستة بة ثَييي ثَيويسيت كارةكان لةنوَي دامةزرَييَن يان لَيكيان بدات يان هةَل

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا بةو شَيوةية كة بةعةرةبي و كوردي خوَيندرايـةوة، دةيةينـة دةنطدانـةوة، كَييـي لةطةَلدايـة      
ََند بكات تكاية،، رةرموون كَييي لةطةَلدا نية،، بةكؤي دةنب وةرطريا، بؤ ماددةي حةوتةم تكاية  .بادةسيت ب

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  السابعة
 :يكان للميئة جملس برئاسة رئيس اهليئة وممنلي الازرات االتية بدر ة التقل عن مدير عام: اواًل

 .وزار  الدا لية -1
 .وزار  البلديات والسياحة -0

 .وزار  التعليم العالي والبح  العلهي -3

 .وزار  التخطيط -2

 .زراعة واملاارد املائيةوزار  ال -8

 .وزار  الصحة -6

 .وزار  التجار  والصناعة -1

 .وزار  النروات الطبيعية -5

 .وزار  الكمرباء -9

 .وزار  النقل واملااصالت -12

 .ع اين من اخلرباء املختصني يف ااية البيئة بقرار من رئيس اهليئة -11

 .ممنل عن كل حمافظة من حمافظات االقليم -10

وللرئيس عند ال رور  دعاتيف ال تهام عارئ وتتخي القرارات فييف بأغلبية عدد  تهخأ اجمللس شمريًا، : ثانيًا
 .احلاضرين، ويف حالة التساو  يف االصاات ير ح اجلانب الي  يصات معيف الرئيس

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ي ئــةم وةزارةتانــةي خــوارةوة و بــة دةســتة ئةجنومــةنَيكي دةبــَي بةســةرؤكايةتي دةســتةو نوَينــةران : يةكــةم
 .ثَةيةك لة بةر َيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي

 .وةزارةتي ناوخؤ -1
 .وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار -0

 .وةزارةتي خوَيندني باآلو توَيذينةوةي زانسيت -3

 .وةزارةتي ثالندانان -2

 .وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوة ئاوييةكان -8

 .وةزارةتي تةندروسيت -6

 .زرطاني و ثيشةسازييوةزارةتي با -1

 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكان -5

 .وةزارةتي كارةبا -9

 .وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن -12

 .دوو ئةندام لة شارةزاي ثسثؤر  لة ثاراستين ذينطة بة بر ياري سةرؤكي دةستة -11

 .نوَينةرَيا لة هةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكاني هةرَيم -10

و سةرؤك بؤي هةية لةكاتي ثَيويست بانطهَيشت بؤ كؤبوونةوةي ئةجنومةن مانطانة كؤ دةبَيتةوة: دووةم
كتــوثر  بكــات و بر يارةكــان بــة زؤرينــةي ذمــارةي ئامــادةبووان دةردةضــن و لــة بارَيكــدا طــةر دةنطــةكان   

 .يةكسان بوون ئةو اليةنة ثةسةند دةكرَي كة سةرؤك دةنطي بؤ داوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يتانتكاية ليذنةي هاوبةش ر ةئ
 :حسن حممد سورة. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
: ن دووةم(وةزارةتي ثةروةردة بؤ نـاو وةزارةتـةكان  : يةكةم) ئَيمة لةطةَل ئةو ماددةيةداين بة ئيزارة كردني 

لرئيس اهليئذة دعذا  ا  مذن ممنلذي بقيذة الذازارات واجلمذات غذري         ) بةم شَيوةية 13ئيزارة كردني رةقةرةي 
 (.طة بازار  عند االقت اء يف مناقشة ا تهاعات اجمللس دون ان يكان هلم حق التصايتاملرتب

ئةم دوو خاَلـة لةسـةر ئةساسـي ئـةوة زيـاد كـراوة كـة لـة بةشـي دووةم  ثرةنسـيثة بنةر ةتيـةكان و حوكمـة             
ئةركةكــة تــةوزيع دةكــات لــة نَيــوان ئــةم بةشــانةدا،         0225ي ســاَلي  (5)طشــتيةكان لــة قــانوني ذمــارة     

وةزارةتي ثةروةردةية، هةروةها ر َيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةن ، لةم مةجَيسـةدا نـةهاتبوو   : ووةميشياند
 .بؤية ثَيمان باش بوو جَيطاي ئةوانين بكةينةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، رةرموو
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةريدا،       لة ــات بةس ــارين ه ــةبيعي دوو طؤر انك ــةن داي ت ــاك حةس ــةر َيزم ك ــراي ب ــة ب ــةي ك ــةو تةوز  ــةَل ئ ط

طؤر يين نوَينةري هةر ثارَيزطايةك بة نوَينةري ليذنةي ثاراستين ذينطة لـة ثارَيزطاكـان، كـة بـةم     : يةكةميان
 (ممنذل عذن كذل احملافظذات     ي، لـةجيات ممنل عن ااية وحتسني البيئة يف حمافظات االقلذيم ) شَيوةية دةبَيت

وعلى اجمللس رفخأ تقريذر سذنا  حذال    ) موالحةزةي ضوارةمين، ئيزارة كردني  ئةمة موالحةزةي سَييةمة،
كـة لـة دووةمـدا هـاتووة، بـؤ كؤتـايي رةقةرةكـة ئيزارـة          (الاضخأ البيئذي يف االقلذيم اىل رئاسذة جملذس الذازراء     

 .بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ك ررسةت موداخةلةي هةية، رةرمووكا
 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ويكان للهجلس برئاسة رئيس اهليئذة و  ) موداخةلةي من شكَية ناحيةي صياكةية، لةسةر ئةوةي كة دةَلَيت

اكــانن، لةبــةر ئــةوة وزارات نــ ، خــةبريةكان و نوَينــةري ثارَيزط ممنلذذى، 10و  11،  ممنلذذي الذذازارات االتيذذة
، ضونكة هـي  ثةيوةنـدي بـة    ثالنًاو  ثانيًا ش ببنة 10و  11بةس وةزارةتةكان بن،  اواًلبةر ةئي من دةبَيتة 

 .يةكةمةوة نية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ليذنةي هاوبةش ر ةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة ناكاتـة نوَينـةري وةزارةت   ( ع اين من اخلرباء املختصني)هةر بةو شَيوةش بَيت مانع نية، بةآلم خؤي 

ئـةوةش مـةرج نيـة مـودير عـام      (ممنل عن كل حمافظة) كة سيفةتي مودير عام وةربطرَيت، بةهةمان شَيوة 
ََين بَيـت  رَيت، عةينـةن شـت   هـةر عـةينى مةعنايـة داخَـين نـةك      .بَيت، بؤية بةقةناعةتي من ئةطةر داخ

، ضونكة شةرت نية مديرى عام بَيت، بةآلم مومةسَى وةزارةتةكان شةرتة مدير (ع ا من اخلبريين)دةدات، 
 ......... .عام بَيت، 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نيزامية، رةرموو سؤزان خان

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ممنلذذى )و تةسةلسـولةوة، ئــةو خةبريةينــة لـة دةنطدانــدان نـ ، بــةآلم ئـةوان ئــةو     كاتَيـا دةيةيتــة نـاو ئــة  
دةنب دةدةن لة وةرطرتنـى بر يارةكانـدا، بؤيـة عةينـةن شـت دةطرَيتـةوة، بـةآلم ئَيمـة تةئكيـدمان          ( الازارات

 .كردووةتةوة كة ئةوان بؤ ئيستيشارة بانب دةكرَين، نةك بؤ دةنطدان، زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 

 .ليذنةى هاوبةش رةئيتان،، كاك شَيروان رةرموو
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ََى ئيعتبـار دةكرَيـت و حـةقى دةنطيشـى هةيـة،        ئةوةى سؤزان خان طوتى بةر استى عزوى خةبري عزوى ئةسـ
ئـةوين حـةقى تةسـويتى هةيـة، بـةآلم ئـةوةى       نوَينةرى ثارَيزطاكـان يـاخود ليذنـةى ذينطـة لـة ثارَيزطاكـان       

حةقى تةسويتى نية ئةو كةسانةن كـة سـةرؤكى دةسـتة دةعوةتيـان  دةكـات بـؤ ئـةوةى لـة كؤبوونـةوةكانى          
مةجَ  ئامادةبن، حةقى موناقةشاتيان هةية و بةس حةقى تةسـويتيان نيـة، ئـةمما ئـةو دوو رةقةرةيـةى      

 .هةية و حةقى موناقةشةشيان هةيةكة هاتووة ئةوانة بة تةئكيد حةقى تةسويتيان 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة تةسنيةى ثَيشنيارةكةى كاك ررست دةكةين، مادام مومةسَى وةزارات ن  و خةبرين لة دةرةوة دَين با 
داواى ىَل بوردن دةكةين ئةوة زؤر دروسـتة، ئـةو بةر َيزانـةى كـة     . ئيعادةى سياكةكةى بكرَينت و جيا بَيتةوة

ا ـد، سـؤزان شـهاب،    .نةوَى لةسةر ئةو ماددةية قسة بكةن، ئَيستا ناويان دةنووس ، عمر عبـدالعزيز، د دةيا
، شـََير حممـد، رزطـار    رضذا ،  ة سعيد، خورشيد ا د، سةرطوَل عايربشري خَيل، كوَيستان حممد، ؤال .د

 .صباح، عونى بةزاز، كاك عمر رةرموو.حممد، د

 :لدينبهْا ا بةر َيز عمر عبدالعزيز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةوة واديـارة ئـةم دةسـتةي ذينطةيـة هـةموو وةزارةتـةكانى ئـةوَى نوَينـةريان هـةبَى،           1بة نيسبةت مـاددةى  
وةزارةدان لَيرة نووسيوة، سَى وةزارةت ماوة  12بةر اى من ئةطةر قةرار بَيت ئةم وةزارةتانةى تَيدا بَيت كة 

رتن ئةنـداميان هـةبَيت، بـؤ اوونـة وةزارةتـى رؤشـنبريى، ئايـا وةزارةتـى         بة رةئى من زؤرَيـا لةمانـة طـرنط   
رؤشنبريى دةورى نية لة مةسةلةى ذينطـة، لـةر ووى تةوعيـة كردنـى هاووآلتيـان، دةزطاكـانى راطةيانـدن بـؤ         

دةى اوونة، ئايا وةزارةتى ئةوقاف لة ر َيطةى زانايانى ئايينيةوة ناتوانَيت دةورَيـا ببينـَى بـؤ ذينطـة لةوةعـ     
تةوعيةكـة، وة هـةروةها وةزارةتـى ثـةروةردةش، جـا ئةطـةر باسـى زؤرى بَيـت، دةبَيـت باسـى ئيعـادة نـةزةر             
بكرَيت لةوة، ئايا ئةم سَى وةزارةتة وةزارةتى ئةوقاف و رؤشنبريى و ثةروةردة ثَيويسـت ناكـات بـنب، ئَيسـتا     

رَيزى زؤر كةم تَييدا كـراوة، ثَيويسـت   زؤر طَةيى هةية لة سيستةمى خوَيندن كة ئاماذة بة ذينطة و ذينطةثا
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ناكات لةو دةستةية بنب، ئةوة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةمم وةزارةتى سحة مـةرروز وايـة وةزارةتـةكان وةكـو     
خؤيان ناويان بربَيت، وةزارةتى سحة و بيئةمان هةية و وةزارةتى تةندروستى و ذينطـة، ئـةوة دةبَيـت ضـاك     

دووةم كة جةنابى كاك ررست باسى كرد منـين تةسـنيةى دةكـةم و نووسـى     ، نوقتةى 6بكرَيت لةناو خاَلى 
ئيرت دةبَيـت ئـةو خاَلـةى جيـا بَيـت، ضـونكة بةر اسـتى باسـى         ( ممنلى الازارات االتية)بووم لةوآ كة دةَلَييت 

 يـةعنى لَيـرة كـة هـاتووة،    ( ثانيذا )نوَينةرى وةزارةتةكان دةكرَيت، بة نيسبةت خاَلى سـَييةمةوة يـان بةنـدى    
 تهذذخأ اجمللذذس شذذمريا )دووبــارة مةســةلةكة لوكةويــة، ئــةو موالحــةزة لوكةويانــة بــة هةنــد وةربطريدرَيــن،  

ض ثَيويســت دةكــات، ( دعاتذذيف ال تهذذام عذذارىء)يــةعنى ( وللذذرئيس عنذذد ال ذذرور  الذذدعا  ال تهذذام عذذارىء 
 .، زؤر سوثاس(الدعا  ال تهام عارىء)

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رةرموو ا د. ر َيزدار د 

 :عَي ا د ا د ابراهيم.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مذادام  ( ممنلذى الذازارات  )منين تةقريبةن هةمان رام هةية، ئـةوةى كـة بـةر َيز سـكرتَيرى ثةرلـةمان طـوتى       
ة بكرَيتـ ( ثانيذا )و ( اوال)هـةم هـاتووة، ئةمـة مومةسـَى وةزارات نيـة،      11ة، ئةوة لـة خـاَلى   (ممنلى الازارات)
بــة نيســبةت وةزارةتةكانيشــةوة مــن  ( حلمايــة البيئــة ب ــرار رئــي  ا يئــة  ع ذذاان مذذن اخلذذرباء املختصذذني )

ــدا بَيــت، ئةطــةر      ثشــتطريى لــة قســةكانى مامؤســتا عمــر دةكــةم، رعَــةن ثَيويســتة وةزارةتــةكانى تريشــى تَي
راستنى ذينطة، ثـَيم وايـة   مةبةست لَيرة موساهةمة كردنى ئةو وةزارةتانةية بة شَيوةيةك لة شَيوةكان لة ثا

وةزارةتـةكانى ديكـةش بـة تايبـةتى وةزارةتـى رؤشـنبريى و وةزارةتـى ئـةوقاف، ئةمانـةش ر ؤَليـان هةيـة بـة             
تايبةتى وتاربَيذى مزطةوتةكان كة زؤر جار وةزارةتى سحة و وةزارةتى كاروبارى كؤمةآليةتى كؤبوونةوةيان 

 .ةرى ئةو وةزارةتانةش زياد بكرَى و زؤر سوثاسهةية لةسةر مةسةلةى ذينطة، كة ثَيويستة نوَين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان، تةبعةن ئةم مةجَسة كة كؤ دةبَيتةوة كؤمةَلَيا بر يار دةدات، ئةوةى كة مـن موالحـةزةم كـردووة،    
َيزى ثَيشمةرطةدا هَيزى ثاراسـتنى ذينطـة و هَيـزى ثاراسـتنى دارسـتان، بـؤ اوونـة بـؤ         بؤ اوونة ئَيمة لة ه

مومةسَيان نةخراوةتة ناو ئةم هينةوة، ئايا ئـةوانين ذينطـةثارَيز نـ  كـة موحارـةزةى دارسـتان دةكـةن،        
ئـةوانين  ئايا ئةطةر بر يارَيا دةربيـَيت لةسـةر زيـادكردن و موحارـةزة كـردن لةسـةر دارسـتانةكان نابَيـت         

ئاطاداربن، ئةمة خاَلى يةكةم، خاَلى دووةم جارَيكى ترين باسى دةكةمةوة، بةر َيزان ئَيمة مةوزوعى خـةبري  
و موستةشار هةتا ئَيستا يةكالمان نةكردوةتةوة، ئةو خةبري و موستةشارانةى كة ئَيمة دةيـانهَين  و لـةناو   
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يربةيان ىَل وةربطرين و سووديان ىَل وةربطـرين يـان بـؤ    دامودوزطاكانى خؤمان دايان دةنَي  ئايا بؤ ئةوةية خ
ئةوةية بيانهَين  دةنطيان لةطـةَل دا بـدةين، ئةطـةر بـؤ ئةوةيـة خيربةمـان بـدةنَى و باشـرتين ركـرة  ةنـة           
بةردةستمان ثَيويست ناكـات دةنطمـان لةطـةَل دا بـدةن و بـؤ دةنطـدان بةكاربهَينـدرَين، تـةنها بـؤ وةرطرتنـى           

يست ناكات ئةوان دةنب بدةن، ئةطـةر بريتـان بَيـت لـة هـةموو ياسـاكانى خـوىل ثَيشووشـدا كـة          خيربةية، ثَيو
باسى موستةشـار و خـةبري كـراوة لةهـةر ض مةجَسـَيا دا  ئـةو موستةشـار و خةبريانـة حـةقى دةنطـدانيان           

سـت  دة( ممنل عن جلنة ااية وحتسذني البيئذة فذى كذل حمافظذة مذن حمافظذات االقلذيم        ) 10نةبووة، خاَلى 
طوتومانة رةرمانطةى ذينطة هةبَيت لة هـةموو   6خؤش، ئةى باشة ئَيمة هةر لة هينى ثَيشوو دا لة ماددةى 

ثارَيزطاكانى هـةرَيمى كوردسـتاندا، سـةيرى ئـةم ئةل انـة، هةيئةكـة، رةرمانطـةى ذينطةكـة، ليذنـة، ليذنـةى           
ثارَيزطاكـانى هــةرَيم لــةناو ئــةو  ثاراسـنت لــة موحارةزةكانــدا، باشـة بؤضــى نوَينــةرى رةرمانطـةى ذينطــة لــة    

مةجَسة مةوجود نةبَيت،، بةآلم ئَيمة هاتووين لة دةرةوةى ئةوانةوة ليذنةيةكى ثاراستنى تةحسينى بيئـة  
هَيناومانـة لــة دةرةوةى ئــةو رةرمانطانـة و لــة دةرةوةى ئــةو هةيئةيـة دةيكــةين بــة عـزو لــةم هةيئةيــة دا،     

ئةَل ةكانة بة بَى ئةوةى بزان  سوودةكةى ضية، لةبةرئـةوة داوا  يةعنى ئةوة خةلةلة بةر استى، زيادكردنى 
دةكةم يةعنى ئَيمة بزان  لَيرةدا رةرمانطةى ذينطة لة ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان ضى دةبَيـت ر ؤَليـان   

 .كة ئةوان لةو مةجَسةدا ئامادة نةبن، ئةى بؤ هةبن، يةعنى بؤ اوونة، زؤر سوثاس
 :ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

 .بشري رةرموو.ر َيزدار د

 :تؤري  بشري خَيل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يكذان للميئذة جملذس برئاسذة رئذيس اهليئذة       )ثَيم باشة وشةيةك زيادبكرَيت، ( سابعا)ماددةى ( دوال)لة خاَلى 

ئةطـةر عزويةكـة   لةبةرئةوةى ئةوانى ديكة عزونة و رةئيسين رةئيسـة، بـةآلم    (وع اية ممنلني عن دوائر
وع ذاية ممذنلني   )نـا،  ( برئاسة رئذيس وممنلذى  )نةبَيت، ماناى جومَةكة وا دَيت كة مومةسَينين رةئيسة، 

 10و  11، جا ئةو ئي ترياحةكةى كاك ررست كة دةَلَيت بةَلَى وةزارةتةكان لةطةَل خاَلى (عن الازارات االتية
ةقةرةكة بة يةك كةليمـة عيالجـى دةكرَيـت كـة لـةوَى      جياوازة يان رةقةرةيةكى زياديان بؤ بكرَيتةوة يان ر

وةزارات و جيهـات، جيهاتةكـة ئـةوانين دةطرَيتـةوة،     ( وع اية ممنلى عذن الذازارات واجلمذات االتيذة    )دةَلَين 
ثَيويست بةو رةقةرة نوَيية ناكات، خاَلَيكى ديكة وةزارةتةكان زؤرن، بةَلَى ئةطـةر سـَى وةزارةتـى تـرى بَيتـة      

بَيتـة مـةجَ  وزةرايـةكى موسـةكةر ئةمـة، بؤيـة مـن ثـَيم باشـة بـةعزَيا لـة وةزارتـةكان             سةر، يةعنى دة
ئةوانةى كةوا تةئسرييان نية و ئين و ئيختساسيان زؤر هامشـية وةكـو وةزارةتـى كارةبـا و وةزارةتـى نـةقل       

ي تـرن، بؤيـة   بةر اى من وةزارةتى كارةبا و وةزارةتى نةقل، بةر اى من ئةمانة كارةكانيـان لةوانـةى تـر هامشـ    
ئةمانة البين ئـةم سـَى وةزارةتـةى ديكـة بَيتـة جَيـى كـة وةزارةتـى ثـةروةردة و وةزارةتـى ئـةوقاف كـة زؤر             

 .طرنطة تَييدا بَيت، ر ؤَليشى بووة لةم بوارةدا، هةروةها وةزارةتى رؤشنبريين، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كوَيستان خان رةرموو
 
 
 
 

 

 :عبداهلل ن حممدبةر َيز كوَيستا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثشتطريى رةئيةكةى كاك ررست دةكةم كة ئةوانة وةزارةتن و ثَيويستة جيابكرَينةوة، ئةوةى دوو ئةندام لـة  
ــةى        ــة ليذن ــةوةى ك ــَييةم و ئ ــةك س ــةر ثارَيزطاي ــةرَى لةه ــة دووةم و نوَين ــت ب ــت بكرَي ــثؤر بَي ــارةزايى ثس ش

 .، سوثاس1رؤكى دةستة ببَيتة خاَلى ضوارةمى بر طةى هاوبةشين ثَيشنيارى كردووة سة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ؤال رةرموو

 :ابراهيم ا د عايربةر َيز ؤال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يكان للميئذة جملذس برئاسذة رئيسذما وع ذاية      : أوال)ثَيشنيار دةكةم ئةو ماددةية بةم شَيوةية بَيتة خاندن، 

رات االتية مما التقل در تمم عن مدير عام، وع اين مذن اخلذرباء املختصذني فذى اايذة البيئذة       ممنلى الازا
بــةم شــَيوةية  10و  11، ضــونكة ئــةوة خــاَلى (وممنذذل عذذن دائذذر  اايذذة وحتسذذني البيئذذة فذذى كذذل حمافظذذة

 .ضارةسةر دةكرَيت و داعى نية بيكةينة دوو ماددة ئةم بيكةين بة دوو رةقةرة
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 .كاك  ة سعيد رةرموو

 :بةر َيز  ة سعيد  ة عَى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــن ثــَيم ســةيرة مةجَســى هةيئــة ببَيــت و بــةس، مةجَســى دةوائريةكــانى تيــا نــةبَيت، كةواتــة بــؤ ئــةوةى   

للميئذة   يكذان : )قسةكةى كاك ررست و قسةى هةموو ئةو بةر َيزانـة تـةح ي  ببَيـت بـةم شـَيوةيةى ىَل بَيـت      
ممنلى الازارات االتية بدر ة التقل عن ( ب)مسؤوىل الدوائر التابعة للميئة، ( أ: )جملس برئاستما ويتكان من

ع ذاين مذن اخلذرباء املختصذني     ( ج)ئةو وةزارةتانة ثَيم باشة رؤشنبريى و ئةوقاريشى تيـا بَيـت،   ( مدير عام
، مـةع ول نيـة ليذنةكـة، منـين لةطـةَل      ر  البيئذة مسؤول دائذ ( د)، فى ااية البيئة بقرار من رئيس اهليئة
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ةكة (ب)، ئةوكاتة (د و ب و ج و د)ئةطةر بوو بة ( مسؤول دائر  البيئة فى كل حمافظة من احملافظات)ئةوةم 
ََةكةى مونةزةم تر دةبَيت، سوثاس  .دةبَيتة مومةسيَى وةزارةتةكان و شك

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار خورشيد رةرموو

 :سَيم يون  بةر َيز خورشيد ا د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةز ثشتطرييَى ل بؤضوونا سؤزان خانَى دكةم كو نوَينةرَى وةزارةتا ثَيشمةرطةي دطةل هةبيت، ضونكو ئـةوة  

ع ذاين مذن    11خـاآل  : دةزطةيايةكى تةنفيزى بـؤ ثاراسـتنا ذينطـةهَى لكوردسـتانَى، ئةَـة يـةك، يـا دوويـىَ        
رةئيسى هةيئـة دامةزرانـدنا خـةبريا بـة ئيختساسـَى      ( ختصني فى ااية البيئة بقرار رئيس اهليئةاخلرباء امل

ــة ) ــ  ا يئ ــةيت وان      (اَ ــرن دةرةج ــةع  ك ــة ت ــرؤََين دَين ــةر، دوو م ــةنَى دوو رةرمانب ــةََى ت ــونكو ئ ، ض
َلكو ئةجنومـةن  دةرةجةيت باشن، دبَيت ئةو كةسَيت دَينة دامةزراندن نة برةئيـا كةسـةكى بتـةنَى بـينت، بـة     

ع ذاين مذن اخلذرباء    )ئيتيفاقَيت لسةر بكات و ئةََى تةنَى ببنة ئةندامَى ل َيركة، خـةبري بـوَى شـكََى بيـت،     
 .، زؤر سوثاس(املختصني يف ااية البيئة بقرار من جملس اهليئة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرطوَل خان رةرموو

 :قةرةداكى حسنرضا بةر َيز سةرطوَل 

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
كة ئةو نوَينةرة نوَينةرى ئةو ليذنةية نةبَيت كة ثَيشرت  10منين هةمان تَيبينيم هةية بة نيسبةت خاَلى 
دا باسكراوة و تا ئَيستا دةنطى لةسـةر نـةدراوة و  نـةبووة     5ثَيشنيار كراوة، ضونكة ئةو ليذنةية لة ماددةى 

وَينـةرى رةرمانطـةى ذينطـة بَيـت لـة ثارَيزطاكـانى هـةرَيم، وة        بة ماددةيةك، لةبةرئةوة منـين ثـَيم باشـة ن   
ثشتطريى ئةو ر ايةش دةكةم كة ليذنةى هاوبةش باسيان كردووة كة بر طةيةك زياد بكرَيت بؤ ئـةو ماددةيـة    
كــة ئــةم ئةجنومةنــة ر اثــؤرتى ســاآلنةى بــةرز بكاتــةوة لةســةر بــارودؤخى ذينطــة بــؤ ئةجنومــةنى وةزيــران،  

 .سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

 .شََير خان رةرموو

 :بةر َيز شََير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر استى هةموو وةزارةتَيا مةعنية بـةم بابةتـةوة، ضـونكة ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة ئـةو هةيئةيـة دةسـةآلتَيكى وا          

و شـَيوةية بـةرةو   زؤرى نةبَيت لةوانةيـة زؤر كـةس حيسـابى بـؤ نـةكات و ئـةم مـةوزوعى ذينطةيـة ئـاوا بـة          
خراثى بر وات، لةبةرئةوة ئةطةر ئَيمة ئةوةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى تةندروسـتى بـة نيسـبةت وةزارةتـى     
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ئةطـةر بكرَيـت    0225ى 5تةربية كة دةبَيت داخَل بكرَيت، بَيرطة لةوةش هةرضةندة ئةو قانونةى رةقـةم  
بكرَيت بة كتَيبَيا و لـة سـانةوين دا وةكـو    بة شَيوةيةك كة بةس باسى هةموو شتة باشةكانى ذينطة بكات 

ضؤن كتَيبَيكى تر هةية لةسةر دبوكراسيةت كةلـة ثةرلـةمان دةرضـووة كـة تةلةبـةى زؤر ثـَى هـ  كـراوة،         
ئــةوة زؤر شــتَيكى بــاش دةبَيــت ئةطــةر ئــةوة، بــةآلم بــة نيســبةت وةزارةتــةكانى تــر مــن دةزطــاى ئيستســمار  

ر وات كة لةطةَل زؤر مةشاريعى سناعى دا ئةو عةقد دةكات، دةبَيت ئةو بةر استى، ضونكة ئيرت بةرةو ئةوة دة
موستةمسرانة بزانن و ئةو كةسةش بتوانَى لةو هةيئةيةوة ئةطةر ئةوى تيا بَيت لة دةزطاى ئيستسـمار لـةم   

 يةداية، يةعنى مةسةلةن ذمارةى بدرَيتَى، ضونكة ئةوان كة ئَيستا بؤ اوونة مةعمةلَيـةكى نـوَى كـراوة    10
لة ضةميةماَل ئايا ئةطةر ئةو دةزطاي ئيستسمارى تيا نةبَيت، ئةمان دةتوانن ئةو هةيئةية بينة نـاو بـزانن   
ضةند تةئسريى بؤ بيئة هةية،، يان بةر َيوةية، ئَيستا مةعمةىل تاسـَوجة لـة عةقدةكـةدا هـةبوو كـة لةطـةَل       

نى بـة دةسـت ئـةوةوة ناآلنـدى هـةتاوةكو      حكومةتدا ئةو ريَتةرة دابنَى، موالحةزةتان كرد ضةند ساَل سََيما
ئاخرين جار بة ثَيى عةقدةكة توانيان ئةو رَتـةرةى ثـَى دابنـَين، لةبةرئـةوة ئـةو كَيشـانة زؤر ر ووبـةر ووى        
جيهةى تةنفيزى دةبَيتةوة، تكام واية دةستةى وةبةرهَينان  رَيتةوة، ضونكة تؤ نازانى لة ئاييندة دا ضةند 

 .ت بؤ ئةوةى ئةوانين هاريكارى دةستة هةيئة بؤ ذينطةكة بكةن، سوثاسعةقدى ثيشةسازى تر دةكرَي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار رزطار رةرموو

 :بةر َيز رزطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةيئـة   2من ئةشكامل لةسةر سةآلحيةتى مةجَسةكة هةية، ئةطةر بيينةوة بـؤ مـاددةى ثَيشـووتر مـاددةى     
ــةو ــاددةى     ئ ــة م ــةتى ل ــة هةي ــةى ك ــة      2مةهامان ــاس ل ــة ب ــَيكى هةي ــة رةئيس ــر هةيئ ــراوة، دوات ــارى ك دا دي

ــةوة        ــةوةو لةويش ــرارى ئ ــة ئيش ــت ب ــردووةو دةَلَي ــد ك ــةمووى تةحدي ــات، ه ــين دةك ــةآلحيةتةكانى رةئيس س
يذة  الشذؤون الفن )تةعَيمات و قةرارات و ئـةوامر هـةمووى لـةوةوة دةردةضـَيت، هـةموو سـةآلحيةتةكانى تـر        

، باشة ئةطةر باس لةوة دةكرَيت هةيئة لةم دةوائريانة ثَيا دَيت، ئةطةر بـة نيـزام يـةعنى    (واملالية واالدارية
باسى ئيختساساتى تةشـكيالتى هةيئـة بكرَيـت، ئايـا مـةجَ  لـة زمنـى تةشـكيالتى هةيئةيـة، يـان نـا، كـة             

دةَلَيت  1، بةآلم لة ماددةى (لدوائر التاليةتتألف اهليئة من ا)رةرقى كردووة لَيرة، دةَلَيت تةشكيالتى هةيئة 
، ئةطةر نةزان  ئةم ئيشى ضية، يةعنى بة شَيوةيةكى وازح دوايى كة ئةشكال (يكان للميئة جملس برئاسة)

، ئةطةر ئةمة ئـةو  (جلنة ااية وحتسني)دروست دةبَيت لة دواى ئةوةوة ئَيمة ليذنةى موحارةزةمان هةية، 
دةكـات، ئةطـةر لـةدواى ئـةوةوة لـةو بر يـارة تـةناقوز دروسـت بـوو لـة بـةينيان و             قةراراتانةى كة ئـةو دةرى 

مةهامةكان تَيكةآلويان تيا بوو رةيسةَل ضية لة بةينى جياكردنـةوةيان، قانونةكـة زؤر بـة كـامزى هـاتووة،      
 8دةى و لةطـةَل مـاد   2ئةطةر ر وون نةكرَيتةوة سةآلحياتى مةجَسةكة ضية، بةشةرتَيا لةطةَل ئةو ماددةى 

دا يــةك بطرَيتــةوة و تَيــا نةكاتــةوة، ئــةو كاتــة ئَيمــة مةجَســَيا دادةنــَي ، بــةآلم بؤضــى مةجَســمان دانــا   
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قةرارات دةردةكةن، دةربارةى ضى، لةكاتَيا دا قةرارات و سةآلحيةتى قةرارات دراوة بـة رةئيسـى هةيئةكـة    
 .بؤ ئةوةى ئةو شتانة وازح بَيت، زؤر سوثاس

 :مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

 .صباح رةرموو.ر َيزدار د

 :صباح بةرزجنى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بَى طومان ثاراستنى ذينطة طرنطيةكى زؤرى هةية لة وآلتاندا، ئةو ئةهميةتةى كة دةدرَيت بة ذينطة كـةمرت  
ة لَيـرة ثَيشـنياز   نية لةو ئةهميةتةى كة بة  باقى كةرتةكان و باقى وةزارةتةكان دةدرَيت، ئـةو ماددةيـةى كـ   

كراوة، بةر استى ديارة ئيسثاتى ئةوة دةكات كة ذينطة ضةند طرنطى ثَى دراوة لة ثرؤذةكة كة هـاتووة، بـةآلم   
من كة سةير دةكةم ئةمـة هـةموو وةزارةتـةكانى تيايـة و يـةك دووانَيـا نـةبَيت، يـةعنى ئـةو وةزارةتانـةى           

هةيـة بـؤ ثاراسـتنى ذينطـة و بـؤ بآلوكردنـةوةى        ترين كة باس نةكراون هـةر كامَيكيـان طرنطـى خؤيانيـان    
هؤشــيارى و بــؤ بايةخــدان بــة ئــةم بــوارة طرنطــة، بؤيــة مــن ثــَيم وايــة، يــةعنى ئةوةنــدة ئيستســناى هــي     
وةزارةتَيا نةكةين، ضونكة ئةو وةزارةتانةى كة البراون زؤر كةمرتن لةو وةزارةتانةى كـة نـاو هَينـراون، لـة     

زؤر طرنطة، وةزارةتـى ئـةوقاف و كاروبـارى ئـايينى بةهـةمان شـَيوة طرنطـة بـؤ          حاَلَيا دا وةزارةتى ثةروةدة
بآلوكردنةوةى هؤشيارى، ضونكة ئةطةر لةبةرضاومان بَيت، مةسةلةن ئَيمة لـة كوردسـتاندا حيسـاب بكـةين     

هـةزار كـةس هـةموو ؤعةيـةك دةضـَيت بـؤ نوَيـذى ؤعـة و          822كةمرتين رةقـةم كـة دابنـدرَى نزيكـةى     
كات لـة نوَيـذى هـةينى، يـةعنى ئةمـة هؤشـياريةكى زؤر طرنطـى هةيـة مةوزوعةكـة، وةزارةتـى           بةشدارى دة

ثَيشمةرطةش بةر استى زلعَيكى باشى هةية لةمةسةلةى ذينطة، بؤية ثَيم وايـة سـياكةى ماددةكـة وا بكرَيـت     
تانى ثَيشكةوتوو كة هي  وةزارةتَيا ئيستسنا نةكرَيت، يةعنى نوَينةرى هةموو وةزارةتةكان وةكو زؤر لة وآل

كة مةجَسى ئةعالى بيئة دادةندرَيت نوَينةرى هةموو وةزارةتـةكان تةنانـةت هـةموو دةزطـا تةنفيزيـةكانى      
تياية، مانعين نية نوَينةرى ر َيكخـراوة ناحكوميةكانيشـى تَيـدا بَيـت، منـةزةماتى موجتةمـةعى مـةدةنى و        

ــةرى    ــةزةم لةس ــة موالح ــر ك ــةوزوعَيكى ت ــدابَيت، م ــى تَي ــة    ئةوانةش ــت مانطان ــة دةَلَي ــةم ئةجنومةن ــة، ئ هةي
كؤدةبَيتةوة، لةر استى دا ئةجنومةنَيا بةو رراوانية و بةو طرنطية ئةطةر مانطانة كؤببَيتةوة هي  ر ؤَلَيا بؤ 
خودى وةزارةتةكة و ئةو دةستةيةى كة ديارة ثَيا هاتووة لة مةؤوعةيةك مدير عام و ئةوانة، بؤيـة ئـةم   

كرَيت ، سَى مانب جارَيا يان مةسةلةن بةو شَيوةية موالحةزةيةكى ئةوة بكرَيت، من ماوةية تؤزَيا زياتر ب
يكان للميئذة جملذس برئاسذة رئذيس     )ئي رتاح دةكةم ئةطةر مةجاىل تيا بَيت ئةم سياكةية بةو شَيوةية بَيت 

ايذة وحتسذني   اهليئة و ع اية ممنلى الازارات واهليئات وعدد من اخلرباء واملستشارين وممنلني عذن جلذان ا  
، يةعنى هةم ماددةكة كـورت تـر دةبَيـت و هـةم دةاللـةت و مـةجاىل تةرسرييشـى        (البيئة يف حمافظات االقليم

 .باشرت دةبَيت لة كاتى جَى بةجَى كردنى دا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ر َيزدار كاك عونى رةرموو

 :بةزاز سعيد بةر َيز عونى كمال

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

، بةآلم تَيبينى ئةوة دةكةم كة 1من ثشتطريى لة ثَيشنيارةكانى ليذنةى هاوبةش دةكةم سةبارةت بة ماددةى 
وةزارةتى نةقل و مواسةالت بة هةَلة هـاتووة، نـةقَل و مواسـةآلت نيـة بـة ثَيـى قـةرارى ثةرلـةمان ناوةكـةى          

 .ـة، ئةوة ضاك بكرَيتةوة، زؤر سوثاس(ن ل واالتياالت)
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .حسن رةرموو.ليذنةى هاوبةش رةئيتان بةرامبةر موداخةلةى ئةندامانى ثةرلةمانى بةر َيز، كاك د
 :حسن حممد سوورة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 دةربارةى ثَيشنيارةكةى كاك ررست، سكرتَيرى ثةرلةمان ديارة ئَيمة لة راثؤررتى تايبةتى ليذنةى كاروبـارى 
تةندروسـتى و ذينطــة ئَيمــة هــةمان ئــةو ســياكةى كــة كــاك ررســت باســى كــرد بــةو ســياكةوة هــات بــوو لــة  
كؤبوونةوةش تةر ان كـرد، بـةآلم دوايـى لةسـةر ئـةو سـياكةية ئيتيفاقمـان كـرد كـة ئَيسـتا دةكرَيـت ئـةو             

هامى ضية، بة سياكةيةى كة سكرتَيرى ثةرلةمان كاك ررست باسى كرد تةئيدى بكةين، دةربارةى ذينطة مة
ئـةم ئةركـةى داوة بـة هـةموو اليـةك، منـين لةطـةَل         0225ى سـاَلى  5ثَيى بةشى دووةم لة قانونى  ذمارة 

ئةوةم كة هةموو اليةك بةرثرسن لة كاري ذينطة، بةآلم لـة قانونةكـةدا هـاتووة ضـةند وةزارةتَيـا هـاتووةو       
مـى هةيـة، وةختَيـا تـؤ مومةسـََيا نـاوى       ضةند وةزارةتَيا نةهاتووة، خؤتان دةزانـن قـانون سـيفةتى ئيَزا   

دةهَينى ئةم سـيفةتة ئيَزاميـةى دةدةيـة كـة سـةرؤكى هةيئـة بـة ئيَـزام ئـةم كةسـة بـانب دةكـات بـؤ ئـةو               
ََـَي  سـيفةتى تـةوعى هةيـة، ئـةو سـيفةى تـةوعى ديسـان ئةوشـة حـةقمان             مةجَسة، هةندَيكى دةتـوان  ب

سـةرؤكى دةسـتة   : ستا دةطؤر َيت، ئةم رةقةرةية كة دةَلَيتهةم كة ئَي 13داوةتَى بة ئيزارة كردنى رةقةرةى 
ئةو اليةنانـة  ( واتة ئةو وةزارةتانةى ناويشيان نةهاتووة)بؤى هةية نوَينةرانى هةريةك لة وةزارةتةكانى تر 

واتة رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى كة ثةيوةست ن  بة وةزارةتةوة بانطهَيشت بكات لة كاتى ثَيويست دا 
بةشــدارى كــردن لــة كؤبوونــةوةكانى ئةجنومــةنى دةســتة، كةواتــة لَيــرة ســيفةتَيكى ئيَزامــى داوةتــة و    بــؤ 

هةندَيا وةزارةت، وة سيفةتى تـةوعين دةدات بـة هةنـدَيا وةزارةت كـة بـَين موشـارةكة بكـةن، دةربـارةى         
حارـةزة بَيـت يـان    ئةوةى كة نوَينةرى موحارةزة بَيت، نوَينـةرى رةرمانطـة بَيـت يـان نوَينـةرى دةسـتةى مو      

ليذنةى موحارةزة بَيت، ئةم دةستةية لةطةَل هةيئـة جودايـة، مـةجَ  لةطـةَل هةيئـة دوو شـتى جيـاوازن،        
كةواتة ئَيمة سَى شتمان هةية، دةستة، مةجَ ، مةجَسـى بيئـة، ليذنـةى موحارـةزةش، دةسـتة خـؤى ثَيـا        

تَيا سـةرؤكى دةسـتة بةشـدار دةبَيـت     هاتووة لة مديريةتى طشتيةكة لةطةَل رةرمانطةى موحارةزة، كة وةخ
يان سةرؤكى مةجَسةكة بةشدار دةبَيت، كةواتة تةمسيَى خؤشى و تةمسيَى هةموو رةرمانطـةكانى دةكـات،   
هــةروةكو هــةر وةزارةتَيــا كــة لــة وةزارةتَيكــين نوَينــةرَيا دَيــت، نوَينــةرى وةزارةتةكةيــة بــة خــودى نــاو  
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ن كاتدا ليذنةى موحارـةزة ثَيـا دَيـت لـة ريئاسـةى حمـارز يـان        وةزارةت و هةتا رةرمانطةكانيشةوة، لة هةما
جَيطرى موحـارز لةطـةَل نوَينـةرى وةزارةتـةكان بـة عةينـةن شـَيوة هـاتووة لةطـةَل سـةرؤكى رةرمانطـةكانى            
ذينطة لة موحارةزة، بةر َيزان وةختَيا دةستة كؤدةبَيتةوة لـةبارةى مـةوزوعَيكى بيئـى، بـَى طومـان شـتَيكى       

دةكــات، ئــةم شــتة ئيختساســية كــة ثةيوةنــدة بــةبارى موحارةزةيــةك لــة موحارــةزةكان،     ئيختساســى بــاس
موحارةزةى سََيمانى، مةسـةلةى ئـاو، ليذنـةى موحارـةزة يـةكَيا دةنَيرَيـت لـة موحارـةزةى سـََيمانى كـةوا           
ــارة و        ــةم ك ــة ب ــة تايبــةت ني ــرَى ك ــةوَى بنَي ــة ل ــةى بيئ ــةى رةرمانط ــةية، نــةك مديري ــةو ئيش ــى ئ ئيختساس

تساسى نية، بؤية مةجالَيكى رراوانرتة و مةجَسى موحارةزة دووبـارة مةجَسـَيكى تـرة، دةربـارةى ئـةوة      ئيخ
ثرسيار كرا ئايا ئةم ئةجنومةنة بةشَيكة لة دةستة يان نا، دةكرَيت ئةم ئةجنومةنة بةشَيا بَيت لـة دةسـتة   

مةن دروست دةكرَيت لة نائيبى و دةشكرَيت لةوةش طةورةتر بَيت، ضونكة بةر استى لة هةندَيا وآلت ئةجنو
سةرؤكى وةزيران لةطةَل هةموو وةزيرةكان كةواتة وةكو ليذنةيةكى باآلى وةتةنى بة نيسبةت بيئة دروست 
دةكرَيــت، بــةآلم لَيــرة وةكــو ليذنةيــةكى عــام دروســت كــراوة، بــةآلم تــابعى هةيئــة دةبَيــت، بةســةرؤكايةتى   

لةطـةَل هةيئــة، هةيئـة شـتَيكة و ئةجنومـةن رــراوانرتة و      سـةرؤكى دةسـتة دةبَيـت، بــةَلَى ئةجنومـةن جيايـة     
طةورةترةو سةآلحياتيشى زياترة، ديسان ليذنةى موحارةزةش لة رةرمانطةكـة طـةورةترة و جيـاوازة لةطـةَل     

 .ئةو لة كارةكانيدا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وةرطريا بةو شَيوةية، رةرموو ليذنةى ياسايى ئيعادةى سياكةى ئةو موقتةرةحةى كاك ررست كردى

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 1اثادة 
 :يكان للميئة جملس برئاسة رئيس اهليئة ويتكان من/ اواًل

 :ممنل عن الازارات االتية بدر ة التقل عن مدير عام -1
 .وزار  الدا لية -أ
 .وزار  البلديات والسياحة -ب
 .ار  التعليم العالي والبح  العلهيوز -ج
 .وزار  التخطيط -د
 .وزار  الزراعة واملاارد املائية -يذ
 .وزار  الصحة -و
 .وزار  التجار  والصناعة -ز
 .وزار  النروات الطبيعية -ح
 .وزار  الكمرباء -ط



 16 

 .وزار  النقل واالتصاالت -ك
 .وزار  الرتبية -ل
 .ااية البيئة بقرار من رئيس اهليئة ع اين من اخلرباء املختصني يف -أ -0
 .ممنل عن كل حمافظة من حمافظات االقليم -ب  

لرئيس اهليئة دعا  ا  من ممنلي بقية الازارات واجلمات غري املرتبطة بازار  عند االقت اء لالشرتاك / ثانيًا
 .يف ا تهاعات اجمللس دون ان يكان هلم حق التصايت

وللرئيس عند ال رور  دعاتيف ال تهام عارئ وتتخي القرارات فييف بأغلبية عدد   تهخأ اجمللس شمريًا،/ ثالنًا
احلاضرين، ويف حالة التساو  يف االصاات ير ح اجلانب الي  يصات معيف الرئيس، وعلى اجمللذس رفذخأ تقريذر    

 .سنا  حال الاضخأ البيئي اىل رئاسة جملس الازراء
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة زيادةى وةزارةتى رؤشنبريى و  ئـةوقاف و ثـةروةردة، رةئيتـان بةرامبـةر ئـةوة ضـى       ثَيشنيارى تر هةبوو ب
 .بوو كة ضةند ئةندامى ثةرلةمان تةسنيةيان لةسةرى كرد،

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةردة كرد، بةآلم ر َيطـر نيـة   لةبةر زؤرى ذمارةى وةزارةتةكان رةزامةندبان لةسةر زيادكردنى وةزارةتى ثةر
( لرئيس اهليئة دعذا  ا  مذن ممنلذي بقيذة الذازارات     )لةبةردةم وةزارةتةكانى ديكة، بةآلم بر طةيةكى تَيداية، 

نةهاتووة دةتوانَى سةرؤكى دةسـتة   1واتة ئةو وةزارةتانةى كة ناويان لة ليستةكة نةهاتووة واتة لة بر طةى 
لة كاتى كؤبوونةوة، هةر اليةنَيكى تر كةوا ثَيويست بكات لة حاَلةتى هـةر   بانطةشةيان بؤ بكات و ئامادة بن

ر وودانَيا يان هةر بابةتَيا كة طفتوطؤى لةسةر بكات هي  ر َيطرَيا نيـة لةبـةردةم زيـادكردنى كـة لةاليـةن      
 .سةرؤكى دةستة دةعوةت دةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وسؤزان خان نوقتةى نيزامى هةية رةرمو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةر لة خوَيندنةوةكةدا ثشتطرييان لـة نةسـى ر اثؤرتةكـةى خؤيـان نـةكرد ئَيسـتا لـة جيـاتى نوَينـةرى هـةر           
ثارَيزطايةك بـة هـةمان شـَيوة خوَيندرايـةوة، لـةبرى ئـةوة  وَيندرَيتـةوة بـة نوَينـةرى ليذنـةى ثاراسـنت و            

 .لة هةر ثارَيزطايةك بة هةمان شَيوة خوَيندرايةوة ضاككردنى ذينطة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ا د رةرموو.كاك د

 :عَي ا د ا د ابراهيم.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو ثَيشنيارةى كة بؤ زيادكردنى وةزارةتةكان كرا، ثَيويستة  رَيتـةوة دةنطدانـةوة، نـةك مامةَلـةى لةطـةَل      

بةوةى كة لة ئةو ثَيشنيارةى ليذنةى ياسايى هاتووة كة نوَينةرى هةر وةزارةتَيا بؤى هةية، يةعنى  بكرَيت
نابَيــت، ضــونكة ثَيشــنيار كــراوة زيــاد لــةدوو كــةس ثَيشــنيارى كــردووة، ثَيويســتة  رَيتــة ( بــؤى هةيــة)بــة 

 .دةنطدانةوة، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يادكردنى وةزارةتى ثَيشمةرطة و رؤشنبريى و ئةوقاف كة ضـةند بـةر َيزَيا ثَيشـنياريان    بةر َيزان ئَيستا  بؤ ز
 29كرد، دةيةينة دةنطدانةوة كَى لةطةَلـة كـة وةزارةى ثَيشـمةرطة و رؤشـنبريى و ئـةوقاف زيـاد بكرَيـت،         

َيسـتا طشـت   كـةس لةطةَلـدا نييـة، بةزؤرينـةي دةنـب ثةسـند كـرا، ئ       ( 13) ةَلة، كـَى لةطـةَل دانيـة،   كةس لةط
 .ماددةكة  وَيننةوة بة ئيزارةي ئةو سَي وةزارةتة دةيةينة دةنطدانةوة، تكاية، نوقتةي نيزامي كةرةم بكة

 :بماءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةو وةزارةتي صحةو بيئة ضاك نةبؤتةوة، وةكو نةقَةكة ضاك كراوةتةوة، ئةو ضاك نةكرا، سوثاس
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

ََدا بر يارمــان لةســةردا، ئــةوة هــةمووي بــةو شــَيوةية دادةر َيذرَيتــةوة،     وةزارةتــةكان بــةثَيي ئــةوةي لــة ئةســ
 .هةمووي بةو شَيوةية ضاك دةكرَيت، كةرةم بكة، رةرموو وةاَلم بدةوة

 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وسيت بكرَيت بة وةزارةتـي تةندروسـيت و ذينطـة، ديـارة ئَيسـتا وةزارةت وةزارةتـي       دةربارةي وةزارةتي تةندر

تةندروستية، ئَيمة ئَيستا باسي دروست كردني دةستةي ذينطة دةكـةين، ليذنـة موشـتةرةكة، بـةس وةزارةت     
 .هةر وةزارةتي تةندروستيية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صياكةتان  وَيننةوة، بؤ ئةوةي ماددةكة  ةينة دةنطدانةوة، تكايةئَيستا ليذنةي هاوبةش تكاية ئاخري 
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  السابعة

 :يكان للميئة جملس برئاسة رئيس اهليئة ويتكان من/ اواًل

 :ممنل عن الازارات االتية بدر ة التقل عن مدير عام -1
 .ا ليةوزار  الد -أ
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 .وزار  البلديات والسياحة -ب
 .وزار  التعليم العالي والبح  العلهي -ج
 .وزار  التخطيط -د
 .وزار  الزراعة واملاارد املائية -يذ
 .وزار  الصحة -و
 .وزار  التجار  والصناعة -ز
 .وزار  النروات الطبيعية -ح
 .وزار  الكمرباء -ط
 .وزار  النقل واالتصاالت -ك
 .بيةوزار  الرت -ل
 .وزار  البيشهركة -م
 .وزار  النقافة -ن
 .وزار  االوقا  - 
 .ع اين من اخلرباء املختصني يف ااية البيئة بقرار من رئيس اهليئة -أ -0
 .ممنل عن جلنة ااية وحتسني البيئة يف حمافظات االقليم -ب

تبطة بازار  عند االقت اء لالشرتاك لرئيس اهليئة دعا  ا  من ممنلي بقية الازارات واجلمات غري املر/ ثانيًا
 .يف ا تهاعات اجمللس دون ان يكان هلم حق التصايت

 تهخأ اجمللس شمريًا، وللرئيس عند ال رور  دعاتيف ال تهام عارئ وتتخي القرارات فييف بأغلبية عدد / ثالنًا
اجمللذس رفذخأ تقريذر     احلاضرين، ويف حالة التساو  يف االصاات ير ح اجلانب الي  يصات معيف الرئيس، وعلى

 .سنا  حال الاضخأ البيئي اىل رئاسة جملس الازراء
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي حةوتةم

 :دةستة ئةجنومةنَيكي دةبَي بة سةرؤكايةتي  سةرؤكي دةستة/ يةكةم
 :وةزارةتانةي خوارةوة بة ثَةيةك لة بةر َيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي بةشداري دةكةننوَينةراني ئةم  -1

 .وةزارةتي ناوخؤ -د
 .وةزارةتي شارةواني و طةشت و طوزار -ب
 .وةزارةتي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسيت -ج
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 .وةزارةتي ثالندانان -د
 .وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوة ئاوييةكان -ه
 .تي تةندروسيتوةزارة -و
 .وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازيي -ز
 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكان -ح
 .وةزارةتي كارةبا -ط
 .وةزارةتي طواستنةوةو طةياندن -ك
 .وةزارةتي ثةروةردة -ل
 .وةزارةتي ثَيشمةرطة -م
 .وةزارةتي رؤشنبريي -ن
 .وةزارةتي ئةوقاف -ي
 .اراستين ذينطة بة بر ياري سةرؤكي دةستةدوو ئةندام لة شارةزاي ثسثؤر لة ث -د -0
 .نوَينةري هةر ليذنةيةك لة ثاراستين ذينطة لة ثارَيزطاكان بةشداري دةكات -ب

سةرؤكي دةستة بؤي هةية نوَينةراني هةر يةك لة وةزارةتةكان و ئةو اليةنةي كة ثةيوةست ن  بة / دووةم
داري كـردن لـةطفتوطؤ بـَي ئـةوةي مـام دةنطـدانيان       وةزارةتةوة بانطهَيشـت بكـات لـةكاتي ثَيويسـتدا بـؤ بةشـ      

 .هةبَيت
ئةجنومةن مانطانة كؤ دةبَيتةوةو سةرؤك بؤي هةية لة كـاتي ثَيويسـت بانطهَيشـت بـؤ كؤبوونـةوةي      / سَييةم

كتوثر  بكات و بر يارةكان بة زؤرينةي ذمارةي ئامادة بووان دةردةضن و لـة بارَيكـدا طـةر دةنطـةكان يةكسـان      
يةنة ثةسند دةكرَي كة سةرؤك دةنطي بؤ داوة، هةروةها ثَيويسـتة لةسـةر ئةجنومـةن راثـؤرتي     بوون، ئةو ال

 .سااَلنة سةبارةت بة بارودؤخي ذينطة بةرز بكاتةوة بؤ ئةجنومةني وةزيران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة بةو شَيوةيةي بـةكوردي و  زؤر سوثاس، بةر َيزان، طوَيتان لَي بوو، ئَيستا دةيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداي
عةرةبي خوَيندرايـةوة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة، زؤر            

 .سوثاس، بةكؤي دةنب ثةسند كرا، تكاية ماددةي هةشتةم
 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  النامنة

 كل حمافظة جلنة تسهى جلنة ااية وحتسني البيئة يف احملافظة برئاسة احملاف  او مذن ينذاب   تشكل يف: اواًل
 .عنيف، وع اية ممنلي الازارات املبينة يف الفقر  اواًل من املاد  النامنة
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 يطبق على ا تهاعات جلنة احملافظة االحكذام الذاارد  يف املذاد  السذابعة مذن يذيا القذانان الذاارد  بشذأن         : ثانيًا
 .ا تهاعات جملس اهليئة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش تكاية
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم
ليذنـةي ثاراسـنت و ضـاككردني    )لة هةر ثارَيزطايـةك ليذنةيـةك ثَيـا دةهَينرَيـت و ثَيـي دةطـوترَي       / يةكةم

ــا  ــة ثارَيزط ــة ل ــةرؤك ( ذينط ــة س ــةتي      ب ــة ئةندامي ــَي و ب ــةوة دةب ــي دةطرَيت ــةوةي جَي ــان ئ ــار، ي ايةتي ثارَيزط
 .ي ماددةي هةشتةمدا(1)نوَينةرةكاني وةزارةتة ناوبراوةكان لة بر طةي 

حوكمةكان كة لة ماددةي حةوتةم لةم ياسايةدا هاتوون لةبارةي كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني دةستة، / دووةم
 .ثارَيزطاكانين ثيادة دةكرَينلةسةر كؤبوونةوةكاني ليذنةكاني 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش تكاية رةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة وةكو ليذنةي هاوبةش بةكؤي دةنب تةئيدي ماددةكة دةكةين، تةنها لة جياتي ماددةي هةشت دةبَيتـة  

 .لةماددةي حةوت لةسةرةوة، زؤر سوثاسماددةي حةوت، رةقةرة دوو 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات، رَيزدار كاك ررسةت موداخةلةي هةية، رةرموو
 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طـة لـة نةرسـي موحارـةزة ئةنـدامي ليذنـة بـَينت،        مةرروزة لة ليذنةي موحارـةزة بةر َيوةبـةري دائـريةي ذين   
ضونكة ليذنةكـة نوَينـةري هـةموو وةزارةتـةكاني تَيدايـة، عـةدا نوَينـةري دةزطـاي ذينطـةي تَيـدا نييـة، زؤر            

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، هـاذة  ئةو رَيزدارانةي كة دةيانـةوَيت قسـة بكـةن ناويـان دةنووسـ ، رَيـزدار سـيوةيل خـان، سـةرطوَل خـان          
 .سََيمان، ئةو سَي كةسة دةيانةوَيت قسة بكةن، كةسي تر هةية، نيية، سيوةيل خان كةرةم بكة

 :ا د عنهانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تشذكل يف كذل   / اواًل/ املذاد  النامنذة  )بةنيسبةت اليةنة زمانةونيةكةيةوة، بة زمـاني عةرةبيةكـةي نووسـراوة    
ى جلنة ااية وحتسني البيئة يف احملافظذة برئاسذة احملذاف  او مذن ينذاب عنذيف، وع ذاية        حمافظة جلنة تسه

َََي   (ممنلي الازارات املبينة يف الفقر  اواًل ( اواًل) يـةعين ، (يف الفقر  االوىل مذن املذاد  النامنذة   )نابَي، دةبَيت ب
 (.االوىل) بكرَيتة

نـابَي،   (م الاارد  يف املاد  السابعة مذن يذيا القذانان الذاارد     يطبق على ا تهاعات جلنة احملافظة االحكا: ثانيًا)
َََي    .سوثاس ،(من ييا القانان الاارد بشأن ا تهاعات جملس اهليئة)دةبَيت تائةكة رةش بكةينةوة ب

 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سةرطوَل رةرموو
 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

بةنيسبةت ئةم ماددةية ثَيكهَيناني ليذنةيةكة، ئَيمة لة هةموو ثارَيزطا رةرمانطـةي ليذنـةمان هـةبَيت، ئـةو     
رةرمانطةية ئةرك و دةسةاَلتةكاني دياري دةكرَيت، ئةو ثَيكهاتةية بؤ ليذنةكة دانـراوة، مـن ثـَيم باشـة لـةو      

َيت، هـةر ئـةو رةرمانطةيـةي خـؤي تايبةدةنـد      رةرمانطةية هةبَيت، نةك ليذنةيةكي جيايي بؤ دروست بكر
بَيت بةوةي كة كاروبارةكاني ذينطة بةر َيوة بـةرَيت، نـةك ئَيمـة بيـ  ليذنةيـةكي تـر دروسـت بكـةين، زؤر         

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار هاذة خان رةرموو

 :مصطفىبةر َيز هاذة سَيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة رةئي خؤم ثَيمواية ئةو ماددةي هةشتةم زيـادة، ضـونكة لَيـرة لـة مـاددةي شةشـةم رةرمانطةيـةكمان دانـا         ب

بةناوي رةرمانطةي ذينطة لـة ثارَيزطاكـاني هـةرَيم، واتـا ئـةو رةرمانطةيـة هـةموو ئـين و كارةكـاني ذينطـة           
 .بةر َيوة دةبات لة ثارَيزطاكان، ئيرت ثَيويست بةو ليذنةية ناكات، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان دةربارةي ئةو موداخةالنةي كة كران
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دا هاتووة، كة لة هـةر ثارَيزطايـةك ئةجنومـةنَيا دروسـت دةكرَيـت      0225ي ساَلي (5)ديارة لة ياساي ذمارة 
، بؤية لَيرةش ديسان بر يار درا تةئيدي ئـةم خاَلـة بكـةين    (كردني ذينطةئةجنومةني ثاراسنت و ضاك)بةناوي 

 .دةطوجنَيت( 5)كة هاتووة، ضونكة لةطةَل ياساي ذمارة 
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بةنيسبةت ئةوةي كة ئايا زيادة، يةعين ئيشةكةي زيادة، يان زياد نيية، ديسان وةكـو دةسـتةو ئةجنومـةني    
ريية، كارَيكي تايبةت دةكات، دةبَيت جيهاتي موختةس طشيت لة موحارةزةش رةرمانطة، رةرمانطةيةكي ئيدا

لةطةَلي بن، بؤ دروسـت كردنـي ئةجنومـةنَيكي لـةخؤي طـةورةتر، لـة خـؤي رـراوانرت، كـة ئـةوين نوَينـةري            
وةزارةتةكانــة لــة موحارــةزة، ضــونكة موشــكيَةي بيئــة تــةنها موشــكيَةيةكي خــاص، يــان تايبــةت نييــة بــة  

 .َلكو موشكيَةيةكي طشتيية تايبةتة بة هةموو وةزاراتدةستة، يان بة رةرمانطةيةك، بة
دةربارةي ئي ترياحي سكرتَيري ثةرلةمان، ديارة بة ئيزارة كردني مودير، ئَيمةش لةطـةَل ، ديـارة مـوديري    

 .رةرمانطةي موحارةزات كة زيادمان كرد، دةبَيت لَيرةش ئيزارة بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اخري صياكة بةو موقتةرةحةي كة وةرتانطرت  وَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوةئَيستا ئ
 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النامنة
تشكل يف كل حمافظة جلنة تسهى جلنة ااية وحتسني البيئة يف احملافظة برئاسة احملاف  او مذن ينذاب   : اواًل
 .، وع اية ممنلي الازارات املبينة يف الفقر  اواًل من املاد  السابعة ومدير دائر  البيئة يف احملافظةعنيف

يطبق على ا تهاعات جلنة احملافظة االحكذام الذاارد  يف املذاد  السذابعة مذن يذيا القذانان الذاارد  بشذأن          : ثانيًا
 .ا تهاعات جملس اهليئة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةرتـان نـةطرت بةنـةزةري ئيعتيبـار، تكايـة لـة جَيـي        ( الذاارد ( )الذاارد  )ةن كة اوىل ثَيشنيار كـرا،  ئةو ئةوةل
 .خؤتان قسة مةكةن رجائةن

 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

قذانان بشذأن ا تهاعذات    يطبق على ا تهاعات جلنة احملافظة االحكام الاارد  يف املاد  السابعة من ييا ال: ثانيًا
 .جملس اهليئة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكرَيتـة  ( الاارد )، لة ئةخري رةقةرةش (اوىل)ئةوةلةن  وَينةوة سةر لةنوَي لة خةتي دوو ئةوةلةن بكرَيتة 
 (.الاارد)

 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النامنة
 كل حمافظة جلنة تسهى جلنة ااية وحتسذني البيئذة يف احملافظذة برئاسذة احملذاف  او مذن ينذاب عنذيف، وع ذاية          تشكل يف: اواًل

 .ممنلي الازارات املبينة يف الفقر  االوىل من املاد  السابعة ومدير دائر  البيئة يف احملافظة
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 .ابعة من ييا القانان بشأن ا تهاعات جملس اهليئةيطبق على ا تهاعات جلنة احملافظة االحكام الاارد  يف املاد  الس: ثانيًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان بة كوردين  وَيننةوة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم
ضـاككردني  لـة هـةر ثارَيزطايـةك ليذنةيـةك ثَيـا دةهَينرَيـت و ثَيـي دةطـوترَي ليذنـةي ثاراسـنت و           / يةكةم

ــةتي            ــة ئةندامي ــَي و ب ــةوة دةب ــي دةطرَيت ــةوةي جَي ــان ئ ــار، ي ــةرؤكايةتي ثارَيزط ــة س ــا ب ــة ثارَيزط ــة ل ذينط
ــان لـــة بر طـــةي   ــاددةي حةوتةمـــداو بةر َيوةبـــةري رةرمانطـــةي  (1)نوَينـــةرةكاني وةزارةتـــة ناوبراوةكـ ي مـ

 .ثارَيزطاكان
ن لةبارةي كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني دةستة، حوكمةكان كة لة ماددةي حةوتةم لةم ياسايةدا هاتوو/ دووةم

 .لةسةر كؤبوونةوةكاني ليذنةكاني ثارَيزطاكانين ثيادة دةكرَين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان دةيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت      
 .دةنب ثةسند كرا، تكاية ماددةكةي تربةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةكؤي 

 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  التاسعة
 .حيدد بنظام ممام وا تصاصات تشكيالت اهليئة

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم
 .دةستة بة ثَير ةو دةستنيشان دةكرَين ئةرك و تايبةدةندييةكاني ثَيكهاتةكاني

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةئي ليذنةي هاوبةش
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةئيدي ماددةكة دةكةين بة ئيرما 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة كـة      بةر َيزان كةس دةيةوَيت قسة بكات، قسةي لةسةر نيية، بةر َيزان د
وةكو خؤي هاتووة دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سـوثاس،  

 .بةكؤي دةنب ثةسند كرا، تكاية ماددةكةي تر

 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  العاشر 
 .هليئة اصدار التعليهات الالزمة لتسميل تنفيي احكام ييا القانانلرئيس ا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كورديةكةش كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دةيةم
ئــةم ياســاية  سـةرؤكي دةســتة بــؤي هةيــة رَينمـايي ثَيويســت بــؤ ئاســانكاريي جَيبـةجَي كردنــي حوكمــةكاني   

 .دةربيوَييَن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةئيدي ماددةكة دةكةين بة ئيرما 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةرز بكاتـةوة، زؤر سـوثاس،     بةر َيزان كةس موالحةزةي نيية، دةيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـيت  
 .كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةكؤي دةنب ثةسند كرا، تكاية ماددةكةي تر

 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  احلاد  عشر 
 .0225لسنة ( 5)يلغى قانان ااية وحتسني البيئة يف اقليم كاردستان رقم : اواًل
 .اليعهل بأ  نص قاناني او قرار يتعارض مخأ احكام ييا القانان: ثانيًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكة
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 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يازدةم
 0225ي ســــاَلي (5) ياســــاي ثاراســــنت و ضــــاككردني ذينطــــة لــــة هــــةرَيمي كوردســــتان ذمــــارة : يةكــــةم

 .هةَلدةوةشَيتةوة
 .كار بة هي  دةقَيكي ياسايي، يان بر يارَيا ناكرَي طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بَيت: دووةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيَغــا بكرَيــت، بــةَلكو بــة ئيرمــا  ئيعــادةي  ( 5)ةَل ئــةوةدا نــ ، كــة قــانوني ذمــارة  ئَيمــة بــة ئيرمــا  لةطــ 
 :صياكةمان كردؤتةوة بةنيسبةت ئةو ماددةيةوة بةم شَيوةية دةبَيت

نافذي  املفعذال ومبذا     0225لسذنة  ( 5)تبقى احكام قانان ااية وحتسذني البيئذة يف اقلذيم كاردسذتان رقذم      )
ان وحيل رئيس اهليئة حمل الازير، واهليئة حمل الازار  اينها وردت يف القذانان  اليتعارض مخأ احكام ييا القان

 (.امليكار
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان، كةس موالحةزةي هةية، يةك كةس دةيةوَيت قسة بكات، كاك ئة ةد وةرتَي، كةرةم بكة
 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيشرت نوقتةي نيزاميمان هةبوو، بةاَلم رَيطةتان نةدا ثَيمانلةوةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية باسي ئةمة بكة، رجائةن، باسي ثَيشرت مةكة، دوايَي وةرة الم، زؤر سوثاس
 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يت، حوكمةكاني ياسـاي ثاراسـنت و ضـاككردني ذينطـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان        ثرسيارَيا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي تةندروس
بة ثَير ةو كراو دةمَينتـةوة، بـة مـةرجَيا نـاكؤك نـةبَيت لةطـةَل حوكمـةكاني ئـةم ياسـايةدا، لةوَيـدا            0225ي ساَلي (5)ذمارة 

بـةاَلم لـة عةرةبيةكـةي دةَلَيـت      هاتووة دةستةواذةكاني سـةرؤكي دةسـتة جَيطـةي وةزيـرو دةسـتة جَيطـةي وةزارةت دةطرنـةوة،       
رئيس اهليئة حمل الازير، واهليئة حمل الذازار    كلهة)، يةعين من ثَيمواية دةبَيت لة ثَي  رةئيسي هةيئة (وحيل رئيس اهليئة)

رة بؤ كةليمةكة دةر واتةوة، نةك بؤ رةئيسـي هةيئـة، لـةوَين دةسـتةواذة هـاتووة، مـادام وايـة دةبَيـت ليَـ         ( وردت)، (اينها وردت
 .ئةمةي بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نازا  ضي بؤ زياد بكرَيت، كاك دكتؤر ئة ةد، نازا 
 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طوتووتانـة دةسـتةواذةكاني، بـة دةسـتةواذة جَيـي دةطرَيتـةوة، بـةاَلم لـة عةرةبيةكـة يةكسـةر            لة كورديةكـة 
 ....(.حمل وحيل كلهة رئيس اهليئة)، نةك (حيل رئيس اهليئة)دةَلَيي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش ئاخري صياكةتان، بؤ ئةوةي  ةينة دةنطدانةوة
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حةيدة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  احلاد  عشر 
نافذي  املفعذال ومبذا     0225لسذنة  ( 5)تبقى احكام قانان اايذة وحتسذني البيئذة يف اقلذيم كاردسذتان رقذم       

اليتعارض مخأ احكام ييا القانان وحيل عبار  رئذيس اهليئذة حمذل الذازير، وعبذار  اهليئذة حمذل الذازار  اينهذا          
 .يكاروردت يف القانان امل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يازدةم
بـة ثَيـر ةو    0225ي سـاَلي  (5)حوكمةكاني ياساي ثاراسنت و ضاككردني ذينطة لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

لةطـةَل حوكمـةكاني ئـةم ياسـايةداو دةسـتةواذةكاني سـةرؤكي        كراو دةمَينَيتةوة، بة مةرجَيا ناكؤك نةبَيت
 .دةستة جَيطةي وةزيرو دةستة جَيطةي وةزارةت دةطرنةوة لة هةر جَيطةيةكي ياساي ناوبراو هاتبَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تـةوة، زؤر  بةر َيزان دةيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة بـةو شـَيوةيةي كـة خوَيندرايـةوة دةسـيت بـةرز بكا       
سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـب ثةسـند كـرا، تكايـة ماددةكـةي        

 .تر

 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد النانية عشر 
 .على جملس الازراء واجلمات ذات العالقة تنفيي احكام ييا القانان

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .بةكورديةكةش كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دوانزدةهةم
 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 :شَيروان ناصح حةيدةري بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةطةَل دةقي ماددةكةين هي  موالحةزةمان نيية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان دةيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت      
 .ؤي دةنب ثةسند كرا، تكاية ماددةكةي تربةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةك

 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النالنة عشر 
 (.وقائخأ كاردستان)من تاريخ نشره يف اجلريد  الرمسية  ينفي ييا القانان اعتبارًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش كةرةم بكة
 :حممد ثريداود بةر َيز كاردؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَيزدةم
 .دا جَي بةجَي دةكرَي(وةقائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة مَيذووي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةرمي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةطةَلـدا نييـة دةسـيت    بةر َيزان دةيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سـوثاس، كـَي ل  
 .بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةكؤي دةنب ثةسند كرا، تكاية ئَيستا ئةسبابي موجيبة  وَيننةوة
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 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املا بة
ئي، ومتابعة العاامل املؤثر  بمد  ااية البيئة واحلفاظ على الصحة العامة واملاارد الطبيعية والتنام االحيا

يف سالمة البيئة، وإزالة ومعاجلة اثذار االسذلحة الكيهيائيذة واملذااد املسذببة للتلذاث البيئذي، اقت ذت اسذتحداث          
 .ييئة تتاىل ييه املمام، ليلك شرم ييا القانان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية كورديةكةش
 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 هؤية ثَيويستيةكاني دةرضوواندني
بةمةبةسيت ثاراسـتين ذينطـةو ثارَيزطـاري كـردن لـة تةندروسـيت طشـيت و سةرضـاوة سروشـتيةكان و هةمـة           
جؤري زيندةوةريي و بة دواداضووني ئـةو هؤكارانـةي كـار دةكةنـة سـةالمةتي طشـيت و البـردن و ضارةسـةر         

ئـةو ماددانـةي كـة دةبنـة هـؤي ثيسـبووني ذينطـة، ثَيويسـيت كـرد           كردني ئاسـةوارةكاني ضـةكي كيميـايي و   
 .دةستةيةك داَةزرَي تاكو ئةو ئةركة بطرَيتة ئةستؤ، بؤية ئةم ياساية دةرضووَينرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة

 :رؤذان عبدال ادر دزةريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

املسببة للتلاث البيئذي  )يذنة ثَيشنياري زياد كردني ئةو رستةية كراية، ثاش لة راثؤرتي هاوبةشي هةردوو ل
اقت ت استحداث ييئذة تتذاىل يذيه    )ئةوجا ( ولغرض نشر الاعي البيئي والنقافة البيئية يف اقليم كاردستان

 (.املمام
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةطشـت ماددةكـان لةطـةَل ئةسـبابي موجيبـة      بةر َيزان ئَيسـتا بـةو شـَيوةيةي خوَيندرايـةوة طشـت ياسـايةكة       
دةخةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز             
بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةكؤي دةنب ثةسند كرا، ثريؤزبايي دةكـةين لـة ئَيـوةي بـةر َيزو حكومـةتي هـةرَيمي       

( 11)َيــدةوارين ئــةو دةســتةية دةوري خــؤي ببينَيــت، ســبةي ســةعات كوردســتان و خــةَلكي كوردســتان، ئوم
دانيشتنمان دةبَيت لةسةر دةستةي مام مـرؤَ، ئَيسـتا كؤتـايي بـة دانيشـتنةكة دةهَيـن  خواتـان ئاطادارتـان         

 .بَيت
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست ا د عبداهلل                رر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ؤكي ثةرلةماني      ةرجَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 

 
 
 
 
 

 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0212\5\10رَيكةوتي  ضوارشةممة
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 خولي سَييةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 10/5/0212 رَيكةوتي شةممةضوار

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  10/8/0212رَيكــةوتي  شــةممةضــوار  رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان ي سـةرؤك  (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(9)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خــولي  (9)درا دانيشــتين ذمــارةي ي بر يــار ثةرلــةماندةســتةي ســةرؤكايةتي , عَيــراق -ثةرلــةماني كوردســتان 
بةم شَيوةية  دا 10/8/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 –اسـاي دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتان         خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ي - 1

 .عَيراق

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي     
 :، بةرنامةي كار10/8/0212، رؤذي دانيشنت (9)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي
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ي ثـَين نيـوةر ؤ، رؤذي ضـوار شـةممة     (11)ي خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (9)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت10/8/0212رَيكةوتي 

 –خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتان           -1
 .عَيراق

ةي دةقي ــة دواكــةوت، دواكةوتنةكةشــي ســةبةبةكةي ئــةوة بــوو، ليذنــ ( 28)داواي لَيبــووردن دةكــةين، كــة 
هاوبةش، ليذنةي ياسايي و مام مرؤَ راثؤرتي هاوبةشيان دواكةوت بوو لة ئامـادة كردنـي، ثاشـان ويسـتمان     
كؤثي بكرَيت تاكو لةبةر دةسيت ئَيوةي بةر َيز بَيت، ئينرا هةموو راثؤرتةكة كة كؤثي كراو ئـةمر ؤ طةيشـتة   

طــؤ ثــَين ئــةوةي راثؤرتةكــة لةبــةر بةردةســتتان وةخــيت ويســت، بؤيــة ضــاوةر َيمان كــرد نةضــينة نــاو طفتو 
دةســتتان بَيــت، ئَيســتا داوا لــة ليذنــةي ياســايي و مــام مــرؤَ دةكــةين كــةرةم بكــةن بــؤ شــوَيين خؤيــان، بــؤ  

 .بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤي ماددةكان، كةرةم بكةن، دةست بةكار بن لة كارةكانتان
 

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــتان        ئ ــة هــةرَيمي كوردس ــرؤَ ل ــةكاني م ــاي دةســتةي مار ــرؤذةي ياس ــتا ث ــةزماني عــةرةبي    –َيس ــراق ب عَي
خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوة،      09/10/0229دةخوَينينةوة، ئةم ثرؤذةية لة حكومةتةوة هاتووة، لـة  

 :ئَيستاش بة زماني عةرةبي ثَيشكةشتان دةكةين
 العراق –ان يف اقليم كاردستان مشروم قانان اهليئة املستقلة حلقاق االنس

 :املاد  االوىل
 :تكان للكلهات والتعابري االتية املعاني املبينة ازاءيا ادناه اينها وردت يف ييا القانان

 .العراق –اقليم كاردستان : االقليم/ اواَل
 .برملان االقليم: الربملان/ ثانيًا
 .القليماهليئة املستقلة حلقاق االنسان يف ا: اهليئة/ ثالنًا
 .جملس اهليئة: اجمللس/ رابعًا
 .رئيس اهليئة: الرئيس/  امسًا

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يةكةم
ــةريان          ــاني بةرامب ــاتنب، ماناك ــايةدا ه ــةم ياس ــةكي ئ ــةر جَيطةي ــة ه ــوارةوة، ل ــتةواذانةي خ ــةو دةس ــةم وش ئ

 :دةبةخشن
 .عَيراق –ستان هةرَيمي كورد: هةرَيم/ يةكةم
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 .ثةرلةماني هةرَيم: ثةرلةمان/ دووةم
 .دةستةي سةربةخؤي مام مرؤَ لة هةرَيمدا: دةستة/ سَييةم

 .ئةجنومةني دةستة: ئةجنومةن/ ضوارةم
 .سةرؤكي دةستة: سةرؤك/ ثَينرةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان تكاية
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ئـةمر ؤ بـةياني هـةردوو ليذنـة، ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي مـام مـرؤَ كؤبووينـةوة، تـاوةكو             .بةر َيزان
راثؤرتةكااان يةك  ةين و راو و بؤضوونة جياوازةكـان هـةوَل بـدةين طفتوطـؤي لةسـةر بكـةين و بطةينـة        

 :ن، بةو شَيوةية راثؤرتةكة ثَيشكةش بة بةر َيزتان دةكةينرةئيةكي نيهائي، ئينرا بَيينة هؤَلي ثةرلةما
 العراق -رئاسة برملان كاردستان / اىل

 تقرير مشرتك / م
 10/8/0212كارد        0112/طواَلن/ 00ا تهعت جلنة الشؤون القانانية وجلنة حقاق االنسان يف يام 

ن املقدم من قبل جملس وزراء واحملال اىل امليالدية لدراسة مشروم قانان اهليئة املستقلة حلقاق االنسا
وبعد  09/10/0229واملؤر ة يف ( 13)اللجنتني بعد القراء  األوىل ليف يف الربملان سلستيف االعتيادية املرقهة 

 :املناقشة واملداولة تقدم اللجنة املشرتكة مالحظاتما بالشكل اآلتي
  

 : املاد  األوىل
 :الشكل اآلتياعاد  صياغة مقدمة املاد  االوىل ب

، هةردوو ليذنة ثشتطري لة (يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعانى املبينة ازائما الغراض ييا القانان)
ََي ماددةكة دةكةن، وةكو خؤي هاتووة بةو شَيوةية، كة لةاليةن حكومةت ثَيشكةش بة ثةرلةمان كراوة،  ئةس

يقصد باملصطلحات ) ، ئةوة بكرَيتة(للكلهات والتعابريتكان )تةنها ثَيشةكي ماددةي يةكةم، كة نووسراوة 
 .، تةنها رَيكةوت  لةسةر ئةوةي ثَيشةكي ماددةي يةكةم بةو شَيوةية هةموار بكرَيت، سوثاس(والتعابري

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ويان دةنووس ، ئةو بةر َيزانةي ناويان ئةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةن لةسةر ئةو ماددةية نا

، حاكم رزطار، دكتؤر عنهان، سيوةيل عنهان، عدنان عايرنووسراوة، رَيزدار دكتؤر زانا رةئوف، جةمال 
 .صباح بةرزجني، َيان عبدالرحيم، شَيروان حةيدةري، ثةروين عبدالر ن، رَيزدار كاك دكتؤر زانا رةرموو

 : ة كريم رؤو زانا .بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من وَير اي دةستخؤشيم لة هةردوو ليذنةي ياسايي و ليذنـةي مـام مـرؤَ تايبـةت بـةم ثرؤذةيـة، بـةاَلم مـن         
ثَيشنيازَيا دةكةم ثَين ئةوةي داخيل ب  بة ناوةر ؤكي ئةم ماددةية، ئةطةر سةيري نـاوةر ؤكي ئـةم ثـرؤذة    

هيوادارم كة بةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان، ئـةو ثرؤذةيـة  اتـةوة      ياساية بكةين، ضةند كةموكورتيةكي تياية، 
دةنطدان، ئايا ئةو ثرؤذةية بة تةواوةتي دةبَيتـة ثرؤذةيـةك بـؤ ثاراسـتين دةسـتةي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي          

 :كوردستان، ياخود نا، لةبةر ضةند هؤكارَيا
اوة، ثاشان كـة سـةيري نـاوةر ؤكي    ئةم ثرؤذةية لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كر/ يةك

ثرؤذةكة دةكةين، ئةم ثرؤذةية وا باس لةم دةستةية دةكات، كة سةر بة ثةرلـةماني كوردسـتانةو بةرثرسـي    
يةكةمة لةبةردةم ثةرلةماني كوردستاندا، باشة ض عةجةب ئةطةر ثرؤذةيةك تايبةت بَيت بة ثةيوةندييةك 

راوة، بؤ حكومةت ئةو ثرؤذةية ثَيشكةش دةكات، يةعين مـةعين  لةنَيوان ثةرلةمان و دةستةيةكي هةَلبذَيرد
بــووني حكومــةت خــؤي لــة خؤيــدا جَيطةيــةكي تةندروســت نييــة، دةكرَيــت ئــةم ثرؤذةيــةي كــة حكومــةت   
ثَيشــنيازي كــردووة لةاليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة لةســةرجةم رراكســيؤنةكانةوة بــَي    

جــارَيكي تــر بتــوان  تــاوتوَيي وردةكارييــةكاني ئــةم ثرؤذةيــة بكــةين، تــا صـياكةي بكةينــةوةو، بــؤ ئــةوةي  
 .ضةندَيكي تةندروستة، ضةندَيكي تةندروست نيية

ئةطةر سةيري ناوةر ؤكي ثرؤذة ياسـايةكة بكـةين، دةقـاودةق لـة بةشـي زؤريـدا لـة هـةمان         / خاَلي دووةميان
ــة، ئـةم ثرؤذةيـة ياسـايةكةي عَيراقـة، لةبـةر       (ققانان املفاضذية العليذا حلقذاق االنسذان العذرا     )ثرؤذة ياساي 

ــن        ــةبر واي م ــراوة، كــة ب ــتكاري ك ــاددةي دةس ــدَيا بر طــةو م ــةاَلم هةن ــووة، ب ــداوة دةرض ــة بةك ــة ل ــةوةي ك ئ
دار َيــذةراني ئــةم ثرؤذةيــة ســةركةوتوو نــةبوون لــة دةســت نيشــان كردنــي مــةواقيعي خةلــةل و، مــةواقيعي  

و ياساية كة لة بةكداوة جَي بـةجَي دةكرَيـت ئيرابيـاتي زؤر تَيدايـة،     ئيرابيةكةي لةوَيدا، بةشَيكي زؤري لة
ئـةوةي كـة ئايـا ئـةم دةسـتةية سـةر بـة        / بةاَلم ئةم ياساية سةركةوتوو نةبووة لةنَيوان دوو، سَي شتدا، يةك

 ثةرلةمانة، سةر بة حكومةتة، هةماهةنطي لةنَيوان وةزارةت و رةرمانطةكاندا بة ض شَيوةيةك دةكرَيت، كة
ئةمة بؤتة نوقتةيةكي خةلةل، لة دوايشدا لة ناوةر ؤكةكةي دَيينة سةر باس كردنـي، رةنطـة بةشـَيكي زؤري    

 .لةو خةلةالنة تَيدا ديار بكةوَيت
كة كَيشةي ئَيمةية، كَيشةي كََيشةمان هةية، حكومةتي هةرَيمي كوردستان، يةك صيغة كََيشةي / سَييةميان

ئةو ثرؤذانةي لـة اليـةن حكومةتـةوة دَيـن بـؤ ثةرلـةمان زؤر بـةهَيزترن         هةية، من ثَيشرت قةناعةمت وا بوو
لةو ثرؤذانةي كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش دةكرَيت، بة حوكمي ئةوةي كـة  
ــَيتةوة         ــَي دةض ــةوة، دواي ــايي وةزارةتةكان ــي ياس ــة بةش ــاخود ل ــايي، ي ــةي ياس ــة ليذن ــات، ل ــةَلَيا ئيررائ كؤم

مةني وةزيران، دوايَي مةرروزة بيَيتة مةجَيسي شـووراي هـةرَيم و، يـةعين رَتـةرَيكي تَيـدا هـةبَيت،       ئةجنو
بةاَلم ئةم كََيشةيةي كة هةيـة، هـةمان كََيشـةي وةزارةتةكانـة، كـة دووبـارة دةبَيتـةوة لـة تـةعامول كردنـي           

دييـةكي هـةبَيت، كـة بـاس     لةطةَل رةئي  لة دةوائريةكان، خؤ دةبَيت جؤرة خوسوسـيةك و جـؤرة تايبةدةن  
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لةو دةزطايانة دةكةين، بةتايبـةتين بـؤ دةسـتةيةكي طرنطـي وةكـو دةسـتةي بـااَلي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي            
كوردستاندا، ثاشان مةبةسيت سـةرةكي لـة البردنـي وةزارةتـي مـام مـرؤَ لـة كابينـةي شةشـةمي حكومـةتي           

 .هةرَيمي كوردستان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة وةرة ــة       تكاي ــة  رَيت ــت ئةم ــوو، دةَلَي ــةعَوم ب ــةنابت م ــنيارةكةي ج ــتا ثَيش ــةن، ئَيس ــة، رجائ ــةر ماددةك س
بةردةنطدان، ئةطةر بةر َيزان ثشتطريي بكـةن، دةيكـةين، بـةاَلم ئَيسـتا لَيـرة شـةرح بكـةين، ئـةوة ماددةيةكـة          

 .لةبةر موناقةشةية، ماددةي يةكة دةضينة سةر ماددةكة، كةرةم بكة
 : ة كريم رؤو زانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت كاتي خؤي باسي مام مرؤَ كرا وتيان با نةبَيتة دةستةيةكي جَي بةجَيكار، ضـونكة مـةرروزة مـام    
مرؤَ دةستةيةكي ضاودَيريكار بَيت بةسةر ئةداي حكومةتةوة، نابَيـت بةشـَيا بَيـت لـة جيهـازي تـةنفيزي،       

اساية ئةم دةزطاية نابَيتة جيهةتَيكي جَي بةجَيكار، دةبَيتـة جيهـازَيكي راوَيـذكار،    بةاَلم كَيشةكة لةم ثرؤذة ي
يةعين لة ثةيامةكةي ثَيشوو ثرتين كةمرت دةبَيتةوة، كةواتة ئةمة لةطـةَل نـاوةر ؤكي ياسـاكة، ئةطـةر ئَيمـة      

مــام مــرؤَ َانــةوَيت بــةم ثــرؤذة ياســاية ثشــتطريي لــة مــام مــرؤَ بكــةين، ئةمــة ضــةند هــةنطاوَيكي لــة     
دةطةر َيتةوة بؤ دواوة، واتا لة بر ي ئـةوةي كـة ضـاودَيريكار بَيـت، جـَي بـةجَيكارين نييـة، لـة هـةمان كاتـدا           

 .تةنها دةبَيتة جيهةتَيكي راوَيذكارو، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوة، ئةطـةر كةسـَيا هةيـة    زؤر سوثاس، بةر َيزان، ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي كة كرا ئةمـة  رَيتـة بـةر دةنطدانـ    
بكات، دةيةينة دةنطدانةوة، يـةك، دوو، سـَي، بـةر َيزان، ئَيسـتا ثَيشـنيارَيا كـرا، كـة ئـةم         ( تةسنية)تةئيدي 

ثرؤذة ياساية طفتوطؤي لةسةر نةكرَيت، رةرز بكرَيت، ضوار كةسين تةسنيةي كرد، كَي لةطةَلة ئـةم ثـرؤذة   
كـةس لةطةَلـة   ( 00)ت، بطةر َيندرَيتةوة، دةسيت بـةرز بكاتـةوة،   ياساية طفتوطؤي لةسةر نةكةين، رةرز بكرَي

كة رةرز بكرَيت، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلة كة طفتوطؤي لةسةر بكرَيت وبةردةوام ب  دةسيت بةرز بكاتـةوة،  
زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنب ثةسند كرا، واتا بةردةوام دةب  لةسـةر طفتوطـؤ كـردن، ئَيسـتا رَيـزدار كـاك       

 .رةرموو جةمال

 :ابراهيم عايربةر َيز جةمال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاس، بةنيسبةت ماددةي ئةوةلي من خؤم ض موالحـةزةم لةسـةر نينـةو تةحيـيل حاصـَة، بـةاَلم ئةطـةر        

مشروم قذانان اهليئذة املسذتقلة حلهايذة     )بَين سةيري عينواني مةشرو  بكةين، باشرت دةبَينت ئةطةر بكرَينت 
، ضونكة ئينسان ثَين بووني، ثاش بووني حةقي هةية، نا ئَيمة (العراق –سان يف اقليم كاردستان حقاق االن
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، ثـَيم باشـة ضـاكرت دةبَيـت،     (حلمايـة ح ـوق االنسـان   )ئَيستا حةقي بدةييَن، ئةَة ثَيويستة لَيـرة بكرَيـت بـة    
 ....خاَلي سَييةم  وَين / ئةطةر بَيينة ماددةي دووةم

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

تكاية ماددةي يةكةم، مةر ؤ بؤ ماددةي دووةم، تكاية لة ماددةي يةك دةرنةضي، بةَلَي، باسي ماددةي يـةكمان  
بؤ بكة، ئيحتريامم بؤ جةنابت هةية، كة لة ماددةي يةك تـةواو بـووي، ضـووينة مـاددةي تـر ئينرـا، كـةرةم        

 .بكة، رَيزدار عةدنان عومسان رةرموو
 :مدحم عنهانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر استيدا من قسـةم لةسـةر ناوةكةيـة، عينـواني رَيكخراوةكةيـة، ثَيموايـة ئـةو عينوانـة زؤر طرنطـة قسـةي           
لةســةر بكــةين، ضــونكة تــةعبري لــةناوةر ؤك و، لــة مــةهام و ئةركــةكاني خــودي ئــةو دةســتةية دةكــات، كــة    

طــرنب و خــاوةن ئةهميــةتَيكي زؤرة، لةر اســتيدا مــن   دةمانــةوَيت دابــةزرَين ، كــة بــؤ خــؤي دةســتةيةكي  
ئيشكاليةمت لةطةَل وشةي سةربةخؤيةكة هةية، يةعين ئةو وشـةي سـةربةخؤية لَيـرة ض مـةدلولَيكي هةيـة،      
كة ئةم رَيكخراوة بةطوَيرةي بةندةكاني تر كة دوايي دةضينة سةري، دواتر سةر بة ثةرلةمانة، ئةجنومـةني  

َََي   كةسةكة دةست نيشان دةكات و تةرشيحي دةكات بؤ ثةرلةمان، يـةعين بؤيـة ئـةم    وةزيرانين ديارة با ب
وشةي سةربةخؤية لَيرة مانايةكةي ضية، مةوقيعي ضية لَيرة، من ثَيمواية بؤ دةزطايةكي لةم ضةشـنة، كـة   
ــاو        ــائيَي ن ــة زؤر مةس ــةعبري ل ــارة ت ــةوة دي ــة، ئ ــةلةيةكي حةساس ــةوة مةس ــة، ئ ــةتَيكي طرنط ــاوةن ئةهمي خ

ةَلطايةكة دةكاتةوة، وةك كَيشةي ذنان، كَيشةي مام مرؤَ، هةموو اليةنةكاني تر، ئةم رَيكخـراوة نـاوَيكي   كؤم
تري هةبواية، كة ثر او ثر  تةعبري لـة ئةهميـةتي ئةمـة بكاتـةوة، ثَيمـوا بـوو باشـرت دةبـوو لـةوةي كـة نـاوي            

اوي كؤمسـيؤني بـااَلي مـام مـرؤَ لـة      دةستةيةك بَين  وةكو دةستةكاني تر، من ثَيشنياري ئةوة دةكةم بـةن 
كوردستانداو، ثرؤذةيةكين هةيـة مـن ويسـتم ئـةم بةيانيـة ثرسـيار لـة دةسـتةي سـةرؤكايةتي بكـةم، كـات            
نةبوو، ئايا ئةم ثرؤذةيان ثَي طةيشتووة، يان نا، ثرؤذةي ياساي كؤمسيؤني بااَلي لَيرةش هةر سـةربةخؤيان  

َ لــة كوردســتاندا، بؤيــة ئــةم كؤمســيؤنة بــؤ خــؤي جؤرَيــا لــة نووســيووة، كــة مــن لةطــةَلي نــيم، مــام مــرؤ
َََي  عينوانَيكي طةورةية، جؤرَيكي لة ئيسـتي راريةتي زيـاتر    سةربةخؤيي ئةهميةتَيكي زياتري دةبَيت، با ب
َََي  ئةركةكان و مةهامةكاني زياتر دةكاتةوة لة دةستةكاني تر، لة  بةم رَيكخراوة، بةم دةستةية دةدات، با ب

ثةكاني تر، كة لةوانةية سةر بة ثةرلةمانة يان ئةجنومةني وةزيران بن، بؤية من لَيـرة ثَيشـنيار دةكـةم    طرو
 .ناوةكةي بكرَيت بة كؤمسيؤني بااَلي مام مرؤَ لة كوردستاندا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سيوةيل خان رةرموو
 :ا د عنهانبةر َيز سيوةيل 

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
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قســةكاني مــن زؤربــةي كــاك عــةدنان كــردي، بةنيســبةت ناونيشــاني ثرؤذةكــة بــوو، منــين ثــَيم بــاش بــوو   
، ئةطةر موستةقيَةي تَيدا بَيت، دةبَيت (العراق –املفاضية العليا حلهاية حقاق االنسان يف اقليم كاردستان )

موستةقيَةي تَيدا نةنووس ، ئةوة شتَيكي تـرة، ثـَيم   سةربةخؤ بَينت، سةر بة هي  اليةنَيا نةبَيت، ئةطةر 
 .باش بوو بةنيسبةت ناونيشاني ثرؤذةكة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار رزطار حممد ام  رةرموو

 :بةر َيز رزطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئـةوة وابـزا    (يقصذد بالعبذارات االتيذة   )ةكَيكيان كاريـة،  يـ ( لَكَمـات والتعـابري  )ببوورة، من شكَيةن زيـاتر،  

ماناي دةدات، ضونكة موستةَلةحات و تةعابريةكة تيكرار كردنةوةكـةي ثَيموايـة، يـةعين دةبَيـت دوو مانـاي      
جياوازيان هةبَيت، مةبةست ضية لةو دوو بةكارهَينانة، لة صياكة تا كورترت بَيت و ثر  ماناتر بَيت، صياكة 

 .دةكات، سوثاسجوانرت 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار صباح بةرزجني رةرموو

 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َََي   ، ضونكة ئةوةي لة ماددةكة (تكون لَكَمات والتعابري)منين ثَيمواية لة ماددةي يةكةم ثَيويست ناكات ب
َََييـت   هاتووة مةؤوعةي موستةَلةح يقصذد باملصذطلحات االتيذة    )اتة تةعابريمان نيية لة هينةكة، كةواتـة ب

، ئَيمــة مةؤوعةيــةك موســتةَلةحادان هةيــة، نــا كــةير، تــةعابريمان نييــة، ضــونكة  (املعذذاني املبينذذة ازاءيذذا
هـةر  تةعابري مةؤوعةيةك موستةَلةح بَيت، يان عيبارةتَيا بَيـت لـةدوو وشـة زيـاتر ثَيـا هاتبَيـت، ئَيمـة        

وةكــو ئــةوةي كــة ( يقصذذد باملصذذطلحات االتيذذة)موجــةر ةد ثَيــنج وشــةمان هةيــة، بكرَيــت بــة موســتةَلةحات 
 .لةراثؤرتي ليذنةي هاوبةشدا هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار َيان خان رةرموو، نوقتةي نيزامي كةرةم بكة
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

من دَلنيام نوقتةكةم نيزاميية، مةسةلةي صياكةو لوكةو ئةوانة، ئَيمة ثَيشرتين بر يارمانداوة هةر كةسَيا 
موشكيَةي صياكةي هةية، دةتوانَيت بيداتةوة بة ليذنةي ياسايي لة دوا جـاردا صـياكةي بكةنـةوة، ضـونكة     

 .ن و ئيرت لةمةسةلة ئةساسيةكة دةردةض ئةطةر وا بَيت، ئةمة دةبَيت بة كَيشةي زما
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاس،  زؤر دروستة، رَيزدار َيان خان رةرموو

 :بةر َيز َيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ذة قسةكاني من كاك عةدنان كردي، بةهةمان شَيوة ثشتطريي لـة بؤضـوونةكة دةكـةم، كـة عينوانةكـةي ثـرؤ      
 .ياساكة بطؤر َيت بة كؤمسيؤني بااَلي مارةكاني مرؤَ لة هةرَيمي كوردستاندا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار شَيروان حةيدةري رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ش كرا، زؤر سوثاسقسةكاني من ثةيوةندي بة تةصويتةكةوة هةبوو، تةصويتةكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ثةروين خان رةرموو

 :بةر َيز ثةروين عبدالر ن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ باشرت كردني راثةر اندني كارو مةهامةكاني ئةم ياساية، ثَيويستة دةستة نةبَيت، بةَلكو كؤمسيؤن بَيت بؤ 

 .سوثاسمام مرؤَ، زؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي رةئيتان دةربارةي ئةو موداخةالتانةي كة ئةندامـة بـةر َيزةكان كرديـان، كـةرةم     
 .بكة

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة هــاتووة، دةســتةكة ســةر بــة ســةبارةت ئــةو ثَيشــنيارانةي كــة كــران، ئايــا ياســايةكة لــة اليــةن حكومةتــة  
ثةرلةمانة، راستة، بةاَلم ئةو ثرؤذة ياساية لة حكومةت هاتووة، ئَيمة لة ليذنـةكان دانيشـتووين و راثـؤرتي    
خؤمان ئةجنامدا ضةندين ثَيشنياري تر هاتة كايةوة، كة لةسـةر دةق و بر طـةي ماددةكااـان زيـاد كـردووةو      

، كــةموكور ي، راســتة كــةموكور ي لــة هــةموو ثرؤذةكانــدا هةيــة  ضــاوةر َيي ثةســند كردنــي ثةرلــةمان دةكــات 
لةاليةن ئةجنومةني وةزيران ثَيشكةش بة ثةرلةمان دةكرَيت، ئةو طَةييمان لة مَيذة كردووةو هةوَل دةدةين 
ــة          ــاوةر ؤكي ثرؤذةك ــةوا ن ــةي ك ــةو بابةت ــدار ب ــةي ثةيوةندي ــايي و ليذن ــةي ياس ــةكان، ليذن ــاي ليذن ــة رَيط ل

ةوَل بدةين ئةو كةموكور ييانة بة هةموو اليةك كةم بكرَيتـةوة، نـاوي هةيئةكـة سـَي ئةنـدام      دةيطرَيتةوة، ه
ثَيشنياري ئـةوةيان كـرد، ثشـتطرييان لـةو ثَيشـنيارة كـرد، كـة نـاوي دةسـتةكة بطؤر درَيـت بـؤ دةسـتةي بـااَل،              

ثرؤذةكــة كــة  دةســتةي ســةربةخؤ، وشــةي ســةربةخؤ نــةمَينَيت بكرَيتــة دةســتةي بــااَل، بكرَيتــة كؤمســيؤن، 
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لةاليةن حكومةتةوة هاتووة دةستةية، دةستةي سةربةخؤي مارةكاني مرؤَ، ئةوةي لـة عَيراقـة كؤمسـيؤنة،    
ئةطــةر بكرَيتــة كؤمســيؤن، ئــةوة شــتَيكي تــرة لــة بابةتةكــة دةردةضــ ، ضــونكة نــاوةر ؤك و دةســتةي            

، يةعين ثرؤذةكة هـةر هـةمووي   بةر َيوةبردني كؤمسيؤنةكة، ئةوة هةمووي ثَيويسيت بة نيزام داخيَي هةية
ثَيويسيت بة طؤر انكاري هةيةو دةكرَيت، ئةو ثرؤذةي كة هاتيةو هةردوو ليذنـة ثشـتطريي لـَي دةكـةن، ئـةوة      
ــتة        ــة دةس ــةر ب ــيؤن، ه ــة كؤمس ــة بكرَيت ــةوة نين ــةَل ئ ــيؤن، لةط ــت كؤمس َََي ــة ب ــَيوةية نامَينَيتــةوة، ك ــةو ش ب

نَيت، يان بكرَيتة دةستةي بااَل، دةسـتةي بـااَلي مارـةكاني مـرؤَ،     ََينَيتةوة، بةاَلم ئايا وشةي سةربةخؤ ََي
يان دةستةي سةربةخؤي مارةكاني مرؤَ، بر يار بر ياري كؤتايي ثةرلةمانة، ئَيمة الربان نيية لةسـةر ئـةوة،   

 .بةاَلم هةروةكو بة دةستة دةمَينَيتةوة، ئةطةر ليذنةي مام مرؤَين تَيبينيان هةبَيت، سوثاس
، دكتؤر صباح ثَيشنياري هةبوو، دوايـَي  (يقصد باملصطلحات والتعابري)بة موستةَلةحات و تةعابري،  سةبارةت

طوتي ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنة هاوبةشةكة دةكةم، كة بـة موسـتةلةحات و تـةعابري هـاتووة، ئَيمـة ضـةند       
ني ماددةكـة، لـة مـاددة يـةك     موستةَلةحَيكة كة دووبارة دةبَيتـةوة لـةناور ؤكي ياسـايةكة لـة بر طـةو بةنـدةكا      

روون كردنةوةية، تةنها ثَيناسةي ئةو موستةَلةحة دةاللةت لةسةر ض دةكات، هةر ئةوةندةية، موستةَلةحات 
يقصذد باملصذطلحات   )بَيت، كةليمات بَيت، تةعابري بَيت، ئَيمة ثشتطريي لة راثؤرتة هاوبةشةكة دةكـةين، كـة   

، كَيشةمان نيية، ئةطةر تةنها موستةَلةح بَيت، يـان  (ا الغراض ييا القانانوالتعابري اآلتية املعانى املبينة ازائم
تةعابري بَيت، هي  كَيشة نيية، تةنها موستةَلةح هاتووة، كةوا لة ناوةر ؤكي ياساكة دووبارةو سـَي بـارة باسـي    

ايةكةدا، زؤر لَيوة كراوة، يةعين كـورتكراوةي ئـةو وشـانةية كـة بـةكار هـاتووة، زيـاتر لـة يـةكرار لـةناو ياسـ           
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سكرتَيري ثةرلةمان موداخةلةي هةية رةرموو

 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبعةن برادةراني ح وقي دةزانن هةر دةوَلـةتَيا، هـةر نيزامَيكـي سياسـي موتةئةسـرية بـة مةدرةسـةيةكي        
ئَيمة وةك ئةوةي ثارضةيةك  لة عَيـراق موتةئةسـريين بـة مةدرةسـةي كـةربي، ئـةوين رةرةنسـا         قانوني،

سةرؤكايةتي دةكات و مسرين تابعي ئةوانة، لةوَي مةؤوعةي موستةلةحات هةية بؤ ئةو دةسـتانة بـةكار   
مةصـَةحة،  دَيت ئةوةي مةمشول بَيت بة المةركةزيةتي ئيداري، دةست ثَي دةكةن بـة موئةسةسـة، هةيئـة،    

مونشةئة، بةنيسبةتي ئَيمة وةكو موستةلةحي هةيئـةمان بـةكارهَيناوة زبـين ئـةو بؤضـوونةية، مـةوزوعي       
ــاش      ــراق موســتةلةحَيكي تازةيــة، ث ــة بةنيســبةي عَي ََةن مورةوةزي كؤمســيؤن، مــةوزوعي مورةوةزيــة، ئةســ

سـتوورين وا هـاتووة، هـي     بةكار هات، لةبةر ئةوة بة رةئي من وةك هةيئة ََينَيت لـة ثـرؤذةي دة   0223
زةرةري تَيدا نيية، موئةسةسةيةكي سةربةخؤية، ريعَةن سةربةخؤية، سةربةخؤيةكة تَيا ناضـَيت، ئةطـةر   
لة ذَير ضاودَيري ثةرلةمان بَيـت، ضـونكة ئـين و كاريـان سـةربةخؤية، وةك ضـؤن حاكمَيـا، يـان قازييـةك          
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يزامـي ئيـداري هةرَيمـة، يـان زبـين نيزامـي       قةراري خؤي بة ئيستي الليةت بـدات، بـةس بـةخؤي زبـين ن    
ــة        ــاطرن ب ــةس وةرن ــة ك ــاز ل ــةن، ئيع ــةربةخؤيةتي دةك ــة س ــؤي ب ــاري خ ــةربةخؤياتي ك ــة، س ــداري عَيراق ئي
ئيستي الليةت بر ياري خؤيان دةدةن، بـةس ئـةو مانـاي ئـةوة نييـة مونعـةزيل بَيـت لـة هـةموو دةسـتة، لـة            

 .تةنزبي ئيداري عَيراق و هةرَيم، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةر َيزان، ئَيستا ئةو بةر َيزانةي موداخةلةيان هةية، كةرةم بكةن ليذنةي مام مرؤَ
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي سـةبارةت بــة عينــواني ثرؤذةكــة، وةكــو لــة راثؤرتةكــةي ليذنــةي هاوبةشــي، ليذنــةي مــام مــرؤَ و ليذنــة 

ياساييدا هاتووة، ئَيمة تةئيدي ئةو حاَلةتة دةكةين، تةقديري بؤضووني ئةنداماني بـةر َيزين دةكـةين، كـة    
موداخةلةيان كرد، دةمةوَيت ئـةوة روون بكةمـةوة هَيشـتاكة ئـةم ثرؤذةيـة لةبةردةسـيت ئةنـداماني بـةر َيز         

دواتر دةخرَينة بةردةسـيت بـةر َيزان،    داية، ئةم ثرؤذةيةو ئةو ثرؤذانةي ثَيشرتين بوون بة ياساو، ئةوانةي
بَيطومان بَي كةموكور ي نيية، لةو روانطةيةوة موناقةشـة دةكرَيـت، بـؤ ئـةوةي هـةر كةموكور ييـةك هـةبَيت        
بةالوة بنرَيت، ئاساييشة لة هةندَيا ئامانج و لة هةندَيا هؤكاردا ئةم دةستةية خاَلي هاوبةشي لةطةَل هةر 

اق، يــان لــة جَيطايــةكي تــرين دروســت دةبَيــت، بؤيــة ئَيمــة لةطــةَل تــةواوي   كؤمســيؤنَيا هــةبَيت لــة عَيــر 
 .ناوةر ؤكي ماددةكةدا دةب ، ئيرت سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ثَيشـنياري ئةنـداماني ثةرلـةمان بـؤ طـؤر يين ناوةكـة، ئةطـةر ثَيشـنيارةكة سـةحب دةكـةن، ئـةوة            
 .يةينة دةنطدانةوةبةردةوام دةب ، ئةطةرنا دة

 :حممدعنهان بةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سةحيب ناكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا ثَيشنيارَيا هةية، كة ناوي بكرَيتة كؤمسيؤني بااَلي مام مرؤَ لة كوردستان، ئةم ثَيشـنيارة  
كةس، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلة وةكو خؤي ( 00)بةرز بكاتةوة، دةيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت 

ََينَينت دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنـب وةكـو خـؤي مايـةوة، ليذنـةي ياسـايي ئـاخري        
 .صياكةي ماددةكة  وَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 :املاد  االوىل
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 :يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعانى املبينة ازائما الغراض ييا القانان
 .العراق –اقليم كاردستان : االقليم/ اواَل
 .برملان االقليم: الربملان/ ثانيًا
 .اهليئة املستقلة حلقاق االنسان يف االقليم: اهليئة/ ثالنًا
 .ئةجملس اهلي: اجمللس/ رابعًا
 .رئيس اهليئة: الرئيس/  امسًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةم وشــةو دةســتةواذانةي خــوارةوة، لــة هــةر جَيطةيــةكي ئــةم ياســايةدا هــاتنب، ماناكــاني    :مــاددةي يةكــةم
 :بةرامبةريان دةبةخشن

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان  :هةرَيم/ يةكةم
 .ثةرلةماني هةرَيم: ثةرلةمان/ دووةم

 .دةستةي سةربةخؤي مام مرؤَ لة هةرَيمدا: دةستة/ سَييةم
 .ئةجنومةني دةستة: ئةجنومةن/ ضوارةم
 .سةرؤكي دةستة: سةرؤك/ ثَينرةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( 18)طدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة،       بةر َيزان، ئاخري صياكة خوَيندرايةوة، دةيةينـة دةن 
كـةس، زؤر سـوثاس، بةزؤرينـةي دةنـب     ( 02)كةس، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة،     

 .ثةسند كرا، تكاية ماددةكةي دواتر
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النانية
تتهتذخأ بالشخصذية   ( العذراق  –اهليئذة املسذتقلة حلقذاق االنسذان يف اقلذيم كاردسذتان       )بأسم تؤسس ييئة : اواًل

املعنايذذة واالسذذتقالل املذذالي واالدار ، وتكذذان هلذذا ميزانيذذة مسذذتقلة ضذذهن امليزانيذذة العامذذة لالقلذذيم، وتذذرتبط  
 .بالربملان وتكان مسؤولة اماميف

اصذذهة االقلذذيم، و ذذاز هلذذا فذذتح مكاتذذب يف احملافظذذات يكذذان مقذذر اهليئذذة الذذرئيس يف حمافظذذة اربيذذل ع: ثانيذذًا
 .اال رى
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يمد  ييا القانان اىل ااية حقذاق االنسذان وتعزيزيذا وفقذًا ملعذايري حقذاق االنسذان الدوليذة يف مجيذخأ          : ثالنًا
 .اجملاالت، ونشر الاعي بما، واالسمام يف ضهان تطبيق ذلك يف ضاء احكام التشريعات الدا لية

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .بةكورديةكةش كةرةم بكة
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم

ــةم ــةناوي   : يةك ــةزرَيت ب ــتةيةك دادةم ــتان      )دةس ــةرَيمي كوردس ــة ه ــرؤَ ل ــام م ــةربةخؤي م ــتةي س  –دةس
رضَيوةي بودجةي طشيت دا، كةسايةتيي مةعنةوي و سةربةخؤيي دارايي و ئيداريي دةبَيت و، لة ضوا(عَيراق

هةرَيمــدا بودجةيــةكي ســةربةخؤي دةبَيــت و، بــة ثةرلةمانــةوة واوةســت دةبَيــت و، لةبةردةميــدا بــةرثرس  
 .دةبَيت
بنكــةي ســةرةكي دةســتةكة، لــة ثارَيزطــاي هــةولَير ثايتــةخيت هةرَيمــدا دةبَيــت و، بؤيشــي هةيــة لــة  : دووةم

 .ثارَيزطاكاني ديكةدا نووسينطة بكاتةوة
اماجني ئةم ياساية، ثاراسنت و بةهَيز كردني مارةكاني مرؤَة بةثَيي ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكاني مام ئ: سَييةم

مــرؤَ لــة هــةموو بوارةكانــداو، باَلوكردنــةوةي رؤشــنبرييية دةربــارةي ئــةم مارانــةو، بةشــداري كردنــة لــة     
 .اوخؤييةكاندادةستةبةر كردني بةكارهَيناني ئةو مارانة، لةبةر رؤشنايي حوكمةكاني ياسا ن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بـة مـاددةي دووةمـي ثـرؤذة ياسـايةكة، لـة راثـؤرتي هاوبةشـي هـةردوو ليذنـة، ليذنـةي ياسـايي و             
تايبةتة بة بر طـةي دووةمـي   / ددةكة هةية، تَيبيين يةكةمليذنةي مام مرؤَ، دوو تَيبينيمان لةسةر دةقي ما

يكان املقر الرئيسي للميئة يف اربيذل  / ثانيًا: )ماددةكة، كة تةنها دووبارة دار شتنةوةي بر طةكةية بةو شَيوةية
 (.عاصهة االقليم، وتفتح هلا مكاتب يف مراكز سائر احملافظات اال رى

ــة   / دووةم ــَييةم، ب ــةي س ــة بر ط ــة ب ــة      تايبةت ــَييةم بكرَيت ــةي س ــاتووة، بر ط ــدا ه ــؤرتي هاوبةش ــة راث ر َيزان، ل
ماددةيـةكي سـةربةخؤ، لةبـةر ئــةوةي مـاددةي دووةم بـاس لـة ثَيكهَينــاني ئـةو دةسـتةية دةكـات، تةئسيســي          
هةيئةكة، بةاَلم بر طةي سَييةم ثةيوةندي بةم ماددةية نيية، باس لة ئةهدارةكـة دةكـات، بؤيـة ثَيمـان باشـة      

يمذد  القذانان اىل   : )سَييةم بكرَيتة ماددةي سَييةم، ماددةيةكي سةربةخؤ، دووبارة دابر َيذرَيتةوة كة بر طةي
احلفاظ على حقاق االنسان وتعزيزيا والذدفام عنمذا يف مجيذخأ اجملذاالت وفذق املعذايري الدوليذة مذخأ نشذر ثقافذة           

 .، وةكو ماددةيةكي سةربةخؤ ماددة سَي، سوثاس(حقاق االنسان
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 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

بةر َيزان، ئَيستا ئةو بةر َيزانـةي دةيانـةوَيت قسـة بكـةن، تكايـة دةسـتيان بـةرز بكةنـةوة، بـؤ ئـةوةي ناويـان            
،  عظيهذة عومةر هةورامي، رازل بةشارةتي، كةيَي ئةكرم، َيان، بةيان كؤضةري، ا ـد،  ) ناوةكانبنووس ، 

وليزار، حسن حممد، ثةريهان، كوَيسـتان حممـد، عومـةر    عةدنان عومسان، رزطار، شوان، شََير،  ة سةعيد، ط
 .كاك عومةر رةرموو( عبدالعزيز، ررست ا د

 :بةر َيز عمر صدي  هةورامي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من بةزؤربةي ثشتطريي ثَيشنيارةكاني هةردوو ليذنة دةكةم، بةس لة بر طةي كؤتاييدا ئاماجني ئـةم ياسـاية،   
ة، كة هةوَل دةدات، ئاماجني دةستةكةية كة بؤ ثاراسنت و بـةهيز كردنـي مارـةكاني    خؤي ئاماجني دةستةكةي

مرؤَ، بؤ خؤي ئَيمة كؤمةَلَيا ياسامان هةية، كة لَيرة دةرضوون، لـة ضـوار ضـَيوةي عَيراقيشـدا، عَيـراق بـؤ       
راســتين خـؤي كؤمـةَلَيا مةواسـي  و موعاهـةداتي هةيـة، ئـةبَي ئامـاجني دةسـتةكة بَيـت هـةوَل بـدات بـؤ ثا            

 .مارةكاني مرؤَ، نةك ئاماجني ياساكة، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك رازل بةشارةتي، رةرموو
 :حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي و دةستخؤشي لةهةردوو ليذنةي هاوبةشي ياسـايي و مـام مـرؤَ دةكـةم، كـة لـةماددةي دووةم،       

م، كة دةَلَيـت دةسـتةكة بؤشـي هةيـة، يـةعين خسـتوويةتية شـتَيكي ئيختيـاري بـؤ دةسـتةكة كـة            خاَلي دووة
نووسينطةي لة ثارَيزطاكاني تر هةبَيت، بةر اسيت من ثَيشـنياري دةكـةم نـةك تـةنها لـة ثارَيزطاكـان هـةبَيت،        

وودا، كـة مـام مـرؤَ    ضونكة بةر اسيت ئةوةي كة ئَيمةي كورد سوتاوي دةسيت ئةو بَي مارية بووين لـة ر ابـرد  
نةئاور ي لَي داوينةتةوة نة حةقي ثَيداوين، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو دةستةية نووسينطةي لـة قةزاكانيشـدا   
هةبَيت نةك تةنها لة ثارَيزطاكان، ضونكة بةر اسيت زؤر زؤر طرنطة، هةر لةهةمان ماددةدا لـة خـاَلي سـَييةم،    

 و بةهَيزكردني مارةكاني مرؤَ بةثَييي ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان، باسي ئاماجني ئةم ياساية دةكات و ثاراسنت
من حةز دةكةم ئةو ثرسيارة بكةم، ثاساو ضية بؤ ئةو هةموو كةدرو زوَلمةي كة لـةر ابردوو لـةمام مرؤَـي    
ََـَي  ر وونكردنـةوة يـان موزةكـةرة         كورد كراوة، يةعين ئايا ئةو دةستةية مولزةم دةبن بـةوةي كـةوا وةكـو ب
ــاني دةرةوةو بةتايبـــةتي مـــام مرؤَـــي نَيودةوَلـــةتي لةســـةر ئـــةو هـــةموو كـــةدرو     بـــدةن بةهـــةموو وآلتـ
ثَيشَيَكارييةي كة لة مام مرؤَي كورد كراوة لة كوردسـتان، لـةعَيراق بةطشـيت و لـة كوردسـتان بةتايبـةتي،       

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كةيَي خان، رةرموو
 :ا دبةر َيز كةيَي اكرم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رةقةرةي سَييةم لةماددةي دووةم، كراوة بة ماددةيةك لة ر اثؤرتي هاوبةشي ياسايي و مام مرؤَ، بةآلم من 

 .ثَيم باشرتة ئةم رةقةرةية لة اسباب موجبة باس بكرَيت، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيان خان، رةرموو
 :يم عبداهللبةر َيز َيان عبدالرح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ماددةي دووةم، من قسةم لةسةر بر طـةي دووةم هةيـة، كـة بـاس لـة ثةيكـةري ئيـداري دةسـتةكة         
ئةكات، كة بـةس لـة سـةنتةري ثارَيزطاكانـدا بكرَيتـةوة، بـةر ةئي مـن ثَيويسـت بـوو لـة قـةزاو ناحيـةكانين             

ة بؤ ئةو شوَينانة، لةبةر ئةوةي ثَيشـيَكارييةكي زؤر لـة مارـةكاني    نووسينطة يان ل ي دامةزراوةيي بكرَيتةو
مرؤَ لةو شوَينانةدا ر وو دةدات، كـة ثَيويسـتة ئـةو دامةزراوانـة يـان ئـةو نووسـينطانة بكرَيتـةوة لـة قـةزاو           
ناحيــةكان، واتــة ثةيكــةري ئيــداري دةســتةكة بةشــَيوةيةكي ئاســؤيي بَيــت، نــةك بةشــَيوةيةكي ســتووني كــة 

َََي  ريٍتَينمايي و بر يارةكان لة سةنتةري ثارَيزطاكانةوة وةرنـةطرن، خؤيـان بتـوانن،     لةقةزاو ناحيةكانين با ب
 .بةس بتوانن ر اثؤرت ئامادة بكةن و ئاراستةي سةنتةري ثارَيزطاكاني بكةن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةيان خان، رةرموو
 :بةر َيز بةيان ا د حسن

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
تتهتذخأ اهليئذة بشخصذية معنايذة ويكذان هلذا       ) سةبارةت بة بر طا ئيكَي ذ ماددةية دووَي، ئةز ثَينشيار دكـةم،  
بر طا سَين هةروةسا ئةز دةبيـنم َـَي شـَيوة     ،(استقالل تام يف ممارسة ممهاتما املنصا  عليما يف ييا القانان

النسذان وتنفيذييا بالتنسذيق مذخأ اجلمذات واهليئذات املختصذة        يمد  ييا القانان اىل تعزيز ااية حقذاق ا ) بت
 .طةلةك مةمنوون( وتفعيل االليات حلهاية الاعنية وحلهاية حقاق االنسان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان، رةرموو عظيهة
 :عظيهة جنم الدين حسنبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نيم لةسةر ئةو خاَلة هةية، كة كاك رازل و َيان خان تيشـكيان  لةماددةي دووةم بةهةمان شَيوة منين تَيبي
خستة سةري، لةطةَل ئةوةدام كة ضؤن لَيرة هاتووة، كة دةَلَيت لة ثارَيزطاي هةولَيري ثايتةخيت هةرَيم بَيت 
سةرؤكي دةستةكة، بةآلم نةك بؤشي هةية لة ثارَيزطاكاني تر هـةبَيت، بـةَلكو ثَيويسـتة لـة ثارَيزطاكـاني تـر       

 .نووسينطة بكاتةوة، هةروةها لة قةزاكانين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةدنان، رةرموو
 :حممد عنهانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة بؤضوونةكاني ر اثؤرتي ليذنةي هاوبةش دةكةم، بةآلم سَي خاَل هةبوو ويستم قسةي لةسةر 

ريعَـةن لةر اسـتيدا ئـةبَي بـاس لـة      ( يمذد  يذيا القذانان   ) عومةر لة سَييةم باسي دةكـات،   بكةم، ئةوةي كاك
دةستةكة بكات، ئةم دةستةية مةبةستةكاني ضية، بةر اسـيت مـن هـاور ام لةطـةَلي، بـؤ مـةوزوعي قـةزاكانين        

قـــةزاو  ئَيمــة هةنـــدَي ناوةنـــدمان هةيـــة ناوةنـــدي طرنطــة ، لةر اســـتيدا لةوانةيـــة نةتوانـــدرَيت لةهـــةموو  
ناحيةيةكدا بكرَيتةوة، هةرضةند ثَيويستة بكرَيتةوة، من ثشتطريي ئةوة دةكةم، بةآلم ئَيمة دةتـوان  ئـةوة   

َََي   يـةعين هةنـدَي   (وتفتح هلا مكاتب يف مراكز سائر احملافظات واالق ية حسب ال رور ) ئيزارة بكةين، ب
ة، سؤرااان هةية، دةكرَيت لةو ناوةندة طرنطانة ناوةندي طرنطمان هةية، طةرميااان هةية، ثشتدةرمان هةي

كة دوورن لة ثارَيزطاكانةوة بكرَيتةوة، ئةوةي تر هي سَييةم كة هيوادارم بكرَيت بـة ماددةيـةكي سـةربةخؤ    
ثَيشنيارةكة، لة ر استيدا ئةوةي ئةمان شامَة، بةآلم ئةطةر نةختَيا ر ؤشنرتي بكةينـةوة، ثـَيم وانيـة خـراث     

ة ئَيمة قسة لةسةر مام مرؤَ دةكـةين لةوانةيـة هةنـدَي وا تَيبطـات كـة تـةنها هـةر تـةركيزة         بَيت، هَيشتا ك
لةسةر توندو تيذييةك يان لةسةر هةندَي مةسائيَي تر، بةآلم كؤمـةَلَيا شـيت تـر هةيـة كـة ثةيوةسـتة بـة        

لةي مــام مرؤَــةوة بــؤ اوونــة مةســةلةي ئةوانــةي كــة لــة ســرنةكاندان، مةســةلةي ئاوارةكــان، مةســة           
مةوقورةكان، هةندَي ثةناهةندةو ئةوانةش كـة دَينـة نـاو هـةرَيمي كوردسـتانةوة، ثـَيم وايـة ئـةم دةسـتةية          
دةبَيت ئين لةسةر ئـةم كةيسـانةش بكـات و ثشـتطريييان بكـات، بـؤ اوونـة هـةوَلي دابـ  كردنـي جَيطـا و            

َل ئـةم ماددةيـةدا يـان ئـةكرَيت     ثشتطريي لةمارةكانيان بكات، بؤية ئةطةر ئةوة بكرَيت، ئةطةرين هةر لةطة
لةماددةكاني تردا خاَلَيكي تر ئيزارة بكةين كـة ئـةم دةسـتةية بـة حـوكمي ئـةوةي كـة سـةر بـة ثةرلـةماني           
ــوَلتةي       ــةر س ــَي هةنــدَي دةســةآلتي هــةبَيت بةس ــات، دةب ــةمان سةرثةرشــيت دةك ــَي  ثةرل ََ ــا ب كوردســتانة، ب

قات لةسـةر مـام مـرؤَ واتـة جؤرَيـا لـة ئيَـزام كردنـي         تةنفيزيدا، بةتايبةتين كة ثةيوةست بَيت بة خرو
سوَلتةي تةنفيزي تَيدا بَيت بؤ ضارةسـةركردني ئـةو ثَيشـَيَيانةي كـة لةناوضـةكاندا دةكرَيـت، جـا ئـةكرَيت         

 .لَيرة لةم ماددةيةدا يان لة ماددةي سَيدا جَيطاي بكرَيتةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حاكم رزطار، رةرموو
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 :ر َيز رزطار حممد ام بة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة بؤضووني من بة نيسبةت خاَلي يةكةم، ئـةم دةسـتةية ببةسـرتَيت بـة مةجَسـي قـةزاوة، بـة ئةجنومـةني         
دادوةرييةوة، نةك بة ثةرلةمان، بة ئيعتيبار جيهةتي بَياليةن بؤ قسةكردن لةسةر مارـةكان بـة شـَيوةيةكي    

ةني قةزاية، مةجَسي قةزاش ئَيستا دةسةآلتي تةشـريعي دةسـةآلتَيكي سـةربةخؤية،    دياريكراو و ميهةني الي
بةر اسـيت مـن جـارَيكي تـرين وا     : ئةكرَيت ئةم دةستةية ببةسـرتَيت بـة دةسـةآلتي قةزائيـةوة، خـاَلي دووةم     

رَيـت  بزا  بامسان كرد، مةسةلةي ثارَيزطـاي هـةولَير، كـة ثايتـةخيت هةرَيمـة، وابـزا  شـارةكة تةحديـد بك        
بــة كورديةكــة  28ئةطــةر ســةيري ياســاي ثةرلــةمان بكــةين، لــة مــاددةي : دووةمــين: باشــرتة، ئــةوة يةكــةم

هةولَير هاتووة، بة عةرةبيةكة اربيل هاتووة، ئةمـة مةسـةلةيةكة لـة نَيـوان هـةولَير و اربيـل، كـة ئةمـةش         
ين قانوني ثةرلةمان وا ئـةَلَيت،  ئيشكاليةتَيا دروست دةكات ثَيم واية، يةعين قانونةكة خؤي وا هاتووة يةع

جطـة لــةوةش بةر اسـيت ئَيمــة كــةمسان ئيشـكاثان لــةوة نيـة، عاصــيمةي واقيعــي كوردسـتان هــةولَيرة، بــةآلم      
نةسَيكي قانونيمان نية، يان بر يارَيكمان نية، كة تةحديدي كردبَي ئَيـرة ثايتةختـة، لـة قـانوني ثةرلةمانـدا      

لةمان لة هةولَير طرَي دةدات، بـة كوردييةكـةي، بـةآلم ئـةكرَي ئَيمـة بـؤ       هةمانة، دةَلَيت كؤبوونةوةكاني ثةر
ئةوةي كـة بـةكاري ئةهَينينـةوة، ئَيمـة ئـةربيََيكي تريشـمان نيـة يـان هـةولَيرَيكي تـر تـاوةكو بـَي  جيـاي              
بكةينــةوة، لــةوةي كــة جيــاوازة لــة عاصــيمة، يــةعين مــن بــؤ خــؤم ئيعتيــزاز بــةوةوة دةكــةم كــة هــةولَير      

، مةبةستم هي  شتَيا نية، يـةعين قسـةكةم لةيـةك نةدرَيتـةوة لـةر ووي قـانوني بةحتـةوة قسـة         ثايتةختة
دةكةم، يان دةبَيت ئَيمة قانونَيـا، يـان بر يارَيـا يـان شـتَيا لـةو بارةيـةوة دةربكـةين، كـة اربيـل ببَيـت بـة             

ــةر دةكــ          ــةي لةس ــدا قس ــروعَيكي قانوني ــان مةش ــدا ي ــَيكي قانوني ــة نةص ــةوةي ل ــؤ ئ ــيمة، ب ــةوة عاص ةين ئ
لةطـةَل ئـةو بؤضـوونةدام كـة     : مةسةلةيةكي طرنطة، كة ئايا ئَيمة بةضـي ئيعتيبـاري دةكـةين، خـاَلي سـَييةم     

يمذد  يذيا القذانان اىل اايذة     ) ئةهداف ببَيت بة ماددةيةكي سةربةخؤ بة حةقي ةتةن بةم جؤرةش بَيت، 
لعذاملي حلقذاق االنسذان والعمذاد واملااثيذق      حقاق االنسان و الدفام عنما و تعزيزيا و مبا ينسجم مذخأ االعذالن ا  

 .زؤر سوثاس( الدولية والدساتري والتشريعات الاعنية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شوان، رةرموو
 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـة ماددةيـةك، بـةآلم ثَيشـنيار     من لةطةَل ثَيشنيارةكةي هةردوو ليذنةي بةر َيزم، كة سَييةم جيـا بكرَيتـةوة   

دةكةم بكرَيتة ثَيشةكي ماددةي سَييةم، كة لةدواي ئةو دَيت، لةبةر ئـةوةي ئاماجنـةكان يـاخود مةهامـةكاني     
دياري كردووة، ئةوةش بؤ خؤي ئامانج لة دار شتين ئةم ياساية دياري دةكات، لةبـةر ئـةوة بكرَيتـة ثَيشـةكي     

ر َيزانة دةكةم كة باسي ئةوةيان كـرد، ئةمـة ئامـانج لـة دار شـتين ئـةم       ماددةي سَييةم، ثشتطريين لةو برا بة
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ياساية دورست كردني دةستةيةكة، نةك قانونَيا بؤ ثاراستين مام مرؤَ، لةبةر ئةوة ثَيشةكي ئةو ماددةيـة  
سذان  يمد  تأسيس ييه اهليئة ااية حقاق االن) بةر اي من ببَيت بة ثَيشةكي ماددةي سَييةم، واي لَي بَيت، 

و  1ئينرـا  ، (و لغرض حتقيق ييه االيدا  تتاىل اهليئة املمام التالية)تا دةطاتة سةر ئةوةي  اخل، ........و اىل 
 .و تا دوايي، زؤر سوثاس 0

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شََير خان، رةرموو
 :بةر َيز شََير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةرااةوة ئاماذةي ثَيدرا، تـةنها مـن يـةك خـاَلم هةيـة لـة مـاددةي دووةم، بـة         قسةكا  هةمووي لةاليةن براد

يكان املقر الرئيس للميئة يف حمافظة اربيل عاصهة االقليم وتفتح هلا مكاتذب يف  : ثانيًا) عةرةبيةكةي دةَلَيت
ََـ       حملافظذات،  مراكذز سذائر ا  وابزا  (مراكز سائر احملافظات يف مراكذز   َي ئـةوة شـتَيكي زيـاد نيـة، واتـة هـةر ب

 . ا واالق ية والنااحي التابعة، هةروةها ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، احملافظات
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََيةكة، موناقةشـةكةمان     شََير خان موناقةشةي ماددةكة بكة نةك ر اثؤرتي هاوبةش، واتة هي ر اثؤرتـة ئةصـ
 .ةشة دةكةين، رةرموولة ثر ؤذةكةداية لةماددةي دووةم، لةسةر ئةوة موناق

 :بةر َيز شََير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بَيت و قسةكاني تريشم لةاليةن برادةرااةوة كران، سوثاس( يف احملافظات)باشة با 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك حةمة سةعيد، رةرموو

 :بةر َيز  ة سعيد  ة عَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـاددةي دووةم، مـن لةطـةَل ئـةو ثَيشـنيارةم بـةيان خـان كـردي، كـة كةسـايةتيةكي مةعنـةوي و             بةنيسبةت
سةربةخؤي هةبَيت، بةنيسبةت دووةم، لةطةَل ر اي ليذنةكةم كة بنكةي سةرةكي لة ثايتةخت بَيت و بنكةي 

َََيــت لــة ثارَيزطاكــاني تــر دةبَيــت و لةقــةزاكانين بــة  ثَيويســت، ثَييــي بةحاَلــةتي ئيرــاب يــةعين ثَيويســتة ب
وةكو ئةوةي كاك عـةدنان باسـي كـرد، وة لةطـةَل ئـةو ر ايـةي       ..( طةرميان و ر انية) هةندَي قةزا طرنطة وةكو

ليذنةم كة بر طةي سَييةم ببَيت بة ماددةيةكي سةربةخؤ، ئاماجني ئةم دةستةيةية نةك ئةم ياساية، وابزا  
ت، ثاراسـنت و بـةهَيز كردنـي مارـةكاني مـرؤَ بـةثَييي       ئةوة هةر كةَلةتي ضاثة، ئينرا بةخاَل بةندي بكريَـ 
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ثَيوة نَيودةوَلةتيةكان و بةثَيي ر َيكةوتننامةكاني بؤ زياد بكرَيت، هةروةها بةندَيكي تر هةوَلدان بـؤ ثابةنـد   
بوون و جَيبةجَي كردني بةندةكاني جار ي طةردووني مام مرؤَ، ئةوةشي بؤ زياد بكرَيـت، ضـونكة طرنطـةو    

 .ةوةي ر ؤشنبريي خاَلي سَييةم بَيت، ضوارةمين بةشداري كردن لة دةستةبةركردندا، زؤر سوثاسبآلوكردن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طوليزار خان، رةرموو
 :يزار قادر امساعيلبةر َيز طوَل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةبؤشـي هةيـة لـةثارَيزطاكاني    من لةطةَل ئةوةدام وةكو دةقي ياسـاكة كـة هـاتووة، هـةر بـةو شـَيوةية بَيـت،        

 .ديكةدا نووسينطة بكاتةوة نةك ئيَزامي بكةيت، كة هةر دةبَيت بيكاتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حةسةن حممد، رةرموو
 
 
 

 :حسن حممد سورة. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيســبةت ئريتيباتةكةيــةتي كــة ئايــا : يــة، يةكــةميانديــارة مــن لةطــةَل ناوةكــةدام، بــةآلم دوو تَيبينــيم هة
ئريتيباتي بـة ئةجنومـةن بَيـت يـان بـة ثةرلـةمان، لةر اسـتيدا لـةر ووي عةلةنيـةوة دوو جـؤر دةسـتة هةيـة،             
دةستةي ثةرلةماني هةيةو دةستةي تـةنفيزي هةيـة، دةسـتةي ثةرلـةماني ثةرلـةمان قـانوني بـؤ دادةنَيـت،         

ةكــةي بطوجنَيــت و موتــةعاريز نــةبَيت لةطــةَل ليذنــةي مــام مــرؤَ كــة لــةناو  بــةجؤرَيا كــة لةطــةَل ثةير ةو
ثةرلــةمان هةيــة، ئــةم دةســتةيةش ئيشــرام هــةموو حكومــةت دةكــات، بــةآلم دةســتةي تــةنفيزي حكومــةت  
قانوني بؤ دادةنَيت و ئيشراف لةسةر هةندَيا لة موكةويناتي حكومةت دةكات، يةعين لةخوار خؤي، ئةطةر 

ؤكي ماددةكة بكةين بزةبت منين لةطةَل ئةوةدام كة ناوةر ؤكةكة زيـاتر بـؤ ئـةوة دانـراوة كـة      سةيري ناوةر 
ئةم دةستةية، دةستةيةكي تةنفيزي بَيت، مةشروعَيكين هةية، مةشروعي ئةمبوس مـاني ثةرلـةماني، كـة    

ةرلـةمانين  ثَيشرتين لةم ثةرلةمانة باس كرا، كـة جَيطـاي ئـةم دةسـتةية بطرَيتـةوة، لةسـةر ثةرلـةمان و ث       
تةئيدي ئةم خاَلي طؤر ينة دةكةم كةخاَلي سَييةم بكرَيت بة مـاددةي سـَييةم   : ياساي بؤ دابنَيت، خاَلي دووةم

و تةصنيفين بكرَيت، ضونكة ئةمـة تةقريبـةن بةشـَيوةي تـةعريف هـاتووة، بـةَلكو ئةهدارـةكان تةصـنيف         
َلَي ئةسبابي تةميز و ئةو جؤرة شتانة بيَيتة بكرَيت و وازح تر بكرَيت، كؤمةَلَيا ئةسبابي ريكر وةكو كؤمة

 .ناو ئةهدارةكةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ثةريهان خان، رةرموو
 :بةر َيز ثةريهان قبالي حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة هـةمووي  هةر بةنيسبةت ماددةي سَييةم، ثَيم باشة ببَيت بة ئاماجني ئةم دةستةية، لةبةر ئةوةي دةستةك
رراوانرت دةبَيت، هةموو ئةو ياسايانةش دةطرَيتةوة كـة هـةموو بةنـدةكاني مـام مرؤَـي تَيـدا دةبَيـت، ئـيرت         
ثَيويست ناكات لَيرة بة حةتا بة تةرييَين باسي بكةين، باشرت واية ببَيت بة ئامـاجني ئـةم دةسـتةية، زؤر    

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوَيستان خان، رةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من قسةكا  كرا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر، رةرموو
 :عبدالعزيز بماء الدينبةر َيز عمر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، كــة دَيتــة ثةرلــةماني مــن ســةرةتا ئــةوة عــةرز دةكــةم كــة ئــةم ياســاية يةكَيكــة لــة ياســا هــةرة طرنطــةكان  

كوردستان، لةناو ئةم ثر ؤذة ياسايةش طرنطرتين مـاددة، ئـةم ماددةيةيـة، كـة ئَيسـتا هةَلوَيسـتةمان لةسـةري        
هةية، ئةواني تر هةمووي ميكانيزم و ئاليات و شـيت وايـة، ئةطـةر هةَلـةي هونـةري يـان ناوةر ؤكةكـةي زؤر        

ةردوو ليذنـةي بـةر َيز بةهةنـد ثَيشـنيار و داواكـاري ئةنـدامان       بةهَيز نةبَي طررتَيكمان نية، بؤية داواكارم ه
وةربطــرن، ضــونكة باســي ئامــاجني ثَيكهَينانــة و زؤر طرنطــة بــةالي هةموومانــةوة، تَيبينيــةكاني مــن لةســةر  

ثشتطريي جياكردنةوةكةي هةردوو ليذنةي بةر َيز دةكـةم، دةسـت خؤشـيان لـَي دةكـةم، بـةآلم       : ئةوةن يةكةم
ةبووم ئةطةر زياتر هةَلوَيسـتةيان لةسـةر بكردايـة، وةكـو داوايـان كـردووة كـة جيابكرَيتـةوة         زؤر خؤشحاَل د

ريعَةن بة خاَل بةندي بةعزَيا ئةهدام بةقوةت كردني دروسـت كـراوة، دةسـتةيةكيان لةكوردسـتان ديـاري      
ئيحتيمالة تةسنيةش  بكرداية، ئةمة وةكو هاوكارييةك بؤ بةر َيزيان من لَيرة سَي، ضوار خاَلم حازر كردووة،

بَيت لةسةر ثَيشنياري ئةو خوشا و برايانةي ثَيشرت بةس من بة تةحديـدي نووسـيومة، بـة ئيسـت رايةكي     
دةقي ي زانسيت بؤ دروست كردنـي ئـاوا دةسـتةيةك كـة داكـؤكي لـةمام مـرؤَ بكـات، ئةطـةر بـةر َيزتان لـَيم            

ة باسـي تةسـنية نـةكردن بَيتـة ئـاراوة، سـةرةتا       وةربطرن بةو ئيعتيبارةي دوا كةسم كة قسة دةكةم، لةوانةي
َََي ، ئةطةر ئةهدام ئةم دةستةية زؤر طرنب نية، ضؤن  مةهامي بؤ دياريكراوة، يةعين  11ثَيويستة ئةوة ب

مةهاممان بةخاَل نووسيوة، بةآلم لة ئةهداردا بةشَيوةي  11هاتووين لةخاَلي داهاتوودا، لةماددةي داهاتوودا 
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يع ئاماذةي ثَيكراوة، بؤية دووبارةي دةكةمةوة كة بةهةند ئةم تَيبينيانةم وةربطريَيـت، مـن   دار شتنَيكي سةر
ثَيشنيار دةكةم ماددةكة بـةم شـَيوةي لـَي بَيـت يـةعين بر طـةي سـَييةم، بـةم شـَيوةي خـوارةوة بَيـت، ئةطـةر             

ئةمـة خـؤي   ( وتعزيزيذا  ااية حقاق االنسذان :)هةردوو بةر َيزان لة ليذنة بة دي ة لَيم وةربطرن، يةكةميان
( يذد  مراقبذة التشذريعات صذادر  يف االقلذيم واملتعلقذة القذاق االنسذان        :        )بؤخؤي خاَلَيا بَيـت، دووةم 

( اايذة حريذة الذرأ  والتعذبري للهذااعنني يف االقلذيم      : ) ضونكة ئةمة هةدةرَيكي تةواو سةربةخؤية، سـَييةم 
َََين ئةمـة هةنـدَيكي لـةناو    (نسان يف االقليمنشر الاعي املتعلق الهاية حقاق اال:) ضوارةم لةوانةية بةر َيزان ب

دةستةواذةكاندا هاتووة، بةآلم بؤ بةهةند وةرطرتن و جياكردنـةوةي مةريـةلي ئةهدارـةكان كـة هةريةكـةو      
بؤ خؤي ئالياتي خؤي هةية، يان ر َيطاي خؤي هةية كةلة مةهامةكانـدا بـاس كـراوة، بـةم شـَيوة بَيـت ر ةنطـة        

مراقبذذة التشذذريعات صذذادر  يف االقلذذيم   :)دووةم( اايذذة حقذذاق االنسذذان وتعزيزيذذا :)بَيــت، يةكــةميانباشــرت 
نشذر الذاعي   :) ضوارةم( ااية حرية الرأ  والتعبري للهااعنني يف االقليم: ) سَييةم( واملتعلقة القاق االنسان

 .زؤر سوثاس( املتعلق الهاية حقاق االنسان يف االقليم
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .كاك ررسةت، رةرموو
 

 :َيز ررست ا د عبداهللبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

برادةرانـي   (وتكان هلذا ميزانيذة مسذتقلة ضذهن امليزانيذة العامذة لالقلذيم       ) لة دَير ي دووةم و سَييةم هاتووة، 
ميزانيـةي موحلـةقي   دارايي و ئابووري ئةزانن ئةنواعي ميزانية، كـة ميزانيـةي عـامي هةيـة هـي دةوَلـةت،       

هةية، ميزانية موستةقَي هةية، هي موستةقل ئةو ميزانيةية كة دةزطايةك واريداتي موسـتةقيَي هـةبَيت،   
ََـَي       ـا ميزانيـة خاصـة    ) يةعين بةخؤي تةمويَي ميزانيةي خؤي بكات، لةبةر ئةوة بـةر ةئي مـن ئةطـةر ب

ََـَي    (العامة لالقليممَح ة باثيزانية  ، ئـةوة بةنيسـبةت   (ملحقذة بامليزانيذة العامذة لالقلذيم     ميزانيذة ) يـان ب
) ميزانية، بةنيسبةت رةقةرةي دووةم، بةر ةئي من ثر ٍِؤذةكة موةرةق تر بوو لة ر اثؤرتي ليذنـةي هاوبـةش،   

ئةوة ر ةئي برادةرانين بةجَي ئةهَينَيت، ئةطةر بَيت و حـةزيان  ( و از هلا فتح مكاتب يف احملافظات اال رى
ة قةزايةك يان ناحيةيةك بكرَيتةوة، ئةتوانن بة موجيب رةقةرةي دوو بيكةن، بـةس ئةطـةر بَيـت    لَي بَيت ل

و حةسر كرا لة مةركةزي ثارَيزطا، ئةو وةختة ناتوانن نووسـينطة لـة ناحيـةو قـةزاكان بكةنـةوة، رةقـةرةي       
مـةرروزة ئـةو    (لقذانان يمذد  يذيا ا  )منين لةطةَل برادةرا  ئةطةر طودان  (يمد  ييا القانان)سَييةم      

ََـَي  واي لـَي بكـةين كـة دةزطاكـة ئاماجنةكـةي        ماددةية بيَيتة اسباب موجبة، وةكو ثَين من باسيان كرد، ب
 .ئةوةية ئةو شتانة بةجَي بهَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عومةر رةرموو تكاية ليذنةي هاوبةش ر ةئيتان دةربارةي موداخةلةي ئةنداماني بةر َيز، كاك
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت موالحةزات و ر او سةرجني سـةرجةم ئةنـدام ثةرلةمانـة بـةر َيزةكان، ثـَي دةضـَيت لـة سـَي خاَلـدا          
يذة  يمد  يذيا القذانان اىل اا  )زياتر كؤكن لةسةر ئةوةي كةوا رةقةرةي سَييةمي ماددةي دووةم، كة دةَلَيت 

تةئكيد لةسـةر ئـةوة كرايـةوة كـة نووسـينطةيان هـةبَيت لـة قـةزاو         : دووةم(اهليئة) ببَيت بة( حقاق االنسان
لةسـةر كردنـةوةي   : لةسـةر موراقةبـة كـردن و ئـةدائي ئـةم دةسـتةيةية، ضـوارةمين       : ناحيةكان، سَييةميان

دي ئـةو ريكرةيـة دةكـةين كـة     نووسينطة بوو، بةنيسبةت رةقةرةي سَييةم، ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي تةئيـ 
َََيت  لةبةر ئةوةي ئةمـة ر اسـتة ياسـاي دةسـتةية نـةك ياسـاي مـام        ( تهدف ا يئة اىل  اية ح وق االنسان)ب

مرؤَ، وا ر است تر دَيت كة ببَيـت بـة هـةدةم دةسـتةكة،  ايـة ح ـوق االنسـان و تعزيـز و بـةطوَيرةي ئـةو           
ت كردنةوةي نووسينطةي ئةم دةسـتةية لـة قـةزاو ناحيـةكان،     مةعايرانةي كةباسيان لةسةر كراوة، بةنيسبة

ئَيمة لة ليذنةي هاوبةش ئيتيفاقمان لةسةر ئةوة كرد كـة مةركـةزي سـةرةكي ئـةم دةسـتةية لـة هـةولَيري        
ثايتةخت بَيت، دواتر لةسةريةتي كـةوا نووسـينطة بكاتـةوة لـةناو شـارةكاندا، بـةآلم ئةطـةر بطةر َيينـةوة بـؤ          

لةوَيدا باس لةوة كراوة كة سةرؤكي دةستة دةتوانَي ئيحداسي دةوائريي تـازة بكـات لـةكاتي    ماددةي ثَينرةم، 
، هةرضةندة هةندَي لـة بـرادةران وايـان باسـكرد، كـة بـةثَيي ثَيويسـيت بَيـت، ديـارة          (عند احلاجة)ثَيويستدا 

حـةزةي كـاك رزطـار    ئةوة ماددةي ثَينرةم هي  مانعَيكي نةهَيشتووة، ئةطـةر ثَيويسـت بـوو، بةنيسـبةت موال    
لةسةر ئةوةي كةوا ئةم دةستةية ر ةبت بكرَيت بة مةجَسي قةزاوة، بة تةئكيد ئَيمة ئةمانةوَيت دةستةيةك 
دروســت بكــةين لــة كوردســتاندا زؤر ســةربةخؤ بَيــت و ثةيوةســت نــةبَيت بــةهي  دةســتةيةكي تــةنفيزي،    

ين خؤي لةخؤيدا خروقـاتي ياسـايي   ئةو( قد جيوز)قةزائي، دةستةي قةزائين خؤي لة خؤيدا، دةستةيةك 
هةبَيت ر ؤذَيا لة ر ؤذان، لةبةر ئةوة ئَيمة هةموو هةوَلَيكمان و تـةركيزمان لةسـةر ئةوةيـة كـة دةسـتةيةك      
دروســت بكــةين كــة زؤر ســةربةخؤيةتي خــؤي ببــييَن بؤيــة ثةيوةســتين بــووة بــة ثةرلةمانــةوة، ضــونكة    

كي كوردسـتانة، تَيكةَلـة لـة هـةموو ريكـرو بـريو بـاوةر و        ثةرلةمان هةَلبذاردةي سةرتاسـةري كؤمـةآلني خـةلَ   
رراكسيؤنةكان و هـةموو حزبـةكان و نوَينةرايـةتي خـةَلا دةكـةن، لةبـةر ئـةوة بـة سـةربةخؤ تـرين دةزطـا            
سةير دةكرَيت، ثةرلةمان ثةير ةو و ثرؤطرامي خؤي هةية، دياريكراوة كة ضؤنيةتي موراقةبـة، ئيسـتيرواب   

ي هةموو دةستةكان و دةزطاكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكات، لةطةَليشـيدا  ثرسيار كردن، موراقةبة
ئةم دةستةيةي كة دروست دةكرَيت، بة نسيبةت ئـةو موالحةزاتانـةي كـة جـةنابي كـاك عومـةر عبـدالعزيز        

دا بـة  داي، ئةو موالحةزاتانة لة شوَيين خؤيدان، ئةطةر بطةر َيينةوة بؤ سةر ماددةي سَييةم، لة مةهامةكانيـ 
وانَيتـة ئـةوةي كـة    تةئكيد مةهام بةطوَيرةي ياسا لة ئةهدارةكان طرنطرتة، ضونكة هةدةم ئةم دةسـتةية ئةر  

شتَيا تةح ي  بكات، بةآلم كة بوو بة موهيمة ئةبَيتة ئةركي سـةرةكي ئـةوةي كـة دةبـَي بـةدي بهَينَيـت و       
(  1و  6و  3)دةي سـَييةم لـة رةقـةرةي    جَيبةجَيي بكات، بؤية ئةوةي كة جةنابي باسي لةسةر كرد، لة ماد

 .ودواتر باسي لةسةر كراوة، زؤر سوثاس
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 .كاك ساالر، رةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةري من ناضمةوة سةر ئةو دةربر ينةو ئةو بؤضوونانةي كة براي بةر َيزم كـاك عومـةر لـة ليذنـةي ياسـايي د     

بر ي، هاور ام لةطةَلي يةك بةيةك، بةآلم ئةوةي ثةيوةندي بةيةك، دوو خاَلةوة هةية، كة بةر َيزان ئةنداماني 
ثةرلــةمان ئاماذةيــان ثَيكــرد، ئةمــةوَيت ر وونــي بكةمــةوة، نــاو نــةهاتين ئــةو بةندانــةي كــة ثةوةنــدي بــة     

مـةعايريي نَيودةوَلـةتي هـات، ر اسـتةو      جار نامةي طةردووني مارةكاني مرؤَةوة هةية، كة دةسـتةواذةي يـان  
ر است ئةو مةبةستةش ئةثَيكَيت، هةروةها لة ماددةي دووةم بر طـةي يةكـةم وتـرا ئـةم دةسـتةية كةسـايةتي       
مةعنةويي و سةربةخؤيي دارايي و ئيداري دةبَيت، ئةمة مةسةلةيةكي تةواوة، ئةطةر تـةواوي  ةينـة ثـاَل    

بَيت، تةئكيد بكةينةوة لةوةي كة وشة يان دةسـتةواذةي تـةواو ئيزارـة     ئةمة ناكاتة ئةوةي كة ئةمة ناتةواو
بكرَيت، بؤية وةكو خؤي كارَيكة مةبةستةكة ئةطةيةنَيت، هةروةها لة ماددةكاني تري داهاتوودا قسة لةسةر 
ــي       ــؤ طرتووخانــةكان و ر ةوش ــوون هةيــة ب ــة بةدواداض ــدي ب ــةوةي ثةيوةن ــراوة، ئ ــتةية ك ــةم دةس ــةهامي ئ م

و ئةو مةسةالنةي كة ئةم دةستةية ئةركةكاني دةكةوَيتة ئةستؤ، سةبارةت بةو دةربر ينانةي كاك  زيندانيان
عومةر دةري بر ين، من هاور ام لةطةَل خـاَلي سـَييةمي كـة ئةطـةر لـة مةهاميشـدا دووبـارة بووبَيتـةوة ئـةوة          

 (ة حريذة الذرأ  يف االقلذيم   اايذ )لَيرةدا جارَيكي تر لة ئةهدارةكاندا جةخيت لةسةر بكرَيت، كة ئـةو وتـي    
بؤية بة ثَيويسـيت   (تطاير ااية حرية الرأ  والتعبري للهااعنني يف االقليم)بؤ ئيزارة بكرَيت،  تطايريشى

 .دةزا ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م لـة  ئـةوة حةسـرة، بـةآل   (يف مراكذز سذائر حمافظذات   )بةر َيزان ليذنةي هاوبةش حةسريان كردووة كـة دةَلَيـت  
ََي مةشروعةكة لة دووةم كةهاتووة يكان املقر الرئيسي للميئة يف حمافظة اربيل عاصهة االقليم، و از )ئةص

 .، تكاية ليذنةي ياسايي ر ةئيتان لةسةر ئةوة(هلا فتح مكاتب يف احملافظات اال رى
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واتة ئيَزامي بَيت كـة نووسـينطة لـة ثارَيزطاكـان بكاتـةوة، بـةآلم       (تفتح هلا مكاتب) كردووة ئَيمة كة داوامان
هي  دةقَيا نية كـة ر َيطـر بَيـت، كـة لـة قةزاكانيشـدا بكرَيتـةوة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة لـة مـاددةي ثَيـنج ئـةو               

ةآلم ئيَزام بكرَيت لـة  مارةمان داوةتَي، ئيستيحداسي هةر نووسينطةيةك بكات كة سةر بةو دةستةية بَيت، ب
 .ثارَيزطاكان نووسينطةي هةبَيت، هةر ئةوةندةية كة داوامان كردووة لة ر اثؤرتي هاوبةش، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر، رةرموو
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةو : بـؤ ئــةوة ضـةند سـةبةبَيا هةيــة، يةكـةم     هـةدةف لـةوةي كــة نووسـينطة لةشـارةكاني تــردا بكرَيتـةوة     
نووسينطانة زياتر نزيا دةبن لة خةَلكي ناوضةكة بة كامَي حةسر نابَيـت بةتـةنها لـة شـاري هـةولَير، ئـةم       
نووسـينطانة خـةَلا ئـةتوانَي لـة شـارةكاني تـر هاتووضـؤيان بـؤ بكـةن، ئاسـانكاريية بـؤ ئـةو خةَلكانـةي كـة               

يان لة شارةكاندا ر وو دةدات، نووسينطةكة لة واقيعـي حاَلةكـةوة نزيـا تـرة      خروقاتَيكي مام مرؤَ ئةبينن،
 .بؤية بر يارماندا بة هاوبةشي كة ئةوة لة شارةكاني تردا بكرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةحديـدي  ئـةمين  (يف مراكذز حمافظذات  )لَيرة ثَيشنيار هات كة ناوي قـةزاو ناحيـةكان ديـاريكرا، كـة دةَلَيـت     
كردووة، يةعين ئيَغاي كردؤتةوة كة لة قةزايةك يان ناحيةيةك هةبَيت، جا ئةمة ضارةسةرَيكي بكـةن يـان   

 .دةنطدان، ضونكة ضةند بةر َيزَيا كة ثشتيواني لَي بكات، كةرةم بكة .لة قةزاو ناحيةكاندا بكرَيتةوة
 
 
 

 : حاجي حممد شاد شهاببةر َيز دَل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةسةلةي كردنـةوةى مـةكاتيب يـان نووسـينطة يـان دائـريةى تـر بـَي وةكـو عـةرزمان كـردن، مـاددةى ثَيـنج              
ئةطةر هات و موتةتةلةباتي عةمـةل ثَيويسـيت بـةوة كـرد رةئيسـي هةيئـة ئـةتوانَي        : حةقَيكي داوة كة دةَلَي

 .ئيستيحداسي دةوائريي تازة بكات، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رطاي موناقةشة بكةينةوة دةبَي دووبارة رَيطا بـة هـةموو ئـةواني تـر بـدةين و دووبـارة موناقةشـة        ئةطةر دة
 .بكةن، لةبةر ئةوة داواي لَيبوردن دةكةم، نيزامية،، كةرةم بكة

 :بةر َيز حسن حممد سوورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وو كة ماددةكة بكرَي بة دوو مـاددة، لـةو   ديارة ئي ترياحي لَيذنةى هاوبةش و ئي ترياحَيكي ترين لَيرة هةب

ئةبَي ماددةى سَييةم بة جيا  رَيتـة  : حاَلةتة ئةو موناقةشانةى ئَيستا زياتر لةسةر ماددةى سَييةمة، دووةم
 .دةنطدان و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََي مةشـروعةكة هـات          هـةولَير و  : ووة و ئـةَليَ ئَيستا بؤ كردنةوةى ئؤريسـي ئـةو هةيئةتـة، كـة لَيـرة لـة ئةصـ
موحارةزةكاني تر، تةبعةن دةسةآلتي ثَيداوة ئةيكات يان نايكات، يةعين ئةطةر بة زةرووري زانـي هةيئةكـة   
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ئةيكاتن، راثؤرتي هاوبةش حةصري كـردووة، ئـةَلَي لـة موحارـةزةكان بكـرَي، مةركـةزي موحارـةزةكان بـَي،         
ةر َيزانـةش ئـةَلَين لـة قـةزا و ناحيـةكانين بـَي، ئَيسـتا ئةمـة         قةزا و ناحيةكاني لَي الداوة، ثَيشـنياري ئـةو ب  

ئةخةينة دةنطدانةوة بةر َيزان، كَي لةطةَل ئةوةية ئةم هةيئةتة سةر ةراي عاصيمةى ئي َيم لة ثارَيزطاكان و 
 قةزاكانين بكرَيتةوة، كاك شَيروان نيزامية،

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي مةشروعةكةي بكةين كة لة حكومةت هاتية، حةصري كردية بة موحارةزات، بـةآلم  ئ  ةطةر سةيري ئةص

كردنةوةكةى جةوازية، لة موحارةزات دةيكاتةوة يان نايكاتةوة، ئَيمة ئَيستا لَيرة هـةموو قـةزا و ناحيـةكان    
كةينـة جـةوازي، حـةقي هةيـة     داخيل بكةين، مةنتي  نية ئَيمة بيكةينة وجوبي، ئَيمة لةو حالةتة دةبَي بي

ََي مةبدةئةكـة بكؤَلينـةوة، مةبدةئةكـة       لة موحارةزات و ئةقزية و نةواحي بيكاتةوة، كةواتة دةبَي لـة ئةصـ
بكةينة جةوازي بؤ موحارةزات و بؤ ئةقزية و بؤ نـةواحي، ئينرـا كـةيفي خؤيـةتي لـة كـوَي دةيكاتـةوة بـا         

 .بيكاتةوة، زؤر سوثاس
 
 

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

ببورة، جوابت دةدةين، ضونكة حكومةت ناردوويةتي بؤ ئةوةي ئَيمـة لَيـرة ديراسـةي بكـةين و زةروورة بـؤ      
ثَيشـنيار هةيـة و ضـةند بـةر َيزَيا ثشـتيوانيان لـَي كـرد،        : خةَلكي كوردستان واي لَي بكةين، ئةوة يةك، دوو

اتـةوة، هةنـدَي بـةر َيزي تـرين ئـةَلَين لـة       هةندَيا ئةَلَين لة قةزاش بكرَيتةوة و ئيَزامـي بَيـت، ئـةبَيت بيك   
ناحيةكانين بكرَيتةوة، هةندَيا لة ئَيوةي بةر َيزين ئةَلَين ئيَزامـي نـةبَيت، هةيئةتةكـة جـةوازي بَيـت و      

 .خؤي بر يار بدات، ئَيمة ئةوة ئةخةينة بةر دةسيت ئَيوةى بةر َيز، نيزاميت هةية،، كةرةم بكة
 :بةر َيز  ة سعيد  ة عَي

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
 .بؤ مةركةزى موحارةزات وجوبي بَيت، بؤ قةزاكان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةجائةن، ئةوة نيزامي نية، كةى ئةوة نيزامية،، شةرحة براي مـن، بـةر َيزان كـَي لةطـةَل ئةوةيـة سـةر ةراي       
زاكان و ثاشـان ناحيـةكانين،   موحارةزةكان ئيَزامي بَيت، ئةو وشةية ئَيستا ئةخةينة دةنطـدان و ثاشـان قـة   

كَي لةطةَل ئةوةية لة موحارةزةكاني تر مةكتةبةكـة ئـةبَيت هـةبَيت،، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نيـة،، بـة         
كؤي دةنب لةطةَل ئةوةن ئةبَي لة طشت موحارةزةكان ئؤريسي ئةو هةيئةتة هـةبَي، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة لـة      

نين هةبَي،،هةشت كةس ، كَي لةطةَلـدا نيـة كـة ئيربـاري بـَي،،      قةزاكانين هةبَيت،، ئيرباري بَي لة قةزاكا
زؤر ســوثاس، يــةعين جــةوازي ئــةتوانن لــة قــةزاكان و لــة ناحيــةكانين بكةنــةوة، بــةآلم لــة موحارــةزةكان   
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ئيربارية و ئةبَي هةبَيت، ئةوة نوقتةيةك بوو كة ثَيويسيت بة دةنطـدان بـوو، ئـةوةي نيزاميـة موسـتةقيَة،      
 .كةرةم بكة

 :ا د ابراهيم وةرتَي.َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيويستة جةوازيةكةش  رَيتة دةنطدانةوة، كة لة قةزا و ناحيةكان بؤي هةبَي مةكاتيب بكرَيتـةوة يـان نـا،    

 .ئةوين  رَيتة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةى لةناو قانونةكة جَيطري بيَب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حةسـم بـوو، خرايـة دةنطدانـةوة و لـة قـةزاكان بـة ئيَزامـي دةنطـي نـةهَينا، بؤيـة بـة              خراية دةنطدانةوة و
جةوازي ئةوة قبوَل كـرا، بـةآلم بـة ئيَزامـي، بـة جـةوازي لـة ناحيـةش بؤيـان هةيـة بيكـةن، كـة ئـةَلَين لـة               

دان موحارةزة لةوَيندةرين بيكةنةوة، ئَيستا ئةو موصتةلةحي كـة ميزانيـة موسـتةقيَة ثَيويسـت بـة دةنطـ      
ناكات، ئةمة خؤي هةَلةية، لَيذنةى ياسايي تكاية ضاكي بكةن و بيخوَيننةوة رةقةرةي يةكـةم بـة ض شـكََيا    

 بَي بة تةواوي،
 
 

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  النانية

ان العراق، تتهتخأ بالشخصية املعناية و تؤسس ييئة باسم اهليئة املستلقة حلقاق االنسان يف اقليم كاردست:اوآل
االستقالل املالي و االدار  و تكان هلا ميزانية  اصة ضهن امليزانية العامة لالقليم و ترتبط بالربملان و تكان 

 .مسؤولة اماميف
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلي، بة كوردين كةرةم بكةن
 : عَي بةر َيز عمر عبدالر ن

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 :ماددةى دووةم
دةستةيةك دادةمةزرَي بـةناوى دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتاني عرياقـدا،          : يةكةم

كةســايةتي مةعنــةوى و ســةربةخؤيي دارايــي و ئيــداري دةبَيــت لــة ضوارضــيوةى بودجــةي طشــيت هةرَيمــدا، 
 .لةبةردةميدا بةرثرس دةبَيت بودجةيةكي سةربةخؤي دةبَيت و بةثةرلةمانةوة ثةيوةست دةبَيت و

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةرَيزان وةكو ئَيستا خوَيندرايةوة صياكةكة، ئةيةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية تكاية دةست بةرزبكاتـةوة،،  
 .ماددةى يةك بةس ئةوةلةن، كورديةكة دووبارة بيخوَينةوة تكاية

 : عَي بةر َيز عمر عبدالر ن

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 :ماددةى دووةم
دةستةيةك دادةمةزرَي بـةناوى دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتاني عرياقـدا،          : يةكةم

طشــيت هةرَيمــدا،  يكةســايةتي مةعنــةوى و ســةربةخؤيي دارايــي و ئيــداري دةبَيــت لــة ضوارضــيوةى بودجــة
 .و لةبةردةميدا بةرثرس دةبَيت بودجةيةكي تايبةتي دةبَيت و بةثةرلةمانةوة ثةيوةست دةبَيت

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  النانية

تؤسس ييئة باسم اهليئة املستلقة حلقاق االنسان يف اقليم كاردستان العراق، تتهتخأ بالشخصية املعناية و :اوآل
ضهن امليزانية العامة لالقليم و ترتبط بالربملان و تكان  االستقالل املالي و االدار  و تكان هلا ميزانية  اصة

 .مسؤولة اماميف
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةو شَيوةية ئةيدةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة،، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نيـة،، بـة         
 .كؤي دةنب ثةسند كرا، بؤ رةقةرةى دوو

 :دزةييرؤذان عبدال ادر .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بر طةى دووةممان بةو شَيوةية دار َيشتةوة
يكان املقذر الرئيسذي للميئذة يف اربيذل عاصذهة االقلذيم، و تفذتح هلذا مكاتذب يف مراكذز سذائر احملافظذات             : ثانيأ

 .اال رى، كها و  از هلا فتح مكاتب يف االق ية و النااحي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة،، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيـة،، بـة كـؤي دةنـب     ئةية
 .ئةوةش ثةسند كرا بؤ سَييةم

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةم بكرَيتة ماددة سَيثَيشنيارَيا هةبوو كة سَييةم بكرَيتة ماددةيةكي سةربةخؤ، لة دوو تةواو بوو، سَيي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةيةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية،، سوثاس، كَي لةطةَلدا نية،، بة كؤي دةنب ثةسند كرا بكرَيتة ماددةيةكي 
سةربةخؤ، سَييةم لـة مـاددةى دوو كـة بر يـار درا، ئَيـوةى بـةر َيز بريارتـان دا ببَيتـة ماددةيـةكي سـةربةخؤ،           

 .موناقةشةية لةسةري تةواو ببوون ئَيستا صياكةي بكةن بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان، رةرمووبةآلم ئةم 
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النالنة
يذة  تمد  اهليئة اىل احلفاظ على حقاق االنسان و تعزيزيا و الدفام عنما يف مجيخأ اجملذاالت وفذق املعذايري الدول   

 .مخأ نشر ثقافة حقاق االنسان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان بةو شَيوةية ماددةى سَي ئةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلة تكاية دةسيت بـةرز بكاتـةوة،، نيزاميـة،    
 .رةرموو

 :بهْا الدين بةر َيز عمر عبدالعزيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 مــرؤَ ثشــتطرييان لــة رةئيةكــة كــرد، جــةنابي كــاك عومــةر وتــي لــة  مــن ثَيشــنيارَيكم كــرد و لَيذنــةى مــام

، تطذذاير و اايذذة حريذذة الذذرأ  و التعذذبري  مةهامةكانــدا هةيــة ئــةو رةقةرةيــة كــة كــاك ســاالر لةطــةَلي بــوو 
، لة تةواوي مةهامةكاندا خوَيندمةوة تياي نية و لَيذنـةى مـام مـرؤَين ثشـتطريي لـة      للهااعنني يف االقليم

 .د، بؤية حةز دةكةم بيخةيتة دةنطدانةوة و، زؤر سوثاسرةئيةكةي كر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك ررسةت موداخةلةي هةية
 :بةر َيز ررسةت ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي، حوريةتي رةئي و تةعبري جوزئَيكة لة مارةكاني مرؤَ، جا مارةكاني مرؤَ سي ماددةنة لة ئيعالني عالةم

ي تـر نةكـةين وا بـزا  ئـةوة خةلـةلَيكي طةورةيـة، هـةر        09ئةطةر باسي ماددةيةك بة تةنيا بكةين، باسـي  
جومَةي مام مرؤَ شاميَي هةموويانة و بؤ بؤ يةك نوقتة جيـاوازي بكـةين و ئـةواني تـر واز لـَي بَيـن ،،       

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى ياسايي كةرةم بكةن
 :مراد َيز ساالر حممودبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةوةى ثةيوةندي بة ئةو بؤضوونة هةية كة براي بةر َيز كـاك عومـةر دةري بـر ي، لـة راسـتيدا لـة هـةرَيمي        
كوردستاندا بؤ طةشةثَيدان و ثاراسـتين بـريو راي ئـازاد مةسـةلةيةك ئـةهَييَن ئـةم دةسـتةية بـة واز ـي لـة           

ئةهدارةكاني خؤيدا رووني بكاتةوة، راستة بةشـَيكة لـة بنـةماكاني مـام مـرؤَ، بـةآلم        ئاماجنةكاني خؤيدا و
جارَيكي تر تةئكيد كردنةوةى بة واز ي ناكاتة خةرقي ئةم مةسةلةية و تةئكيد كردنةوة هةندَي جـار بـة   

 .طرنب دةزاندرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة رةرموو
 :عَيبةر َيز عمر عبدالر ن 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من كة وةآلمم دايةوة لةسةر بر طةى سَي ماددةي سَيية، باس لة تةئكيد لة مةدا موالئةمةى تةشريعات، باس 
لة حورياتي ئةساسي و هةموو ح وقةكاني ئينسان دةكات، تةبعةن يةكَيا لة حوريةتي رةئـي و دةر بـرين و   

لة زمين ئةو حورياتة ئةساسانةى كة هـةموو ئينسـان هةيـةتي،     نووس  و طةران و ذيان، ئةمة هةر يةكَيكة
 .وةكو كاك ررسةتين باسي كرد، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئَيستا ئاخري جار صياكةكةى  وَيننةوة بؤ ئةوةي  رَيتة دةنطدان
 

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :  النالنةاملاد

تمد  اهليئة اىل احلفاظ على حقاق االنسان و تعزيزيا و الدفام عنما يف مجيخأ اجملذاالت وفذق املعذايري الدوليذة     
 .مخأ نشر ثقافة حقاق االنسان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـَي  بةر َيزان كَي لةطةَلة بـةو صـياكةى كـة ئـاخري جـار خوَيندرايـةوة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة،، زؤر سـوثاس،           
 .لةطةَلدا نية، تةرجومة ئةكرَيت، تةواو بؤ ماددةى ضوار كةرةم بكةن

 :عَي بةر َيز عمر عبدالر ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةى سَي كة ئَيستا بة طوَيرةي طؤرانكاري تةسةلسولةكان دةبَيتة ماددةى ضوار

 :ملمام التاليةلغرض حتقيق ايدا  ييا القانان، تتاىل اهليئة ا: املاد  الرابعة
 .تقديم املشار  و الرأ  فيها يتعلق بق ايا حقاق االنسان للازارات واملؤسسات ذات العالقة يف االقليم-1
 .نشر ثقافة حقاق االنسان و ق ايا املرأ  و الطفل برتسيخ قيم التسامح و مفاييم الت امن اال تهاعي-0
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دئ حقذذاق االنسذذان و احلريذذات االساسذذية يف اجملتهذذخأ   التأكذذد مذذن مذذدى مالئهذذة التشذذريعات يف االقلذذيم ملبذذا   -3
 .الكاردستاني و أبداء مقرتحات بميا الشأن

تقييم مدى التزام السلطات يف االقليم بأحكام املااثيق و البناد اخلاصة القاق االنسان و العمدين الذدوليني  -2
ة و االقتصذادية و ابذراز االنتماكذات    و اخلاصني باحلقاق املدنية و السياسية و بذاحلقاق النقافيذة و اال تهاعيذ   

 .اليت قد تنجم عن ممارسات السلطات يف االقليم
اعداد دراسات و الاث دورية و اصدار نشرات و مطباعات حال سبل حتسني حقذاق االنسذان يف االقلذيم و    -8

 .عقد الندوات و اال تهاعات يف املناسبات املتعلقة بق ايا حقاق االنسان
جان و مراكذذز االصذذالح اال تهذذاعي و املااقذذف و املعذذتقالت و مراكذذز التحقيذذق واعذذداد   مراقبذذة اوضذذام السذذ-6

التقذذارير الدوريذذة عذذن حيذذا  السذذجناء و املذذادعني يف االصذذالحيات و املاقذذافني التنسذذيق مذذخأ ممنلذذي السذذلطة   
 .الق ائية و وزارتي العدل و العهل و الشؤون اال تهاعية

ات و منظهات اجملتهخأ املدني عن انتماكذات حقذاق االنسذان و التأكذد مذن      تلقي الشكاو  من االفراد و اجلهاع-1
 .صحتما و حتريك الدعاو  املتعلقة بما و ا بار االدعاء العام بما الختاذ اال راءات القانانية و متابعة نتائجما

ليم و  ار ذيف و  التعاون مخأ املنظهات املعنية القاق االنسان و غرييا من منظهات اجملتهخأ املدني دا ل االق-5
مخأ اجلهعيات الفكرية و االقتصادية و اال تهاعية و تنظيم حلقات البح  مخأ املااعنني يف االقليم مبا ي هن 
نشر ثقافة االلتزام بالبناد التشريعية و االتفاقيات الدولية حال ق ايا حقاق االنسان لتعزيز سياد  القذانان  

 .و تكريس احرتام حقاق االنسان
التنسيق مخأ املنظهذات الدوليذة املختصذة بق ذايا حقذاق االنسذان و اجلمذات اال ذرى ذات العالقذة          التعاون و -9

 .بمد  متنيل حكامة اقليم كاردستان يف اال تهاعات و املؤمترات املعنية القاق االنسان
كاردسذتان  اعداد تقرير سنا  لبيان الصار  احلقيقية وواقخأ حقاق االنسان يف االقليم و رفعما اىل برملان -12

 .و اجلمات ذات العالقة مخأ بيان التاصيات العهلية حلهاية وتعزيز حقاق االنسان يف كاردستان
تقذديم تقريذذر دور  حذذال اوضذذام حقذذاق االنسذذان اىل رئذيس االقلذذيم و رئذذيس الربملذذان و رئذذيس جملذذس   -11

 .الازراء
 :بةر َيز بةررين حس  خَيفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :مماددةى ضوارة

 :بؤ بةديهَيناني ئاماجنةكاني ئةم ياساية، دةستةكة ئةم ئةركانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
راوَيــذ و راي خــؤي دةربــارةى مةســةلةكاني مــام مــرؤَ ثَيشــكةش بــة وةزارةتــةكان و ودةزطاكــاني هــةرَيم  -1

 .دةكات
رؤشــنبريي مــام مــرؤَ و  رَيطــاي ضةســثاندني بــةهاي لَيبــوردةيي و ماناكــاني هاوكــاري كؤمةآليةتيــةوة و -0

 .مةسةلةكاني ذنان و منداالن بآلو دةكاتةوة
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دَلنيا بوون لـة ضـةند و ضـؤني طوجنانـدني ياسـاكاني هـةرَيم لةطـةَل ثرنسـيثةكاني مـام مـرؤَ و ئازاديـة            -3
 .سةرةكيةكاني كؤمةَلطاي كوردستانيدا و دةربر يين ثَيشنياز لةم بارةيةوة

ني ثَـةي دةسـةآلتةكان لـة هةرَيمـدا بـة حوكمـةكاني بةَلطةنامـة و بةنـدة         هةَلسةنطاندني ثَةى ثابةندبوو-2
تايبةتيةكاني مام مرؤَ و بة هةردوو عةهدة نَيودةوَلةتية تايبةتيةكةى مارةكاني مةدةني و سياسي و ئـةو  

ََكاريانةى كة دوور نية بة ه ؤي مارة رؤشنبريي و كؤمةآليةتي و ئابووريةكانةوة، لةطةَل دةرخستين ئةو ثيش
 .مومارةسةي دةسةآلتةكاني هةرَيمةوة ثةيدا بنب

ئامــادة كردنــي لَيكؤَلينــةوة و لــَي توَيذينــةوةى خــوالو و خــول و دةرضــوواندني بآلوكــراوة و ضــاثةمةني   -8
دةربــارةى رَيطاكــاني باشــرت كردنــي مــام مــرؤَ لــة هةرَيمــدا لةطــةَل بةســتين دوو كؤبوونــةوة لــة بؤنــةكاني   

 .مةسةلةي مام مرؤَدا
ــةتي و     -6 ــاككردني كؤمةآليــــ ــةزةكاني ضــــ ــةكان و مةركــــ ــارودؤخي بةنديانــــ ــي بــــ ــاوديري كردنــــ ضــــ

دةستبةسـةرطرتووخانةكان و مةركــةزةكاني لَيثَييــينةوة و ئامــادةكردني راثـؤرتي خــوالو و خــول دةربــارةى   
 ذياني بةندييةكان و دةربـارةى سـثَيردراوان بـة ضـاككردني كؤمةآليـةتي و طرياوةكـان بـة هـاودةنطي لةطـةلَ         

 .نوَينةراني دةسةآلتي دادوةري و وةزارةتي داد و وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي
وةرطرتين شكات لة خةَلا و لة كؤمةَلة و رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةى مةدةني لةبارةى ثَيشـيل كردنـي مـام    -1

ةكان و خةبـةرين  مرؤَةوة لةطةَل دَلنيا بوون لة راسيت شكاتةكان و روون كردنةوةى دةعوا لة دذي تاوانبار
 .دةدات بة داواكاري طشيت كة رَيكاري ياسايي بطرَيتة بةر و بةدواداضووني ئةجنامةكانيشي بكات

هاوكاري لةطةَل رَيكخراوةكاني مام مرؤَ و رَيكخراوةكاني ديكةى كؤمةَلطـةى مـةدةني كـة كـار دةكـات لـة       -5
زري و ئابووري و كؤمةآليةتيةكانيشدا ئـؤقرة  هةرَيم و لة دةرةوةي هةرَيميشدا، هةروةها لةطةَل كؤمةَلةي ه

لَي توَيذينةوةش لةطةَل هاوالتياندا لة هةرَيمـدا بـة طوَيرَيـا رَيـا دةخـات كـة رؤشـنبريي ثابةنـد بـوون بـة           
بةندة ياساييةكان و رَيككةوتنة نَيودةوَلةتيةكان و مةسةلةكاني مام مرؤَ زامن بكات لـة ثَينـاوى سـةروةري    

 .مام مرؤَداياسا و رَيزطرتن لة 
لةطةَل رَيكخراوة ثةيوةنديدارةكان بة مةسةلةي مام مرؤَ و اليةنةكاني ديكةدا كة ثةيوةندييان بـة مـام   -9

مرؤَــةوة هةيــة هاوكــاري و هــاودةنطي دةكــات بــة ئامــاجني ئــةوةي كــة حكومــةتى هــةرَيمي كوردســتان لــة    
 .كؤبوونةوة و كؤنطرةكاني مام مرؤَدا بنوَينن

نة ئامادة دةكات بؤ ئـةوةى شـَيوةى راسـتةقينةى مـام مـرؤَ لـة هةرَيمـدا روون بكاتـةوة و         راثؤرتي ساآل-12
راثؤرتةكة دةدات بة ثةرلةماني كوردستان و اليةنة ثةيوةنديدارةكان لةطةَل ثيشانداني راسثاردةى بـةكردار  

 .بؤ ثاراسنت و بةهيزكردني مام مرؤَ لة كوردستان
ام مرؤَةوة دةدات بة سةرؤكي هةرَيم و سةرؤكي ثةرلةمان و سـةرؤكي  راثؤرتي خوال وخول لةبارةى م-11

 .ئةجنومةنى وةزيران
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 لَيذنةى هاوبةش رةئيتان دةربارةى ئةو ماددةية،
 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ثرؤذةكة كة بو وة ماددةى ضوارةم، ئَيمة لـة راثـؤرتي هاوبـةش كـة لـة      سةبارةت بة ماددةى سَييةمي ئةص

 :اليةن هةردوو لَيذنة ئامادة كراية، سَي تَيبينيمان لةسةر هةية
تايبةتة بة بر طةى شةشةم كة بة ثَيويسيت دةزان  وةزارةتي ناوةخؤ بؤ كؤتايي ئةو بر طةية : تَيبيين يةكةم

شةش باسكراية بةشَيكي ثةيوةندي بة وةزارةتـي نـاوةخؤ   زياد بكرَي لةبةر ئةوةى ئةو بابةتانةى لة بر طةى 
هةيــة، جطــة لــةو وةزارةتانــةى كــة ئاماذةيــان ثَيكــراوة، كــة وةزراةتــي داد و وةزارةتــي كــار و كاروبــاري            

 .كؤمةآليةت  ثَيويستة وةزاةرتي ناوةخؤش زياد بكرَي
ئامادة دةكرَي و بةرز دةكرَيتةوة بـؤ  تايبةتة بة بر طةى دةيةمي ثرؤذةكة كة راثؤرتي ساآلنة : تَيبيين دووةم

ثةرلةمان، ئَيمة تَيبيين ئةوةمان كرد كة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةرز بكرَيتةوة و هةروةها سـةرؤكايةتي  
هةرَيمي كوردستان و سةرؤكايةتي ئةجنومةنى وةزيران، واتا ئةو راثؤرتة سـاآلنة بـؤ هـةر سـَي سـةرؤكايةتي      

 .بةرز بكرَيتةوة
ي ماددةكةية كة دابر َيذَيتةوة بة شَيوةيةك كة ئةو راثؤرتةى كة ناو بـةناو  11ان لةسةر بر طةى دوا تَيبينيم

ثَيشــكةش دةكــرَي ســةبارةت بــة بــارودؤخي مارــةكاني مــرؤَ لــة هــةرَيمي كوردســتان، تــةنها ئــةو راثؤرتــة     
ــة        ــة بر ط ــة ل ــاالنةكة ك ــة س ــتان، راثؤرت ــةماني كوردس ــؤ ثةرل ــرَي ب ــكةش بك ــؤ   12ثَيش ــاتووة ب ــَي  ه ــةر س ه

باسي لَيوة كراوة تـةنها بـؤ ثةرلـةمان بـةرز بكرَيتـةوة،       11سةرؤكايةتي، بةآلم ئةو راثؤرتةي كة لة بر طةى 
 :ثَيشنيارمان كردووة كة بةو شَيوةية هةردوو بر طة دابر ذرَيتةوة

ة برملذان  اعداد تقرير سنا  لبيان الصذار  احلقيقيذة وواقذخأ حقذاق االنسذان يف االقلذيم و رفعمذا اىل رئاسذ        -12
كاردستان و رئاسة اقليم كاردستان و رئاسة جملس الازراء واجلمات ذات العالقة مخأ بيذان التاصذيات العهليذة    

 .حلهاية وتعزيز حقاق االنسان يف كاردستان
 :بةو شَيوةية دابرذرَيتةوة 11سةبارةت بة بر طة 

 .تقديم تقرير دور  حال اوضام حقاق االنسان اىل برملان كاردستان-11
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو موراعاتي ثرؤتؤكؤل بكرَي، رئاسة االقَيم، رئاسة الربثان، حكومةت، يةعين ثاش و ثـَين نـةكرَي، ئَيمـة    
لة ثةرلةمان تةشريع دةكةين، يـةعين رةرـع بـؤ رةئـي  ثةرلـةمان دوايـي بـؤ رةئـي  ئي َـيم نـةختَيا لـة            

 .ليةوة، بةَليشوَيين خؤي نية، لة رووي ثرؤتؤكؤ
 :عبداهلل بةر َيز كوَيستان حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ئَيمة بة تةئكيد ئةو ثاش نيوةرؤية تةواوي ناكةين، با كؤبوونةوة تةئريل بكةين بؤ دووشةممة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

،، مـن ثـَيم باشـة بـةردةوام     ئةيةينة ثَين ئَيوةي بةر َيز، ئةطةر ئةتانةوَى دووشةم بَيت يان بـةردةوام بـ   
نيوةرؤش دانيشـ  و شـةوين دانيشـ  ياسـاكة تـةواو       يب ، ئةمر ؤ ئةم ياساية تةواو بكةين، ئةتوان  دوا

و بكةين، ضونكة ياسامان زؤر لةبةر دةستة، ثَيويست ناكات ئةوةندة، بةر َيزان كَي لةطةَلة ئةمر ؤ ياساكة تةوا
كـةس، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة بيخةينـة رؤذي دووشـةم تكايـة دةسـيت          23، بكةين، تكاية دةسيت بةرز بكاتـةوة 

بةرز بكات،، طوَيم لَيبوو وتيان بةعةك  تَيطةيشت ، كَي لةطةَل ئةوةية ئةمر ؤ دواي  ةين، رؤذى دووشةم 
دةست بةكار ب ،، تكاية روون بَي و دةست بةرز بكات، تكاية دووبارة ئةيةينـة دةنطدانـةوة ضـونكة وةكـو     

كـةس، كـَي لةطةَلـدا نيـة تـةئريل       20دةرضوو، كَي لةطةَل ئةوةية تةئريل بكـرَي بـؤ رؤذي دووشـةم،،    يةك 
 .، خواتان لةطةَل11بةداخةوة، رؤذي دووشةم دةست بةكار دةب  سةعات  31بكرَي،، 

 
                                                                                                                                                                

 
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست ا د عبداهلل                رر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                      ةرؤكي ثةرلةماني جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0212\5\11رَيكةوتي  دووشةممة

 ي سَييةمي هةَلبذاردنخول
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  (12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 11/5/0212 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  11/8/0212رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري     , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(12)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة    لـة  ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي  ي (12)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 11/8/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
ام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساى دةستةى سـةربةخؤى مـارى مـرؤَ لـة     ـ بةردةو  1 

 .هةرَيمى كوردستان ـ عرياق

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 



 106 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
نى دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خوىل سَييةمى هةَلبذاردن، ساَلى يةكةم، خوىل طرَيـدا ، بةناوى طةىل كوردستان

 :، بةرنامةى كار11/8/0212، ر ؤذى دانيشنت12/دووةم، ذمارةى دانيشنت
ى  1990ى هـةمواركراوى سـاَلى   1لة ثـةير ةوى نـاوخؤى ذمـارة     02ى ماددةى 1بة ثَيى حوكمةكانى بر طة 

ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بر يارى دا بةرنامـةى كـارى دانيشـتنى ذمـارة      
ى ثـَين نيـوةر ؤ، ر ؤذى دوو شـةممة، ر َيكـةوتى      11ى خوىل سَييةمى هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    1خوىل ى 12
 :دا بةم شَيوةية بَيت 11/8/0212

ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياسـاى دةسـتةى سـةربةخؤى مـارى مـرؤَ لـة         1
 .هةرَيمى كوردستان ـ عرياق

نةى مارى مرؤَ كةرةمكةن بؤ شوَينةكةتان، رةرموون، بةر َيزان لـة دانيشـتنى رابـردوو    ليذنةى ياسايى و ليذ
، ئَيستا هةر بـةر َيزَيا كـة دةيـةوَيت    2كة بر يار بوو ئةو بةر َيزانةى كة دةيانةوَى قسة بكةن لةسةر ماددةى 

ََـَين، هـاور از    ، تكايـة مايكةكـة بكةنـةوةو    2بوو، بووة بة مـاددةى   3لةسةر ئةو ماددةية كة ماددةى  ناوتـان ب
بةشـارةتى، كـاردؤ حممـد، َيـان عبـدالرحيم، نةسـرين ؤـال، رريـ  صـابر،           فاضذل خؤشناو، عمر هةورامى، 

، عبـداهلل، زانـا رؤوف، بَيري ـان    عنهانصباح بةرزجنى، بةيان ا د، مسرية عبداهلل، رزطار حممد ام ، عدنان 
حممـد، خورشـيد ا ـد، دانـا سـعيد صـؤرى، ا ـد        سةرهةنب، ثةروين عبـدالر ن، تـارا ئةسـعةدى، حسـن     

 .وةرتى، طوليزار، بالل سََيمان، ثةبان عزالدين،  ة سعيد، بشري خَيل، ئَيستا هاور از خان كةرةمكة
 :بةر َيز هاور از شَي  ا د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوين بوونى هةَلوَيستة، كاتَيا  من ثَيم باشة لةم ماددةية لة ئةركةكانى ئةم دةستةية خاَلَيا زيادبكرَيت،

ََكارى بةرامبةر بة مارى مرؤَ دةكرَيت، يةعنى بةر استى مـن ضـى بكـةم لـة دةسـتةيةك يـان تةنانـةت         ثَيشَي
ســـاَلانة لةبـــةردةرطاى وةزارةت دَيتـــة كوشـــنت،، ئـــةم  10وةزارةتـــى مـــارى مـــرؤَين كاتَيـــا كـــة كيـــَيكى 

ََكارى بةرامبـةر بـة        ، بؤية ثَيم باشة ئة!ياداشتنامةيةكيشى نابَيت و خاَلةى بـؤ زيادبكرَيـت كاتَيـا كـة ثَيشـَي
 .مارى مرؤَ دةكرَيت ئةم دةستةية مولزةم بكرَيت بة بوونى هةَلوَيست لةو كاتةدا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر رةرموو

 :بةر َيز عمر هةورامى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة ضـةندى و ضـؤنى طوجنــانى ياسـاكانى هـةرَيم، ثَيشــنيار دةكـةم ئةنزبــة و      لـة خـاَلى ســَييةم دَلنيـا بـوون لــ    
تــةعَيماتى حكومــةتى هــةرَيمى كوردستانيشــى بــؤ ئيزارــة بكرَيــت، ضــونكة ئيحتمــال دةكــات هةنــدَيا لــةو  
ثةير ةو لةو ر َينماييانةى كـة دةردةضـن جَيـى ئـةوة بـن كـة دَلنيـا بوونـةوةيان لةسـةر بكرَيـت لةاليـةن ئـةم             
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وة لة داهاتوودا، لة خاَلى شةشةم كة تايبةتة بة ضاودَيرى كـردن، ثَيشـنيار دةكـةم لـة جَيـى وشـةى       دةستةية
دةربارةى سثَيردراوة بة ضـاككردنى كؤمةآليـةتى   : دابندرَيت كاتَيا كة دةَلَى( ئاسانكارى)وشةى ( هاودةنطى)

داد و وةزارةتــى كاروبــارى   طرياوةكــان بــة هــاودةنطى لةطــةَل نوَينــةرانى دةســتةآلتى دادوةرى و وةزارةتــى      
كؤمةآليةتى، ئةطةر ر اثؤرتى موراقةبة ئامادة بكرَيت لةاليةن ئةم دةستةيةوة دةبَيت خؤى ثَيـى هةَلبسـتَيت   
و ئةو دةزطايانةى تـر ئاسـانكارى بـؤ بكـةن لـة ئامـادةكردنى ر اثؤرتةكـة، نـةك بـة هـاودةنطى و هةماهـةنطى            

و دةسةآلتانةى ثَيشـوو ر اثؤرتَيـا ئامـادة بكـةن كـة دذى ئـةرك و       لةطةَل ئةواندا، ضونكة ناكرَيت هةريةك لة
ضاالكى و كاروبارةكانى خؤيان بووبن لةاليةن رةرمانبةرانى ئةو دةسةآلتانة يان ئـةو دامةزراوانـةوة ئـةجنام    

ى هاوكارى لةطةَل ر َيكخراوةكانى مارى مرؤَ و  ر َيكخراوةكانى ديكةى كؤمةَلطـةى مـةدةن   5درابَيت، لة خاَلى 
دا دةكات لة هةرَيم و لة دةرةوةى هةرَيمين دا ثَيشنيار دةكةم ر ةزامةندى سـةرؤكايةتى ثةرلـةماني لةطـةَل    
بَيت، ضونكة لة دةرةوةى هةرَيم ثَيويست دةكات ئةم دةزطاية ر ةزامةندى جيهةتَيكى باآل وةربطرَيت، ئةطـةر  

ن نَيودةوَلةتى كة ئةجنامى بدات، لـة بر طـةى   هةر تةنسي َيا يان كارَيا ئةطةر هةبَيت لة ئاستى ئي َيمى يا
لةطةَل ر َيكخراوة تايبةدةندةكانى مةسةلةى مارى مرؤَ و اليةنةكانى ديكة تا دةطاتة ئةوةى بـة ئامـاجنى    9

ئةوةى كـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان، بـة بـاوةر ى مـن حكومـةت البربَيـت و هـةر بكرَيـت بـة هـةرَيمى              
ة لــةو كــؤنطرةو لــةو مناســةبةتة نَيودةوَلــةتى و ئي َيميانــةى كــة هةيــة   كوردســتان، ضــونكة ئةطــةرى هةيــ 

دةزطايةكى كةيرى دةسةآلتى جَى بةجَى كردن موشارةكة بكات، يـان ئـةم دةزطايـة  و ئـةم دةسـتةية كـة لـة        
داهاتوو ئين بؤ ئةوة بكـات، بـؤ اوونـة لـة ئاسـتى ثةرلـةمان، لـة ئاسـتى دةسـةآلتى دادوةرى موشـارةكةيان           

بؤية باشرت واية ئـةو وشـةية البربَيـت بـة ئامـاجنى ئـةوةى كـة هـةرَيمى كوردسـتان لـة كؤبوونـةوةو            هةبَيت، 
 .كؤبوونةوةكانى مارى مرؤَ بنوَينن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رةرموو فاضلكاك 

 :بةشارةتى فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وونكردنةوةو نةدةوات دةكات لةسةر ئـةو ثَيشـَيَكاريانةى مـارى    باسى ر  8لة خاَلى  2هةر لة هةمان ماددةى 
مرؤَ كة لة ر ابردوو بةسةر طةىل كورد و نةتةوةكةمان بة طشـتى داهـاتووة، ر اسـتيةكةى ئةمـة مـن دةتـوا        
َََيم دوو شَيوة ر وونكردنةوةى دةوَيت كة مةرروزة ئةو هةيئةتَيكى تايبةتى لةناو ئةو دةستةية بؤ تةشكيل  ب

ئاشناكردنى بة تايبةتى جيَى نـوَيى ئـةمر ؤى كوردسـتان بـةو هـةموو كارةسـاتة دَلتةزَينـة،        / ت، يةكةمبكرَي
بــةو هــةموو ثَيشــَيَكارى مــارى مرؤَــةوة كــة بةســةر هــةرَيمى كوردســتان دا هــاتووة، بةر اســتى تــا ئَيســتاش  

س دةكرَيـت بةشـَيوةيةك   زؤربةى زؤرى ض  و توَيذةكانى خةَلكى كوردستان زؤر بَى خةبةرن يان بؤيـان بـا  
كة تةرسريى دةكـةن كـة باوةر يـان بـةو هـةموو ثَيشـَيَكاريةى مـارى مـرؤَ نيـة كـة لـة كوردسـتان لةاليـةنى              
دةسةآلتدارانى ر ابردووةوة بةسةر هةرَيمى كوردستان داهاتووة، خاَلَيكى تر من ثَيشنيار دةكةم كة لـة خـاَلى   
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كردنـى بةنديانـةكان دةكـات، هـةموومان دةزانـ  بـةر َيز       هةر لةو بةنـدة دا هـاتووة بـاس لـة ضـاودَيرى       6
ســـةرؤكى ثةرلـــةمان، بةر اســـتى زؤر كـــات كةســـوكارى بةنـــدكراوةكان يـــان بةنـــدكراوةكان خؤيـــان لةهـــةر  
ر َيطايةكةوة كة هةية ثةيوةندى بة خةَلكانى دةرةوةى هـةرَيمى كوردسـتان دةكـةن و ثـةنايان بـؤ دةبـةن بـؤ        

مـرؤَ بيـان ثارَيزَيــت، وة بةر اسـتى ئـةوةى كــة ثَيشـَيَكارى زةقـة لةبةنديانــة        ئـةوةى لـة ثَيشـَيَكارى مــارى   
سةرثَييةكانى هةرَيمى كوردستاندا هةية، خـةَلا هةيـة بةر اسـتى سـَى سـاَل بةنـد كـراوة بـة بـَى مةحكةمـة           

ة دواى بةردراوة، يةعنى بةر استى ئةمة طةورةترين ثَيشَيَكردنى مارى مرؤَة كة لة هةرَيمى كوردستان دا ل
ــاتووة ديســـان ئـــةو قةوانـــة ىَل     ئـــةو هـــةموو عـــةزاب و مةينةتيـــةى كـــة بةســـةر خـــةَلكى كوردســـتان داهـ

 ....... .دةدةينةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية ماددةكـة ضـى ىَل بكـةين، يـةعنى ثَيشـنيارت ضـية، ئَيمـة ئَيسـتا نـار ؤين تـةح ي  بكـةين، حكومـةت             
نكرووة، ئَيستا ضى باشة بؤ ئةوةى بة باشرتين ر َيطا  خةدةمات ثَيشكةش زيندانةكان ضيان كردووة يان نةيا

بكةين كة مارى مـرؤَ لـةم هةرَيمـة ثَيشـَيل نـةكرَيت، يـةعنى ئـةوةمان بـؤ دروسـت بكـة، نـار ؤين تـةح ي              
ــة،        ــةح ي َيا هةي ــةر ت ــةكردووة، ئةط ــةح ي مان ن ــتا ت ــرة هَيش ــةكردووة، لَي ــردووة و واى ن ــةين، واى ك بك

 .رةرموو فاضلا  هةية، بةسةرضاو، كاك ر اثؤرتَي
 
 

 

 :بةشارةتى فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةَلَى من باسم لةوة كرد بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، لةو دةستةية ئةو دوو هةيئةتة دروست بكرَيت، هةم بؤ 
ــن لــة زيند    انيــةكانى هــةرَيمى موراقةبــةى زينــدانيانى وةقتــى و هــةم بــؤ ئــةو كةســانةى كــة حــوكم دةدرَي

 .كوردستاندا كة ثَيشَيَكردنى مارى مرؤَ نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ رةرموو

 :ثريداود بةر َيز كاردؤ حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دامةزراوة لة ضاودَيرى كردنى بارودؤخى بةنديانةكان و ضاككردنى كؤمةآليةتى ئةم  6من ثَيم واية خاَلى 
ضـونكة ثـَيم وايـة دامةزراوةكـة      6ثَيوستى بةوة نةبَيت كـةوا مؤَلـةتى ثـَين وةختـى هـةبَيت، ئةمـة خـاَلى        

ئةطةر مؤَلـةتى ثـَين وةختـى نـةبَيت كاريطـةرى زؤر دةبَيـت بـؤ سانسـؤر دانـان يـان ضـاودَيرى كردنـى ئـةو              
ةكات لةطةَل ر َيكخراوةكانى مارى مرؤَ و سةرةر اى ئةوةى باسى هاوكارى د 5شوَينانةى كة ثَيويستة،لة خاَلى 

ر َيكخراوةكــانى ديكــةى كؤمــةَلطاى مــةدةنى و لــة هــةرَيم و لــة دةرةوة، بــةآلم مــن ثــَيم وايــة ئــةم دامــةزراوة  
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ثَيويستة لةطةَل دامةزراوةكانى عرياقى هةماهةنطى هةبَيت بة تايبةتى كة ئةوةى ثةيوةندارة ئـةو مارانـةى   
ى بة ياسـايةكى بـاآل لةسةرتاسـةرى    10طري كراوةو دةستوورى عرياقين  ماددة كة لة دةستوورى عرياقى جَي

عرياق ئةذمارى دةكات و بة بَى ئيستسنا ثَيويستة جَى بةجَى بكرَيت، بؤية ديارى كردنى ئـةم هةماهةنطيـة   
وة باسـى ئـةوة دةكـات كـة ثَيويسـتة ئـةم دامـةزرا        11لةم خاَلة زةرورةتى خؤى هةية، خاَلَيكى تر هةيـة لـة   

ر اثؤرتى ساآلنة ئامـادة بكـات بـؤ سـةرؤكايةتى هـةرَيم و ثةرلـةمانى كوردسـتان و حكومـةت، مـن ثـَيم وايـة            
لةبةرئةوةى ئةم دامةزراوة بة بنةما سةر بة ثةرلةمانة، ثَيويسـتة ثةرلـةمان بـةو ئةركـة هةَلبسـتَيت، نـةك       

لةسـةر جـَى بـةجَى كردنـى يـان       ئةم دامـةزراوة وابةسـتة بكرَيـت بـةم دامةزراوانـةى كـة كاريطـةريان هةيـة        
ناضاركردنى بة ر اثؤرتَيا جؤرَيا لة وابةستةيى بةم دانةزاراوانة دادةنَيت، بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان كَيشة 
نية كة دةَلَيم، ضونكة سةر بة ثةرلةمانة، بةآلم بؤ ئـةوانى تـر هـي  ثَيويسـت ناكـات و ثَيويسـتة ثةرلـةمان        

 .ر اثؤرتةكان بةرزبكاتةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيان خان رةرموو

 :عبداهلل بةر َيز َيان عبدالرحيم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة بـاس لـة ديراسـات و توَيذينـةوة دةكـات، سـةبارةت بـة         8تَيبينى من لةسةر خاَلى  2بة نيسبةت ماددةى 
سـتةكانى ئـةم دةسـتةية، باشـرت وايـة      باشكردنى ر ةوشى مارى مرؤَ لة هةرَيمدا كـة يةكَيكـة لـة ئةركـة ثَيوي    

ــت        ــةر بكرَي ــةوة، ئةط ــادار بكرَين ــرؤَ ئاط ــارى م ــةى م ــةرى كَيش ــة ضارةس ــةت ب ــدارةكانى تايب ــة ثةيوةن اليةن
ئيَزامين بكـرَين بـة ئـةجنامى ئـةو راثـؤرت و ديراسـاتانةى كـة لةسـةر كةيسـةكانى مـارى مـرؤَ دةكرَيـت،             

يةنةكاندا، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة بةم شَيوةية بَيت ئةوين لة ضوارضَيوةى سيستةم و ئةركى ياسايى ال
ئاطاداركردنةوةو ثابةند كردنى اليةنةكان بة ضارةسةرى ثَيشَيَكاريةكانى مارى مرؤَ و طرتنة بةرى ئامراز )

، ضونكة تؤ ئةطةر لَيرة ئيَزاميان نةكـةيت، ئـةوا   (و ميكانيزمى جيا جيا بؤ باش كردنى ر ةوشى مارى مرؤَ
كردنـةوةى   8ةزراوةيةك يان اليةنَيا ناتوانَيت بـةم ئةركـة هةَلبسـتَيت، هـةر بـة نيسـبةت بر طـةى        هي  دام

خول سةبارةت بة ئاشناكردنى مارةكانى مرؤَ، ئةوةش شتَيكى باشة بؤ وشيار كردنـةوةى سـةرجةم ضـ  و    
دانيانيةكان دةكات، كة باس لة ضاودَيرى كردنى بةنديانة و  بارودؤخى زين 6توَيذةكان، بة نيسبةت خاَلى 

ثَيم باشة ئةو دةستةية يان ئةو ئةندامةى مارى مرؤَ كة سةردانى ئةو زيندانيانة دةكات ثَيويست بة ئيزن 
كـة بـاس    1نةكات و بة بَى مؤَلةت ئةو بتوانَى ئين و كارةكانى خؤى جَى بةجَى بكـات، بـة نيسـبةت خـاَلى     

واتة دةستةكة دةسـةآلتى  ( احالتما اىل االدعاء العام)درَيت بة بطؤر ( ا بار االدعاء العام بما)لةوة دةكات وشةى 
 .دةزطاى داواكارى طشتيةوة، زؤر سوثاسبةئاراستةكردنى سكاآلى هةبَيت ر استةوخؤ بة شَيوةى رةرمى 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نةسرين خان رةرموو
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 :مصطفى بةر َيز نةسرين ؤال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر اوَيـذ و ر اى خـؤى، ئـةم دةسـتةية ثابةنـدة بـة ثةرلةمانـةوة،         1وبر طـةى   1خـاَلى   2ةر مـاددةى  ديارة لةسـ 
لةبةرئةوة كاتَيا كة دةَلَي ر اوَيذ و ر اى خؤى دةربر َيت دةبَيـت جومَةكـة وا ىَل بكـةين و داواكـارى خـؤى بـة       

بـؤ ر اثـؤرت بـدات بـة ئةجنومـةنى       ر اوَيذ لةطةَل ثةرلةمانى كوردستان، مادام ثابةستة بة ثةرلةمانـةوة  ئـةم  
ََـَي     وةزيران و بة شوَينةكانى تر، ئةطةر ر اثؤرتين بدات بة ئةجنومةنى وةزيران ثَيويستة واى ىَل بكـةين ب

ثَيشنيار و داواكاريةكانى خؤى بة ر اوَيذ لة طةَل ثةرلـةمان دا ثَيشـكةش بـة ئةجنومـةنى وةزيـران و اليةنـة       )
دَلنيا بوون لة ضةند و ضؤنى داواى ىَل بوردن دةكةم ئةو ضةندى و ضـؤنية   3ى ، بر طة(ثةيوةندارةكان بكات

مــن نــازا  مةبةســتةكة لةوَيــدا ضــية، ئايــا ضــةندايةتى و ضــؤنايةتى تةحديــدكردنى ئــةو هينةيــة،، بؤيــة   
َيت ثَيويست دةكات بوترَيت دَلنيا بوون لةو ياسا و ثرةنسيثانةى كة تايبةتة  بة مارةكانى مرؤَ، كة دةطوجن

لةطةَل ياساكانى هةرَيم و ئازادية سةرةكيةكانى كؤمةَلطاى كوردستاندا، ئةو دةربر ينى ثَيشنيازة من دةتـوا   
لَيرة ثَيشنيازَي دةربر م، بةآلم دةربر ينى ثَيشنياز جياوازة لةوةى كـة ثَيشكةشـى بكـةى، كةواتـة دةبَيـت ئـةو       

ــة بر     ــنياز، ل ــى ثَيش ــكةش كردن ــة ثَيش ــت ب ــة ببَي ــةى دةربر ين ــراوة     9ط ــةَل ر َيكخ ــات لةط ــةوة دةك ــاس ل ــة ب ك
تايبةدةندةكانى مةسةلةى مارى مرؤَ و اليةنةكانى ديكةدا ثةيوةنديان بة مارى مرؤَةوة هةية و هاوكارى 
و هاودةنطى دةكات بة ئاماجنى ئةوةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة كؤبوونـةوة و كؤبوونـةوةكانى مـارى    

و بنوَينة ضية و ضى بنوَينن،، ر ؤَليان بنوَينن و هاوكاريان بكةن، هةماهةنطيان مرؤَدا بنوَينن، مةبةست لة
ةوة بةر اســتى ئــةم دوو بر طةيــة زؤر نزيكــة لــة يةكــةوة،   11و  12لةطــةَل دا بكــةن، بــة نيســبةت بر طــةى  

 .دةتوان  بة سياكةيةكى تر ئةم دوو بر طةية دةمج بكةين بة يةكةوة، زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 

 .كاك رري  رةرموو

 :قادر رري  صابر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى ئةم ماددةية كة بةوة كؤتايى دَيت دةرخستنى ئةو ثَيشَيَكاريانةى كة دوور نية بة  2سةبارةت بة بر طةى 
زؤر جار بـة هةَلـة     هؤى مومارةسةى دةسةآلتةكانى هةرَيمةوة ثةيدا بنب، ئَيمة دةزان  خةَلكانَيكى زؤر كة

دةخرَينة زيندانةوة و سزا دةدرَين و دةمَيننةوة لة زيندانةكاندا، دواتر بَى تاوانيـان دةسـةثَيندرَيت بـة بـَى     
ئةوةى هي  قةرةبوويةكى ماددى و مةعنةويان بدرَيتةوة، بة تايبةتى ئةو كةسانةى كة لة اليةن دةزطاكانى 

ةسـطري دةكـرَين و تؤمـةتَيكيان دةدرَيتـة ثـاَل، بؤيـة مـن ثَيشـنيار         ئاساين و دةزطاكانى تـرى هاوشـَيوةيةوة د  
ناضاركردنى ئةو دةسةآلت و اليةنانـة بـة قةرةبووكردنـةوةى    )دةكةم كة لة دواى ئةو ر ستةيةوة بنووسرَيت 

، كارى ئةو تةنيا ضاودَيرى كردن نةبَيت هى ئةو كةسانةى (ماددى و مةعنةوى ئةو قوربانية يان ئةو كةسة
شى ثَيشَيَكارى دةبنةوة لة اليةن دةسةآلتةكانى حكومةتى هةرَيمةوة يان ر ةنطة تووش بنب، بةَلكو لة كة توو
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كاتَيا دا بَى تاوان بوونيان دةركةوت ناضار بكرَين ئةو دةسـةآلتانة كـة قـةرةبووى مـاددى و مةعنـةوى ئـةو       
ةوة دووضـارى ئـةم ئـَين و ئـازارة     هاووآلتية بدةنةوة كة بة هةَلةيةكى ئةوان يان بة هؤى هةَلةيـةكى ئةوانـ  

دا بر طةيةكى تر زياد بكرَيت بةو شـَيوةية كـة    11بووة، بَيرطة لةوة من ثَيشنيار دةكةم كة لة دواى بر طةى 
ئــةو ليذنةيــة لةبةرئــةوةى لــةو تاوانانــة دةكؤَلَيتــةوة يــان يــةكَيا لــة كارةكــانى ئــةوة دةبَيــت كــة جطــة لــة   

َ، بةَلكو لةو تاوانانةش بكؤَلَيتةوة كة سةبارةت بـة مـارى مـرؤَ دةكرَيـت     ثَيشطرتن لة ثَيشَيَكارى مارى مرؤ
لة هةرَيمى كوردستاندا، ر ةنطة شايةنى ئةوة بَيت يان شياوى ئةوة بَيت كة نوَينـةرى لـةو ليذنانـةدا هـةبَيت     

يـاد بكرَيـت   يـةم ز  10كة بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثَيشَيَكارى مارى مـرؤَ دةكـرَين، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم بر طـةى       
بةوةى كة نوَينةرى لة هةر ليذنةيةك دا بةشدار بكات كة لة هةرَيمدا بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثَيشـَيَكردنى مـارى   

 .مرؤَ ثَيا دةهَيندرَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤ ئةوةى بزان  بةر َيزان هةر بةر َيزَيا ثَيشنيارى هةية تكاية ثَيشنيارةكان بنووسن بة ر َيكى بؤمان بنَيرن 
ضةند ثَيشنيار بة ض شَيوةيةك سياكة دةكرَيت، هةتا ئةطةر زةرور بوو  رَيتة بةردةنطدان كـة ئـاوا تَيكـةَل    
دةبَيت و وةختَيكى زؤرمان بة بةالش دةضَيت، تكاية هةر كةسَيا ثَيشنيارَيكى هةيـة بـؤ ئيزارـة كـردن يـان      

 .ؤر سوثاس، ر َيزدار صباح بةرزجنى رةرمووبؤ تةعديَى بر طةيةك بة نووس  بؤمان بنَيرن، ز
 
 

 

 :بةرزجنىحممد جنيب صباح .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا دةمةوَيت زؤر تةئكيد بكةمةوة لةسةر طرنطـى سـياكة لةهـةر ماددةيـةكى قـانونى بـة تايبـةتى ئـةم         
نةى كــة ياســاكة دادةر َيــذن، ماددةيــة، ضــونكة ســياكةى قــانونى دةاللــةت دةكــات لةســةر عــوم ى ئــةو كةســا  

كـة ئَيسـتا    2تةنانةت بة طؤر ينى وشـةيةك مةعناكـة ر ةنطـة بـة تـةواوى بطؤر درَيـت، سـةبارةت بـة مـاددةى          
قسةى لةسةر دةكةين، ثَيم واية ئةم ماددةية زؤر دوور ودرَيـذ دةبَيـت بـة ثَيـى ئـةو بر طانـةى كـة دانـدراوة         

بةر ر ؤشـنايى ياسـاى كؤمسـيؤنى بـاآلى مارـةكانى مـرؤَ كـة لـة         تَييدا، هةرضةندة ئةم ياساية ويستويةتى لة
لة بةكدا دةرضوو لةاليةن ئةجنومةنى نوَينةرانةوة ويستويةتى سياكةى ئةم مةوزوعـة بكـات،    0225ساَلى 

عادةتةن دةبَيت ئةو ياسايةى كة دواتر دةردةضَيت ثَيشكةوتوو تر بَيت لـةو ياسـايةى كـة زووتـر دةرضـووة،      
دةكةم كة بةراوردم كرد لةطةَل ئةو ياسايةى كة لة بةكدا دةرضووة ئةوةى ئةوان مورةتةب بةآلم من هةست 

ترةو مورةكةز تـرة، ضـونكة هـاتووة ئـةم ماددةيـةى كـردووة بـة دوو بةشـةوة، بةشـى مـةهام لةطـةَل بةشـى             
هامَيكى واجبات، ئةم دةستةية و ئةو كؤمسيؤنة كة دادةندرَى بـؤ مـارى مـرؤَ لـة كوردسـتاندا ثَيويسـتة مـة       

موحةدةدى هةبَيت، بةآلم ئالياتيشى موحةدةد بَيت، لَيرةدا هةندَيا ثَيشنياز دةخةمة بـةردةمى بـةر َيزتان،    
ئةم ماددةية ئةطةر بكرَيت دابـةش بكرَيـت بـؤ مـةهام لةطـةَل ئاليـات، ضـونكة تَيكةَليـةك هةيـة لـة           / يةكةم
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بَيت، يةعنى ئةطةر مـانع نـةبَيت جـارَيكى تـر      بةينى ماددةكان و بووة بة سةبةبى ئةوةى بر طةكان زؤر زؤر
ئَيمة بةراوردَيا بكةينةوة لةطةَل حكومةتى ريدراَل كـة لـة ئةجنومـةنى نوَينـةران دةرضـووة، سـةبارةت بـة        
خاَلى يةكةم كة باسى ئةوة دةكات كة ئةوةى كة لة ياساكةى بةكدا دةرضووة بةهَيز ترة لةمة، ضـونكة ئـةو   

ثَيشكةش بكات، دةبَيت دةستةى مارى مرؤَ، ئةم دةستة باآلية تةوسـيات ثَيشـكةش   دةَلَيت  دةبَيت تةوسيات 
تقذديم  )يـان  ( ت ـديم التوصـيات  )بكات، يعنى ئيكتفا نةكات بة مشوةرةت و بـة ر اوَيـذ، بؤيـة مـن ثـَيم وايـة       

آلم اردئيَزامَيكــى ئــةدةبى هةيــة، بــة( ردى)ضــونكة وشــةى ر اوَيــذ يــان وشــةى  ( والــردى التاصذذية واملشذذار 
دا كة باسى نةشرى سةقارةى ح وقى ئينسان و قةزايـة و ئةمانـة دةكرَيـت،     0تةوسية بةهَيز ترة، لة خاَلى 

من ثَيم باشة كة بر طةيةكى بؤ زيـاد بكرَيــت يـان قةيـدَيكى بـؤ زيـاد بكرَيـت كـة تةوسـيات تةقـديم بكـات،            
يةعنى بر طةكة ئـاواى ىَل   (والنقافة واالعالمبتقديم التاصيات اىل الازرات واجلمات املعنية بالرتبية والتعليم )

نشر ثقافة حقاق االنسان و ق ايا املرأ  والطفل برتسيخ قيم التسامح ومفاييم الت ذامن اال تهذاعى   ) بَيت 
ضـونكة ئـةو    (بتقديم والتاصيات واالرشادات اىل الازارات واجلمات املعنية بالرتبية والتعليم والنقافة واالعالم

استى  كاريطةريةكى زؤريان هةية لةسةر ثَيكهاتةى ر ؤشنبريى و كَتـورى و ثَيكهاتـةى كةسـايةتى    بوارانة بةر 
دا وشةى دةستوور بؤ كائيبـة، يـةعنى ئَيمـة سـبةينَى ر ةنطـة       2ئينسان كة لةو كؤمةَلطايةدا دةذى، لة خاَلى 

بـة داخـةوة لـة زؤر     (القليمتقايم مدى االلتزام بالسلطات فى ا)دةستوورمان هةبَيت لة كوردستان بووترَيت 
بةكاردةهَيندرَيت كة تةقييم كةَلةتة، يةعنى هةتا لة بةكداشدا كةوتوونةتة ئـةو  ( ت يم)لة ياساكان وشةى 

تقايم مدى االلتذزام  )ر استة، ( ت ويم)نية، ( ت يم)هةَلةوة، هةموو قةواميسى زمانى عةرةبى طةر اوم وشةى 
يةعنى با ئَيمة دةستوورةكة ، (املااثيق والبناد اخلاصة القاق االنسانبالسلطات فى االقليم بأحكام الدستار و

ــةرَيمى            ــتوورى ه ــة دةس ــبةينَى ر ةنط ــة و س ــرياق هةي ــتوورى ع ــة دةس ــتا ك ــةتى ئَيس ــة تايب ــةين ب ــَين   ث
كوردستانيشمان هةبَيت، بؤية ح وقى دةستوورى بةر استى زؤر بةهَيزترة كة ئَيمة تةركيزى لةسـةر بكـةين   

دا  6نطَين  و بــةراوردى بكــةين لةطــةَل ئــةو مومارةســاتانةى كــة ر ؤذانــة دةكرَيــت، لــة خــاَلى    و هــةَلى ســة
بةر اسـتى دةقةكــةى ئةجنومــةنى نوَينــةران و ياســاكةى كــة لةوَيـدا دةرضــووة بــةهَيزترة لةمــة، ضــونكة ئــةو   

نـةكان بكـات، يـان    دةَلَيت ثَيويست بة ئيزنى ثَيشوو تر ناكات بؤ ئـةم دةسـتةية كـة بيـةوَيت سـةردانى زيندا     
سةردانى موعتةقةالت بكات، ضونكة ئةطةر ئيزنى موسـبةق هـةبَيت يـان تةنسـي  هـةبَيت بةر اسـتى ر ةنطـة        
هةندَيا كؤسث  رَيتة بةردةميان، يان هةندَيا تةمويهات و تةشويهات هةبَيت، ئةمةى ئَيمة دةبَيت لةوةى 

َََي  بةكدا بةهَيز تر بَيت، عةلةل ئةقةل بةقةد هى ئةوان بةه بالتنسيق )َيز بَيت، نةك ئَيمة لَيرةدا بَي  ب
تةنسي  بؤ ئةو شتانةية كة ديارة  (مخأ ممنلى السلطة الق ائية و وزارتى العدل والعهل والشؤون اال تهاعية

هةندَى تةرتيباتى ثَيويستة، بةآلم ئةمة ضونكة مةسةلةى مارى مرؤَة، مةسةلةى ر ةضاوكردنى مارى مرؤَ 
ََـَي       و جَى بةجَى  ئَيمـة  ( بذدون اذن مسذبق  )كردنيةتى لة زيندانةكاندا، دةبَيـت بةر اسـتى ئـةوة البـةين و ب

لةوة باشرت دةبَيت لة قانونةكةى بةكدا بةهَيز تر تةركيز بكةينةوة لةسةر ئةمانة، بؤيـة مـن تةئيـدى ئـةو     
سـي ة نـةبَيت بـةَلكو بـة     ثَيشنيازةى كاك كاردؤ دةكةم كة طوتى ئةم ئيزنى موسبةقة نةبَيت، ئةطةر ئةم تةن
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ــت   ــةن، زؤر   ( بذذدون اذن مسذذبق)نةســَيكى ســةريح بطوترَي بتــوانن ســةردانى زيندانــةكان و موعتةقــةالت بك
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، يةعنى دوو وشةى جياواز (ر استكردنةوةية(: )ت ويم)، (هةَلسةنطاندنة(: )ت يم)هةر بؤ ر وونكردنةوة لَيرة 
 .ةك، كاك صباح رةرموونايةت لةطةَل ي

 :بةرزجنىحممد جنيب صباح .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

قوربان منين لة سةرةتا طومت بؤضوونَيكى وام هةبوو كة تةقيم جيـا بكةينـةوة لةطـةَل تـةقويم، بـةآلم كـة       
ا، ت ـويم ر اسـتة،   طةر امةوة بؤ رةرهةنطةكانى زمانى عةرةبى، ئةو تةقييمة كةَلةتَيكى شايعة لةناو خـةَلا د 

يةعنى من دةتوا  داوا بكةم لة هةموو مامؤستايانى زمانى عةرةبى بَين و ئةم مةوزوعة ر اسـت بكةينـةوة،   
 .بةآلم حةقي ةتةن تةقوبة، يةعنى من بة دَلنياييةوة دةَلَيم، تةقيم هةَلةيةكى شايعة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار بةيان رةرموو
 
 
 

 

 :حسن كؤضةري يان ا دبةر َيز بة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

صـباح بـةرزجنى،   .ر استى سةبارةت بة خاآل دوهَى يا ََى ماددةى ئةز دبَيذم تةبعةن هاور امة دطةل جـةنابَى د 
وضخأ السياسة العامة لتنهية الاعى القاق االنسان واقرتاح سبل العهذل  )مة ب َى شكََى يا رةئيا ئةو دَى كرى، 

افة حقذاق االنسذان  والتاعيذة بمذا مذن  ذالل املؤسسذات واال مذز  املختصذة بذالتعليم والتذدريب            على نشر ثق
االسذمام فذى   )هةروةكو ناحيةكا لوكةوى ئةز دبَيـذم بـوَى شـكََى بيـت باشـرتة       8، سةبارةت بة خاَلا (واالعالم

ذى دةَ  5، خـاآل  (اخل.... .....اعداد الدراسات والبحاث املتخصصة واملاافقة علذى اصذدار النشذرات واملطباعذات    
ئـةم َـَى بـا هـةر     ( تعزيز جماالت التعذاون )، ئةم دبَيذين (التعاون مخأ املنظهات)من باشرتة ََى شكََى بينت نة 

دوو كةليمة بؤ زَيدة بكةين، هةروةسا ضةند خاَلةكَى ديـن مـن ثـَى باشـة بَيتـة زَيـدة كـرن ل َيـرَى و ل َـَى          
على عقد املؤمترات والنذدوات الدا ليذة والدوليذة فذى مسذائل حقذاق االنسذان        املاافقة )بابةتَى دا، ئَيا ذ وان 

االشرا  على اعداد اللذاائح  )، هةروةسا تشتةكى دى ذى (واملشاركة فيما وفق لال رأت القانانية فى ييا الشأن
االشذرا  علذى اعذداد    )خاَلةكا دى ( االدارية واملالية التى تسرييا عليما اهليئة متميدا الحالتما اىل جملس  اهليئة

حالذة حقذاق االنسذان فذى االقلذيم متميذدا علذى احالتمذا اىل          عن اعهال اهليئة وتقرير سناى عن تقرير سناى



 132 

سذذناية للميئذذة وحسذذابما الاالشذذرا  علذذى اعذذداد مشذذروم املاازنذذة )، ئــاخر خــاآل مــن ل َيــرى دا (جملذذس اهليئذذة
 .لةك مةمنون، طة(اخلتامى متميدا الحكام احالتما اىل جملس اهليئة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية خان رةرموو

 :امساعيل بةر َيز مسرية عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تقديم املشذمار  وابذداء الذرأى فذى مذا      )، من ثَيم باشة واى ىَل بَيت سياكةكةى 1خاَلى  2بة نيسةبت ماددةى 
، بة نيسبةت خاَلى سَييةم تـةواوة،  (ت العالقة فى االقليميتعلق بأوضام حقاق االنسان للازارات واملؤسسات ذا

بَيـت،  (مقرتحذة )دةبَيـت  ( مقرتحذات )كةَلـةت نووسـراوة مةتبةعيـةن، نووسـراوة    ( وابداء املقرتحذات )بةس وة 
متابعذة شذكاوى املذااعنني فذى مذا يتعلذق       )ثَيم باشة وا بنووسرَيتةوة  1حةزف بكرَيت، بة نيسبةت خاَلى (د)

 .، زؤر سوثاس(رية والقانانيةالقاقمم الدستا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار رزطار رةرموو

 : ة سعيد بةر َيز رزطار حممدام 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تتذاىل اهليئذة املمذام    )ضـونكة كـة دةَلَيـى    ( تتاىل اهليئة املمام التالية)سةرةتاى ماددةكة بةم جؤرة بَيت باشرتة، 
كام قانون، خؤى لة تةعريفاتةكانين دا خؤى تةعريفَيكمان نيـة  ( يق ايدا  ييا القانانالتالية لغرض حتق

أيذدا  يذيا   )بؤ قانون، ئةمة هةيئةيةكة دروست بووة و دةَلَيت مةهامةكانى ئةمةيـة، ضـونكة ئةطـةر وتـت     
ت بـة بؤضـوونى   ، رةقةرةى يةكةم زيادة و حةزف بكرَي(تتاىل اهليئة املمام االتية)، بة بؤضوونى من (القانان

مةشـوةرةو   0225لـة قـانونى مةجَسـى شـوراى سـاَلى       9من، ضونكة ئةوة ئيشى مةجَسى شوراية، مـاددةى  
نشذر  )هـةم نةشـر بـةو جـؤرة بَيـت      0رةئي و ئةو شتانة ئةوة دةكرَيت ئةو بـةو ئيشـة هةسـتَيت، رةقـةرةى     
نشذر ثقافذة حقذاق االنسذان     )ضـونكة  ( ثقافة حقذاق االنسذان وقذيم التسذامح ومفذاييم الت ذامن اال تهذاعى       

ح ـوقى ئينسـان زؤر شـامَة، بـة     ( املذرأ  والطفذل  )ئَيمة ئـةو دوو حاَلةتـة هةَلبـذَيرين    ( وق ايا املرأ  والطفل
تةنها لةوانةدا حةسر  نية، بؤضـى بـة تـةنها ئةوانـة بـاس بكـةين، لةبةرئـةوة ئـةو دووة زيـادة بـةرةئى مـن،            

ئَيمـة بؤضـى تةئـةكود لـةوة بكـةين كـة       ( يعات فذى االقلذيم  التأكذد مذن مذدى مالئهذة التشذر     )يةم 3رةقةرةى 
موالئيمة، با تةئةكود لةوة بكةين كامةى مـوالئيم نيـة لةطـةَل مـةباديئى ح ـوقى ئينسـاندا، بؤيـة ئـي رتاح         

العهل على حتديد النصا  القانانية أو القرارات املنافية ملبادىء حقذاق  ) 3دةكةم بةم جؤرة بَيت رةقةرةى 
اىل اجلمات )ئينجا يان ( يات االساسية فى التشريعات النافي  فى االقليم وتقديم املقرتحات بشأنمااالنسان واحلر

ئـةوة لـة جَيـى خؤيـةتى، نـةك      ( اىل جملس الازراء وبرملان كاردستان متميدا لتعديلما  أو الغائمذا )يان ( املعنية
ئةمة زؤر يةعنى ثـَيم وايـة ئةمـة     2ئةطةر موالئيم بوو يان بؤضى قسة لةسةر موالئيمة بكةين، رةقةرةى 
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لة تاقةتى ئةم هةيئةتةدا نية، تةقيم كردنى هةموو سوَلتاتةكان، ئاليةتى تـةقويم كردنةكـة ضـية، دةضـمة     
ــةبى د ــةر مةزه ــؤنة، وة     .س ــةتى تــةقويم كردنةكــة ض ــت، ئالي ــوَيى ىَل بطريدرَي ــدا حةقــة ط ــة زمان ــباح و ل ص

هـةر ضـوار سـوَلتةكة دةطرَيتـةوة، ئـةوان      ( سذلطات )تـةقوبي   يةعين كـة دةَلَيـي   نةتيرةكان بة كَى دةدرَين،
ئةوة من ثَيمواية زياتر لة ئيشي مةحكةمةيـةك دةضـَي، كـة    ( بالنتيجة)ضؤن ر ةئي دةدةن لةوةي كة هةية، 

، (مااثيذق )مةحكةمةي ئيتيحادي عولياية، زياتر بؤ ئايـا تةمةسـوك هةيـة بـة دةسـاتري، بـة مةواعيـد، بـة         
ال : الق اء املستقل)َيويسيت بة ثَيداضوونةوةيةك هةية، مةسةلةن تةقيمي ضي دةكةي، ئةوة زؤر دةيبينم ث

، ئــةوةش لــة زبــين ســوَلتاتةكانداية، ضــؤن تــةقيمي دةكــةي، ئاليةتةكــة ضــية، (سذذلطان عليذذيف لغذذري القذذانان
ورية عن إعداد تقارير د)ثيمواية بةو جؤرة بَي باشرتة : رةقةرةي ثَينج هييم نية لةسةري، رةقةرةي شةش

الظرو  الصحية و البيئية و حاالت التعييب يف مراكز التاقيف و احلجز و ااعتقذال التابعذة أل مذز  ااقلذيم     
كافذذة املدنيذذة منمذذا و العسذذكرية و دور املالحظذذة و أقسذذام دائرتذذي ااصذذالح اا تهذذاعي للكبذذار و األحذذداث يف   

و احملكامني و املادعني فيما بتحسينما مبا ينسذجم مذخأ   ااقليم، و ااعالم على معاملة املاقافني و احملجازين 
، ئةوة بـة  (القااعد الدنيا ملعاملة النزالء و احملباسني و السجناء املعرت  بما دوليًا و إعالم اجلمات املعنية بيلك

بـاس لـة شــةكاوي دةكـات، ئَيمـة دةبــَي     ( 1)بؤضـووني مـن بـةو جــؤرة صـياكة بكرَيتـةوة باشــرتة، رةقـةرةي       
لة قانونةكاني تـر بَيـت، كـة قانونَيـا دةردةكـةين، دةبـَي بـزان  مةسـةلةي شـةكاوي و قبـوَلكردني            ئاطامان

بـؤ ئـةو مةسـةلةية    ( دم)شةكاوي و تةحريكي شةكاوي لة قانوني ئيوَلي موحاكةماتي جةزائيدايـة، قـانوني   
ن ئي ـترياح دةكـةم بـةو    ئةو قانونةية، دةبَي كارَيا نةكةين كة موتةعاريز بَي لةطـةَل ئـةو قانونـة، بؤيـة مـ     

املعذدل   1911لسذنة  ( 03)مخأ مراعا  أحكام قانان أصال احملاكهات اجلزائية رقذم  : )جؤرة صياكة بكرَيتةوة
و القاانني ذات العالقذة، علذى الذدائر  املعنيذة يف اهليئذة إ بذار الق ذاء و اادعذاء العذام بأيذة إنتماكذات حلقذاق             

ة إمذا مباشذر   ذالل أداء منتسذبيما ملماممذا أو عذن عريذق الشذكاى مذن          اانسان يف ااقليم تتصل بما علم اهليئ
بة مانا ئةو ئيخباري ئيديعاي عـام  دةكـات، ئـةوة جيهـةتَيا نيـة       ،(الغري، سااء كان شخصًا عبيعيًا أم معنايًا

كــة خــؤي، تةلــةقي شــةكاوين ئةطــةر دةبــَي جيهــةتَيكي بــدةييَت، ئــةوة دةبــَي صــةالحياتَيكي بــدةييَت، كــةوا 
عبةيةكي بدةييَت، خؤ باشرت وابوو لَيذنةي شةكاوي و ح وقي ئينسان هةبواية، ئي ترياحين دةكةم ئَيمة شو

مةحكةمةيةكمان هةبَي، ماددةيةكي تر ئيزارة بكرَي، مةحكةمـةي تـةح ي ي ح ـوقي ئينسـان، مورتـةبيت      
ةرقانـةي كـة هةيـة،    بَي لة زمين تةشكيالتي مةحاكمي هةرَيم، ئـةو تـةح ي  بكـات و ئـةو بتوانَيـت ئـةو خ      

ئةطةر مةحكةمةيـةكمان نـةبَيت كـة بـة كارةكـان هةسـيَت و       ( بالنتيجة)ضونكة ئاليةتي ئيررائاتةكاني ئةو، 
ئةو مةسائيَي خةرقة قانونيانة بةشَيكي زؤري لـة قـانوني   (  اصًة)ئيحالةي مةحكةمةي مةوزووعي بكات، 

يةكَيا لةو شتانةي كةوا لة مةسـةلةي ح ـوقي   ، (تعييب)ع وبات دا هةية، لة قانوني ع وبات دا مةسةلةن 
ئينساندا زؤر قسةي لةسةر دةكرَي مةسائيَي تةعزيبة لة سرنةكاندا، ئةوة بـة ثَيـي قـانوني ع وبـات دةبـَي      
ئةو مةحكةمةي تةح ي ي موختةص بة ح وقي ئينسان، ئةوة شتَيكي ثَيويستة ئةطةر ئيزارة بكـرَي وةكـو   

إنشذاء  : )ئـةواني تـر، هينةكةشـم بـةو جـؤرة بَيـت، مـاددة موسـتةقيَةكة        ماددةيةكي موستةقيل، نةك لَيـرة،  
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حمكهة حتقيذق حلقذاق اانسذان يف مراكذز حمافظذات ااقلذيم ضذهن تشذكيل احملذاكم الذاارد  يف قذانان السذلطة             
للتحقيذذق يف الشذذكاى املقامذذة بشذذأن إنتماكذذات حقذذاق اانسذذان يف إقلذذيم      0221لسذذنة ( 03)الق ذذائية رقذذم  
، ئــةوة ئــةو (حالذذة املذذتمهني فيمذذا إىل حمذذاكم املاضذذام حسذذب اا تصذذا  املكذذاني أليذذة حمكهذذة  كاردسذذتان و إ

ماددةيةي كة ثَيمواية ئيزارـة بكرَيـت، ئَيسـتاش ليرـاني ح ـوقي ئينسـان و، مـةحاكمي ح ـوقي ئينسـان لـة           
ــة    ــةي ئ ــةوروثي، ض مةحكةم ــةي ئ ــةم، ض مةحكةم ــةموو  عال ــةرري ي، ه ــةحاكمي ئ ــة   مريكي، ض م ــة ك ئةوان

ن ، مــةحاكمي تايبــةتيان بــؤ ئــةو اليةنانــة دانــاوة، زائيــدةن مةحاكمــةكاني خاصــي خؤيــان، ثَيموايــة   مــةع
، هـةردووكي دةكـرَي بكـرَي بـة يـةك      (11)و ( 12)ئةوة ئيشم نية لةسةري، بةس رةقـةرةي  ( 9)رةقةرةي 

هـةر ضـوار    ،(قلذيم إعداد تقرير سنا  لبيان واقذخأ حقذاق اانسذان، تقذدم إىل رؤسذاء السذلطات يف اا      ): رةقةرة
سوَلتةكة، نازا  بؤضي سوَلتةي قةزائي وا ئيهمال دةكـرَي، لـة كاتَيكـدا لـة تـةقريري دةوري كـة دةدرَي، بـة        
واقيع ح وقي ئينسـان دةدرَي بـة ر ةئيسـي ئي َـيم، ر ةئيسـي ثةرلـةمان، ر ةئيسـي مةجَيسـي وزةرا، ر ةئيسـي          

ــدا نيــة، لــة كاتَيكــدا جيهــةتي مــةع   ين حــةقي ي، ئةطــةر ئَيمــة قــةزايَيكي موســتةقيَي  ســوَلتةي قــةزائي تَي
بةقوةدان هةبَي، ح وقي ئينسان بة تةواوي دةثارَيزرَي لة وَلاتةكةدا، دةبَي ئةو تةقريرة بدرَيتة مةجَيسي 
قةزا، ضونكة ئةو جيهةي مةعين خاصـة بـةو شـتة، ثَيموايـة هـةردوو رةقةرةكـة كؤبكةينـةوة، تـةقريرَيكي         

حذذال واقذذخأ حقذذاق اانسذذان إىل رؤسذذاء  : )ثةرلــةمان، يــةعين تــةقريرَيكي دةوري ســةنةوي ئةطــةر دةدرَي بــة
، زؤر (السلطات يف ااقليم و تقرير سنا  إىل رئاسة الربملان و تقديم التاصيات حلهاية و تعزيز حقاق اانسان

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار عدنان عومسان، كةرةمكة
 :حممد عنهانز عدنان بةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تأكد من مدى : )باس لةوة دةكات دةَلَي( 3)من لة خاَلي يةكةوة دةست ثَي دةكةم، لة ر استيدا ئَيمة لة خاَلي 

، تةشــريعاتين وةك دةزانــ  ثةرلــةمان ئــةو موئةسةســة تةشــريعيةية كــة تةشــريعات  (مالئهذذة التشذذريعات
تقديم املشروم و الرأ  فيها يتعلق بق ايا حقاق اانسذان  : )دي يةكةمدا لةو ماددةيةدةردةكات، بؤية لة بةن

، ثَيمواية دةبَي سـوَلتةي تةشريعيشـي تَيـدابَي، نـاكرَي ئَيمـة لـة ثةرلةمانـدا ياسـايةك دةركـةين،          (يف الازارات
تــر ئــةوة ئيشــكال  دواتــر ئــةو لَيذنةيــة ئــةو ياســاية بــة نــاكؤك دابــيَن لةطــةَل مارــةكاني مرؤَــدا، جــارَيكي   

ََـَي  ئـةو ياسـا، ئـةو ثرؤذانـة          َََي  ئةو مـاددة مةعنيانـة، يـان ب نةبَيتةوة، بؤية ثَيويست دةكات سةرةتا با ب
ثَيشكةش بةو لَيذنةية بكرَيت و ر ةئي خـؤي بـدات، بؤيـة لـة بةنـدي يةكةمـدا هـةق وايـة ثةرلـةمانين، بـا           

َََي  سوَلتةي تةشريعين هاوتا بكرَيت لةطةَل و ، لة بةندي سَييةم من (ذات العالقة)ةزارات و موئةسةساتي ب
زؤر هاور ام لةطةَل هاوكارم كاك عمر كة تةنها تةشريعات نةبَي، تةعَيماتيشي بؤ ئيزارة بكرَيت، ضونكة ئةو 
دةزطاية ضاودَيري دةزطاي تةنفيزي دةكات، ئاطاداري ئةو ئيشانة دةبَيـت، بؤيـة هةنـدَيا سـوَلتةي تـةنفيزي      
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ات دةردةكات، وةزاراتةكان و موئةسةسـاتةكان تـةعَيمات دةردةكـةن، دةبـَي بـزان  ئـةو تةعَيماتانـة        تةعَيم
لةطـةَل مـام مرؤَـدا ضـةند دةطـوجنَي، بؤيــة زيـادكردني وشـةي تـةعَيمات زؤر طرنطـة لةطـةَل تةشــريعاتدا،           

ســتةية دةبــَي بةنــدي ضــوار مــن زؤر بــة طرنطــي دةزا  ثَيشــرتين قســةمان لةســةر ئــةوة كــرد، كــة ئــةو دة  
َََي  خاوةن جؤرَيا لة صةَلاحيةت بَيت، هةيبةت بَيت، هةندَي قودرةتي هةبَيت، بؤية مـن   دةستةيةكي با ب

ََـَي        َََي  ئةو جومَةيةي بـؤ ئيزارـة بكـةين، لـة كؤتاييشـدا ب تنبيذيف  : )ثَيمواية ئةو بر طةية زؤر طرنطة، با ب
تـةنبيهيان بكـرَي، هـةر خروقاتَيـا دةكـرَي، هـةر كـارَيكي         ،(السلطات احمللية باالتزام ببنذاد حقذاق اانسذان   

ــة          ــةزا و ل ــدَي ق ــة هةن ــدا ل ــة بر يارمان ــة ئَيم ــةي ك ــةو ليرانان ــرَين، ئ ــ، بك ــَي تةنبي ــت، دةب ــايي دةكرَي ناياس
تنبييف السلطات احمللية باالتزام ببناد حقاق )ناحيةكانيشدا، لة حمارةزةكانيشدا دةبَي ئةو سوَلتةيان هةبَي، 

، يـةعين هةنـدَي حـاالتي سـةريع هةيـة، خَيـرا هةيـة        (و إصالح حاالت التراوزات عَى ح وق اتنسان ناانسا
ئةو دةستةية بتوانَي بة تةنسي  لةطةَل ئةوانة ئييالحي ئةو حالةتي ئـةو تةجاوزانـة بكـات لـة ماوةيـةكي      

حقاق اانسان يف املنايج  والعهل على ت هني ثقافة: )كورتدا، بؤ بةندي ثَيم باشة ئةوةشي بؤ ئيزارة بكةين
، تةقريبةن تا ئاسـتَيا كـراوة، بـةَلام ئـةوة ئةطـةر بكرَيتـة بةشـَيا لـة         (الدراسية بالتنسيق مخأ وزار  الرتبية

ئةركةكانيان بؤ ئةوةي بةردةوام لةطةَل وةزارةتي ثةروةردة لة تةنسي دا بن بـؤ خوَينـدني بابةتـةكاني مـام     
شةم، لة ر استيدا من لةطةَل ئـةو ر ايـةي كـاك كـاردؤم كـة يـةعين ئَيمـة        مرؤَ و هةر شتَيكي تازة هةبَيت، شة

و ئةوانة، ئةوة زيادةيـة، ئـةوة لـة ئـةركي دةسـتةكةش كـةم       ...( بالتنسيق مخأ ممنلي السلطات الق ائية)ئةو 
ََـَي  قـودرةتي ر ةقابـةيي دةسـتةكة كـةم بكرَيتـةوة، بؤيـة لـة              دةكاتةوة، ئةو تةنسـي ةش وا دةكـات كـة بـا ب

ََــَي  ( ةوقور مــ) واثــودع  م اتصــالحيات : )بوةســت ، نوقتةيــةك دانــَي ، ئــيرت ثَيويســت ناكــات بــةوة ب
بؤ اوونة لَيذنةكة وةزارةتي نـاوخؤش  ، (بالتنسيق مخأ ممنلي السلطات الق ائية)و تةواو، بةَلام ( واثوقور 

ليةتَيكةوة لــةو تةنســي  و ئةوانــة، هــيين كــردووة، ئــَي ئاسايشيشــمان هةيــة، يــةعين ئــةوة دةما اتــة ئيشــكا
زؤرجــار لةوانةيــة ئــةو لَيذنةيــة خــؤي كــت و ثــر  بر واتــة ســرنةكان، بر واتــة دام و دةزطاكــان، ثَيويســيت بــة  
َََي  خاو بكاتةوة، كةمرت بكاتةوة، بؤية ثَيمواية  تةنسي  نةبَيت، يان ئةو تةنسي ة هةندَي لة ئيشةكاني با ب

َََيمئةوة ئيرت بةسة، ئةو تةنسي  وإحالتما : )ةي ناوَيت، ئةوةي حةوت، بةر اسيت من دةمويست لةو حاَلةتةدا ب
، بـةَلام  (إحالذة )ببَيتة ( و إ بار اادعاء العام)، نةك ئةوة، ثشتطريي ر ةئيةكةي هاوكارم بكةم (إىل اادعاء العام

مةحكةمةيةكي تةح ي ي  بةر اسيت زؤر ثشتطريي ئةو ثَيشنيازةي كاك حاكم ر زطار دةكةم، لةسةر ئةوةي كة
تايبةت هةبَيت، بةر اسيت ئةوة نوقتةيةكي زؤر طةورة دةبَيت، طةشةدار دةبَيت بؤ هةرَيم، بؤ مةسةلةي مام 
مــرؤَ، لَيــرة كــة قســةي زؤر دةكرَيــت لــة ئينتيهاكــاتي مــام مــرؤَ، بــووني ئــةو مةحكةمــة تايبةتــة ئيشــي    

يدا دةباتـة ئاسـتَيكي ضـاودَيري زؤر طـةورة، بؤيـة ئـةو       لَيذنةكةش طرنطرت دةكات، ئيشي ثةرلةمانين لةر است
، ئـةوةي كـة   (وإحالتمذا إىل حمكهذة التحقيذق اخلاصذة حلقذاق اانسذان      )بكرَيـت،  ( إ بار اادعاء العام)ئيحالةتة 

جةنابي كاك ر زطار ئي ترياحي كرد، من بة ئي ترياحَيكي زؤر مـةع ول و طرنطـي دةزا ، ئـةوةي ثةيوةسـتة     
، لة ر استيدا من ثَيمواية ئةوةي تةقرير دةورييةكة دةبـَي بـؤ ثةرلـةماني كوردسـتان     (11)و ( 12)بة خاَلي 
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بَيـت، نـةك بــؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانين، بــؤ ثةرلـةماني كوردسـتان بَيــت، تـةقرير دةوري، ئــةوة زؤر زؤر        
ئين و  طرنطة، ضونكة ئةو موئةسةسةية خؤي مةرجةعيةتةكةي لة ثةرلةمانةوةية، ثةرلةمان سةرثةرشيت

كارةكاني دةكات، بةَلام ئةوةي تةقريري سةنةوييةكة، زؤر طرنطة بؤ هةموو ئةو دام و دةزطايانـةي كـة بـاس    
دةكرَيت، بؤ ر ةئيسي ئي َيم، بؤ ر ةئيسي ثةرلةمان، ر ةئيسـي مةجَيسـي نـواب، وزةرا، سـوَلتةي قـةزائي، مـن       

دةوَلةتةكانـدا ر اثـؤرتي سـاَلانةي مـام مــرؤَ     ، لــة زؤربـةي  (و نشـرها م وسـائل اتعـالم   )ثـَيم باشـة ئيزارـةي    
ََـَي  لـة ثـةنهاني و لـةوة      ََاودةكرَيتةوة، ديارة ئةوة لة ياسادا ئيسَوبَيكي رادعيشي ثَي دةوترَي، يةعين با ب ب
نامَينَيتةوة، ئيسَوبَيكي شةرارانةية بؤ قسةكردن لةسةري، بؤيـة زؤر طرنطـة ئـةو تـةقريرة سـةنةويةي كـة       

و هةموو موئةسةساتانة، نةشرين بكرَي لة وَيب ساييت ئـيعالم، ئةوةشـي بـؤ ئيزارـة بكـرَي،      دةينَيرَي بؤ ئة
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار عبداهلل، نيزاميـة، تكايـة بيكـة ثَيشـنيار، بينووسـة، بـة نووسـ  ثَيشـنيارةكانت         
 .ر َيزدار عبداهلل حممد نوري، رةرموو بنووسة و بؤ لَيذنةي ياسايي بنَيرة، زؤر سوثاس،

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةو ر اوَيـذ و ر اي خـؤي    : بةشَيكي زؤر لة قسةكاني ئَيمة كـرا، بؤيـة ئَيمـة كـورتي دةكةينـةوة، خـاَلي يةكـةم       
كـةم ئـةوة مـولزةم بكرَيـت     دةربارةي مةسةلةكاني مـام مـرؤَ ثَيشـكةش بـة وةزارةتـةكان دةكـات، تةمـةنا دة       

وةزارةتةكان بة جَيبةجَي كردنيان، ثرسيارَيكم هةية لة لَيذنةي ياسايي و مام مـرؤَ، ئةطـةر بكرَيـت خـاَلي     
شةشةم ر وون بكةنةوة، ئايا ئةوة هةموو دام و دةزطا ئةمنيةكانين دةطرَيتةوة كة موراقةبة بكرَين، ئةطـةر  

اتر تةز اتيان بدرَييَت ناويان بهَينرَيت، تةمةنا دةكةم وةَلام وةرطرمةوة، نا با ناويان بهَين  باشرتة، واتة زي
ثشتطريي ر ايةكةي كاك حاكم ر زطار دةكةم كة باسي ثَيكهَيناني دادطايةك دةكات، ئةوة ر ةنطـة بتـوانرَي ر َيـا    

انيـاري داَـةزرَيت   شوَيين خاَلي حةوتةم بطرَيتةوة، ئةطـةر بكرَيـت خـاَلَيكي تـر ئيزارـة بكرَيـت، بـانكَيكي ز       
دةربارةي مارةكاني مام مرؤَةوة، زؤرترين زانياري تَيدا بَي لةسةر ئةوةي كـة لـة وَلاتـاني دنيـا مـام مـرؤَ       
ضؤنة، لةسـةر ئـةو هةيئـة و دامـةزراوة و ر َيكخراوانـةي كـة لـة بـواري مـام مرؤَـدا كـار دةكـةن، هـةروةها              

كرَي ئةو دةستةية ئيعتيادي سايتَيكي خـؤي هـةبَي، بـةَلام    زانيارييةكاني دةربارةي مام مرؤَ، هةر ضةند دة
سايت ر ةنطة جياواز بَي لـة كردنـةوةي بـانكَيكي زانيـاري، تةمـةنا دةكـةم بـانكَيكي زانيـاري دةوَلةمةنديشـي          
هةبَي، ئةطةر بكرَيت ئـةركَيكي تـري ئـةو دةسـتةية بـة دواداضـووني كؤمـةَلَي كـةي  بـَي كـة لـة ر ابـردوودا             

 .تا ئَيستاش بة هةَلثسَينراوي ماونةتةوة و بة تايبةت كةيسي ونبووةكان، سوثاستان دةكةمهةبووة و كة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، رةرموورؤو سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار زانا 
 : ة كةريم رؤو زانا . بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و ماددةية، ثَيشنياز دةكةم سةرةتا بر طةي يةكةم صياكة منين هةندَي تَيبيين و ثَيشنيازم هةية تايبةت بة

ثَيشـنيازكردني  : بكرَيتةوة جارَيكي تر، ضونكة لَيرة تووشي ئيشكاليةتَيا دةب ، لة بر طةكةدا هـاتووة دةَلـيَ  
مةشوورةت بؤ ئةو بابةتانةي ثةيوةنديان هةية بة مام مرؤَةوة، يـةعين ئـةو شـتة ئايـا تـةوعي دةكرَيـت،       

ثَيشكةشي دةكةم، ئةطةر ئةوة جيهاتَيـا نـةبَي ئيَزامـي بكـات، مـن      : بة تةوعي داوا دةكةي دةَلَيييةعين تؤ 
ثَيويسـتة لةسـةر وةزارةت و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان     : ثَيشنياز دةكةم صيغةكة بةو شـَيوةية دابر َيذرَيتـةوة  

، ياخود دةركردني ر َينماييةكي داواي مةشوورةت و ر ا بكةن تايبةت بة ئةجنامداني ضاالكيةيةكي دياري كراو
دياري كراو، ثةيوةست بة بابةتةكاني مام مرؤَ لة هةرَيمي كوردستاندا لةو دةسـتةية، واتـا ئيربـاري بكـات     
ئةو دةستةية تةَلةبي مةشوورةتي لَي بكات، واتـا وةزارةتةكـة هةسـيت كـرد ثَيويسـيت بـة ئيررائَيكـي ديـاري         

راو، ياخود ثرؤذةيةكي دياري كراوي لةبةردةستداية تاوتؤي بكـات، بـة   كراو هةية، ياخود قانونَيكي دياري ك
ئةطــةر : ئيربــاري ناضــاري بكــات، داواي مةشــوورةت بكــات لــةو دةســتةية، ئــةوة خــاَلي يةكــةم، خــاَلي دووةم 

سةيري سةرجةمي ئةو يازدة بر طةية بكةي كة لة مةهام و وةزائيفةكاني ئةو دةستةية، دةبيين هةندَيا لة 
اني، ثاشان كة لة ماددةي شةشدا ئاماذة دراوة بة ئؤرطانة سةرةكييةكاني ئةو دةسـتةية، كـة بـرييت    مةهامةك

، يـةعين ئـةو بر طانـة هةنـدَي لـة مةهامـةكان       (رصد األداء)ية لة بةشي ئيدارة و مالي، بةشي ياسايي، بةشي 
ــونكة لَيــ         ــةنَي، ض ــةجنامي دةطةي ــة ئ ــام جيهةت ــة، ك ــام جيهةت ــة ك ــةر ب ــازان  س ــة ن ــةكانيان هةي رة مةهام

، (رصذد األداء )دةستنيشان كراوة، كة ثاشان باسي ماددةي شةشةم دةكات كة دائريةي ئيداري و مـالي، دائـريةي  
دائريةي شئووني قانوني، دائريةي العالقات و اتعالم، وةزائيفةكاني تةحديـد كـراوة، بةشـَيا لـةو مةهامانـة      

تقذيم مذدى إلتذزام    )ة نةشـري سـةقارةي ح ـوقي ئينسـان،     نازاني كَي ئةوة بة ئةجنام دةطةيـةنَي، بـؤ اوونـ   
، يةعين مـةهاممان هةيـة نةتسـثاردووة بـة يـةكَيا لـةو       (إعداد دراسات و الاث دورية)، (السلطات يف ااقليم

جيهةتانة، دةكرَيت ئـةوة ديسـان صـياكة بكرَيـت، كامةيـة ئـةو جيهةتـةي كـة هةَلدةسـتَيت بـة ئةجنامـداني            
تقذيم  )سَييةميان من ثشتطريي لةو ر ايـة دةكـةم كـة لـة باسـكردني خـاَلي ضـوارةمدا         بةشَيا لةو ضاَلاكيانة،

َََيي موقارةنـةي دةكـةم بـة    (مدى إلتزام السلطات يف ااقليم ، يةعين ئةو قسةية قسةيةكي زؤر طةورةية، تؤ ب
َََي لةوَيدا 1966عةهدي دةولي خاص بة ح وقي ئينسان، بطةر َييتةوة بؤ مةواسي ي ساَلي  ضـؤن كـراوة،   ، ب

يةعين ئةو قسةية زياتر ثَيويسيت بةوة هةية ورد بكرَيتةوة، ئةوةي كة كاك كاردؤ ئاماذةي ثَيدا تايبةت بـة  
ئةو دةستوورة دةستوورَيكي باَلاية لة سـةرجةم عرياقـدا نـابَي    : لة دةستووري عرياقيدا، دةَلَيت( 13)ماددةي 

دا، هةرَيمةكان ناتوانن مارَيا بدةن كةمرت بَي لةو مارةي كة ثَيشَيل بكرَي، لة دةستووري زؤرَيا لة وَلاتانيش
لةدةستووري مةركةزدا هاتيَب، دةتوانن مارَيكي زياتر بدةن، ئَيمة حةددي ئةدنا لةو قؤناكةدا، ضونكة ئَيستا 

ََـَي    لـة  لة هةرَيمي كوردستاندا دةستوورمان نية، دةبَي موتابةقة بكرَيتةوة بة دةستووري عرياقي، ياخود ب
، ئَيمـة كؤمـةَلَيا   (والتشريعات الدستارية النافي  يف ااقلذيم )ثةسندكردنيدا، ( يف حالة)دةستووري ئي َيمدا، 

تةشــريعادان هةيــة كــة تةبيعــةتَيكي دةســتووريان هةيــة، دةبــي بــةراورد بكرَيتــةوة، نــاكرَي هــةر هةميشــة  
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لة كؤتايي ضَةكانةوة دانراوة، تـا ئَيسـتا    بةراوردي بكةي بة تةقيمَيكي رراوان، يةعين بةندةكاني مام مرؤَ
خوَيندنةوةي جياوازي بؤ دةكرَي، بؤ ئةوةي كة زياتر ئةو دةسـتةواذةية ورد بكرَيتـةوة، وا ثَيويسـت دةكـات     

زيـاد  ( 26)تـاوةكو مـاددةي   ( 12)دةستووري عرياقين كة بة تايبةتي لة دةستووري عَيراقي دا، لة ماددةي 
ة، باس لة مارةكان و ئازادييةكاني هاووَلاتيان دةكات، لة هةمان كاتدا ثشـتطريي  لة بر طةيةكي تةرخان كردوو

رريـ  سـابري، هةنـدَي كـةس هةيـة وةلـةو لـة عرياقـدا قانونَيـا          . ئةو ر ةئية دةكةم كة ئةوةي ر ةئي بـةر َيز د 
دةستةية كار بكـات   نةماوة بة ناوي قانوني ر ةدي ئيعتيبارةوة، طةر انةوةي ئيعتيبار بؤي، بةَلام دةكرَيت ئةو

لةســةر ناضــاركردني حكومــةت بــة قةرةبووكردنــةوةي ئــةو كةســانةي كــة لــة بــةيين دوو كةوانةكــة ثَييــان   
، ئةوانة دةبنـة، هةنـدَي كـةس ثَيـي دةوتـرَي ئـةوة قوربـاني عةدالةتـة، يـةعين بـؤ           (ضحايا العدالة)دةوترَي 

طري دةكـرَي، بـةَلام خانةوادةكـةي ئـةو كةسـة      اوونة لة نـاو خَيزانَيكـدا كةسـَيا بـة هـؤي تاوانَيكـةوة دةسـت       
ثَيويسيت بة بذَيوي ذياني هةية، دةكرَي لةو دةستةيةي مام مرؤَ، وةكو ثاراستين بةشـَيا لـة كةيسـي مـام     
مرؤَ كار بكات لةسةر قةرةبووكردنةوةي، يـاخود ثَيكهَينـاني صـندوقَيكي كؤمـةك بـؤ قـةرةبوو كردنـةوة و        

ة دةبنــة قوربــاني عةدالــةت لــة هــةرَيمي كوردســتاندا، لــة هــةمان كاتــدا   هاوكــاري كردنــي ئــةو كةســانةي كــ 
ََوبن لــةوةي كــة بــزان  ئــةو قةزييــةي    حتريذذك )قةزييـةي تــةحريكي ئَيــوة بــةر َيزاني لَيذنــةي ياســايي مـةت

، لةو قةزيية تةصةور دةكةم زؤر ر ووني وازحييةكي تَيدا نةبَيت، كاك حاكم ر زطار ئامـاذةي ثَيـدا،   (الدعاوى
ي خؤيةتي يةعين بة نةزةر ئيعتيبار وةرطرتين قانوني ئيوولي موحاكةماتي جةزائي، وا هةست دةكـةم  جَي

لَيرة خةَلتَيا هةية، وةزيفةي ئةساسي ئةو دةزطاية ضية، ئةطةر سةيري هةر يـةك لـةو بر طانـة بكـةي، لـة      
ةزطاية بةر اسيت دةزطايةك بَي نةشر، لة تةئةكود، لة تةقيم، لة ئيعداد، لة موراقةبة، يةعين بؤ ئةوةي ئةو د

بؤ ضاودَيري كردني مام مرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا، بـؤ بةدواداضـووني حةقي ـةتي ثَيشـَيَكاريةكان لـة         
هـةرَيمي كوردسـتاندا، دةبــَي صـةالحةيةتةكي جــددي و ريعَـي خــؤي هـةبَي، نــاكرَي تـةنها صــةالحياتةكاني       

و ( 12)شـةكان بكـات، ئـاخري خـاَل بـؤ ثَيكهَينـاني بر طـةي        تةقيم كـردن بـَي، يـاخود لـة دوورةوة سـةيري كيَ     
: لَيــا بــدرَين و بــةو شــَيوةية صــياكة بكرَينــةوة( 11)و ( 12)، مــن ثَيشــنياز دةكــةم بر طــةي (11)بر طــةي 

تقديم تقارير دورية و إعذداد تقريذر سذنا  حذال أوضذام حقذاق اانسذان لبيذان الصذار  احلقيقيذة و واقذخأ            )
ليم و رفعما إىل برملان كاردستان، و على الربملذان إرسذال نسذخة مذن التقذارير السذناية إىل       حقاق اانسان يف ااق

، واتا هةردووكي لة يةكـةوة دةمـج   (رئاسة إقليم كاردستان و رئاسة جملس الازراء و نشريا يف وسائل ااعالم
كان بـة خـؤي دَيـت،    دةكرَيت، تةقاريرة دةورييةكان هةمووي بؤ ثةرلةمان خـؤي دَيـت، تـةقاريرة سـةنةويية    

بــةس تــةقاريرة ســةنةوييةكان ثةرلــةمان ئيَــزام بكرَيــت كــة نوســخةيةك، واتــا لــة ر َيطــةي ثةرلةمانــدا بــؤ    
ــت          ــار بكرَي ــةمان ئيرب ــات، ثةرل ــار دةك ــدا ك ــيت ثةرلةمان ــر سةرثةرش ــة ذَي ــة ل ــةو دةزطاي ــة ئ ــا ك ئيعتيبارَي

و سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بكـات،   نوسخةيةك لةو ر اثؤرتة ساَلانة ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي هةرَيم
 . زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار بَيري ان، رةرموو
 :بةر َيز بَيري ان إمساعيل سةرهةنب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة مـاددةي ضـوارةم،    بة نيسبةت خـاَلي دووةم  : بة نيسبةت ئةو ثرؤذة ياساية سَي تَيبينيم هةية، يةكةميان
ََاوكردنــةوةي ر ؤشــنبريي و مــام مــرؤَ و مةســةلةكاني ذن و منــداَلان، بــة ر ةئــي مــن ئــةوة      ــَي  ب ئَيمــة دةَل

ََـَي       (ر ؤشنبريي كؤمةَلطا)بنووسرَي  ، ثيـاوين ثَيويسـتة ر ؤشـنبري    (ذن و منـدالَ )، ضـونكة ئَيمـة بـؤ تـةنها ب
َلطامان نةنووسـي، ثيـاوين زيـاد بكـةين لةطـةَل ذن و منـداَل،       بكرَيت دةربارةي مام مرؤَ، ئةطةر هاتو كؤمة

ََــَي     ضـونكة مــام ثيــاوين دةبــَي بثــارَيزري، ذنــين بثـارَيزرَي و منــداَلين، بــؤ ئــةوةي كــورتي بكةينــةوة ب
بؤم ر وون نةكراوةتةوة كـة ئـةو كةسـانةي، ئـةو     ( 2)كؤمةَلطا، هةروةها دةربارةي بةشي حةوتةم لة ماددةي 

ي سكاَلايان هةية، نووسراوة دةبَيت بدرَيت بـة دةسـتةكة، بـؤ بـدرَيت بـة دةسـتةكة، ثَيويسـتة لـة         هاوَلاتيانة
هةموو دةزطايةكي حكومي و ئةهَي صندووقَيكي سـكاَلا هـةبَي، لـةوَي كـؤ بكرَيتـةوة، ئينرـا بيـَيت بـؤ ئـةو          

ــت       ــةك ثَيويس ــةموو هاووَلاتي ــونكة ه ــة ض ــةو وةخت ــةكانيان، ئ ــانكاري ئيش ــؤ ئاس ــتةية، ب ــَيت   دةس ــات بي ناك
ثـرؤذة ياسـاكة بـة زمـاني كـوردي زؤر      : بطةر َيتةوة بؤ ئةو دةسـتةية، بـة نيسـبةت تَيبـيين سـَييةمم ئةوةيـة      

جوان نية، نار َيكة، ضونكة زؤر تَيناطةم، هةرضةندة خؤم ثَيفَيكت نيمة لة كوردي، بةَلام مـن بـة خـراث تـَي     
 .دةطةم و زؤر لَيي تَيناطةم، زؤر سوثاس

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار ثةروين، رةرموو
 
 

 :بةر َيز ثةروين عبدالر ن عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ماددةي ضوارةم من ضةند تَيبينيةكم هةية لةسـةر خـاَلي دووةم و سـَييةم، بـة نيسـبةت خـاَلي       
ََاوكردنةوةي ر ؤشنبريي دةربارةي مـام مـرؤَ لـة ثَينـاو بـة      ب: )دووةم من ثَيم باشة واي لَي بكرَيت، بكرَيتة 

: ، ئةطةر بكرَيت بة كةلتووركردني، ئةو كاتة ضاكرت ثيادة بكرَي، بـة نيسـبةت خـاَلي سـَييةم    (كةلتووركردني
دَلنيابوون لة ضةند و ضؤني و طوجناني سةرجةم بر يار و ر َينمـايي و ر َيكارةكـاني ياسـاكاني هـةرَيم لةطـةَل      )

نسيثةكاني مام مرؤَ بة ثَيي ر َيككةوتننامة نَيو دةوَلةتيةكان، ثشتطريي ر اكةي كاك حاكم ر زطار دةكـةم  ثري
بة كردنةوةي مةحكةمةي تةح ي  بة مام مـرؤَ، ضـونكة ئـةو مةحكةمـة زؤر طرنطـة، بـة نيسـبةت خـاَلي         

 .ةن، زؤر سوثاس، من ثَيم باشة ئةو دوو خاَلة دةمج بكرَي، ضونكة نةرسي مانا دةد(9)و ( 5)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار تارا خان، رةرموو
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 :بةر َيز تارا حتس  ئةسعةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موراقةبـة كـردن و ضـاودَيري كردنـي مةركـةزةكاني      : من لة ر ووي زمانةوانيةكـةي خـاَلي شةشـةم وا باشـرتة    
وةرطـرتين شـكات لـة خـةَلا و لـة      : ة نيسـبةت خـاَلي حةوتةمـةوة كـة دةَلـَين     ضاكسازي كؤمةَلايـةتي بَيـت، بـ   

و : كؤمةَلة ر َيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني لة بارةي ثَيشـَيَكردني مـام مرؤَـةوة، ئـةوةي بـؤ زيـاد بكـريَ       
رَيـت،  ر استةخؤ بةدواداضوون بكرَي تا دَلنيابوون لة ر اسيت شـكاتةكان بكرَيـت، ئـةو رةقةرةيـةي بـؤ زيـاد بك      

ضونكة تةنها وةرطرتين شكات دةم و دةست بة دوايدا بين، تاكو بزانن ر استة، نةك لةطةَل دَلنيابوون، بةَلكو 
، لَيـرةدا  (11)خؤيان بةو ئةركة، ضونكة مةهامي ئةو دةستةية ئـةو بـة دواداضـوونةية، بـة نيسـبةت خـاَلي       

م ثـَي باشـرتة كـة بكـرَي، ضـونكة ماوةكـة لـةو        (وةماوة ما)ر اثؤرتي خول بة خول، لة ر ووي زمانييةوة : دةَلَي
كاتةدا دةورييةكةت بة عةرةبي تةرجوومةكردني خول بة خول ماوةي تايبةتة، ضونكة تؤ مـاوة مـاوة هـةر    
كاتَي ثَيويست بوو كؤبوونةوة بكرَيت، دةبَي لةسةر ئةو بارةي كة ثَيشَيَي مارةكـةي تَيـدا دةكرَيـت، بكرَيـت،     

 .سوثاس
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .ر َيزدار حسن حممد، رةرموو
 :حسن حممد سورة. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبينيةكي عامم هةية كة ئةطةر سةيري رةقةراتـةكان بكـةي   : ديارة منين هةندَيا تَيبينيم هةية، يةكةم
هـةردوو لَيذنـة تؤزَيـا    بة طشيت، زؤر بة تةراصيل هاتووة كة بةر اسيت لـة صـياكةي قانونـدا ثَيويسـت بـوو      

كورتي بكةنةوة، ضونكة هةندَي جار باسي ئيررائاتَيكي خاص دةكـات، لـة هـةمان كاتـدا باسـي ئيررائـاتَيكي       
عام دةكات، ئةطةر ئيررائاتي خاصة نةدةبوو عامةكةي تَيداباية، ئةطةر عاميشة خاصةكةي تَيدا نةبا، بؤية 

خاَلي دووةمم برييت ية لة موالحةزة لةسـةر رةقـةرةي   هةر درَيذكردنةوةكةي رةقةرةكةي زةعيف كردووة، 
، هةرســَيكيان باســي ســوَلتاتي ئي َــيم دةكــات، لــة يةكةمــدا باســي مةشــوورةت دةكــات، لــة   (2)و ( 3)و ( 1)

دووةمدا باسي تةئكيد لة تةشريعات دةكات، لة سـَييةمين بـاس لـة ئينتيهاكـات دةكـات، بـة ر ةئـي مـن هـةر          
متابعذة اجلمذات احلكاميذة و التأكذد مذن تنفيذي       ): رة لةسةر سـوَلتات بـةو شـَيوة   سَيكي دةتواني بة يةك رةقة

اجلمات احلكاميذة املعنيذة لظنظهذة و اللذاائح السذارية فيهذا يتعلذق القذاق اانسذان و الكشذف عذن التجذاوزات             
ات النظاميذة  املخالفة لظنظهذة املعهذال بمذا يف ااقلذيم و الذيت تشذكل إنتماكذًا حلقذاق اانسذان و إختذاذ اا ذراء           

يةعين دةتوان  بيكةين بة يةك رةقةرة، من ثَيم باشة ئيزارةي دوو، سَي رةقـةرةش   ،(الالزمة يف ييا الشأن
، ئـةوة لةبـةر   (تعزيز نمج الد اقراعية يف ااقليم لتكان مناذج متكامل و متاازن)بةر اسيت : بكرَي، يةكيان

إنشذاء قاعذد    ): ي متةسـاوي و لةطـةَل يـةكن، دووةم   عةمةليـة : ئةوةي دبوقراتيـةت و ح ـوقي ئينسـان، دوو   
، ئَيمــة ســةير دةكــةين يــةكَيا لــة كــاري ئــةو موئةسةســةية وةرطــرتين    (للبيانذذات املتعلقذذة حلقذذاق اانسذذان 
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شةكاويية، شةكاوين بة عـةدةدَيكي زؤر، بؤيـة ثَيويسـتة قاعيدةيـةكي بـةيانات هـةبَيت، ئـةوةش دوايـي لـة          
السعي لتدريس مباد ء حقاق اانسان يف مسذتايات  : )كي بؤ دابندرَي، سَييةمتةشكيَةكةيدا ثَيويستة نيزامَي

 .، واتا لة تةربية و تةعَيم، سوثاس(التعليم املختلفة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار خورشيد، رةرموو
 :بةر َيز خورشيد سَيم د د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة مارَى مرؤَ، ذ بةر وَيرَى ئةز دبينم ئةو ناخؤشى و نةهامـةت و كارةسـاتا   ضونكة ئةَ دةزطاية ثةيوةستة 
بسةر مََةتَى كوردا هات  دََى ياسايادا  هي  ئاماذةيةك ثَى نةهاتية كـرن، لـةوما ئـةز دبيـنم يـا رـةرة ئـةم        

َـَى ياسـايَى،    خاَلةكَى ثَيشنيار ن يسى ذي بؤ ليرنا ياسايى ثَيشكةش كرى كو ئةَ خاَلة بَيتة ئيزارة كرن بـؤ 
العهل على تعريف العامل باانتماكات اخلطري  اليت مارست ضد سكان كاردستان إبان احلكم البعني الشافيين )

من االت األنفال و إستخدام األسلحة الكيهياوية و التمجري و التعريذب و إبقذاء ذكذرى يذيه اجلذرائم حيذًة يف       
ئَيا ذ ئارماجنَيت ََى دةستةيَى، يا دووهَى ئةز ثشـتةَانيا ل   ، برئيا من ئةَة خالةكا بويتة(ال هري اانساني

ثَيشــنيارا حــاكم رزطــار بكــةم بــؤ دانانــا  دادطةهــةكَى وةكــى ئاليةتــةكا عةمــةىل بــؤ لــدي  ضــوونا ثاراســنت و 
 .بةردةست كرنا مارَين مرؤََى لة هةرَيما كوردستانَى و زؤر سثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار دانا سعيد صوم، رةرمووسوثاس بؤ جةنابت، 
 
 

 :بةر َيز دانا سعيد صوم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين هةر وةك هاوكارا  هةندَي تَيبينيم هةية، من ثَيمواية ئةو ماددةية زياتر كارةكتةرَيكي تةعَيماتي، 
بة ر اي من ثَيـنج بر طـة هـةن     ياخود ر َينمايي هةية زياتر لةوةي كة ياسايي بَي، دةكرا زؤر كورت بكرَيتةوة،

، ئةواني تر زيـاتر لـة تـةعَيمات دةضـن، بـة      (11)، (9)، (6)، (3)، (1)لةو ماددةية كة زؤر طرنطن، بر طةي 
: بةو شَيوةية دابر ذرَيتـةوة ( 2)هةر حاَل منين لةسةر بر طةكان تَيبينيةكاني من ئةوةية، ثَيم باشة بر طةي 

دةســةَلاتةكان لــة هةرَيمــدا، بــة حوكمــةكاني بةَلطةنامــة و ثةبانــة نَيــو هةَلســةنطاندني ثَــةي ثابةنــدبووني 
ََـَي  ياسـايي بـة         دةوَلةتيةكاني تايبةت بة مام مرؤَ، ئةوة هةم كورترت دةبَيتةوة، هـةم زيـاتر شـكََيكي بـا ب

و ، ثَيموايـة هـي  ثةيوةنديـةكي بـة دةركردنـي ياسـا نيـة، هـةر دام         (8)خؤي دةطرَيت، بة نيسـبةت بر طـةي   
َََي  ضـاثةمةني دةردةكـات، لَيكؤَلينـةوة دةكـات، يـان نـازا  ضـي،         دةزطايةكة بؤخؤي سةربةستة لةوةي با ب

: ، ثـَيم باشـة بـةو شـَيوةيةي خـوارةوة دابر َيذرَيتـةوة      (6)ثَيمواية لَيرة جَيطاي نابَيتةوة، بة نيسبةت بر طةي 
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مي كوردستان بة هاوكـاري لةطـةَل دام و دةزطـا    ضاودَيري كردن و بة دواداضووني ر ةوشي مام مرؤَ لة هةرَي
ثةيوةنديــدارةكان، ديســان ئــةوة زؤر ثــوخترت و كــورترت دةبَيتــةوة، هــةمان مانــاي هةيــة، هــي  لــة ئةوةكــة     

، ثَيموايـة ئـةوين زيادةيـة و ثَيويسـت ناكـات، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة هـي           (5)ناطؤر َيت، بة نيسـبةت بر طـةي   
عين كـة ر َيطـر بــَي لةبـةردةم ئـةوةي دام و دةزطايـةك، يـاخود ئـةو دةســتةية        تَيكسـتَيكي ياسـاييمان نيـة، يـة    

دا دةتـوان   (9)هاوكاري بكات لةطةَل كؤمةَلطاي مةدةني، ياخود هةر اليةنَيكي تر، جطة لةوةش، لة بر طـةي  
ي بدؤزينةوة، يةعين لةوَي باشـرتين صـياكة كراوةتـةوة، هاوكـاري كـردن و ئةوانةشـ      ( 5)ناوةر ؤكي بر طةي 

ر اثؤرتي شةش : ، ثَيم باشة لَيا بدرَي، بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة(11)و ( 12)تَيداية، بة نيسبةت بر طةي 
مانطي ئامادة دةكات لة بارةي ر ةوشي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ثَيشكةشـي دةكـات بـة ثةرلـةماني          

ثةيوةنديدارةكان، ر اثؤرتةكة دةبَي  رَيتة كوردستان، هةروةها بة سةرؤكايةتي هةرَيم و حكومةت و اليةنة 
 .بةردةسيت ر اي طشيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار طوَليزار خان، رةرموو
 : بةر َيز طوَليزار قادر إمساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةوة دةكــةم كــة ر اثؤرتةكــة بــدرَي بــة   ( 11)لــة خــاَلي  ــونكة دةســتةكة ســةر بــة   ثشــتيواني ل ثةرلــةمان، ض

ثةرلةمانة و با لة ر َيطةي ثةرلةمانةوة بطات بة سـةرؤكايةتي و ئةجنومـةني وةزيـران، بـؤ ئـةوةي ثةرلـةمان       
 .لَيرةدا دةوري ضاودَيري و موتابةعة ببييَن دةربارةي مام مرؤَ، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن، رةرمووسوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار بالل سَيما
 

 :بةر َيز د د سَيمان عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة خاَلي يةكةم لة ماددةي ضوار، كة دةَلـَي ر اوَيـذ و ر اي خـؤي دةربـارةي مةسـةلةكاني مـام مـرؤَ        
 .ثَيشــكةش بــة وةزارةتــةكان و دةزطــا ثةيوةنديــدارةكاني هــةرَيم بكــات، مــن ثَيموايــة بةراســيت وةكــو كــاك د 

صةباحين باسي كرد، ر اوَيذ زؤر زةعيفة، ئةو دةستةية ثَيويستة الي كةمةكةي ر َينمايي بدات، نةك ر اوَيـذ،  
ضونكة ر اويذ دةتواني ر اوَيذ بدةيت و هي  حيسابيشي بؤ نةكات، بؤية من ثَيشنيار دةكةم، ئةو ر اوَيذ و ر اي 

مةسةلةكاني مام مرؤَ، لة خاَلي شةشةم، ثَيمواية ئـةوة  خؤية بطؤر َي بة ر َينمايي، ر َينمايي دةدات دةربارةي 
تؤزَي دوور و درَيذة، كؤمةَلَيا قةيدي داناوة بؤ ضاودَيري كردنةكة، كة لةوانةية ئةو ضاودَيري كردنـة بـةو   
قةيدانةوة زؤر زة ةت بَيت، نةتوانَي زؤربةي وةختةكان ئةو ضـاودَيري كردنـةي كـة ئةركيـةتي ئـةجنامي      

ن ثَيم باشة ماددةكة دوور و درَيذ دةبَي، نامةوَي وةختتان بطـرم بيخوَينمـةوة، هـةمووي تَيـدا     بدات، بؤية م
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ي تَيدا بَي، هي  ثَيويست ناكات (بَي ئاطاداركردنةوةي ثَين وةخت)ََينَيتةوة، تةنها ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، 
ت سرنةكة ئاطـادار بكرَيتـةوة،   ثَين وةخت ئةو ضاودَيري كردنة كة دةضَي بؤ سةرداني سرنَيا، ثَيشى وةخ

ثَيويســتين ناكــات هــاودةنطي لةطــةَل نوَينــةراني دةســةَلاتي دادوةري و وةزارةتــي داد و وةزارةتــي كاروبــاري  
كؤمةَلايةتي تَيدا بَي، ئةوة ئـةو دةسـتةية خـؤي كارةكـاني خـؤي ر ادةثـةرَينيت، دوايـي دةتـوانَي بـة ر اثـؤرت           

ة ئةوةش لَيرة زيادةية، هي  ثَيويست ناكات ئةوانـة بيـن لةطـةَل لَيذنـةي     ئةوانة ئاطادار بكاتةوة، من ثَيمواي
، وةكـو كـاك حـاكم ر زطـارين باسـي كـرد،       (11)و ( 12)مام مرؤَدا بيـن بـؤ سـةرداني زيندانـةكان، خـاَلي      

ن، بـة  ئةطةر تَيكـةَل بكـريَ  : بةر اسيت من ثَيمواية ثَيويست دةكرَي تَيكةَل بكرَين، لة هةمان كاتيشدا كة دةَلَي
ــةلةي     ــةَلام مةس ــةوة، ب ــر دابر َيذرَيت ــَيوةيةكي ت ــةرَيم   )ش ــةرؤكايةتي ه ــة س ــت ب ــكةش بكرَي ــةرؤكي (ثَيش ، س

ثةرلةمانين بكرَيت بة ثةرلةمان، تةنها بؤ سةرؤكي ثةرلةمان نةبَي ئةو ر اثؤرتة، بؤ ئةجنومـةني وةزيـران،   
ة بكـرَي، َثشـنيار دةكـةم خـاَلَيكي تـرين      ئةوين بؤ ئةجنومةني وةزيران بَي، دةسةَلاتي دادوةريشي بؤ ئيزار

ئيزارة بكرَي، وةك تةئيدي قسةكةي كاك عبداهلل مال نوري دةكةم كة بة دواداضوون بـؤ كةيسـي ونبـووان و    
 .بَي سةرو شوَينان، ئةركي ئةو دةستةية بَي، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار ثةبان عزالدين، رةرموو
 :َيز ثةبان عزالدين عبدالر نبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََـَي             ََـَيم، حـةز دةكـةم ئيشـارة بـةوة بكـةم كـة ئَيمـة، بـا ب ثَين ئةوةي من ثَيشنيارةكا  لةسةر ماددةكان ب
 هةرَيميك  لة عرياقي ريدراَلدا، كة دةبَي لة كاتي دةرضووني ئةو ياسايانةي كة هاوشَيوةي لة عرياقدا هةية،

هؤشداري يان زانياربـان هـةبَي لةسـةري، بـؤ ئـةوةي ئةطـةر شـتَيكي باشـرت نةكـةين، شـتَيكي لـةوة خـراثرت             
نةكةين، لةو ياسايةدا، لة عرياقدا ياسايةكي، ياساي كؤمسيؤني باَلاي مارةكاني مرؤَي عرياق هةيـة، كـة لـةو    

واردا هـاتووة، لةوَيـدا بـة دوو مـاددة،     ياساية من دوو ثَيشنيارم هةية، تةواوي ئةو بر طانةي كة لة ماددةي ضـ 
، ئةوةي لةسةر ئةو دةستةية ثَيويستة و، ئةركةكاني دةستة بـة ثـوخترت   (10)و بة ماددةي ( 8)بة ماددةي 

و بة باشرت ئةوانةي تَيدا ر وون كراوةتةوة، ثَيشنياري يةكةمم ئةوةية كة ئَيمة بؤ ئةوةي شَيوازَيكي باشـرتي  
ي دةسـتةكة بةشـَيوةيةكي قـانوني و ثوخـت رَيـا  ةينـةوة، ئـةو دوو ماددةيـة،         ئةركـةكان  هةبَيت و بتواني

لة جَيي ئةم ماددةية دابنَي ، ئةطةر ئةوة نـةكرا، ضـونكة وا بـزا  كـةم كـةس       10ماددةى ثَينج و ماددةى 
اني ئـةم  ماوة ثشتطريي رايةكةم بكات، ئةطةر ئةوة نةكرا،  ثَيشنيارةكا  بؤ ئةم ماددةية هةندَيا لة بر طـةك 

ماددةية زياتر لة ئيشي ثةير ةوة، تايبةتة بة ثةير ةوى ناوةخؤي دةستةكة، ئةو كاتي كة دةسـتةكة تةشـكيل   
، ئةمانـة   9و مـاددةى  5و مـاددةى   8و مـاددةى   0كرا، ثةير ةوى ناوةخؤيان هةبَيت و ئةو ماددانة، ماددةى 

َََي  لة ثةير ةوى ناوةخؤي دةستةكة ئةضَي، وةك  ئةوةى لة ماددةيةكي قانوني كة لـة ياسـايةكةدا   زياتر با ب
هةبَيت، جطة لةوةى كة زؤر ينةى بر طةكاني ئةم ماددةيـة هـي  قوةيـةكي ئيَزامـي نيـة كـة ئةمـة بـؤ خـؤي          
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مةترســييةك لةســةر جَيبــةجَي كردنــي ئةركــةكاني دةســتةكة دروســت ئــةكات، ثَيشــنيارةكا  بــؤ خاَلــةكان،   
بي ئةوةى كة قـوةي ئيَزامـي نيـة، تةئيـدي ثَيشـنيارةكةى كـاك عبـداهلل        هةر لة با: سةبارةت بة خاَلي يةكةم

مةال نوري ئةكةم، سةبارةت بة خاَلي سـَي، ديسـانةوة ئةمـة خاَلَيكـة كـة هـي  قوةيـةكي ئيَزامـي تَيـدا نيـة،           
ََـَين طوجنانـدني ياسـاكاني هـةرَيم لةطـةَل ثرنسـيثةكاني مـام مرؤَـة،           ئةوةي كة ضؤن ياساكاني هةرَيم، بـا ب

ةروةها خاَلي ضوار، هةَلسةنطاندني ثابةند بوون، بةراي من ئةم دوو خاَلة بكرَي بة يةك، خاَلَيكي بؤ زيـاد  ه
َََين لة مفةوةزيةي عولياي ح وقي ئينسانةوة هاتووة، ئةوةى كة وةرطرتين بر يـار و   بكرَي كة ديسانةوة با ب

ييةكاني هاووآلتيان كة لـة دةسـتوور و ياسـا    تةوصياتي ثَيويست بؤ رَيطةطرتن لة ثَيشيل كردني ماف و ئازاد
كار ثَيكراوةكاندا ثارَيزراون، كة جَيطةى ئةو دوو خاَلة بة بر واي من ئةطرَيتةوة، جطة لةوة خاَلَيكي تري بـؤ  
ــةو           ــةوة، ئ ــةنطاندن ماي ــة هةَلس ــةر ب ــةنطاندنة ئةط ــةو هةَلس ــة ئ ــةوةى ك ــوارةم، ئ ــاَلي ض ــؤ خ ــرَي ب ــاد بك زي

كات،، كة ئةوةى بؤ زياد بكـرَي، طةيانـدني بـة ثةرلـةمان بـة مةبةسـيت وةرطـرتين        هةَلسةنطاندنة ضي لَي ئة
رَيي و شوَيين ثَيويست بؤ راطرتين ئةو ثَيشَيَكاريانة، خاَلي ثَينرةم، جطة لـةوةى كـة وةكـو ئيشـارةمت ثَيـدا،      

نـةوةى تايبـةت كـة    زياتر لة ثةير ةو ئةضَي، بةآلم تةحديديشي كردووة كة ئامادةكردني لَيكؤَلينةوة و توَيذي
لة كؤتايي خاَلةكةيدا، ئةَلَي لة بؤنةكاني مةسـةلةي مـام مرؤَدايـة، رةنطـة ئـةو سـاَلي يـةكرار ئـةو ئيشـانة          
بكات، حةتا ئةطةر دةنطين بـَيينَ و  رَيتـة ثـةير ةوةو، ئـةبَي بـؤ ثةيرةوةكـةش بؤيـان رَيـا  ةينـةوة كـة           

دا تةئيدي ثَيشنيارةكةى كاك كاردؤ ئةكةم بـؤ نةطةر انـةوة   بؤنةكاني لَي البربَيت ئةو خاَلة، لة خاَلي شةشةم
بؤ وةرطرتين مؤَلةت بؤ ئةوةى كة ضاودَيري كردن بكرَي، هةر لة خاَلي شةشةمدا، لة دواي موراقةبة كردن، 

: ديسانةوة هي  ئيَزامَيكي تَيدا نية، موراقةبـة كـردن بـة ض هـةدةرَيا، بـةر اي مـن ئةمـةى بـؤ زيـاد بكـريَ          
ضارةســةر بــؤ ئــةو ثَيشــيَكاريانةى كــة لــة ضاكســازيةكاني كؤمةآليــةتي و طرتووخانةكانــدا روو   دؤزينــةوةى 

دةدات، ثابةنــد بــووني ئيــدارةي ئــةو جَيطايانــة بــة بر يارةكــاني ئــةم دةســتةية، هــةر لــة خــاَلي حةوتةمــدا     
و  12ؤ خـاَلي  ثشتطريي ثَيشنيارةكةي بةر َيز حاكم رزطار ئةكةم بؤ دروست كردني ئـةم دادطايـة تايبةتـة، بـ    

 .زانا ثشتطريي ئةكةم كة بكرَيتة يةك و لة يةك خاَلدا كؤ بكرَيتةوة و، زؤر سوثاس.، ثَيشنيارةكةى د11
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار  ة سةعيد رةرموو
 :بةر َيز  ة سعيد  ة عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي دبوكراســيةت، مــام مرؤَــة، ســيمايةكي جــواني ئــةم هةرَيمــة ثَيكهَينــاني بَيطومــان يــةكَيا لــة ثيوةرةكــان

دةستةيةكي كاراية و رةنطدانةوة و ضاككردني رةوشي مام مرؤَة لة كوردستاندا، بؤيـة ثَيويسـتة تـةركيزي    
زؤر و وردةكاريي زؤر لةسةر ئةو مةسةالنة بكةين و بةتايبةتي ئـةو دوو ماددةيـة، مـاددةى ئاماجنـةكان كـة      
ثَيشووتر بوو، ئةم ماددةية كة ئةرك و دةسةآلتةكاني ئةم دةستةيةية، ثَيويستة زؤر وردتـر دابر َيـذرَي، مـن    
َََيـي مةشـورةت و را،        لةسةر خاَلي يةكةم، ئةطةر بؤ حكومةت و دةزطـاي تةنفيزيـة، بةراسـيت زؤر زةعيفـة ب
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و را بؤ ثةرلةمان بَي، بةآلم ئةطةر بـؤ  ئةوة زؤر زةعيفة، بؤية ئةطةر بؤ ثةرلةمان بَي، ثَيم باشة مةشورةت 
ــؤ           ــات ب ــرؤَ دةردةك ــام م ــةلةكاني م ــارةي مةس ــثاردة دةرب ــار و راس ــوةترَي بر ي ــتة ب ــَي، ثَيويس ــةت ب حكوم
ئةجنومةنى وةزيـران و وةزارةتـةكان و دةزطـا ثةيوةنديـدارةكان، هـةروةها ر ا و سـةرجنين، يـان راوَيـذي بـؤ          

ةسةر خاَلي دووةم، بةراسيت بؤ بآلوكردنةوةى رؤشـنبريي مـام مـرؤَ،    ثةرلةمان، ئةوة لةسةر خاَلي يةكةم، ل
هاتووة وةسيَةيةكي هَيناوة، خؤي ئةم وةسيَةية وةسيَةي بآلوكردنةوةي رؤشنبريي مام مـرؤَ نيـة، خـؤي    
قيمة و بـة وةسـيَةي تـر ثَيويسـتة بـآلو بكرَيتـةوة، مةسـةلةن بـةهاي لَيبـوردةيي و هاوكـاري كؤمةآليـةتي،            

ــةماكاني      مةســةلةكة ــوردةيي و بن ــةوة بــةهاي لَيب ــاني راطةياندن ــاي دةزطاك ــة رَيط ــي ل َََي ــتة ب ــة، ثَيويس ئةوةي
هاوكــاري كؤمةآليــةتي و رؤشــنبريي مــام مــرؤَ بــة طشــيت بآلودةكاتــةوة، ئــيرت زؤر ئيشــارةتين نــةكرَي بــة  

ة، دَلنيـا بـوون لـة    مةسةلةي ذنان و منداآلن ثَيويست ناكات، خـاَلي سـَييةم بةراسـيت ئةمـةش خـاَلَيكي طرنطـ      
ــة        ــةم ل ــةوَي، ه ــارين دةرئةك ــةن بر ي ــةكان، تةبع ــار و رَينمايي ــا و بر ي ــاني ياس ــؤنيةتي طوجن ــةندَييت و ض ض
ثةرلةمان خؤتان ئةزانن ثرؤذة بر يار هةية، هةم لة حكومةتين بر يار دةرئـةكرَي، بؤيـة ثَيويسـتة بر يـار و     

ئازادييـة طشـتيةكان، مـن ئـةوةى كـة بـاوة و بيسـتوومة،         رَينماييشي بؤ زياد بكرَي و ثَيم واية مـام مـرؤَ و  
ئازادية طشتيةكانة، و دةربر يين، تةبعةن هةر دَلنيا بوون، يةعين تةئكيد دةكـات ئةطـةر وا نـةبوو ثَيويسـتة     
ئيررائاتي خؤي بكات، مةسةلةن ر ا و سةرجني خؤي بـدات، ئـةو بر طةيةشـي بـؤ زيـاد بكـرَي، خـاَلي ضـوارةم         

تـةقييم و تةشخييـة، تـةقيم و تةشـخيص عادةتـةن كـة دةكـرَي بـؤ هـةر مةسـةلةيةك بـؤ             خاَلَيكي طرنطة،
ئةوةية كة موعالةجـة و ئيررائـات بـؤ ئـةو تـةقيم و تةشخييـة دابنـدرَي، ئَيسـتا تـةقيم و تةشخييـةكةى           
وتووة كة هةَلسةنطاندنة بة ثَةى ثابةندبووني دةسـةآلتةكان، بـةآلم دواتـر هـي  موعالةجةيـةك، يـان هـي         

دةركردني بر يار و راسثاردةى ثَيويسـت، هـةر   : ررائاتَيكي دانةناوة، من ثَيم باشة بؤ لة ئاخريي بر طةكةوةئي
وةكو ئةوةى كؤميسيوني باآلي مام مرؤَي بةكدا، بؤ ثاراسنت و ضـاككردني رةوشـي مـام مـرؤَ و هـةروةها      

ويستة، راسثاردة و بر يارين، خـاَلَيكي  ئيررائاتي ثَيويست دةربارةى ثَيشيَكارييةكان، كةواتة ئيررائاتين ثَي
تر، مةسةلةي ئةوةي خاَلي شةشةم، منين لةطةَل ئةوةم كة بَي مؤَلةت بَي، تا ئةو طرياوةكان بَيت، يةعين تا 
موراقةبة كردن و ضاودَيري بارودؤخي سرنةكان و مةركةزةكان و ضـاككردني كؤمةآليـةتي طرياوةكـان، ئـيرت     

اكــات، بــةآلم ئــةم موراقةبــة كردنــة بــؤ ضــية،، ئــةوين هةدةرةكــة ديــار نيــة   ثَيويســت بــة نوَينــةري ئــةو ن
موراقةبةكة بؤ ضية، بؤ ئاطادار بوون لة ر ادةى ثابةندبوون بـة مارـةكاني مـرؤَ و جَيبـةجَيكردني ياسـاكان      
ََنةكردنيانة، ئـةوةش تةبعـةن هةدةرةكـة ئـةبَي، لـة خـاَلي حةودـة، مـن لةطـةَل ئـةوةم كـة              تياياندا و ثَيشـَي

ــي          ــة و رَيكخراوَيك ــةن و كؤمةَل ــةس و الي ــةر ك ــة ه ــكات ل ــرتين ش ــدرَي، وةرط ــةت دابن ــةكي تايب مةحكةمةي
كؤمةَلطةى مةدةني، يةعين كةس و اليةنين هةية و كؤمةَلطةش هةية، يةعين لةسةر هةر كةس و اليـةن و  

ة اليـةن هـةر كةسـَيكةوة،    دةزطا لة هةر ئاستَيكدا بَي بؤ ئةوةى كةوا ئيستيسنا نةمَينَيت، ئةطةر شكات كرا لـ 
يان كؤمةَلَيكةوة، يان اليةنَيكةوة لةسةر هةر دةزطا و كةس و اليةنَيا لةسةر هةر ئاسـتَيكدا بَيـت دةربـارةى    
ثَيشــَيَل كردنـــي مــام مـــرؤَ و لةطــةَل دَلنيـــا بــووني راســـيت شــكاتةكة و ئـــةوةي لــة دذي تاوانبارةكـــان و       
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بـدرَي بـة ثةرلــةمان و داواكـاري طشـيت و مةحكةمــةى     بةرزكردنـةوةى بـؤ مةحكةمةيـةك، ئــيرت نوسخةشـي     
، هـةر ضـةندة   9ئيداري بؤ بةدواداضوون، بةآلم مةحكةمةى، مةحكةمة تايبةتةكة بيَب، سةبارةت بـة خـاَلي   

خاَلي هةشت و نؤ لة يةك دةضن، ئةكرَي دةمج بكرَي، لةطةَل رَيكخراوة نَيودةوَلـةتي و عرياقيـةكان تايبـةت    
ةكاني ديكــةدا كــة ثةيوةنــديان هةيــة، هــاودةنطي و هةماهــةنطي و هاوكــاري بــيَب بــة بــة مــام مــرؤَ و اليةنــ

ــةموو        ــةت، ه ــةك حكوم ــات ن ــتان بك ــةرَيمي كوردس ــيَي ه ــةعين تةمس ــةتي، ي ــة نوَينةراي ــةوةى ك ــاجني ئ ئام
ــة       ــةت ب ــؤنطرة جيهانيــةكاني تايب ــةوة و ك ــة كؤبوون ــة، ل ــةر بةثةرلةمان ــؤي س ــونكة خ ــات، ض ــة بك هةرَيمةك

منين لةطةَل ئةوةم كة دةمج بكرَي بةشَيوةيةك وةكو بـةر َيزان   11و  12َ، بَيطومان ئةوةي مارةكاني مرؤ
ئاماذةيــان ثَيكــرد، دابر َيذرَيتــةوة كــة راثــؤرتي ســاآلنةكة بــدرَي بــةو دةزطانــة، ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان،          

جنومةنى وةزيران، سةرؤكايةتي هةرَيم، يةعين ثةرلةمان و سةرؤكايةتي هةرَيم و ئةجنومةنى دادوةري و ئة
يــةعين بــؤ هــةموو دةزطاكــان بَيــت، دةوريةكــةش وةرزي بــَي، مــن ثــَيم باشــة وةرزي بَيــت كــة ئــةوةيان بــؤ    

 .ثةرلةمان بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئة ةد رةرموو. سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار د
 :ا د ابراهيم وةرتَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةندَيا تَيبينيم هةية لةسةر ماددةى ضوارةم، سةبارةت بة خاَلي دووةم، من ثَيم باشة لةطةَل خـاَلي سـَييةمدا بكـرَين     منين

لة ماددةكةدا البربَي لة ماددةى دووةم، ضونكة مةسةلةكاني ئاررةت و منداَل، ئـةوانين  ( ق ايا املرأ  و الطفل)بة يةك ماددة، 
ثَيويست ناكـات بـة جيـا رابطـرن، ئـةكرَي لَيـرة مـاددةى دووةم و مـاددةى سـَييةم هـةردووكيان            بةشَيكن لة مام مرؤَ، كةوابوو

، (اخل......نشر ثقافة حقاق االنسان و التأكد من مدى مالئهة التشذريعات يف االقلذيم   )بكرَين بة يةك ماددة بةو شَيوةية بكرَي، 
، البـربَي، لـة خـاَلي ضـوارةم،     (اىل اخـر اثـادة   ق ايا املرأ  و الطفذل )تا ئاخريي ماددةكة، يةعين ئةوةي لة ماددةى دووةمدا هةية،

تقيذيم مذدى التذزام السذلطات يف االقلذيم      )صباح دام كة ئةطةر لَيمان زويـر نـةبَي، تـةقييم بـةكار بَيـن ،      .منين لةطةَل رةئي د
دةستووري هةرَيميشي بؤ زيـاد بكـرَي كـة     احكامي دةستوري عرياقي و بأحكام الدستار العراقي الدائم و بناد دستار االقليم، و

ئَيمة ثَيويستمان بة دةستوورَيكة كة بةو دوايية ثةسند كرا، بؤ ئةوةى كة دةسةآلتدارةكاني هةرَيم ثابةنـد بـن بـة بةنـدةكاني     
ةم، هةم دةستووري عرياقي كة هةرَيم بةشَيكة لة عرياقي و هةم دةستووري هةرَيمي كوردستانين، سةبارةت بـة بر طـةى شةشـ   

من ثَيم باشة كة وةكو هاور ام لةطةَل ئةوانةى كة باسيان كرد، ئةوةشي بؤ زياد بكرَي كة ئةو هةيئةية مـام ئـةوةي هـةبَي كـة     
( بالتنسذيق مذخأ ممنلذي السذلطة الق ذائية     )بةدواداضوون بؤ ئةوانة بكات كة بَي سةر و شـوَينن لـة هـةرَيمي كوردسـتان، ثاشـان      

بؤ ئةوة بَي كة هةيئةكة كارةكةى ئاسان بَي بؤ ئةوةي سةرداني ئةو شـوَينانة بكـات، كـارةكى     ئةطةر تةنسي  و هةماهةنطيةكة
باشة ئةطةر نا ثَيويست بة ئيزن نةبَي بؤ ئةوةى ئةو هةيئةية كارةكـةى خـؤي راثـةرَييَن، ثاشـان لةطـةَل راي هـةردوو لَيذنـةى        

ــاد        ــؤ زي ــي ب ــي داخيَيةش ــة وةزارةت ــرؤَم ك ــام م ــةى م ــايي و لَيذن ــةطؤر َي و      ياس ــل ئ ــدل و العم ــي الع ــة وزارت ــةو كات ــرَي ئ بك
وزارات العذدل و  : ، ئةطؤر َي و دار شـتنةوةكةي دةبـيَ  و وزارات العدل و العهل و الشؤون اال تهاعية و العهل)دار شتنةوةكةى ئةبَي

اعذداد  ة بر طـةى دةيـةم،   نـابَي، و وزارات العـدل، ضـونكة جةمعـة، سـةبارةت بـ      وزارتذي   العهل و الشؤون اال تهاعيذة و الدا ليذة،  
رفعيف اىل رئاسذة االقلذيم،   ئةوة كةَلةتة تةبعةن، و  تقرير سنا  لبيان الصار  احلقيقة و واقخأ حقاق االنسان يف االقليم و رفعما،

، هـةروةكو لـة تـةقريري هاوبةشـي هـةردوو لَيذنةكـة هـاتووة لةطـةَليان، بـةآلم           رئاسة برملان كاردستان و رئاسة جملس الازراء 
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، دةزطاكـاني راطةيانـدن و راي طشتيشـي    (و السلطة الق ائية ووسائل االعالم و الذرأ  العذام  )ي بؤ زياد بكرَي، (لسلطة الق ائيةا)
تقديم تقريذر  )لَيكبدرَي، هي  ئيشكاليةتَيكي نية، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا 11بؤ زياد بكرَي، ئةطةر لةطةَل بر طةى شةشم لةطةَل 

ثَيم باشة وةكو ئةوةي لة راثؤرتي هاوبةشيشدا هاتوووة لة هةردوو لَيذنةكـة   11لة بر طةى ( ساندور  حال اوضام حقاق االن
تقذديم تقريذر حذال    )ي بـؤ زيـاد بكـرَي، يـةعين     (م االقَـيم )لةطةَليان كة تةقريرةكة بؤ ثةرلـةماني كوردسـتانة، بـةآلم وشـةى    

 .ي بر طةكة و، زؤر سوثاستا كؤتاي (اوضام حقاق االنسان يف االقليم اىل برملان كاردستان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشري رةرموو.سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار د
 :تؤري بشري خَيل .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة نيسبةت ئةو ماددةية زؤر دوور و درَيـذة، بةراسـيت ماددةكـة يـةعين زؤر بـة شـةرحيات و ئةوانـة دةضـَيت، خوَيندنـةوة و           
، لةبةر ئةوةى دوور و درَيذة (نشر ثقافة حقاق االنسان)دنةكان بة زؤربةى ئةوانة بة زةروور دةزا ، لة خاَلي سَييةم دةاكر

لةطةَل خاَلي دووةمـدا دةمـج بكـرَي و لةطـةَل سـَي و ضـوارين ثَيكـةوة، يـةعين دوو و سـَي ثَيكـةوة دةمـج بكـرَي و قةواعيـدي              
ئيَتيزامةكة بة دةستوور زؤر زؤر ( التزام السلطات)شي لَي دةربيَي، لة خاَلي ضوارةمح وقي ئينسان طشتية و ئاررةت و منداَلي

مراقبذة اوضذام السذجان و اعذداد     )طرنطة، بؤية منين ر ام لةطةَل ئةوةية كـة دةسـتووري بـؤ ئيزارـة بكـرَي، لـة خـاَلي شةشـةم         
يـةني مةعيشـية،، يــةعين سـيحةتيان ضــؤنة،،    تــةنها ال( حيذا  السذجناء  )ئايــا مةبةسـيت لــة  ( تقذارير دوريذة عذذن حيذا  السذجناء    

خواردنيان ضؤنة، ئةوانةيان ضؤنة، ئةي باشة موتابةعةي مةلةراتي قةزائيان ناكرَي،، يةعين جاري وا هةيـة سـةجينةك لـة    
ــةزاياي             ــةي ق ــة موتابةع ــةوة ك ــاري ئ ــة ك ــان دةبَيت ــةش ديس ــةوة، ئةم ــةوى  ماوةت ــتا ل ــةآلم هَيش ــراوة، ب ــراج ك ــة ئيف مةحكةم

، ئـةرراد  (تَ ـي الشـكاوي مـن االرـراد و ااماعـات     )انيشي بؤ بكرَي، ئايا داخوا لة قانونيـان ضـؤنة،، لـة خـاَلي حةوتـةم     قانونيةك
ديارة، مونـةزةماتي موجتةمـةعي مـةدةن ، بـةآلم جـةماعات كـَين،، مةبةسـت لـة جـةماعات كـَين،، كـَي تةمسـيَي جـةماعات              

، ئايـا  (و حتريا الدعاوي) روون بكرَيتةوة، لة هةمان خاَلي حةوتةمدا دةكات،، يةعين مةبةست لة جةماعات ديار نية و دةبَي
هةموو جؤرة دةعاويةكة تةحريا دةكات ئةوانة،، يةعين دةعوايةك كـةوا بـَي بنـةماش بـَي ئـةوة تـةحريكي دةكـات يـان نـا،،          

كـة  ( ت ـديم ت ريـر دوري  )ي ثَيويسيت بة دةمج هةية، مةسـةلة  11و  12ديسان ثَيويسيت بة دةمج هةية، خاَلي  9و  5خاَلي 
تةقريرةكان دةنَيرَي بؤ شوَينةكاني ثَيويست لة ثاشان ثَيويستة موتابةعةي ئةو تةقريرانـة بكـات، ئايـا كـاري ثـَي دةكـرَي يـان        

 .نا،، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيتـان دةربـارةى ئـةو    زؤر سوثاس بـؤ هـةموو ئَيـوةى بـةر َيز، ئَيسـتا لَيذنـةى ياسـايي و لَيذنـةى هاوبـةش رة         
 موداخةلةي ئةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةمان،

 :عَي بةر َيز عمر عبدالر ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَين جوابدانةوة من ثَيم باشة ئـةو هةيئةتـة ياسـايةكي تايبـةتي ئـةبا بـةر َيوة، ئـةو ياسـاية ثَيـي ئـةوترَي           

دا دةرضـووة، موعـةزةزة دواي ئـةوة سـاَلي     1925َلي ياساي جار نامةى مـام مـرؤَ، ئـةو ياسـايةش كـة لـة سـا       
لة دوو عةهدي دةولي كة بة دواي ئةوةوة هاتووة، دواي ئةوة ضةند ثرؤتؤكـؤل و ضـةند ئيتيفاقيـة     1916

لةسةر ح وقي ذن و منداَل و كاركردن هاتووة، لةبـةر ئـةوة ئـةم هةيئةيـة تايبةدةنديـةكي تايبـةتي خـؤي        



 182 

اص جَيبةجَيي ئةكات، بة نيسبةت ماددةى ضوار، كة ئَيستا لة مـاددةى سـَي   هةية، لةبةر ئةوةى ياسايةكي خ
بووين لة ثرؤذةكة بوويتة ماددةى ضوار، لة بةندي يةكةميدا، ئَيمة وةكـو لَيذنـةى ياسـايي هـاور اين لةسـةر      

 .بؤي زياد بكرَي( تقديم املشار  و ابداء الرأ )ئةوةى 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةى لَيذنةى ياسايي و لَيذنـةى مـام مـرؤَ ثَيشـنياري زؤر لـةو بةر َيزانـة هـات، موداخةلـةي         ئةطةر ئيرازة بد
زؤرين هات، بة نووسراوين لة ثَين جةنابتانة، ثَيويستيشة لَيذنةكة لةطـةَل يـةك طفتوطـؤ و مشاوةرةشـي     

دوا  12ةعات لةسةر بكةن و رَيكي  ةن، لةبةر ئةوة ئَيمة لـة سـةرؤكايةتي ثَيشـنيار دةكـةين بـؤ سـبةى سـ       
 رَي، ضونكة ثَيشنيارةكان زؤر ن، ثَيشنيارةكان ر َيا  ةن و لةسةري طفتوطؤ بكةن و حازري بكةن، كؤتايي 

 .ي بةياني خواتان لةطةَل12بة دانيشتنةكة ئةهَين  تا سبةى سةعات 
 
 
 

 

                                                                                                                                                            
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست ا د عبداهلل                رر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ثةرلةماني      ةرؤكي جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0212\5\18 رَيكةوتي سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 183 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 18/5/0212 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  15/8/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)قادر عبداهلل حممدبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 
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دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)اددة ي مـ (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 15/8/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :تبَي
بةردةوام بوون لةسةر خسـتنةر وو و طفتوطـؤكردني ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة           - 1

 .عرياق –هةرَيمي كوردستان 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

خــولي  بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم،   
 :، بةرنامةي كار02/8/0212، رؤذي دانيشنت (13)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)لــة ثــةير ةوي نــاوخؤي ذمــارة ( 02)ي مــاددةي (1)بــةثَيي حوكمــةكاني بر طــةي 
يشـتين  عرياق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريـدا بةرنامـةي كـاري دان   -ي ثةرلةماني كوردستان1990
ــارة  ــات    (11)ذم ــة ك ــذاردن، ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوتي    (12)ي خ ــةممة ر َيكك ــوةر ؤ ر ؤذي سَيش ــَين ني ي ث

 :دا بةو شَيوةية بَيت(15/8/0212)
بةردةوام بوون لةسـةر خسـتنةر وو و طفتوطـؤكردني ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة            -1

 .عرياق –هةرَيمي كوردستان 
ََي   ( 3)لَيذنةي مام مرؤَ كةرةمكـةن بـؤ شـوَيين خؤتـان، بـةر َيزان، ئَيسـتا مـاددةي         لَيذنةي ياسايي، لـة ئةسـ

، دوَييَن طفتوطؤ لةسةري تةواو بـوو، ثَيشـنياري ئةنـداماني بـةر َيز زؤربـوون،      (2)ثرؤذةكة، كة بووة ماددةي 
ياكة بكـةن، دةستنيشـاني   هةردوو لَيذنةي ياسـايي و لَيذنـةي مـام مـرؤَ كاتيـان ثَيـدرا كـة ثَيشـنيارةكان صـ         

 .بكةن، ئَيستا داوا لة لَيذنةي ياسايي دةكةين بؤ بةردةوام بوون لةسةر كارةكانيان، رةرموو
 
 
 

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيشكةشـي  دواي ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان تَيبينيةكاني خؤيان بـة سوثاسـةوة بـة زارةكـي و بـة نووسـراو ث      
ــدا،       ــان ئةجنام ــةوةي خؤي ــرد، هــةردوو لَيذنــة كؤبوون ــان ك ــةي مــام مرؤَي ــايي و لَيذن ــةي ياس هــةردوو لَيذن
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مـان دار شـتةوة، كـة ئَيسـتاش ثَيشـكةش بـة       (2)تَيبينيةكانيان وةرطرت، بـةو شـَيوةية ماددةكـةمان، مـاددةي     
 .بةر َيزتان دةكةين

 :املاد  الرابعة
 :تتاىل اهليئة املمام اآلتية

تقديم املشار  وإبداء الرأ  فيها يتعلق بق ذايا حقذاق اانسذان ورفذخأ تاصذياتما للذازارات واملؤسسذات ذات         -1
 .العالقة يف ااقليم

 .نشر ثقافة حقاق اانسان وق ايا املرأ  والطفل برتسيخ قيم التسامح ومفاييم الت امن اا تهاعي -0
حقاق اانسان واحلريات األساسية وتقديم املقرتحذات بشذأنما    مراقبة مالئهة التشريعات يف ااقليم ملباد ء -3

 .للجمات املعنية
تقييم مدى إلتزام السلطات يف ااقليم بأحكام املااثيق والبناد اخلاصة القاق اانسذان والعمذدين الذدوليني     -2

اانتماكات الذيت قذد    اخلاصني باحلقاق املدنية والسياسية وباحلقاق النقافية واا تهاعية وااقتصادية وإبراز
 .تنجم عن ممارسات السلطات يف ااقليم

إعداد دراسات والاث دورية وإصدار نشرات ومطباعات حال سبل حتسني حقاق اانسان يف ااقليم وعقد  -8
 .الندوات واا تهاعات اخلاصة بق ايا حقاق اانسان

املعتقالت ومراكذز التحقيذق وإعذداد تقذارير     زيار  ومراقبة السجان ومراكز ااصالح اا تهاعي واملااقف و -6
 .دورية عن أحاال السجناء واملادعني يف ااصالحيات واملاقافني

تلقي الشكاو  من األفراد واجلهعيات ومنظهات اجملتهذخأ املذدني عذن إنتماكذات حقذاق اانسذان والتأكذد مذن          -1
 .ختاذ اا راءات القانانية ومتابعة نتائجماصحتما وحتريك الدعاو  املتعلقة بما وإحالتما إىل اادعاء العام ا

التعاون مخأ املنظهات املعنية القاق اانسان وغرييا مذن منظهذات اجملتهذخأ املذدني دا ذل ااقلذيم و ار ذيف         -5
ومخأ اجلهعيات الفكرية وااقتصادية واا تهاعية وتنظيم حلقات البح  مخأ املااعنني يف ااقليم، مبذا ي ذهن   

بالبناد التشريعية وااتفاقات الدولية حال ق ايا حقاق اانسذان لتعزيذز سذياد  القذانان      نشر ثقافة االتزام
 .وتكريس إحرتام حقاق اانسان

التعاون والتنسيق مخأ املنظهات الدولية املختصة بق ايا حقاق اانسان واجلمات األ رى ذات العالقة بمد   -9
 .املعنية القاق اانسانمتنيل إقليم كاردستان يف اا تهاعات واملؤمترات 

إعداد تقرير سنا  لبيان واقخأ حقذاق اانسذان يف ااقلذيم ورفعذيف إىل رئاسذة إقلذيم كاردسذتان ورئاسذة          -أ -12
برملذان كاردسذتان ورئاسذة جملذس الذازراء ورئاسذة جملذذس الق ذاء واجلمذات ذات العالقذة مذخأ بيذان التاصذذيات            

 .ان وليف نشره يف وسائل ااعالمالعهلية حلهاية وتعزيز حقاق اانسان يف كاردست
 .تقديم تقرير دور  حال أوضام حقاق اانسان إىل برملان كاردستان -ب

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يــةك موقتــةرةحَيا هــةبوو كــة زؤر تةســنية لةســةري كــرا، كــة مةحكةمــةي ح ــوقي ئينســان دابنــدرَيت،    
 .مئيشارةتتان بةوة نةكرد، ئةطةر ر ووني بكةنةوة بؤ

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةندامــة بــةر َيزةكان، بةنيســبةت ئــةو موقتةرةحــةي كــة خاصــة بــة دروســتكردني مةحكةمــةي تــةح ي ي   
ح وقي ئينسان، دروستكردني ئةو مةحكةمةية بة ثَيي ياسا لةو ياساية جَيطاي نابَيتةوة، ضونكة قـانونَيكي  

وترَي قانوني سوَلتةي قةزائي، تةشريعاتي هةموو مةحاكم لةو قانونة دراوةتة دةسـت  تايبةتي هةية ثَيي دة
ئةو سوَلتةية كة لة عرياقة، لة كوردستانة، بة تةنيا ئةو دةسةَلاتة دةتوانَي تةشكيَي مةحاكم بكات، ئةوة لة 

هةرضــي  اليــةك، لةاليــةكي تــر دروســتكردني هــةر ض مةحكةمةيــةك لــةو ياســاية دةبَيتــة هــؤي ئــةوةي كــة  
كَيشــةكانة لــة شــوَيين خــؤي دةوةســيَت و ناطاتــة نةتيرــة، ضــونكة بــة تــةنيا دروســتكردني مةحكةمةيــةكي   
تــةح ي ي ح ــوقي ئينســان وا دةكــات ئــةو ئةوراقانــة تــةنيا لــة شــوَيين خــؤي َــَييَن، بؤضــي، ضــونكة ئــةو  

ــة        ــةر ئ ــَييَن، لةب ــت ب ــة دةس ــؤي ب ــةتائيري خ ــات و، ن ــةي بك ــاتوانَي حةوال ــة ن ــتكردني مةحكةمةي وة دروس
لـة ئيختيياصـةكاني قـانوني سـوَلتةي     ( 12)مةحكةمةي تـةح ي ي ح ـوقي ئينسـان بـة طـوَيرةي مـاددةي       

 .ة، سوثاس(0221)ي ساَلي (03)قةزائي ذمارة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

جـوابي   ثَيشنيارَيكي تر هةبوو، تةقيم بكرَيتة تةقويم، يةك، دوو بةر َيزين تةسنيةيان لةسةر كـرد، ئةطـةر  
 .ئةو ثرسيارةش هةبَي

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة هـةموو ياسـاكان وشـةي تـةقيم بـةكار دَيـت بـؤ هةَلسـانطاندن، واتـا اليـةني ئيرـابي و اليـةني ثـؤزةت  و              

نةوةي شـتةكة، هـةر   ، ضـاككرد (إصذالح الشذيء  )نةطةت ي شتةكة بة ديار دةيةخي، بةَلام تـةقويم وا بـاوة بـؤ    
 .واباوة و بةو شَيوةية بةكار هاتووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيز كاك ررست موداخةلةيةكي هةية، رةرموو

 :بةر َيز ررست د د عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عــام يــان مــام تايبــةت ، مــاف دوو مــارن، يــان مــام(حتريذذك الذذدعاوى املتعلقذذة بمذذا)هــاتووة ( 1)لــة رةقــةرة 
، مام خاص كةس بؤي نية تةحريكي دةعوا بكات تةنيا خاوةن مارةكة نةبَيت، لةبةر ئةوة بة ر ةئي (خاص)

 .من ئةطةر ئيعادةي صياكةي ئةو رةقةرةية بكةن بة شكََيكي ر َيا و ثَيكرت باشرتة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 لة جياتي تةحريا ر ةئيتان ضية،( سابعًا)لَيذنةي ياسايي لةسةر حةوتةم 
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، بةَلام ئةوةي ئيحالة دةبـَي بـؤ ئيـديعاي عـام،     (حتريك الدعاو  املتعلقة بما)تةحريكةكة وةك خؤي مايةوة، 

 (.إالدعاء العام بمااخبار )كرد، وةكو ئةصَي ثرؤذةكة كة لة حكومةت هاتبوو، بةو شَيوةيةمان لَي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نيزامي، كةرةمكة
 :بةر َيز برهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة قانوني ئيولي موحاكةماتي جةزائي حةقي ( 6)و ماددةي ( 3)قسةكةي كاك ررست زؤر تةواوة، ماددةي 

تةحريكي شةكوا لةاليةن ئةو شةخية، كةسية، دةبَيـت ئـةو    خاصي دياري كردووة لة ضي حاَلةتَيكداية، كة
 .شةخية خؤي بيكات، قسةكةي زؤر تةواوةو، ئةوة حةقة بسر َيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي ياسايي ر ةئيتان،
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 دةر َيذينةوة، بةو شَيوةية بر طةي حةوتي ماددةكة دا

تلقي الشكاو  من األفراد واجلهعيات ومنظهات اجملتهخأ املدني عن إنتماكات حقاق اانسان والتأكذد مذن   : سابعًا
 .صحتما وإ بار اادعاء العام بما اختاذ اا راءات القانانية ومتابعة نتائجما

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة بةر دةنطدان، كةرةمكةبةَلَي، بةر َيزان ئَيستا بة كوردين  وَي
 :بةر َيز بةررين حس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ضوارةم

 :بؤ بةديهَيناني ئاماجنةكاني ئةو ياساية، دةستةكة ئةو ئةركانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
وةزارةتـةكان و دةزطـا ثةيوةنديـدارةكان     ر او ر اوَيذي خؤي سةبارةت بة مةسةلةكاني مام مرؤَ ثَيشكةشـي -1

 .دةكات، لةطةَل بةرزكردنةوي ر اسثاردةش بؤيان
لة ر َيطةي ضةسثاندني بـةهاي لَيبـوردةيي و ماناكـاني هاوكـاري كؤمةَلايةتيـةوة، ر ؤشـنبريي مـام مـرؤَ و         -0

 .مةسةلةكاني ذنان و منداَلان دةكاتةوة
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م لةطةَل ثرينسيثةكاني مام مرؤَ و ئازادييـة سـةرةكييةكان،   ضاودَيري كردني طوجناندني ياساكاني هةرَي-3
 .ثَيشكةش كردني ثَيشنياز لةو بارةيةوة بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكان

هةَلســةنطاندني ثَــةي ثابةنــدبووني دةســةَلاتةكان لــة هةرَيمــدا بــة حوكمــةكاني بةَلطةنامــة و بةنــدة          -2
دةوَلةتيةكةي تايبةت بة مارةكاني مةدةني و سياسي و بة تايبةتيةكاني مام مرؤَ و هةردوو ثةباننامة نَيو

مارــة ر ؤشــنبريي و كؤمةَلايــةتي و ئابووريةكانــةوة لةطــةَل دةرخســتين ئــةو ثَيشــَيَكارييانةي كــة دوور نيــة   
 .بةهؤي مومارةسةي دةسةَلاتةكاني هةرَيمةوة، ثةيدابنب

دنـي باَلوكردنـةوةي ضـاثةمةني دةربـارةي     ئامادة كردني لَيكؤَلينةوةو توَيذينـةوةي خـوالو خـول و دةركر   -8
ر َيطاكاني باشرت كردني مارـةكاني مـرؤَ لـة هةرَيمـدا لةطـةَل بةسـتين كـؤر  و كؤبوونـةوةي تايبـةت لـةبارةي           

 .مارةكاني مرؤَ
سةردان و ضـاودَيري كردنـي بـارودؤخي بةنديانـةكان و بنكـةكاني ضاكسـازي كؤمةَلايـةتي دةستبةسـةرو         -6

وة و ئامادةكردني ر اثؤرتي خوالو خول دةربارةي بارودؤخي بةندييـةكان و سـثَيردراوان   بنكةكاني لَيثَييينة
 .و ضاككردني كؤمةَلايةتي و دةست بةسةران

وةرطرتين سكاَلا لة خةَلا و كؤمةَلة و ر َيكخراوةكـاني كؤمةَلـةي مـةدةني لـةبارةي ثَيشـَيَكارييةكاني مـام       -1
و ئاطاداري داواكاري طشيت دةكـات، بـؤ طرتنةبـةري ر َيطـاي ياسـايي، بـة        مرؤَ و دَلنيابوون لة ر اسيت سكاَلاكان

 .دواداضوون بؤ ئةجنامةكاني بكات
هاوكاري لةطةَل ر َيكخراوةكاني مام مرؤَ و ر َيكخراوةكاني ديكةي كؤمةَلطةي مةدةني دةكات، لة هـةرَيم و  -5

ــابووري      ــزري و ئـ ــة هـ ــةَل كؤمةَلـ ــةروةها لةطـ ــدا، هـ ــة دةرةوةي هةرَيمـ ــةي  لـ ــدا، ئةل ـ و كؤمةَلايةتيةكانيشـ
توَيذينةوةش لةطةَل هاووَلاتياندا لة هةرَيمدا بةجؤرَيا رَيا دةخات كـة رؤشـنبريي ثابةنـدبوون بـة بةنـدة      
ياساكان و ر َيككةوتاننامة نَيودةوَلةتيةكان و مةسـةلةكاني مـام مرؤَـةوة زامـن بكـات لـة ثَينـاوي سـةروةري         

 .ياسا و ر َيزطرتين مام مرؤَدا
لةطةَل ر َيكخراوة تايبةدةنـدةكاني مةسـةلةي مـام مـرؤَ و اليةنـةكاني ديكـةدا كـة ثةيوةنـديان بـة مـام           -9

ــة        ــتان ل ــةرَيمي كوردس ــي ه ــةتي كردن ــاجني نوَينةراي ــة ئام ــات ب ــاودةنطي دةك ــاري و ه ــة هاوك ــةوة هةي مرؤَ
 .كؤبوونةوة و كؤنطرةكاني تايبةت بة مام مرؤَ

دة دةكــات بـؤ دةرخســتين ر ووي ر اسـتةقينةي واقيعــي مـام مــرؤَ لـة هةرَيمــدا،     ر اثـؤرتي ســاَلانة ئامـا   -د -12
ئاراستةي سةرؤكايةتي هةرَيم و سةرؤكايةتي ثةرلةمان و سةرؤكايةتي حكومةت و سةرؤكايةتي ئةجنومةني 
دادوةري و اليةنــة ثةيوةنديــدارةكاني دةكــات، لةطــةَل ثَيشــانداني ر اســثاردةي بــة كــردار بــؤ ثاراســنت و بــة     

ََاوي بكاتةوة  .هَيزكردني مام مرؤَ لة كوردستاندا و بؤي هةية لة كةناَلةكاني ر اطةياندن ب
 .ر اثؤرتي خوالو خول لةبارةي دؤخي مارةكاني مرؤَ دةداتة ثةرلةماني كوردستان-ب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نيزامي كاك ر زطار كةرةمكة
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 :بةر َيز ر زطار حممد دم 
 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

ر استيةكةي ئةو موقتةرةحة هـي مـن بـوو، هـي مةحكةمـةي تـةح ي ، بـؤ ئـةوةي تـةوزيح بكـةم كـة هـي              
مــانعَيكي قــانوني نييــة لــة تةشــكيل كردنــي، ئةمــة قــانوني دةســةَلاتي دادوةرييــة لةبــةر دةســتمة، ئَيمــة لــة 

اكم كـة لـة قـانوني    موقتةرةحةكة وتوومشة ئةو مةحكةمةيـة تةشـكيل دةبَيـت لـة زبـين تةشـكيالتي مـةح       
لة زبين ئةو تةشكيالتة دةبَيـت، بـؤ ئـةوة ئةطـةر موالحـةزةي       0221ي ساَلي (03)سوَلتةي قةزائي ذمارة 

: دةَلـيَ ( 31)دا بةشي نؤيةمي مةحاكمي تةح ي ي تَيدايـة، لـة مـاددةي    (9)بكةيت، لة ماددةي ( 9)ماددةي 
استئنا  أن خيصص حمكهة حتقيق لنام أو أناام لرئيس جملس الق اء بناءًا على إقرتاح من رئيس حمكهة ا)

، كةواتة لةم قانونةدا كة ئَيستا بةتةماين ثةسـندي بكـةين، دةتـوان  لةسـةر مةجَيسـي      (معينة من اجلرائم
وزراو لةسةر مةجَيسي قةزا ثَيويستة كة ئةو ياسـاية جـَي بـةجَي بكـةن، لـة نـاو ئـةو ياسـاية ئـةو ماددةيـة           

ردنــي مةحكةمةكــة، ئــةو كاتــة ر ةئيســي مةجَيســي قــةزا، هــةر نووسيويشــمة،  ئيشــارةي داوة بــة تةشــكيل ك
ئيحالةكردني مةحكةمةكة دةضَيتةوة بؤ مةحاكمي عادي مـةوزوو ، ئـةو خـةرقي قانونـة، هـةر شـتَيكة كـة        
مــةبادئي ح ــوقي ئينســان دةبــَي ئَيمــة نةصــَيكي عي ابيمــان هــةبَيت، ســةرةتا نةصــَيكي عي ابيمــان هةيــة،   

  لةو جةربانة تـةح ي  دةكـات كـة نةصـي عي ابيمـان هةيـة لةسـةري، يـان نةصـَيكي          مةحكةمةي تةح ي
قانوني دةولي دةشكَينَيت، ئةو كاتة ئيحالة كردنةكةشي زؤر ئاسايي بة ثَيي ئيختيياصي مةكاني دةبـَي، لـة   

ئَيستا لة هةر شارَيكدا مةحكةمةيةكمان دةوَي، يةك حاكمي تةح ي مان دةوَيت، هي  ئيشكاليةتي تَيدا نية، 
قانوني طومر ، مةحكةمةي طةمرطمان هةية، لة زبين ئةو تةشكيالتةشـدا نيـة، لـة نـاو قـانوني طةمارطـدا       

 .هةية، لةبةر ئةوة زؤر ئاسايية ئةوة لة ر ووي قانونييةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة رةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
باسي لة دروستكردني مةحكةمةيةك و  0221ي ساَلي (03)ي قانوني سوَلتةي قةزائي ذمارة (12)ماددةي 

ــتكردني             ــة دروس ــاس ل ــرة ب ــت و لَي ــة بَي ــةر ئَيم ــةزائي، ئةط ــوَلتةي ق ــة س ــراوة ب ــر ك ــاتر، حةص ــاخود زي ي
َلاحياتةكان و مةحكةمةيــةك بكــةين، كةواتــة دةســت لــة دةســةَلاتَيكي تــر وةردةدةيــن، دةســت دةخةينــة صــة

موهيمةكاني سوَلتةيةكي تر كة ئَيمـة خؤمـان لَيـرة بـة ياسـايةكي تايبـةت جيامـان كردؤتـةوة، لةبـةر ئـةوة           
جائيز نية، ئـةوة خاصـة بـة سـوَلتةي قـةزائي، بـؤ خـؤي دةتـوانَي ئـةنوا  مـةحاكم دروسـت بكـات، ئـين و              

 .كارةكاني بة ثَيي ئةو ياساية بةر َيوةبةرَي، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
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بةر َيزان ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي كة كاك ر زطار حممد دم  كردبووي، ضةند بةر َيزَيا تةسـنيةي لةسـةر كـرد،    
ئةطةر ئةوة  رَيتة دةنطدانين، جَيي لَيرة نية، ئَيرة مةهامة، دةتواندرَي لة شوَينَيكي تر باسي لـَي بكـرَي،   

كة لَيرة ثَيشنيارةكةي سـةحب بكـات، ئةطـةر جَيطـةي خـؤي هـات، لـةوَي        بؤية ئَيمة داوا لة بةر َيزي دةكةين 
 .دووبارة باسي بكرَيتةوة، ضونكة لَيرة باسي مةهام دةكةين

 :بةر َيز ر زطار حممد دم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من لة ماددةيةكي موستةقيل داوام كرد

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةوة ئَيستا مةهامة، بةسةرضاو، بؤية ئَيستا، نيزامية، كةرةمكة، رةرموو كةي ثاشان كة هاتينة سةرئةوة،
 :رري  صابر قادر. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة بر طةي ضوارةمي ئةو ماددةية، ثَيشنيارَيا ثَيشكةش كرا، ضةند كةسَيكين ثشتطرييان لَي كرد، 

مةعنةوي ئـةو كةسـانةوة هةيـة كـة بـة ناهـةق، يـان بـة هةَلـة           كة ثةيوةندي بة قةرةبووكردنةوةي مادي و
 .دةطريَين، ماوةيةكي زؤر دةشَي لة زيندانةكاندا ََيننةوة و تووشي ئةزيةت بنب، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، نيزاميةكةي جةنابيشت، رةرموو
 :د د إبراهيم عَي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثابةنـدبووني  : )قتةرةحي تر هةبوو زياتر لة دوو كةس ثشتيواني لَي كرد، يةكيان لة خـاَلي ضـوارةم  دوو مو

ــةمدا       ــاَلي شةش ــة خ ــيان ل ــتان، يةكَيكيش ــةرَيمي كوردس ــتووري ه ــدةكاني دةس ــة بةن ــةرَيم ب ــةَلاتةكاني ه دةس
 .زؤر سوثاس، (دةربارةي بَي سةر و شوَينةكان كة ئةو هةيئةية بتوانَي بةدواداضوونيان بؤ بكات

 (:بيالل)بةر َيز د د سَيمان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

د د باسي كرد، كةيسي ونبووان و بـَي سـةر و شـوَينان، كـة ضـةند ئةنـدام       . هةمان ئةو خاَلة بوو كة كاك د
 .ثةرلةمانَيكين تةئيدي ئةوةيان كرد

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةنةوةلَيذنةي ياسايي كةرةمكةن وةَلاميان بد
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سةبارةت بةو ثَيشنيارةي كة كـرا سـةبارةت بـة قـةرةبوو كردنـةوةي ئـةو كةسـانةي كـةوا ماوةيـةك ر َيكـاري           
ياساييان بةرامبةر دةكرَي، ئةوة ياساي تايبةتي خؤي هةية، قانون ئيول موحاكةمات جةزائي بة ثَيـي ئـةو   

انونة و، ئةوة دةست تَيوةردانة لة كاري دةسةَلاتَيكي تر، وامان لـَي دةكـات كـة ئةطـةر ئـةو بر طةيـة، يـاخود        ق
ئةو ثَيشنيارة  ةينة ر وو، وا دةكات كة ر َيطرَيا بَي لةبةردةم دادطـا، كـة ئيررائـاتي قـانوني بةرامبـةر ئـةو       

مبةر ئةو كةسانة، يةعين وةكو شتَيا دةبـَي كـة   كةسانة وةردةطرن تاكو كؤكردنةوةي بةَلطة و بر ياردان بةرا
ر َييان لةبةردةم دةطرين كةوا ئيررائاتي قانوني وةربطرن، ئةوة ثَيويسيت بة ثرؤذةيةكي تايبةت هةيـة، لـةو   
شوَينة، لةو دةستةية، ئَيرة جَيطاي نية و، جَيطاشي نابَيتةوة، ناتوان  دةستكاري لةو ئيررائاتة تةنفيزيانـة  

حكةمــة بةرامبــةر هــةر هاوَلاتيــةك وةري دةطرَيــت، ســةبارةت بــة ثَيشــنيارةكةي زيــادكردني   بكــةين كــة مة
دةستوور، لةبةر ئةوة ئَيمـةش ثَيمـان خؤشـة، بـةَلام لةبـةر ئـةوةي تـا ئَيسـتا ثرؤذةيـة، نةدراوةتـة ر اثرسـي،            

ا لةبـةر ئـةوة بـوو،    ميََةت دةنطي بؤ نةداوة، لةبةر ئةوة زيادمان نةكرد، ئةو ثَيشنيارةمان وةرنةطرت، تةنه
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئةي كةيسي ئةوانةي كة ونبوونة، ئةوين ثَيشنيار بوو، باسي كرا، ر ةئيتان لةسةري، 
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ؤرتةكـةي ئَيمـةدا زيكـر    لة ر استيدا ئةو مةسـةلةي كـة ثةيوةسـتة بـة كةيسـي بـَي سـةر و شـوَينةكان، لـة ر اث         

نةكراوة، ئةطةر بةر َيزان ئةوانةي كة ئةو ثَيشنيارةيان ئييدار كردبـوو، تـةرحيان كردبـوو، ئةطـةر ئييـرار      
لةسةر ئةو مةسةلةية دةكةنةوة، ئَيمـة مانيعـةدان نيـة ئيزارـةي بكـةين لـة جَيطايةكـدا، بـةَلام ئَيمـة وةكـو           

ذنــةي مــام مــرؤَ كــة جــارَيكي تــر صــياكةمان كردؤتــةوة،   خؤمــان ثشــتطريي ئــةو خاَلانــة دةكــةين و لــة ليَ 
 .سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئةوي تر، ثابةندبووني دةسةَلات بة جَيبةجَيكردني ئةو ماددة، ر ةئيتان لةسةر ئةوة،
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةردةضَي، دةبَي ثَيوةي ثابةند ب  و جَيبةجَيي بكـةن، ئـةو ياسـاية لةبةرضـي     بةر َيزان هةموو ياسايةك كة د
ثةرلةمان ثةسندي دةكات، كة دةستةيةكة لة حكومةت، ئةو دةستةية دادةمةزرَي، بةو تةشـكيالتةي كـة لـة    
ماددةكةي دابَيت ثةسندي دةكةين، بةو مةهامانةي، ئةو ئةركانةي كة دةستةكة لـة ئةسـتؤ دةطـري، ياسـاية     

ي (10)ةكــو هــةموو ياســايةكي تــر صــيفةي ئيَزامــي هةيــة، ثَيويســتة جَيبــةجَي بكــرَي، هــةتا لــة مــاددة    و
علذذى جملذذس الذذازراء و اجلمذذات ذات )ثرؤذةكةشــدا هــاتووة، كــةوا ئاســانكاري و جَيبــةجَي كــردن و تــةنفيزي  
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نـدي ئـةو ياسـا و هـةر     واتـا مـولزةمن، دةبـَي ثابةنـد بـن بـةو بر طـة و بة        ،(العالقة تنفيي أحكام ييا القانان
 .ياسايةكي تر كة لة ثةرلةمان دةردةضَي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة          ــةر موقتةرةحةك ــوَينةكان ئةط ــةر و ش ــَي س ــي ب ــرؤَ، كةيس ــام م ــةي م ــايي، لَيذن ــةي ياس ــةر َيزان ، لَيذن ب
كـردووة، ر ةئيتـان    وةردةطرن، دةيةينة دةنطدانةوة، ضونكة ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان تةسـنيةيان لةسـةر  

 لةو بارةوة، ئاخري ر ةئيتان، 
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر اي ئَيمة وةكو لَيذنةي مام مرؤَ، ئةو بةرَيزانةي كة تةر حيان كـردووة، كـة ثَيشـنيارةكاني خؤيـان سـةحب      

 .نةكةن، ئَيمة بة نةزةري ئيعتيبار وةري دةطرين، سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

ئَيستا دةيةينة دةنطدان، كةيسي بَي سةرو شوَينةكان، بةس صياكةيةكي بكةن، صياكةكةمان ثَي بدةن، بـؤ  
 .درسالن كةرةمكة.ئةوةي لةسةر صياكةكة دةنب بدرَيت، كاك د

 :درسالن بايز إمساعيل. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دا بي ، هَيشتا هةر كةمة، بةر اسيت مـةررووزة ئةوانـة ضارةنووسـيان    ئَيمة ضةندي بةدواي ئةو مةسةلةية 
دياري بكرَي، بةَلام ئةوة قانونة، قانون بؤ يةك مةسةلةي موعةيةني موةقةت ناكرَي بيخةيتـة شـوَينةكةي،   

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كةرةمكة، رةرموو
 :د د إبراهيم عَي. بةر َيز د

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
مةبةست لة بَي سةر و شوَين، تةنها ئةوانـة نيـة كـة لـة كؤنـدا بـَي سـةر و شـوَين كـراون، يـةعين ئـةو شـتة             
ــة        ــةو هةيئةتــة ب ــوانَي ئ ــوو دةت ــوَينَيا ب ــَي ســةر و ش ــدا كــة ب ــةر وةختَيك ــة ه ــارة ببَيتــةوة، ل ــرَي دووب دةك

 .دواداضووني بؤ بكات، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اك شَيروان، رةرموور َيزدار ك
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةطةر ئَيمة لة دوو ئةو جؤرة كةيسانة بطةر َي ، بةر اسيت بة دةيان كةي  هةية ئَيمة دةتوان  داخَـي نـاو   
تة ذَير ئةو بارةوة، ياساكةي بكةين، بةَلام ياساكة خؤي بؤ ثاراستين مام مرؤَة، ئةو خاَلانةش هةموو دةضَي
تعزيذز و إحذرتام   : )ئةطةر تؤ سةيري قانوني عَيراقي بكةي تةنها و تةنها ضوار خـاَلي هاتؤتـة خـوارَي، دةلـيَ    

، هةموو ئـةو كةيسـانة لـة ذَيـر ئـةو سـةترة خـؤي دةطرَيتـةوة، بـةَلام ئَيمـة ديسـان            (حقاق اانسان يف العراق
، ديســان حــاالتي خاصــمان نــةهَيناوة، تــةنها بــة نيســبةت تةريــيالدان داوةتــَي، بــةس عموميــةدان داوةتــَي

 .ئاررةت و بة نيسبةت مناَل نةبَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة نيسبةت ئةو خاَلة، ئَيستا ئةو ثَيشنيارة دوو كةس ديفاعي لَي بكات، دوو كةس ر ةدي بكاتةوة، دةيةينـة  
ة دةكةن، لَيذنةي مام مرؤَ صياكةكة ئامادة بكةن تكاية، ثَين دةنطدان، دواي ئةوةي صياكةكةمان بؤ ئاماد

وةخت دةيةينة دةنطدانةوة، ئايا  رَيتة ناو ياساكة يا نةخرَيت، لةسةر ئةوة دةنب دةدةين، كة بر يـار درا  
 .ئيزارة بكرَيت، ئينرا صياكةكةي حازر دةكةين، ئَيستا بةر َيزان، نيزامية، رةرموو

 :نوريبةر َيز سؤزان شهاب 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة كة كاتَي ياسا دادةنَي ، ئةطةر بيينة تةراصيل و وردةكارييةوة، هةموو جارَيا ياساكان زؤر زؤر قةبة 
و طةورة دةبن، بؤية تؤ باسي حاَلةتة عامةكة دةكـةي، لـة نـاو ئـةو حاَلةتـة عامةيـة كـة شـتَيكي وا دةضـَيتة          

ؤيان موعالةجةي دةكةن، بـة دواداضـووني بـؤ دةكـةن، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر        بةردةمي ئةو دةستةية، ئةوان خ
 .باسيشي نةكرَي زؤر ئاسايية، دةكةوَيتة ضوارضَيوةي مام مرؤَةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزت كة خاوةني ثَيشنيارةكةي كةرةمكة كة ديفاعي لَي دةكةي، بؤ هةبَيت، كةرةمكة كاك بيالل
 .ل هةستة ديفا  لة ثَيشنيارةكةي خؤت بكة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، رةرمووكاك بيال

 (:بيالل)بةر َيز ا د سَيمان عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةَلبةت ئةم ثَيشنيارةي بةندةو ضةند بةر َيزَيكي ترين كة كردوويانة، سةبارةت بة دياريكردن و بةئاشكرا 
كاني ئةم دةسـتةية ئـةوة بـَي كـة كةيسـي ون بووةكـان و بـَي سةروشـوَينةكان بَيـت،          كردني يةكَيا لة ئةركة

ديارة من بةر اسيت سةرجني هةموو ئةو بةر َيزو خؤشةويستانة ر ا دةكَيشـم بـةوةي كـةمن هـي  مةبةسـتَيكي      
ردةسـيت  تايبةتيم نية لةم ثَيشنيارةم، وةكـو ياسـايةك كـة ثَيويسـتةو ئـةم ياسـاية دةمَينَيتـةوةو دةضـَيتة بة        

هةموو كةسَيا، لةبةر ئةوة ئةطةر ضي بةَلَي ئَيمة ئَيستا لةوانةية كؤمـةَلَيا بـَي سـةروو شـوَينمان هـةبَيت،      
بةآلم ئَيمة لةداهاتووش شيت وامان لةوانةية بَيتة ثَين، من بةر اسيت مةبةسيت سةرةكيم لةوةية لـةداهاتوو  

ةمان بَيتــة ثــَين، وةك ضــؤن ضــةند ر ؤذي ثَيشــرت ئيحتيمالــة لةهــةر ر ؤذَيكــدا ئَيمــة خوانةخواســتة موشــكيَ
بينيمان خةَلكمان ر رَيندراو بَي سةروو شوَين كرا، جا ئايا ئةو دةزطايةي كة بَي سةرو شوَيين دةكات دةزطـاي  
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حكومية يان هي ئةهَية، يان خةَلكي دزو جةردةية، هةر شتَيا هةية، ئةوة بةر اسـيت مـن ثـَيم وايـة دةبـَي      
ــةركَيا بَيــ   ــةوة ئ ــة يــان          ئ ــةوةي خةَلكةك ــات ثــَين ئ ــؤ بك ــووني ب ــتةية كــة بةدواداض ــةم دةس ت لةســةر ئ

كةســوكارةكةي شــكات بكــات، ئــةوة كةســَيا رر َينــدراو كةســوكاري نــةبوو شــكات بكــات، نــابَي ئــةم دةســتةية  
بةدواداضـووني بــؤ بكــات، ئــةوة مــن ثَيشــنيار دةكــةم و داواش لــة بــةر َيزان دةكــةم كــة ئــةم ثَيشــنيارة قبــوَل  

رموون و دةنطي بؤ دبـدةن، لةبـةر ئـةوة بةر اسـيت بـةزةرووري دةزا  لـةناو ئـةو ياسـايةدا هـةبَيت، زؤر          بفة
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم بةرواري، رةرموو
 :صدي  مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لــة ئينتآلقَيكــي تــرةوة كــة ئينــة هــو بــةداناني ئــةم  مــن تةســةور دةكــةم لــةو موناقةشــةي دوَيــيَن و ئــةمر ؤ

دةستةية هي  دةوَلةت نية، يـةعين ئـةوة خةرَيكـة جَيطـاي مةحكمـةي دةسـتووري دةطرَيتـةوة، موراقةبـةي         
ََةن بة ر ةئـي   دةستووريةتي قةوان ، هةرماوة شورتةي بؤ دابنَي ، من تةسةور دةكةم قانوني ع وبات ئةص

ثَيشـَيَي مـام مــرؤَ نـةكرَيت، هـةموو ئـةم شـتانةي كـة ئَيمـة داوا دةكـةين لــةم          مـن بـؤ ئـةوة دانـراوة تـاكو      
دةستةية يان ئةوي تر، لة مةجاالتي تر هةية، دةزطاكاني ئاساين هي ثؤلي ، حماكم هةموو ئةم دةزطايانـة  

َََي  موتابةعةي خروقاتي مام مرؤَ دةكرَيت و تةحري كي قةزايا هةن لة وآلتدا، بؤية ئةطةر ئَيمة بَي  و ب
دةكــرَي و مــام مــرؤَ ثَيشــَيل دةكــرَي ضــية، يــةكَيا لةوانــة ئَيمــة نــاتوان  ئــةو كاتــة دةبــَي هــةموو ئــةو      
ثَيشَيَكارييانةي كة دةكرَيت دةرج بكةين، بؤيـة مـن بـاوةر  دةكـةم دةرطايـةك دةكةنـةوة قـةثات نابَيـت، زؤر         

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ان، رةرمووسوثاس بؤ جةنابت كاك بوره
 :بةر َيز بورهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جارَي ثَين هةموو شتَيا داواكارم لةهةموو اليةك قسةكاني من بةدوور لة تةرسريي سياسي سةير بكرَيـت،  
لةناحيةي ئينساني سةررةوة سةير بكرَيت، من وةكو ر ةئي شةخيي خؤم كة كؤمـةَلَيا خـةَلا كةيسـَيكيان    

ام، هي بَي سةرو شوَينةكاني شةر ي ناوخؤ، من ئةوة نـيم هـي حزبَيـا بةتايبـةتي، مـن ئـةمر ؤ سـةر        بؤ هَين
بةهي  حزبَيكي شةر كةري وةخيت شةر ي ناوخؤ نيم، بةآلم ئةمة داواكارم نةكرَيت بة مةوزوعَيكي سياسـي،  

ن بووبَيـت ئَيسـتا   بـَي سةروشـويَ   1992ئةمة قةزيةيـةكي ئينسـاني، ويـذداني، ئةخالقيـة، كـة خـةَلكَيا لـة        
سـاَل لـة    18ساَلة، باوكي خـؤي نـةبينيوة، برايـةكي بـَي سةروشـوَين بـووبَي ئَيسـتا         18منداَلةكةي تةمةني 

ــاني زؤر        ــةكي ئينس ــة قةزيي ــةم، ئةم ــةكتان دةك ــةموو الي ــذداني ه ــةي وي ــن موخاتةب ــةر يوة، م ــةني تَيث تةم
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ةن سورياوة و قةزيةي رؤستةم ئاكةَلة كةم تـر  طةورةية، هييي لة قةزيةي بَي سةروشوَينةكاني لوبنان لةالي
نية، من داواتان لَي دةكةم كة هي  مانعَيكي قانوني نية، كة ئةمة  رَيتة ئةو ياسايةوة بؤ ئـةوةي ئيسـثاتي   
بكةين، كة ثةرلةمان  و ئةمانةوَيت بةجدي مةسريي ئةو خةَلكة يةكاليي بكةينةوة كـة ئةوانـةش خـةَلكي    

ي بَي سةروشوَين بووة ئايا ثارتية،، ئايا يةكَيتية، ئايـا كؤمةَلـة،، ئايـا هـةر كةسـَيكة،      ئَيمةن، كة ئةو خةَلكة
هاووآلتي ئةم وآلتةية، براي ئَيمةية، برا طةورةي ئَيمةية، خزم و كةسي ئَيمةن، بةدوور لـة سياسـةتةوة داوا   

رَيـت، لةبـةر ناحيـةي    لة هـةموو بـةر َيزان دةكـةم ئـةم كةيسـة ئيزارـة بكرَيـت و ئـةو كَيشـةية ضارةسـةر بك          
 .ئينساني و يذداني و ئةخالقي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةر َيزان ئَيستا طوَيتان لَي بوو، دةيةينة دةنطـةوة، كَييـي لةطةَلـة ئـةوة ئيزارـة بكرَيـت، تكايـة        
ََند بكات،،  ََنـد بكـات      كةسي لةطةَلدايـة، كَيـي لةطةَلـدا نيـة كـة ئيزارـة       (31)بادةسيت ب بكرَيـت، بـا دةسـيت ب

كةسـي لةطةَلدايـة كـة ئيزارـة نـةكرَيت بؤيـة ئيزارـة ناكرَيـت، ئَيسـتا ئـةواني تـر خاَلـةكان بـة              (20)تكاية،، 
 .كوردي و بةعةرةبي بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي ئةوانين  ةينة دةنطةوة، رةرموون

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ملاد  الرابعةا
 :تتاىل اهليئة املمام الآلتية

تقديم املشار  وابداء الرأ  فيها يتعلق بق ايا حقاق االنسان ورفذخأ التاصذيات للذازارات واملؤسسذات      -1
 .ذات العالقة يف االقليم

نشذذر ثقافذذة حقذذاق االنسذذان وق ذذايا املذذرأ  والطفذذل برتسذذيخ قذذيم التسذذامح ومفذذاييم الت ذذامن           -0
 .اال تهاعي

ساسذية وتقذديم املقرتحذات    مالئهة التشريعات يف االقليم ملبادئ حقذاق االنسذان واحلريذات اال   مراقبة  -3
 .لجمات املعنيةبشأنما ل

تقييم مدى التزام السذلطات يف االقلذيم بأحكذام املااثيذق والبنذاد اخلاصذة القذاق االنسذان والعمذدين           -2
واال تهاعية واالقتصذادية، وابذراز    الدوليني اخلاصني باحلقاق املدنية والسياسية وباحلقاق النقافية

 .االنتماكات اليت قد تنجم عن ممارسات السلطات يف االقليم

اعداد دراسات والاث دورية واصدار نشرات ومطباعات حال سبل حتسني حقاق االنسان يف االقليم  -8
 .وعقد الندوات واال تهاعات اخلاصة بق ايا حقاق االنسان

صالح اال تهذاعي واملااقذف واملعذتقالت ومراكذز التحقيذق، وإعذداد       زيار  ومراقبة السجان ومراكز اال -6
 .تقارير دورية عن حيا  السجناء واملادعني يف االصالحيات و املاقافني
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تلقى الشكاو  من االفراد واجلهاعات ومنظهات اجملتهخأ املدني عن انتماكات حقذاق االنسذان، والتأكذد     -1
 .ذ اال راءات القانانية ومتابعة نتائجمامن صحتما، وا بار االدعاء العام بما الختا

التعذذاون مذذخأ املنظهذذات املعنيذذة القذذاق االنسذذان وغرييذذا مذذن منظهذذات اجملتهذذخأ املذذدني دا ذذل االقلذذيم   -5
و ار يف، ومخأ اجلهعيات الفكرية واالقتصادية واال تهاعية، وتنظيم حلقات البح  مخأ املااعنني يف 

ناد التشذريعية واالتفاقيذات الدوليذة حذال ق ذايا حقذاق       االقليم مبا ي هن نشر ثقافة االلتزام بذالب 
 .االنسان لتعزيز سياد  القانان وتكريس احرتام حقاق االنسان

التعاون والتنسيق مخأ املنظهات الدولية املختصة بق ايا حقاق االنسان واجلمات اال رى ذات العالقذة   -9
 .القاق االنسان بمد  متنيل اقليم كاردستان يف اال تهاعات واملؤمترات املعنية

إعداد تقرير سنا  لبيذان واقذخأ حقذاق االنسذان يف االقلذيم ورفعمذا اىل رئاسذة اقلذيم كاردسذتان و           -أ  -12
رئاسة برملان كاردستان و رئاسة جملس الازراء و رئاسة جملس الق اء واجلمات ذات العالقة مخأ بيان 

 .ليف نشره يف االعالمالتاصيات العهلية حلهاية و تعزيز حقاق االنسان يف كاردستان  و

 .تقديم تقرير دور  حال أوضام حقاق االنسان اىل برملان كاردستان -ب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية، بةكورديةكةشي بيخوَيننةوة
 :مصطفىبةر َيز هاذة سَيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ضوارةم

 :ئةم ئةركانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤبؤ بةديهَيناني ئاماجنةكاني ئةم ياساية، دةستةكة 
ــا         -1 ــةكان و دةزطـ ــي وةزارةتـ ــرَ ثَيشكةشـ ــام مـ ــةلةكاني مـ ــة مةسـ ــةبارةت بـ ــؤي سـ ــذي خـ ر او ر اوَيـ

 .ثةيوةنديدارةكان دةكات، لةطةَل بةرزكردنةوةي ر اسثاردةش بؤيان
ي مام مرؤَ لةر َيطاي ضةسثاندني بةهاي لَيبوردةيي و ماناكاني هاوكاريي كؤمةآليةتييةوة، ر ؤشنبري -0

 .و مةسةلةكاني ذنان و منداآلن بآلو دةكاتةوة

ــة     -3 ــرؤَ و ئازادييـ ــام مـ ــيثةكاني مـ ــةرَيم، لةطـــةَل ثرةنسـ ــاكاني هـ ــاي ياسـ ــي طوجنـ ــاودَيري كردنـ ضـ
 .سةرةكييةكان، ثَيشكةش كردني ثَيشنياز لةم بارةيةوة بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكان

لةهةرَيمـدا، بـة حوكمـةكاني بةَلطةنامـةو بةنـدة      هةَلسةنطاندني ثَةي ثابةند بـووني دةسـةآلتةكان    -2
ــةدةني و      ــةكاني م ــةي بةمار ــة تايبةتةك ــة نَيودةوَلةتيي ــةردوو ثةبان ــرؤَ و ه ــام م ــةكاني م تايبةت
سياســـي و بةمارـــة ر ؤشـــنبريي و كؤمةآليـــةتي و ئابووريييةكانـــةوة، لةطـــةَل دةرخســـتين ئـــةو        

 .تةكاني هةرَيمةوة ثةيدا بنبثَيشيَكارييانةي كة دوور نيية بةهؤي مومارةسةي دةسةآل



 161 

ئامـــادةكردني لَيكؤَلينـــةوةو توَيذينـــةوةي خـــوالو خـــول و دةرضـــواندني بآلوكـــراوةو ضـــاثةمةني   -8
دةربارةي ر َيطاكاني باشرت كردني مام مرؤَ لة هةرَيمدا لةطةَل بةستين كؤر  و كؤبوونةوةي تايبـةت  

 .لةبارةي مةسةلةي مارةكاني مرؤَ

ــةردان و ضــاودَيري كردنــ   -6 ــةكان و بنكــةكاني ضاكســازي كؤمةآليــةتي و     س ي بــارودؤخي بةندينخان
دةستبةســةرو بنكــةكاني لَيثَييــينةوةو ئامــادةكردني ر اثــؤرتي خــوالو خــول دةربــارةي بــارودؤخي    

 .بةندييةكان و سثَيردراوان بةضاككردني كؤمةآليةتي و دةست بةسةران

مةَلطاي مةدةني لةبارةي ثَيشـَيَكارييةكاني  وةرطرتين سكاآل لةخةَلا و لةكؤمةَلةو ر َيكخراوةكاني كؤ -1
مــام مــرؤَ و دَلنيــا بــوون لةر اســيت ســكاآلكان و ئاطــاداري داواكــاري طشــيت دةكــات بــؤ طرتنــة بــةري 

 .ر َيكاري ياسايي و بةدواداضوون بؤ ئةجنامةكاني بكات

نيــدا دةكــات هاوكــاري لةطــةَل ر َيكخراوةكــاني مــام مــرؤَ و ر َيكخراوةكــاني ديكــةي كؤمــةَلطاي مةدة  -5
لةهةرَيم و دةرةوةي هةرَيمين، هةروةها لةطةَل كؤمةَلة هزري و ئابووري و كؤمةآليةتييةكانيشدا، 
ئةَل ةي لَيتوَيذينةوةش لةطةَل هاووآلتيانـدا لـة هةرَيمـدا بـةجؤرَيا ر ٍِيتَيـا دةخـات، كـة ر ؤشـنبرييي         

ي مةسةلةكاني مام مرؤَةوة زامن ثابةندبوون بة بةندة ياساييةكان و ر َيككةوتنة نَيودةوَلةتييةكان
 .بكات، لةثَيناوي سةروةريي ياسا و ر َيزطرتين مام مرؤَدا

لةطةَل ر َيكخراوة تايبةدةندةكاني مةسةلةي مام مرؤَ واليةنةكاني ديكةدا كة ثةيوةندييان بةمام  -9
كوردسـتان   مرؤَةوة هةية، هاوكاري و هاودةنطي دةكات بة ئامـاجني نوَينةرايـةتي كردنـي هـةرَيمي    

 .لةكؤبوونةوة وكؤنطرةكاني تايبةت بة مام مرؤَ

ر اثؤرتي ساآلنة ئامادة دةكات بؤ دةرخستين ر ووي ر استةقينةي واقيعي مام مرؤَ لـة هةرَيمـدا و    -د -12
ئاراستةي سةرؤكايةتي هةرَيم و سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي حكومـةت و سـةرؤكايةتي      

ثةيوةنديدارةكاني دةكات، لةطةَل ثيشانداني ر اسـثاردةي بـةكردار بـؤ     ئةجنومةني دادوةري و اليةنة
ثاراســنت و بــةهَيز كردنــي مــام مــرؤَ لــة كوردســتان بؤشــي هةيــة لةكةناَلــةكاني ر اطةيانــدن بــآلو    

 .بكاتةوة

 .ر اثؤرتي خوالو خول لةبارةي بارودؤخي مام مرؤَ دةدات بة ثةرلةماني كوردستان -ب
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .بةر َيزان طوَيتان لَيبوو ئَيستا دةيةينة دةنطةوة، كاك عبدالسالم نوقتةي نيزاميت هةية، رةرموو
 :صدي  مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببورة لةوانةية نوقتةي نيزامين هةبَيت، لةعةرةبي بؤ بةديهَيناني ئةجنامةكاني ئةم ياساية، ئـةو ر سـتةية   

وة، وابزا  ئةوةش تةَلةبي هةندَيا لة ئةندامان بوو، كةضي لةكورديةكـةدا هـةبوو، تـةنها ويسـتم ئـةو      الدرا
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موالحةزةية بـدةم، يـةعين كـة ماددةكـة دةسـت ثـَي دةكـات، تتـوىل ا يئـة بـةكوردي دةَلَيـت بـؤ بـةديهَيناني              
 .ئاماجنةكاني ئةم ياساية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .و مام مرؤَ تةوحيدي ئةو موالحةزةية بكةن تكايةليذنةي ياسايي 
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَي ئةو دةستةواذة لة بةشة كورديةكة الدةبرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةنطـةوة كَييـي لةطةَلدايـة     بةر َيزان ئَيستا وةكو خوَيندرايةوةو هةمووشتان طوَيتان لَي بوو، ئَيسـتا دةيةمـة  
ََند بكات،،  ََند بكـات،  ( 10)تكاية بادةسيت ب كةسـي  (12)كةسي لةطةَلداية، كَييي لةطةَلدا نية تكاية دةست ب

ََي ثرؤذةكـةدا مـاددةي ضـوارةمة،           لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنب وةرطريا، بـؤ مـاددةي ثَينرـةم كـة لـة ئةصـ
 .رةرموون

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََي ثرؤذةكة كة دةبَيت بة ماددةي ثَينرةم  .ماددةي ضوارةم لة ئةص
 :املاد  الرابعة

رئيس اهليئة يا الرئيس اادار  للميئة واملسذؤول املباشذر عذن تنفيذي سياسذاتما، وتصذدر عنذيف القذرارات         : اواًل
ر شذؤونما الفنيذة واملاليذة واالداريذة وفذق القذانان،       واالوامر والتعليهات يف كل مالذيف عالقذة مبمذام اهليئذة وسذائ     

 .و نل اهليئة لدى اجلمات احلكامية واملؤسسات واهليئات األ رى ذات العالقة، دا ل االقليم و ار يف
يعني رئيس اهليئة بدر ة  اصة وباقرتاح من جملس الذازراء، ويصذدر مرسذام اقليهذي بذالتعيني بعذد       : ثانيًا

 .ملرشح باالغلبية املطلقة لعدد االع اء احلاضرينمصادقة الربملان على ا
 :يشرتط يف من يعني رئيسَا للميئة: ثالنا

 .ان يكان من مااعين االقليم ومقيهًا فييف اقامة دائهة -1
ان يكان حاصاًل على شذماد   امعيذة اوليذة علذى االقذل، ومتهتعذًا بالكفذاء  واخلذرب  يف جمذال حقذاق            -0

 .االنسان

 . حمكام سر ة خملة باالعتبارحسن السري  والسلاك وغري -3

 .مل يشارك يف اجلرائم اليت ارتكبتما السلطات القهعية -2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية، ليذنةي هاوبةش ر ةئيتان
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 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمـة تـةنها دوو تَيبينيمـان هةيـة،     (ثَينرـةم )سةبارةت بةو ماددةية ر يز بةندييةكةي طؤر ا بوو بـة مـاددةي   

يةكــةميان لةســةر دامةزرانــدني ســةرؤكي دةســتةية، كــة بةدةرةجةيــةكي تايبــةت بَيــت، بــة ثَيشــنيار كــردن 
لةاليةن ئةجنومةني وةزيران، لةبةر ئةوةي ئةو دةستةية سةر بةثةرلةمانـة، بـةبامشان زانـي كـةوا ثَيشـنيار      

ــتة، بةهةماهــةنط    ــةرؤكي دةس ــةك تــةنها      كردنــي س ــت، ن ــةني وةزيــران بَي ــةمان و ئةجنوم ــةنَيوان ثةرل ي ل
ئةجنومةني وةزيران ثَيشنيار بكات، لةبةر ئةوةي دةستةكة سةر بة ثةرلةمانة باشرت واية ثَيشنيار كردنةكة 
لةاليـةن ثةرلـةمان و ئةجنومـةني وةزيـران بَيـت بـة هةماهـةنطي هـةردوواليان، هـةروةها بر طـةي دووةم لـة            

يعني رئيس اهليئة بدر ة  اصة بالتنسيق بني رئاسة الربملان و : ثانيًا)ابر َيذرَيتةوة بةو شَيوةية، ماددةكة، د
رئاسة جملس الازراء، ويصدر مرسام اقليهي بالتعيني بعذد مصذادقة الربملذان علذى املرشذح باالغلبيذة املطلقذة        

 (.لعدد احلاضرين
دووبــارة دابر َيذرَيتــةوة بــةو ( 3)ذمــارة ( ســَييةم) لــة( 3)ســةبارةت بــة تَيبــيين دووةممــان، لةســةر بر طــةي 

، تــةنها ئــةو دوو (ان يكذذان حسذذن السذذري  والسذذلاك وغذذري حمكذذام سنايذذة او  نحذذة خملذذة بالشذذر  ) شــَيوةية
ََي ثر ٍِؤذةكة، كة بووة بة ماددةي ثَينرةم، زؤر سوثاس  .تَيبينيةمان لةسةر ماددةي ضوار هةية لة ئةص

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََند بكةن تـا   بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئةوانةي دةيانةوَيت لةسةر ئةم ماددةية قسة بكةن، با دةستيان ب
ثةبان عزالدين، َيان عبدالرحيم، ئة ةد وةرتـي، عمـر   ) ناوتان دةنووسم، ئةم بةر َيزانة ناويان نووسراوة

ن حممـد، تـارا ئةسـعةدي، زانـا رةئـوف،      عبدالعزيز، رازل حسن،  ة سةعيد  ة عَي، بـيالل سـَيمان، حسـ   
جنـم الـدين، عـدنان عومسـان، سـةرهةنب رـرةج، حـاكم رزطـار، شـََير           عظيهةثةيام ا د، سيويل عومسان،  

حمي الدين، شََير حممد جنيب، مسرية عبداهلل، صباح بـةرزجني،  مسـري سـَيم، صـباح بيـت اهلل، كـاردؤ حممـد،        
 .ثةبان خان، رةرموو( تؤري ، هاور از خؤشناوعبدالر ن حس ، رازل بةشارةتي، ناسا 

 :بةر َيز ثةبان عزالدين عبدالر ن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثـر ؤذة ياسـاي دةسـتةي    )سةرةتا ئةطةر ئَيمة لةناوي ثر ؤذةكةوة دةست ثَي بكةين، ثر ؤذة ياساكةمان بةناوي 
شـةي سـةربةخؤيي، ئـةوة دةطةيـةنَي كـة      كة بؤخؤي بووني و( سةربةخؤي مام مرؤَة لةهةرَيمي كوردستان

ئةم دةستةية دةستةيةكي سةربةخؤية لةدةسةآلتي جَيبةجَي كردن، كة ئةمةش بؤ خؤي لةوَيوة سةرضاوةي 
طرتووة، كة يةكَيا بوو لةو هؤكارانةي كة ثةرلةمان و سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانين مام مرؤَي لـة  

ََي  كرا، وةزارةتي مام مـرؤَ بـوو،    ضوارضَيوةي وةزارةتَيا هَيناية دةرةوة، يةكَيا لةو وةزارةتانةي كة تةق
لةبــةر ئــةوةي بــةو هؤكــارةي كــة ئةطــةر مــام مــرؤَ لــة ضوارضــَيوةي وةزارةتَيكــدا كارةكــاني بكــات نــاتوانَي  
َََي  ر ةقيبَيكــي تــةواو بَيــت، دَلســؤز بَيــت، كــارا بَيــت، بــؤ ر ةوشــي مــام مــرؤَ لةهــةرَيمي     ضــاودَيرَيا و بــاب
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كوردستاندا، بةتايبةتي ئةو ثَيشـَيَكارييانةي كـة ئةطـةري هةيـة لـة اليـةن دةسـةآلتة جياجياكـاني هـةرَيمي          
كوردستانةوة ر وو بدات، بؤية لةسةر ئةو ئةساسة دةستةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ بـة ثـر ؤذة ياسـايةكي وا       

شــَيوازة لــة مــاددةي ضــوارةمدا  ئةطــةر ئَيمــة بــةم: هاتــةوة بــةردةمي ئَيمــة، لَيــرة لــةم ماددةيــةدا يةكــةميان
ََينةوة ماناي سةربةخؤييةكة ماناكةي نامَييَن، لةبةر ئةوةي ئـةو كاتـةي كـة لةاليـةن سـةرؤكي دةسـتة،        بيهَي
لةاليةن ئةجنومةني وةزيران، سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانةوة هةَلدةبذَيردرَيت، ئةمة بؤ خؤي جؤرَيا 

وخؤ دروسـت دةكـات، بـة ئةجنومـةني وةزيرانـةوة كـة هييـي لـة         لةجؤرةكان و وابةسـتةي مةعنـةوي ر اسـتة   
جؤرَيـا لـة   : وةزارةتةكة جيـاواز نابَيـت، لـة وةزيـري ثَيشـوو جيـاواز نابَيـت، لـةر ووي ثابةندَيتيـةوة، دووةم         

ئـةم  ) ناكؤكي لةنَيوان ماددةي ثَينرـةم و مـاددةي دووةمـدا دروسـت دةبَيـت، كـة لـةماددةي دووةمـدا دةَلَيـت         
كةواتــة تــةواو دةســتةيةكي ســةربةخؤية تــةنها ثابةنــدَييت و  ( ةســتة دةبَيــت بــة ثةرلةمانــةوةدةســتةية واب

ــةن        ــتةكة لةالي ــةرؤكي دةس ــةم س ــةماددةي ثَينر ــةآلم ل ــتانةوةية، ب ــةماني كوردس ــة ثةرل ــووني ب ــتة ب وابةس
لـة   ئةجنومةني وةزيرانةوة كانديد دةكرَيت، كـة ئةمـة بـؤ خـؤي دووراقيةيـةكي وازحـة لـةر ووي ياسـاييةوة        

نَيوان ئةو دوو ماددةيةدا، سةبارةت بة ثَيشنيارةكةي ليذنةي هاوبةشـين، كـة بةهةماهـةنطي بَيـت لـةنَيوان      
ثةرلةمان و ئةجنومةني وةزيراندا، بةر اسيت هةماهةنطي وشـةيةكي تـةواو السـتيكية، وازح نيـة جـؤري ئـةو       

تـةواوي سـةربةخؤيي ئـةو دةسـتةية     هةماهةنطية ضية،، كة بة بر واي من ئةبَي بؤ ئـةوةي ئَيمـة زةمانـةتي    
بكةين، هةَلبذاردني سةرؤكي دةستةكةو ئةنداماني ئةو دةستةية بةشَيوةي كانديد كردن بَيت، ثاآلوتن بَيت، 
لةاليةن ليذنةيةكي هاوبةشي ثةرلةمان و ئةجنومةني وةزيران و ئةجنومةني دادوةرييـةوة ثَيـا بهَينـدرَيت،    

ب ثَيــدانيان لةاليــةن ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة، وةكــو ئــةوةي كــة لــة  بــؤ ثــاآلوتين ئــةو كةســانةو دواتــر دةنــ
ــوانَي          ــة بت ــةين ك ــتةية دةك ــةم دةس ــووني ئ ــةربةخؤ ب ــةتي س ــة زةمان ــة ئَيم ــة، بةم ــدا هةي ــاكةي عَيراق ياس

 .ضاودَيرَيكي جدي بَيت لةسةر ر ةوشي مام مرؤَ لةهةرَيمي كوردستاندا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤ جةنابت، َيان خان، رةرمووسوثاس ب
 :بةر َيز َيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةشَيكي زؤري قسةكا  ثةبان خان كردي، من ئةطةر قسـة بكـةم لةسـةر مـاددةي ضـوارةم، بر طـةي يةكـةم،        

و رـةرمان و   كةباس لـة سـةرؤكي دةسـتة دةكـات، دةسـةآلتي تـةواوي هةيـة لـة دةركردنـي بر يـار و ر َينمـايي           
نوَينةرايةتي كردني دةستةكة بةرامبةر بةهـةموو اليـةن و هـةموو ر َينماييـةكاني ديكـةش، كـة تايبـةت بـن         
بةكاروباري هونةري و داراييةوة، هةمووي سةرؤكي دةستةكة دةري بكات، واتة دةسةآلتَيكي ر ةهاي هةية، لة 

ة لة ماددةي يةكةم، بامسان لة ئةجنومـةني دةسـتةكة   دةركردني هةموو بر يارو ر َينماييةكاندا، لةثاشاندا ئَيم
كرد، كـة ثَيـا هـاتووة لـة بةر َيوةبـةري رةرمانطـةو سـةرؤكي دةسـتةو دوو ر اوَيذكارةكـة، لـةماددةي ثَيـنج و            
لةماددةي ضوار، لةماددةي نؤشدا هاتووة، تةنها دةستةآلتي هةموو ئةم ر َينمـايي و جَيبـةجَي كردنانـة دراوة    
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كة، هي  ئةهةمَيتَيا دانةنراوة بؤ ئةجنومـةني دةسـتةكة، كـة مـةهام و ئيشـي ضـي بَيـت،        بةسةرؤكي دةستة
جطة لة سةرؤكي دةستةكة، ثاشان لةماددةي ضوارةم لة بر طةي دووةمدا، باس لةهةماهةنطي دةكـات، لةطـةَل   

ثةرلةمانـةوة  ئةجنومةني وةزيراندا، ئَيمة خؤمان لة ئةساسدا وةك لة ماددةي دووةمدا هاتووة، كـة لةاليـةن   
ــنياري          ثَي ــةر ثَيش ــت لةس ــاتووة دةَلَي ــرةدا ه ــةآلم لَي ــةوة، ب ــة ثةرلةمان ــت ب ــتةش بَي ــت و وابةس ــنيار بكرَي ش

ََةن ئيشـي لَيثَييـينةوةو موراقةبـةي دةسـةآلتي تةنفيزييـة         ئةجنومةني وةزيران بَيت، خؤي دةسـتةكة ئةصـ
تـؤ ئةطـةر سـةرؤكي دةسـتةكة دةسـةآلتي       بةرامبةر هةر ثَيشَيَكاري و كـةم و كور ييـةك كـة دةكرَيـت، بـةآلم     

تةنفيزي بَيت ئيشوكارةكاني بؤ دياري بكات هـي  ئةهـةمَيتَيا نامَينَيتـةوة بـؤ سـةربةخؤيي دةسـتةكة، بـؤ        
 .جَيبةجَي كردني ئيشوكارةكاني، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، دكتؤر ئة ةد وةرتي
 :ا د ابراهيم عَي. بةر َيز د

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
دةربارةي ماددةي ثَينرةم سةبارةت بة دياريكردني سـةرؤكي دةسـتةكة منـين لةطـةَل ئـةوةدام، ئـةوةي كـة        

مـن واي بـةباش    (يعني رئذيس اهليئذة بدر ذة  اصذة    ) ثَيشنيار كراوة لةاليةن هةردوو ليذنةي هاوبةشةوة، 
بَيـت، يـةعين لةاليـةن ثةرلةمانـةوة     (س الذازراء من قبل الربملان بالتنسيق مخأ رئاسة جملذ ) دةزا  بنووسرَيت

دياري بكرَيت، بةآلم بة تةنسي  لةطةَل ئةجنومةني وةزيران، لةبةر ئةوةي ئةو دةستةية سةر بة ثةرلةماني 
كوردستانة، بـؤ ديـاريكردني سـةرؤكي دةسـتةكة بـةر اي مـن ئةطـةر لةاليـةن ثةرلـةماني كوردسـتانةوة بَيـت            

ن سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران، سـةبارةت بـة        باشرتة، نـةك تةنسـي  لـةنَيوا   
من ثَيم باشة، خاَلي دووةم ببَيت بة خاَلي سـَييةم و  ، (يشرتط يف من يعني رئيسَا للميئة: )ثالناخاَلي سَييةم، 

ئةمة خاَلي ، (ان يكون حسن السرية والسَوك وكري حمكوم  ناية او جنحة خمَة بالشرف) بةثَييةوانةشةوة، 
ان يكان حاصاًل على شماد   امعية اولية على االقل، ومتهتعًا بالكفاء  واخلرب  يف جمال حقذاق  )دووةم بَيت، 

ومسذذتقاًل )  ي بــؤ زيــاد بكرَيــت،(ومسذذتقلة)  ببَيــت بــةخاَلي ســَييةم، بــةالني كةمــةوة دةســتةواذةي (االنسذذان
ــةربةخؤي   لة( ومتهتعذذًا بالكفذذاء  واخلذذرب  يف جمذذال حقذذاق االنسذذان   ــتةي س ــتةية، دةس ــةو دةس ــةوةي ئ ــةر ئ ب

مارةكاني مرؤَة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة ئةو كةسةي دةبَيت بةسةرؤكي دةستة سـةربةخؤ بَيـت، بؤيـة    
ان يكان حاصاًل على شماد   امعية اولية على االقل،  ومستقاًل ومتهتعًا )لةناو ئةو خاَلةدا بؤي زياد بكرَيت 

.زؤر سوثاس( ال حقاق االنسانبالكفاء  واخلرب  يف جم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثاس بــؤ جــةنابت، دووبــارة ثَيشــنياري تــازة كــة هةيــة تكايــة، بينووســن و بينَيرنــة بةردةســت ليذنــةي   
 .هاوبةش، كاك عومةر عبدالعزيز، رةرموو
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 :بماء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بوردن دةكةم، جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان لةكاتَيكـدا كـة داوا دةكـةن ئةنـدامان دةنطـي ر ازي      سةرةتا داواي لَي
دةربرب ن، سةيرَيكي ئةمالش بكةن لةخاَلي ثَيشوو قسةي زؤرم هـةبوو، بـةس بةداخـةوة     ةيبوون يان نار ةزاي

.ررسةت نةبوو دوو كةليمة عةرز بكةم، زؤر دةستم بةرزكردةوة

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

خاَلي ثَيشوو دةنطي لةسةر درا، دامان نا دوو كةس لةسةري قسة بكـات، دوو كةسـين دذي قسـة بكـات، ئـةو      
بةر َيزةي تةنيشت جةنابت و ئةوةي دواتةوة قسةي كرد، لَيرةش يةكَيا قسةي كرد لـةوَين يـةكَيا قسـةي    

ا ماددةيةكمان لةبةردةستداية، كرد، زؤر سوثاس، تكاية لةناو مةوزوعةكة دةرمةضن، رجاتان لَي دةكةم ئَيست
نار ةزاييتــان هةيــة دةتــوانن تةشــريف بَيننــة الي ئَيمــة لةخزمــةتتان دةبــ ، بــةس ئَيســتا لــةناو دانيشــتين   

 .ر ةمس ، ماددةيةكمان لةبةردةستداية لةسةر ماددةكة قسة دةكةين، رةرموو
:بماء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةمويست لةسةر ماددةكة قسة بكـةم بـةر َيز، بةنيسـبةت مـاددةي ثَينرـةم، سـَي، ضـوار تَيبينـيم هةيـة،          من ن

ئـةم دةسـتةية وةحدةيـةكي    ( رئيس اهليئذة يذا الذرئيس اادار  للميئذة    )لةخاَلي يةكةم كة دةَلَيت: يةكةميان
ياسايي و لةر ووي دار شـتنةوة،   ئيداري و مالي هةية، وادةزا  دةستةواذةي رئي  االداري هةَلة بَيت، لةر ووي

يـان رئـي  ئيـداري، دةسـتة سـةرؤكي ئيـداري خـؤي هةيـة، كـة لـةخاَلي           ( عام يا مسؤول)يان دةبَي بوترَيت
يةكةمي ماددةي داهاتوودا باسي لَيوة دةكات، كـة دائـريةي ئيـداري و ئيعالمـي هةيـة، وائـةزا  دةقيـ  نيـة،         

من خيارَيكي تر عـةرز دةكـةم   : ، دووةم(عام يا مسؤول)يان  ئةوة خؤي كارية،( يا مسؤول مباشر)بوترَيت 
كةيري ئةوةي كة خوشكاني ثَين من باسيان كرد، بؤ مةسةلةي خؤ كانديد كردني سـةرؤكي دةسـتة، ئَيمـة    
بؤضي داهَينانَيا نةكةين، كة زؤرجار قسة لةوة دةكةين، قةناعةدان واية زؤر لـة عَيـراق لـة ثَيشـرتين، لـة      

كَيكيان ئةم بواري ئـازادي و ر َيزطـرتن لـة تةخةصـوص و ئةوةيـة، بؤضـي ريكـرةي مونارةسـة         زؤر بواردا، ية
لةنَيوان ئةو كةسانةي كـة مـةرجي تـةواويان تَيدايـة دةرطـاي مونارةسـة نةكةينـةوة، يـةعين بـةخؤ كانديـد           

مـن ثـَيم باشـة     كردن بَيت، لةزمين ئةو كؤمةَلةي كة خؤيان دةثاَلَيون بؤ دةستةي باآل يان بؤ ئةجنومةنةكة،
بة كانديد كردن بَيت، لةزمين ئةو ئةجنومةنة، هةركةسةو سي ي خؤي تةقديم بكات، ئـةوةي كـة زؤرتـرين    
مةرجي تَيداية، ئةو وةختـة بـة ئي رتاعـي سـر ي لةاليـةن ئـةو ئةجنومةنـةوة كـة دواتـر باسـي دةكـةين، بـة             

ةردةضـَيت، سـةربةخؤيي دةسـتةكةش    هةَلبذاردن وا بزا  ئةمـة دبـوكراتي تـرة، كةسـي بـة كةرائـةت تـر د       
ــة         ــةر ب ــة س ــارةي ك ــةو ئيعتيب ــةربةخؤية ب ــة س ــةخاَلي دووةم ك ــراوة ل ــاذةي ثَيك ــة ئام ــةثَييَن، ك ــاتر دةس زي

بـةآلم  ( ان يكذان حسذن السذري  والسذلاك    )كة بةر َيزان لة ليذنة ئةوةيان ر است كردؤتةوة : ثةرلةمانة، سَييةم
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ان يكان غذري مشذرتك يف اجلذرائم الذيت ارتكبتمذا السذلطات       ) بة خاَلي ضوارةمين ضاك بكةن ئةوين بكرَيت 
 .ضونكة ئةوين هةر لةطةَل ئةو سَي خاَلةي ثَيشوو باشرتة، زؤر سوثاس (القهعية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رازل حةسةن، رةرموو
 :حسن امساعيل فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي دووةم منــين هــةر لةطــةَل ئــةوةدام ئــةو هةماهةنطيــة هــةَلبطريَيت، بــؤ ئــةوةي كــة          ســةبارةت بــةخالَ 

ئيزديواجيةت دروسـت نـةبَيت، لـةخاَلي سـَييةمين سـةبارةت بـة مةرجـةكاني ئـةو كةسـةي كـة بةسـةرؤك            
كةسـَيكي سـةربةخؤ بَيـت و سـةر بـة هـي        )دادةندرَيت، ثَيشنيار دةكةم كة بر طةيةكي تري بؤ زياد بكرَيت، 

 .سوثاس (.نَيكي سياسي نةبَيتالية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك  ة سعيد رةرموو
 :بةر َيز  ة سعيد  ة عَى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
: هـةر حةزدةكـةم عينـوانَيكى بـؤ دابنـدرَيت، عينوانةكـةى ئـةوة بَيـت         8ئةم ماددةية كة دةبَيت بة ماددةى 

منين ثشتطريى ئـةوة دةكـةم   / يةكةم: تة بةم شَيوةية دةبَيتئةرك و دةسةآلت و مةرجةكانى سةرؤكى دةس
كة سـةرؤكى ئيـدارى دةسـتةكة البربَيـت، ضـونكة دةسـتةواذةكانى دواى ئـةوة كـة دةَلَيـت بر يـار و رـةرمان و            
هونةرى و دارايى و ئيدارى و نوَينةرايةتى دةستةكة دةكات، ئةوة هةموو مةسـةلة ئيـدارى ورـةنى و مـاىل و     

يةكانة، ئةم نوَينةرايةتيةكى سياسـين و ياسـايى ئـةو دةسـتةية دةكـات، بؤيـة ئـةو سـةرؤكى         ياسايى و سياس
ئيداريةى دةستةية البربَيت، سةرؤكى دةستةكة بةرثرسة لة جَى بةجَى كردنى، يةكسةر سـةرؤكى دةسـتةكة   

نى بةرثرسة، خـاَلَيكى تـر بـة نيسـةبت سـةرؤكى دةسـتة بـة ثَـةى تايبـةت منـين ثَيموايـة باسـى ئةجنومـة             
وةزيران نـةبَيت كـة بـة خـؤ كانديـد كـردن بَيـت و ليذنةيـةكى ثةرلـةمانى دابنـدرَيت بـؤ ئـةو كانديدانـة و              
ــةن         ــراوة لةالي ــة نووس ــةوة ك ــازادة و دواى ئ ــَيا ئ ــةوة و هةركةس ــردن بآلوبكات ــد ك ــؤ كاندي ــةكانى خ مةرج

ندى ياسـايى دةخـوات، ئـةم    ثةرلةمانةوة بة زؤرينةى ر ةهاى ئةندامةكانى بوترَيت لةبةردةم ثةرلةماندا سوَي
اليــةنى كــةم بر وانامــةى / دةســتةية دةبَيــت كةســةكة، مةســئولةكة هــاووآلتى هــةرَيم بَيــت لةطــةَليان، دووةم

سةرةتايى زانكؤى لة زانستة مرؤَايةتيـةكان  دا بـة تايبـةت بـوارى ياسـايى هـةبَيت، دواى ئـةوة بكرَيـت بـة          
ؤ بَيت و ثسثؤرى لة بوارى مارى مـرؤَ دا هـةبَيت و خـاوةن    كةسَيكى بَى اليةن و سةربةخ/ ، سَييةم3خاَلى 

ئةزموون  و لَيهاتوويى بَيت، ئةوانة زياد بكرَيت و ماددةكانى تر لةطةَليام وةكو ئةوةى كة ليذنةى ياسايى و 
 .مارى مرؤَ تةعديَيان كردووة و سوثاس
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:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك بالل رةرموو
 (:بالل)بةر َيز ا د سََيمان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
خؤشبةختانة ضةنند لةو نةزةرانةى من هةم بوو، بةر َيزان لة ثَين مـن باسـيان كـرد، بـةس مـن تةئكيـدى       
لةسةر دةكةمةوة كة مادام تةعريفى سةرؤكى دةستةكة دةكرَيت ثَيويست ناكات بطوترَيت سـةرؤكى ئيـدارى   

ــةر،  ــةر)دةســتةكةية و يةكس ــؤى ك ( يةكس ــؤ خ ــة عةرةبيةكــةى  هــةر ب ــر)ةَلةتــة، ئــةوة ل كــة دةكاتــة ( مباش
ر استةوخؤ، بةس من ثَيم واية وةكو كاك  ة سعيد باسى كرد سةرؤكى دةستةكة بةرثرسة لـة جـَى بـةجَى    

دا سةرؤكى دةستة من ثَيم باشة كة  0هتد، ئةوة زيادةية و تةعريفةكةى تَيا داوة، لة خاَلى ....... كردن و 
ةت بَيــت بكرَيــت بــة ثَــةى وةزيــر، لةبةرئــةوةى دةســةآلتى زيــاترة و دةتــوانَى زيــاتر  دةَلَيــت بــة ثَــةى تايبــ

ئيشةكانى خؤى ر اثةر ينَيت و ئةو دةستةيةش دةستةيةكى سةربةخؤية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كـة بكـرَى   
، من ثَيم واية هاووآلتى هةرَيم بَيت و بةردةوام لة هةرَيم دا دابنيشَيت/ ، يةكةم3بة ثَةى وةزير، لة خاَلى 

بــةردةوام لــة هةرَيمــدا دابنيشــَيت ئــةوة بــة مــةرج نــةطريدرَيت، مــادام هــاووآلتى هــةرَيمى كوردســتانة ئــةو    
كةسةش دةكرَيت مةسةلةن لة كـةيرى هـةرَيمى كوردسـتانين دابنيشـَيت و ئةرةكـةكانى خـؤى جـَى بـةجَى         

كى سياسـى نـةبَى و موسـتةقيل و    تةئيـد دةكـةم كـة سـةربة هـي  اليـةنيَ       فاضذل بكات، ئةو ثَيشنيارةى كـاك  
 .سةربةخؤ بَيت، زؤر سوثاس

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حسن رةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ان يكذان حاصذال علذى شذماد   امعيذة أوليذة علذى        : )ديارة من بة نيسبةت شـروتى سـةرؤك لـة خـاَلى دووةم    

ين بكرَيـت كـة ئةمـة شـتَيكى ئيختساسـية و      (تأهيل)بة رةئى من ثَيويستة باسى   ، ئةمة باشة، بةآلم(االقل
ومأيال تأييال عاليا فى القذانان أو العلذام السياسذية    )زؤر موهيمة، بؤية لَيرة شتَيا ئيزارة بكرَيت بة ناوى، 

، ثـَين  (دا لذيف ومشذما )كة ئـةوة تؤزَيـا مةتاتيـة، ئةطـةر بيكـةين      ( ومتمتعا )بؤ بةشةكةى ترى ( أو الرتباية
 .، زؤر سوثاس(بالنزاية والكفاء  واخلرب )كةرائة 

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان رةرموو
 
 
 



 118 

 :بةر َيز تارا ئةسعةدى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئـةو كةسـةى بـة سـةرؤكى دةسـتة دادةمـةزرَى وا بـة باشـى         )كة دةَلَى   3جةنابى سةرؤك من بةس لة خاَلى 
ــةو ئة ــةبَيت      دةزا  ئ ــةى ه ــت و بر وانام ــاووآلتى بَي ــة ه ــدراوة ب ــة دان ــةى ك ــة لةوان ــةتى، جط ــةى هةي زموون

 .ساَل ئةزموونى كاركردنى بؤ زيادبكرَيت، سوثاس 3زيادكردنى 
:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك زانا رةرموو
 : ة كريم رؤو  زانا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــة   بـــة نيســـبةت ئـــةم ماددةيـــةوة مـــ  ــةند ســـيغةيةك دابر َيذرَيتـــةوة يـــةكَيا لـ ــنياز دةكـــةم بـــة ضـ ن ثَيشـ

ئةشكاليةتةكانى ئةم دةقة ياسايية ئةوةية كـة بـؤ ناسـاندنى دةسـتةواذةى رةئـي  هـةمان سـيغةى وةزيـرى         
يا الرئيس االعلى للازار  يا )بةكارهَيناوةتةوة، يةعنى ئةطةر سةيرى هةر ثرؤذة ياسايةكى تر بكةي دةَلَى 

بةس لَيـرةدا دةسـتةواذةى ئيـدارى هةيـة، يـةعنى جَيطـةى ثرسـيارة رةئيسـى ئيـدارى ئـةم            (الدارىالرئيس ا
دةستةية ضية، يةعنى رةئيسَيا يان شتَيكى ترمان هةية لة ثاَل ئةم دةستةية، بةآلم لةطةَل ناوةرؤكةكةيدا 

بةكاردةهَيندرَى و بـةآلم  هةندَى سياكةى تردا ر استةوخؤ هةمان دةستةواذة بةكاردةهَيندرَى كة بؤ وةزارةت 
ََـَين ئـةم دةسـتةواذةية ض مانايـةك        لَيرةدا دةستةواذةى ئيدارة زياد كراوة بةر َيزانى ليذنةى ياسـايى ثَيمـان ب

ئةمانــة  (وممنذذل اهليئذذة لذذدى اجلمذذات احلكاميذذة )لــة عيبارةتةكــةدا / ، دووةم(رةئيســى ئيــدارى)دةطةيــةنَى 
ببَيتـة كةسـَيكى    (ويا املهنل القانانى للميئة)البربَيت، بنووسرَيت هةمووى عيباراتى زيادن، ثَيشنياز دةكةم 

يعذني  ) بـة نيسـبةت بر طـةى دووةمـةوة كاتَيـا دةَلَيـت       / ر َيطةثَيدراو وةكو بةر َيزان ئاماذةيان ثَييـدا، سـَييةم  
واذةية ثشتطريى ئةو ر ايـة دةكـةم كـة دةَلَيـت ئـةو دةسـتة      ( الرئيس بدر ة  اصة بأقرتاح من اجمللس الازراء

البربَيت بة هي  شَيوةيةك ئةجنومةنى وةزيران دةورى نةبَيت لة دانانيدا، ئةطةر بكرَيت بة هـةمان شـَيوةى   
ئةوةى كة لة ياسايةكةى عرياقدا هةية، ليذنةيةكى خوبةرا ثَيا بهَينـدرَيت كـة لـة قـانونى عرياقـى دا بـاس       

بَيـت، بـا نوَينـةرى ثةرلـةمانى تيـا بَيـت، بـا         كةسن با نوَينةرانى ئةجنومةنى وةزيرانـى تيـا   18لةوة دةكات 
نوَينةرى مةجَسى قةزاى تيا بَيت، ئةوانة وةك بة ئيعالنَيكى وةتةنيـةت بتـوانن ئـةو كةسـانة هةَلبـذَيرن و      
ثاشان ئةو مورةشةحةكة دةخةنة بةردةمى ثةرلةمان و بؤ ئةوةى ثةرلةمان دةنطـى لةسـةر بـدات، لَيرةشـدا     

، (بعد مصادقة الربملان على املرشح باالغلبيذة املطلقذة لعذدد االع ذاء احلاضذرين     )ئةشكاليةتَيكى ترمان هةية 
يــةعنى ثةرلــةمان بر ياريــان لةســةر دةدات بــة زؤرينــةى ر ةهــاى ئامــادةبووان، يــةعنى تــؤ نيســابى قــانونى     

ةطـةر  كةسة ئةطةر ر َيذةكةى وةربطرين، يةعنى تؤ زؤرينةى ر ةهاى ئةو ئامادة بووة، يةعنى ئ 81ثةرلةمان 
 32كةسـة   81ئةنـدام ئامـادة بَيـت نيسـابى قـانونى موكتةمَـة، لـةو         81ر ؤذَيا لة ثةرلةمانى كوردسـتاندا  

ئةندام دةنطى لةسةر بدات، ئةو كةسة هةَلدةبذَيردرَيت، يةعنى با تؤزَيا لة سةنطى ئـةم   09ئةندام بَيت و 
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ََةقـة بَيـت،      شتةش كةم نةكرَيتةوة، بةو شَيوةيةى كة هةية بـا ر َيذةيـةكى ياسـا    يى بَيـت، بـا ئةكَةبيـةى موت
حازرينى ىَل البربَيت، يـةعنى هةسـت دةكـةم ئـةو بـارة السـةنطة، جـؤرة هاوسـةنطيةكى ال دروسـت دةكرَيـت،           

بة نيسبةت دةست نيشان كردنى ئةو مةرجانةى كة بؤ ئةو كةسانة دانـدراوة، دوو خـاَل طرنطـة كـة     / سَييةم
يان ئــةو مــودة زةمةنيــةى كــة ئــةو كةســة تيــا دةبَيتــة ســةرؤكى ئــةو  لةوَيــدا ئامــاذةى ثــَى نــةدراوة، يةكــةم

دةستةية، بؤ ماوةى ضةند ساَل دةبَيتة سـةرؤكى دةسـتةكة، دةسـت نيشـان بكرَيـت دوو سـاَلة، ضـوار سـاَلة،         
مودةيةكى بؤ بنووسرَيت ئةم كةسة بؤ ماوةى ئةوةندة سـاَلة دةبَيـت، نـةك بـة هةتاهـةتايى، يـاخود هـةر ض        

َََي  ئةطةر وةراتى كرد، يـةعنى كؤمـةَلَيا حاَلـةتى    كاتَيا لة ثةر لةمان كؤمةَلَيا مةرجى ترى بؤ دابنَي  ب
ترى بؤ دابندرَيت، ئةمة حاَلةتى ئيستسنائية، لة هـةمان كاتـدا تةمـةنى ئـةو كةسـةى كـة دةبَيتـة سـةرؤكى         

انا و لَيهـاتوويى ئـةو كةسـة    ئةودةستةيةش بة بر واى من لَيرة طرنطة، مادام ئَيمة لَيرةدا باس لة خيربة و تو
دةكــةين كــة دةبَيتــة ســةرؤكى دةســتةى بــاآلى مــارى مــرؤَ  تةمــةنى طرنطــة و لــة هــةمان كاتــدا تةمــةنى      
كاركردنيشى طرنطة كة لـة  نـاو دةسـتةية ئامـاذةى ثـَى بـدرَيت، وَيـر اى ثشـتطريى كردنيشـم لـةو ر ايـةى كـة             

ئينتماى نـةبَى بـؤ   ( منتهى اىل اية تنظيهات سياسية غري)دةَلَيت مةرروزة بر طةيةك زيادبكرَيت بنووسرَيت 
 .هي  يةكَيا لة ر َيكخستنة سياسيةكان لة هةرَيمدا، زؤر سوثاس

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةيام خان رةرموو

 :حممدام  بةر َيز ثةيام ا د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةم دةستةية بة خؤ كانديد كـردن بَيـت بـؤ ئـةو      زانا دةكةم، سةرؤكى.ديارة ثشتطريى تةواوم لة قسةكانى د
ليذنةيــة، تــا ئــةو ليذنةيــة وةكــو ئيشــارةتى ثَيــدا لــة ثةرلــةمان و مونةزةماتيشــى تيــا بَيــت، نوَينــةرى            
ر َيكخراوةكانى تيـا بَيـت بـؤ ئـةوةى بـة سـي ى ثيشكةشـى بكـات و دوايـى بر يـارى ىَل بـدرَيت كـة ئـةوة بَيتـة               

دا سـوَيندى ياسـايى  ـوات، لةطـةَل ئةوةشـدا كـة دةبَيـت باسـى ئـةو خاَلـة            ثةرلـةمان و لةبـةردةم ثةرلـةمان   
بكرَيت كة ماوةى ضةند ساَل ئةو كةسة لةوَى بةردةوام دةبَيت لـة ئيشـةكةيدا، ئـةو رـةترة زةمةنيـة ديـارى       
بكرَيت لةطةَل تةمةنى ئةو كةسة ، هةروةها شارةزاييةكى هةبَيت لةبوارى مارةكانى مرؤَ و دواتـرين ئـةو   

 .خاَلة تةئكيد دةكةينةوة لة هي  اليةنَيا نةبَيت و لة هي  ر َيكخستنةكان نةبَيت، زؤر سوثاس
:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةيل خان رةرموو

 :ا د عنهان بةر َيز سيوةيل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رئيس اهليئذة يذا رئذيس    : ال،او 2املادد  )بة نيسبةت ئةو ماددةية كة لة عةرةبيةكةيةوة دةست ثَى دةكةين 
( وتصذذدر منذذيف القذذرارات)، ثــَيم باشــة (االدارى للميئذذة واملسذذؤول املباشذذر عذذن متنيذذل سياسذذاتما و تصذذدر عنذذيف 
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وتصذدر منذيف القذرارات واالوامذر     )لةبةرئةوةى قةرارات  بر يار لةوَيوة دةردةضَيت، نـةك لةسـةرى دةرضـينت،    
مـن ثـَيم   ( اهليئذة بدر ذة  اصذة وبذاقرتاح مذن برملذان كاردسذتان       يعني رئيس : ثانيا)، (اخل........ والتعليهات

يشذرتط فذيهن   : ثالنذا )بَيـت باشـرتة،   (بالتنسيق مذخأ جملذس الذازراء   )بَيت، ( من برملان كاردستان)باشة ئةطةر 
، ئةطـةر بـةر َيزان لـة    (شروط تعذني رئذيس اهليئذة   )سيغةكةى ثَيم باشة وةها بنووسرَيت ( يعني رئيسا للميئة

ان يكذان حاصذال علذى    / 0: ثالنذا )نونى نازا  رةئيان لةسةر هةيـة يـان ئةنـدامانى ثةرلـةمان، لـة      ليذنةى قا
ئةوة بة نيسبةت  ،(شماد   امعية أولية على االقل ومستقال ومتهتعا بالكفاء واخلرب  فى جمال حقاق االنسان

ومـةنى وةزيرانـة بـة    ئـةوة ثَيشـنيارى ئةجن  0لـة بر طـةى    2عةرةبيةكةى، بة نيسبةت كورديةكةشى ماددةى 
ئةو كةسةى بة سةرؤكى دةستةكة دامةزرا ثَيم باشـة بنووسـرَيت   / 3عةرةبى طودان ثةرلةمانى كوردستان، 

نازا  مـن سـيغةكةم ئـاوا ثـَى باشـرتة، يـان مةرجـةكانى دانـانى         ( مةرجةكانى دامةزراندنى سةرؤكى دةستة)
ية دامةزرا بَيت لةيةك لة رةرمانطةكان، بـةآلم  سةرؤكى دةستة، لةبةرئةوةى سةرؤكى دةستة بؤ خؤى لةوانة

لةو جةربانـةى كـة دةسـةآلتى سـةركوت      2خاَلى  3ئةطةر دابندرَى مةرجةكانى دانانى سةرؤكى دةستة، لة 
كار تَيوةى طالبوو، تةبعةن دةسةآلتى سةركوتكار ئةجنامى داوة نةك تَيوةطالوة، ئةجنامى داوة جةربـةكان و  

بةشـدارى ئـةو تاوانانـةى نـةكردبَيت كـة دةسـةآلتى سـةركوتكار ئـةجنامى         )بنووسـرَيت  تاوانةكان، ثَيم باشة 
 .، زؤر سوثاس(داوة

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان رةرموو عظيهة

 :حسن جنم الدين عظيهةبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيمة باس لة دانـانى دةسـتةيةك   دا ئةو ثرؤذةيةى كة هاتووةتة بةردةستى ئ 1لة بر طةى  8ديارة لة ماددةى 
دةكات كة وةزارةتَيا هةَلوةشَيندراوةتةوة، وةزارةتَيا بووة لة ذَير دةستةآلتى جَى بةجَى كردن دابووة، لَيرة 
لة دروست بوونى دةستةكةدا باس لةوة دةكرَيت كة ئةم ثرؤذةية ثرؤذةيةكة سـةربةخؤيى مارـةكانى مـرؤَ    

م بة ثَيى ئةم ثرؤذةية كة هاتووةتة بةردةسـتى ئَيمـة لـة حكومةتـةوة     لة كوردستاندا دةستةبةر دةكات، بةآل
ديارة ئةم ثرؤذةية بؤ خؤى سةربةخؤيى ثَيوة ديار نية، يـةك لةوانـة كـة باسـى سـةرؤكى دةسـتةكة دةكـات        
هي  ر وونكردنةوةيةكى نةداوة ئايا سةرؤكى دةسـتةكة بـة ض شـَيوةيةك هـةر لَيـرة دةبووايـة بـة ماددةيـةك         

ايةتةوة كة ئةو دةستةية ضؤن هةَلدةبـذَيرَى و بـة ض شـَيوةيةك كـة بـة كانديـد كردنـة يـان وةكـو          ر وون بكر
دائريةيةكة، يان ئةوةية كـة يةكسـةر وةكـو رةرمانطةيـةك خـةَلكى بـؤ دادةمةزرَينـدرَى و دادةنـدرَيت، لَيـرة          

كردنـى سياسـةتى    دةَلَيت سةرؤكى دةستة سةرؤكى ئيدارةى دةستةكةية و يةكسةر بةرثرسة لـة جـَى بـةجىَ   
ــة ئــةو             ــةوة نــةكراوة ك ــاس ل ــي  شــَيوةيةك ب ــرة بــة ه ــةكانى، لَي ــار و رــةرمان و ر َينمايي ــتةكة و بر ي دةس
ئةجنومةنةى يان ئةو بةشانةى كـة لـةم رةرمانطةيـة ئـين دةكـةن ئايـا بـةس تـةنها سـةرؤكى دةسـتةكة بـة            

انةى كة لةو بةشانةى تـرى ئـين   شيوةيةكى دانان دائةنرَى و ئةوين بةرثرس دةكرَيت لةوةى كة ئةو كةس
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دةكةن يان لةو بةر وَيوبةراتيانة دائةنرَين، سةرؤكى دةستة داينا هةمان شَيوةى جاران دةطرَيتةوة، من ثـَيم  
واية ئةم هي  سةربةخؤييةكى ثَيوة ديار نية، خاَلَيكى تر لةسةر ئةوةى كة لَيرة دةَلَيت سةرؤكى دةستة بـة  

ئةجنومـةنى وةزيـران، مـن ثـَيم وايـة دةبَيـت لةسـةر ثَيشـنيارى ئةجنومـةنى          ثَةى تايبةت لةسةر ثَيشنيارى 
وةزيران نةبَيت، ئَيمة دةمانةوَى دةستةيةكى سةربةخؤ بـَي و لـةذَير دةسـةآلتى ثةرلـةمان و لـة ثةرلةمانـدا       

ت هةَلبذَيردرَى، هةموو دةستةكة نةك تةنها سةرؤكى دةستةكة، ئةو دةستةيةى كة دادةندرَى بة دةنطدان بَي
و لة ثةرلةمانى كوردستان ئـةو دةسـتةية هةَلبـذَيردرَى، خـاَلَيكى تـر كـة لَيـرة ئـةو كةسـةى كـة دةبَيـت بـة             

كةسَيكى بـَى اليـةن بَيـت،     8سةرؤكى دةستةكة من ثَيمواية خاَلَيكى بؤ زيادبكرَيت، لَيرةشدا ببَيت بة خاَلى 
 .سوثاس

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عدنان رةرموو

 :ا د عنهانعدنان  بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةر استى دا سةالحيةتَيكى زؤر بة رةئيسةكة دراوة بـة بـَى ئـةوةى كـة لـة برطةيـةكى تـردا قسـة         : لةسةر دوآل
ــن        ــة م ــت، بؤي ــةهامى مةجَســةكة كرابَي ــةعريفى م ــةوةى ت ــَى ئ ــة ب ــت ب ــة دةكرَي ــى هةيئةك ــةر مةجَس لةس

  و هاوكارةكـا ، بـةآلم بةاليـةنى كـةم وةكـو حـةلَيكى وةسـةت دةتـوان          هةرضةندة هاور ام لةطةَل هاور َيكا
ََــَي  بــةدواى  ََــَي  ( ورــ  ال ــانون)ب واتــة مةجَســى هةيئةكــة هــةموو ( بعــد اقرارهــا مــن اَــ  ا يئــة) ب

َََي  تةنفيزى دةكات و ئيسدارى قةرارةكةى دةكات،  هـا  بعـد اقرار ) بر يارةكان دةدات، دواتر ئةم رةئيسة با ب
َََي  قـةرارى جـةماعى هـةبَيت، ضـونكة         ( من اَ  ا يئة من بة زةرورى دةزا  بؤ ئـةوةى جؤرَيـا لـة بـاب

ئةمة هةيئةية لةر استى دا ئيرتهاداتى جياوازى تياية و ثةيوةستة بة مارى مرؤَةوة، لةوانةية هـةموو ئـةو   
سـةر دووةم و سـَييةم دةَلـَيم، لةسـةر     سةآلحياتانة بة كةسَيكةوة بَيت، من بة كورتى لَيرة قسـةكانى خـؤم لة  

دووةم لة ر استى دا من ديارة هـاور ام ئةمـة ببةسـرتَيتةوة بـة ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة هةيئةيةكـة سـةر بـة          
ثةرلةمانة، بؤية زؤر طرنطة ر ؤَلى ليذنةى مارى مرؤَ لة ثةرلةماندا لة ئيختيار كردنى كةسـةكة، بؤيـة مـن    

تشكل جلنة  اصة ال تيار رئيس اهليئة مذن قبذل برملذان كاردسذتان تتكذان      : ياثان)ثَيم واية واى ىَل بكرَيت، 
هةيئةيةك و ليذنةيةكى تايبـةت لةاليـةن ليذنـةى مـارى مرؤَـةوة تةشـكيل بكرَيـت، لةاليـةن         (اع اء 9من 

كةس، ثَينريان لة ئةندامانى ليذنةى مـارى مرؤَـى ثةرلـةمان بـن بـة ر ةضـاوكردنى بـوونى         9ثةرلةمانةوة 
ؤنةكانى ئــةو ليذنةيــة، يــةكَيكيان لــة ســوَلةتةى دادوةرى بَيــت، يــةكَيكيان لــة نوَينةرايــةتى نةتــةوة  رراكســي

يةكطرتووةكان بؤ مارى مرؤَ بَيت، يةكَيكيشيان لة ر َيكخراوةكانى مارى مرؤَ يان دوانيان لة ر َيكخراوةكـانى  
كـو ئـةوةى كـاك عمـر باسـى كـردو       مارى مرؤَ بن، من ثَيم واية ئةمةش زؤر طرنطة، ديارة بـة شـَيوةيةك وة  

برادةرانين باسيان كرد بة شَيوةى سي ى بَيت، سي يةكانيان بـدةن بـة ليذنـةى مـارى مـرؤَ لـة ثةرلـةمانى        
كوردستاندا، ئةم ليذنةية سةيرى سي يةكانيان بكات و سةيرى كارنامةيان بكات و دواتر ئيختيارةكـة  اتـة   
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ََةقـة لـة          بةردةم ثةرلةمان، ديارة من هاور ام لةطةَل ئـةوةى كـة تةسـدي ى ثةرلـةمانين بـة ئةكَةبيـةى موت
، ئةوةى تر سةربةخؤييةكة لةر استى دا، (عدد أع اء الربملان)، يةعنى (احلاضرين)عةدةدى ئةعزا بَيت، نةك 

ئــةوة طرنطــة لةوانةيــة بــؤ ئــةم ليذنةيــة طــرنب بَيــت، تةبعــةن لةطــةَل ر َيــزم بــؤ كةســانَيا كــة لــة حيزبــة   
شارةزان لةم بوارة، بةآلم بؤ ليذنةيةكى لةم ضةشنة بوونى سةربةخؤيى طرنطة، بؤية اليةنى سياسيةكانن و 

كةم دةبَيت وا قسة لةسةر ئةوة بكةين كة ئةو كةسةى دةبَيتة سةرؤكى ئةم هينة تةعةهود بدات كـة كـارى   
ة دةكـات،  حيزبى ناكات، يان تةؤيدى كارى حيزبى خؤى دةكات لـةو مـاوةى كـة سـةرؤكايةتى ئـةم ليذنةيـ      

 .سوثاس
:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك سةرهةنب رةرموو

 :حممد بةر َيز سةرهةنب ررج
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة ئةندامانى بةر َيز زؤربةيان قسةكانى ئَيمةيان كـرد، وَيـر اى تةئكيـد كردنـةوةم لةسـةر ئـةوةى كـة زؤر        
ةجنومةنى وةزيرانـى تيـا نـةبَيت ر اسـتةوخؤ ثةرلـةمان      زةرورة كة ئةم دةستةية دانانى كةسةكة دةخالةتى ئ

خــؤى بــةو كــارة هةســتَيت و دةورَيكــى رةئيســين لــةم مةوزوعــة ببينــَى و بَيتــة ليذنــةى مــارى مــرؤَ لــة     
ثةرلةمانى خؤمان، لَيرة لة ثةرلةمانى كوردسـتان، ثشـتيوانى ئـةو ثَيشـنيازةش دةكـةم كـة ثةسـةند كردنـى         

نةوة بة زؤرينةى ر ةهاى ئةندامانى ثةرلـةمان بَيـت، نـةك بـة زؤرينـةى ر ةهـاى       ثاَلَيوراوةكة لةاليةن ثةرلةما
 .ئامادةبووان بَيت، زؤر سوثاس

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك رزطار رةرموو

 :بةر َيز رزطار حممد ام 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كــة   86م، لــة مــاددةى  لةر اســتى دا مــن دةمــةوَيت لةســةر مــةوزوعى موســادةقةى ثةرلــةمان قســة بكــة        
سةآلحيةتةكانى ثةرلةمانى ديارى كردووة، باس لةتةمسيةى رةئيسى سوَلتةى تةنفيزى و ئةعزاكانى دةكات، 

ــة ى   ــةَل م ــةر ثيقذذيفلةط ــحابى      11، ه ــةعينى ئةس ــةر ت ــة لةس ــا ني ــادةقةى تي ــدةوة موس ــةم خوَين رةقةرةك
بكـةى لـة    18ئةطةر سـةيرى مـاددةى   دةرةجاتى خاص، ئةمة وةكو موسادةقةى ثةرلةمان لةسةر مورةشةح، 

تعذني وعذزل كبذار مذاظفى مذن أصذحاب الذدر ات        )قانونى سةرؤكايةتى هـةرَيم ئـةو لـةوَى بـاس دةكـات كـة       
، لَيرة نازا  ئايا نةسةكة ثةرلةمان ئيسعاف دةكات كة ئةم مةسةلةية بَيتة بةردةمى بـؤ موسـادةقة   (اخلاصة

ة كـَى ئي رتاحـى بكـات  و بـةرزى بكاتـةوة بـؤ سـةرؤكايةتى        كردن يان نا، ئةطةر قسة لةسةر ئةوة بكـةين كـ  
يعني رئيس اهليئة بدر ة  اصة بعذد ا تيذازه امتحانذا    )هةرَيم كة مةرسومى ثَى دةرضَيت، ثَيم واية ئةمة 

لة مةجاىل ح وقى ئينسان لة هةيئةيةكى سوالسى لة يـةكَى لـة كوليـاتى قـانون، يـةعنى       (حتريريا أو شفايا
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تر عيالقةى بة قانون هةية و زياتر ثةيوةندى بة قانون و بة ح وقى ئينسان هةيـة، جـا   ئةو مةسةلةية زيا
ئةوة ئةطةر بريى ىَل بكرَيتةوة ئايا ئةو هةيةئةتة عزويةكى مامؤستاى جاميعة بَيت يان هةر دةسـت نيشـان   

ى عيَمـى  كردنى ئةو هةيئة سوالسية لة كوليةى قانون بة تةحديد كردنى وةزيرى تةعَيمى عـاىل و بةحسـ  
دةست نيشانى ئةو هةيئةتة بكات كة ئيمتيحانةكة بكةن، ئةمة لةاليةك، لةاليةكى ترةوة دةبَيت ئةو كةسـة  

َََيـى        يتعمذد بعذدم ممارسذة العهذل احلزبذى بعذد       )ريعَةن موستةقل بَيـت، وةك كـاك عـدنان طـوتى دةشـكرَى ب
ابطـرَى هـةتاوةكو ىَل دةبَيتـةوة لـة     ئةطةر حيزبين بَيت ئةو تةعةهودة بدات لةكارى حيزبى خؤى ر ( تعينيف

نةسى قانونيمان نية، يةعنى ئةو كةليمةية قانونى نية، ئَيمة لـة  ( خمَة باالعتبار)ئيشةكةى، ئةو كةليمةى 
وة ( ااـرائيم اثخَـة بالشـرف   )لة قانونى ع وباتدا كة باس لة جةرائيمى موخيَة دةكـات، دةَلَيـت    6ماددةى 

و تةزوير، لةوَى وةسفى كردووة، دةمةوَى دةقي  بَيت كةليمةكة، كةليمةى ناوى بردووة سةرقة و ئيختالس 
شــةرةرى بــةكارهَيناوة، نــةك ئيعتبــار، ئــةوة قــانونى رةدى ئيعتبــار هــةبوو كــاتى خــؤى، ئــةوة خؤشــى ئيَغــا 
بووةتةوة لة هةرتايةكانةوة ئيَغا بووةتةوة، ئي رتاح دةكةم رةقةرةيةكى بـؤ زيـاد بكرَيـت كـة ثـَين سـوَيند       

ال ارس رئيس اهليئة أعهاليف اال بعذد ادائذيف الذيهني القانانيذة     )واردن مومارةسةى ئيشةكةى نةكات، يةعنى خ
اقسم باهلل العظيم ان احر  علذى اايذة وتعزيذز حقذاق االنسذان      : امام رئيس جملس الق اء، اليهني التالية

بــؤ ئيزارـة بكرَيـت ئــةوكات    ئـةو سوَيندةشـى   (فذى االقلذيم وامذارس اعهذذال وظذيفيت بامانذة ونزايذذة وحريذة      
 .كارةكانى دةست ثَى بكات، زؤر سوثاس

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شََير خان رةرموو

:صاد بةر َيز شََير حمى الدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
واديارة لة وةرطَير انى ثرؤذة ياساكة لة زمانى عةرةبى بؤ كورديةكةى هةنـدَيا تةرجومـةى حـةررى كـراوة،     

يةكســةر )، لــة كورديةكــة كراوةتــة (يذذا  الذذرئيس االدارى للميئذذة واملسذذؤل املباشذذر)كــة دةَلَيــت  1بر طــةى لــة 
َََي  ( بةرثرسة ( بةرثرسى ر استةوخؤية يان بةرثرسى يةكةمة، يان بةرثرسى سـةرةكية )وابزا  دةتوان  ب

كةَلـةتَيكى ئيمالئـى    0اَلى لـة خـ   3ئةوة زؤر تةرجومةيةكى حةررية، لة  بر طةى ( يةكسةر بةرثرسة)نةك 
نووسراوة، ئـةوة كةَلـةتَيكى   ( بةاليةنى كةمةوة بر وانامةى سةرةتايى زانكؤيى)، (النى كةم نووسراوة)كراوة، 

ََــَي    يــةعنى ( بر وانامــةى زانكــؤيى)ئيمالئيــة، بــةآلم بر وانامــةى زانكــؤيى ســةرةتايى يــان هــةر بةســة كــة ب
َََيى سةرةتايى   2ئةوها تةواو ترة، لـة خـاَلى   ( بر وانامةى زانكؤيى سةرةتايى)زانكؤيى، بةكالؤريؤس، نابَيت ب

دةَلَى لةو جةربانةدا كة دةسةآلتى سةركوتكار تَيـوةى طـالوة  بةشـدار نـةبوو بـَى، بـةر اى مـن هةريـةك ر ؤذ         
ئةوةى كة ثةيوةندى بة حيزبى بةع  كردبَيت قةت شايستةى ئـةوة نيـة  ببَيتـة سـةرؤكى ئـةو هةيئةيـة،       

ك هةر بةشدارى لة جةرائيم كردبَيت، ضونكة ئةوةى يـةك ر ؤذ ثةيوةنـدى بـة حيزبـى بـةع  كردبَيـت       نة
ََى مــارى مـرؤَ و دذى مرؤَايـةتى كـردووة، هةركةسـَيا لـةو حيزبــة            راشيسـت تـرين كـة طـةورةترين ثَيشـَي
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مـارى ئـةوةى نيـة    ر ؤذَيا لة ر ؤذان ثةيوةندى كردبَيت، كةواتة بةشدارة لةو جةربانة، بـة هـي  شـَيوةيةك    
 .ببَيتة سةرؤكى ئةو هةيئةية، زؤر سوثاس

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شََير خان رةرموو

:بةر َيز شََير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وابزا  برادةران زؤر باسى ئةو خاآلنةيان ( يشرتط فيهن يعني رئيسا للميئة) 3خاَلى  8بة نيسبةت ماددةى 

ان يكذان حاصذال علذى شذماد   امعيذة اوليذة       / ئةوةيان زؤر باشة، دووةم( من مااعنى االقليم أن يكان)كرد 
لةدواى ئةوةوة، ضونكة ئةو خاَلة زؤر طرنطة هـةر بـا رةبـت    ( متهتعا بالكفاء  واخلرب )بةآلم ئةو ( على االقل

ان اليقذل  ) ة دةَلَيت نةكرَيت بة شةهادةى جاميعةيةكةوة، وةكو ئةوةى كة لة مةجَسى مفةوةزيةى بةكدا ك
تةئكيد بكرَيت بؤ بةوةى بةر استى ئةو لياقةتةى ئةو، لةبةرئـةوةى ئيشـةكةى زؤر زؤر    (عاما 38عهره عن 

دواى  (أن يكذان مذن ذوى اخلذرب  فذى جمذال حقذاق االنسذان       )طرنطة، كة ئةو شةهادةى جامعيةكة دواى ئـةوة  
 .ر طرنطة، زؤر سوثاسئةوة زؤ( غري من ينتهى اىل اية تنظيهات سياسية)ئةوة 

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية خان رةرموو

:امساعيل بةر َيز مسرية عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
/ ببَيتـة دوو خـاَل، يةكـةم   (رئـي  ا يئـة  )من حةزدةكةم بةو جؤرةية بَيت  0بة نيسبةت بر طةى  8ماددةى 

تذل الربملانيذة ومنظهذات حقذاق االنسذان احملليذة اىل رئاسذة        تقديم علبات الرتشيح لرئاسة اهليئة مذن قبذل الك  
، بة يعني من قبل برملان كاردستان مباافقة االغلبية البسيطة ويصدر مرسام اقليهى بيالك/ ، دووةم(الربملان

يتهتخأ بالكفاء  والقابليذة واخلذرب  والنشذاط    / ئةوين بكرَيتة دوو خاَل، يةكةم 0لة بر طةى  3نيسبةت خاَلى 
 .، سوثاسحاصل على شماد   امعية اولية فى القانان/ دووةمال حقاق االنسان، فى جم

:بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك صباح رةرموو

:صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
َََي  كة ئـةم ماددةيـة بـؤ خـؤى دةيـةوَى بـاس لـة ثَيكهاتـةى ئـةم هةيئةيـة بكـا            ت و سةرةتا ثَيويستة ئةوة ب

 1تــةركيزى كردووةتــة ســةر شةخســى ســةرؤكى دةســتةكة، موالحــةزةى يةكــةم ئةوةيــة، ئَيمــة لــة مــاددةى   
هةندَيا عيبارادان داناوة بة ئيختسار، بةآلم ر ةضاوى ئةوةمان نةكردووة لـة كـاتى باسـكردنةكة، مةسـةلةن     

بَى دووبـارة ببَيتـةوة، كـة    طوتراوة رةئي ، يةعنى رةئيسى هةيئة، رةئيسى هةيئة ئةوةنـدة نـا   1لة ماددةى 
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لَيرةدا تةقريبةن دووجار يان زياتر دووبارة بؤتةوة، تةركيز لةسةر ئـةوة دةكـةم كـة كاتَيـا ئَيمـة بـةراورد       
دةكةين لة بةينى ياسايةكاندا بة تايبةتى ئةو ياسايانةى كة لة ناوةند دةردةضَى و ئةوةشى كة لـة هةرَيمـدا   

بدةين ئةوةى ئَيمة وةكو ر ؤذى ثَيشووش باسم كرد لةو بةهَيز تـر بَيـت   دةردةضَى لةر استى دا دةبَيت هةوَل 
عةلــةل ئةقــةل وةكــو ئــةو بَيــت، لَيــرةدا حيكمــةتى دروســت كردنــى ئــةم دةســتةية، دةســتةى ســةربةخؤى     
ثاراستنى مارى مرؤَ لة كوردستاندا بؤ ئةوةية لةو حاَلةتانةدا كـة هةسـت دةكرَيـت ئينتهاكـات دةكرَيـت بـؤ       

ن، دةبَيـت دسـتةيةك هـةبَيت سـةربةخؤ بـة مـةعناى كةليمـة بـؤ داكـؤكى كـردن لةمارـةكانى            ح وقى ئينسا
مــرؤَ، لةر اســتى دا ئــةم دةســتةية بــة ثَيــى ئــةو ثرؤذةيــةى كــة ئَيســتا لةبةردةســتمان دايــة، نيســبةتةن لــة   

َيت، وة سةربةخؤييةكةى كةم دةبَيتةوة كاتَيا كة بة ثَيشنيازى ئةجنومةنى وةزيران رةئيسةكةى ديارى بكر
لةو اليةشةوة بة مةرسومَيكى ئي َيمى تةع  ببَيـت دواى موسـادةقةى ثةرلـةمان، ئـةوةى كـة لـة عـرياق دا        
هةيــة تةماشــا دةكــةى ئــةوان زيــاتر تــةركيزيان كردووةتــة ســةر ئةجنومــةنى دةســتةكة، ثاشــان ئةجنومــةنى  

ةيـة ببـَى بـة سـةرؤكى دةسـتة      دةستة بؤ خؤى لةناو ئةندامةكانيدا كة هةر كامَيكيـان شايسـتةى ئـةوةيان ه   
يــةكَيا هةَلدةبــذَيرن، ئاليــةتى  ثَيكهَينــانى ئــةم دةســتةية، ضــاكرت وابــوو لةاليــةن ثةرلــةمانى كوردســتانةوة 
ليذنةيةك لة ثسثؤران ثَيكبهَيندرَيت كة نوَينةرى هةم ثةرلةمانى تَيدا بَيت لةليذنةى مارى مرؤَ، نوَينةرى 

ــدا بَيـــت، وة  ــةرى    ئةجنومـــةنى وةزيرانـــى تَيـ ــت، هـــةروةها نوَينـ ــةرى ئةجنومـــةنى دادوةرى تَيـــدا بَيـ نوَينـ
ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى و ثاشان ئةطةر بكرَيت مةكتةبى ئومةمى موتةحيدة بؤ ح ـوقى ئينسـان،   
ئةمان بَين كةسانَيا تةرشيح بكةن بؤ ئةوةى ببَى بة ئةندامى دةستة، يةعنى بةو سيغةى كة ئَيستا لَيـرةدا  

ةر اســتى دا هةســت دةكــةين ســةرؤكى دةســتة موجــةرةد وةزيرَيكــة و مةؤوعةيــةك مــوةزةرى         هةيــة، ل
لةبةردةست داية، بةآلم ئةطةر ببَى بة دةستةيةكى وةها هـةر كامَيكيـان شايسـتةيةكى تـةواويان هـةبَيت بـؤ       

نى ئةوةى سةرؤكى دةستة بَيت، يةعنى دةبَيـت بـة لوتكةيـةك لـةناو مةؤوعةيـةك لـةناو لوتكةيـةك، يـةع        
دةبَيت بة ئينسانَيكى طةورة بةر استى لـةناو مةؤوعةيـةكى طـةورةدا، كةسـَيكة     ( عهالقا بني اقزام)نابَى بة 

طةورة لةناو مةؤوعةيةكى طةورةدا، بؤية ئاليةتةكة ثَيشنياز دةكةم كة بةو شَيوةية بَيت كة دةستةكة زؤر 
بَيت، يةكَيا كة لة هةموويان زياتر شايةتى بـؤ  طرنطى ثَى بدرَيت لة ثَيكهَينانى دا ئينرا دةستةكة بؤ خؤى 

دةدرَيــت كــة كةرائــةتى هةيــة و خيــربةى هةيــة، ئةمــة يــةك، دَيينــة ســةر ئــةوةى باســى شــةهادةى جــامعى   
دةكرَيت، لةر استى دا بة تةنها هةَلطرتن و دارا بوونى شةهادةيةكى جامعى كارى نية، بةَلكو دةبَيـت كةسـَيا   

يـةن كةسـانى ثسـثؤرةوة كـة كةرائـةتى هةيـة، شـارةزايى هةيـة، ضـونكة ئَيسـتا           بَيت شايةتى بـؤ بـدرَيت لةال  
خؤتان دةزانن شةهادة وةرطرتن ر ةنطة ئاسان بَيت، يةعنى شةهادة وةرطرتن ئاسانة، بةآلم زانـا بـوون و دانـا    

رَيت كة بوون و شارةزا بوون، لةر استى دا موئةهيالتَيكى زياترى لة مةسةلةى شةهادة دةوَى، باسى ئةوة دةك
لةر ووى ئينتماى ركريةوة ديارة ناتوان  ئَيمة سنوور دانَي  بؤ كةسَيا، بةآلم تةماشـا دةكـةين لـة عرياقـدا     
بة مةرج وةرطرياوة لة قانونةكةى لة ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق دا دةرضووة، دةبَيت ئينتمـاى نـةبَيت بـؤ    

ــة     ــؤ ت ــةبَيت ب ــاى ن ــة ئينتم ــةن، ك ــى موعةي ــةنزبَيكى سياس ــانةى   ت ــاتر نيش ــةن، زي ــى موعةي نزبَيكى سياس
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سةربةخؤيى بة دةستةكةوة دةردةكةوَيت، نةك تـةنها سـةرؤكةكة، بـةَلكو ئةندامةكانيشـى بـة هـةمان شـَيوة        
حةق واية كة سةر بةاليةنَيكى سياسـى ديـارى كـراو نـةبن، بـةر َيزان مـةوزوعى سـوَيند خـواردنين، ئةطـةر          

ئاطـاداري   ةم ماددةيـةدا، يـان سـيغةيةك ئيتيفـاقى لةسـةر بكـةين بـؤ       ئَيمة ديارى بكةين بة سيغةيةك هةر ل
ئةوة ب  كـة نيسـبةتَيكين دابنَيـن  بـؤ ئـةو كةمينـة نةتةوةييانـة يـان كةمينـة ئـايين و ئةسـنيانةي كـة             
لةكوردستاندا هةن، ئةوانين بةثَييي نيسبةتي خؤيان نوَينـةريان لـةم دةسـتةيةدا هـةبَيت، نيسـبةتي ذنـان       

ت بةثَييي ئـةوةي كـة ئَيسـتاكة داكـؤكي زؤر لـة مـام ذنـان دةكرَيـت، ئـةمانين حـةقي خؤيانـة،            دياري بكرَي
ثاشان باس لةوة بكرَيـت كـة سـةرؤكي دةسـتة بـة ثَـةي وةزيـر بَيـت، جَيطرَيكـي هـةبَيت بـة ثَـةي جَيطـري              

ةي وةزيــر، هــةركامين لــة ئةندامــةكاني دةســتة بــة ثَــةي مــوديري عــام بــن، ديــارة مــاددةي ضــوارةم بر طــ   
بريتيـة لةسـةرؤكي دةسـتةو مةسـئولي موباشـريةو      : الـرئي  )يةكةمةكةشي زؤر دوروو درَيذة، هةر بوتراية 

يةعين بؤ ئةبَيت ئَيمة هةميشة ئةو تةرييالتة لةماددةيةكدا، يةعين هةر ( مةسئولي قانوني ئةم دةستةية
ردنـي وشـةيةك، بـةآلم تـا     كةس بؤي هةية وشةيةك ئيزارة بكات، هةر كةسةش ثاساوي هةيـة، بـؤ ئيزارـة ك   

عيبارةتةكان بةر اسيت كورت تر بن مورةكـةز تـر بـن، مرونـةت بـؤ تةرسـريو مـةجال بـؤ لَيكدانـةوةي زيـاتر           
 .دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، مسري سَيم، رةرموو
 :بةر َيز مسري سَيم ام  بة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
واتـة لـة   ( هيئـة مسـت َة  )كا  كران بةس يةك، دوو تةئكيد كردنـةوةم هةيـة، كـة وتـراوة     بةر اسيت من قسة

دةسةآلتي تةنفيزي موستةقيَة، نةك لة شيت تر، بؤية ثَيويستة دةسةآلتي تةنفيزي، دةسةآلتي دياريكردني 
يار نية، كَي دياريكردني دةستةكة جيهةتةكة ديار نية، مةرجةعةتةكة د: ئةم دةستةية نةبَيت، خاَلي دووةم

دياري دةكات،، ذمارةكانيان ضةندة، بة ض ميكانيزمَيا دياري دةكرَيت،، ئةطةر تةنها سةرؤك دياري بكرَيـت  
و لةاليةن ثةرلةمانيشةوة دياري بكرَيت، ديسانةوة ثَيويست دةكات كؤي دةستةكة هةموويان ديـاري بكـرَين،   

ت، تةبيعي ئـةوة دةبَيـت ثةرلـةمان ميكانيزمةكـةي     لةناو دةستةكةشدا لةنَيوان خؤياندا سةرؤك دياري بكرَي
( 4)كاتي سةرؤكايةتي دياري كراو نية لة ياساكةدا، ثَيويستة ئةوين دياري بكرَيت كة : دياري بكات، سَييةم

 .ساَلة، يان ساآلنةية، كاتةكةي دياري بكرَيت، سوثاس(2)ساَلة يان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ، رةرموو
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 :َيز كاردؤ حممد ثريداودبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ تةئكدي كردنةوة لةسةر بؤضووني هاوكارا  زيـاتر ئـةوةي كـة ثةيوةنـدي بـة سـةربةخؤيي هـةبوو، كـة         
سةرؤكي دةستةكة بةالي منةوة ثَيويستة سةر بةهي  ر َيكخستنَيكي سياسـي نـةبَيت، يـان ئـةم مةرجـةي بـؤ       

ؤستة وةردةطرَيت، دةبَي ثةباني ئةوة بدات تا لةو ثؤسـتة دةمَينَيتـةوة ئينتيمـاي    دابندرَيت، كاتَي كة ئةو ث
ــةين ثةيوةنــدي بــة       ــتة قســةي لةســةر بك ــاَلَيكي تــر، كــة ثَيويس ــتنَيكي سياســي نــةبَيت، خ بــؤ هــي  ر َيكخس

نـةوة  سةربةخؤيي بوونيةتي كة ئةم دامةزراوةية يان ئةم دةستةية سةر بة ثةرلةمانة، ثَيويستة لة ثةرلةما
ئةو ميكانيزمة دادةندرَيت بؤ داناني سةرؤكي دةستة، نةك لـة ثَيشـنيار كـردن لـة ئةجنومـةني وةزيرانـةوة،       
خالَََيكي تر كة دةمةوَيت تةئكيدي لةسـةر بكـةم، ئـةم سـةرؤكة ض دةسـةآلتَيكي هةيـة بةرامبـةر بـة ئَيمـة و          

، وةكـو مـيالك و مومتةلـةكات و شـيت واي     وةزارةتَيكمان هةبوو، وةزارةتي مام مرؤَ بةرامبةر بةم وةزارةتة
هةبوو، يةعين ئةم سةرؤكة ض سةآلحيةتَيكي هةية لـة بـةكارهَيناني هةَلوةشـاندنةوةي وةزارةتةكـة بـؤ ئـةم       
دةستةية، ئةمة خاَلَيكة قسةي لةسةر بكرَيت، لةسةر مةسـةلةي بةزؤرينـةي ر ةهـاي ئةنـداماني ئامـادة بـوو،       

 .اني ثةرلةمان، سوثاسبكرَيت بة زؤرينةي ر ةهاي ئةندام
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالر ن، رةرموو
 :بةر َيز عبدالر ن حس  ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةر وةكو هـةموو هاور َيكـا  ثـَيم وايـة ئـةو دةسـتةية، دةسـتةيةكي سـةربةخؤ بَيـت، دةبَيـت لـةالي            

دياري نةكرَيت، ضونكة ئةو دةستةية ضاودَيري لة بةر َيوةبردني  ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشنيار نةكرَيت و
ضؤنيةتي ئةجنومةني وةزيران دةكات، ئـةو دةسـتةي كـة جَيبـةجَي كردنةكـةي دةكـات، لةبـةر ئـةوة دةبَيـت          
دةستةيةكي سةربةخؤ بَيت، ئةو دةستةيةش بة سي ي بَيت، يةعين هةر كةسَيا بيةوَيت خؤي هةَلبذَيرَيت 

ئةم دةستةية سي ي خؤي ثَيشكةش بة ثةرلـةمان بكـات، ثةرلـةمان لةسـةري هةَلبـذَيرَيت و       بؤ سةرؤكايةتي
ئيرت بَيتة ناو ثةرلةمان و دةنطي لةسةر بدةن، ئةو كةسةش ئـةكادبي بَيـت زيـاتر دةرضـووي ياسـايي بَيـت،       

ن كـة منـين ثـَيم    يةعين كؤلَيذي ياساي تةواو كردبَي، شارةزا بَيت لة ياساو مام مرؤَ، لة بر طـةي دووةمـي  
سـاَل دةبَيـت، كـة ئـةو كةسـة سـةرؤك       ( 3)سـاَل دةبَيـت يـان    (4)واية ئةوة دةبَي ماوةكةي دياري بكةين، كة 

دةبَيت، بةنيسبةت سَييةم، منين ثَيم باشة بر طةيةكي ترين زياد بكةن، لة مةرجـةكاني سـةرؤك، ئـةوين    
َيكخراوَيكــي سياســي نــةبَيت، كةســَيكي بــةهي  شــَيوةيةك ســةر بــةهي  اليــةن و دامةزراوةيــةكي حزبــي و ر  

موستةقل بَيت و سةربةخؤ بَيت، ئـةو كةسـة بَيتـة هةَلبـذاردن كـة بتـوانَي ئـةو ئيشـة جَيبـةجَي بكـات، بـة            
سةربةخؤيي و بةبَي تةئسريي اليةنَيا، ئةطةر ئةو كةسة بَيتة هةَلبذاردن يان دامةزراندن سـةر بةاليـةنَيا   
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بذاردن، دةكةوَيتة ذَير تةئسريي ئةو كةسة يان ئةو اليةنةو ناتوانَي ئيشـةكةي  بَيت يان بةاليةنَيا بَيتة هةَل
 .خؤي بةر َيا وثَيكي جَيبةجَي بكات، دةبَي بةتةواوي سةربةخؤ بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك رازَل بةشارةتي، رةرموو
 :حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 قسةكان هةمووي باس كران، بةس من تةثيحَيكي بيووك دةدةم، لة ماددةي ثَينج لة بر طـةي دووةم، باسـي دةسـتةكة    بةر اسيت

دةكات، كـة باشـرت وايـة ثَـةي سـةرؤكي دةسـتةكة ديـاري بكرَيـت، ضـونكة ئايـا مـودير عامـة، بريكـاري وةزيـرة، يـان وةزيـرة،،                 
دووةم لـة بر طـةي يةكـةم هةرضـةند دةنطـي لةسـةر دراوة، باسـي دةسـتةكة         هةرضةند ئةو بةر َيزانةش باسيان كرد، لة ماددةي 

دةكات كة دةبَيت بة ثةرلةمانةوة وابةستة بَيت و لةبةردةميدا بةرثرسيار دةبَيت، من ثَيشنيار دةكةم بةحةقي ـةت دةسـتةكة   
 دةكـةم، كـة دةسـتةكة    ثةرلةمانين دةستنيشـاني بكـات، كـة ئـةو دةسـتةية كـَي بَيـت، مـن ثشـتطريي لـة قسـةكةي كـاك سـةمري             

ضةندة،، خاَلَيكي تر زؤر لةو بةر َيزانة باسيان لةوة كرد كة ئةو كةسة نابَي حزبي بَيت، بة بر واي من كةسي ناحزبي نيـة لـة   
كوردستان، مةطةر هةر زؤر بةدةطمةن بطةر َييت بة شوَينيدا، ئةطةر دةستيشـت بكـةوَي، بـةآلم باشـرت وايـة، وةكـو هـةموو ئـةو         

ة لة ثَة جؤربةجؤرةكاني كوردستان هةموو لةناو حزبيدا بوون، بةآلم كة ئةو ثَةي وةرطـرت زؤر ئاسـايية بيـَيت،    كةسانةي ك
لةكاتي سوَيند خواردن واز لة ثَة حزبييةكي بَييَن و تايبةت بةو كارةي خؤيـةوة سـةرقاَل بَيـت كةسـوَيندي بـؤ دةخـوات، زؤر       

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان، رةرموو سوثاس، ناسا
 :بةر َيز ناسا تؤري  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة سةرؤكي دةستة كة دةيوَينيتةوة لة بر طةي يةكةم وا هةست دةكةي زؤربةي ماف و دةسـةآلتةكان لـة   
سةرؤكي دةستةدا كؤبووةتةوة، ئةمةش ئةم سةرؤكة، سةرؤكي دةستةيةكي سةربةخؤو بؤ مام مرؤَة، كـةوا  

يري دةكةي وا هةست دةكةي هةموو دةسةآلت و مارةكان بؤ خؤيةتي و ئـين و ئـةركين بـؤ ئةنـداماني     سة
َََي   رئيس اهليئة يا املسذؤول   )دةستةكةية، بؤية ثَيم باشة كورتي بكةينةوة، هةر وةكو تةبيعةتي ماددة، ب

ة البـةرين، خـؤ ئةطـةر مايـةوة     ئةو مةقتةع (املباشر عن تنفيي سياساتما و نل اهليئة لدى اجلمات احلكامية
بـؤ ئـةوةي   (وفق القذانان وبعذد املشذاور  مذخأ اع ذاء اهليئذة      )ئةو مةقتةعة درَيذة ئةوة لة كؤتاييدا بنووس ، 

كة باسي : دووةم: ثَيوةي دةربكةوَيت كة ئةمة خؤي بةتةنها دةسةآلتةكان قؤرخ ناكات بؤ خؤي، ئةمة يةكةم
ايبةت من لَيرةدا دةَلَيم بؤ بة ثَةي تايبةتـة، ثَـةي تايبـةت مـن     تةعيين سةرؤكي دةستة دةكةين بة ثَةي ت

هةست دةكةم لةخوار ثَةي وةزيرةوةية، ئةم سةرؤكي دةستةية مامةَلة دةكات لةطةَل سةرجةم وةزارةتةكان، 
ئةوةي كة بةر َيز حـاكم رزطـارين باسـي كـرد، كـة ئيشـكاليةتَيكي لـة موصادةقةكةشـدا بـؤ          : ئةمة يةك، دوو

ة، من ثَيم واية ئةكرَيت ئةم سةرؤكة ثَةي وةزيـري هـةبَيت، ضـونكة ئَيمـة دةسـتةيةكي ترمـان       دروست بوو
تةشكيل كرد ثَين ئةم دةستةية، ئةوين هةر بةثَةي وةزير بوو، كاتَيا كة سةر بة دةزطاي تةنفيزي بـوو،  
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مانـة، بةثَـةي   بؤضي ئةم كة سةر بة ثةرلةمانة بةثَةي تايبةت بَيت، حةقي خؤيةتي مـادام سـةر بـة ثةرلة   
وةزير بَيت، بؤ ئةوةي بتوانَي و سةآلحيةتي هةبَيت بةسةر وةزارةتةكاني تـردا، خـاَلَيكي تـر هـةر بةهـةمان      
شَيوة زؤر تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ئةوةي كة بة كانديد بَيت، بؤ ئةوةي بوار بر ةخسَين  بؤ خةَلكَيكي تـر  

َََي  مةرجي دامةزراندن  َََي  مةرجي ئةو كةسانةي كةخؤيان دةثـاَلَيون  ئةو كاتة لةباتي ئةوةي ب ئةوةية، ب
ئةوةية، خاَلَيا زياد بكةين ئةوين ئةوةية كة كاري كردبَي لةناو ر َيكخراوةكاني كؤمـةَلطاي مـةدةني و مـام    
مرؤَ، بؤ ئةوةي دةررةتَيا بر ةخسـَين  بـؤ ئةوانـةي كـة ئـين دةكـةن لـةناو ر َيكخراوةكـاني مـام مرؤَـدا،           

( باالغلبية املطلقذة )كين بنَي  بةرةور ووي بةمةدةني بووني كؤمةَلطاكةمان، خاَلَيكي تر كة دةَلَيت هةنطاوَي
َََي  ، خـاَلَيكي تـر ئـةوةي دكتـؤر صـباح باسـي كـرد،        (لعذدد االع ذاء احلاضذرين   )نةك (الربثان لعدد اع اء) ب

ي ر َيـذةي ذنـان بكرَيـت لـةم دةسـتانةدا،      بةر اسيت لة وةزيرةكاندا ر َيذةي ئاررةت زؤر كةم بوو، ئةطةر ر ةضـاو 
 .جَيطاي خؤيةتي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، هاور از خان، رةرموو
 :بةر َيز هاور از شَي  ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةسـتةكة  من هاور ام لةطةَل قسةكاني مامؤستا عمر عبدالعزيز، بةر اسيت لةمةسةلةي هةَلبـذاردني سـةرؤكي د  

بة سي ي و هةم دةسـتةكةش بـة كانديـد كـردن و مونارةسـة كـردن بَيـت، مـن لـة مـاددةي ثَينرـةم بر طـةي             
يةكــةم، كــة نــازا  ســةرؤكي دةســتةكة، ســةرؤكي ئيــدارةي دةســتةكةية ثــَيم وايــة ئــةوة شــتَيكي زيــاد بَيــت، 

ة بةرثرسة، ئـةوة ببَيـت بـة    سةرؤكي دةستةكة بةسة، لَيرةدا من ثَيم واية هةَلةيةك هةبَيت، سةرؤكي دةست
بةرثرسي يةكةمـة، لةجَيبـةجَي كردنـي سياسـةتي دةسـتةكة، لَيـرةدا وةكـو ناسـا خـانين باسـي كـرد، ئـةم             
هةموو دةسةآلتة دراوة بة سـةرؤكي دةسـتةكة، بةتايبـةتي لـة بر يـاردان و رةرمانـدان و ر َينمـايي كردنـةكان         

لةسـةرؤكي دةسـتةكةوة دةردةضـَيت، ديـارة حةدـةن ئـةم        دوايي لة كؤتاييةكةيدا دةَلَيت ئةمة بةثَييي ياسـا 
بر يارانة كة هةمووي لة سةرؤكي دةستةكةوة بر ياري تاك ر ةوايانة دةبَيـت، ئـةي دةسـتةكة بـؤ ضـية،، ئـةي       
دةستةكة بؤضي دانراوة،، ئةوة جَيطاي ثرسيارة ثَيم واية ئاوا نابَيت، لة بر طةي دووةم كة خؤم هةر لةطةَلي 

ي ثَينرةم، بةآلم هةَلةيةكي طةورة هةية، كة دةَلَيت سةرؤكي دةسـتة بـة ثَـةي تايبـةت لةسـةر      نيم لة ماددة
ثَيشنياري ئةجنومةني وةزيـران دادةمـةزرَيت، ئةطـةر خـؤي دامـةزرابَيت، ئـةوة تـةواو بـووة كارةكـة، ئةطـةر           

ئـةبَي ديـاري بكرَيـت،    ئةمة هةَلةي زمانةوانين بَيت هةر كةَلةتة، ئةطةر واش بَيت كة خؤم لةطةَليدا نـيم،  
 .ئاوا بَيت نووسينةكة نةك دادةمةزرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ ئَيوةي بةر َيز، كة موداخةلةي باشتان كرد، ببورن كاك صباح بيت اهلل، بةسـةر ناوةكةيـدا بازمـان    
 .داوة، ضونكة دوو صباح بوون، رةرموو
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 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري
 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

بةحةقي ةت دةربارةي ماددةي ثَينرةم من يةكةم شت تَيبينيم لةسةر تةسةلسولي ئةو هةية، بر طةي يةك، دوو، سَي، من ثَيم 
باشة بر طةي دوو ببَيت بة رةقةرةي يةك، يان سـَي ببَيـت بـةدوو، يـةكين ببَيـت بـة سـَي، صـياكةي يةكـةم بـة عـةرةبي بـةم             

يتاىل رئيس اهليئة املمام االدارية واملالية والتخطيطية والتنظيهية والفنيذة وفذق القذانان، ويذا املسذؤول املباشذر       ) شَيوةية بَيت، 
عذذن تنفيذذي سياسذذاتما، وإصذذدار القذذرارات واالوامذذر والتعليهذذات يف كذذل مذذايتعلق بم تصاصذذات اهليئذذة و نذذل اهليئذذة لذذدى اجلمذذات   

بةر اي من ئةم خاَلة بةو شَيوة بَيتة صياكة كـردن،  (. لعالقة، دا ل االقليم و ار يفاحلكامية واملؤسسات واهليئات األ رى ذات ا
يعني رئيس اهليئة بدر ذة  اصذة  مبرسذام اقليهذي  بعذد ترشذيحيف بالتنسذيق مذخأ رئاسذة جملذس الذازراء            : ثانيًا: بر طةي دووةم

ان يكذذان مذذن ): يةكـةم : بر طــةي ســَييةم. احلاضذرين والربملذان، ومصذذادقة الربملذذان علذى املرشذذح باالغلبيذذة املطلقذة لعذذدد االع ذذاء    
غذري  )ببَيـت بـة   (حسذن السذري  والسذلاك وغذري حمكذام سر ذة خملذة باالعتبذار        ان يكـون  ): سَييةم (مااعين االقليم و ساكنًا فييف

غري ) ن ببَيت بةبةراي م( مل يشارك يف اجلرائم اليت ارتكبتما السلطات القهعية) ضوارةم( حمكام سناية او  نحة خملة بالشر 
يةعين لة كؤتاييدا من دةَلَيم ثَيويستة ضـةند سـةربةخؤيي ئـةم دةسـتةية مانـاي ياسـايي و ئيـداري بـدةييَن، لةاليـةك          (مشارك

سةر بةهي  وةزارةتَيا نية، لةاليةكي ترين وةكو لةماددةي دوودا هاتووة، سةر بة ثةرلةمان بَيـت، يـان وابةسـتةي ثةرلـةمان     
نَي كة بةشَيا لة ثةرلةمانة، بةآلم ئةطةر ثةرلةمان سةرؤكي دةستة دياري بكـات، ئـةوة دةري دةخـات كـة     بَيت، ئةوةش ناطةية

ئةولةويةتي كاري جَيبةجَي كردني وةكو هةر دامودةزطايةكي تري دةسةآلتي جَيبـةجَي كـردن، ياسـا جَيبـةجي دةكـات، لةبـةر       
سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران و ثةرلـةماني كوردسـتان      ئةوة لة دةست نيشان كردني سةرؤكي دةستة هةماهةنطي لةطـةَل  

 .ئةمة بة شتَيكي ر است و ر ةوان دةزا ، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ هـةموو اليـةكتان موداخةلـةي زؤر بةسـوود كـرا، ئـةم ثر ؤذةيـة زؤر طرنطـة، ثةيوةنـدي بـة مـام            
ة ئةمر ؤ شانسي نية، جارجارة كارةبا قةتع دةبَيـت، زؤر  مرؤَةوة هةية، بؤ بةدبةخيت لةكارةباش مرؤَ ديار

شـــيت بةســـوود وتـــرا، مةســـةلةن مـــةرجاكاني كـــة دادةنـــدرَيت،، بَياليـــةني ســـةرؤكي دةســـتةكة،، ســـوَيند  
خواردنةكة،، دةستةكة ضةند بَيـت،، ضـؤن بَيـت،، بؤيـة زؤر خـاَلي تـري بةسـوود وتـرا، ئَيمـة داوا دةكـةين           

ثَيداضـوونةوةي بـؤ بكـةن و بـةماددةي ثَينريشـدا ثَيداضـوونةوة بكـةن، كـة         جارَيكي تـر ليذنـةي هاوبـةش،    
ليذنـةي هاوبـةش لةسـةرؤكايةتي     01دةبَيت بةشةش لة ثر ؤذةكة، داوايان لَي دةكةين كـة سـبةييَن سـةعات    

، تا ئةوكاتـة بـةخواي طـةورةتان دةسـثَيرين،     00بَيت، بؤية دانيشتنةكةمان دوا دةخةين بؤ سبةيين سةعات 
 .دانةوةكة و حازر بوونةكة سبةي دةبَيت، خواتان لةطةَل وةآلم

 
 

                                                                                                                                                                              
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                             ست ا د عبداهلل        رر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - راق                           كوردستانعَي – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 19/5/0212 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَي   ــوةر ؤي ي (11)ر كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  19/8/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ةرلـةمان ثبـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(10)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(10)ي درا دانيشـتين ذمـارة  ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 19/8/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 –خستنةر وو و طفتوطـؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتان             -1 

 .عَيراق

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .يهرةبانبةناوي خواي طةورةو م

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي     
 :، بةرنامةي كار19/8/0212، رؤذي دانيشنت (10)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 

ي سـاَلي  ي هـةموار كـراو  (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـاش نيـوةر ؤ، رؤذي ضـوار شـةممة     (3)ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (10)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت19/8/0212رَيكةوتي 

 –ة ياسـاي دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتان         خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثـرؤذ  -1
 .عَيراق

 :دةنطي ئةو بةر َيزانة دةرنةضووة لةبةر هؤكاري رةني، ئةو بةر َيزانةش ئةمانةن
 .رؤذان عبدال ادر دزةيي.د -1
 .بةررين حس  حممد -0
 .زانا رؤوف  ة كريم.د -3
 .عمر عبدالر ن عَي -2
 .مصطفىهاذة سََيمان  -8
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 سؤزان شهاب نوري -6
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عمـر  )كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسـة بكـات، ناويـان دةنووسـ ، ئـةو بةر َيزانـةي ناويـان نووسـيووة         

عبدالعزيز، سؤزان شـةهاب، دَلشـاد شـةهاب، دكتـؤر زانـا، ئامينـة زكـري، ثـةروين عبـدالر ن، حسـن حممـد            
ــالل  ــةليل عومســان، ب ــَيروان      ســورة، خ ــد، ش ــد، زكيــة صــاد، شــََير حمم ســََيمان،  ــة ســةعيد، بــةيان ا 

حةيدةري، صباح بيت اهلل، عبدالسالم بةرواري، رةري  صـابر، صـباح بـةرزجني، ناسـا تؤريـ ، كـةيَي اكـرم،        
، كةس ماوة ناوي نةنووسي بَيت، ئة ةد وةرتي، بةر َيزان كـةرةم بكـةن، كـاك    (عبدالر ن حس ، بَيري ان

 .ر رةرمووعومة
 :بماءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :بةنيسبةت ماددةي حةوتةوة، ثَينج، شةش تَيبينيم هةية بةكورتي

ثشتيواني دةكةم لة راو سةرجني هةردوو ليذنةي بـةر َيز لـة تةعديَةكـة، بةنيسـبةت ديـاري كردنـي       / يةكةم
ارة كردني نوَينةراني ثةرلةمان و مةجَيسي وزةراو مةجَيسـي قـةزا،   بةر َيوةبةرة طشتيةكان و، هةروةها ئيز

 .وةكو تةسنية كردن لةسةري شتَيكي باش بوو، كة ثَيشرتين ثَيشنيار كرا
بةنيســـبةت ئـــةم دائريانـــةوة، مـــن وادةزا  دائريةيـــةك نوقيـــانة، يـــان مـــةهامَيا نوقيـــانة، يـــان / دووةم

ري مـام مـرؤَ، جـا مـن ثَيشـنيار دةكـةم ئةطـةر دائريةشـي بـؤ          دائريةيةك، ئةوين دائريةي تةوعيةية لة بـوا 
تةوعيةي موئةسةسات و جةماهرييشي  (دائر  العالقات واالعالم)ئيزارة نةكةين، لة كؤتايي خاَلي ضوارةمدا 

، ضونكة ئَيمة لةمةهامةكاندا ثَيشـرت خـاَلي   (تاعية املؤسسات واجلهايري فيها يتعلق القاق االنسان)تَي بكةن 
لة مةهامةكاندا طوتوومانة، بةاَلم ض دائريةيةك هةَلدةستَيت بةم ئةركة، لَيرة دياري نةكراوة، يـةعين   دووةم

لةناو ئةم خااَلنة باسي تةوعيةي تَيدا نيية، لةكاتَيكيشدا لة مةهام دامانناوة يةكَيا بَيت لة ئةركـةكان، جـا   
خؤي بؤ دابنَي  لةجياتي طرنطي ثَيدانـةوة،  وابزا  لةوَي بة عةتف ئيزارةي بكةين، يان دائريةيةكي سةربة

 .رةنطة بهَيَيت
خاَلَيكي تر، بةنيسبةت رةقـةرةي سـَييةمةوة، مـةرجي راوَيـذكاران، شـةرتةكانيان، نـازا  هـةر ئـةو         / سَييةم

عمومياتــة كاريــة، كــة باســي كارةئــةت و ئةهَيــةت، يــان هةنــدَي مــةرجيان بــؤ دابنرَيــت، نــازا  لــة رووي     
م زؤر وازيح نيية، كـة مونارةسـةكة ضـؤن دروسـت دةبَيـت، ئـةو شـروتانة، حـةددي ئـةعالو          ياساييةوة، بةاَل

 حةددي ئةدناي شروتةكان ض ،
من تَيبينـيم هةيـة بةر اسـيت لةسـةر دوو راوَيـذكار، وادةزا  لةزؤربـةي دةسـتةكاندا راسـتة طوتوومانـة دوو          

دروست ببَيت، بؤضي ناَلَين سـَي راوَيـذكار، يـان    راوَيذكار، ثرسيارَيا لةالي خؤم و رةنطة لةالي زؤر كةسين 
يةك راوَيذكار، بؤ ئةوةي خوَيندنةوةي دابـةش بـووني بةسـةردا دروسـت نـةكرَيت، يـةعين نـازا  لـة رووي         
ياسايي جوابَيكي هةية، كة هةموو جار دوو راوَيذكارة، ئايا دوو زياد نيية، ئةطـةر يـةك راوَيـذكار بَيـت كـام      
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ئةطةر سَي راوَيذكار بَيت زؤر زيادة، روون كردنةوةيةك بدرَيت لة رووي ياساييةوة ثَيم نيية، يان مةسةلةن 
باشة، لَيـرة شـتَيكمان لـةبري ضـووة، وابـزا  دوَينـَين ئامـاذةي ثَيكـرا، مـن هـةر لـة ثَيرَيـوة لـة تَيبينيـةكان               

، دةبَيت بة حدودي يازدة نووسيومة بؤ دةستةكة، ئَيمة ئَيستا بةم ئيزارانةوة دةستة بوون بة ئةجنومةنةكة
كةس زياتر، ثَيم باشة رَيذةي ئاررةتان بة تةحديد بنووس ، خؤمان مولزةم بكةين لةو يـازدة، يـان سـَيزدة    
كةسة، بةالي كةمي يةك لةسةر سَيي ئاررةتان بن، دوَينَين دوو كةس، سَي كةس وابزا  لـة ثةرلـةمانتاران   

 .باسيان كرد، منين تةسنيةي دةكةمةوة
َي موالحةزةي لوكةوية، نازا  زؤر دووبارةيان دةكةينةوة، داوا لةسـةرؤكايةتي بـةر َيز دةكـةم، هـةموو     هةند

جار ثَيشنياري ئةوة دةكرَيت، يان موصةحيحَيكي لوكةوي، بـؤ ئـةوةي كـاتي مـةجَي  نـةطرين سـَي، ضـوار        
تةوة، يان ضـةند كةسـَيا   موالحةزةي لوكةوي لةسةر ئةم شتانة هةية، يان ئةمر بفةرموون يةكَيا ثيا بيَي

 .دياري بكرَيت، ضونكة وابزا  هةر تَيدةثةر ين دةَلَي  تةصحيح بكرَيت، ناكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار سؤزان شةهاب رةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََ يكان للميئة جملس يتذألف مذن   : ثالنًا)ي مةشروعةكة، لة ماددةي ثَينرةم ئةم دةستةية وةك هاتووة لة ئةس

(  تهذخأ )، ئةمة لَيرة وا باس كراوةو تةراسيَيشي داوةتـَي  (الرئيس ومدراء دوائر اهليئة وع اين مستشارين
ئـةم   ـة، لة ضاك كردنةوةكةي باسي بةر َيوةبةرة طشتييةكان نةماوة لةناو ئةو هةيئةيـة، ئايـا  (عارئ) لةكاتي

ئةجنومةنةي كة ئَيستا بـةر َيزان لـة دواي تةعـديالت ضـاكيان كـردووة، بؤضـي بةر َيوةبةرايةتيةكانيشـان بـؤ         
ئـةوة تيـا ديـاري نـةكراوةو     ( اداء)و ( رصد)ئيزارة نةكردؤتةوة، بةتايبةتي تؤ بةر َيوةبةرَيكت هةية بةناوي 

 .ضؤتةوة، مةرروزة ئيزارة بكرَيتةوة نةنووسراوة لَيرة بةر َيوةبةرةكانين تيا بَيت، ئةطةر لةبري
سةبارةت بة نوَينةري ثةرلةماني كوردستان، تةبعةن دةَلَيت يةك نوَينةر، دةبَيت دياري بكرَيت ئةو نوَينةرة 

نازا  ئةوين دةكةوَيتة بةر بواري سوَيند خواردنةكة، يـان ناكـةوَيت،، جـارَيكي     ،كَييةو ضؤنةو ضؤن نيية
و ئةم ئةجنومةندا دادةنيشن، ئةوانين هةر سـوَيند دةخؤنـةوة جـارَيكي تـر، يـان      تر هةر ئةو كةسانةي لةنا

ئةو سوَيندة هةر تةنها بؤ سةرؤك و بةر َيوةبةرة طشـتييةكان دةبَيـت كـة دةضـن لـةو دةسـتةية كـار دةكـةن،         
ة، ضونكة ئَيستا ئةم دةستةية ئةم ئةجنومةنةي هةية، ئـةم ئةجنومةنانـة خـةَلكي كـاران لـةناو ئـةو دةسـتةي       

كةواتة ئـةوان موحـةريكي رةئيسـي دةسـتةكةن، ضـؤن دةبَيـت، ئـةوانين هـةر دةبَيـت جـارَيكي تـر سـوَيند             
ــتةكة          ــت دةس ــةلةن دةَلَي ــة، مةس ــان كردنةك ــت نيش ــةتي دةس ــةوة ئالي ــيارَيكة، دواي ئ ــة ثرس ــةوة، ئةم  ؤن

نــةري ئةجنومــةني ســةرؤكي دةســتة، نوَينــةري ثةرلــةمان، نويَ : ئةجنومــةنَيكي دةبَيــت و ثَيــا دَيــت لةمانــة 
وةزيران، ئةمانة كَي دةسـت نيشـانيان دةكـات، ئـةو جيهةتـةي كـة موخةوةلـة، بـؤ ئـةوةي كةسـةكان دةسـت            

 .نيشان بكات، كَيية، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار زانا رةرموو
 : ة كريم رؤو زانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و تَيبينيم هةية، دةستخؤشي لة هةردوو ليذنةي بةر َيز، ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي مـام مـرؤَ      من يةك، دو
دةكةم، بةس وا هةست دةكةم شتَيا هةبوو، تَي نةطةيشتنَيا بوو لة مةرهومةكة، مـن ثَيشـنياز دةكـةم ئـةو     

ةجياتي ئــةوةي دةســتةية، بــؤ ئــةوةي تَيكــةاَلو نــةكرَيت، هــةردووكيان بكرَينــة يــةك ئةجنومــةن، يــةعين لــ   
دةستةيةكمان هةبَيت و ئةجنومةنَيكيشمان هةبَيت، هـةردووكي يـةك ئةجنومـةن بَيـت، ئـةم ئةجنومةنـة لـة        
بةر َيوةبةرة طشتيةكانين تيايدا بةشدار بن، ئـةو نوَينـةري ثةرلـةمان و نوَينـةري ئةجنومـةني وةزيـرانين       

ن هةيـة سـوَيندي ياسـايي دةخـوات، بـةاَلم      هةمووي ببَيتة ئةجنومةنَيكي موةسة ، ضونكة ئَيمة دةستةيةكما
ئةنــدام نييــة لــة ئةجنومــةنَيا كــة بر يــارة ئةساســيةكان لــةالي ئــةوةوة دةردةكرَيــت، يــةعين ئــةوة تؤزَيــا    
ــة ،      ــةدا، ئةطــةر ئَيمــة ئــةو ئةجنومةنــة بكةينــة هةيئةيــةكي موةس ــردووة لــةم حاَلةت خــةلتَيكي دروســت ك

 .ان تيايدا بةشدار بن، ئةمة يةكةمبةر َيوةبةرة طشتييةكان لةطةَل نوَينةرةك
بةنيسبةت موستةشارين لـةناو ئةجنومةنةكـة هـةن، ئايـا ئـةوان مـةمشولن بـة سـوَيند خـواردني          / دووةميان

ــةم ئــةوةي كــة             ــين كردنــةوة هةســت دةك ــة رووي ئاليــةتي ئ ــةمشول نــ ، ضــونكة ل ــايي، يــاخود م ياس
ايي ثَي  ؤي، ئةو سيفةتَيكي هةية، من وا ثَيشنياز موستةشارَيا، يان راوَيذكارَيا دادةنرَيت و سوَيندي ياس

 .دةكةم ئةوان مةمشول نةبن
لة بر طةي ثَينرةمي ئةم ماددةيةدا، باس لةوة دةكات كة سةرؤك بؤي هةية بانطهَيشيت نوَينةري / سَييةميان

َيا نـةماوة  دةزطا ثةيوةنديدارةكان بكات لة قيتاعي خاص و قيتاعي موختةَلةت، وا هةست دةكةم ئَيستا شت
بةناوي قيتـاعي موختةَلةتـةوة، يـةعين ئـةو قيتـاعي موختةَلةتـة ئةطـةر ئـةوة البربَيـت شـتَيكي زؤر باشـة،            

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ئامينة زكري رةرموو
 :سعيد ذكرىبةر َيز ئامينة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاروباري ياسايي بةحسَي هةندَي كر طةل هةر ثَيشَيَكارييةكة ثةيوةندي بة دايةرةي / سةبارةت خاَلة سَييَي

مام مرؤَي هةبَي، ئةطةر ثَيويست بكات، دةَلَيت لَيثَييييَن ل سـةر كـة تةَـة، ئةَـة خـؤ هـةر ثَيشـَيَكاريةكا        
خاص َةكر، ذ دذي ياسايي بَيت، يان ماَم مرؤَ بَيت، ئةطةر ثَيويست بكا، ئةَة تشتةكي عامتة كرة طرَيداي 

بةر هةندَي ة ئةَةش قيمةتي دَينَيتة خوارَي، ََيرَي دَي تةرسريات دَيتة دةرضن، ئايا لةناحيةي ماَم مرؤَ، 
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لةناحيةي نةتةوةيي، يا ضية، ئةطةر ثَيويسـت بكـات ذي بَيتـة دةرَي، ئةطـةر سـةر خـاآل دوَي يـةعين رَي ـة         
سةر وَي ئـةَ رَي ـا بـةري ببيتـة نووسـينطةها، يـةعين رَي ـا        بةريا روانينة هةَلسوور ان و ثاراستنا ماَم مرؤَ 

بةريا رةرمانطةها تايبةت، يا تةرتيشا طشيت و ثاراستنا مارا مرؤََي كو ََي دائـرية حـةقي هةنـدَيي هـةبينت،     
حةمي مةلةرات و سرالت و حةتا الشةيَي ئةو كةسةي كو تووشي هةنَى ذي بن، ئاسارَيت وَي لةسةر ذيانيان 

هةندَييان هةبي كو ثَيداضووني سةر بي كة تةَة و، راست َـة كرنـا يـا خاَلـة ياسـاييا وَي ذي َـَي        بشَي تاقة
رةنطي بَيتـة كـرن سـةرا دانـا زينـدانيان و ضاكسـازي جي ـةكي و دةستةسـةركي و هـةمي جيهةنـدي تـر بـَي             

يت هـةنطي بيـَيتة   وةرطرتنا مؤَلةتا بكات، يةعين ض ئةوة هةنَي نةبي كو ئيرازةي وَين جيهة وةرطرَيـت ثشـ  
وَينــدةرَي و، ضــاو ثــَي كــةتيَن مــةحكوم و دةستةســةر كريــا بكــات و تةســبيتا حــااَلتَي خــةرقا مــاَم مــرؤَ و   
ئاطاهاداريا اليةنَي ثةيوةنديدار بكات، بـؤ وةرطرتنـا ئيررائـاتن ياسـايي تـة ثـَي ت ـي، هةروةسـا ثشـت راسـت           

 .دةسيَت سةر بكا َي شَيوازَي راست َة كرنبوون ذي  راستيا سكاال ئةوَيت بؤ دةستَينت بة كوردي 
سةبارةت يا ئةجنومةني كو ئةجنومةني تر هةبينت، ئةز دبينم بال يا جودا بينت، ئةجنومةنَيكي جودا بـينت  
ذي دةسيَت، ئةو ئةجنومةن كؤ نوَينةرَي ثةرلةمانَي و ئةجنومةنَي وةزيران و دةسةاَلتي قـةزائي نوَينـةرانَيت   

 .ةرثةرشتيا كارَي وان بكا، نةك ئةوانين بَين بنب بة ئةندامَي وَي دةستَيداوان تَيدا بن، ئةو س
سةبارةت خاَلة ثَينري ذي بةحسي هةندَي كري كو ئةطةر سةرؤك بؤي هةية نوَينةري اليةني ثةيوةنديـدار  

داخاز بكات وةزيرو رَي ة بةرَيت هةرَيم و هةردوو كةرتَي تايبةت و تَيكة لةو رَيكخراوَي كؤمةَلطاها مةدةني 
بؤ كؤبوونَي، هةر ََيرَي ئارماجنَي وان داخازي كرنَي كؤبوونَي، يةعين داخازي وان بؤ بانطهَيشت كرنا وا بوو 
بؤ كؤبوونَي ََي ديار بَيت، ئارماجني حازر بووني وان ضية، ئايا ضاَدَيري كرنـا، يـا ذي دانـا ثـَي زانينـا، يـا       

تا، يةعين ََيتة تةحديد كرنةك هةبَينت، كو هةدةرا يا سةرةكي وان ئاَلوطؤر  كرنا زانيارييا مابةيين وان دةس
 ضية،

ذي كو سـةرؤكي بـؤي هةيـة وةخـيت ثـَي تي يـدا داخـازي هةنـدَي بكـا كؤبـوون بَيتـة            / سةبارةت خاَلة ضارَي
طرَيـدان، نــا، ئةَــةي سـةر زَيــدة بَيتــة كــردن، كـو هــةر داخــازا هــةر رةمانطـةها دي تــر ذي داخــازا كؤبوونــة     

 . ايي بكات سةر داخازي وان ذي كؤبوون بَينة بةسنت، سوثاسنائاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ثةروين عبدالر ن رةرموو
 :بةر َيز ثةروين عبدالر ن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يسـتة ئةجنومـةنَيكي ثسـثؤري    بؤ ئةوةي لَيرة ثَيكهاتةي دةستةكة نةبَيتة دائريةيـةكي رووت و بـَي هَيـز، ثَيو   

هةبَينت، ئةو ئةجنومةنةش ثَيم باشة ئةجنومةنَيكي جيا بَيت لةطةَل كارطَير ي دةسـتةكة، ئـةو ئةجنومةنـةي    
كة لةاليةن ثةرلةمانةوة بةثَيي بر طةي دووي ماددةي ضوار هةَلدةبذَيرَيت و هةمان مةرجةكاني بر طة سـَيي  

م باشـة سـةرؤكايةتي دةسـتةكة ببَيتـة ئةجنومـةني طشـيت دةسـتةكة        ئةو ياساية دةيانطرَيتةوة، بؤية مـن ثـيَ  
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لةطـةَل كـارطَير ي دةســتةكة، ئةجنومـةني طشـيت دةســتةكة ثَيـا دَيـت لةســةرؤك و ئةندامـةكاني، ثـَيم باشــة         
مورةتيشَيكي طشيت مام مرؤَيشي لةطةَلدا بَيت، بةنيسبةت كارطَير ي دةستةكة بَيرطـة لـة بةر َيوةبةرايـةتي    

ئيداري و ياسايي و ثةيوةنديية طشتييةكاني راطةياندن بةر َيوةبةرايةتي راهَينان وطةشة ثَيدانيشي  دارايي و
 .لةطةَلدا بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار حةسةن حمةمةد رةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ائـري لـة وةزارات و موئةسةسـات دوو نةوعـة دائريةمـان هةيـة، دةوائـريي ئيـداري         ديارة ئَيمة بةنيسـبةت دةو 

دائذر   )وميهةني و، دةوائريي مـةهاممان هةيـة، كـة ئـةو وةزارةتـة تةخةصوصـي دائريةكـة دةنوَينَيـت، لَيـرة          
مووي دائـريةي  ، تةبعةن ئةمانة هـة (دائر  الشؤون القانانية ودائر  العالقات واالعالم)لةطةَل ( االدار  واملالية

ميهةني و ئيدارين، ئةم دةوائريانة لة هةموو شوَينَيا هةية، بؤية بةنيسـبةت تـةعريفي دائـريةي كاروبـاري     
لة هي  شوَينَيا دائريةي كاروباري قـانوني شـةكاوي وةرناطرَيـت،    ( تتاىل متابعة الشكاو )ياسايي، كة دةَلَيت 

و ئيعدادي مةشاريع دةكات، بةشداري دةبَيت لة ع ود، بةَلكو زياتر صياكةو مور اجةعةي مةشروعات دةكات 
هةروةها بةشدار دةبَيت لة مةجاليسي تةح ي ي و، لة مةحاكم، تةمسيَي دائرية دةكـات لـة مـةحاكم، بؤيـة     
ئَيستا زةروريية ئَيمة قسة لةسةر دةوائريي مـةهام بكـةين، ئـةو دةوائريانـةي كـةوا دةوري مـةهامي ح ـوقي        

، (دائذر  رصذد االداء واايذة حقذاق االنسذان     )بريتيية لة ضي، يةك دائريةي تَيداية  ئينسان دةبينن، ئةوين
، رةصـد بـة مانـاي ئيسـت بال     (تتاىل استقبال الشكاو )تةبيعي ديسان ئةوين تةعريفةكةي كةَلةتة، دةَلَيت 

دائذر   ) نايةت، بؤية ئةمة دوو مةهامي هةية، رةصـد هةيـة، تةلـةقي هةيـة، دةبَيـت بكرَيـت بـة دوو دائـرية        
، كة ئةمة رةصدي ض دةكات، رةصدي هةموو ئةو ثَيشَيَكاريانة دةكات، كة موئةسةسـات  (رصد االداء وااية

دةيكةن، رةصدي ئةو مةسائيالنة دةكةن كةوا موتةعةلي ن بـة كاروبـاري منـداَل، ئـاررةت، طـةنج، هـةروةها       
و بؤتـةوة، بؤيـة ثَيويسـتة لَيـرة دوو     رةصدي ئةو بـاَلو كراوانـة دةكـةن، كـة لـة جةريـدةو موجةلةكانـدا بـالَ        

، كـة ثَيشـرت   (دائذر  تاعيذة  )و، هـةروةها  ( دائر  تلقي الشكاو )دائريةي تر ئيزارة بكرَيت، يةكَيكيان بةناوي 
بةر َيزَيا ثَيشنياري كرد، لَيرة تةحيـيل حاصـل شـتَيا كـة ثَيويسـتة لـة دائريةيـةكي تـر هـةبَيت، ئـةوين           

مة كردمانة ئيرباري، كة موحارـةزات نوَينـةري هةيئـة هـةبَيت لـةوَي، كـة       دةوائريي موحارةزاتة، ضونكة ئَي
 .ئةوين دةوائريي موحارةزاتة، زةروريية لةوَي هةبَيت

بةنيسبةت خاَلَيكي تر، لةسةر مةسةلةي مةجَيسي هةيئة، من بةباشي دةزا  كة لة مةجَيسي هةيئـة دوو  
 .ببَيتة ئةندام، زؤر سوثاس( ع ا من احملافظة)ا ئةندام لة مامؤستاي زانكؤ بن بةشداري بكةن، هةروةه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار خَيل عومسان رةرموو
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 : دام  عنهانبةر َيز خَيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيكدا قسةكةي من سةبارةت بة داناني نوَينةري ثةرلةمانة لةو هةيئةتة، ئايـا نوَينـةري ثةرلـةمان لـةض ئاسـت     

دةبَيــت، ثَيموايــة ديــاري بكرايــة باشــرت بــوو، ئةطــةر نوَينــةرةكان ئةنــدامي ثةرلــةمان بَيــت، كــة نوَينــةري     
عذدم  )دا دروست ناكات، كة (30)ثةرلةماني كوردستانة، هي  خيالرَيا لةطةَل بر طةي يةك و دووي ماددةي 

ََـَي  ئـةو هةيئةتـة كـة      ، ئةمة حاَلةتَيكة هةست دةكةم هينَيكي تياية لـ (مجخأ بني الاظيفتني ةوة، ضـونكة ب
دروست دةبَيت دةوري هةيئةتَيكي تةنفيزي دةبينَيت، راستة سةر بة ثةرلةمانـة، بـةاَلم دةوري هةيئـةتَيكي    

 .تةنفيزي دةبينَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار بالل سََيمان رةرموو

 (:لبال)بةر َيز ا د سََيمان عبداهلل
 .بسم اهلل الر ن الرحيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي حةوتةم، ديارة لة سـةرةتاوة بةر اسـيت ئةطـةر تةماشـاي تةرجومـة كورديةكـةي بكـةين        
خةلةلي زؤري تَيداية، بةر اسيت ثَيويستة بةدواداضووني جارَيكي تر بؤ بكرَيت، ئةو خةلةلة ئيماليانةي كـة  

َََي  زمانةواني تَيداية ضارةسةر بكرَيت، ضونكة ماناكاني تَيكداوة بةر اسيت، بؤية مـن ناضـمة    هةية، يان با ب
ســةر وردةكــاري ئــةوة، لــة يةكــةم خــاَلي دووةم، مــن تةئيــدي ئــةو ثَيشــنيارةي ليذنــةي بــةر َيز دةكــةم، كــة     

ر َيوةبةرايـةتي ضـاودَيري و   طؤر يويةتي دايةرةي روانيين هةَلسور اوان و ثاراستين مام مرؤَي كـردووة بـة بة  
 .بةدواداضووني ثاراستين مارةكاني مرؤَ، من ئةوةم ثَي باشة لةجَيطةي ئةوةي كة هةية دابنرَيت

بةر َيوةبةرايـةتي كاروبـاري ياسـايي،    )ثَيم باشة ئةمةش طؤر انكاري بةسةردا بَيت، بةو شـَيوةية  / خاَل سَييةم
دامر شتووة، دةمةوَيت ئةوة  وَينمةوة، بؤ ئـةوةي وةختتـان    هةَلبةتة من كؤنةكة ناخوَينمةوة، ئةوةي خؤم

بةدواداضــووني ئــةو شــكاتانة دةطرَيتــة ئةســتؤ، كــة      : بةر َيوةبةرايــةتي كاروبــاري ياســايي  )كــةمرت بطــرم،  
ثةيوةندييان بة ثَيشَيَكردني مام مرؤَـةوة هةيـة، بةدواداضـوون دةكـات بـؤ اليةنـة ثسـثؤرةكان و سـةر لـة          

وخانةكان، هةر شوَينَيكين كة طومان بكات طرتووخانةي نهَيين لَييةو، هةر ثَيشَيَكارييةك بةنديانةو طرتو
، مةبةستم لَيرة ئةوةي بؤ (تا ئاخريي بةندةكة......... ثةيوةندي بة مام مرؤَةوة هةبَيت لَيي دةثَييَيتةوة،

ضـةندو ضـوون بـؤي هـةبَيت      زياد بكرَيت هةر شوَينَيا كة طومـان بكرَيـت طرتووخانـةي نهـَيين لَييـة بـةبيَ      
بيَيت سةرداني بكات، ئةو طوماني كـرد، ئـةو ليذنةيـة، ئـةو هةيئةتـة، ئـةو دةسـتةية، لـة هـةر شـوَينَيكين           
ثَيشَيَكاري مام مرؤَي تَيدا هةبَيت، ثَيويست ناكات بطوترَيت ئةطةر ثَيويست بـوو، مـادام زانـرا ثَيشـَيَكاري     

كَييت كـة بيـَيت، كةواتـة ثَيويسـت ناكـات بطوترَيـت ئةطـةر ثَيويسـت         مام مرؤَي تَيدا ية، ئةو دةستةية ئةر
 .بوو
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ئةجنومةن مانطانة كؤ دةبَيتةوة، سةرؤك لةكاتي ثَيويستدا بؤي هةية )بةو شَيوةيةي لَي بكرَيت / لة ضوارةم
بانطهَيشــت بكــات بــؤ كؤبوونــةوةي لــةناكاو، لــةكاتي داوا كردنــي يــةك لةســةر دووي ئةنــداماني ئةجنومــةن    

، زؤر سـوثاس، عـةرو تةئيـدي ئـةو     (تـا ئـاخريي خاَلةكـة   ............ توانن دانيشتين نائاسايي ئـةجنام بـدةن  دة
ثَيشــنيارةي جــةنابي مامؤســتا عومـــةرين دةكــةم، كــة رَيــذةي ئاررةتـــان لــة بةر َيوةبةرايةتيــةكان و لـــة         

 .، زؤر سوثاس%32ئةجنومةنةكة هةبَيت، كة كةمرت نةبَيت لة رَيذةي لة 
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 . زؤر سوثاس، رَيزدار  ة سةعيد رةرموو

 :بةر َيز  ة سعيد  ة عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئةم ماددةيةوة، من لة بر طةي يةكةم خاَلي دووةم ناوي ئةم دائريةيةش، منين ثشـتطريي لةسـةر   

ت، بةر اســيت ئــةو نــاوة لةطــةَل نــاوةر ؤك  رةئــي ليذنةكــةو كــاك حــاجي بــالل دةكــةم، كــة ناوةكــةي بطؤر دريـَـ  
ــؤي         ــو خ ــةي وةك ــيرت ناوةر ؤكةك ــينةوة، ئ ــَي ثَيي ــوون و ل ــكااَلو بةدواداض ــرتين س ــةرةي وةرط ــت، داي ناطوجنَي
ََينَيتةوة، ئةم ناوةر ؤكةي بةر اسيت بة نةوعَيا لة نةوعةكان دووبارة بؤتةوة لة خـاَلي سـَيدا، مـن ثَيموايـة     

بةدواداضــووني شــكات ئــةوة نــةمَينَيت، ضــونكة ئــةوة لــة خــاَلي دوودا هةيــة،     ئــةوةي دووبــارة بوونةوةيــة، 
ضاودَيري دةرضووني ياساكان كة بطوجنَيت )دايةرةي كاروباري ياسايي ببَيت بة دايةرةي ئاوا ثَيناسة بكرَيت 

 مرؤَةوة لةطةَل بةندةكاني مام مرؤَ و دوايي ئةو ياساكاني ناوخؤ كة خؤي هاتووة، كة ثةيوةندارة بة مام
لَي ثَييينةوةي لةطةَلدا بكرَيت، ئينرا سةرداني طرتووخانةكان بكرَيت، واتـا دابر َيـذَيت ئـةو سـَي شـتةي تيـا       
ــا        ــزا  ياس ــةر ئــةوةي واب ــينةوة لةس ــَي ثَيي ــةبَيت و، ل ــرؤَ ن ــام م ــةوانةي م ــاكان ثَيي ــووني ياس ــت دةرض بَي

 .ناوخؤييةكان و طرتووخانةكان
رةي  ثةيوةندييةكان و راطةياندن، منين ثشتطريي رةئيةكةي مامؤسـتا عومـةر   بةنيسبةت خاَلي ضوار، داية

دةكةم، كة خـؤي ناوةر ؤكةكةشـي كـة شـةرحي كـردووة هـةر لةطـةَل ئـةوة دةطوجنَيـت باسـي هؤشـياري، واتـا             
دايةرةي عيالقات و ئيعالم و تةوعية بَيت، لة ئاخرييشدا باَلو كردنـةوةي رؤشـنبريي و هؤشـياري سـةبارةت     

 .ارةكاني مرؤَبة م
بةنيسبةت خاَلي سَي، بةر اسيت تَيكةَليةك دروست بووة، تَيكةَليةكـة لةوةيـة ئـةم دةسـتةية، خـؤي دةسـتةكة       
هــةر نــاوي دةزطايةكةيــة بــة عــام، بــةاَلم هــاتوون بــؤ دةســتةكة ئةجنومــةنَيكيان دروســت كــردووة، يــةعين     

ثَينرـدا كـة سـةيري بكـةيت وةكـو دووبـارة        ئةجنومةنةكة تةنفيزي هةيةو راوَيذكاري هةية، ئينرا لة خاَلي
بوونةوةيةك لةم خاَلي سَييةدا روو دةدات، ئةم خاَلي سَي تةنيا دةستة تةنفيزيةكة بَيـت، كـة ثَيـا بَيـت لـة      
ســةرؤك، بةر َيوةبــةري دائريةكــان، لَيثرســراوي نووســينطةكان، كــة ئَيمــة لَيثرســراوي نووســينطةمان دانــا بــة  

ََ َي  جـةوازي لـة قـةزاو ناحيةكانـدا هـةر كاتَيـا ثَيويسـت بـوو، مـةع ول نييـة           وجوبي لة موحارةزاتداو، ب
ــة         ــرؤَ ل ــام م ــائيَي م ــة مةس ــريو را ل ــاَلوطؤر و ب ــؤ ئ ــةبَي و ب ــينطانة ن ــةو نووس ــئوولي ئ ــة مةس ئةجنومةنةك
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 ئةجنومةنةكة زائيدةن دوو راوَيذكار، ئينرا لة خاَلي ثَينردا كة باسي سـةرؤك بـؤي هةيـة نوَينـةري اليةنـة     
ثةيوةنديدارةكان، من ثَيم باشـة لـةوَي نوَينـةري ثةرلـةمان و نوَينـةري قـةزاو حكومـةو ئيـديعاي عـام بـَي،           
ضونكة دةَلَيت اليةنة ثةيوةندارةكان، نابَيت بؤيان دةنب بدةن، تةنها ئةجنومةنة تةنفيزييةكة دةنب بدات، 

 .ذنانينئةوان تةنها راوَيذين و دةنب نةدةن، سوثاس، عةرو لةطةَل نيسبةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار بةيان رةرموو

 :بةر َيز بةيان ا د حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دائر  رصد االداء واايذة  )من ذي تةبعةن دةستخؤشي لةهةردوو ليذنةي بةر َيز دةكةم، سةبارةت خاَلة دوَي 
( دائذر  متابعذة وحتقيذق   )ئـةَ ناَةيـة بطـؤر ين ببَيتـة     ، من نةرسي بؤضـوونَي هـةي كـو طـةر     (حقاق االنسان

 .باشرتة دطةل ناَةر ؤكا دَي باشرت دةبَيت
دائذر  الشذؤون   )، مـن ثـَيم باشـة ئـةَ دوو كةليمـة ذي ئيزارـة بـنب        (دائر  الشؤون القانانية)ذي / خاَلة سَيَي

 .ةكضونكة زبنةن ديراسات ذي تَيدا هةي، ئةَة ي( القانانية والدراسات والبحاث
للذذرئيس دعذذا  ممنلذذي اجلمذذات ذات العالقذذة مذذن الذذازارات ودوائذذر االقلذذيم مذذن   )ســةبارةت بــة بر طــا ثَينرــَي  

من ثَيم باشة ئـةَ كةليمةيـة   ( القطاعني اخلا  واملختلط ومنظهات اجملتهخأ املدني حل ار ا تهاعات اجمللس
َيشـنيار دةكـةم بر طةيـةكي دي ََيـرَي     ، هةروةسا ئةز ث(وال حيق هلم التصايت)بَينت، تةبعةن ( بيفة مراقب)

هةبَيت، مونةس  بـؤ دةسـتةي مـام    ( للميئة)زَيدة بكةين كو هةر موئةسةسةيةك، يان وةزارةتةكي مونةس  
 .مرؤَ هةر وةزارةتَيكي، يان دةزطايةكي هةبَينت، طةلةك مةمنون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار زةكية رةرموو

 :صاد عبداخلال  بةر َيز زكية

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة رةئيا من تةنيا ناَ هينانة َان رَي ة بةريا كارية، ضـونكي ديـف ئاماجنَيـت طـوت مـاددةي ضـارَيدا هـات ،        
ئةَ ئاماجنة، ئةَ دةسـتةية  ـؤ شـَينت ثـةير ةوَيكي نـاَخؤ ئـةَان ئاماجنـا دابـةش بكـةتن سـةر َـان بةرَي ـة             

يا بؤ مةهام و تةشكيالتَيت ََي هةي هات ، يان ذي َان رَي ة بـةريا هـات ، بـة رةئيـا     بةريا، واتا ئةَ شةرحا
 .من يا زَيدةية

يا دي تر، ئةم شَين ماددةكي جودا دةسةاَلتي بدةينـة َـَي دةسـيَت، كـو َـان مـةهام و تةشـكيالت و هةيكـةلَي         
كــو ئــةو رَيــذةي ئاررةتــان تــو وي  تـةنزبي ثــةير ةوَي ناَخؤيــا خــؤ تــةنزيم بكــاتن، ثَيشـنيارَي دوَي ئةَةيــة  

ئةجنومةن دَيتة تةشكيل كرندا رَيذا ئاررةتان هةروةسا نوَينةرَي هاتيَن ذي بهَيتة بةرضاَ طـرتن، ديسـان ذي   
ماددَي بةرَي نوكة دا ما دةنب بؤ هةندَيدا كـو ثَيـت َيـا ئـةَ هةيئـة سـوَيندا ياسـايي  ـؤتن، مـادام هةيئـة           



 199 

ا ما باشرتة كو ئةَ هةيئةية ماوةي كـار كردنـا خـودا ذي خـؤي حةسـانة ذي      سوَيندا ياسايي دخؤتن، بة رةئي
هةبَيت، مادام سوَيندا ياسايي خؤتن، بال حةسانةي ذي هةبَينت، ديسان ذي ئةطةر هاتو ئـةَ ئةجنومةنـة دي   

ا هاتــة دامةزرانــدن ثَيــت َيــة نوَينــةرَي رَيكخراوَيكــي يَيــت كؤمــةَلطاي مــةدةني ذي تَيــدا دةور هــةبينت، واتــ 
نوَينةرَي وان ذي تَيدا هةبَينت، يا دي ماددة، يان ذي بر طا ثَينري ئةو تَيكةاَلو يا هاتي، ئةز بَيذم ماَم مـرؤَ  
لة كوردستانَي تَيكةاَلو ن ، ذي بةر هةندَي ذي ثَيت َيا تَيكةَلة ئةَ كةليمةية تَيكةاَلو نةهَيت، واتا كـةرتي  

 .، زؤر سوثاستايبةت و رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار شََير رةرموو

 :بةر َيز شََير حمي الدين صاد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دائذر  رصذد االداء واايذة حقذاق     )لة دامةزراندني ئةو دائريانـة، كـة دةبنـة موديريـة عامـة، لـة دووةميـان        

، ضونكة ضـةند موديريـةي لـَي دةكةوَيتـةوة، ئـةو موديريانـة ضـةند        ، ئةوة دةبَيتة موديرية عامةك(االنسان
تـةحويَي  ( اسذتقبال الشذكاو  مذن االفذراد واملؤسسذات     )بةشي لَي دةكةوَيتةوة، هةروةها هةموويان بؤ ئةوةية 

دائريةي كاروباري قـانوني دةكـات، بـةالي مـن ئـةوة هـةر ئـةو موديريـة عامةيـة زيـادة، موديريـة عامـةك و             
ستارَيكي طةورة داَةزرَيت، تةنها بؤ ئةوةي ئيسـتي بالي شـةكاوي بكـات، يـةعين ئةطـةر لَيـرة        موديري عام،

دوو بـةش بَيـت،   ( مديرية حقاق االنسذان )دائريةي كاروباري قانوني موديريةيةكي لةناو داَةزرَيت بةناوي 
يـةعين ئـةوة بـة مـن     زيارةتي سرن بكـات،  ( متابعة الشكاو )بةشَيكيان شةكاوي وةربطرَيت، بةشةكةي تري 

زيادة موديريةكي طـةورة تـةنها بـؤ وةرطـرتين شـةكاوي داَـةزرَيت لَيـرة، مـادام ياسـا رَيـي ثَيـداوة دائـريةي             
كاروباري قانوني موتابةعةي شةكاوي بكات، با هةر لةناوين شةكاويةكة وةربطريَيت و موتابةعةش بكرَيـت  

 .لة رَيطاي دوو بةش تابعي موديرية بَيت، سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .زؤر سوثاس، رَيزدار شَيروان حةيدةري رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، رةنطـة ئـةوة لـةبريمان ضـوو     (يكذان للميئذة جملذس   )موالحةزةكةي من موالحةزةيةكي شةكَية، كـة دةَلَيـت   

، ثَيويسـتة  (ع ذااً : ممنلذي برملذان كاردسذتان   )، ثاشان دةَلـَي  (رئيسًا: رئيس اهليئة) بَيت، مةرروزة كة دةَلَين 
ــتا        ــة ئَيس ــةي ك ــةو رةقةراتان ــين ئ ــة زب ــةين ل ــةبعي بك ــوو ت ــوو ب ــةبريمان ض ــرَينت، ئــةوة ل ئةوانــة دةرج بك

 .ثَيشكةمشان كرد، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار صباح بيت اهلل رةرموو
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 :ت اهلل شكريبةر َيز صباح بي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

فيهذا يتطلذب التحقيذق فيذيف مذن املخالفذات يف مسذائل        )لة رَيزا سَي هاتيـة   (دائر  الشؤون القانانية)دةربارةي 
، ئـةو كةليمةيـة بَيتـة ضـَي كـرن، لـة مـاددةي        (م انتهاكات ح وق االنسان)، ئةز دبَيذم ببَيتة (حقاق االنسان

، بة رةئيا من كةليمـة ئي ـترياح بَيتـة ذي زَيـدة كـرن دومـاهي يـا وَي        (ستحداث او دمجلرئيس اهليئة ا)دوَي 
ئـةز ثَيشـنيار   ( ثالنذاً )، ئةَة بَيتة زَيدة كرن، لة ماددةي سـَي  (ملتطلبات العهل ورفعيف للربملان للهصادقة علييف)

نني علذى ان يكذان هلذم    يكان للميئة عدد مذن املستشذارين اليقذل عذن اثذ     )دةكةم كو رةنطَي بَيتة صياكة كرن 
 تهخأ )، لة ماددةي ضارَي، ئةز ثَيشنيار دةكةم كو دَي رةنطا بَيتة دروست كرن ( رب  يف جمال حقاق االنسان

، (اجمللس مر  كل شمر بناءًا على علب رئيس اجمللس، واذا تساوت االصاات ير ح اجلانب الذي  فيمذا الذرئيس   
دون ان يكذان هلذم حذق    )، بـة رةئيـا مـن ببَيتـة     (     م التيـويت وال)لة ماددةي ثَينرَي لة رَيزيا دباهيَي 

 .، ئةز تةئيدا ثَيشنيارا خوشكة شََير دةكةم، كة دةربارةي ئةَ ثَيشنيارَي ثَيشكةش كري، سوثاس(التصايت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عبدالسالم رةرموو

 :صدي  مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
من تةسةور دةكةم خوشا و براياني هةردوو ليذنة دةبَيت تؤزَيـا صـةبريان لةطـةَل مـن درَيـذ بَيـت، ئَيمـة        
ئَيستا لة ثاش ئةم قسانةي كة كراوة، ئةو تةعديالتانةي كة ئَيوة كردووتانة، طةيشتينة رَيطايةك، كة لةسةر 

كـة نـة مـوةزةرن    ( جملس االمناء)هةيئةيةكي هةبَيت،  رَيطاي دروست بي ، دةستةي ئةوها هةميشة دةبَيت
لةوَي تةمسيَي قوتاعاتي جودا جوداي كؤمةَلطا بكةن و، مةجَي  ئيدارييةكي تةنفيزي هةبَيت بة موديري 
تةنفيزي، كة ئةوانة موةزةرن و دةوام دةكةن، تةسـةور دةكـةم ثَيشـنياري ئَيـوة، ئَيمـة نزيـا دةكـات بـةرةو         

لة موديرةيةك، يان لة شكََيكي وةزارةت، يان ناوَيكي تري هةية، رجـا دةكـةم ئةطـةر     ئةوةو دوورمان دةخات
رَيطا هةبَيت ثاش ئةو طفتوطؤيانـة دانيشـ  ثَيكـةوة، ئـةو مةبدةئـة ئةطـةر بةرضـاو وةربطريَيـت، ئـةو كاتـة           

كـو هـةر   هةيئةتة ريعَةن تابعي هةيئةي موسـتةقيَة وةردةطرَيـت، ئـةطينا ئةطـةر يـةك قيـادةي هـةبَيت، وة       
وةزارةتَيا مودير عامن، ئةمة وةكو ثَيشنيار دةهَينم، ضونكة ئامينـة خـانين ئـةو باسـةي كـرد، هةنـدةكي       

 .تر، ئةمة يةك
ئيرت ضؤن بَيت، هةيئةي هةبَيت دةستةكة، كة بة نوَينةرايةتي ئةو قوتاعاتانة هةيـة، ئـةو مةجَيسـي    / دوو

ة دةَلــَين دائريةكــان بــة ثَــةي بةر َيوةبــةري طشــيت، مــن ئيــدارةي هــةبَيت، نــةبَيت، لــة هــةردوو حاَلةتــدا ئَيــو
دةثرسم ئةطـةر هـاتو ئَيمـة ئـةو دةسـتة بااَليانـةي كـة لـة دةستنووسـي دةسـتوورين هـاتووةو، سـبةييَن لـة              
عَيراقين هةنةو بطةينة ئةوة، ئَيمـة ضـةند مـودير عـام لـةو كوردسـتانة تـةع  دةكـةين، بـةس بـريي لـَي            
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ر مودير عاممان هةية، ئةطةر ئةو مودير عام بن، بؤ سةرؤكةكةشي بـة ثَـةي   بكةن، لة هةر دةستةيةك ضوا
 .وةزير نةبَيت، من تةسةور دةكةم تةرشي  نةما و، مودير عام شتَيكي طةورةية، ئةمة دوو

خوشكة شََيرو كاك سةباحين ئيشارةيان ثَي كرد، دةبينة سـَي كـةس، خـاَلي دووةم موبـةرير نييـة      / سَييةم
رةي روانيين هةَلسور ان و ثاراستين مام مرؤَ، حيساب بكةن بةس مودير عامَيا دانيشتووة هةبَيت، لة داية

بة تةشكيالتي خؤي، دةزانن ئةم شكَياتانة هي ئةوةنة وةربطريَين، يان نا،، تةحويَي خاَلي سَييةمي دةكةن، 
نت، هةروةها سـةرؤكي  كة ئةوانة بةدواداضووني بؤ بكةن، من تةسةور دةكةم هي  موبةرير نيية ئةوة هةبَي

دةستة بؤي هةية هةر دائريةيةك و ثَيكهاتةي دةستةكة بةثَيي ثَيداويسيت كار بكاتةوة، يان تَيكـةَليان بكـات،   
من دةثرسم ئةو دةرةجة خاصةي هةية، مومكينة ئةوين مـودير عـام بَيـت، يـان موستةشـار بَيـت، بـةثَيي        

ي وةزيفـي مـودير عـام دانَيـت، مـودير عـام ال بـدات،        ياساي ئَيمة كة هةيةو ئيداري بؤي هةيـة بةثَـةي خـؤ   
ضونكة مادام بؤي هةية بةشةكان بكاتة يةك، بؤي هةية بةشـَيكي تـازة بكاتـةوة، واتـا ئـةو دةسـةاَلتي هةيـة        

 .دةرةجة خاصةكان دابنَيت و دانةنَيت، من تةسةور دةكةم لَيرةش تؤزَيا بري كردنةوةي ثَي دةوَيت
ــوارةم ــةن  مانط/ ض ــة ئةجنوم ــةعَيماتي    ك ــةير ةوي ناوخؤيــة، ت ــي ث ــةمووي ئيش ــةوة، ئةمانــة ه ــة كؤدةبَيت ان

ناوخؤية، من نازا  بؤضي ئَيمة لة زؤربةي زؤري ياساكااان ئةم هةَلةيـة دةكـةين، دَيـ  مةسـائيَي نيـزام      
 الئيحةي عةمةل دةخةينة ناو ياسا، لة نةقابات وامان كردووة، لة سـةنديكاي رؤذنامـةواني وامـان    وداخيَي 

كردووة، وازي لَي بَينة، ئةوة بر ياريدا لة دوو مانب جارَيـا ئيرتيمـا  بكـات، بـا بيكـات، تـؤ مـادام بـة ياسـا          
ََةحةت بيطؤر ن، دةبَيـت بيهَينـة ئَيـرة، تـاكو      كردت، دةبَيت ئيَتيزامي ثَي بكات، ئةطةر ويستيان بةثَيي مةس

زةية نةك بـةس تـةنها بـؤ ئَيـرة، بـؤ زؤربـةي       ئَيمة ياسايةكة هةموار بكةين، من تةسةور دةكةم ئةم موالحة
 .زؤري ئيشةكااان

موالحةزةيةكي تر، ضونكة ئةوة دةخرَيتة تةصويت، كـة ئـاخري موالحةزةمـة، باسـي يـةك ئةجنومـةن بَيـت،        
يان هةيئة، دةستةش هةبَيت، ئةجنومةن هةبَيت، لة هةموو حاَلةتَيا باسي نوَينةراني ئةم اليةنـة كـرا، مـن    

، ئةم دةستةية ريعَـةن ثَيكهاتةيـةكي ئيـداري هـةبَيت، ئاسـتَيا هـةبَيت، كـة نوَينـةراني ئـةم          لةطةَل ئةوةمة
كةرتة طرنطانةي تَيدا بَيت بؤ ئةوانةي كة وةكو ئَيوة طوتتان، بةس من ثرسـيار دةكـةم نوَينـةري ثةرلـةمان     

كي ئيررائـي، لـةبن   كَي دةبَيت، ئايـا ئةنـدامي ثةرلـةمان بـؤي هةيـة بيـَيت ببَيتـة ئةنـدامَيا لـة هةيئةيـة          
ئةمري مودير عامَيا بَيت، ئةطةر ئةندام ثةرلةمان نةضَيت، ض سوودي هةية تـؤ مـوةزةرَيكي ثةرلـةمان لـة     
يةكَيا لة دائريةكان بنَيري ببَيتة ئةندام لةوَي، ض دةوري دةبَيت، يةعين تةنها موجةرةد يـةكَيا راتـب لـة    

نـاي نييـة لـةوَي تةمسـيَي هَيـزو قـوةتي ثةرلـةمان بكـات،         ثةرلةمان وةردةطرَيت، ئةو سةاَلحياتانةو ئةو توا
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤر رةري  رةرموو
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 :رري  صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يذنـةي مـام   ثَيشةكي دةستخؤشي لة ئةو روون كردنـةوةو دةسـتكاري كردنـةي بـةر َيزان ليذنـةي ياسـايي و ل      
، مـن ثـَيم باشـة لـةوَي     (دائذر  العالقذات واالعذالم   )مرؤَ دةكةم، سةبارةت بـةم ماددةيـة لـة خـاَلي ضـوارةمدا      

لـة بر طـةي ثَينرـةم، لـةوَي     / زيـاد بكرَيـت، ضـونكة لـة مـاددةي سـَييةم      ( الدراسات)لةطةَل عيالقات و ئيعالم 
وةو توَيذينةوةو ديراسات و ئةحباس زياد بكـات، كـَي   يةكَيا لة ئةركةكاني ئةم هةيئةية ئةوةية كة لَيكؤَلينة

يـةعين وشـةي   ( العالقـات والدراسـات واالعـالم   )ئةم كارة دةكات، بؤية ئةطةر ئةم دائريةيـة بكرَيتـة دائـريةي    
ديراسات  رَيتة سةري، رةنطة شتَيكي باش بَيت، لة هةمان كاتدا مـن ثشـتطريي لـة ثَيشـنيارةكةي مامؤسـتا      

رةت بـة مةسـةلةي ذنـان، كةنيسـبةتَيكي ديـاري كـراو لـة ذنـان لـةو دةسـتةيةدا هـةبَيت،            عومةر دةكةم سةبا
راستيةكةي زؤرترين، زؤرترين، زؤرترين ثَيشَيَكاري لةبارةي مـام مـرؤَ لـة كوردسـتان بةرامبـةر بـة ذنـان        

و ذنانـةو  دةكرَيت، زؤرتريين ئةو توندو تيذييةي كة كؤمةَلطةي كوردستانيشي طرتؤتةوة، ديسان ئـةوة رووة 
ذنان قورباني يةكةمي ثَيشَيل كردني مام مـرؤَن لـة كوردسـتاندا، لةبـةر ئـةوة زؤر طرنطـة لةاليةكـةوة كـة         
ــةري             ــة نوَين ــَيم باش ــن ث ــدا م ــةمان كات ــة ه ــةبَيت، ل ــدا ه ــةو ئةجنومةن ــةناو ئ ــان ل ــة ذن ــاش ل ــةكي ب رَيذةي

ئــةو ئةجنومةنــدا هــةبَيت لةطــةَل  رَيكخراوةكــاني ذنــان، رَيكخــراوة ســةربةخؤيةكاني ذنــان ديســانةوة لــةناو  
 .نوَينةري ئةو رَيكخراوانةي كة داكؤكي لة مام مرؤَ دةكةن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤر سةباح رةرموو

 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ا سـةبارةت بـةم ماددةيـة، ئـةوةش نيشـانةي طرنطـي       هةندَيا بريو بؤضووني باش و رَيا وثَيا ثَيشكةش كر

ماددةكةية، دةستخؤشي لة ليذنةي هاوبةش، ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي مام مـرؤَ دةكـةم، بـؤ ئـةو     
ثَيشنيازو ئةو موالحةزاتانةي كة دةريانرب ي، بةاَلم من لَيرةدا ثرسيارَيا دةكةم، ئايا ئـةم ثـرؤذة ياسـاية كـة     

ض ئةندازةيـةك موتةئةسـرية بـة ياسـاي ثَيشـووي وةزارةتـي مـام مـرؤَ، كـة لـة حكومـةتي             ئامادة كـراوة، تـا  
هةرَيمي كوردستاندا هةبوو، ئَيستا ئةم وةزارةتة نةماوة، ضونكة ئةوةي كة سةيري ثَيكهاتةي ئـةم ماددةيـة   

ــةم د      ــكيالتي ئ ــاتووة، تةش ــة ه ــوونَيكي بوونيةويان ــي بؤض ــةر ئةساس ــة لةس ــةوة ك ــات، وا دةبينَيت ــتةي بك ةس
سةربةخؤي مارةكاني مرؤَي دار شتووة، يةعين وةكو ئةوة واية َانةوَيت ديسان هةر شـتَيكمان هـةبَيت كـة    
جَيطرةوةي وةزارةتي مام مرؤَ بَيت، بةاَلم بة ثَةيةكي كةمرت، ضونكة سةرؤكي دةستةي سـةربةخؤ لَيـرةدا   

ين لةخوار وةزيرةوة، لـة باشـرتين حاَلةتـدا    بةثَيي ئةوةي كة دةنطمان بؤدا، دةبَيت بة ثَةيةكي تايبةت، يةع
وةكيل وةزير دةبَيت، ئَيمة ئةطةر دةمانةوَيت طرنطيـةكي زؤر بـدةين بـةم دةسـتةي بـااَلي سـةربةخؤي مـام        
مرؤَ لة ذَير هةبةنةي ثةرلةماني كوردستانيشدا بَيـت، ثَيويسـت وا بـوو طرنطـي و بايـةخَيكي زيـاتري ثـَي        
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ي ئةو مةهام و ئةركـة طرنطانـةي كـة لـة ماددةكـاني ثَيشـوودا ثَيناسـةيان بـؤ         بدةين بةر اسيت، لةسةر ئةساس
كراوة، بَي  باسي هةيكةليةتي ئةم دةستةي سةربةخؤي مام مرؤَـة بكـةين، ضـونكة زؤر لـةو شـتانةي كـة       

ي لةم ماددةيةدا هاتووة بة يةك كةليمة قابيَي ضارةسةر دةكات، نيزامَيكي داخيَي بؤ خؤيان دابنـَين، بـةثيَ  
َََيت من بر ياري لةسـةر دةدةم و ثةسـندي دةكـةم، ضـونكة ئـةو       ثةير ةوَيكي ناوخؤ، كة ثةرلةمان دةتوانَيت ب
شتانة زؤربةي شيت رةني و زؤربةي شـيت هونـةري و تـةكنيك ، يةكـةاارة كـة سـةيري ماددةكـة دةكـةين         

ت دروسـت دةبَيـت، يـةعين    تةرسيالتَيكي زؤري ثَي دراوة، وةكـو طوتراويشـة هةميشـة شـةر  لةسـةر تةرسـيال      
ئةطةر ئَيمة بة ئيرما  َانطوتاية كة ئةجنومـةنَيكي دةبَيـت، ئـةم ئةجنومةنـة بـؤ خـؤي نيزامَيكـي داخيَـي         
دةنووسَيتةوة كة تةرتيب و تةنزبي كاروباري ناوخؤي خؤي بكات، ض ئةو كاروبارانـةي كـة ثةيوةنـديان بـة     

ئـةو كاروبارانـةي كـة ثةيوةنـديان بـة وةزاو ئـةداي       بوونيةي دةستةي سـةربةخؤي مـام مرؤَـةوة هةيـة، ض     
وةزيفي خؤيانةوة هةية، يةعين زؤر زةرورة رَيز لةمورةتيشي عام بطرَيت، يـةعين مةكتـةبَيا هـةبَيت لـةم     
مورةوةزية، كة وةكو لة زؤربةي واَلتاندا مورةتيشي عام هةية، يان ديواني مةزاليم هةية، يان لـةو شـتانةي   

رةدا تةماشاي دةكةين رةرامؤش كراوة، ئَيمة زياتر دةبَيت طرنطي بدةين بـةو ئةجنومةنـة   كة هةية، بةاَلم لَي
بااَليةي كة دروست دةكرَيت، ئةو ئةجنومةنة بااَليةي كة دةستةي سةربةخؤي مـام مـرؤَ ثَيـا دةهَيـنن لـة      

اروبـاري ئيـداري   كوردستاندا، باقي ئةو دائريانةي كة باس كراوة تةماشا دةكةيت بةشَيكيان هةر موجةرةد ك
ََي مةهامةكة رةنطة لـة بر طـةي دووةمـدا هاتبَيـت      و كاروباري رةني ناو دةستةكة تةرتيب دةكةن، بةاَلم ئةس
لة رةقم دوودا، كة باسي رةصدي ئةداو حيمايةي ح وقي ئينسان دةكات، لةطةَل دائريةي كاروباري قانونيدا، 

 .ائريةي عيالقات و ئيعالم و ئةمانةش، كة باس كراتةماشا دةكةيت مةهامةكانيان نيسبةتةن تَيكةَلة، د
دَيينة سةر خاَلَيكي تر، كة ليذنةي هاوبةش ثَيشنيازيان كرد بـوو، هةسـتم كـرد ئـةوان باسـي ئـةوة دةكـةن،        
ئةطةر سةيري ثَيشنيازةكةي خؤيان بكةنةوة، دةَلَيت رةئيسي هةيئة بـؤي هةيـة ئيسـتيحداس و دةمـج، يـان      

مي هةيئـة بكـات، ئَيمـة لـةوةو ثـَين باسـي ئةقسـاممان نـةكردووة بةر اسـيت، باسـي           ئيَغاي هةندَي لة ئةقسا
دةوائريمان كردووة، ئةوة ئةطةر راست بكرَيتةوة، ئينرـا باسـي ئـةو مةجَيسـة دةكـات دةَلَيـت ثَيكهـاتووة لـة         

ة باســي رةئــي  و بةر َيوةبــةراني دائريةكــان و، باســي ذمارةيــةك لةراوَيــذكار دةكــات، لــة تةقريرةكــةي ئةوانــ
ئةوةي كردووة، طوتي خيربةيةكيان هةبَيت، كة زياتر لـة دة سـاَل بَيـت، زيـاد لـة دة سـاَل عادةتـةن صـيغةي         

، يـةعين لـةوة كـةمرت نـةبَي،     (الت ل)، (تزيد عن عشر سنوات)، نةك (الت ل عن عشر سنوات)قانوني دةَلَيت 
َََييت زياتر لة ئةوةندة، ضونكة ل ةو كاتة عادةتةن لة ماددة قانونيـةكان دةَلَيـت   ئةوة وابزا  مةع ولرتة تا ب

ئةوةنـدة، تةبعـةن هةنـدَي بؤضـووني تـرين هـةبوو، كـة هاوكـارا          ( تزيد عـن )ئةوةندة، نةك ( الت ل عن)
 .باسيان كرد، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار ناسا رةرموو
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 :بةر َيز ناسا تؤري  عبدالكريم

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
ديارة منين لةسةر خاَلي دووةم و سَييةم قسةيةكم هةبوو، لةبةر ئةوةي كـة زؤر لـة يـةك دةضـن عينـواني      

وةكو عينوان زؤر بةقوةتة، بةاَلم كة دَييت ثَيناسـةكةي دةكـةيت،   ( دائر  رصد االداء وااية حقاق االنسان)
يية، جا من ثَيمواية ئـةم دائرةيـةي رةصـدة تةلـةقي     ثَيناسةكةي لةطةَل ئةوةي دووةمدا جياوازييةكي واي ن

شــةكاوي نــةكات، يــةعين ئــةو دائريةيــة نــةبَيت كــة شــةكوا وةردةطرَيــت، خــؤي رةصــدي شــت بكــات، ضــونكة 
هةندَيا جار هةندَي لةو مارة ثَيشَيَكارييانةي كـة دةكرَيـت كـةس شـةكوا ناكـات، لةبـةر رؤتـيين ئيشـةكان،         

بةوة تةعريفةكةي بـؤ بطـؤر ين باشـرتة، ئةطـةرنا ئـةم دووانـة دةمـج بكرَيـت          ئةطةر ئةم دائريةية هةَلستَيت،
 .هةردووكي لةيةك زؤر نزيكن، ئةوة خاَلَيا

يةكَيكي تر لةو ثةرلةمانتارة بةر َيزانةش ئيشارةتي ثَيدا، ئَيمة باسي نووسينطةمان كردووة لة / خاَلي دووةم
كمان نيية ئةم نووسينطايانة كؤ بكاتةوة، يان ئةوةتا دةبَيـت  ثارَيزطاكان و لة قةزاكاندا، كةضي لَيرة دائريةية

دائريةيةك دروست بكةين، بؤ ئةوةي نووسـينطةكان كـؤ بكاتـةوة، دواتـر سـةرؤكي دائريةكـة ئةنـدام بَيـت لـة          
ئةجنومةنةكة، يان سـةرؤكي نووسـينطةكان بةشـداري بكـةن لـة ئـةو ئةجنومةنـةي كـة لـة بر طـةي سـَييةمدا            

 .ا لةو دوو حاَلةتة تةرتييب بؤ بكةيندروست كراوة، يةكَي
، (ورفعذيف اىل الربملذان  )هةردوو ليذنة ثَيشنياريان كـردووة كـة   ( لرئيس اهليئة استحداث ودمج)دةَلَيت / دووةم

ََـَي      ، ئـةطينا ئـةو   (بعذد ماافقذة الربملذان   )يةعين ئةوة باشة دةستخؤشيان لَي دةكةين، من ثَيموايـة دةبَيـت ب
دةاي كرد، ئَيمة موصادةقةمان لةسةر بَيت، من ثَيمواية دةبَيت ثةرلةمان موارةقـة   خؤي هةَليوةشاندةوةو

 .بكات، دواتر ئيشةكة بكات
، يـان ئةطـةر ئـةوةي كـاك عبدالسـالم ئيشـارةتي ثَيـدا، يـان         ( تهخأ اجمللس شذمرياً )كة دةَلَيت / خاَلي ضوارةم

ََ  بؤ ثةير ةوي ناوخؤ، يان بةر اسيت مانطانة زؤر زؤرة، ضونكة ئةم هةيئةية خؤي هي  نةبَيت،  بةجَيي بهَي
دةبَيت جارَيا لةطةَل سةرؤكي دائريةكاندا كؤ ببَيتةوة، دواتر دةبَيت لةطةَل نووسينطةكانيشدا كـؤ ببَيتـةوة،   
مــانطَي جــارَيكين لةطــةَل ئةجنومةنــدا، ئــيرت كارمــان هــةر دةبَيتــة كؤبوونــةوة، ئةطــةر بكرَيــت بــة وةرزي،    

 .ومةنة زؤر باشرتة كة وةرزي بَيت باشرتة، زؤر سوثاسثَيمواية ئةم ئةجن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار كةيَي ئةكرةم رةرموو

 : ا د بةر َيز كةيَي اكرم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شـَيوةية  دائريةي رةصدي ئةدا كة ئيستي بالي شةكاوي دةكات، بةس ئَيمة دةتوان  لة كؤتـايي خاَلةكـة بـةم    
او القيام من تلقاء نفسما ببح  االنتماكات حتى ولا مل تقذدم اليمذا ايذة شذكاى وعلذم      )ئيزارةيةكي بؤ بكةين 
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يكان للميئة جملس يتألف من رئيس ومذدراء دوائذر اهليئذة والع ذاين     )، لة سَييةمدا (بما بأية عريقة ا رى
 .، زؤر سوثاس(ؤرا يف القاناناملستشارين حاصلني على شماد  امعية عليا املا ستري والدكت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار عبدالر ن رةرموو

 :بةر َيز عبدالر ن حس  ابابكر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ماددةي حةوت، من ثَيمواية ئةو دائريانة هـةر ناوةكـةي بطـؤر ين، بكرَيـت بـة بةر َيوةبةرايـةتي،       
طةي سَيدا هةر ئـةوةي هـاتووة، دةَلَيـت لـة سـةرؤك و بةر َيوةبةرايـةتي دائريةكـان، يـةعين ئـةو          ضونكة لة بر 

 .دائريانة بكرَيت بة بةر َيوةبةرايةتي باشرت واية
سةبارةت بة بر طةي دووةم، من ثَيمواية ئةوة هةر تةعَيماتة، ناضَيتةوة بـاري ياسـايي، هـةر البـدرَيت، هـةر      

َلي دووةم، ئةوة تةعَيماتة، هـةر ناكرَيتـة بـاري ياسـايي، هـةر ديسـان لـة بر طـةي         ديسان لة بر طةي يةكةم خا
 .ضوارةمين، كة دةَلَيت ئةجنومةن مانطانة كؤ دةبَيتةوة، ئةوين ثَيمواية تةعَيماتة، ئةوين البدرَيت

مـن   سةبارةت بة بر طةي يةكـةم خـاَلي سـَييةم، كـة سـةرداني زينـداني سياسـيةكان و ئـةو جَيطايانـة دةكـات،          
ثَيمواية بةبَي ئيرازة وةرطرتن بَيت، بين سةردان بكةن، هةر بينة الي مـوديري زيندانـةكان خؤيـان لـةوَي     
بين سةردان بكةن و ببينن زؤر ئاسانرتة، ضونكة هةتا ئيرـازة وةربطـرن و مؤَلـةت وةربطـرن، بيـنة ئـةوَي،       

 .لةوانةية ماوةي ثَي بيَيت
وسـت كـرد بَيـت، ئـةوين دةبَيتـة ئيشـكال، لةوانةيـة لـة بـةيين          سةبارةت بة ئةوةي كـة دوو ئةجنومـةني در  

كؤبوونةوةو يةكرت زؤرتر ببينن، هةر ئةجنومةنَيا هةبَيت باشرتة، ئةوين ئةجنومةني دةستة بَيت، ئةواني 
ترين ئينزبام بنب لةطةَل ئةوانة بكرَيت بة دةستةو، بكرَيـت بـة ئةجنومـةن، ض نـاوَيكي لـَي بنـَين تـةواوة،        

 .سزؤر سوثا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار بَيري ان رةرموو

 :بةر َيز بَيري ان امساعيل سةرهةنب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةي حةوتةم لة بر طةي سَييةم، ثَيكهاتووي دةستةكة دياري كراوة لة ض ثَيكهـاتوون، بـةاَلم ديـار نـةكراوة     
ةكاني سةرؤكي دةستة نووسراوة شةهادةي جـاميعي هـةبَيت، بـةاَلم بـة     كة بر وانامةي ضيان هةية، لة مةرج

رةئي من وةكو بةر َيز كةيَي خان رةرمووي شةهادةي جاميعي هةبَيت، ئةطـةر ماجسـتَير بَيـت، يـان دكتـؤرا      
بَيت لة ياسا باشرتة، ضونكة بةثَيي ياسا تؤ دةزاني ئـةو كةسـة مـام ثَيشـَيل كـراوة، يـان نـا، بةتايبـةتي كـة          

ااَلي خةَلا وةردةطرن، ئةطةر شةهادةي هةبَيت لة ياسا، لةطةَل شـارةزايي لـة مـام مـرؤَ، دةتوانَيـت ئـةو       سك
 .كةسة دياري بكات كة مام ثَيشَيل كراوة، يان نا، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَيزدار ئة ةد وةرتي رةرموو

 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

ئي ترياحـي دوو ليذنةكـة وايـة    ( ثانيذاً )زؤربةي قسةكان كران، دةربارةي بر طةي دووةم لة ماددةي حةوتـةم   
رةقةت وةكـو لـة دةقـي    ( استحداث)نةك ( لرئيس اهليئة اقرتاح استحداث)كةزياد كردنةكة بةو شَيوةية بَيت 

شنيارة بؤ ثةرلةمان، بؤ موصادةقة كردن لةسةري، نةك ثرؤذة ياساكةدا هاتبوو، واتا بةرز كردنةوةي ئةو ثَي
 .ئيستيحداسي، يان دةاي، يان ئيَغاي يةكَيا لة دةوائريةكاني تر بَيت، ئةمة سةبارةت بة بر طةي دووة

، ئـةوةي كـة   (يكان للميئة جملس يتألف من رئيس ومدراء دوائر اهليئة وع اين مستشذارين /)بر طةي سَييةم
، منين لةطةَل ئةوةمة، كة بةر َيز دكتـؤر  (تكون لَهيئة مستشارون)دوو ليذنةكة هاتووة لة دار شتنةوةي هةر

اليقل عدديم عن )، ثَيمواية دار شتنةوةي بةو شكَة بَيت (اليزيد عددهم)نةك ( الي ل عددهم)سةباح وتي 
ثرسـيارة دروسـت   ، بـةاَلم لَيـرةدا ئـةو كاتـة ئـةو      (اثنني من ذو  اخلرب  واال تصا  يف جمال حقاق االنسذان 

دةبَيــت، ئةطــةر ئةمــة بكــةين بةبر طةيــةكي ســةربةخؤ، خــاَلَيكي ســةربةخؤ بَيــت، ئــةو كاتــة مةوقيعيــةتي    
موستةشارةكان لة زبين هةيئة، لة مةجَيسي هةيئةكة ضي دةبَيت، ئايا ئةنـدامي مةجَيسـةكة دةبـن، يـان     

كة لةطـةَل ئةنـداماني دةسـتةكة    ئةوانة خارجي دةبن، ضـونكة ئَيمـة ئـةوةمان ديـاري كـرد سـةرؤكي دةسـتة       
 سوَيندي ياسايي  ؤن، ئةو كاتة مةوقعيةتي موستةشارةكان، راوَيذكارةكان لةوَي ضي دةبَيت،

ســةبارةت بــة بر طــةي ثَينرــةم، ئــةوةي لــة ئي ترياحــي هــةردوو ليذنةكــة ثَيشــرت هــاتبوو، وابــزا  ليذنةكــة   
، كةليمـةي موختةَلـةت ئَيمـة    (تقرتح الغاء كلهة املختلط االكنرية تؤيد اصل املاد  واالقلية)نةيوَيندةوة، كة 

لةطـــةَل ئـــةوة بـــووين، كـــة ئـــةو وشـــةية البربَيـــت، لةبـــةر ئـــةوةي قيتـــاعي موختةَلـــةت، ئَيســـتا وابـــزا     
بةكارهَينانةكةي شائيع نيية، تةنها قيتاعي خـاص و مونـةزةماتي موجتةمـةعي مـةدةني لـة زبنيـدا بَيـت،        

 .زؤر سوثاس
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

سوثاس، ئَيستا موداخةلةكان تةواو، بةر َيزان قسةي خؤيانيان كرد، ليذنةي هاوبةش وةاَلمتان بؤ ئةنـداماني  
 .ثةرلةماني كوردستان، كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت كرا، باس لة تةوعيـة و هؤشـيار كردنـةوة    سةبارةت بةو تَيبيين و ثَيشنيارانةي لةسةر دةقي ماددةي حةو
كـرا، ثَيشـنياري ئـةوة كـرا كـة دةزطايةكـة نـاوي بطـؤر َي تةوعيـةي بـؤ زيـاد بكرَيـت، ئَيمـةش ثشـتطريي لــةو               
ثَيشنيارة دةكةين، لة بر طـةي ضـواري ئـةو ماددةيـةدا هـاتووة، كـة لةاليـةن هـةردوو ليذنـةدا دار َيذراوةتـةوة           

، لـة نـاوةر ؤكي بر طةكـةش شـتَيا زيـاد بكرَيـت، كـة هـةمان مانـا بـداتن           (لتاعيذة دائر  العالقات واالعذالم وا )
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دائذذر  العالقذذات )نــاوي دائريةكــةش ( تاعيذذة املذذااعنني مببذذادئ ومفذذاييم حقذذاق االنسذذان واملااثيذذق الدوليذذة)
اران تَيبيين ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةين، سةبارةت بة راوَيذكاران، زؤر لة سةر راوَيذك( واالعالم والتاعية

هةبوو، كة ذمارةيان بةض شَيوةيةك زياد بكرَيت، ثَيوةري دياري كردني ذمارةي راوَيـذكاران ض بَيـت، ئـةوةي    
ذمارةيان لة دوو زياتر نةبَيت، هةندَيا طوتيان بؤ يةك نةبَيت، بـةر َيزان  ( اليزيد عن اثنني)ئَيمة دامانناوة 

تا دةتوانَيت يةك راوَيذكار بؤ خؤيـان دابنَيـت ئةطـةر ثَيويسـيت ثـَي      كة ئَيمة دةَلَي  لة دوو زياتر نةبَيت، وا
بوو، بـةاَلم هةنـدَيا ثَيشـنياري ئـةوةيان كـرد لـة دوو كـةس كـةمرت نـةبَيت، بـةر َيزان لـة دوو كـةس كـةمرت              

تـا  نةبَيت، واتا حةددي ئةعال دياري نةكرَيت، دةتوانيت دوو راوَيذكار داَةزرَينيت، دةتوان  لة دوو زيـاتر  
دةطاتة دة راوَيذكارو ثةجناو سةدين داَةزرَييَن، بؤية باشرت واية حةددي ئةعاليةكة دياري بكـةين، كـة لـة    
ئةوةندة زياتر نةبَيت و، مرونـةتَيكي تَيدايـة، دةتـوان  لـةوة كـةمرت ئةطـةر ثَيويسـيت كـرد يـةك راوَيـذكار،           

 .ئةطةر ثَيويسيت كرد دوو راوَيذكار
بوو كة ئةو دائريةية زيـادة ثَيويسـت ناكـات، ضـةند ئةنـدامي تـر طوتيـان نـةخَير،         ، رةئيةك هة(دائر  رصد)

ثَيويستة ََينَيت ئةو دائريةية، هةردوو رةئيـةكان، تَيبينيـةكان ذمارةيـان يةكسـان بـوو، نـةمازاني بةر اسـيت        
ةاَلم ئَيمـة ثَيمـان   كاميان ذمارةيان زياتر بوو، بؤ ئةوةي بزان  ثشتطريي لةمانةوةي دةكات، يان لة الداني، بـ 

باشة ََينَيتةوة، لةبةر ئةوةي لة ئةركةكاني ئَيستا باس لـةوة كـراوة، كـة شـكايةت ئاراسـتةي ئـةو دةسـتةية        
دةكرَيت لةاليةن دائريةيةك هـةر خـؤي دامةزرانـدني ئـةو دةسـتةية لةبـةر ئـةوة ضـية، خروقـاتي ح ـوقي           

ــة     ــتة ئ ــة، ثَيويس ــرؤَ هةي ــام م ــَيَكاري م ــة، ثَيش ــان هةي ــةو   ئينس ــةوةي ئ ــؤ ئ ــةبَيت، ب ــة ه و بةر َيوةبةرايةتي
سكااَليانةي لةاليةن هاوواَلتيان دةكرَيت، ياخود يةك وا طومـان دةكـات ئةطـةر ثَيشـَيَكاري لـة مـام مـرؤَ لـة         
ــةو       ــ  ئـ ــيت دةزانـ ــة بةثَيويسـ ــةر ئةمـ ــةوة، لةبـ ــة بكرَيتـ ــةو بةر َيوةبةرايةتيـ ــاداري ئـ ــة ئاطـ ــوَينَيا هةيـ شـ

ت، سةبارةت بة سوَيند خواردني سةرؤك و ئةندامان، سـةرؤكي دةسـتة كـة سـةرؤكي     بةر َيوةبةرايةتية ََينَي
ئةجنومةنةكةيــةو ئةنــداماني ئةجنومــةن، ئايــا هةنــدَيا وةكــو دادوةرة ســوَيندي ياســايي خــواردووة، وةكــو    

لـة   ثةرلةمانتار سوَيندي ياسايي خواردووة، ئايا دووبارة سوَيند  واتةوة، بـة رةئـي ئَيمـة سـوَيندةكة وةكـو     
دةقي ماددةكةي ثَيشرت هاتووةو ثةسندمان كردووة، ثَيويست دةكات دووبـارة سـوَيند  واتـةوة، لةبـةر ئـةوة      
سوَيندي ياسايي جاري يةكةم كة سوَيندةكةي خواردووة، وةكو دادوةر، ياخود وةكو ثةرلةمانتار بة سـيفةتي  

ليةتَيكي تر كراوة، ئةركَيكي تر كـة دَيتـة   ثةرلةمانتارو بة سيفةتي دادوةر بووة، ئَيستا بؤ تةكَيفي مةسئوو
ئةستؤ، كة دةبَيت بةثَيي ئةو ئةركة ئةو سوَيندة  وات، بؤية دةقـي سـوَيندةكةمان لـة ماددةكـة زيـاد كـرد،       

نوَينـةري ثةرلـةمان ضـؤن ديـاري     ( ممنذل برملذان  )بؤية ثَيويست دةكات دووبارة سـوَيندي ياسـايي  واتـةوة،    
ضؤن ديـاري دةكرَيـت، بـةر َيزان كـة دةَلـَي  نوَينـةري ثةرلـةمان        ( طة الق ائيةممنل السل)دةكرَيت، ياخود 

لةاليةن ثةرلةمان دياري دةكرَيت، دةست نيشان دةكرَيت، كـة دةَلـَي  نوَينـةري ئةجنومـةني دادوةري، ئـةوة      
كة لةناو ئةو لةاليةن ئةو ئةجنومةنة، لةاليةن دةزطايةكةي خؤي دياري دةكرَيت، ثَيوةرةكة لَيرة وردةكاريية

قانونة نةهاتووة، بةاَلم كـَي دةسـت نيشـاني دةكـات، دةزطايةكـة خـؤي دةسـت نيشـاني دةكـات، بـا اوونةكـة            
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لةسةر نوَينةري ثةرلةمان بينينةوة، ئايا نوَينةري ثةرلةمان دةكرَيـت لةاليـةن ثةرلـةمان سـةرؤكي ليذنـةي      
دةست نيشان بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي ببَيتـة نوَينـةر       مام مرؤَ بَيت، يان نوَينةرَيا لةاليةن ليذنةي مام مرؤَ

لةو ئةجنومةني دةستةية، هةر دةزطايةك نوَينةري خؤي خؤي دةست نيشاني دةكات، باسـتان لـةوة كـرد كـة     
ــةو         ــدام ل ــة ئةن ــةمان ببَيت ــدام ثةرل ــرَينت ئةن ــا دةك ــة، ئاي ــةو ئةجنومةن ــت ل ــدام بَي ــةمان ئةن ــةري ثةرل نوَين

ــي ياســ   ــي  رَيطرَيك ــة، ه ــة      ئةجنومةن ــدام ل ــة ئةن ــةمان ببَيت ــدام ثةرل ــةوا ئةن ــةوةي ك ــةردةم ئ ــة لةب ايي نيي
ئةجنومةنةكة، لةبـةر ئـةوةي ئـةو ئةجنومةنـة سـةر بـة ثةرلةمانـة، ئةجنومـةنَيكي تـةنفيزي نييـة، ئةنـدام            
ثةرلةمان كة دةبَيتة ئةندام لةو ئةجنومةنـة وةكـو رةرمانبـةرَيا تـةعامولي لةطـةَل ناكرَيـت، هةَلسـوكةوتي        

ــةَل  ــةو      لةط ــةمان ب ــدام ثةرل ــةربةخؤية، ئةن ــتةيةكي س ــة، دةس ــةكي تايبةت ــةوة ليذنةي ــةر َيزان، ئ ــت، ب ناكرَي
سيفةتةي نوَينةري ثةرلةمانة دةبَيتة ئةندام لة ئةجنومةنةكة، نةك وةكو رةرمانبةرَيا تـةعامولي لةطةَلـدا   

تة، بـة سـيفةتي ثةرلـةمان    بكرَيت، واتا ثابةند بَيت بة هةموو ئةوامرو رةرمان و بر يارةكاني سةرؤكي دةسـ 
نوَينةري ثةرلةمانة لةو ئةجنومةنـة، بـةو سـيفةتة بةشـداري دةكـات لـة ئةجنومةنةكـة، هـةر ئةنـدامَيا لـة           
ئةجنومةنةكة ئازادة، سةربةخؤية راي تايبةتي خؤي هةية، ثابةندة تةنها بـة بر يارةكـاني ئةجنومـةن، نـةك     

ت ســةرؤكي ئــةو دةســتةية، يــاخود ســةرؤكي     ســةرؤكي ئةجنومــةن، ضــونكة رةرمانبــةر نييــة لةبةردةســ     
ئةجنومةن، هةندَيا ثَيشنياري ئةوةيان كرد، كة ناوي رةرمانطةكان بطؤر درَيت، بةر َيزان، ئةركةكة طـرنطرتة،  
نةك لة تةمسيـة، نـةك لـة نـاوي رةرمانطةكـة، يـاخود بةر َيوةبةرايةتيةكـة، لةبـةر ئـةوةي ئةركـةكان ديـاري            

دةســتةية، لةبــةر طرنطــي خيوصــيةتي ئــةو دةســتةية، بؤيــة ئةركــةكاني   كــراوة، لةبــةر ســةربةخؤيي ئــةو  
رةرمانطةكان ثشتطريبان لَي كرد هةروةكو لة ثرؤذةكةي حكومةت هاتووة ئةركةكان و دةسةاَلتةكاني دياري 
بكرَيت، باس لةوة كرا كة هي  رؤَلَيا بؤ رَيكخراوةكان دياري نةكراوة، بـةر َيزان، لـة بر طـةي ثَينرـةمي ئـةو      

اددةية، باس لة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني كراوة، كـة نوَينـةريان ئامـادة دةبَيـت، لـة كاتَيـا ئةطـةر        م
سةرؤكي دةستة بةثَيويسيت زاني كةوا ئامادة بَيت لة كؤبوونةوةكان و بةشداري بكات لـة طفتوطؤيـةكان، راو   

 .رَيتو بؤضووني خؤي دةربرب َي سةبارةت بةو بابةتانةي كة موناقةشة دةك
، ئةوةش لةاليةن بـةر َيزَيا ثَيشـنيار كـرا، بـةر َيزان لـة موستةشـارين طودـان        ( رب  يف جمال حقاق االنسان)
ئةوةمان باس كردووة، تَيبيين ئةوة كـرا كـة ئايـا سـةرؤكي دةسـتة دةسـةاَلتي       ( من ذو  اخلرب  واال تصا )

ئيَغا، بةر َيزان، ئةمـة لةاليـةن هـةردوو    ئةوةي هةية كة رةرمانطةكان يةك بطرَيت ودةمج و ئيستيحداس و 
ليذنة ئةو بر طةيةمان بةشَيوةيةكي تر دار شـتةوة، كـةوا سـةرؤكي دةسـتة دواي ثةسـند كردنـي ئةجنومـةني        
دةستة، تةنها بؤي هةية هؤبةو بةشةكان لة يةك بدات، ياخود هةَليانوةشَينَيتةوة، نةك بةر َيوبةرايةتيةكان، 

ي ئةو تَيبينيةمان كرد، ئةمة لةاليـةن هـةردوو ليذنـة هةسـتمان ثـَي كـرد، كـة        ئةوةمان هةموار كرد، رةضاو
لرئيس اهليئة استحداث او دمج او الغاء ا  مذن اقسذام اهليئذة او شذعبما وفقذا ملتطلبذات العهذل بعذد مصذادقة          )

وة، ، واتـا بـؤي نييـة سـةرؤكي دةسـتة بةر َيوةبةرايةتيـةكان ئـةوة بـة دةقـي قـانون ديـاري كـرا            (جملس اهليئة
نةصي قانون دةمج و ئيَغاي بكات، تةنها بؤي هةية هؤبةو بةشةكان، شةهادةي جـاميعي ئـةوةلي، بـةر َيزان،    
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كة ئةوة ثَيويست كرا بر وانامةي زانكؤ هـي  رَيطرَيـا نييـة، ئةطـةر بر وانامةكـةي ماسـرت بَيـت، يـان دكتـؤرا          
طرَيا نيية، زؤر ئاسـايية ئـةو دةقـة لـة زؤر     بَيت، بةاَلم بةكالؤريؤسي هةبَيت، لة بةكالؤريؤس زياتر هي  رَي

، بـةاَلم رَيطـر نييـة لـةوةش بـةرزتري      (شماد   امعية اوليذة )وةزارةتةكان و ياساكاندا هاتووة، كة بر وانامةي 
 .هةبَيت، ماسرتي هةبَيت، يان دكتؤراي هةبَيت، ئةوةندة تَيبينية لةالي من تؤمار كراوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤزان خان نوقتةي نيزامي هةيةس
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين و كاك عبدالسالمين ثرسياري ئةوةمان كرد، لة دةستةكة ئةو ئةجنومةنةي كة باس كراوة، لة دةقي 
ََي ياسـاكة، ئـةو ئةجنومةنـة مـاوة، يـان نـةماوة، يـاخود ضـي بةسـةر هـات، هـةر ئـةم دةسـتةيةية،              يـان   ئةص

 .دةستةكةي ترين دةمَينَيتةوة، وةك دةستةي بةر َيوةبردن،، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك زانا، رةرموو
 :وف  ة كريمؤزانا ر. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ني ئـةَلَيت دةبـَي هـةموو ئةنـداما    ( 8و  2)بر طـةي  ( 30)حةز دةكةم لة بةر َيز كاك ررسةت بثرسم ماددةي 

ئةجنامداني ئةرك و كاري حزبايةتي و نةقابيـة،  )ئةَلَيت : ئةجنومةن بؤ كاري ئةجنومةن تةرخان بن، دووةم
كاري ر َيكخراوة جةماوةرييةكان بة ئةجنامداني كاري وةزيفي، يان دةست ر ةنطـيين، يـان ثيشـةيي دانانرَيـت،     

ن تةنها ئةم ئيشانة بكـات، يـةعين دةسـت    يةعين تةنها ئةوانةي تةحديد كردووة، كة دةبَيت ئةندام ثةرلةما
نيشان كردني ئةندام ثةرلةمانَيا بؤ كـارَيكي تـر لـة دةرةوةي ئةجنومةنةكـة نـاكؤك دةوةسـتَيتةوة، ضـونكة        

يـةعين وا هةسـت دةكـةم    ( 30)لـة مـاددةي   ( 8و 2)ئةَلَيت دةبَي تةرةرو  بيت بؤ ئيشةكةي خؤي، بر طـةي  
تؤ ئةندامَيا دةست نيشان بكةي لةناو ئةجنومةنَيكي تردا بَيت، ئـةو  ناكؤك دةوةستَيتةوة لةطةَل ئةوةي كة 

 .ئةجنومةنة كة لةبةردةم ثةرلةماندا سوَيندي ياسايي دةخوات، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ررسةت، رةرموو
 :بةر َيز ررسةت ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبيعـةتي ئيشـي مـام مـرؤَ     : لةمانة، يـةعين بةشـَيكة لةثةرلـةمان، دووةم   ئةو دةزطاية سةر بة ثةر: يةكةم

ئةو مةوزوعة ميهنة نييـة، يـةعين مومارةسـةي ثيشـةيةك     : بةشَيكة لة مةهامي ئةندامي ثةرلةمان، سَييةم
ناكات، موقابيَي ثارة، يان موقابيَي موكارةئةيةك، ئيشَيكة تةواوكةري ئيشةكةي خؤيةتي، تةكميَةي ئيشي 
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دامي ثةرلةمانــة، مــن هــي  تــةعاروزَيا نــابينم لةبــةيين ئيشــي ئةنــدامي ثةرلــةمان و ئةنــدامَييت ئــةو  ئةنــ
ليذنةية، بةتايبةتين ئةو ليذنةيـة ليذنةيـةكي تـةنفيزي نييـة، منـين لةطـةَل ئـةوةدام ئةنـدام ثةرلـةمان          

طـةر بـوو بـة ئةنـدامي     نابَيت ببَيت بةئةندامي ليذنةيةكي تةنفيزي، ضونكة مةبدةئةكة ئةوةيـة ئـةَلَيت، ئة  
ليذنةيةكي تةنفيزي، بةشداري كرد لة ئيشوكاري ئةو ليذنةية، مةعناي ئةوةيـة مـام ضـاودَيري ئـةو ئيشـة      
لةدةسيت خؤت داوة، ئةوة نة ليذنةيةكي تةنفيزية، ليذنةيةكي رةصدو موراقةبةو تةشخييـة، لةبـةر ئـةوة    

 .من هي  تةعاروزَيا نابينم، زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .كاك عومةر عبدالعزيز، رةرموو
 :بماء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وا ديارة ليذنةي بةر َيز سيانيان خوشكن، مةسةلةي رَيذةي ئاررةتانيان لةبري كرد، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك صباح، رةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةوز ي ئةوة دةدةم كة باسي موستةشارةكانة، كة باسي خيربة كرا، جةنابتان ثَيشنيارتان كردبوو وةكو 

 .ئةوةي تَيدا نيية، زؤر سوثاس( الت ل عن عشر سنوات) من ومت ( تزيد عن عشر سنوات) ليذنةكة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم، رةرموو
 :صدي  مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من نوقتةي نيزاميةكةم لةوةداية وابزا  زياتر لة ضوار ئةندامي ثةرلةماني بةر َيز تَيبينيان هةبوو لةسـةر  
 خاَلي ضوارةم، كة دةَلَيت دةبَي ئةمة لة ياسا نةمَينَيت و ببَيت بة بةشَيا لـة نيـزام داخيَـي، ئـةوةتان بـاس     

نةكرد، ببورة هَيشتا خاَلَيكي ترم ماوة، كة باسي بةر َيوةبةرة طشتيةكان دةكات، ئةَلَيت لةاليةن ثةرلةمانـةوة  
َََيـت بر يارمانـدا بـة      / دادةمةزرَيت، لَيرة موناقةشةيةكي قانوني دروست دةبَيت، يـةك  ثةرلـةمان دةتوانَيـت ب

ضـةمكي سـةر بـة ثةرلةمانـة دةما اتـة      / ووشدامةزراندني موديري عام، لة دةرةوةي هةيكةليةتي خؤي، د
موناقةشةيةكي دوور و درَيذ، سـةر بـة ثةرلةمانـة، نـةك وةكـو موديريـاتي ثةرلـةمان، واتـة لـةذَير ئيشـرام           
ثةرلةمانةو سةر بةهي  وةزارةتَيا نيية، بـةآلم مـن مامؤسـتاي طـةورةم كـاك ررسـةت، مـن بـة تَيطةيشـتين          

يشي تةشريعي دةكـةن، نـة ئيشـي قـةزائين دةكـةن، لـة سيسـتةمي        خؤمي زةعيف تةسةور دةكةم ئةوة نة ئ
تةقَيدي قةزاياو تةشريعةو ئيررائة، ئينرا سةر بة وةزارةتين نـةبَيت، لـة سيسـتةمي مـؤدَيرني  تـازة تـر       
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مةجالي ئةوة دراوة، كة هـةيئاتي موسـتةقيَي تةمسـيَي عـام دةكـةن، قتـاعي عـام، نـةك بـةماناي حكـومي،           
ا دةكةن، ئةوانين قوتاعَيكن وةك ضـؤن دةسـةآلتَيكن، يـةعين نـة سـةر بـة ثةرلـةمانن        نوَينةرايةتي كؤمةَلط

موعامةلةيان لةطةَل دةكرَي وةكو دائريةيةكي ثةرلةمان، نة بةشَيكيشن لـة سـوَلتةي تـةنفيزي بـةو مانايـةي      
نـدامي  كة وةزارةت وةك بةر َيوةبةرايةتيـةك، ئـةو سـةربةخؤييةكةي لةوَيدايـة بؤيـة الي منـين دةبيـنم ئة       

ثةرلةمان بؤي نية بيَيت ببَيت بة ئةندام لة ليذنةيةك كة سةرؤكَيكي هةية، ر ةئيةكـةي دةخـوات، جـارَيكي    
تر دوا شت تةئكيد دةكةم، دةستة و ئةجنومةن رجاتان لَي دةكةم بريي لَي بكةنةوة، ئةو خةَلتة سةرمان لـَي  

دةزطاكــةش هةنــة ضــارةيةكي بــؤ بدؤزنــةوة،  دةشــَيوَييَن، خــةَلكي دةرةوةي دةزطاكــة هةنــة، وة خــةَلكي نــاو  
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كاك ساالر، رةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

مـرؤَ تيشـكَيكي   لةر استيدا هةندَيا تةرح و بؤضـوون هـةبوو بـةطرنطي دةزا ، منـين وةكـو ليذنـةي مـام        
 ةينة سةر، ئةوةي ثةيوةندي بة ئامادة بـووني ليذنـةوة هةيـة لـة هةيكةليـةي دائريةكانـدا، مـن ثشـتطريي         
بؤضوونةكاني ئةو بةر َيزانة دةكةم، وةكو ضؤن لة راثؤرتي ليذنةي مام مـرؤَين ئاماذةمـان ثـَي كـرد بـوو،      

ةي ذن لــة بــةر َيوةبردني ئــةو دةزطايــةو لــة  كــة لةر اســتيدا طرنطــة ئةطــةر بــة دةســتةواذةيةكين بَيــت رَيــذ  
دائريةكاندا لةبةرضاو بطريَيت، وةكو لة مـاددةي شةشـةم لـة رةقـةرةي يةكةمـدا هـاتووة دةسـتةواذةيةكي بـؤ         
ئيزارــة بكرَيــت، مــن ثشــتطريي ئــةو رةئيانــة دةكــةم، بريمــان نةضــَيت حةقي ــةتَيكي ســائيد هةيــة كــة            

اي رؤذهةاَلتيدا بةشَيكي زؤري ئَو باَلةكةي دةكةوَيتةوة ئةستؤي ذنان ثَيشَيَكارييةكاني مام مرؤَ لة كؤمةَلط
و، ذنان موزةحي تيايدان، ثرؤتؤكؤلة نَيودةوَلةتيةكان ئةطةر بؤ ذن و منداَل هةبَيت، يةعين زؤر بة واز ي 

لـةو   هاتووة لة ئيتفاقية نَيودةوَلةتيةكاني تريشدا ئةم مةسةلةية بة رووني هاتووةو، تةشـخيص كردنـي ذن  
روانطةيةوة كة ثَيشَيَكاري زياتريان بةرامبةر كراوة، بؤية بؤ داكؤكي كردن لة ماف و ئازادييـةكاني خؤيـان،   
هاوشان بة ئةواني تري وةكو رةطةزي تر بةشدار دةبن لة بةر َيوةبةرايةتي ئةم دائريةيـة حزوريـان هـةبَيت،    

 .ئةمة يةكةم
داني دوو لة دائريةكـان، مـن ثشـتطريي ئـةو بؤضـوونة دةكـةم،       بؤ تةرشي  كردنةوةي دائريةكان و لَيك/ دووةم

تةسةورم واية دائريةي روانيين هةَلسور اوان و ثاراسـتين مـام مـرؤَ لةطـةَل دائـريةي كاروبـاري ياسـايي يـةك         
َ     ) رَيت بةم جؤرة، ببَيتة يةك بر طة  بـةاَلم لـةثاَل ئـةوةدا ئـةوةي     ( دائـريةي ياسـايي و ثاراسـتين مـام مـرؤ

دي بة ثاراستين مام مرؤَةوة هةية، ئةم دةسـتةواذةية زيـاد بكرَيـت بـؤ دائـريةي كاروبـاري ياسـايي،        ثةيوةن
ــت و      ــدارةكان وةردةطرَيـ ــة ثةيوةنديـ ــان و اليةنـ ــةَلا و دامودةزطاكـ ــة خـ ــكااَلكان لـ ــة سـ ــةم دائريةيـ ــو ئـ وةكـ
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مرؤَــةوة هةيــةو،  بةدواداضــووني ئــةو شــكاتانة دةطرَيتــة ئةســتؤ، كــة ثةيوةنــدييان بــة ثَيشــَيَكردني مــام  
 .دةستةواذةي سَييةم ضي بةدوايدا هاتووة دَير ةكان ئيزارة بكرَيتةوة

خاَلَيكي تر، لةم ماددةيةدا يةك، دوو ئةندامي ثةرلةماني بـةر َيز باسـي لـةوة كـرد، كـة بـؤ سـةرداني كردنـي         
ني بكـات، لةر اسـتيدا   بةنديانةكان و طرتووخانةكان بةبَي ئيرازة، ئةم دةسـتةيةو دائريةكـة بتوانَيـت سـةردا    

وةكو ئةوةي زيكر نةكراوة، كة ئةمانة بةبَي هةماهةنطي ناتوانن بر ؤن، شتَيكي لةو بابةتة نييـة، بـةاَلم مـن    
رام واية كة ئةم دةستةية وةكو زيكر نةكراوة دةتوانَيت بـر وات، بـةاَلم مةسـةلةي ثةيوةنـدي و هةماهـةنطي      

ــيت بةند   ــة سةرثةرش ــاني ك ــةنَيوان دامودةزطاك ــتةية     ل ــةم دةس ــةَل ئ ــةن لةط ــةكان دةك ــةكان و طرتووخان يان
مةسةلةيةكي طرنطة، ئَيمة بريمان نةضَيت لة هةرَيمي كوردستاندا، ئَيمة سيستةمَيكمان هةية لةحوكمر اني، 
سيستةمي ثةرلةمانيية، ئـةم سيسـتةمة ثةرلةمانيـة زؤر دةبَيـت نزيكايـةتي و هةماهـةنطي هـةبَيت لةطـةَل         

ــاني تــةنف ــةي     دامودةزطاك ــة رَيط ــةنفيزي ل ــاني ت ــَيت دامودةزطاك ــان نةض ــةن، بريم ــةكرتي تــةواو دةك يزي و ي
ثةرلةمانـةوة متمانــةيان ثـَي دةدرَيــت، هــةموو جارَيـا ئــةم حاَلةتـة بــة جؤرَيــا لـة دَل رؤنــي وةرنــةطريَيت      

طايةي كـة  لةر استيدا، بؤية بووني ثةيوةندي لةنَيوان دامودةزطاكاني تةنفيزي و بةتايبةتي كة وةكو ئةم دةز
ــةكان          ــة كردن ــؤري مامةَل ــت ج ــتان دةبَي ــةماني كوردس ــتان، ثةرل ــةماني كوردس ــة ثةرل ــت ب ــت دةبَي ثةيوةس

 .مامةَلةيةكي هةماهةنب و هاوسةنب و نزيا بَيت لة يةكرتييةوة
خاَلَيكي تر، ثةيوةندي بـة وشـيارييةوة هـةبوو، مـن رةئـيم وايـة ئـةم بؤضـوونة دائـريةي ثةيوةندييـةكان و           

ــدن  ــت     راطةيان ــنبريي بَي ــدن و ثةيوةندييــةكان و رؤش ــريةي راطةيان ــة دائ ــيم واي ــةبَيت، مــن رةئ ــياري ن و وش
مشوليرتةو، لةناو رؤشنبريي ح وقي ئينساندا تةوعية بةشَيكي سةرةكيية لةو مةسةلةية، بؤية من وا تـةرح  

نبريي، لـة ئـةخري   دةكةم بة ئيرازةي بةر َيزان ليذنةي قـانوني دائـريةي ثةيوةندييـةكان و راطةيانـدن و رؤشـ     
دةستةواذةيدا كة دةوترَيت، هةروةها لة رَيكخستين كـؤنطرةو نـةدوةكاني ثةيوةنديـداردا بةشـدار دةبَيـت لـة       

 .طةشة ثَيداني رؤشنبريي مام مرؤَةوة رؤَلي دةبَيت، ئةم جومَةيةش ئيزارة بكرَيت
ــة، لةر اســ        ــةوة هةي ــةي زمانةواني ــياكةو هةَل ــة ص ــدي ب ــة ثةيوةن ــر، ك ــاَلَيكي ت ــرؤَ   خ ــام م ــةي م تيدا ليذن

بةشَيوةيةكي طشيت ئةندامةكاني لة بةدواداضوون و لةموتالةعة كردني ئةم ثـرؤذة ياسـاية كَيشـةي زؤرمـان     
ََي ثرؤذةكـة كـة هـاتووة لةر اسـتيدا كؤمـةَلَيا ئةشـكالي        هةبوو لة رووي زمانةواني و صياكةوة، ضونكة ئةس

رؤذة ياسايانةي كة خوَيندنةوةي يةكةميان بؤ كـراوةو  زمانةواني و صياكة كردني هةبوو، وةكو ضؤن ئةو ث
ئيشكالَيكي طةورةي تياية، لةر استيدا ئَيمة لة ليذنـةي مـام مـرؤَ نـاتوان  ئيعتيمـادي تـةواو بكةينـة سـةر         
شارةزاياني زمانةوانين لةناو ثةرلةماندا بؤ ئةم مةسةلةية، بؤية كَيشةي زمانـةواني كَيشـةيةكي  سـائيدةو    

 .رةسةري بؤ بدؤزرَيتةوة لة ئايندةدا، سوثاستان دةكةمهيوادارين ضا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةر َيزان ئةو مةوزوعة زؤر مةوزوعَيكي هةستيارة، ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان زؤر شيت طرنطيان 
ز هـةبوو،  خستة ثَيشةوة، مةسـةلةن زؤر باسـي ئةجنومةنةكـة كـرا، يـةك بَيـت، دوان بَيـت، بؤضـووني جيـاوا         
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كةميان باشرتة باس كرا حبوس زيـاد بكرَيـت، رَيـذةي ئاررةتـان لـة ئةوةنـدة زيـاتر نـةبَيت، باسـي ئـةوة كـرا            
موستةشارةكان بؤ هةر دوو بَيت، ريعَةن بؤ يةك نةبَيت، بؤ دوو نةبَيت، بؤ سَي نةبَيت، بؤ ثَينج نةبَيت، 

َيت، دةسةاَلت بدرَيتة هةيئةتةكة خؤي كة ئةو بؤ ضوار نةبَيت، يةعين شتَيكي تر لةسةري ئينسان رابوةست
هةيئةتة نيزامَيا بؤ خؤي دابنَيت و بؤ خؤي كار بكات، يان اليةكي تر ئةوين ثةرلةمانة، ئةو نيزامةي بؤ 
دابنَينت، دائريةي قةزاو ناحيةكان بة ض شَيوةيةك سةرثةرشيت بكرَيت، ئةمة هـةمووي مةسـائيََيكي طرنطـة    

و جةلسةية ناتوانن شتَيكي زؤر سوود بةخن بؤ ئةوة بدؤزنةوة، بؤية دانيشتنةكة بة رةئي سةرؤكايةتي لة
ــةعات     ــةين بــؤ رؤذي دوو شــةممة س ــةش دةكــةين بؤضــوونةكاني     (11)دوا دةخ ، داواش لــة ليذنــةي هاوب

ئةنداماني ثةرلةمان وةربطـرن بـة نووسـراو، بـؤ ئـةوةي  ةينـة دةنطدانـةوة، زؤر سـوثاس، تـاكو رؤذي دوو          
 .خوا لةطةَلتان بَيت( 11)عات شةممة سة

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     سالن بايز امساعيل          ار           ست ا د عبداهلل                رر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان          عَيراق                  – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0212\5\02رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 02/5/0212 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  02/8/0212رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري     , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(13)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

ولي خـ  ي(13)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 02/8/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 –خستنةر وو و طفتوطـؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي دةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتان             -1 

 .عَيراق

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي    بــ
 :، بةرنامةي كار02/8/0212، رؤذي دانيشنت (13)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـَين نيـوةر ؤ، رؤذي دوو شـةممة    (11)ي خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (13)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت02/8/0212رَيكةوتي 

 –ةسـتةي سـةربةخؤي مـام مـرؤَ لـة هـةرَيمي كوردسـتان        خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي د   -1
 .عَيراق

ََي  ليذنةي ياسايي و ليذنةي مام مرؤَ كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤتان، بةر َيزان لةسةر ماددةي ثَينج لة ئةس
ثرؤذةكة، كة ئَيستا دةكاتة ماددةي حـةوت، طفتوطـؤي لةسـةر كـرا، بؤضـوون و ثَيشـنيارةكاني ئَيـوةي بـةر َيز         

دةسيت ليذنةي ياسايية، كة بر يار بوو ئيعادةي صياكةي بكةنةوة، ئَيستا ليذنةي هاوبةش كةرةم بكةن لةبةر
 .بؤ كارةكانتان
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 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ثرؤذةكـة مـاددةي ثَينرةمـة، ئَيسـتا بؤتـة مـاددةي حةوتـةم،          لةبـةر  دواي ئةوةي ئةو ماددةية كة لة ئةسـ

ئةوةي ريزبةندي ماددةكان طؤر ا، ضةند ماددةيةك زياد كرا، دواي ئةوةي هةردوو ليذنة، ليذنةي مام مـرؤَ  
و ليذنةي كاروباري ياسـايي بـة وردي ديراسـةتي تَيبينيـةكاني ئةنـداماني ثةرلـةمانيان كـردو كؤبوونـةوةي         

تي ثةرلةمان كؤبووينةوة، بة مةبةسيت هاوبةشيان ئةجنامداو، كؤبوونةوةي دواتر لةطةَل دةستةي سةرؤكاية
دةوَلةمةند كردني ماددةكةو دوايـي سـةرنج و تَيبـيين ئةنـدامان وةرطـريا، بـةبامشان زانـي كـة بـةم شـَيوةية           

 (.املاد  السابعة: )ماددةكة دابر َيذينةوة، كة بؤتة ماددةي حةوت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موداخةلةي ئةندامان يةكَيكتان بيداتةوة، ضونكة هةندَيا شـت كـة    بةر َيزان، ئةطةر ثَيشرت وةاَلمي هةندَيا
 .وةرتان نةطرتووة، بؤ ئةوةي بزانن بؤضي، ثاشان ماددةكةي خؤتان  وَيننةوة، كةرةم بكةن

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان ثَيشكةش كرا، سةبارةت بـةوة بـوو ئايـا ثَـةي     ئةو تَيبيين و ثَيشنيارانةي كةوا لةاليةن ئةنداماني ثةرلة
بةر َيوةبةري ئةو رةرمانطانـة، ثَـةي ض بَيـت، بةر َيوةبـةري طشـيت بَيـت، يـان تـةنها بةر َيوةبـةر بَيـت، ئَيمـة            
بةبامشان زاني لةاليةن هةردوو ليذنة، كـةوا ثَـةي بةر َيوةبـةري رةرمانطـةكان بةر َيوةبـةري طشـيت بَيـت، تـا         

ارةكان بةر َيوة ببـات و رؤَلـي خؤيـان ببيـنن لـةناو ئـةو دةسـتةية، دةسـتةي سـةربةخؤي مـام           بتوانَيت كاروب
 .مرؤَ

سةبارةت بة دةمج كردني، ياخود يةكطرتنـةوةي ضـةند بةر َيوةبـةري طشـيت، كـة لـة ضـوار بةر َيوةبةرايـةتي         
ََي ثرؤذةكــة لةاليــةن حكومــةت هــاتووة، ئَيمــةش لةســةر ثَيشــني   اري بــةر َيزتان طشــيت ثَيــا دةهــات لــة ئةســ

بةر َيوةبةرايةتي رةصدو ئةدائمان دةمج كرد لةطةَل دائريةي قانوني، خؤي ضوار بةر َيوةبةرايةتي طشيت بوو، 
ــَيوةية      ــةو ش ــَي ب ــةي دوو و س ــي بر ط ــج كردن ــا (الذذدائر  القانانيذذة واايذذة حقذذاق االنسذذان   )دواي دةم ، وات

بةو شَيوةيةي كة دامانر شتووة لة سَي بةر َيوةبةرايةتي  بةر َيوةبةرايةتي دووةم و سَييةمان دةمج كرد، ئَيستا
 :طشيت ثَيا دَيت

 .دائريةي ئيداري و مالي/يةكةميان
 .دائريةي قانوني و حيمايةي ح وقي ئينسان/ دووةميان

 .دائريةي عيالقات و ئيعالم/ سَييةميان
مرؤَ زياد بكرَيت، ئَيمـةش لـة    ثَيشنيارَيكي تر هةبوو كةوا تةوعية، هوشيار كردنةوةي خةَلا بة مارةكاني

، لةبـةر  (نشر ثقافة حقذاق االنسذان  )خاَلي سَييةمدا لة دائريةي عيالقات و ئيعالم، ئةو بر طةيةمان زياد كرد 



 015 

ئــةوةي هوشــيار كردنةوةكــة، يــاخود تةوعيــةي هاوواَلتيــان بــة مارــةكاني مــرؤَ بــةثَيي رَيككةوتننامــة          
اني راطةيانـدن دةبَيـت، بؤيـة بـة بامشـان زانـي لةطـةَل خـاَلي سـَييةم          نَيودةوَلةتيةكان، ئةوة لة رَيطاي دةزطاك

، (نشذر ثقافذة حقذاق االنسذان    )دائريةي عيالقات و ئيعالم لةو خاَلة زياد بكرَيت، بر طةيـةكمان بـؤ زيـاد كـرد     
 .باَلو كردنةوةي رؤشنبريي مارةكاني مرؤَ

، ئَيمة بةبامشان زانـي كـةوا مةجَيسـَيكي    سةبارةت بة ئةجنومةني دةستة، كة راو و بؤضووني جياواز هةبوو
ئيداري هةبَيت لـة سـةرؤك و بةر َيوةبـةري ئـةو رةرمانطانـة ثَيـا بَيـت لةطـةَل موستةشـارينةكان، ئـةوةمان           
بةباش زاني كةوا مةجَيسَيكي ئيداري بؤ جَي بةجَي كردني ئةرك و رةرمانةكاني هةيئـة، ثَيويسـيت دةكـرد    

جملذس  : اجمللذس )ةبةر ئةوةي ئَيمـة لـة مـاددةي يـةك ثةسـندمان كـردووة       كة مةجَيسَيكي هةيئة هةبواية، ل
، ئـةو ئةجنومةنــةمان ثَيناسـة كــردووة لـة مــاددةي يـةك، واتــة دةبوايـة تةشــكيالتي لـةناو ياســايةكة       (اهليئذة 

بَيتــةوة مةجَيســي هةيئــة هــةبَيت، واتــا ئَيســتا مةجَيســي ئيــداربان نييــة، مةجَيســي هةيئــةمان هةيــة،     
ري لة سةرؤك و بةر َيوةبةري رةرمانطةكان ثَيا دَيـت لةطـةَل موستةشـارينةكان، ئةجنومـةني     مةجَيسي ئيدا

دةستة ئةوين لة سةرؤكي دةستة ثَيا دَيت، لةطةَل نوَينـةري ئةجنومـةني وةزيـران، نوَينـةري ئةجنومـةني      
 .دادوةري، نوَينةري داواكاري طشيت

 ان، بة ض ثَةو ثايةك لةو ئةجنومةنة كار دةكات،راو و بؤضووني جياواز هةبوو لةسةر نوَينةري ثةرلةم
خؤي ئةو دةستةية سةر بة ثةرلةمانة، ثةرلـةمان رؤَلـي خـؤي دةبينَيـت لـة ضـاودَيري دةسـتةكة، بـةبامشان         

، (الدائر  القانانية وااية حقاق االنسان)زاني نوَينةري ثةرلةمان تَيدا نةبَيت، لة شوَيين ئةو مودير عامة 
كــو بر يــادةر لــة ئةجنومةنةكــة بةشــداري بكــات، ببَيتــة بةشــَيا لــة ئةجنومةنةكــة، واتــا   وةكــو موقــةرير، وة

ئةجنومةني دةستة لة سةرؤكي دةستة ثَيا دَيت، لة بةر َيوةبةري طشيت رةرمانطةي ياسايي و ثاراستين مـام  
اكـاري طشـيت،   مرؤَ، لة نوَينةري ئةجنومـةني وةزيـران، لـة نوَينـةري ئةجنومـةني دادوةري، لـة نوَينـةري داو       

هةروةها دوو ئةندام كةوا لة ماوةي دة ساَل كةمرت نةبَيت ببنـة ئةنـدام لـةو ئةجنومةنـة، كـة بـؤ ماوةيـةكي        
زؤر لة كاروباري ياسايي و دادوةري كاريان كردووة، بةو شَيوةية ثَيكهاتةي ئةجنومةني دةستة كة لة ماددةي 

 .ر شتةوةيةك ثَيناسةي ئةجنومةنةكة كراوة، بةو شَيوةية دامان
ــاني       ــةت ََينَيتــةوة لةطــةَل رَيكخراوةك ــةنها كــةرتي تايب ــت، ت ــةاَلو البربَي ــةرتي تَيك ــةوا ك ــرا ك ثَيشــنيارَيا ك
ــةنها           ــة ت ــي ك ــةبامشان زان ــةش ب ــاتووة، ئَيم ــة ه ــةو ماددةي ــةمي ئ ــة ثَينر ــة بر ط ــة ل ــةدةني ك ــةي م كؤمةَلط

مان الدا، ئةطةر دةستةي سـةرؤكايةتي رَيطـام   رةرمانطةكاني هةرَيم و كةرتي تايبةت ََينَيت، كةرتي تَيكةاَلو
 .ثَي بدات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باسي كؤتاي ئـاررةت كـرا، بـةاَلم وةاَلمتـان نةدايـةوة، باسـي ئيسـتي بالي شـةكاوي، ئـةوين ئةطـةر تيشـكَيا            
 . ةنة سةري
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 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بالي شةكاوي، ئةوة لة بر طةي دووةم هاتووة بةر َيوةبةرايةتي طشيت كـة لـة خـاَلي دووةمـي     بةنيسةت ئيستي 

ماددةكة هاتووة، ئَيمة لةطةَل خاَلي سَييةم دةامان كردووة، ئةطةر رَيطـام ثـَي بـدةيت  وَينمـةوةو بدرَيتـة      
 .، بةو شَيوةية(او تتاىل استقبال ومتابعة الشكاو  من االفراد واملؤسسات واملنظهات)دةنطدان، 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة رةرموو بؤ خوَيندنةوةي
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  السابعة

تتكان تشكيالت اهليئة من الدوائر االتيذة، وتذدار كذل دائذر  منمذا مذن قبذل ماظذف بدر ذة مذدير عذام            : اواًل
 : امعية اولية ومن ذو  اخلرب  واال تصا  ويعاونيف عدد من املاظفني حاصل على شماد 

تتاىل متابعة شؤون منتسيب اهليئذة، ومذا يتعلذق مبيزانيتمذا وممتلكاتمذا ومايكفذل       : الدائر  االدارية واملالية -1
 .تسيري عهلما

الفذذراد واملؤسسذذات  تتذذاىل اسذذتقبال ومتابعذذة الشذذكاو  مذذن ا  : الذذدائر  القانانيذذة واايذذة حقذذاق االنسذذان   -0
واملنظهات وغرييا يف مسائل حقاق االنسان، وزيار  السجان، ومراكز التاقيف، والتحقق من صحة االنتمذاك يف  
مسائل حقاق االنسان، ورفخأ النتائج اىل جملس اهليئة، كها تتاىل دراسة التشريعات ذات العالقة القاق االنسان 

 .االنسان وابداء مقرتحات بميا الشأن اىل جملس اهليئة ودراستما على ضاء املااثيق الدولية حلقاق
تتذاىل التنسذيق بذني الذدوائر املعنيذة يف اهليئذة، ومذا حيلذيف اليمذا جملذس اهليئذة او            : دائر  العالقات واالعالم -3

رئيسما من علبات يف ييا الشأن، ومتابعذة مذا ينشذر يف وسذائل االعذالم املختلفذة فيهذا يتعلذق القذاق االنسذان،           
 .ر ثقافة حقاق االنسان، واالسمام يف الرتتيبات عند اقامة املؤمترات والندوات ذات العالقةونش

 .مستشارين اليزيد عدديم عن اثنني ومن ذو  اخلرب  واال تصا  يف جمال حقاق االنسان -2
 .يكان للميئة جملس أدار  يتكان من رئيس ومدراء دوائر اهليئة واملستشارين -8

يئة استحداث او دمج او الغاء ا  من اقسام اهليئة او شعبما وفقًا ملتطلبات العهل بعد مصادقة لرئيس اهل: ثانيًا
 .جملس اهليئة

 :يتكان جملس اهليئة من: ثالنًا
 .رئيسًا/ رئيس اهليئة-1
 .مقررًا/ مدير عام الدائر  القانانية وااية حقاق االنسان -0
 .ع اًا/ اصةممنل جملس الازراء التقل در تيف عن در ة   -3
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 .ع اًا/ ممنل جملس الق اء -2
 .ع اًا/ ممنل االدعاء العام -8
 .ع اين ممن مارسا العهل الق ائي او التشريعي او القاناني ملد  التقل عن عشر سناات -6

 تهخأ اجمللس شمريًا، وللرئيس عند ال ذرور  دعاتذيف ال تهذام عذارئ، وتتخذي القذرارات فيذيف باغلبيذة         : رابعًا
 .ضرين ويف حالة التساو  يف االصاات ير ح اجلانب الي  يصات معيف الرئيسعدد احلا
للرئيس دعا  ممنلذي اجلمذات ذات العالقذة مذن الذازارات ودوائذر االقلذيم والقطذام اخلذا  ومنظهذات           :  امسًا

 .اجملتهخأ املدني حل ار ا تهاعات اجمللس وال حيق هلم التصايت
بة كؤتاي ئاررةتـان، ئايـا زيـاد بكرَيـت، يـان نـا، دوو رةئـي جيـاواز         هةندَيا هةَلةي ضاثي تَيداية، سةبارةت 

هةبوو، كةوا رَيذةيةك بؤ ئاررةت دابنرَيت، بةاَلم رةئيةكي تر ئةوة بـوو، كـةوا ثَيويسـت بـةو رةئيـة ناكـات،       
لةبةر ئةوةي رَيذةي كؤتا، ياخود ئةو رَيذةية بؤ مسؤطةر كردن و بةشداري كردني ئاررةت لـةو ئةجنومةنـة   

ةنها بؤ ئةجنومةني هةَلبذَيردراو، وةكو ثةرلةمان، ياخود ئةجنومةني ثارَيزطا نـةبَيت، ثَيويسـت ناكـات لـةو     ت
دامودةزطايانة كةوا بة تةع  دةبَيت، ئةو رَيذةية، ياخود كؤتا دابنرَيت، لـة مةرجـةكاني ئةندامَييـةتي لـةو     

وان ذن و ثيـاو، بؤيـة ئةطـةر كةرائـةتي تَيـدا      ئةجنومةنة هي  جياوازييةك نةكراوة لةنَيوان نَيرو مـَي، لـةنيَ  
بوو، ئةهَيةتي تَيدا بوو، هـةمان مـةرج كـة لةسـةر ثيـاو جـَي بـةجَي دةكرَيـت، لةسـةر ئـاررةت، يـاخود ذن،            
لةسةر نَيرو مَي جَي بةجَي دةكرَيت، هي  جياوازييـةك نييـة، بؤيـة رةئيـةك هـةبوو، كـةوا ثَيويسـت ناكـات         

 .نرَيت، زؤر سوثاسرَيذةي كؤتا لةو دةستةية داب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر ئةو موقتةرةحـة وةربطـرن، ثَيويسـتة ئـاررةتي تَيـدا هـةبَيت، يـةعين لـة ليذنةكـة ثَيويسـت بكرَيـت،            
نةَلَيت ضةند لةسـةد، ضـةند لـة سـةد نـا، بـةاَلم ثَيويسـتة لـةو هةيئةتـة ئـاررةتين هـةبَينت، ئةطـةر ئةمـة              

 .ينة دةنطدانةوةوةربطرن، ضاك بكرَينت، دةية
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( يتكذان جملذس اهليئذة مذن    : ثالنذاً )بؤ مسؤطةر كردني بةشداري كردني ئاررةت لةو ئةجنومةنـة، لـة بر طـةي    

. لذس عنصر نسذائي خيتذاره اجمل  )دواي ئةوةي باسي سةرؤك و موقةريرو ئةندامااان كردووة، لة بر طة شةش 
عنصذر  )، (ع ذاين ممذن مارسذا العهذل الق ذائي او التشذريعي او القذاناني       )، ئينرا بر طة حةوت بَيـت  (ع اًا

 .، واتا دةبَيت لة ئةجنومةنةكة ئاررةتَيكي تَيدا هةبَيت(ع اًا.نسائي خيتاره اجمللس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، كةرةم بكة رةرمووئَيستا بة كوردين  وَيننةوة، تكاية، نوقتةي نيزامي هةية
 :بةر َيز ناسا تؤري  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 ......... .بةر اسيت ئةو عونيرة نيسائية، ئَيمة دةَلَي  رَيذةيةك لةناو مةجَسةكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةيـة، ئـةوة   ئةوة نوقتـةي نيزامـي نييـة خوشـكي مـن، دانيشـة، دانيشـة رجائـةن، ئيحـتريامم بـؤ جـةنابت            
نوقتةي نيزامي نيية، ئةوة شـةرحة، رجائـةن خوشـكي مـن دانيشـة، ئـةوة نوقتـةي نيزامـي نييـة، ليذنـةي           

 .ياسايي كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ذنَيكـي تَيـدا هـةبَيت،     ، واتا ئةندامة لة ئةجنومةنةكة، دةبَيت ئاررةتَيكي تَيدا هةبَيت،(ع اًاعنير نسائي )

يـن ئـاررةت بَيـت،    (ممنذل االدعذاء العذام   )ئةندام بَيت لـة ئةجنومةنةكـة، شـةرت نييـة يـةك بَيـت، لةوانةيـة        
لةوانةية مومةسيَي دةزطايةكاني ترين ئاررةت بَيت، رَيذة لـة يـةك زيـاتر بـَي شـةرت نييـة، بـةس دةبَيـت         

يـاري نـةكردووة، بـةر َيزان، لةوانةيـة هـةموو دةزطايـةكان       ئاررةتَيكي هةبَيت، لةوانةية دةزطاكان، ذمارةمان د
ئاررةت هةَلبذَيرن كة نوَينةرايةتيان بكات لةو ئةجنومةنة، بةاَلم دةبَيت ئاررةتَيكي هةر تَيدا هةبَيت، جطـة  

 .لةوانةي ئيديعاي عام با نوَينةري خؤي ئاررةت تةحديد بكات لةوَي، ذمارةمان دياري نةكردووة
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .بةكوردين بيخوَينةوة تكاية
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
دةستةكة لةم دائريانةي خوارةوة ثَيا دَيت، هةر دائريةيةكين رةرمانبةرَيا بة ثَـةي بةر َيوةبـةري   / يةكةم

واري ثسثؤري دائريةكةداو، ضةند رةرمانبةرَيكين طشيت بةر َيوةي دةبات، كة بر وانامةي زانكؤيي هةبَيت لةب
 :ياريدةدةري دةبن

بةدواداضــووني كاروبــاري رةرمانبــةراني دةســتةكةو ئــةوةي ثةيوةنــدي بــة  : دائــريةي كــارطَير ي و دارايــي -1
 .بودجةو موَلا و ساماني دةستةكةوة هةية دةكات، هةروةها بةدواداضووني رةخساندني كارةكاني

ئـةم دائريةيـة سـكااَلكان لـة خـةَلا و دامودةزطـاو رَيكخراوةكـان و        : ي و ثاراستين مام مرؤَدائريةي ياساي -0
اليةني تر وةردةطرَيت، كة ثةيوةنـدييان بـةبواري مارـةكاني مرؤَـةوة هةيـةو، بةدواداضـوونيان بـؤ دةكـات،         

ؤَـةوة هـةبَيت،   سةرداني بةنديانـةو طرتووخانـةكان دةكـات و هـةر ثَيشـَيَكارييةك ثةيوةنـدي بـة مـام مر        
ئةطةر ثَيويست بكات لَيي دةثَييَيتةوةو ئةجنامةكاني بةرز دةكاتةوة بؤ ئةجنومةني دةسـتةكة، هـةروةها لـة    
ــة          ــنايي بةَلطةنامـ ــةر رؤشـ ــَيتةوة، لةبـ ــةوة دةثييتيـ ــام مرؤَـ ــة مـ ــدارن بـ ــة ثةيوةنديـ ــاوخؤ كـ ــاكاني نـ ياسـ

 .ةش دةكات بة ئةجنومةني دةستةكةنَيودةوَلةتيةكاني مام مرؤَ و ثَيشنياز لة بارةيانةوة ثَيشك
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لةطةَل دائرية ثةيوةنديدارةكاني ناو دةستةكةو ئةو داواكارييانـةش  : دائريةي ثةيوةندييةكان و راطةياندن -3
كة لة ئةجنومـةني دةسـتة، يـان لـة سـةرؤكي دةسـتةكةوة لـةم بارةيـةوة ثَيـي دةطـات، هةماهـةنطي دةكـات و             

رازةكاني راطةياندندا لةبارةيةوة باَلو دةكرَينـةوة، لـةباَلو كردنـةوةي    بةدواي ئةوشتانة دادةضَيت، كة لة ئام
 .رؤشنبريي مارةكاني مرؤَ و رَيكخستين كؤنطرةو نةدوةكاني ثةيوةنديداريشدا بةشدار دةبَيت

دةســتةكة راوَيــذكاري دةبَيــت، كــة لــة دوو كــةس زيــاتر نــةبن، خــاوةني شــارةزايي و ثســثؤر بــن لــةبواري  -2
 .امارةكاني مرؤَد

دةستةكة ئةجنومةنَيكي ئيـداري دةبَيـت و ثَيـا دَيـت لـة سـةرؤكي دةسـتةكةو بةر َيوةبـةري دائريةكـان و           -8
 .راوَيذكارةكان

سةرؤكي دةستةكة بؤي هةية هةر دائريةو ثَيكهاتةيـةكي دةسـتةكة بـةثَيي ثَيداويسـيت كـار بكاتـةوة،       / دووةم
 .ثةسند كردني لةاليةن ئةجنومةني دةستةوة يان تَيكةَليان بكات، يان ثووضةَليان بكاتةوة، دواي

 :ئةجنومةني دةستةكة ثَيكدَيت لة/ سَييةم
 .سةرؤك/ سةرؤكي دةستة -1
 .بر ياردةر/ بةر َيوةبةري ياسايي و ثاراستين مام مرؤَ -0
 .ئةندام/ نوَينةري ئةجنومةني وةزيران، كة ثَةي لة ثَةي تايبةت كةمرت نةبَيت -3
 .ئةندام/ دادوةري نوَينةري ئةجنومةني -2
 .ئةندام/ نوَينةري داواكاري طشيت -8
 .ئةندام/ نوَينةرَيكي ذن -6
 .ئةندام/ دوو نوَينةر كة مومارةسةي كاري دادوةري و ياسادانانيان كرد بَيت، لة ماوةي زياتر لة دة ساَل -1

هَيشــيت بكــات بــؤ  ئةجنومــةن مانطانــة كــؤ دةبَيتــةوة، ســةرؤك لــةكاتي ثَيويســتدا بــؤي هةيــة بانط   / ضــوارةم
كؤبوونةوةيةكي لةناكاو، بر يارةكانين بةزؤرينةي ئامادة بووان دةدرَيت، ئةطةر دةنطةكانين يةكسان بوون، 

 .ئةوة دةنطي سةرؤك لةطةَل كام ال بَيت، ئةوال قورسرت دةبَيت، يان يةكاليي دةكاتةوة
كـان و دائريةكـاني كـةرتي هـةرَيم،     سةرؤك بـؤي هةيـة نوَينـةري اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان، وةزيرة     / ثَينرةم

كــةرتي تايبــةت و رَيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني بانطهَيشــت بكــات، بــؤ ئــةوةي لــة كؤبوونــةوةكاني           
 .ئةجنومةنةكةدا ئامادة بن، بةاَلم مام دةنطدانيان نةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيـة ناويـان دةنووسـ ،  ضـونكة زؤرن، ديـارة      بةر َيزان، نوقتةي نيزامي هةية، ئةوانةي نوقتةي نيزاميان ه
ا د وةرتي، سؤزان شهاب، كوَيسـتان حممـد،   . عمر عبدالعزيز، د)كةم ن ، ئةوانةي نيزاميان تةسريل كرد 

، بـةر َيزان، ئةطـةر ئـةوةي نيزامـي نـةبَيت قـةتعي دةكـةم، دوايـَي عـاجز          (دكتؤر زانا، ئامينة زكري، بَيري ان
ال نادةم، بةس ئةوةي نيزامي هةية بةسةرضاو، رَيزدار عمـر عبـدالعزيز كـةرةم    نةبن، نيهائيةن شةرح مةج

 .بكة
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 :بماءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لة سوَليب نيزاميدا ئةوةي كة عةرزي دةكةم بة تةسةوري خؤم هةَلبةتـة، ئـةو ئي ترياحـة موحـةدةدةي     

، ئةم ئي ترياحة نةبوو كـة بـةر َيزان خوَينديانـةوة، ئـةم ئي رتاحـة تازةيـة       كة كرا بةنيسبةت كؤتاي ذنانةوة
 .هي  كةس تةسنيةي لةسةر نةكردووة، ثَيم سةيرة جةنابت ئيرازةشتدا كة  وَيندرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بطــرة، ليذنةكـة وةريــانطرت، ليذنـةي هاوبــةش وةريـانطرت، ئةطــةر ليذنـةي هاوبــةش، طـوَي لــة بـراي خــؤت       
ليذنةي هاوبةش مةقتةرةحي يةك ئةندامي ثةرلةمانين وةربطرن حةقي خؤيانـة  رَيتـة دةنطـدان، بـةَلَي     

 .كةرةم بكة، سوثاس، رَيزدار دكتؤر ئة ةد
 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئَيمـة لـة   (ئيس اهليئذة اسذتحداث  لذر )من نوقتة نيزاميةكةم لةسةر ئـةو بر طةيـة، كـة خوَيندرايـةوة دةَلَيـت      

، نـةك بـؤي هـةبَيت    (اقذرتاح اسذتحداث  )ثَيشرت لة راثؤرتي هاوبةش وا رَيكةوت بووين كة زياد كردني وشةي 
استحداث او دمذج او الغذاء ا  مذن    )ئةو طؤر انكارية بكات لة دةوائريةكانين، ضونكة بؤي هةية ثَيشنيار بكات 

 .، نةك خؤي ئةو ئيستيحداسة بكات، زؤر سوثاس(الربملان دوائر اهليئة وتشكيالتما ورفعيف اىل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سؤزان شةهاب رةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كةمينةو سيستةمي كؤتا، سيستةمَيكة، كة تةنها بؤ ئةجنومةنة هةَلبذَيردراوةكان بةكار دَيت، بؤ ئةوةي مام
نةتةوةو ئاين و ذن بثارَيزَيت، ئةمة دةستةيةكة ئيعتيماد دةكاتة سةر كةرائـةت، لةوانةيـة سـَي روبعـي ئـةو      
دةستةية ذن بَيت كةرائةتيان هةيةو ضاالكن لةبوارةكاني مام مرؤَ، تؤ ئةطةر داتنا يةك عونيري نيسـائي  

ن، دةَلـَي  دةبَيـت ئـةو خةَلكـةي دةضـَيتة ئـةوَي       لةسةر ض ثَيوةرَيا دةبَيت، ئَيمة هـةر باسـي ثَيـوةر دةكـةي    
دةبَيت بة ثَيوةر بَيت، بةالي منةوة ئةطةر ثياوَيا كةرائةتي هةبَيت لة مارـةكاني مرؤَـدا ضـاالك بَيـت، بـؤ      
ََم بيَيتة ئةو دةستةوة، بةناوي ئةوةي هةر دةبَيت ذني تيا بَيت، ئَيمة نابَيت بةو شَيوةية  مام  ؤم و نةهَي

بكةينـةوة، كؤتـا تـةنها سياسـةتَيكةو سيسـتةمَيكة بـؤ ئةجنومةنـة هةَلبـذَيردراوةكان، ئةطـةر راسـت            بريي لَي
دةكةن و دةتانةوَيت داكؤكي بكةن لة مارةكاني ذنان، دةبَيت بـةخاَلَيا بطوترَيـت دةبَيـت رةضـاوي بةاَلنسـي      

ــي جةنــدةري جيايــة، كؤتــا جيايــة،      ــةناو ئــةو دةســتةية، بةاَلنس ــت ل ــةني  جةنــدةري بكرَي ــا بــؤ ئةجنوم كؤت
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هةَلبذَيراوة، لةبةر ئةوة من قبومل نيية بةر اسيت بةو نةوعة بنووسرَيت عونير نيسـائي، ئةمـة نـة خَيـرة،     
نة صةدةقةية، ئةطةر ذن هةبَيت كةرائةتي هـةبَيت ئؤتؤماتيكيـةن بـةثَيي كارةئـةت دةضـَيتة مونارةسـةوة،       

ر بَيت، يةك ذن دابنرَيت، بةر اسيت من قبـومل نييـة، زؤر   دةضَيتة ناو ئةو ئةجنومةنةوة، بةاَلم ئةطةر بة خَي
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كوَيستان خان رةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نوقتـة نيزاميةكـة    من لة نوقتة نيزاميةكةمةوة دةست ثَي دةكةم، ضونكة ديـارة شةرحيشـي تيـا دةكـةوَيت،    

ئةوةيــة، ضــةند ئةنــدام ثةرلــةمانَيا كــة ثَيشــنيارَيا دةكــةن، ثَيويســتة ئــةم ثَيشــنيارة  رَيتــة بــةردةمي     
ئةنـداماني ثةرلــةمان، ئةطــةر ليذنـةي هاوبةشــين ثَيشــنيارةكة تةعــديل بكـةن، ثَيويســتة ئــةو تةعديَــةش    

ةر َيزانةي كة لَيرة دانيشتوون تةعبري لـة ليذنـة   ئةنداماني ثةرلةمان دةنطي بؤ بدةن لةكاتَيكدا، ئَيستا ئةو ب
ــةر      ــةموو ليذنةكــة كؤببنــةوة، هــةموو لةس ــت ه هاوبةشــةكة ناكــةن، لةبــةر ئــةوةي ليذنــةي هاوبــةش دةبَي
ثَيشنيارةكة رَيا بكةون، ثَيشرت هةروا موتةبة  بووة، من نازا  لَيـرة لـة مـام مـرؤَ، بـا تـةواوي بكـةم بـَي         

ليذنةي ياسايي دةبَيتـة نوَينـةري هـةموو ليذنـةي ياسـايي، كـة مـن ثَيموايـة هـةر          زة ةت، لَيرة يةكَيا لة 
ئَيستا لةم هؤَلةي ئَيمة ئةندامي ليذنةي ياسايي هةيـة دذي ئـةو ثيََشـنيارةية كـة ئـةوان قـةبوليان كـردووة،        

 .ئةمة يةك
ي، لةبـةر ئـةوةي   من وةك ذنَيا خواستم ئةوةية ئةم هةيئةية نيوةي ذن بَيت، نةك يةك لةسةر سَي/ دووةم

ئةم هةيئةية هةيئةيةكي طرنطة، ثةيوةندي بة مام مرؤَةوة هةية، لـةم هةرَيمـةي ئَيمـةش بـة سـةدان ذن      
هةية لة رَيكخراوي لةو بوارانة كاريان كردووةو خاوةني كارةئةت و شةهادةو ثسثؤرين، دةتوانن تيايـدا بـن،   

َليشـةوة هةيـة، ئةمـة ثةيوةنـدي ضـؤن بـة نيـوةي        لةبةر ئةوةي ئةمة ثةيوةندي بة ذنيشةوة هةية، بة مندا
كؤمةَلةوة هةية كة ثياوانن، ئاواش بةنيوةكةي ترةوة هةية كة ذنانن، بؤية من وةك ذنَيا خواستم ئةوةيـة  
نيوةشي ذن بَيت، بؤية ئةو بةر َيزانةي كة داوايان كردووة ناَلَين يةك لةسـةر سـَي، دةَلـَين كـةمرت نـةبَيت لـة       

و يــةك ذنــة ريعَــةن كــة دادةنرَيــت لةســةر هــي  بنةمايــةك مــن ثَيموايــة وةك خَيــرو يـةك لةســةر ســَي، ئــة 
صةدةقة واية، بؤية داوا دةكـةم و ثشـتطريي ئـةو هةَااَلنـةي خـؤم دةكـةم، كـة ثَيشـنيارةكةيان  رَيتـة بـةر           

 .دةنطدان، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤر زانا رةرموو
 : ة كريم رؤو انا ز.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئــةو ثَيشــنيازة هاوبةشــةي كةهــةردوو بــةر َيزان ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي مــام مــرؤَ كــةموكورتي تيايــة،   
 :كةموكورتيةكانين ئةطةر رَيطةم بدةن لة دوو، سَي خاَلدا كورتي دةكةمةوة

انةي كـة دادةنـرَين، بةر َيوةبـةري طشـيت ثَيويسـيت بـة       جارَي نازان  ئَيمة ئةو بةر َيوةبةرة طشـتي / يةكةميان
 .......... .دوو ئةجنومةني نيية، ئَيمة ثَيويستمان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية، ئَيستا بةس مةسةلةي نوقتةي نيزاميةكة بؤ مةسةلةي ئاررةت بوو، بؤ هي ذن بـوو، بـؤ هـي خوشـا     
سةر ئةوةكاني تر، ئاخر موناقةشـةمان نةكردؤتـةوة كاكـة زانـا،     بوو، ئةطةر ئةوة تةواو بوو، ثاشان دَيينةوة 

ئةطةر لةسةري بكـةين، طشـت ئةنـدامان رَيطـة بـدةين، دووبـارة موناقةشـة بكاتـةوة، موناقةشـة كراوةتـةوة،           
دةتوانيت كةي وةخيت هات بةند بةند دةيا ةينة دةنطدانةوة، هةَلبسـيت دذي قسـة بكـةيت، بـةر َيزَيكي تـر      

ــات،  ــدي بك ــتا     تةئي ــة، ئَيس ــةيت نيي ــة بك ــةمووي موناقةش ــةر ه ــارة لةس ــتا دووب ــةوة، ئَيس ــة دةنطدان دةخرَيت
َََي، كةرةم بكة  ..مةسةلةي نيزاميةكةت ضي بوو، بؤمان ب

 : ة كريم رؤو زانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئيدةيــةكي نابَيــت، مــن نيزاميةكــةم دةَلــَيم، بــةس كــة دوايــي خرايــة دةنطدانــةوة، قســةكةي منــين هــي  را 

، ئةمـة دوو جـانيب هةيـة، جـانيب     (عنصذر نسذائي واحذد   )بةنيسبةت دةست نيشان كردنـي كؤتـا، كـة دةَلَيـت     
يةكةميان ئةوةية كة تؤ ذنَيا دادةنيَيت، جانيب دووةميان كة تؤ يةك ذن دادةنَييت، يةعين تؤ بة دوو ديـو  

ئةو ئةجنومةنة قةت دوو ذني تيا نابَيت، ضونكة ، يةعين (واحد نسائي عنصر)سةيريان بكةوة، يةك دةَلَيت 
، يةعين جانبَيكي ئيرابية، ذنَيا دةضَيتة ناو ئةجنومةنـةوة، جـانيب دووةميـان    (عنصر نسائي واحد)دةَلَيت 

تةنها يةك ذن دادةنَييت، بةس ببوورة سةرؤكي ثةرلةمان، بةنيسبةت ئةم خاَلةشيانةوة، تكاية ئةمة هةَلةي 
يئةيةك دةست نيشان نةكةيت، بةبَي ئةوةي ئةم هةيئةيـة دةسـت نيشـان بكرَيـت، ضـؤن      تياية، تؤ ئةطةر هة

ئةندامةكاني دةست نيشان دةكرَيت، ئةمة هةَلة دةبَيت تَيثةر َينرَيت، تؤ ناكرَيت، كَي بةر َيوةبةرة طشتيةكان 
خيـربةي هةيـة، كـَي     هةَلدةبـذَيرَيت، كـَي ئـةو شـارةزا ياسـايية هةَلدةبـذَيرَيت كـة شـارةزايي هةيـة، دة سـالَ          

تةرشيحي دةكات، ضؤن دادةنرَيت،  ئةجنومةنَيكمان هةية بةبَي ئةوةي ناوةر ؤكةكةي دةست نيشـان بكـةين،   
ئَيمة دةَلَي  دوو ئةجنومةاان هةية، ئةجنومةنَيكي ئيداري، ثاشان من بةر َيوةبةرَيا كة ناوي بةر َيوةبـةري  

ات لةبةردةمي مةجَيسي قةزا، يةعين ئةمة خؤي ئيشـكاليةتي  ئيداري و مالي بَيت، بؤ سوَيندي ياسايي  و
طةورةي هةية، ضونكة بةر َيوةبةري طشيت ثَيويست بةوة ناكات سوَيندي ياسـاي  ـوات، ئةجنومـةنَيكي تـرت     

 .هةية، كة ئةندامةكاني نازانن ضؤن دايان بنَييت، ئةو بر ياردةري كؤتايية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اس، رَيزدار ئامينة رةرمووزؤر سوث
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 :سعيد ذكرىبةر َيز ئامينة  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــةذي تةئيــدا ئاخــارتيَن ســؤزان خــان و كوَيســتان خــان دكــةم، هةَلبــةت ئــةَ خــَول زاراوةي كرماجنيــدا ئــةز  
ا ذن دةتَيـدا بـينت،   سؤراني نزا  بة زاراوةي كرماجنيدا، وةخيَت تؤ دبَيذي نوَينةراكة ذن ََي مـةعنا تـة ئيَـ   

يةعين بةتيَن ئَيا ذن تَيدا بيت، يا باشرتة ئـةوة يـةعين بَيـذي بةاَلنسـا جةنـدةري بَيتـة ثاراسـنت، َـَي ئـةو          
بةاَلن  دَيتة ثاراسنت، ضونكة مةسةلة مةسةلة مام مرؤَية، مةسةلة مام مرؤَ تؤ هَيشتا تةحديد ناكةيت 

بـةلكو دَيتـة تةحديـدي هةنـدةكي بةاَلنسـا هـةردوو رةطـةزات وَي        ئيال ثَي تي ية كؤتاي ذنان ذي تَيدا بَيـت،  
مةســةلة مــام مرؤَــي دةبيتــة ثاراســنت، ســةبارةت خاَلــة تــر، يــا ياســايي بةحســَي هةنــدَي دكــات هــةر             
ــدايي          ــتةكي طرَي ــةر تش ــاخر ه ــات، ئ ــت بك ــةر ثَيويس ــةبَيت، ئةط ــَي ه ــام مرؤَ ــدي م ــَيَكارييةكا ثةيوةن ثَيش

 ........... ....ثَيشَيَكاري مام مرؤَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََـَي، دوايـي كـة دَيـ  دةيةينـة دةنطدانـةوة،           تةواو ئامينة خان رجائةن شةرح مةكـة، تكايـة نيزاميةكـةت ب
رجائةن ئَيستا ئَيـوة بـةناوي نيزاميـةوة ناوتـان نووسـيوة،      شةش كةس لةسةري قسة بكات  مةجالتان دةدةم،

 .رةرموو
 :عيدبةر َيز ئامينة زكري س

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةر ثَيشَيَكاريةكي دذي مام مرؤَي بينت، ناضَي ثَيويست بَيت لَيثَييينةوةي لةطةَل بكرَي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بَيري ان خان، رةرموو

 :بةر َيز بَيري ان امساعيل سةرهةنب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي كة بةآلن  هـةبَيت، ضـونكة نابَيـت بـةهي  شـَيوةيةك ديـاري بكرَيـت         من ر ةئيم جياوازة بةنيسبةت
ر ةطةزةكةي، ئةوة دذي مام مرؤَة، ثَيي دةَلَين عونير تةميزي، ضؤن دةبَي تةميز بكرَيـت، كـة دةسـتةيةك    

يـة  دروست دةكةين مام مرؤَ ئةوسا كة ثَيا هاتيَب لـةذن بَيـت يـان لـة ثيـاو، ديـاريكردني ر ةطـةز زؤر هةَلة       
 .بةر ةئي من، ئةوة دذي مام مرؤَة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان، رةرموو عظيهة
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 :جنم الدين حسن عظيهةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة بؤخؤي ئةو دةستةيةي كة هةَلدةبذَيردرَيت، ئَيمة ودان بة كانديد كردن نةبَي، بـة هةَلبـذاردن بَيـت،    

ة هةَلبذاردنين لةو حاَلةتةدا، ئةطةر ذن بَيت يان ثياو ئةضَيتة نـاو هةَلبذاردنةكـةو دةردةضـَيت و    كة بوو ب
حةقي خؤي وةردةطرَيت، بةآلم لَيرةدا ئةم دةستةية ثَين ئةوةي مام مرؤَ بثارَيزَيت، مام ذني ثَيشَيل كرد 

هةبَيت، ئةمة ثَيشَيل كردنـي مـام ذنـة،    لَيرةدا، لةبةر ئةوةي بؤ خؤي ذنَيكي دياريكرد كة لةناو دةستةكةدا 
ئةطةر ئَيمة ئين لةسةر ئةوة بكةين كة ثَيشنيارةكان كران وةكو ئةوةي كة كاك عومـةر و ضـةند كةسـَيكي    
تر باسيان كرد، كة لةدةستةكةدا زؤرينةي ذن بَيت، نةوترا تةنها ذنَيـا، هـي  ثَيشـنيارَيا لـةناو ئةنـداماني      

ة ليذنة بؤ خؤي سـابيت كـردووة، ئَيمـة بـةوة ر ازي نـ ، بـةهي  شـَيوةيةك كـة         ثةرلةماندا نةبوو، بةآلم ئةو
 .تةنها ذنَيا لةناو ئةو ليذنةيةدا بووني هةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةثَيي ثـرؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان، ض بـةثَيي ئـةو ياسـايانةي        ض بةثَيي دةسـتووري عَيـراق، ض بـ   

لةثةرلــةمان دةرضــووة، هــةرتاكَيكي ئــةم كؤمةَلطايــة بةرامبــةر بــة ياســا يةكســانن، ض ر ةطــةزي مــَي بَيــت، ض   
ر ةطــةزي نَيــر بَيــت، ئــةوة ثيــادة كــراوة لــة ياســاكان و دةســتووري ئَيمةشــدا، كةواتــة ئــةو عونيــورانةي كــة  

ف وةردةطرن، لةسةر ئةساسي كةرائةو لةسةر ئةساسي مةقـدةرةي خـؤي وةري دةطرَيـت، ئينرـا ئـةوة      وةزائي
ََي مةسـةلةكة، بـة قةناعـةتي شةخيـي            ر ةطةزي نَير بَيت يان مَي، هـي  رـةرقَيكي نيـة، دَيمـةوة سـةر ئةصـ

م وايـة ثَيويسـتة   خؤم، داناني يـةك ئـاررةت بـةو شـَيوةي كـة ئَيسـتا خوَيندرايـةوة بةر اسـيت نـازا ، مـن ثـيَ           
زةماني موشارةكةي ئاررةتان بة بر طةيةكي تايبةت بَيت لةناو ئةم ياسايةدا، بؤ ئةوةي ئةم دةزطاية هؤشـيار  

 .بكاتةوة كة ثَيويستة تةمسيَي ئاررةت لةو دةزطاية تةمسيََيكي ر َيا و ثَيا بَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جالل، رةرموو
 :ل عَي عبداهللبةر َيز جال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة (1982)عةروو، من زؤربةي قسةكا  كران، بةآلم يةك ر است كردنةوةم هةيـة، دائـرية تةمسييـةكي سـاَلي     

 .ئةطةر بكرَيت بة رةرمانطة ئةوة باشرتة، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حةسةن، رةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
 .قسةكاني من سؤزان خان و كاك شَيروان كرديان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش ر ةئيتان دةربارةي ئةو خاآلنةي كة باس كران، رةرموو
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و ئي رتاح كرا، ياخود لة ر اثؤرتي ليذنةي ياسايي،  استحداثا كران، باس سةبارةت بةو ثَيشنيارانةي كة ئَيست

ر استة ئةو بةر َيزةي كة ئاماذةي ثَيكرد، بةآلم ئَيمة كة وشةي ئي رتا ان زيـاد كـرد، مةبةسـتمان دةوائـريي     
ة هةيئة بوو ئـةوةي لَيـرةدا هـاتووة، كـة دةسـةآلتي دةسـتة بَيـت بـاس لـة بـةش و هؤبـةكان دةكـات، بـاس لـ              

دةوائريةكان ناكات جياوازي هةية، بؤية لةوَي وشةي ئي رتا ان زياد كرد، هةروةها سةبارةت بة موصادةقة 
كردنةكةش، موصادةقةي ثةرلةماني ثَيويستة، لَيرة باس لة هؤبةو بةش دةكات، بؤية ئي رتا ان زياد كرد، 

كان بةشـَيكن لـة هةيئـة، بـةآلم ئةمـة      نووسينطةكان، ئايا مةصريي نووسينطةكان ضـية،، بـةر َيزان نووسـينطة   
لَيرةدا باس لة ئةجنومةن دةكةين، ئةجنومةني دةسـتةو ئةجنومـةني كـارطَير ي ئـةو دةسـتةية، سـةبارةت بـة        
سوَيندي ياسايي، ئةوة ماددةيةك بوو ثةسةند كراو ر ؤيشت، مةجالي موناقةشةو طفتوطؤي نية، تةنها دياري 

ةي لةاليةن سةرؤكي لَيذنةي ياسايي كراو هةندَي لة ئةندامانين باسيان كردني ر َيذةكة، ئةطةر ئةو ثَيشنيار
ــرد، كــة   ــوة ك ــةو     (ضذذهان مشذذاركة املذذرأ  يف اجمللذذس )لَي ــت ل ــدام بَي ــاررةت ئةن ــات كــةوا ئ ــؤطةر دةك ــةوة مس ئ

ي ئةجنومةنة، شةرت نية يةك ئةندام بَيت، بةر َيزان لةوانةية دةزطاكاني تر نوَينةريان ئاررةت بَيت كة هـةلَ 
ئـةوة مسـؤطةر كردنـي مـام      (ضذهان مشذاركة املذرأ  يف اجمللذس    )دةبذَيرن ببَيت بة ئةندام لةو ئةجنومةنـةدا،  

ئاررةتة لةو ئةجنومةنةدا، لةوانةية دوو ئةندام ئاررةت بَيت، لةوانةشة هـةموو ئةندامـةكاني ئـاررةت بَيـت،     
َي بكرَيـت و خـاوةن كةرائـةت بَيـت،     ئةطةر مةرجةكاني ثَيشرت كة دياربان كـرد لةسـةر ئـةو كةسـة جَيبـةج     

ثسثؤر  بَيت، لَيهاتوو بَيت، شارةزا بَيت، هةموو مةرجةكان لة ئاررةتةكةدا هةبَيت، ئـةوة لةوانةيـة نوَينـةري    
 .زؤر سوثاس، (ضهان مشاركة املرأ  يف اجمللس)هةموو دةزطاكان ئاررةت بَيت، بؤية ئةو بر طةية زياد بكرَيت 

 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

لةو ثَيشنيارةي كة هاتووة، داواكرابوو بة ثَيشنيارَيكي نووسراو، كة ئاررةت نيسبةي ئةوةندة بَيـت، بـا ئـةوة    
 .شنيارةكةيان التانة بيخوَيننةوة ةينة دةنطدانةوة، ثاشان دَيينة سةر موقتةرةحةكةي ئةخري، تكاية ثَي

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
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 (.مشاركة املرأ  بنسبة ثل  اع اء اجمللس)
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةيةينـة دةنطدانـةوة، ئةطـةر    ، (مشذاركة املذرأ  بنسذبة ثلذ  اع ذاء اجمللذس      )بةر َيزان ئَيستا طوَيتان لَي بوو، 
ََنـد     دةنطي نةهَينا دةطةر َيينةوة بؤ ثَيشنيارةكةي تر، تكاية كَيي لةطةَلداية كة بةو شَيوةية بَيـت، بادةسـيت ب

كةسي لةطةَلداية،، كَيي لةطةَلدا نية، كة ثَيشـنيارةكةي ليذنـةي هاوبـةش بَيـت، تكايـة دةسـتان       (13)بكات،، 
ََند بكةن،، بةزؤرينةي دةنب ثةسةند كرا، رةرموو كاك ساالر نوقتةي نيزامي هةية  .ب

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــتيدا ــةي       لةر اس ــةناوي نوقت ــر ي ب ــوونيان دةرب ــدَي بؤض ــةمان، هةن ــةر َيزةكاني ثةرل ــة ب ــة ئةندام ــدَيا ل هةن

 .نيزاميةوة، من وةكو سةرؤكي ليذنةي مام مرؤَ، داواكارم ر َيطام بدةي هةندَيا تةوزيح بدةم لةو بارةيةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرنـةوة سـةر ماددةكـة، ر اسـتة زؤري نيزامـي نـةبوو،       بة تةئكيد زؤري نيزامي نةبوو، من لةطـةَلتم، تكايـة و  
تةوزيح بوو، ئةوةش جارَيكي تر نابَي دووبارة بَيتةوة، ئـةاارة هـةر كةسـَيا بـةناوي نيزامـي هةَلبسـتَيت،       
ناوةكةشي دَينم و دةَلَيم نيزاميةكةشـت هةَلةيـة، تكايـة ليذنـةي ياسـايي كـةرةم بكـةن بـؤ ئـةوةي بيخةينـة           

 .موودةنطةوة، دكتؤرة رةر
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  السابعة

 .تتكان تشكيالت اهليئة من الدوائر اآلتية، وتدار كل دائر  من قبل ماظف: اواًل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ببورة كاك ساالر نوقتةي نيزامي هةية، رةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
ئةوةي ثةيوةندي بة دةستةواذةو اليةني زمانةوانيةوة هةية، جاري ثَيشوو بامسان كـرد، ئَيمـة   : خاَلي يةكةم

هةر ماددةيةك كـة ثَيشـرت   : طررتَيكي كوشندةمان هةية، لةر استيدا لةم مةسةلةيةدا لةناو ثةرلةماندا، دووةم
ةي نيزاميةوة بهَيندرَيتةوة ئةوة نانيزامية، هةر كةسَيا بيكات، دةنطي لةسةر درا، جارَيكي تر بةناوي نوقت

دووبــارة كردنــةوةي هــةر بابــةتَيكين كــة ئةنـدامَيكي ثةرلــةمان قســةي لةســةر كــرد، كةســَيكي تــر  : سـَييةم 
ئـةوةي ثةيوةنـدي بـة ليذنـةي مـام      : جارَيكي تر قسةي لةسةر كـردةوة، خـيالم نوقتـةي نيزاميـة، ضـوارةم     

ةوة هةية، لةر استيدا ئيشةكااان بة مشوةرةت بـووة، كؤبوونـةوةكااان، طفتوطؤكااـان، بـة     مرؤَي ثةرلةمان
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لَيبوردةييةوة، لةطةَل هةموو ئةندامـة بـةر َيزةكان هيـوادارم ئةنـداماني ليذنـةي مـام مـرؤَ، ئةطـةر خؤيـان          
بكــات، ئةمـــة   تــةع يبَيا يــان حاَلـــةتَيكيان هــةبَيت خؤيـــان بيكــةن، نــةك كةســـَيكي تــر نوَينةرايـــةتيان      

مةسةلةيةكة لةر استيدا ئةبَي دي ةتي تَيدا بكرَيت، بؤية ئةندامة بةر َيزةكان كة بؤ طفتوطؤكان بانب كراون، 
 .يان ئيَتيزامَيا هةبووة يان حاَلةتَيا هةبووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـةو ئيشـي خـؤي بزانـَي،     تكاية، جـوابي ئةندامـةكان مـةدةرةوة، وةرة سـةر بابةتةكـة، تكايـة، تكايـة، هةركة       
 .كوَيستان خان، رةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نيزاميـة، ئَيمـة ثـَين دةنطـدان     : من نوقتةيةكي نيزاميم هةية لةسـةر قسـةكاني بـةر َيز كـاك سـاالر، يةكـةم      

 .نوقتةي نيزاميمان طرتووة، كاك ساالر واي ثيشاندا كة وا نةبووة
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

َََي بةس ناوي كةس مةهَينة، بؤ تؤش و بـؤ كـاك سـاالرين     تكاية، ناوي كةس مةهَينة، نوقتة نيزاميةكةت ب
 .كة نابَي جارَيكي تر ناوي ئةندامان بهَييَن، رةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يكات، هي سـةرؤكايةتية، نـةك هـي ئةنـدامَيكي ليذنـة لَيـرةوة وةآلمـي        ئةو وةآلم و ئةو شةرحةي كة ئةو دة

 .ئةندامان بداتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةوام بن لة خوَيندنةوةي ماددةكةرةرموو بةرد
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  السابعة

هليئة من الدوائر اآلتية، وتدار كل دائر  منما من قبذل ماظذف بدر ذة مذدير حاصذل      تتكان تشكيالت ا: اواًل
 .على شماد   امعية أولية ومن ذو  اخلرب  واال تصا  ويعاونيف عدد من املاظفني

تتاىل متابعة شؤون منتسيب اهليئة، وما يتعلذق مبيزانيتمذا، وممتلكاتمذا ومذا     : الدائر  االدارية واملالية -1
 .لمايكفل تسيري عه

تتذاىل اسذتقبال ومتابعذة الشذكاو ، مذن األفذراد واملؤسسذات        : الدائر  القانانية وااية حقاق االنسان -0
مراكذز التاقيذف وحتقذق مذن صذحة      حقذاق االنسذان، وزيذار  السذجان و     واملنظهات وغرييذا يف مسذائل  

ة التشذريعات ذات  االنتماكات يف مسائل حقاق االنسان، ورفخأ النتائج اىل جملس اهليئة، كها تتاىل دراس
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العالقة القاق االنسان ودراستما على ضاء املااثيذق الدوليذة حلقذاق االنسذان وابذداء مقرتحذات بمذيا        
 .الشأن اىل جملس اهليئة

تتاىل التنسيق بني الدوائر املعنية يف اهليئة، وما حييليف إليما جملس اهليئة او : دائر  العالقات واالعالم -3
أن، ومتابعذة مذا ينشذر يف وسذائل االعذالم املختلفذة فيهذا يتعلذق القذاق          رئيسما من علبات يف ييا الش

االنسذذان، ونشذذر ثقافذذة حقذذاق االنسذذان واالسذذمام يف الرتتبيذذات عنذذد إقامذذة املذذؤمترات والنذذدوات ذات    
 .العالقة

 .مستشارين، اليزيد عدديم عن اثنني ومن ذو  اخلرب  واال تصا  يف جمال حقاق االنسان -2

 .ئيدار  يتكان من الرئيس ومدراء دوائر اهليئة واملستشارينيكان للميئة جملس  -8

لرئيس اهليئة استحداث او دمج او إلغاء ا  مذن اقسذام اهليئذة او شذعبما وفقذًا ملتطلبذات العهذل بعذد         : ثانيًا
 .مصادقة جملس اهليئة

 :يتكان جملس اهليئة من: ثالنًا
 .رئيسًا              :                                        رئيس اهليئة -1
 .مقررًا:        مدير عام الدائر  القانانية وااية حقاق االنسان -0

 ع اًا.     التقل در تيف عن در ة  اصيف: ممنل جملس الازراء -3

 ع اًا :                                             ممنل جملس الق اء -2

 ع اًا                   :                            ممنل االدعاء العام -8

 .ع اين ممن مارسا العهل الق ائي او التشريعي او القاناني ملد  التقل عن عشر  سناات -6

 .ضهان مشاركة املرأ  يف اجمللس: رابعًا
 تهذذخأ اجمللذذس شذمريًا، وللذذرئيس عنذذد ال ذرور  دعاتذذيف ال تهذذام عذارئ وتتخذذي القذذرارات فيذذيف    :  امسذاً 

 .حالة تساو  االصاات ير ح اجلانب الي  يصات معيف الرئيسباغلبية عدد احلاضرين و يف 
للرئيس دعا  ممنلي اجلمات ذات العالقة من الازارات ودوائر االقليم والقطام اخلذا  ومنظهذات   : سادسًا

 .اجملتهخأ املدني حل ار ا تهاعات اجمللس وال حيق هلم التصايت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةتكاية، بة كوردين بيخوَيننة
 :بةر َيز بةررين حس  خَيفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : ماددةي حةوتةم

دةستة لةم دايةرانةي خـوارةوة ثَيـا دَيـت هـةر دايةرةيـةكين رةرمانبـةرَي بـة ثَـةي بةر َيوةبـةري          : يةكةم
ــةند         ــةدا، ضـ ــثؤر ي دايةكةرةكـ ــةبواري ثسـ ــةبَيت لـ ــؤيي هـ ــةي زانكـ ــة بر وانامـ ــات كـ ــةر َيوةي دةبـ ــيت بـ طشـ

 .نبةرَيكين ياريدةي دةدةنرةرما
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بةدواداضووني كاروباري رةرمانبةراني دةستةكةو ئةوةي ثةيوةندي بة : دايةرةي كارطَير ي و دارايي -1
 .بودجةو موَلا وساماني دةستةكةوة هةية دةكات، هةروةها بةدواداضووني ر ةخساندني كارةكاني

ان لـــة خـــةَلا و دامودةزطـــاو دايـــةرةي ياســـايي و ثاراســـتين مـــام مـــرؤَ، ئـــةم دايةرةيـــة ســـكاآلك  -0
ر َيكخراوةكان و اليةنةكاني تر وةردةطرَيت، كة ثةيوةنديان بـة بـواري مارـةكاني مرؤَـةوة هةيـة و      
بةدواضوونيان بؤ دةكـات، سـةرداني بةنديانـةكان و طرتووخانـةكان دةكـات و هـةر ثَيشـَيَكارييةك        

دةثَييـَيتةوةو ئةجنامـةكاني بـةرز     ثةيوةندي بة مام مرؤَةوة هةبَيت، ئةطةر ثَيويسـت بكـات لَيـي   
دةكاتةوة بؤ ئةجنومةني دةستةكة، هةروةها لة ياساكاني ناوخؤ كة ثةيوةنديدارن بةمام مرؤَـةوة  
ــةوة       ــنياز لةبارةيان ــرؤَ و ثَيش ــام م ــةكاني م ــة نَيودةوَلةتي ــنايي بةَلطةنام ــةر ر ؤش ــَيتةوة لةب دةثَيي

 .ثَيشكةش دةكات بة ئةجنومةني دةستةكة

ــةرةي ث -3 ــدن داي ــاو دةســتةكةو ئــةو      : ةيوةندييــةكان و ر اطةيان ــةرة ثةيوةنديــدارةكاني ن لةطــةَل داي
داواكاريانــةش كــة لــة ئةجنومــةني دةســتة يــان لةســةرؤكي دةســتةكةوة لــةم بارةيــةوة ثَيــي دةطــات، 
هةماهــةنطي دةكــات و بــةدواي ئــةو شــتانةدا دةضــَيت كــة لــة سةرضــاوةكاني ر اطةياندنــدا لــةبارةي    

ة بآلودةكرَينـةوة، لةبآلوكردنــةوةي ر ؤشـنبريي و مارـةكاني مـرؤَ و ر َيكخســتين     مارـةكاني مرؤَـةو  
 .كؤنطرةو نةدوةكاني ثةيوةنديداريشدا بةشدار دةبَيت

دةستة راوَيذكارى دةبَيت كة لة دوو كةس زياتر نـةبن و خـاوةنى شـارةزايى و ثسـثؤر بـن لـةبوارى        -2
 .مارةكانى مرؤَ دا

َيت و ثَيا دَيت لةسةرؤكى دةستةكة و بةر َيوبةرى دايةرةكان و دةستةكة ئةجنومةنَيكى ئيدارى دةب -8
 .راوَيذكارةكان

سةرؤكى دةستة بؤى هةية هةر دايةرةو ثَيكهاتةيةكى دةستةكة بة ثَيى ثَيداويستى كار بكاتةوة / دووةم
 .يان تَيكةَليان بكات يان ثوضةَليان بكاتةوة بؤ دواى ثةسةندكردنى لة ئةجنومةنى دةستةوة

 :ئةجنومةنى دةستة ثَيا دَيت لة/ مسَيية
 سةرؤك، : ـ سةرؤكى دةستة 1
 .بر ياردةر: بةر َيوبةرى طشتى دارايى و ياسايى و ثاراستنى مارى مرؤَ -0
 .       ئةندام: نوَينةرى ئةجنومةنى وةزيران كة ثَةكةى لة تايبةت كةمرت نةبَيت -3
 .نوَينةرى ئةجنومةنى دادوةرى ئةندام -2  
 .ئةندام: رى داواكارى طشتىنوَينة-8 

: سـالَ  12دوو نوَينةر كـة مومارةسـةى كـارى دادوةرى و ياسـادانانيان كردبَيـت لـة مـاوةى زيـاتر لـة           -6
 .ئةندام

 .مسؤطةركردنى بوونى ذن لة ئةجنومةنةكةدا/ ضوارةم
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ى بـؤ  ئةجنومـةن مانطانـة كـؤ دةبَيتـةوة و سـةرؤك لـة كـاتى ثَيويسـت دا  بـؤى هةيـة بانطَيشـت           / ثَينرةم
طــةر دةنطــةكانين كؤبوونــةوةى لــة ناكــاو بكــات، بر يارةكانيشــى بــة زؤرينــةى ئامــادةبووان دةدرَيــت، ئة 

 .دةنطى سةرؤك لةطةَل كام ال بَيت ئةو الية قورس تر دةبَيت يةكسان بوون ئةوا
تى سةرؤك بؤى هةية نوَينةرى اليةنة ثةيوةندارةكان و وةزيرةكان و دايةرةكانى هةرَيم و كةر/ شةشةم

تايبةت و رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى بانطهَيشت بكات بؤ ئةوةى لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةنةكـة  
 .دا ئامادةبن، بةآلم مارى دةنطدانيان نةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةطةَلـة  زؤر سوثاس، بةر َيزان هةمووتان طوَيتان لَيى بوو ئَيستا دةخرَيتة دةنطدانةوة، هي  نةماوة، كـَى ل 
كةس لةطةَل دانيـة، بـة زؤرينـةى دةنـب      1دةستى بةرز بكاتةوة تكاية، زؤر سوثاس، كَى لةطةَل دانية، 

 .ثةسةند كرا، بؤ ماددةيةكى تر
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ثر ؤذةكة كة دةبَيت بة ماددةي هةشتةم  .ماددةي شةشي ئةص

 :املاد  النامنة
للربملذذان اسذذتجااب الذذرئيس وفقذذًا ال ذذراءات االسذذتجااب املنصذذا  عليمذذا يف قذذانان الربملذذان ونظامذذيف  : اواًل

 .الدا لي
يعفى الرئيس من منصذبيف بقذرار مسذبب مذن الربملذان يتخذيه باالغليبذة املطلقذة بعذد ثبذات عذدم            : ثانيًا

 .كفاءتيف
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية، كوردييةكةشي
 :مصطفىيمان بةر َيز هاذة سَ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةي شةشةم كة بوو بة ماددةي هةشتةم

كـة  (االسـترواب )ثةرلةمان بؤي هةية سةرؤكي ئةجنومةنةكة، بـةثَيي ر َيكارةكـاني بـةوةآلمهان     : يةكةم
 .دةقةكانيان لة ياساي ثةرلةمان و ثَير ةوي ناوخؤي ثةرلةماندا هاتوون، بهَينَيتة وةآلمدانةوة

سةرؤكي ئةجنومةنةكة بة بر يارَيكي هؤدار، لةاليـةن ثةرلةمانـةوة لـة ثؤسـتةكةي الدةبردرَيـت،      : دووةم
 .بةزؤرينةي ر ةها ئةطةر سةثَيندرا كة لَيهاتوويي نيية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ر اثؤرتي هاوبةش  وَيننةوة
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
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 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
ََي ثر ؤذةكة كة بوو بة ماددةي هةشـتةم، ئَيمـة بر طـةي يةكـةممان      سةبارةت بة ماددةي شةشةم لة ئةص

( لربملان مراقبة ومتابعذة اعهذال اهليئذة وفقذًا الحكذام القذانان ونظامذيف الذدا لي        )بةو شَيوةية دار شتةوة، 
ََي ثر ؤذةكة باس لة ئيستروابي سةرؤكي دة ستةكة دةكات، بةر َيزان سةرؤكي هؤيةكةي ئةوةية، كة ئةص

ي ثةير ةوي ناوخؤي ثةرلـةمان، ئيسـتيرواب تـةنها بـؤ     (65)دةستة ثَةكةي وةزير نية، بةثَييي ماددةي
وةزيرةو ئةندامي دةسةآلتي جَيبةجَي كردن، ئةو دةستةية، دةستةيةكة سـةر بـة ثةرلةمانـة، سـةرؤكي     

يروابي لةطةَل بكةين، بـةآلم دةسـتةكة سـةر بـة     دةستةكة ثَةي وةزيري نية، لةبةر ئةوة ناتوان  ئيست
ثةرلةمانــة، ثةرلــةمان وةكــو هــةموو دةســتةيةكي تــر ضــاودَيري دةكــات، تــةنها ئيررائــاتي ئيســتيرواب  
نةبَيـــت، ضــونكة ئــةو بر طةيــة ثَييــةوانةي ثــةير ةوي نــاوخؤي ثةرلةمانــة، بؤيــة بــة بامشــان زانــي كــة   

ن مراقبذة ومتابعذة اعهذال اهليئذة وفقذًا الحكذام القذانان ونظامذيف         لربملذا )دووبارة دايرب َيذينةوة، بكرَيت بة
يعفذى الذرئيس مذن منصذبيف بقذرار مسذبب مذن        : ثانيًا)، سةبارةت بة بر طةي دووةمي ماددةكة، (الدا لي

ئـةوة وةكـو خـؤي ماوةتـةوة تـةنها      ( الربملان يتخيه باغليبة املطلقة لعدد اع ائيف بعد ثبات عدم كفاءئيف
ي ئةوةمان بؤ زياد كردووة، بةآلم بر طةي يةكةم بةشَيوةيةكي تـر دامانر شـتةوة،   ( لعدد اع ائيف) وشةي

 .كة ئَيستا بؤ بةر َيزتا  خوَيندةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزان ئَيســتا كــَي دةيــةوَيت لةســةر ئــةو ماددةيــة قســة بكــات، ناوتــان دةنووســم تكايــة دةســت بــةرز  
 .مووبكةنةوة، كاك بيالل، رةر

 (:بيالل)بةر َيز ا د سَيمان عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دةست خؤشي لةليذنةي هاوبةش دةكةم بؤ ئةو ثَيشنيارةي كة كردوويانة، تةئيـدي دةكـةم،   : يةكةم
من ثَيشنيار دةكةم يةك رةقةرةي بؤ زياد بكرَيت بؤ ئـةم ماددةيـة، ئـةوين ئـةو ئةجنومةنـة و      : دووةم

ستة، خاوةني حةصانة دةبن تا لةكارةكانيان ََيننـةوة، يـان دةمَيننـةوة، ئـةو رةقةرةيـة      ئةجنومةني دة
زيــاد بكرَيــت، كــة حةصــانة بــؤ ئــةو ســةرؤكي دةســتةو ئةنــداماني دةســتةكة هــةبَيت تــا لــةكارةكانيان   

 .دةمَيننةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ؤال، رةرموو
 :ابراهيم عايربةر َيز ؤال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يعفى الذرئيس  : ثانيًاثَيشنيار دةكةم خاآل دووةم، رةقةرةي دووةم لةم ماددةية بةو شَيوةية بَيتة نووس ، 
ضـونكة ثـَين ئَيسـتا    ( من منصبيف بقرار مسبب من الربملان يتخيه باغليبة املطلقة لعدد اع اء احلاضذرين 
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بعذد ثبذات عذدم كفاءئذيف مذخأ مراعذات       )  ندامة حازرةكان بـوو، متمانةدانين بة سةرؤك بةثَيي ذمارةي ئة
 .زؤر سوثاس(الفقر  النانية، من املاد  الرابعة عند تعني رئيس ا ر

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حاكم رزطار، رةرموو
 :بةر َيز رزطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياساي ثةرلةمان، حةقي ئيعفائي نـةداوة بـة ثةرلـةمان،     لة(86)ثَيم واية ئةبَي بطةر َيينةوة بؤ ماددةي 

كة كـةس ئيعفـا بكـات، ئيعفـاي دةرةجـاتي خاصـة، لـة سـةآلحياتي سـةرؤكي هةرَيمـة، ئـةكرَي ئـي رتاح             
 .بكرَيت بؤ الداني بةس ئَيمة سةنةدي قانونيمان نية بؤ ئيعفائي ثةرلةمان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ووسةمرية خان، رةرم
 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َََي  : ماددةي هةشتة بة نيسبةت يةكةم الذرئيس   لَربثـان حـ  االسـترواب   )يـان  (    لَربثان)يان دةبَي ب

يعفذى الذرئيس مذن    : ثانيذاً . وفقًا ال راءات االستجااب املنصذا  عليمذا يف قذانان الربملذان ونظامذيف الذدا لي      
بيف بقرار مسبب من الربملان يتخيه باغليبة املطلقة لعذدد اع ذاء احلاضذرين بعذد ثبذات عذدم كفاءئذيف        منص

وذلك بعد االستجاابيف وحتقيق يف عدم كفاءتيف من قبل جلنة برملانية ومرور شمر على ماافقة على تقريذر  
 سوثاس( املقدم من اللجنة التحقيقية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، رةرمووكاك صباح بيت اهلل
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةحةقي ةت من نامةوَيت قسة بكةم قسةكاني من كاك ؤال و خوشكة سةمرية كرديان، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك قادر حسن، رةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يعفى الذرئيس مذن منصذبيف بقذرار مسذبب مذن الربملذان        : ثانيًاطةي دووةم، كة دةَلَيت ماددةي هةشتةم بر 

) ثَيشـنيار دةكـةين ئـةوة ئيزارـة بكرَيـت،      ( يتخيه باغليبة املطلقة لعدد اع ائيف بعد ثبات عدم كفاءئيف
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لذى  وذلك بعد حتقيق يف عدم كفاءتيف من قبل جلنة برملانية ومرور مذد  الشذمر  علذى ماافقذة الربملذان ع     
 .زؤر سوثاس( التقرير املقدم من اللجنة التحقيقية

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناسا خان، رةرموو
 :بةر َيز ناسا تؤري  عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلآل من ثرسيارم لةسةر يةكةم هةيـة، ئَيمـة سـوَيندخواردني ئـةم دةسـتةية لةبـةردةم ثةرلةماندايـة،        

ةم ثةرلةمانــدا بؤضــي، حــةقي ئيســتيروابي لــَي دةســةنينةوة، مــن لــةوة تَيناطــةم،  بةرثرسيشــة لةبــةرد
ئةطــةر وةآلمــم بدةنــةوة، خــاَلي دووةم، ئــةوة هــةَاآل  ئيشــارةتيان ثَيــدا، كــة عةكســي ثَيشــرتة ودــان    

ئةوة ئيشارةتي ثَي بدرَيت بؤ ئةوةي ثَييةوانةي ئةوةي ثَيشرت ( باغليبة املطلقة لعدد اع اء احلاضرين)
 .نةبَيت، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا كةس نةما قسة بكات، تكاية ليذنةي هاوبةش ر ةئيتان لةسةر ئةو خاآلنة
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي لـةو  سةبارةت بةزياد كردني حةصـانة بـؤ سـةرؤكي دةسـتة يـاخود ئةنـداماني دةسـتة، ئَيمـة ثشـتطري         
ثَيشــنيارة ناكــةين، لةبــةر ئــةوةي حةصــانة تايبةتــة بةضــةند حاَلــةتَيا و ضــةند كةســانَيا، ئَيمــة بــؤ   
حةصانة بدةين بةوان، ر استة ثةرلـةمان خـؤي دةستنيشـانيان دةكـات، خـؤي ضـاودَيريان دةكـات، بـةآلم         

نـةبَيت،  ( رينحاضذ )بَيـت بـة    (عذدد اع ذاء  )لةطةَل حةصانة ن ، سةبارةت بة ئيعفا كـردن بؤضـي بـة    
بةزؤرينةي ئةنـدامان نـةك بـة زؤرينـةي ئامـادةبووان، بـةر َيزان ئـةوة ئيعفـا كردنـة، ويسـتمان تؤزَيـا            
ر َيكارة ياساييةكة كةمَيا قورسـرت بكـةين، تـا جيـاوازي هـةبَيت لةطـةَل دامةزرانـدني سـةرؤكي دةسـتة،          

ةبارةت بــةوةي كــة ثةرلــةمان ئيعفــا كــردن جيــاوازةو دامةزرانــدن جيــاوازة، دوو ئيررائــي جيــاوازن، ســ
دةسةآلتي ئيعفا كردني نية،، اليةنَيا خؤي دةستنيشاني سةرؤكي دةستة بكات، ضؤن بـؤي نـةبَيت الي   

واتـة ثةرلـةمان بـؤي    (بعد ثبات عدم كفاءئذيف )ببات و ئيعفائي بكات، لة ثؤستةكة اليبدات، ئةطةر بيين 
نيشاني دةكات، خؤي كةسـَيا بةسـةرؤكي   هةية ئيعفاي سةرؤكي دةستة بكات، لةبةر ئةوةي خؤي دةست

واتة دةبَي هؤكـار  ( ب رار مسبب من الربثان) دةستة دادةنَيت بؤي هةية ئيعفاي بكات، ئيعفائةكةش بة 
ــةمان،         ــةردةم ثةرل ــوَيندخواردن لةب ــةرَيت، س ــن اليب ــت و دواي ــَيا دانانَي ــةوة شةخي ــةبَيت، لةخؤي ه

نطمان بؤدا، كةوا لةبةردةم ئةجنومةني دادوةري سـةرؤك  سوَيندخواردن بةثَيي ماددةي ثَينرةم ئَيمة دة
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و ئةنداماني دةستة لةبةردةم ثةرلةماندا نيـة، لةبـةردةم ئةجنومـةني دادوةرييـة، ئـةوةش شـتَيكي زؤر       
ب ـرار مسـبب مـن    ) بان دياري كردووة، (ثبات عدم كفاءئيف )ئاسايية، كةوا ئةو شةخية ئيعفا بكرَيت،

بعذد ثبذات عذدم    )انـي ئـةو كةسـة، دةبـَي هؤكارةكةشـي ديـاري بكرَيــت، ئينرـا         واتة بر ياري الد( الربثان
ئينرا بة زؤرينةيـةكي ثَيويسـتين كـة لَيـرة دانـراوة، بـة ض زؤرينةيـةك بَيـت بر يـاري لةسـةر           ( كفاءئيف

 .بدرَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر ا د، نوقتةي نيزاميت هةية، رةرموو
 :اهيم عَيا د ابر. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بعذد ثبذات عذدم    )ئَيمـة ( يعفى الرئيس من منصبيف بقرار مسبب مذن الربملذان  : ثانيًا)دةربارةي رةقةرةي 

ب ـرار  ) ئةوةمان الدابوو لة ر اثؤرتي ليذنة نازا  بؤضي هَينرايةوة نـاوي، ضـونكة كـة تـؤ وتـت     ( كفاءئيف
َََيينةوة بة بر يارَيكي هؤدار( مسبب من الربثان ، كة بر يارةكة هؤدار بوو ض ثَيويست دةكات جارَيكي تر ب

بؤ خؤي قةرارةكة بؤية دراوة، لةبةر ئةوةي هؤكارَيا هةية كـة الدراوة،  (بعد ثبات عدم كفاءئيف) دواي 
 .بؤ دابندرَيت، سوثاس(بعد ثبات عدم كفاءئيف)بؤية هةستةكةم ثَيويست ناكات، 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةي هاوبةش التانداوة يان نا، ئةوة ضؤنة بؤمان ر وون بكةنةوة تكايةليذن
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ويستمان تةنها ر َيكاري ئيعفا كردني سةرؤكي دةستة تؤزَيا قورس بكةين، لةبةر ئةوة ر َيذةيةكي 
ــات، ئينرــا  تايبــةدان دانــا، قةرارةكــة سةبةبةكةشــي   ــةنها ( ثبذذات عذذدم كفاءئذذيف )ديــاري بك ويســتمان ت

ئيررائاتةكــة كــةمَيا توونــد تــر بكــةين، ئــةطينا قــةرار مســبب ئــةوين دةطرَيتــةوة، بــةس بــؤ زيــادةي 
( قـرار مسـبب مـن الربثـان    )دووبـارة دابنَيينـةوة و   ( ثبات عدم كفاءئذيف )تةئكيد بة ثَيويستمان زاني كة 

تا ئيعفا كردنة هةر بةو شَيوةية نةبَيت، بةو ر َيكارانة تؤزَيا ئيررائاتةكة ر َيذةيةكي تايبةت ثَيويستة، 
 .قورس تر بكةين، تةنها ئةو مةبةستةمان هةبوو، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َََين، رةرموو  .ر اثؤرتي ليذنةكةتان ضؤن بووة، ئاوا بيخوَيننةوة بةو ئيزارةي كة ئَيستا جةنابتان دةي
 :ؤذان عبدال ادر دزةيير . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النامنة
 .لربملان مراقبة ومتابعة اعهال اهليئة وفقًا الحكام القانان ونظاميف الدا لي: اواًل
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يعفى الرئيس من منصبيف بقرار مسذبب مذن الربملذان يتخذيه باغليبذة املطلقذة لعذدد اع ذائيف بعذد          : ثانيًا
 .ثبات عدم كفاءئيف

 
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .دكتؤر ئة ةد، نوقتةي نيزاميت هةية، رةرموو
 :ا د ابراهيم عَي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قسةكاني دةرنةضووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش ر ةئيتان
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََي  ي (بعد ثبات عذدم كفاءئذيف  ) ثر ؤذةكةي كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، لة ئةص
تَيدايــة، بــةآلم ئَيمــة دووبــارة دامانر شــتةوة، نــةك بــةبَي ئةنــدامان ئَيمــة ئاطادارمــان كردوونةتــةوة كــة  

ََي ثر ؤذةكة  ، بـةبامشان  دياري كـراوة ( بعد ثبات عدم كفاءئيف) كؤبوونةوةي هاوبةش كراوة، كة لة ئةص
زاني كة دووبارة بيهَينينةوة ناو ياساكة، دةنا ثَيشنيارَيا كـرا كـةوا هـةَلبطريَيت، بـةس ئَيمـة بـة باشـي        
ََي ثر ؤذةكـةي حكومـةتين كـة ئـةو بر طـةي تَيـدا هـاتووة، وةكـو           دةزان  كةوا هةبَيت، هةر وةكو ئةصـ

كـةوا بسـةثَيندرَيت ئـةو شةخيـة      ياساييةك دكتؤر ئة ةد وا هةستةكةم شتَيكي باشـي تَيـدا هـةبَيت،   
 .لَيهاتوو نةبووة بؤية الدةدرَيت لة ثؤستةكةي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر رةري ، رةرموو
 :رري  صابر قادر. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة بعذد ثبذات عذدم    يتخذيه باغليبذة املطلقذ   )دواي ئـةوة   ( بقرار مسبب من الربملذان )لَيرةدا كة نووسراوة 
 .يةعين ئةطةر قةرارَيكي مسبب هةبوو، بةآلم كابرا كةرائةتي نةبوو(كفاءئيف

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ختوا ئةوة نيزامية كاك رةري  تو ويذدانت، رةرموو دانيشة، ئَيستا بةكوردي و بةعةرةبي بيخوَيننـةوة  
 .تا بيخةينة دةنطدان، رةرموو

 :ر دزةيير ؤذان عبدال اد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :املاد  النامنة
 .لربملان مراقبة ومتابعة اعهال اهليئة وفقًا الحكام القانان ونظاميف الدا لي: اواًل
يعفى الرئيس من منصبيف بقرار مسبب من الربملان يتخيه باغليبذة املطلقذة لعذدد اع ذائيف بعذد ثبذات       : ثانيًا

 .عدم كفاءئيف
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .بةكوردين رةرموو
 :بةر َيز بةررين حس  خَيفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةشتةم

ثةرلةمان ضاودَيري بةدواداضووني كاروبارةكاني دةستةكة دةكـات، بـة ثشـت بةسـنت بةحوكمـةكاني      : يةكةم
 .ياساو ثةير ةوي ناوخؤ

بةزؤرينـةي ر ةهـاي ذمـارةي ئةنـدامان الدةبر َيـت،      سةرؤك بة بر يارَيكي هؤدار لةاليةن ثةرلةمانـةوة  : دووةم
 .ئةطةر سةمََيندرا كة لَيهاتوويي نيية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََنـد بكـات تكايـة،، رـةرموون        بةر َيزان طوَيتان لَيبوو ئَيستا دةيةينة دةنطدانةوة، كَيي لةطةَلدايـة بادةسـيت ب
 .رينةي دةنب وةرطريا،  بؤ ماددةي دواتر تكايةكةسي لةطةَل نية،، بةزؤ( 8)كَيي لةطةَلدا نية،،

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََي ثر ؤذةكة كة ئَيستا دةبَيت بة ماددةي نؤيةم  .ماددةي حةوتةم لة ئةص
 :املاد  التاسعة

يم الاثذذائق و البيانذذات علذذى الذذازارات واجلمذذات غذذري املرتبطذذة بذذازار  واهليئذذات املسذذتقلة كافذذة االلتذذزام بتقذذد 
واالحصائيات واملعلامات ذات الصلة باعهال واملمام املمنية للميئة يف املاعد احملدد، وعلى اهليئة مفاحتة الربملان 

 .يف حالة عدم التزام اجلمات امليكار  بيف
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين رةرموو
 :مصطفىبةر َيز هاذة سَيمان 

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
 :ماددةي حةوتةم كة ئَيستا دةبَيت بة ماددةي نؤيةم

 :ماددةي نؤيةم
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ثةيوةنـدي بـة   سـتةيان بـةهي  وةزارةتَيكـةوة نيـة،     ثَيويستة لةسةر وةزارةتةكان و ئـةو اليةنانـةش كـة وابة   
و  هي  وةزارةتَيكةوة نية، هةموو دةستة سةربةخؤكانين ثابةند بن بة بةَلطةنامة و روونكردنـةوةي ئامـار  

زانياري ثةيوةنديدار بة كار و ئةركي ثيشةييةوة ثَيكةش بكةن بـة دةسـتةكة لـةوادةى ديـاريكراوي خؤيـدا،      
 .دةستةكةش ثَيويستة لةسةري ثةرلةمان ئاطادار بكاتةوة، ئةطةر ئةو اليةنانة ثابةند نةبوون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى هاوبةش راثؤرتةكةتان
 :ل ادر دزةييرؤذان عبدا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، (اثـدة احملـددة  )ئَيمة ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين هةروةكو خؤي هاتووة، بةآلم موعد احملددمان طـؤر ي بـة   

 .هةر ئةو ثَيشنيارةمان هةبوو، ثشتطريي لة دةقي ماددةكة دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةلــة بكــةن، كــةس نيــة، ئةيةينــة دةنطدانــةوة، ئَيســتا ئــاخري صــياكة ئــةو بةر َيزانــةى كــة ئةيانــةوَى موداخ
 .بيخوَيننةوة بة كوردي و عةرةبي، لةطةَل تةعديَةكةتان، كةرةم بكةن

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  التاسعة
االلتذزام بتقذديم الاثذائق و البيانذات و      على الازارات و اجلمات الغري مرتبطة بازار  و اهليئذات املسذتقلة كافذة   

االحصذائيات و املعلامذات ذات الصذلة باالعهذال و املمذام املمنيذة للميئذة يف املذد  احملذدد  و علذى اهليئذة مفاحتذذة            
 .الربملان يف حالة عدم التزام اجلمات امليكار  بيف

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةية ئةخرَيتة دةنطدانةوة، كَي لةطـةَلييت بـا دةسـيت بـةرز بكاتـةوة،،      بةر َيزان طوَيتان لَي بوو ئَيستا، بةو شَيو

 .كةرةم بكة 12زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية،، بة كؤي دةنب ثةسند كرا بؤ ماددةى 
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ثرؤذةكة دةبَيتة ماددةى   12ماددةى هةشت لة ئةص

 .ة للتدقيق و الرقابة من قبل دياان الرقابة املالية يف االقليمخت خأ حسابات اهليئ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردين كةرةم بكةن
 :مصطفىبةر َيز هاذة سََيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةي دةيةم
 .َيمةوةحساب و حسابكاري دةستةكة دةكةوَيتة ذَير وردبيين و ري ابةى ديواني رقابةي دارايي هةر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى هاوبةش رةئيتان،
 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ماددةكة دةكةين، هةر وةكو خؤي هاتووة  .هةردوو لَيذنةكة ثشتطريي لة ئةص

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مالي ئةم لَيذنةيـة لـة كةييـةوة دةسـت ثَيـدةكات، لَيـرة ديـار        من ثرسيارَيكم هةية لة لَيذنةى ياسايي، ساَلي 
 .نية

 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هــةر وةكــو هــةموو ســةنةي مــالي ئــةو دةســتةيةش ميزانيــةكي تايبــةتي هةيــة كــة بةشــَيكة لــةو ميزانيــة،   

 .روار دةست ثَيدةكاتهةروةكو هةموو سةنةي مالي، هةموو سةنةي مالي لة يةك ب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ئَيستا ئَيمة لة مانطي شةش ، بةآلم لةطةَل ئةوةش ئةيةينة دةنطـدان، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت     
بةرز بكاتةوة،، ببوورن، كَي ئةيةوَي قسةي لةسةر بكات، كـةس قسـةي نيـة، بـةس مـن ثرسـيارَيكم هـةبوو،        

دةنطدانةوة، بةر َيزان رةرموون ئةوةى ئةيةوَي قسة بكات با كةرةم بكات، ضونكة من  تةواو، ئَيستا ئةيةينة
 .وا قةناعةمت بوو كة كةستان نةبوو دةست بةرز بكات، نوقتةى نيزامي كةرةم بكة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةس قسةي لةسةر نةبوو تةواو رةئيةكةي جةنابت خراية دةنطدان و دةنطممان لةسةري دا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دروستة ، تةواوة و ناطةر َيينةوة ، مةما ةَلةتَينن، ثرؤتؤكؤلةكةشتان بـؤ دَيـن ، قسـة نـةبوو لةسـةري، كـَي       
لةطةَلة دةسيت بةرز بكاتةوة تكاية،، سوثاس، كَي لةطةَلدا نية،، يةك كةس لةطةَلدا نية، بة زؤرينـةى دةنـب   

 .تكاية 11ند كرا بؤ ماددةى ثةس
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى   11ماددةى نؤ لة ئةص

 .لرئيس اهليئة اصدار التعليهات الالزمة لتسميل تنفيي احكام ييا القانان
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردين كةرةم بكةن
 :ين حس  خَيفةبةر َيز بةرر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :11ماددةى 

ســةرؤكي دةســتة بــؤي هةيــة رَينمــايي ثَيويســت دةربكــات بــؤ ئاســانكاري جَيبــةجَيكردني حوكمــةكاني ئــةم   
 .ياساية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى هاوبةش رةئيتان تكاية
 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .هةردوو لَيذنة ثشتطريي لة ماددةكة دةكةن هةر وةكو خؤي هاتووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان كَي ئةيةوَي لةسةر ئةم ماددةية قسة بكات،، يةك كةس،، كاك عومةر كةرةم بكة
 :بةر َيز عمر عبدالعزيز بهْا  الدين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن وا ئــةزا  كــارَيكي طــرنب دةكــات، ئيحتيمالــة تــةعَيمات دةربكــات،         لةبــةر بايــةخي ئــةو هةيئةيــة   

تةعَيماتةكان جَيطاي سةرنج و تَيبيين ئةنداماني ئةجنومةنةكة بَيت، من ثَيشنيار دةكةم كـة ماددةكـة بـةو    
 :شَيوةيةي لَي بكرَي

اجملَـ ، ضـونكة     لرئيس اهليئذة اصذدار التعليهذات الالزمذة لتسذميل تنفيذي احكذام يذيا القذانان بعذد مشذاور           
تةعَيمات بؤ هةيئةيةكي وا طةورة  رَيتـة ئيختيـاري يـةك شةخيـةوة ئيحتيمالـة تـةواو دةرنةضـَي، بؤيـة         

 .ئةطةر بة  راوَيذي ئةجنومةنةكةي بَي باشرتة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى هاوبةش رةئيتان،
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئييداري تةعَيمات كة رةئيسـي هةيئـة دةريـدةكات لَيـرة، ئَيمـة ئةطـةر بطةر َيينـةوة بـؤ ماددةكـاني ثَيشـوو           
بامسان لة كؤبوونةوةكاني مةجَي  كرد، بة دةنطدان هةموو بر يارَيكي تَيدا دةدرَي، لةبةر ئةوة هـةر تـةنها   

 .رةئيسي هةيئة بؤي هةية ئييداري تةعَيمات بكات بؤ خؤي، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا ئةيةينة دةنطدانةوة، بةو شَيوةى كة خوَيندرايـةوة، طؤر انكـاري لةسـةر نيـة، لَيذنـةى هاوبةشـين تةئيـدي        
دةكةن، كَي لةطةَلة دةسيت بةرز بكاتةوة تكاية،، سوثاس، كَي لةطةَلدا نية،، بة كؤي دةنب ثةسـند كـرا بـؤ مـاددةى     

10. 
 :ن عَيبةر َيز عمر عبدالر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى  12ماددةى   10لة ئةص

 .ال يعهل بأ  نص قاناني او قرار يتعارض مخأ احكام ييا القانان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردي كةرةم بكة
 :مصطفىبةر َيز هاذة سََيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 10بة ماددةى كة بوو  12ماددةى 

 .كار بة هي  دةقَيكي ياسايي يان بر يارَيا ناكرَي كة دذ بَيت بة حوكمةكاني ئةم ياساية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى هاوبةش رةئيتان
 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةية دةكةين كة هاتووة، بةآلم ببَيتة بر طةيةك لةو ةم ماددةية ثشتطريي لةو بر طةية دةكةين لةو مادلئَيمة 
ماددةية، واتا ثَيشنيار دةكةين كة دوو بر طة زياد بكرَي، بر طةى يةكةم سةبارةت بةو ماف و ئيمتيازاتةى كة 
وةزارةتي ح وقي ئينسان هةيبوو، ئَيمة كة ياساي ئةجنومةنى وةزيرااان هةموار كـرد، هـةموو مارـةكااان    

مةنى وةزيران، ئَيستا ثَيشنيار دةكةين كة ئةو ح وق و ئيَتيزامات و ئـةو شـتانةي كـة هـةيبوو     دا بة ئةجنو
لـة اليـةن ئةجنومـةنى وةزيرانــةوة بدرَيتـةوة ئـةو دةسـتةية، نــةك دووبـارة تةئسـي  بكرَيتـةوة و دووبــارة          

 رَي بؤ ماددةكة، شتةكاني بؤ داب  بكرَي، بؤية ثَيشنيار دةكرَي كةوا بةو شَيوةيةية بر طةيةك زيادبك
 .تؤول كافة ما ادات و حقاق و التزامات وزار  حقاق االنسان امللغا  اىل اهليئة-1

ئــةوة بر طــةك، هــةروةها ثَيشــنيار دةكــةين بر طــةكي ديكــةش زيــاد بكــرَي، ســةبارةت بــة رةرمانبــةري ئــةو     
كة خـاوةن خيربةنـة كـة سـوود     وةزاةرتة، كة ئَيستا وةزارةتةكة هةَلوةشايتةوة، ئيستيفادةيان لَي بكرَي، ضـون 



 022 

لةوانة وةربطريَي بؤ بةر يوةبردني كاروباري ئةو لَيذنةية، بر طةى دووةم بةهةر شَيوةيةك، بـةو شـَيوةية كـة    
 :ئَيمة دامانرَيشتووتةوة

 . كن االستفاد  من منتسيب وزار  حقاق االنسان امللغا  -0
 .اق االنسان امللغا تتم أمالء در ات مالكات اهليئة من منتسيب وزار  حق -0

 :بر طةى سَييةم
 .ال يعهل بأ  نص قاناني او قرار يتعارض مخأ احكام ييا القانان-3

واتة ماددةكةمان كردة سَي بر طة، ئةو بر طةيةي كة لة ماددةكة هاتية ببَيتة بر طةي سَييةم، بر طةى يةكةم و 
ن خيربانـة وةربطـريَي كـة هةيـة كـة لـة       دووةم بؤ ماددةكة زيـاد بكـرَي، تـا سـوود لـةو كةرسـتة و لـةو خـاوة        

ــريَي، زؤر      ــي وةربط ــووديان لَي ــرت، ئَيســتا وةزارةتةكــة نــةماوة لــةو دةســتةية س وةزارةت كاريــان كــردووة ثَيش
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةصةكةى بة كوردين ضيتان لَي كردووة بيخوَيننةوة، لَيذنةى هاوبةش بة كوردين بيخوَيننةوة
 :االر حممود مرادبةر َيز س

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :10ماددةى 

هةموو كةرستة و كةل و ثةل و ثَيويستييةكاني وةزارةتـي مـام مرؤَـي هةَلوةشـاوة دةطةر َيتـةوة بـؤ ئـةم        -1
 .دةستةية

 .ثر  كردنةوةى ميالكاتي دةستةكة لة كارمةنداني وةزارةتي مام مرؤَي هةَلوةشاوة دةبَيت-0
 .ةقَيكي ياسايي يان بر يارَيا ناكرَي كة دذ بَيت بة حوكمةكاني ئةم ياسايةكار بة هي  د-3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا كَي ئةيةوَي قسةي لةسةر بكات با ناويان بنووسـ ، سـَي بـةر َيز ئةيانـةوَي قسـة بكـةن، كـاك        
 .، رَيزدار كاك كاردؤ كةرةم بكةكاردؤ، عةوني بةزاز، عبداهلل مةال نوري، كَيي تر ئةيةوَي،، نية

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثر كردنةوةى دةستةكة لةو ميالكاتانةى كة لة وزارةتي مام مرؤَةوة هةية، كَي ئةمة دياري :بؤ خاَلي دووةم
َيوبةرة طشتيةكانين ديـاري  دةكات،،  من دةمةوَي بةر اسيت بؤ ئةم خاَلةش بطةر بةوة، هةتا لة موديري بةر

 .نةكراوة ميكانيزمي دياريكردنيان كَي دياري دةكات،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سَي خاَلة 10بةر َيز ئَيستا باسي ئةوةية، يةعين سَي خاَلة، ماددةى 
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة لة وزارةتي مام مرؤَةوة كة ماون، ئيرت لـة مـودير عامـةوة، لـة     ثر كردنةوةي دةستةكة بةو ميالكاتانةى ك
 ئةوانةوة، كَي ئةم بر يارة دةردةكات كة ئةوانة لةسةر ض ئةساسَيا، بة ض ميكانيزمَيا،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك عةوني بةزاز رةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــن ثَي ــَي        م ــةآلم دةب ــةرة، ب ــةى دوو رةق ــؤ ئيزار ــةم ب ــةش دةك ــةى هاوب ــووني لَيذن ــة بؤض ــتطريي ل ــةكي ثش ش
كة لةو ثةرلةمانة دةرضـووة، بـةناوى    0229ي ساَلي 11موالحةزةى ئةوةى بكةين كة بة ثَيي ياساي ذمارة 

الذازارات املذيكار    تلغذى  : ، لـةوَي طؤتيتمـان لـة مـاددةى يةكـةم     (قانان الغاء و دمج بعض الازارات يف االقليم)
ادناه و تؤول كافة ما اداتما او حقاقما و التزاماتما و شؤون منتسبيما اىل جملس الذازراء للتصذر  بمذا وفذق     

، واتا ئَيستا ئـةو هةيئةيـة ثةيوةسـت بـوو بـة ثةرلـةمان، بر طـةى ئـةخريي كـة الضـوو، زؤر لـة جَيـي             القانان
: بَيت باشرتة، يةكةم ئـةوة زؤر بـة رَيـا و ثَيكـي هاتيـة     خؤيةتي، بةآلم صياكةكةي بةرةئي من بةو شَيوةية 

: دووةم. ئـةوة تــةواوة تذؤول كافذة ما ذادات و حقذاق و التزامذات وزار  حقذذاق االنسذان امللغذا  اىل اهليئذة،         -1
درجـات مالكاتهـا،    او. للميئة االستفاد  من منتسيب وزار  حقاق االنسان امللغا  المالء در ذات مالكذات اهليئذة   

 .وةيةبةو شَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار عبداهلل مةال نوري رةرموو
 :بةر َيز عبداهلل مةال نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسةكاني مـن بةشـَيكي كـاك عـةوني كـردي، مـادام قسـة لةسـةر ئـةوةي ئَيمـة ئيسـتيفادة لـةو رةرمانبـةر و              

ة ئيشيان كـردووة و ئَيسـتا بـَي كـارن، مـن نـازا  بـَي        كارمةندانة بكةين كة ثَيشرت لة وةزارةتي مام مرؤَةو
كارن يان نا،، بةآلم لة نةتيرة وا ديارة لةبةر شارةزاييان ئةضنة سةر ميالكـاتي ئـةم دةسـتةية، لةطـةَل ئـةم      
دةستةية ئين دةكةن، جا بؤية من بة ثَيويسيت ئةزا  بـةالني كـةم ئـةو كةسـانةى كـة بةرثرسـي ئؤريسـي        

ئةبن، ئةطةر بكرَيت باشرت واية لَيرة ثؤستةكةيان ديـاري بكـرَي، ئايـا بةر َيوةبـةر ئـةبن،،       قةزا و ثارَيزطاكان
بة ض ثَةيةك ئةبن، باشرت واية دياري بكرَي، ئةطةر نـا دوايـي كـَي ديـاري ئـةكات وةكـو كـاك كـاردؤ ئامـاذةى          

 .ثَيدا، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى هاوبةش كةرةم بكة
 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةوة دوو شـيت جيـاوازة،    ، (للميئة االستفاد  من منتسيب وزار  حقاق االنسان، يان تتم االمالء)سةبارةت بة 
َََي   ئةوة جةوازةية، واتا ثَيويست بـةو دةقـة ناكـات، ضـونكة دةسـتة بـؤ خـؤي لـؤي هةيـة          ( لَهيئة)ئةطةر ب

ةربطري يان سووديان لَي وةرنةطرَي، ئَيمة لَيرة بة ثَيويستمان زاني، بـةبامشان زانـي شـتةكةى    سووديان لَي و
ئةطةر شاكر هـةبوو، لـةو كاديرانـةى كـةوا ئيسـتيفادةيان لـَي بكـات، بـةآلم         ( تتم اماْل )بكةينة وجوبي، واتا 

ي هةية يان سـووديان لـَي   ئةطةر جةوازي بوو  ئةوة ثَيويست بةو دةقة ناكات هةبَي، ضونكة دةستة خؤي لؤ
وةردةطرَي، يان سووديان لَي وةرناطرَي، ئَيمة بةبامشان زاني ئيشةكةى بكةينـة ئيَزامـي و بيكةينـة وجـوبي     
كة دةبَي سوود لةو كارمةندانة وةربطريَي كـة ثَيشـرت لـة وةزارةت كاريـان كرديـة، خيربةكيـان ثةيـدا كرديـة،         

ةعيين موةزةف بة ض ثَيوةرَيا دةبـَي، بـةر َيزان قـانوني خيدمـةى     شارةزاييةكيان هةية ئَيستا، سةبارةت بة ت
مةدةنيمان هةية، ئيررائاتَيكي تةنفيزية ئةوة لة ئةجنومةنى وةزيران، ئةوة هـةمووي دانايـة، ثَيـوةر هةيـة     

( ذو  اخلذذرب  و اال تصذذا )كــةوا دادةمــةزرَيي، ســةبارةت بــة بةر يوةبــةرة طشــتيةكان ئَيمــة هــةموو ودــان  
و ثســثؤر بــن، ئــةوة هــةموو ثَيوةرةكــان ديــاري كــراوة، ئــةوةي لةياســاكة ديــاري نــةكراوة، ئــةوة      شــارةزايي

 .تةعَيمات كة دةردةضَي لةوَي ئةو وردة كاريانة باس دةكرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزان موخالةرــة هــةبوو، دوو كــةس لةســةر ئــةوة دذي قســة بكــات، كــة بةهةَلــة ئــةيزانَي، دوو كةســين  
فاعي لَي بكات، ئةيةينةوة دةنطدانةوة، كَي ئةيةوَيت تةئيدي بكات وةكو هاتووة، نـاوي بنووسـي،، كـَين    دي

ئةيةوَي دذي قسة بكات ناويان ئةنووس ، كةس نية، مادام ئةيةينة دةنطدانةوة وةكـو خـؤي بـة كـوردي و     
زيــح بَيــت وةخــيَت كــة لــة عــةرةبي كــة خوَيندرايــةوة، دووبــارة ئةطــةر بيخوَيننــةوة بــؤ ئــةوةى نةصــةكة وا 

 .تةسريل نةقل دةكرَيتة سةر كاكةز
 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :10املاد  
 .تؤول كافة ما ادات و حقاق و التزامات وزار  حقاق االنسان امللغا  اىل اهليئة-1
 .النسان امللغا تتم أمالء در ات مالكات اهليئة من منتسيب وزار  حقاق ا -0
 .ال يعهل بأ  نص قاناني او قرار يتعارض مخأ احكام ييا القانان-3

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :10ماددةى 
هةموو ماف و كةرستة و كةل و ثةل و ثَيويستييةكاني بة وةزارةتي مام مرؤَي هةَلوةشـاوة دةطةر َيتـةوة   -1

 .بؤ ئةم دةستةية
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 .كردنةوةى ميالكاتي دةستةكة لة كارمةنداني وةزارةتي مام مرؤَي هةَلوةشاوة دةبَيتثر-0
 .كار بة هي  دةقَيكي ياسايي يان بر يارَيا ناكرَي كة دذ بَيت بة حوكمةكاني ئةم ياساية-3
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دا نيـة،، بـة كـؤي دةنـب ثةسـند كـرا،       بةر َيزان كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكات،، زؤر سوثاس، كَي لةطةلَـ 
 .13رةرموون بؤ ماددةى 

 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى  11ماددةى   :13لة ئةص

 .على جملس الازراء و اجلمات ذات العالقة، تنفيي احكام ييا القانان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردين تكاية
 :بةر َيز بةررين حس  خَيفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :13ماددةى 
 .ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةس هةية لةسةري قسة بكات،، كاك شَيروان و كاك عةوني كةرةم بكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش ئيزارة بكرَي باشرتة(اجلمات ذات العالقة)رةنطة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى ياسايي كةرةم بكةن
 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

على جملس الازراء و اجلمات ذات العالقة، تنفيي  :كة هاتووة ئَيمة ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين وةكو ئةوةي
 .احكام ييا القانان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زانا رةرموو.كةس هةية قسة بكات،، يةك كةس، كاك د
 : ة كريم رؤو زانا .بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةجنومةنى وةزيران ئةم ياسـاية جَيبـةجَي بكـات،     ثَيويستة لةسةر: ئةم مةسةلة بوويتة ثرؤتؤكؤل كة دةَلَي
بةس ئةطةر من ئةجنومةنى وةزيران مب، ضؤن ئةم ياساية جَيبةجَي بكةم،، يـةعين ضـي بكـةم،، خـؤ ئةمـة      
هي  ثةيوةندي بة منةوة نية، سةر بـة ثةرلةمانـة و دةسـتةكة هةَلدةبـذَيرَيت، يـةعين هـي  ثةيوةنـدي بـة         

و ئةجنومـةنى وةزيـران نةنووسـرَي زؤر     (اجلمذات ذات العالقذة  )بنووسـرَي   ئةجنومةنى وةزيرانةوة نية، هـةر 
 .باشرتة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، لَيذنةى ياسايي رةئيتان،
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وو وةزارةتـةكاني حكومـةتى هـةرَيمي    ثَيكهـاتووة لـة كـؤي هـةم     على جملس الازراء، جملس الازراء: كة ئةَلَي 
ََي ثرؤذةكــة وةزارةتــةكااان بةشــداري كــردووة بــة زؤري، بــؤ ميســال وةزارةتــي    كوردســتان، ئَيمــة لــة ئةصــ
ثةروةردة كة ثَيويستة لةسةري رؤشنبريي مام مرؤَ بآلوبكاتةوة، لة بةرنامة و مةنهةجي ديراسةيدا باسـي  

 .وةستيانةى كة ثَيويستة مةجَيسي وزةراي تَيدا بَيت، زؤر سوثاسبكات، بؤ اوونة، ئةوة يةكَيكة لةو ثةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سـوثاس، ئَيسـتا دوو جـار خوَيندرايـةوة وةكـو نةصـةكة كـة خـؤي هةيـة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز               
 12را، بـؤ مـاددةى   بكاتةوة،، سوثاس، كَي لةطةَلدا نية،، دوو كةس لةطةَلدا نية بة زؤرينةى دةنب ثةسند ك

 .كةرةم بكة
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى  10ماددةى   .12لة ئةص

 (.وقائخأ كاردستان)ينفي ييا القانان اعتبارأ من تأريخ نشره يف اجلريد  الرمسية 
 :مصطفىبةر َيز هاذة سََيمان 

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

ََي ثرؤذةكة كة بوو بة ماددةى  10ماددةى   :12لة ئةص
 .ةوة جَيبةجَي دةكرَي( وةقائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة بةرواري بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى رةرمي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي هاوبةش رةئيتان،
 :رؤذان عبد ال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .مة هةردوو لَيذنة ثشتطريي لة دةقي ماددةكة دةكةين وةكو ئةوةي كة هاتووةئَي
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان كةس رةئي هةية لةسةري،، نية، ئَيستا بةو شَيوةي خوَيندرايةوة بة كوردي و عـةرةبي ئةيةينـة    
َي لةطةَلدا نيـة،، سـَي كـةس لةطةَلـدا نيـة      دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة،، سوثاس، ك

 .بة زؤرينةى دةنب ثةسند كرا، ئةسباب موجيبة كةرةم بكةن
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :االسباب املا بة

ل هان ااية و تعزيز احرتام حقاق االنسذان و احلقذاق و احلريذات املنصذا  عليمذا يف الدسذتار و القذاانني        
النافي  و االعالن العاملي حلقاق االنسان، و العمد الدوليني و الربوتاكاالت امللحقة بمها و غرييا من املااثيذق و  
االتفاقيات املتعلقة القاق االنسان املصادق عليما من قبل احلكامة االحتادية و حي  ان املبادئ االساسية منمذا  

س بيف مااقف اجملتهعات و احلكامذات و ترسذيخ و تنهيذة و    على قدر عظيم من االيهية و معيارأ  كن ان تقا
تطاير قيم و ثقافة حقاق االنسان، و مبا ان شعب كاردستان العراق ا تار عريق التقذدم مبذا ي ذهن حقذاق     

 .املااعنني الكاردستانني و تأكيدآ على النمج فقد شرم ييا القانان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هد الدولي  نابَي، كةرةم بكةن بة كوردين بيخوَيننةوةو العهدين الدولي ، و الع
 :بةر َيز بةررين حس  خَيفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ثَيناوى ثاراسنت و بةهَيزكردني خزمةتي مام مرؤَ و ئةو مـاف و ئازادييانـةى كـة لـة دةقـي دةسـتوور و       
ردوو بةَلَينــة نَيــو دةوَلةتيةكــة و ثرؤتؤكؤلــة ياســا بةكاربــةرةكان و رَيكالمــي نَيودةوَلــةتي مــام مــرؤَ و هــة 

ثاشــكؤكان و هةنــدَي شــيت ديكــةي وةك بةياننامــة و رَيكــةوتين ثةيوةنديــدار بــة مــام مرؤَــةوة هــاتوون و   
حكومةتى عرياقي ريدرالي واذووي كردوون، لةبةر ئةوةش ثرنسيثة بنيينةييةكان طرنطيةكي زؤر طـةورةي  

، هةَلوَيسيت كؤمةَلطا و حكومةتةكاني ثَي بثَيورَيت و رة  دابكوتن و طةشة هةية و دةشَيت بكرَيتة ثَيوةرَيا
بسَينن و ثةرة بسَينن، بةهاي رؤشنبريي مام مرؤَ رةواج بسَيين، لةبةر ئةوةش كة طةلي كوردستاني عرياق 

ــت بــ         ــة دةس ــتان دَين ــةلي كوردس ــةكاني ط ــةوة مار ــةو رَيطاي ــة ل ــذاردووة ك ــووني هةَلب ــةرةو ثَيشي ــاي ب ؤ رَيط
 .تةكةسكردن لةسةر ئةم بنةمايانةش، ئةو ياساية دانرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى هاوبةش رةئيتان،
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 :بةر َيز ساالر مراد حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة هؤكارة ثَيويستةكان هةر وةكو خؤي، بةآلم هةندَي وشة كة هةية ثَيويسيت بة صـياكةكردنةوة هـةبوو   

 .كردنةوةكةدا صياكةمان كردؤتةوةلة ضاك
 :هؤكارة ثَيويستةكاني داناني

لة ثَيناوى ثاراسنت و بةهَيزكردني حورمةتي مام مرؤَ و ئةو ماف و ئازادييانةى كـة لـة دةقـي دةسـتوور و     
ياســا بــةركارةكان و جار نامــةى طــةردووني مــام مــرؤَ و هــةردوو بةَلَينــة نَيــو دةوَلةتيةكــة و ثرؤتؤكــؤل و    

ان و هــي تــري وةك بةَلطةنامــة و رَيكــةوتين ثةيوةنديــدار بــة مــام مرؤَــةوة هــاتوون و حكومــةتى  ثاشــكؤك
ريدرالي عرياق واذووي كردوون، لةبةر ئةوةش ثرنسيثة بنرينيةكانيان طرنطيةكي طةورةي هةية و دةشـَيت  

بةرةوثَيشيوون و بـةها و   بكرَيتة ثَيوةرَيا، هةَلوَيسيت كؤمةَلطا و حكومةتةكاني ثَي بثَيورَيت لةطةَل ئاسيت
رؤشـنبريي مارــةكاني مــرؤَ و لــةو ر وانطـةوةش كــة طــةلي كوردســتاني عـرياق رَيطــاي بــةرةو ثَيشةوةضــووني    
هةَلبذاردووة، لةو رَيطةوة زامن كردني مارةكاني خةَلكي كوردستان دةبن، بؤ جـةخت كردنـةوة لةسـةر ئـةو     

 .بنةماية، ئةم ياساية دانرا
 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

بةر َيزان لةسةر هؤكارةكان كةس قسةي هةية،، ضوار بةر َيز ئةيانةوَي قسةي بكةن، سـيوةيل عومسـان، كـاك    
 .عومسان، كةسي تر هةية،، نية، سيوةيل خان كةرةم بكة.ؤال، كاك صباح،د

 :ا د عنهانبةر َيز سيويل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مبذذا ي ذذهن حقذذاق  : )َيــذةى ثَينــادةم، لــة ســةتري ئــةخريي لــة ئســبابي موجيبــة هــةمووي ناخوَينمــةوة، در 
فقذد شذرم   )، نـةك  (ليا شرم ييا القانان: )ثَيم باشة بنووسرَي، (املااعنني الكاردستانني و تأكيدآ على النمج

َََي  (ييا القانان َََي  ( فقد شرم ييا القانان)، ئةطةر ب ََـَي    (هليا السذبب )دةبَي ب لذيا شذرم يذيا    )، ئةطـةر ب
 .وا بزا  ناحية قةواعيديةكة تةواو ترة، سوثاس( انانالق

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار جةمال طاهر رةرموو
 :ابراهيم عايربةر َيز ؤال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َيهــا م اثنيــوص ع ل ذذهان اايذذة و تعزيذذز احذذرتام حقذذاق االنسذذان و احلقذذاق و احلريذذات )ثَيشــنيار دةكــةم 
كام دةستوور،، لَيرةدا ثرسياة، الزمة دةستووري عرياقي ئيزارة بكةن، لَدستور، دةستووري عرياقي ( الدستور

 .ئةطةر ئيزارة بكةن
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار كاك صباح رةرموو
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا و عةرةبي جودايةك ناَداهةي، لة كورديا هاتيـة ن يسـاندن طرنطيـةكي  زؤر    ئةز بَيذم، صياكةى وي كوردي
عظذيم  عَى قـدر  )، بة رةئيا من ئةَة عظيم من االيهيةعَى قدر : ن يس : طةورة هةية، لة عةرةبي هاتية

 (.االيهيةعَى قدر كبري من )دةبَيتة ( من االيهية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ا د رةرموو.ر َيزدار د
 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَيا لة ئةوانة ديارة لة كورديةكة كاك ساالر خوَينديةوة راست كرايتةوة، رَيكالمةكة بوويتـة جار نامـة،   
، (و العهـدين الـدولي   )ثشتطريي دةكةين، بةآلم لـة عةرةبيةكةشـدا هةنـدَي هةَلـةي تَيدايـة ثـَيم وايـة، ئـةو         

بـةكار  ( عظذيم )، (عَـى قـدر كـبري مـن االهميـة     )نووسراوة، ئةوةي كاك صباح ئاماذةى ثَيدا بَيطومان ( دالعه)
، ( كـبري )بكـرَي بـة   (  و حي  ان املبادئ االساسية على قدر كذبري : ) ناَييت لةم شوَينة، بةآلم لةوةى كة دةَلَي 

و : ) بؤ مةبادئ ئةطةر َيتةوة، جةمعة ئةبَي ، ضونكة ئةمة(و معايري)، ضونكة ئةبَي بيَب (و االهمية و معيارد)
ت اسـةكةش هـةر جةمعـة بـؤ مةباديئةكـة ئةطةر َيتـةوة، كـةوابوو معيـار كةَلةتـة          ( معايري بكن ان ت اس بة

، (و بناءأ على ييا فقد شرم ييا القانان) ، (تأكيدد عَى النهج: )ئةبَي ببَيتة معايري، دوايي لة دواوةش ئةَلَي 
  .زؤر سوثاس

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .بةر َيزان ئَيستا ئةو موالحةزاتانةى كة هاتن، وةآلمتان تكاية
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََةقي هـاتووة، َـا مـةعنا كـة دةسـتووري عرياقيـة كـة         بة نيسبةت كةليمةى دةستوور، دةستوور لَيرة بة موت
ةروةها دةستووري هةرَيمي كوردستانين كة لة موستةقبةليشدا ئينشالال دةنطي ئَيستا ناريزة لةالي ئَيمة، ه

كة هـاتووة ئـةو موسـتةَلةحة    ( فقد)كةليمةى ( فقد شرم ييا القانان)لةسةر دةدرَي، بة نيسبةتي كةليمةي 
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ئـةكرَي  ( عظيم)قانونية موتةبةعة لةهةموو قانونةكان كة لةوةي ثَيشين دةرضووة، بة نيسبةت كةليمةى 
 .، ئيرت هي  موالحةزةيةكي ترمان لةسةري نية، سوثاس(كبري)راستة بكرَي بة كةليمةى 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ،(النهج يياو عَى )ي ناوَيت،، ثاشي (عَى)
 :بةر َيز عمر عبدالر ن عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.النهج يياعَى )بةَلَي، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرةم بكةن بيخوَيننةوةبة كوردين ك
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

صياكة كورديةكة ئةوةي كة وتـرا بـاش كـراوة، ئـةوةى كـاك صـباح وتـي زؤر طـةورة، زؤرةكـةمان البـردووة،           
 .عةزبةكةش لَيرة طةورة ئةطةييَن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةا د كةرةم بك.نيزاميت هةية د
 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبـةر ئـةوةش ثرنسـيثة    : ومت ئةمـة كةَلةتـة، هـةتا لـة كورديةكةشـدا كـة ئـةَليَ       ( معيار)بة نيسبةت وشةى 
دةشـَيت  ) ، ( دةشـَيت بكرَيتـة ثَيوةرَيـا   : )، دوايـي لـة كورديةكةشـدا ئـةَليَ    (اثبادئ االساسية)بنيينيةكانيان، 

 ( .و معيارد) نةك ( و معايريد) يةعين ئةوة بة هةمان شَيوة ( ة ثَيوةرَيابكرَين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، ئَيستا لَيذنةى هاوبةش ئاخري صـياكةتان  وَيننـةوة لةطـةَل ئـةو موالحةزاتانـةى وةرتـان طـرت بـة         
 .كوردي و عةرةبي تا بيخةينة دةنطدان، كةرةم بكةن

 :ن عَيبةر َيز عمر عبدالر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :االسباب املا بة
ل هان ااية و تعزيز احرتام حقاق االنسذان و احلقذاق و احلريذات املنصذا  عليمذا يف الدسذتار و القذاانني        
النافي  و االعالن العاملي حلقاق االنسان، و العمدين الدوليني و الربوتاكاالت امللحقة بمها و غرييا من املااثيق 

تفاقيات املتعلقة القاق االنسان املصادق عليما من قبذل احلكامذة االحتاديذة و حيذ  ان املبذادئ االساسذية       و اال
منما على قدر كبري من االيهية و معيارأ  كن ان تقاس بيف مااقف اجملتهعات و احلكامات و ترسيخ و تنهيذة  
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ا تار عريق التقدم مبا ي هن حقاق  و تطاير قيم و ثقافة حقاق االنسان، و مبا ان شعب كاردستان العراق
 .املااعنني الكاردستانني و تأكيدآ على ييا النمج فقد شرم ييا القانان

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا طشت ثـرؤذة ياسـاكة لةطـةَل ديباجةكـة ئةخةينـة دةنطدانـةوة، دوو موداخةلـة هةيـة، حـاكم          
 .ر زطار كةرةم بكة

 :مد ام بةر َيز ر زطار حم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جارَيكي تر لةم مةوزوعةى
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شةرح نية، نيزامية، رةجائةن نيزامي بَي بةسةر ضاو
 :بةر َيز ر زطار حممد ام 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان و لــة نيزامــي بــاس لــة تةصــويت دةكــات، مــادة رمــادة، لــة قــانوني ثةرلــةم   82يــةعين تةرحــة، مــاددةى 
 .داخيَيةكةش، ئَيمة نيمانة جارَيكي ديكة كؤي ثرؤذةكة  ةينة دةنطدان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية، رةجائةن خةالص، بةر َيز حاكم كاك ر زطار، زؤر بـةر َيز خوشـا و بـراي ئَيـوة لـةم ثةرلةمانـة لةسـةر        
ــر لةســ    ــةر َيزي ت ــان دا، زؤر ب ــةرة دةنطي ــد و رةق ــدَيا بةن ــةى   هةن ــةدا، ثوخت ــان ن ــري دةنطي ــدَيكي ت ةر هةن

دةنطةكان لة ئةخري ئةبَيتةوة يةك، ئةطةر ئةوانةى لة زؤر جَي دةنطيان زؤر بة نةم داوة، زياتر بـوو، ئـةوة   
طشت ثرؤذةكة رةت دةكرَيتةوة، ئةطـةر بـة عةكسـةوة بـوو قبـوَل دةكرَيـت، لـة هـةموو ثةرلـةماناتي تـرين           

 .ةك هةمووي، بةس لة زؤر بةي بةو شَيوةية، رةرمووئةوةي كة ئَيمة لَيي ئةزان  ن
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة ثَييةوانةى ثةير ةوى ناوةخؤي ثةرلةمانة، با كاك ررسةت جوابداتـةوة، كـة ئةمـة ثَييـةوانةى ثـةير ةوى      
قبوثـة و هةنـدَي مـن قبـوَلم نيـة،      خؤمانة، ضؤن بيكةينة عورف لةناو خؤمان،، ضونكة هةندَي مـاددة مـن   

مةع ول نية دةنب بؤ هةموو ماددةكة بدةم، يةعين شتَيكة دذي ثةير ةوة لةبةر ئـةوة بـا كـاك رورسـةت بـا      
 .قانونيةن جوابداتةوة

 :بةر َيز ررسةت ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ن، ماددة بة مـاددة دةنطـي لةسـةر ئـةدةن     جةنابت ديارت كرد كة زؤر بةى ثةرلةماناتي عالةم بةو شكَة ئةض
سـاَلة بــةكاري دَينيـنن بوويتـة عوررَيــا،     11دوايـي هـةموو ثـرؤذة، هــةتا ئَيمـة نةصـمانين نــةبَيت، ئـةوة       

 .عوررين يةكَيا لة مةصاديري قانونة، حاكم ر زطار جةنابت لة هةموومان باشرت دةزانيت
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رؤذة ياساكة، بة ماددةكان و لةطةَل ديباجةكة ئةخةينة دةنطدان، كَي لةطةَلداية تكاية بةر َيزان ئَيستا طشت ث
ــة،،     ــدا ني ــَي لةطةَل ــةوة،، ك ــةرز بكات ــيت ب ــرا،       16دةس ــند ك ــب ثةس ــةى دةن ــة زؤرين ــة، ب ــدا ني ــةس لةطةَل ك

ادةين بـؤ  ئومَيدةوارين خةَلكي كوردستان سوود ببات لةمة و مـام مـررؤَ ثَيشـَيَل نـةكرَي و هـةموومان ئامـ      
 .ثشتيواني و هاوكاريان و سوثاس و سةركةوتوو بن، خواتان لةطةَل

 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ا د عبداهلل                 سترر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان        عَيراق                     – كوردستان
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 (12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0212\5\09رَيكةوتي  شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 09/5/0212 رَيكةوتي شةممة

بة عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  09/8/0212رَيكةوتي  شةممة رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
 بــةر َيز بــة ئامــادةبووني, و ثةرلــةمانســةرؤكي  (كمــال كــةركووكي.د)حممــد قــادر عبــداهللسـةرؤكايةتي بــةر َيز  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري     , جَيطري سةرؤك و ن بايز امساعيلارسال
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(12)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(12)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةستةي سةرؤكايةتي , ستاني عَيراقكورد ثةرلةماني
بـةم شـَيوةية    دا 09/8/0212ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي شـةممة رَيكـةوتي     (11)سَييةمي هةَلبذاردن لـة كـات   

 :بَيت
يان دةربـارةي بـاري   ميوانداري ر َيزدار سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان، بـؤ ثَيشـكةش كردنـي وتـاري بـةر َيز         -1  

 .ةكةي بةر َيزيان بؤ دةرةوةي وآلتطشيت لةهةرَيم و عَيراق و سةرةر

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دانيشتنةكةمان دةكةينةوة خولي سَييةمي هةَلبذاردن ساَلي يةكةم، خولي طرَيداني بةناوي طةلي كوردستان، 

ــنت  ــارةي دانيشـ ــنت(12)دووةم، ذمـ ــةكاني   (09/8/0212)، ر ؤذي دانيشـ ــةثَييي حوكمـ ــار، بـ ــةي كـ ، بةرنامـ
عَيراق،  –ي ثةرلةماني كوردستان 1990ي هةمواركراوي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ماددة

ي خـــولي ســـَييةمي (12)دةســـتةي ســـةرؤكايةتي ثةرلـــةمان، بر ياريـــدا بةرنامـــةي كـــاري دانيشـــتين ذمـــارة
 دا بةم شَيوةية بَيت،09/8/0212ي ثَين نيوةر ٍِؤ ر ؤذي شةممة، ر َيكةوتي 11 هةَلبذاردن لة كات

ميوانداري ر َيزدار سةرؤكي هةرَيمي كوردستان، بـؤ ثَيشـكةش كردنـي وتـاري بـةر َيزيان دةربـارةي بـاري         -1 
َيزان بـةناوي  طشيت لةهةرَيم و عَيراق و سةرةرةكةي بةر َيزيان بؤ دةرةوةي وآلت، زؤر زؤر بةخَير بَين، بـةر  

دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردسـتان و يةكـة يةكـة ثةرلـةمانتارة بـةر َيزةكان لـة طشـت رراكسـيؤن و         
ــالم و        ــةكاني ئيس ــةني ئايين ــوري، ئةرم ــريان، ئاش ــدان، س ــان و كَ ــةي توركم ــةراني ثَيكهات ــةكان و نوَين اليةن

ارزاني ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان مةســيحي و ئَيزيــدي بةطــةرمي بــةخَيرهاتين ر َيــزدار كــاك مةســعود بــ 
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دةكةين، هةروةها بةخَيرهاتين شاندي ياوةري بةر َيزيان دةكةين، زؤر بـةخَير بـَين، دووبـارة هـةموو اليـةك      
ي بـةرواري  (12)بةخَير بَين، بؤ ثةرلـةماني كوردسـتان بـةر َيزان وةكـو لةبةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة        

ــةماني كورد 09/8/0212 ــةمر ؤدا ثةرل ــةرؤكي     ي ئ ــارزاني س ــعود ب ــاك مةس ــزدار ك ــراوة، ر َي ــاري ك ــتان دي س
هةرَيمي كوردستان لةم مينبةرة ثـريؤزةوة، وتارَيـا دةربـارةي بـاري طشـيت هـةرَيم و ثَيشـهاتة سياسـيةكاني         
عَيراق و سةردانةكةي بؤ دةرةوةي عَيراق، ئاراستةي خـةَلكي كوردسـتان و عَيـراق دةكـات، ئَيسـتا داواش لـة       

مةسعود بارزاني سةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةم بفـةرمووَيت بـؤ ثَيشـكةش كردنـي وتـاري          ر َيزدار كاك
 .بةر َيزيان رةرموو

 (:سةرؤكي هةرَيمي كوردستان) بةر َيز كاك مةسعود بارزاني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .ني ثةرلةمانبةر َيزان سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان و ئةنداما

 ..ئةم كاتةتان باش
خؤشــحاَلم ئــةمر ؤ جــارَيكي ديكــة لــةناو ئَيــوةم بــؤ ئــةوةي لــة مينبــةري ثةرلةمانــةوة ضــةند بابــةتَيا بــؤ    
نوَينةراني طةل و لةر َيطاي ئَيوةشةوة بؤ جةماوةري خؤشةويسـيت كوردسـتان ر وون بكةمـةوةو ر او سـةرنج و     

 .تَيبينيةكا   ةمة ر وو
تـةوةري هةنـدَي ثَيشـهات    : دةمةوَيت باسيان بكةم لةدوو تةوةردا كـورت دةبنـةوة، يةكـةميان    ئةو بابةتانةي

ــةوةي        ــدا و ئاطاداركردن ــةكةو جيهان ــيت ناوض ــةكااان لةئاس ــراق و ثةيوةنديي ــي عَي ــاحةي سياس ــةبواري س ل
اري ناوخؤو دوا تةوةري ب: بةر َيزتان لة بةرنامةي داهاتووي ضةند سةردانَيكمان بؤ ضةند وآلتَيا، دووةميان

 .ر ووداوو ثَيشهاتةكاني ناو هةرَيم و لَيكدانةوةمان بؤ ئةم ر ووداوانة
بةر َيزان لةبارةي وةزعي عَيراق بةر َيزتان ئاطادارن، كة ئَيسـتا لـةدواي هةَلبذاردنـةوة قـةيرانَيا لةئارادايـةو      

ــةدا ه     ــةم بةين ــت، ل ــاَلؤزتر بَي ــةر ؤذ ئ ــة ر ؤذ ب ــَيت بارةك ــةوة دةض ــةوة ل ــوردو   بةداخ ــو ك ــة وةك ــيت ئَيم ةَلوَيس
كوردستاني ر وونة، ثَيمان باشة حكومةتَيكي هاوبةشي نيشتماني ثَيكبهَينرَيـت و طشـت ثَيكهاتـةكاني عَيـراق     

 .تيايدا بةشداربن، ئَيمة نابينة بةشَيا لة قةيرانةكة بةَلكو هةميشة لةطةَل ضارةسةردا دةب 
ــحاَلم كــ      ــارةدا خؤش ــةم ب ــةرَيم ل ــةي ه ــةبارةي ثَيط ــة يةكــدةنطي و     ل ــتانييةكان ب ــةوارة كوردس ــت و ق ة ليس

يةكهةَلوَيسيت بةرةو بةكدا دةر ؤن، بةرنامةي شاندي هةرَيمين ر وون و ئاشكراية، بؤ ئَيمة كةسةكان طررـت  
ن  بـؤ ئَيمـة بةرنامـةي حكومـةتي داهـاتوو طرنطـة، ئَيمـة تـةعامول لةطـةَل بةرنامـةي حكومـةت دةكـةين،             

، دةبـَي لـةم بـوارةدا هةَلـةو     (122)َتزام بةدةستوورو جَيبةجَي كردنـي مـاددةي   لةسةرووي هةموويانةوة ئي
 .كةمتةرخةمييةكاني ر ابردوو دووبارة نةبنةوة

خؤشــا وبرايــاني خؤشةويســت، التــان شــاراوة نييــة، كــة ثتــةوتر بــووني ثةيوةندييــةكااان لةطــةَل وآلتــاني 
ــةرَيم و بــةرةوثَين   ــؤ ه ــان هةيــة،    دراوســَي و ناوضــةكة ض طرنطييــةكي ب ــاري سياســي و ئابوورب ــووني ب ض
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هةميشة دروشم و بانطةوازمان ئةوة بووة كة بةطرتنةبـةري ر َيطةضـارةي ئاشـتييانة كةشـَيا لةدةَةرةكـةدا      
 وَل َيت كة تَيكر اي طةالني ناوضةكة لة ئاشيت و سةربةستيدا بذين، خواست و ويست و كةرامـةتي هـةموو   

ةكَيكة لـةو وآلتانـةي كـة طرنطيـي خـؤي بـؤ تَيكـر اي ناوضـةكة بةطشـيت و بـؤ           اليةك ثارَيزراو بَيت، توركيا ي
هــةرَيمي كوردســتان بةتايبــةتي هةيــة، خؤشــبةختانة ئــةمر ؤ ثةيوةندييــةكااان لةطــةَل توركيــا طةيشــتؤتة  
 ئاستَيا كة لةيةكطةيشتنَيكي زؤر هاتؤتة ئاراوةو لةو بر وايةداين كة زةمينة لـةبار تربـووة بـؤ ثةرةثَيـداني    

هةر لةضوارضَيوةي ئةو بةرةو ثـَين  . زياتر بةو ثةيوةنديية بةجؤرَيا كةلة بةرذةوةنديي هةردووالدا بَيت
ضوونةدا من وةكو سةرؤكي هةرَيم بةشَيوةيةكي رةرمي بانطهَيشيت توركيا كراوم و خـوا يـاربَي لةماوةيـةكي    

دةمانـةوَي ثَيشـوازي لـةو    : كـة يةكـةم   نزيكدا ئةم سةردانة ئةجنام دةدةين، ئاماجنيشمان لةم سةرةرة ئةوةية
سياسةتةي دةوَلةتي توركيا بكةين كة دةسيت دؤسيت بؤ در يذ كردووين و بَيطومان وةآلمـي ئَيمـةش بـؤ ئـةو     

 .هةَلوَيستة وةكو هةميشة هةر ئيرابي دةبَيت
ةت جـَيطري  دةمانةوَي ئاسيت ثةيوةنديية سياسيةكااان زياتر ثةرةي ثَيبدةين بةجؤرَيا كـة لةخزمـ  : دووةم

 .تر كردني ئاشيت و باري تةناهي و ئاسايشي زياتري تَيكر اي دةَةرةكة بَيت
زياتر ثةرة بة ثةيوةندييـة ئابوورييـةكااان لةطـةَل توركيـا بـدةين و هةوَلبـدةين ئاسـيت ئـاَلوطؤر ي         : سَييةم

 .بازرطاني و سةرماية طوزاري لةنَيواااندا بةرزتر و رراوانرت بكةين
اتَيا دةنطي خَير و ئاشيت لةاليةن هةر اليةنَيكةوة بةرزدةبَيتةوة ئَيمة دةبَي ثَيشـوازي لَيبكـةين   ك..بةر َيزان

ــة          ــةكة ب ــةي ناوض ــةالني ديك ــةموو ط ــةمان و ه ــونكة دوار ؤذي طةلةك ــةركةوتين، ض ــؤ س ــ  ب ــدةري ب و هان
َيناو ضةسـثاندني  طرتنةبةري زماني ئاشيت و دوور لةتوندوتيذي مسؤطةر دةبَيت، لةم ضوارضَيوةيةشـدا لـةث  

ئاشيت و زياتر سةرخستين زمـاني طفتوطـؤو ر ةواندنـةوةي نيطةرانييـةكان و دروسـتكردني متمانـةي زيـاتر،        
ــز         ــت و ر َي ــاندنةكااان بَي ــةموو دانووس ــي ه ــتييانة ئةساس ــةري ئاش ــت، كةضارةس ــةوة دةبَي ــة ئ ــةهري ئَيم ن

يشـمان ئةوةيـة ر َيـز لةسـةروةريي هـةرَيمي      لةسةروةريي دراوسَيكااان دةطـرين و لةبةرامبةريشـدا ضاوةر وان  
هةر لةو ئار استةيةشدا ر َيطة نادةين كةس ئيستغاللي هةرَيمي كوردستان بؤ سةرخسـتين  . كوردستان بطريَيت

ئةجينداي تايبـةتي خـؤي بكـات و نابَيـت هـةرَيمي كوردسـتان ببَيتـة مةيـداني تةسـفيةي حيسـاباتي هَيـزو            
ََ  و كؤتـايي بـةو      اليةنةكاني ناوضةكةو دةبَي هةموو اليةك هةوَلبدةين طرذيي ناوضة سـنوورييةكان نـةهَي

 .بؤمبباران و تؤثبارانة بَيت، كة دةبَيتة مايةي نيطةرانيمان و ئازارداني خةَلكي ئةو ناوضانة
تةجروبــة ســةثاندي كــة توندوتيــذي و شــةر  لةناوضــةكةدا هــي  بةرهــةمَيكي نابَيــت، بؤيــة ثَيويســتة            

وان و هانــدةري زمــاني ئاشــيت و ر َيزطــرتين دوواليةنــة بــ ، وآلتــي دووةم لةبةرنامــةي   هةموواليــةك ثشــتي
مــان ثَيشطةشــتووةو ئَيســتا (رةرةنســا)يــة، ماوةيةكــة بانطهَيشــيت ر ةمســي ســةرؤكي  (رةرةنســا)ســةرةرةكةمدا

رةرةنسـا  كاتةكةي طوجناوة بـؤ ئةجنامـداني ئـةو سـةردانة، بَيطومـان ئاطـادارن كـة ثةيوةندييـةكااان لةطـةَل          
ــةرطرتين          ــةكاتي س ــةكان و ض ل ــة نةهامةتيي ــا ض ل ــةتي رةرةنس ــةل و حكوم ــةَل ط ــداية، لةط ــتَيكي باش لةئاس
ئةزمووني حكومـةتي هـةرَيم دؤسـت و ثاَلثشـتمان بوونـة، بؤيـة هـةر لـة سـةر بنـةماي ئـةو دؤسـتايةتييةو             
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طةل و وآلتي رةرةنسا ثتةوتر  لةثَيناو بةرذةوةندي دوواليةنة هةوَلي ئةوة دةدةين ثةيوةندييةكااان لةطةَل
بكةين و ئومَيدمان واية سةردانةكةي ئـةاارةمشان بـؤ رةرةنسـا لَيـا نزيـا بوونـةوةي زيـاتر و بةرهـةمي         

 .باشرتي لَيبكةوَيتةوة
ئـةمر ؤ هـاتووم زؤر بةسـةراحةت    .. تةوةري دووةم لةبارةي باري ناوخؤمانة، خؤشا و براياني خؤشةويسـت 

ي ئَيوةشـةوة لةطـةَل هاووآلتيـاني خؤشةويسـتمان لةسـةر ضـةند ثرسـَيكي طـرنب قسـة          لةطةَل ئَيوةو لةر َيطـة 
 .بكةم

ــات و            ــؤي البب ــاري خ ــان لةمةس ــزو توانام ــة هَي ــة خةريك ــاراوة ك ــة ئ ــتان هاتؤت ــة كوردس ــا ل ــتا وةزعَي ئَيس
شـان و  ئاماجنةكااان لةبةرضاو ون بكات، بؤية ر وونكردنةوةي ئةو بارودؤخة زؤر ثَيويسـتة، خـةبات و تَيكؤ  

قوربانيداني ئَيمة بـؤ سةربةسـيت و ئـازادي بـووة، بـؤ ئـةوة بـووة كـة ئَيمـة خـاوةن ئـريادةي خؤمـان بـ  و              
كةرامةتي مرؤَي كورد ثارَيزراو بَيت، شوكور بؤ خوا لةسـايةي خـوَيين شـةهيدان و بةخـةبات و تَيكؤشـاني      

توونةتةدي، وآلدان ئازادةو ئةزمووني هةموواليةك و دواي قوربانيدانَيكي زؤر ئةم دةستكةوتانةي ئَيستا ها
ئيـدارةو حــوكمرايتنيي خؤمـان هةيــة، ئــةمر ؤ ئَيمـة خــاوةني وآلدــان و خؤمـان و كةســايةتيمان ، كةواتــة ض     
سـوودَيكي هةيـة كـة بةدةسـيت خؤمـان ئةزموونةكــةمان ناشـريين بكـةين و ض سـوودَيكي هةيـة تةســويرَيكي          

 .د ثيشاني خةَلكي دونيا بدةيننادروست لة هةرَيم و كةسايةتيي مرؤَي كور
بةر َيزان دروستكردنةوةي باَلةخانةيةك ئاسانة، بةآلم دروستكردنةوةي كةسايةتي زؤر زة ةتـة، تَيكـدان و   
ــةناوي       ــتا ب ــةك، ئــةوةي ئَيس ــة نةتةوةي ــة دةرهــةق ب ــورد تاوانَيك ــي ك ــايةتيي مرؤَ ــار ةواي كةس شــَيواندني ن

وزايـة خةريكـة ر ةوشـيت كوردايـةتي و مرؤَايـةتي تَيكدةضـَيت،       ئازادييةوة دةكرَيـت ئـازادي نييـة، ئةمـة رة    
بةناوي ئازادييةوة بةبَي بةَلطةو بةبَي سةبةب هروم دةكرَيتـة سـةر مـام هـةر كةسـَيا و ئـةوجا ئـةو مارـة         
ــَيا          ــةر كةس ــةمام ه ــةرطريكردن ل ــةن، ب ــان بك ــام خؤي ــة م ــةرطري ل ــا ب ــةثَيي ياس ــابينن ب ــةَلا ر ةوا ن بةخ

تا هةر تاكَيكي كؤمةَلطا بةئةركي خؤمي دةزا ، بةآلم نابَي كةس لةسةرووي ياساوة بَيت  لةر ؤذنامةنووسَيا
و بري بكرَيتةوة كة هةندَي كةس حةسانةي ئةوةيان هةبَيت كة بةكةيفي خؤيان مام خةَلا ثَيشَيل بكةن و 

لـةمام ثَيشـَيَكراوي    بوختان و تؤمةت لةسةر خةَلا بآلو بكةنةوة، ئةوجا طةر كةسَيا بةثَيي ياسا داكؤكيي
ــدرَيت     ــةم ب ــر ين لةقةَل ــازاديي ر ادةرب ــةدذي ئ ــارةي ب ــةم ك ــرد ئ ــؤي ك ــراث   . خ ــة خ ــة، ئةم ــازادي نيي ــة ئ ئةم

بةكارهَيناني ئةو كةشة ئازادةية كة لة كوردسـتان بـة تَيكؤشـاني هةموواليـةك هاتؤتـة ئـاراوة، نابَيـت ضـيرت         
و ماريـــان بـــةناوي ئازادييـــةوة ثَيشـــَيل بكرَيـــت، ئةمـــة قبـــوَل بكرَيـــت، نـــابَي ضـــيرت ئـــازاديي هاووآلتيـــان  

لةكوردستاندا قيةمي ر َيزطرتن لة بريوباوةر ي يـةكرت ر ة  و ر يشـةي لـة مَيـذوو و كـةلتووري ئَيمـةدا هةيـة،        
بةآلم ئَيستا هةوَلي شَيواندني ئةو قيةمةش دةدرَيت، زَيدةر ؤيي هةندَيرار دةطاتة ئةو حةدةي كة سوكايةتي 

ي ئيسالم بكرَيت، لة كوردستاندا بةوة سـةربةرزين كـة رةرهـةنطمان رةرهـةنطي تةسـاموح و      بة ئايين ثريؤز
ثَيكةوة ذيانة، جياوازي نيية لة نَيوان ئايينةكان، نابَي سوكايةتي بةهي  ئاينَيا بكرَيت جـا ض بطاتـة ئـايين    

لةمـةودوا قـابيَي قبـوَل    ثريؤزي ئيسالم كة ئايين زؤرينةي خةَلكي كوردسـتانة، تَيثةر انـدني ئـةم سـنوورانة     
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نييةو دةبَي ر َيز لة مةشاعريي خةَلا بطريَيت، ئَيمة ثَيشـوازي لـة ر ةخنـةي ئيرـابي دةكـةين و ثَيمـان باشـة        
كةموكور ييةكان دةستنيشان بكرَيت، بةآلم وةزعةكـة لـةوة دةرضـووةو بؤتـة ناشـريينكردني سـةرتاثاي وآلت،       

ؤ يةكرتي ثةيوةنديي بـة ر ةخنـةو ئـازاديي ر ادةربـر ين نييـة،      تؤمةت هةَلبةسنت و ناوو ناتؤرة دروستكردن ب
دةبَي مةسئوالنة بةرامبةر هةر ر ووداوو دياردةيةك لةهةرَيمدا هةَلسوكةوت بكةين، ئةو طرذي و ئاَلؤزييـةي  
ئةو ماوةية كة لة كوردستاندا سةريهةَلدا لةر استيدا ئيستغاللي ر ووداوَيا بوو بؤ ئةوةي ئيمتيـازاتي سياسـي   

سةردةســت )لةســةر حســابي خــوَيين طــةجنَيكي كــورد بةدةســتبهَينرَيت، ر ووداوي تريؤركردنــي جوانةمــةر   
لــة قــاَليب خــؤي دةربــر او هــي  ر َيزَيــا لةياســاو ر ةوتــي لَيكؤَلينــةوة نــةنرا، نــاكرَي هــةموو شــتَيا ( عومســان

سـا دةور ببينَيـت، مـن لةهـةموو     ئيستغالل بكرَيت و رةوزا دروست بكرَيت و ر َيطة بـدةن بـؤ ئـةو ر ووداوة يا   
كةســـَيا زيـــاتر ئيدانـــةي ئـــةو تاوانـــة دةكـــةم، بةرثرســـياريةتيي ئَيمةيـــة هـــةموو هـــةوَلَيا بـــدةين بـــؤ    
دةستطريكردني تاوانباران و ر اكَيشانيان بؤ بـةردةم دادطـا، مـن لَيـرةدا ر ايدةطةيـة  دةزطاكـاني ثةيوةنديـدار        

رةني لةهةر ثسثؤر َيكي دةرةوةي هةرَيم بكةن، تاكو لة ثرؤسةي دةتوانن طةر ثَيويسيت كرد داواي هاوكاريي 
 .لَيكؤَلينةوةدا يارمةتيدةربن

ي طـةلي كوردسـتان بةدةسـتبَينم، ئةمـةش     %12بؤ من جَيطةي شـانازيية كـة توانيومـة متمانـةي     .. بةر َيزان
طةلةكةمانــة،  وةك دةســتكةوتَيا لةدةســتكةوتةكاني تــر بةرهــةمي خــوَيين شــةهيدان و ر ةنــج و تَيكؤشــاني  

بؤيةشة ر َيز لة متمانةو ويسيت طةل دةطرم، ئةو ثؤستة بةثَيطةيةك دةزا  بؤ سـةروةريي طـةل و ثاراسـتين    
دةسكةوتةكاني، من هةموو خةَلكي كورسـتان بةخوشـا و بـراي خـؤم دةزا  و خـؤم بـة بةرثرسـيار دةزا         

طةَلمان نـةبن، بـةآلم ئةوانـةي ويسـيت خؤيـان      بةرامبةر ثاراستين مارةكانيان ض ئةوانةي لةطةَلمان بن يان لة
، دةطرَيتـةوة بةناوي تَيكر اي طةلي كورد دةخةنةر وو و وانيشان دةدةن كة قسةي ئةوان قسةي هةموو خـةَلا  

من بة ثشتبةسنت بةو شةرعيةتةي ميََةت ثَييداوم ماف و ئازاديي هاووآلتيان دةثارَيزم و ر َيطة نادةم كةس 
م بكــات، ر ةخنــةو بابةتــة جدييــةكان بــؤ باشــرت كردنــي بــاري وآلت و ئــةداي         يــاري بــة ئاسايشــي هــةريَ   

دامودةزطاكان ثةراوَيز خراوةو خةَلكانَيا سةرقاَلي شـيت رواَلـةت و الوةكـ  و زؤرينـةي شـتةكان ئيسـتغالل       
بابةتي دةكةن، بؤ ئةوةي ثةيامَيكي ضةواشةيي لَي دروست بكةن، بةر َيزان لةو ماوةيةدا بةشَيوةيةكي نار ةوا 

ئاسايشي هةرَيم باسي لَيـوة كـراوةو لةهةنـدَي بآلوكـراوةدا تةسـويرَيا دروسـت كـراوة، كـة طوايـة لةهـةرَيم           
ســةقامطريي لــةئارادا نييــةو كــةس لةســةروماَلي خــؤي دَلنيــا نييــة، ئةمةشــيان لةر اســتييةوة دوورة، ضــونكة 

اوكاري و هةماهـةنطي خـةَلا لةطـةَليان    بةهةوَل وماندووبوون و قوربانيداني دةزطاكاني ثةيوةنديدار و بـةه 
ئارامي و ئاساين لةهةرَيم بةرقةرار بووةو متمانـةي جـةماوةرو هاوكـاريي دوواليةنـةي ئـةم دامودةزطايـةو       
خةَلا زامين بةردةواميي ئاسايشي هةرَيم بووة، ئةو كةسانةي كة دةخوازن لةكاريطةريي ئةم دامودةزطايـةو  

نةوة بـا بـةراوردي وَينـةي بـاري ئـةمنيي شـوَينةكاني ديكـةي عَيـراق و         بةرهةم و دةسكةوتةكانيان كةم بكة
باري هةرَيم بكةن، ئايا دةخوازن ر ؤَلي كاريطـةري ئـةم دةزطايانـة كؤتـايي ثَيبهَيـنن تـاكو هـةرَيم هاوشـَيوةي         
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ان لـة  شوَينةكاني ديكةي عَيراقي لَي بَيت، طةر وا بَيت دةبَي ئـةو كةسـانة بةرثرسـيارَيتيةكاني ئـةم داوايـةي     
 .ئةستؤ بطرن و لةبةرامبةر خةَلكدا بةرثرسيارو وةآلمدةر بن

ــر اي هةوَلــةكااان بــؤ يــةكطرتوويي و بــةهَيزكردني ئــةم دامودةزطايانــة هــةموومان ثــارَيزةري     ثَيويســتة وَي
ئاسايشي هةرَيم ب  و خؤمان لةلَيدواني وا كةر ةوشي ئةمين دةشَيوَينن و خةَلا تووشي تـرس و نيطـةراني   

ةن بثارَيزين، طةر ئةمن و ئاساين نةما طةشةكردني ئابووري و ئاوةدانكردنةوةو ثَيشكةوتين هةرَيمين دةك
نامَينَيــت و طةلةكــةمان لةهــةموو ر وويةكــةوة زيااةنــد دةبَيــت، بؤيــة دةبــَي هةموواليــةك زؤر مةســئوالنة  

ئاساين و ئاسوودةيي لةهـةرَيم  تةعامول لةطةَل ئةو بابةتة بكةن، بةهيمةت و تَيكؤشاني دَلسؤزاني وآلتين 
هةر ثتةوتر و سةقامطريتر دةبَيت، خـةَلا دَلنيـا دةكةينـةوة كـة بـةهي  جؤرَيـا ر َيطـة نـادةين ئـةم كةشـة           

 .هَيمنةي هةرَيم تَيا بيَي
لَيرةدا بةثَيويسيت دةزا  بةر َيزتان ئاطـادار بكةمـةوة كـة ثر ؤسـةي يةكطرتنـةوةي ئاسـاين و دروسـتكردني        

َيشمةرطة بؤ هةرَيم بةرةوثَيشـةوة ضـووةو زؤر بةجـدي كـاري لةسـةر دةكـةين، بـةآلم ئةمـة         يةك لةشكري ث
 .بابةتَيكي هةستيارةو دةبَي زؤر بةدي ةت هةنطاوي بؤ بنَي 

َََيم لةو وآلتةدا ياسا دةبَي سةروةر بَيت  بؤ هةمووان و كةس لةسةرووي ياسا نةبَيت،  لةكؤتاييدا دةمةوَيت ب
مام نار ةزايي دةربر ين و ر ةخنة طرتنيان هةية، بةآلم ر َيطة نادرَيت قيـةمي ميََـةتَيا   ئازادي هةيةو خةَلا 

تَيكبدرَيت تةنيا لةبةر ئةوةي ذمارةيةكي كةم لةطةَل ئةو قيةمانة ناطوجنَي، ر َيطةي ياسايي بؤ هـةر تـاكَيكي   
بةدياردةيةكي هةميشةيي، ئاماجني  كورد كراوةية، بةآلم نابَيت ثَيشَيَكردني ياسا دواي هةر ر ووداوَيا ببَيت

سةرةكيمان ثاراستين يةكر يزيي طةل و دةسكةوتةكانيةتي و دةمانةوَي لـة كةشـَيكي ئارامـدا كؤمةَلطةكـةمان     
طةشــة بكــات و بــةرةو ئايندةيــةكي طــةش هــةنطاو بنَيــت، ئةمــةش ويســت و خواســيت طةلةكةمانــةو هــةموو  

ــةمان بط   ــريادةي طةلةكـ ــة ئـ ــز لـ ــت ر َيـ ــَيا دةبَيـ ــةم و وةرن  كةسـ ــةمووتان دةكـ ــاري لةهـ ــت و داواي هاوكـ رَيـ
 .بادةستبكةين بةضاكسازي

 .هةر سةركةوتوو بن و سوثاس بؤ ر ةخساندني ئةمة دةررةتة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بؤ ر َيزدار سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و وةردي ياوةري، سوثاسـين بـؤ وتـة بةنرخةكـةي كـة      
بــةري ثــريؤزي ثةرلــةماني كوردســتانةوة بــؤ خــةَلكي كوردســتان، بــؤ ئَيــوةي بــةر َيز، ثَيشكةشــي كــرد لــة مين

ســوثاس بــؤ ئَيــوةي بــةر َيزين كــة ئامــادة بــوون و بــة بَيــدةنطي طــوَي بيســت بــوون و ئَيســتاش كؤتــايي بــة   
 .دانيشتنةكةمان دَين ، خوا ئاطادارتان بَيت
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 ي نائاسايي (12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 8/6/0212 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   5/6/0212رَيكـةوتي   شـةممة سَي  رؤذي نيوةر ؤيي (10)كاتذمَير   
 بــةر َيز بــة ئامــادةبووني, و ثةرلــةمانســةرؤكي  (كمــال كــةركووكي.د)حممــد قــادر عبــداهللايةتي بــةر َيز سـةرؤك 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري     , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(12)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)ثَيي حوكمةكاني بر طـة  بة

 نائاسايي ي(12)درا دانيشتين ذمارةي ي بر يار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
بـةم شـَيوةية    دا 5/6/0212ي ي نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوت(10)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :بَيت
طفتوطؤ كردن لةسةر بةردةوام بووني بؤردوماني هَيزة سةربازييةكاني كؤماري ئيسالمي ئَيـران، بـؤ سـةر    -1

خاك و دَيهاتةكاني هةرَيمي كوردستاني عرياق و، بةزاندني سنووري نَيودةوَلةتي و دانـاني بنكـةي سـةربازي    
 .لة ناو خاكي هةرَيمي كوردستان

 :ثةرلةمانر َيز سةرؤكي بة
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــة نــاوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن ســاَلي يةكــةم، خــولي   
 : ، بةرنامةي كار(5/6/0212)ي نائاسايي، ر ؤذي دانيشنت (12)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 6)ي ماددة (1)بة ثَيي حوكمةكاني بر طة 
عرياق، دةستةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاري دا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة        -ثةرلةماني كوردستان

ــات     (12) ــة كـ ــذاردن لـ ــَييةمي هةَلبـ ــولي سـ ــايي خـ ــةوتي   (10)ي نائاسـ ــةممة ر َيككـ ــوةر ؤ ر ؤذي سَيشـ ي نيـ
 :بةو شَيوةية بَيت (5/6/0212)
طفتوطؤ كردن لةسةر بةردةوام بووني بؤردوماني هَيزة سةربازييةكاني كؤماري ئيسالمي ئَيـران، بـؤ سـةر    -1

خاك و دَيهاتةكاني هةرَيمي كوردستاني عرياق و، بةزاندني سنووري نَيودةوَلةتي و دانـاني بنكـةي سـةربازي    
 .لة ناو خاكي هةرَيمي كوردستان
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ات دواكةوت لةبةر داخوازي هةندَيا لـة بـةر َيزان سـةرؤكي رراكسـيؤنةكان، كـة هةنـدَي       جةلسةكة نيو سةع
ئامادةكاري تر لة ثَيشيان بوو بكرَيت، ئَيستا داوا دةكةين لة لَيذنةي ناوخؤ لةطةَل ئةو شاندانةي كة ضوونة 

بــةر َيزان ديــارة مةنتي ــة بــؤ ســةرداني ئــةو شــوَينانةي كــة بؤردومــان دةكرَيــت، تةشــريف بَيــنن بــؤ ئَيــرة،   
ــة      ــادارن، لـ ــتان ئاطـ ــةَلكي كوردسـ ــةر َيز و خـ ــوةي بـ ــةموو ئَيـ ــران وةك هـ ــالمي ئَيـ ــاري ئيسـ ــاني كؤمـ هَيزةكـ

ة، بة شَيوةيةكي زؤر نالةبار ناوضة سـنووريةكان بؤردومـان   (5/6/0212)تاكو ئةمر ؤ كة ( 31/8/0212)
ــايي  قــةزاي ضــؤمان، ســةنتةري قــةزاي   كيَؤمــةتر، لــة هــةرَيمي كوردســتان، لــةوَين ( 18)دةكــةن، بــة قووَل

ضــؤمان، هــةروةها مةركــةز و ناحيــةكاني دةوروبــةر وةك حــاجي ئؤمــةران، ســيدةكان، قةســرَي، طونــدةكاني  
ئـةترام مةنتي ــةي قـةَلادزَي، بــةو بؤردومانـة خــةَلكيان شـةهيد كــردووة، برينـدار كــردووة، خــةَلكَيكي زؤر      

شتووة، نـاتوانن بيـنة سـةر زةويـة كشـتوكاَليةكانيان، بؤيـة       شوَين و ماَل و زةوي كشتوكاَلي خؤيان بةجَي هَي
نــاتوانن ئــاوي بــدةن، زؤري بــةرةو وشــكبوون دةر وات، خــةَلكيان تؤقانــدووة، نــازانن ضــي بكــةن، ثةراطةنــدة 
بوونة لةناو مار و دووثشا، لةو شوَينانة كة زةرةرَيكـي يـةكرار زؤريـان ثَيطةيشـتووة، ئـةوةي كـة ئَيمـة لـة         

تان ضاوةر وااان دةكرد لة كؤماري ئيسالمي ئريان شتَيكي تر بوو، ر استة لة ر ؤذاني سـةخت،  هةرَيمي كوردس
لة ر ؤذاني جينؤسايد هاوكاري ميََةتةكةمانيان كردووة، بةس مةعناي ئةوة نية ئةور ؤ تؤث بارااـان بكـةن   

ثةرلـةمانتار دةكـةين كـة     بة بَي هي  سةبةبَيا، بؤية ماوةيةكي زؤر بوو ئَيمة سوثاسي يةكة يةكةي ئَيوةي
لة طشت رراكسيؤنةكان، لة طشت ثَيكهاتـةكان، بـة بـَي جيـاوازي هـةموو هـةوَلي ئـةوةتان دةدا كـة دانيشـتين          
ئاسايي بكرَي، بة نووسراوي ر ةمسي داواي ئةوةتان كردووة، ئَيمة لة بيدايةت هةوَلمان دا لةطـةَل حكومـةتي   

كة حةرةكةيةكي دبَؤماسي بة قوةت بكرَي، بـةَلكو كؤتـايي بـةو    هةرَيمي كوردستان، لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ 
وةزعة ناتةبيعية بَييَن، ضونكة ئَيمة لة كوردستان، لة هةرَيمي كوردستان لةو هةوَلةين، لة ر استيشـدا داواي  
ثةيوةنديةكي باش لةسةر بنـةماي ر َيزطـرتن لةطـةَل يـةكرت، لةطـةَل خـةَلكي ؤهوريـةي ئيسـالمي دةكـةين،          

لةطةَل ئةوةش لةسةر دانيشـتين سـةرؤك رراكسـيؤنةكان لـة ر ابـردوو، كـة باسـي ئـةو مةوزووعـة كـرا،            بةَلام
داوامان كرد سةر قونيولي كؤمـاري ئيسـالمي كـة هاتنـة ثةرلـةمان، ئـةو بابةتـةمان بةر اشـكاوانة لةطـةَليان          

يان بـاس كـرد، بـةَلام    باس كرد، لة يادي وةراتي ئيمام خومةيين، زؤر بة صةراحةت مةوزووعةكـةمان لةطـةلَ  
ديارة ر ؤذ لة دواي ر ؤذ ضر تر و زياتر دةبَيت، زةرةر و زيـان بـة خـةَلكي ناوضـةكة زؤرتـر دةكـةوَي، دةبَيتـة        
سةبةبَيكي ئةوةي كة خـةَلكي هـةرَيمي كوردسـتان و ؤهوريـةي ئيسـالمي لـة يـةك برتازَيـن، لةيـةك دَليـان           

نن، ئَيمة لة ؤهوريةي عَيراق ، بةَلام ئةو حاَلةتـة، بـؤ ئَيمـة    بر ةجنَي، ر استة ئةوان، كؤماري ئيسالمي ئَيرا
ناكرَيت ئيسالمَيا بة ناوي ئيسالمةوة لةوديو سنوور بـَي، ئيسـالمَيا   : جَيطةي سةرسوور مانة، دووش: يةك

برايةكي ئيسالمي، خوشكَيكي ئيسالمي لةم ديـو سـنوور تـؤث بـاران بكـات و بكوذَيـت، كـةي ئـةوة ئيسـالمي          
ئةو سـنوورةش خـؤي نةيكَيشـاوة، ئَيمـةش نةمانكَيشـاوة، وةخـيت خـؤي ئينطَيـز ئـةو سـنوورةي            حةقي ية،

داناوة، ئةو سنوورةي كة لةو بةينة دانراوة، بةريتانيا دايناوة، نوَينةرةكانيان كَيشاويانة، ئَيستا موسوَلمانَيا 
رانت دةكـةم، دةتكـوذم بـة بةهانـةي     لةوديو سنوورة، يةكَيا لةوديوة، كةس و كاريشيان تَيكةَلن، وةَلا تؤث با
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جؤراوجؤر، بؤية ئَيمة لة زؤر موناسةبات ئاشكرامان كردووة، داوامان كرد لة بةرثرساني كؤمـاري ئيسـالمي   
بة خؤدا بينةوة، دَلي خةَلكي كوردستان نةر ةجنَينن، بةوة ئـةوانين زةرةر دةكـةن، ئَيمـةش زةرةر دةكـةين،     

كـات، بةرثرسـاني كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران كـة لـة قـةيرانَيكن لةطـةَل          توند و تيذي ضارةسةري كَيشـةكان نا 
ئةمريكا و كةرب، دةَلَين بة تةهديد و بة زؤر هي  شتَيا ضارةسةر ناكرَيت، بة ديالؤ  ضارةسةر دةكرَيـت،  
باشة بة ديالؤ  ضارةسـةر دةكرَيـت، بؤضـي لةطـةَل خـةَلكَيكي بـَي ضـةكي ئاشـتيخوازي، دبـوكراتي خـوازي           

، كة جريانتة لةطةَل ئةو بة ديالؤ  ضارةسةري ناكةي، مةعناي ضية ئةوة، مةنتي ةكة بة داخةوة مةنتي ة
وةك ساواري خَيري لَيهاتووة ، هةر كةسَي هةَلدةسـيَت و دةيكـوتَي، بؤيـة ئَيمـة ئـةو جةلسـةيةمان داوا كـرد،        

ةش كة ئةور ؤ لَيرة نـ  سـةبةبي   سوثاسي يةكة يةكةي ئَيوةي بةر َيز دةكةين كة ئةور ؤ لَيرةن، ئةو بةر َيزان
خؤيان هةية، ئَيمةيان ئاطادار كردةوة، ر َيزمان بؤ ئةوانين هةية، ئةوانين هاو هةَلوَيسيت ئَيـوةي بـةر َيزن،   
بؤية ئَيمة لةو موناسةبةية ويستمان طوَي لة يةكة يةكـةي ئَيـوةي بـةر َيز بطـرين، لـة طشـت رراكسـيؤنةكان،        

ــة    ــةبةية داوا ل ــةو موناس ــةر ل ــةرؤكي      ه ــة س ــةالل، داوا ل ــام ج ــةر َيز م ــةين، ب ــراق دةك ــاري عَي ــةرؤك كؤم س
ئةجنومــةني وةزيرانــي عَيــراق دةكــةين، داوا لــة وةزيــري خارجيــةي عَيــراق دةكــةين، دةنطمــان دةبــةين بــؤ  

، بـؤ هـةموو سـةرؤك ثةرلـةمان و     (أمذم املتحذد   )ة بـؤ  (1)تةحالوف كة ئةور ؤ عَيراق هَيشتا لـة بـن بةنـدي    
اني دونيا، كة حةرةكةتَيا بكرَي بؤ ئةوةي سنوورَيا بؤ ئةو تةعةداية، بؤ ئةو زوَلمة، بـؤ ئـةو   ئاشتيخوازةك

كارةي كة خةَلكَيكي بَي طونـاح خـةريكي ئيشـي ر ؤذانـةي خؤيـةتي، شـةهيد دةبَيـت، برينـدار دةبَيـت، بؤيـة           
طشـت رراكسـيؤنةكان    ئَيستا ئةو بةر َيزانةي كة ضوونةتة مةنتي ـة، مةنتي ـةيان بةسـةر كردؤتـةوة، كـة لـة      

ضوونة، لَيذنةي ناوخؤ، كة بة ئةركي ثريؤزي خؤيان هةَلساون، ر اثـؤرتي خؤيـان هةيـة، داوا دةكـةين دةسـت      
بكةن بة خوَيندنةوةي ر اثؤرتةكانتان، ثاشانين ر او بؤضووني لَيذنةي ناوخؤ، ثاشانين يةكة يةكةي ئَيوةي 

 .و بارةوة، مةجاليان ثَي دةدةين، زؤر سوثاس، كةرةمكةبةر َيز، ئةو بةر َيزانةي بيانةوَي قسة بكةن لة
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لــة اليــةن لَيذنــةي تةندروســتييةوة ثَيشــكةش بــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان  ( 03/8/0212)ر اثؤرتةكــة لــة 

 كراوة، 
 بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 ر اثؤرت/ بابةت
حسن حممد سـورة، سـةرداني دةَـةري    . سةرؤكي لَيذنة د( 02/8/0212)ج شةممة ر َيككةوتي لة ر ؤذي ثَين

ثشدةري كرد، بؤ مةبةسيت ئاطاداربوون لة نزيكةوة لة تؤث بـاراني ئَيـران بـؤ سـنوورةكة، بنـاري قةنـديل و       
ةكةينـةوة بـؤ   ناودةشت، دواي بينيين ضةند بةرثرس و خةَلكي ئاوارةي، ئـةو ر اثؤرتـة بـؤ بـةرَيزتان بـةرز د     

 .ئاطاداريتان
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ي مانب ناوضةكة تؤث باران دةكرَيت لةاليةن تؤثخانةكاني (02)ماوةي بيست ر ؤذة تا ئةو كاتةش، واتا تا-1
 . ئَيران، ئةو جارةيان جياواز لة جاران، ناو طوندةكان، شوَينة قةلةبالغ و مةدةنيةكان تؤث باران دةكرَيت

ووة لة كوذراني مةر و ماَلات و ر ووخاني خـانوو، تَيكـداني بـاخ و كـار و     زيانَيكي زؤر ماددي لة خةَلا كةوت-0
 .كةسابةتيان

ترس و دَلةر اوكَيي زؤر لة ناو خةَلكي طوندةكان دروست بووة كة تا ئةو كاتة طوندةكاني زَيوكة، سةرخان، -3
ََة، بة تة ََة، ر ةزطة، سوور ةط واوةي ضـؤَل بـووة، خةَلكـةكاني    ئاَلي ر ةش، بةستة، مارةدوو، شناوة، ئةركة، سثَيط

خَيزانة ئاوارة بوون و لة دةشتةكاني طـؤزار و ثـردي حةسـؤ بـَي بـووني هـي        ( 022)كة ذمارةيان زياتر لة 
كةرةستةي ثَيداويسيت ذيان، لةبةر هةتاو و با و ناخؤشي دةذيـن، بةر اسـيت كارةسـاتَيكي ئينسـاني طةورةيـة،      

 :بؤية ثَيشنيار دةكةم
 .لةماني بنَيردرَيت بؤ سنوورةكة، بؤ زياتر ر وونكردنةوةي بابةتةكةلَيذنةيةكي ثةر-د

 .ئاطاداري حكومةت بكرَيت ثةلة لة هاوكاري ئاوارةكان بكةن-ب
 .ئاطاداري ر َيكخراوة خَيرخوازييةكان بكرَيت بؤ هاوكاري كردني ئاوارةكان-ج
رتين تــؤث بارانةكـة و طةر انــةوةي  ئاطـاداري اليةنــة ثةيوةنديـدارةكان بكرَيــت كـة ئــين بكـةن لةســةر ر اطـ     -د

 .خةَلكةكة بؤ شوَيين خؤيان
تةنها سَي ر وونكردنةوة لةسةر ر اثؤرتةكة، تةبعـةن ر ؤذَيـا دواي ئـةو ر اثؤرتـة خاضـي سـووري نَيودةوَلـةتي        
ضوو بؤ سنوورةكة، هةندَيا هاوكاري ثَيويسيت بؤ كردوونة، تؤث بـاراني ناوضـةكةش تـا ئَيسـتا بةردةوامـة،      

ــايي      ر ؤذي  ــة قوَل ــةران، ب ــاجي ئؤم ــةي ح ــة ناوض ــران ل ــالمي ئَي ــاري ئيس ــةتي كؤم ــةممة حكوم ــنج ش ( 0)ثَي
 .كيَؤمةتر سنووري بةزاندووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، بؤ ر اثؤرتي دووةم، كةرةمكة كاك عمر نورةديين

 :بةر َيز عمر حممد دم  نورةديين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، دةقي ر اثؤرتي شاندي ئَيمة بةو شَيوةيةي خوارةوةيةبةر 

 بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان
سةرداني ئاوارةكاني بناري قةنديل لة ثشدةر كة بة هؤي تؤث باراني هَيزة سةربازييةكاني كؤماري / بابةت

 ئيسالمي ئَيرانةوة ئاوارة ببوون
شــاندَيكي ثةرلــةمانتاراني كوردســتان كــة ثَيــا هــاتبوو لــة   ( 08/8/0212)ككــةوتي ر ؤذي ســَي شــةممة ر َي

صباح بيت اهلل، عبداهلل مام عَي، قادر حسن، عمر نورةديين، سةرداني دةَةري ثشـدةريان كـرد بـة    : بةر َيزان
ؤي تـؤث  مةبةسيت بة دواداضووني ر ةوشي ذيان و طوزةراني ئاوارةكاني طوندةكاني بناري قةنديل، كـة بـة هـ   
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باراني كؤماري ئيسالمي ئَيران ئاوارةبوون، لةو بـارةوة بـري و بؤضـوون و زانيـاري و سـةرنج و ثَيشـنيارةكان       
 :بةو شَيوةي خوارةوة دةخةينة ر وو

شاندي ثةرلةماني كوردستان دواي سةرداني بؤ بارةطـاي قاب اميـةتي شـاري قـةَلادزَي،     : زانياري ثَيويست -1
اني ئاوارةكــاني كــرد لــة بنــاري قةنــديل، لةطــةَل ئةجنومــةن و نوَينــةري خَيزانــة  ثاشــان ســةرداني ضــادرطةك

 :ئاوارةكان دانيشنت و طفتوطؤي ئةجنام دا، لة ئةجنامي ئةو طفتوطؤية دةركةوت كة
خَيزانـة كـة لـة طونـدةكاني زَيوكـة، سـةرخان، ئـاَلي        ( 68)خَيزانة ئاوارةكاني ضادرطةي طؤجار ذمارةيـان   -1

 .كةس( 051)ئاوارة بوون، كؤي ذمارةي كةساني ئاوارةبوو برييت ية لة  ر ةش، كونة مار
خَيزانـة،  ( 53)خَيزانة ئاوارةكاني ضادرطةي ثردي شةهيد حةسؤ مريخان كة بة كؤن و تازةوة ذمارةيان  -0

ََة، شناوة، ئةركة، ر ةزطة، توودة، ئاوارةببون و كؤي ذمارةي ك ةساني لة طوندةكاني بةسيَت، مارةدوو، سوورةط
 .كةس( 321)ئاوارةبوو برييت ية لة 

بَيطومان دواي سـةردانةكةي ئَيمـة لـة مـاوةي ضـةند ر ؤذي ر ابردووشـدا ضـادرطةيةكي تـر دروسـت بـووة بـؤ            
ماَلـة،  ( 05)ئاوارةبوون كة ئةوانين خَيزانة ئاوارةكاني ضادرطةي خوارانة لة دؤَلي سـَيوةي  كـة ذمارةيـان    

رتة، ئةبو بةكرة، كة ذمارةي كةساني ئاوارةبووش ئَيستا لةو ضـادرطةية بـرييت   لة طوندةكاني قةَلاتووكان، وة
كةس، بة هؤي تؤث بارانةكةوة، تؤث باراني ئةو دوايية شـةهيدَيا و برينـدارَيا هةيـة، بـةو     ( 131)ية لة 

ناوي  ، بريندارةكةش ئاررةتَيكة بة(ساَل 18تةمةن )سؤزان جةبار كةرفور : ناوانة، شةهيدةكة برييت ية لة
كة ذني ماَلةوةية، تـا ئَيسـتاش لـة ذَيـر ضارةسـةري دايـة، سـةبارةت بـة هؤكـاري ئـاوارة           ( طوَل عبداهلل رسول)

بوونةكة، وةكو بؤمان دةركةوت برييت ية لة تؤث بـاران كردنـي ناوضـةكة و طونـدةكاني بنـاري قةنـديل بـة        
لة سنوورةكة، بةَلام وةك دانيشتووةكاني ثاساوي بووني بارةطاكاني ثارتي ذياني ئازادي كوردستان و ثةكةكة 

ئــاوارةبوو بــؤ ئَيمــةيان بــاس كــرد، خؤمشــان ســةرداني ناوضــةكةمان كــرد و طونــدةكااان بةســةر كــردةوة،     
دةركةوت ئـةو شـوَينانةي كـة بؤمـب بـاران كـراون، تـؤث بـاران كـراون، هـةموويان طونـدي مـةدةن  و هـي               

ةها تؤث بارانةكاني كؤماري ئيسـالمي ئَيـران بـؤ ئـةو طوندانـة      بارةطايةكي سةربازي لةو ناوضةية نية، هةرو
لــةو كاتانــة دةســت ثــَي دةكــات كــة وةرزي ضــنينةوةي بــةروبووم و دروَينــة و ر ةنَيوهَينــاني دةكــَل و دان و    
ضاندني كشتوكاَلي هاوينةية، بةوةش زياني ماددي طةورة بةر بةروبوومـةكانيان كـةوتووة و دةكـةويََت، لـةو     

ؤث بارانةي ضؤَلكردني طوندةكانيانةوة، طوندنشينان زياني مـاددي زؤريـان ثَيطةيشـتووة، ضـونكة     هةَلمةتي ت
ر ةز و باخ و دةكَل و دان و دَيبةر و كشتوكاَليان جَيهَيشـتووة، هـةروةها مـةر  و ماَلاتيشـيان ثةرتـةوازة بـووة،       

دا بـةهؤي تـؤث بـاراني نـاوة نـاوةي      ئين و كار و كاسيب ر ؤذانةشيان وةستاوة، لة ماوةي شةش ساَلي ر ابردوو
كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران بـؤ سـةر طونـدةكاني بنـاري قةنـديل لـة سـنووري قـةزاي ثشـدةر، بةسـةر يةكـةوة               
نزيكةي شةش سةد خَيزانـي طوندنشـ  ئـاوارة بـوون، ناضـار بـوون كـة طونـدةكانيان ضـؤَل بكـةن و يـان لـة             

كان دابـةش بـوون و لـةوَي طريسـانةوة، لـةو ضـادرطانةدا       ضادرطةدا دةذين، يان لة شار و شارؤضكة و كؤمـةَلطا 
ــاوَيين    ذيـــاني ســـةخت و دذوارة، خةَلكةكـــة بَيكـــار و دةســـت بـــةتاَلن، خزمةتطوزارييـــةكاني وةك ئـــاوي خـ
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خواردنــةوة، خزمــةتطوزاريي تةندروســيت و قوتا انــةيان نيــة، بــةردةوامي ر ةوشــةكة بــةو شــَيوةية خةَلكــة  
 .خؤشي و هةذاري و كارةساتي مرؤيي دةكاتةوةئاوارةبووةكة ر ووبةر ووي نة

ي (6)ي ئةوساَل و سةرةتاي مانطي (8)ئةوةي تا ئَيستا بؤيان كراوة، ئةوةي تا ئَيستا بؤ ئاوارةكاني مانطي -0
ئةوساَل كراوة، وةك ئاوارةكان خؤيان و قاب امي قةزاي ثشدةر ئاماذةيان ثَيدا، بـرييت يـة لـة دابـ  كردنـي      

ــدني   ــادر، طةيان ــةن          ض ــةرةتايي لةالي ــَيوةيةكي س ــة ش ــاو ب ــي ئ ــ  كردن ــاَل، داب ــةلي ناوم ــةل و ث ــدَي ك هةن
ر َيكخراوةكــاني خاضــي ســووري نَيودةوَلــةتي، مــانطي ســووري عَيراقــي، ر َيكخــراوي نَيودةوَلــةتي كؤضــبةران،   
ــةروةها كؤمــةكي ســةرةتايي ثارَيزطــاي ســََيماني و قاب ــامي ثشــدةر، هــةروةها بايةخــدان بــة اليــةني           ه
تةندروستيان لةاليةن نةخؤشـخانةي قـةَلادزَي و مةَلبةنـدي تةندروسـيت سـونَي، هـةروةها دوَيـيَن شـاندَيكي         
ثارَيزطاي سََيماني سةرداني ضادرطةي طؤجةريان كـردووة، ديـاري حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانيان بةسـةر       

وانـة كـاري بـاش بـوون و مايـةي      دابةش كردوون، كة بؤ هةر ماَلَيا برييت ية لة مَيؤنَيا دينار، ئـةو هةنطا 
دةستخؤشانةن، بةَلام طررت و كَيشةي ئةو طوندنشينانة ئاوارانة لـةوة طـةورةترة، ثَيويسـتيان بـة كؤمـةك و      

بةر اي لَيذنةي ئَيمة ضي بكرَيت باشة، : اللَيكردنةوةي جددي تر و ئاور دانةوةي خَيراتر هةية، خاَلي سَييةم
ووةكان و طفتوطؤ لةطةَليان و طوَيطرتن لة داخوازييةكان، هـةروةها ثـرس   دواي سةرداني طوند نشينة ئاوارةب

و ر اوَيــذ لةطــةَل قاب ــامي قــةزاي ثشــدةر بــؤ هةوَلــدان بــؤ ضارةســةركردني طــرريت ئــةو ئاوارانــة، ثَيشــنيار   
 :دةكةين

وردستانةوة، ثةرلةمان و حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةم ر استةوخؤ لة ر َيطاي قونسوَلخانةي ئَيران لة ك-1
هةم لة ر َيطاي حكومةتي عَيراق و سةرارةتي ئَيران لة بةكـدا، لـة هةوَلـة ديبَؤماسـييةكانيان بـةردةوام بـن،       

ــة    ــتنامةيةك بداتــ ــتان ياداشــ ــةماني كوردســ ــا   ( UN)ثةرلــ ــاقي دام و دةزطــ ــةمريكا و بــ ــةرارةتي ئــ و ســ
ََــي ثةيوةنديــدارةكان، بــة مةبةســيت ر اطــرتن و دوايــي هَينــان بــة تــؤث بــاران كردني ئــةو طوندانــة لةســةر هَي

سنووري نَيوان هةرَيمي كوردستان و كؤماري ئيسالمي ئَيران، داوا لة حكومةتي بةكدا و وةزارةتـي دةرةوةي  
عَيراق بكرَيت سةركؤنةي ئةو ثَيشَيَكارييةي سةروةري عَيراق بكةن، بة ر ةمسـي و خَيـرا داواي وةسـتاندني    

 .تؤث بارانةكة بكةن
 :كومةتي هةرَيمي كوردستان بة خَيرايي بةو هةنطاوةي خوارةوة هةَلبستَيتثَيويستة ح-0
ــةتي طشـــيت تةندروســـيت ســـََيماني و دام و دةزطـــا        -1 ــة ر َيطـــاي وةزارةتـــي تةندروســـيت و بةر َيوةبةرايـ لـ

تةندروســتيةكاني ســنوورةكة، بنكــةي تةندروســيت خَيــرا بــؤ ئــةو ئاوارانــة لــة ضــادرطاكان داَــةزرَييَن، بــة    
 . ثَيشكةش كردني خزمةتطوزاريي تةندروسيت بؤيانمةبةسيت

هةروةها لة ر َيطاي وةزارةتي شارةواني و وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة بة خَيرايي ئاوي خواردنةوةي ثاكيـان بـة   
ر َيطــاي دانــاني تــانكي طــةورة و لولــة كَيشــي ســةرةتايي بــؤ دابنرَيــت و بــاقي خزمــةتطوزارة ســةرةتايية           

داب  بكرَيت، خةَلكة ئاوارةبووةكة زياني مادديان ثَي طةيشـتووة و لـة كـار و كاسـيب      مةدةنيةكاني تريان بؤ
بوون، هةر لة ئةساسيشدا هةذار و كةمدةرامةتن، بؤية ثَيويستيان بة كؤمةكي ماددي هةيـة، بؤيـة ثَيشـنيار    
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ؤمــةكي مــاددي دةكــةين لــة ر َيطــاي لَيذنةيــةكي تايبةتــةوة، ثــاش ئامــادةكردني ئامــاري ورد و ر اســتةقينة ك  
ثَيشكةش بة خَيزانة ئاوارةبووةكان بكرَيت، هةندَي خَيزاني ئاوارةبوو زياني ماددي تايبةتيان ثَيطةيشـتووة،  

سـةر مـةر ي بـة هـؤي تـؤث      ( 32)ثَيويستيان بةوة هةية كة قةرةبوو بكرَينـةوة، بـؤ اوونـة، خَيـزان هةيـة      
وضووة، هةية مةر  و مـاآلتي تـري لـةناو ضـووة، لـةم      سةر مةر  و بزني لةنا( 02)بارانةوة لة ناوضووة، هةية 

ر ووةشةوة داتاي ثَيويست لةالي ئَيمة هةية، هةروةها داواكارين كة حكومةتى هةرَيمي كوردستان لَيذنةيةك 
ثَيكبهَينَيت بة مةبةسيت بةسةركردنةوة و دابينكردني خزمـةتطوزاري و ثَيشكةشـكردني كؤمـةكي مـاددى و     

 ةي ئةو خَيزانة ئاوارةبووانةى كة زياني مادديان بةركةوتووة،هةروةها قةربووكردنةو
 لةطةَل ر َيزماندا

 عومةر نورةديين -           قادر حسن -        عبدالَة مام عةلي -         صباح بيت اهلل -
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كةرةم بكة رةرموو
 :قادر بةر َيز قادر حسن

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
بةر َيز ئةنداماني ثةرلةمان، ئةمة دةقي ر اثؤرتي شاندةكةمانة بؤ سةردااان بؤ سنووري ناوضةي ضـؤمان و  

 .حاجي ئؤمةران
 بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان/ بؤ

سةرداني ناوضة بوردومانكراوةكان لةاليةن سوثاي كؤماري ئيسالمي ئَيرانةوة لة سنووري ناوضةي /بابةت
 ؤمةرانضؤمان و حاجي ئ

ــة          ــةى ك ــةو خةَلكان ــي ئ ــة ر ةوش ــاداربوون ل ــةوة ئاط ــة نزيك ــيت ل ــة مةبةس ــةر َيزتان و ب ــثاردةى ب ــةر ر اس لةس
كةوتوونةتة بةر تؤثباراني سوثاي كؤماري ئيسـالمي ئَيـران و طونـد و جَيطاكانيـان جَيهَيشـتووة و لةهـةل و       

دا رؤذي سَيشــةممة رَيكــةوتي  مــةرجَيكي ناهــةمواردا ذيــان دةبةنــة ســةر، لــة درَيــذةى ئــةم ســةردانةمان        
سةرداني قةزاي ضؤمااان كرد، لةطةَل بـةر َيز قاب ـامي قـةزاي ضـؤمان رةوشـي ناوضـةكةمان        1/6/0212

تاوتؤ كرد و ثاشان بؤ لة نزيكةوة بينيين خةَلكي ئاوارة، سةرداني ئـةو شـوَينانةمان كـرد كـة كةوتووبوونـة      
سنووري ناحيةى حاجي ئؤمةران و ئاوارةكاني طوندي لوَيزَي  بةر شاآلوي تؤثباراني سوثاي ئَيران بةتايبةتي

و دةوروبةري، بةهاور َييةتي قاب امي ضؤمان و بةر َيوةبةري ناحيـةي حـاجي ئؤمـةران و ئةرسـةري بنكـةى      
ثؤليسي حاجي ئؤمةران طوَيمان طرت لة طررت و نةهامةتيةكاني خةَلا و ئاسيت ئةو زةرة و زيانةى طيـاني  

ةريان كةوتووة و هةَلوَيسيت سةرؤكايةتي ثةرلةمااان ثَي راطةياندن كة زؤر بة ثةرؤشة بـؤ  و مادديةي كة ب
وةزعي ئةمان هةموو هةوَلَيا دةدا بؤ هاوكاري كردنيان و كةم كردنـةوةى ئـَين و ئازارةكانيـان و هـةروةها     

راطـرتين تؤثبارانـةكان،    ئاماذةمان بة هةوَلة بةردةوامةكان و هةمة اليةنةكاني سةرؤكايةتي ثةرلةمان دا بـؤ 
ــةتي      ــاجي ئؤمــةران لةبةر َيوةبةراي ــاوارةى ســنووري ح ــاني خــةَلكي ئ ــمان لــة ناوةك شــايةني باســة ليستَيكيش
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ناحيةكة وةرطرتووة بة مةبةسيت هاوكاري كردنيان، هةروةها خاضي سووري عرياقـين لـة سـنووري قـةزاي     
لوَيزي و دةوروبـةري دابـةش كـرد كـة بـرييت       ضؤمان هةندَيا هاوكاري سةرةتايي بةسةر ئاوارةكاني طوندي

ََـةى تـر، ئـةوةى زيـاتر لـة هـةر شـتَيكي تـر           82بوو لة هةر ماَل و رةردة برجنَيا  كيَؤيي و هةنـدَيا دانوَي
جَيطاي بايةخ و داكؤكي كردني خةَلكةكة بوو، ئةوة بـوو كـة هـةوَل بـدرَيت تؤثبارانةكـة رابطريَيـت، ضـونكة        

ةتيـة، ئَيمـةش الي خؤمانـةوة ئـةم ثَيشـنيارانة دةخةينـة ر وو، ثَيشـنياردةكةين        تةنها ئةوة ضارةسـةري بنةر  
هةموو هةوَلَيكي ديبَوماسي لةطةَل ئَيران و وآلتاني عةرةب و ئيسـالمي و نةتـةوة يـةكطرتووةكان و هـةموو     

نيـةي، دوو،  مرؤَ دؤستان  رَيتة طر  بؤ ناضاركردني ئَيران بة مةبةسيت كؤتايي هَينان بةم هةَلوَيستة نةري
ثَيمان باشة هاوكاري خةَلكةكة بكرَيت لة هةموو روويةكةوة، سَي، ثَيويستة حكومةتى هةرَيمي كوردستان و 
عرياقي ريدراَل و كؤماري ئيسالمي ئريان قةرةبووي ئةم خةَلكة زيان بةركةوتووانة بكةنـةوة، ثـاش كؤتـايي    

 .مي ئَيران لة خاكي هةرَيمي كوردستانهاتين تؤثبارانةكان و كشانةوةى هَيزةكاني كؤماري ئيسال
 لةطةَل ر َيزمان

 :شاندي ثةرلةماني كوردستان كة برييت بوون لة 
 صباح بيت اهلل -
 قادر حسن قادر -

 لَيذنةى ناوخؤ و ئاسايين و ئةجنومةنة خؤجَييةكان /رراكسيؤني كوردستاني
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كةرةمكة
 :َيان عبدالرحيمبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

 راثؤرتي سةردان/بابةت
 :وةردَيكي رراكسيؤني طؤر ان لة ثةرلةماني كوردستان كة ثَيكهاتبوون لة بةر َيزان 1/6/0212لة بةرواري

سـةرداني ئاوارةكـاني ســنووري    جنـم الـدين، ســيوةيل عومسـان، جةعفـةر عــةلي،     عظيهذذةَيـان عبـدالرحيم،   
ثشــدةرمان كــرد لــة طونــدةكاني ئاميــةرةش، ســةرخازَي، ورتــة، كــة لــةدةرةوةي طونــدةكانيان نيشــتةجَين لــة 

ــؤر ان   / 2/6ناحيــةي ذاراوة، هــةروةها لــة بــةرواري   بــةر َيز َيــان عبــدالرحيم ثةرلــةمانتاري رراكســيؤني ط
ــةكر   ــةالتوكان، ابوب ــدةكاني ق ــاني طون ــةرداني ئاوارةك ــةر    س ــةي سةنطةس ــنووري ناحي ــة س ــرد ل ــةي ك ة و ورت

بةمةبةسيت لة نزيكةوة ئاطاداربوون لة رةوشي ذيان و طوزةرانيان، لةبةر ر ؤشنايى سـةردانةكااان ثوختـةى   
دؤخى ناوضةكة و ذيان و طوزةرانى خةَلكةكةى و كَيشة و ثَيداويستيةكانيان دةخةينة بةر دةستتان، وَيـر اى  

شنيارةكااان سةبارةت بة ئةركى ثةرلـةمان و حكومـةت، سـةبارةت بـةم دؤخـةوة،      خستنةر ووى سةرنج و ثَي
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ئَيمة ثَيمـان وايـة دةوَلـةتى ئَيـران كـة دةوَلـةتَيكى دراوسـَى و سـنوورَيكى جـوطرارى دوور و درَيـذ و           / يةكةم
ن هةيـة  ثةيوةنديةكى مَيذوويى و سياسى و ئابوورى و كؤمةآليةتى توند و ثتةوى لةطةَل هةرَيمى كوردسـتا 

بة ثَيويستى دةزان  ر َيز لةو سنوورة  هاوبةشة و ئةو ثةيوةندية مرؤيى و كؤمةآليةتي و سياسية بطرَيـت،  
بؤ ئةوةى كة بة هي  جؤرَيا و بة هي  ثاساوَيا ر َيطـة بـة هَيـزة سـةربازيةكانى نـةدات سـنوورى هـةرَيمى        

طوندةكانيان بكات، لةكاتَيا دا دةتوانَيت بة  كوردستان ببةزَينَيت و تؤثبارانى خةَلكى ناوضة سنووريةكان و
بَى ثةالمار دانى خاكى هةرَيمى كوردستان كة بةزاندنى هةموو ياسـايةكى نَيودةوَلةتيـة، سـنوورةكانى خـؤى     

ــت، دووةم  ــت و بيثارَيزَي ــةرخان و   / قــايم ر ابطرَي ــاىل ر ةش و س ــؤ طونــدةكانى ئ ــةردانى مةيــدانيمان ب دواى س
طوزةرانى خةَلكى ناوضةكةمان لة دؤخَيكـى نالـةبار و ناتةندروسـت دا بينـى، ضـونكة       زَيوكة، ر ةوشى ذيان و

سةرةتايى ترين ثَيداويستيةكانى ذيانيان بؤ داب  نةكرابوو وةك ئـاوى خواردنـةوةو بنكـةى تةندروسـتى و     
بـاس  لةسـةردانةكةماندا بؤمـان دةركـةوت وةك خـةَلكى طونـدةكان خؤشـيان بؤيـان        / ثَيداويستى تر، سـَييةم 

كردين كة بة هـؤى هَير شـةكانى دةوَلـةتى ئَيرانـةوة زيـانَيكى ئـابوورى زؤر بـةذَيرخانى ئـابوورى و خـةَلكى          
سنوورةكة و هةرَيمى كوردسـتانين كـةوتووة، ضـونكة بـةو هؤيـةوة وَيـر اى سـووتانى ر ةزو بـاخ  و زيـانَيكى          

راون و بـة تايبـةتى كـة ئَيسـتا وةزرى     زؤرين بةر ئةو ر ووبةرة زةويانة كةوتووة كة بة طة  و جؤ داضـَيند 
ََةيــة، ســةربارى تَيكــدانى تــؤر ى ئــاوى خواردنــةوةو ســووتانى     دروَينةيــة و هةَلطرتنــةوةى بةرهــةمى دانةوَي
ضــةندين خــانوو زؤر زيــانى ديكــةش، لــةم بارةيــةوة خــةَلكانى ئــةو طوندانــة داوا دةكــةن كــة بــة زةمانــةت    

و يان شوَينَيكى تايبةتيان بـؤ دروسـت بكرَيـت بـؤ بةسـةر بردنـى        بطةر َيندرَينةوة شوَينى طوندةكانى خؤيان
ذيانيان، دواى سةردااان بؤ الى بـةر َيزان وةزيـرى دارايـى و جَيطرةكـةى لـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان         
سةبارةت بة هاوكارى كردنى ئةو خةَلكانةى كة بة هؤى تؤثبارانةوة ئاوارة بوون، ثَيى ر اطةياندين كـة بـةَلَى   

رةمان بؤ حاَلةتى لةم جؤرة هةية لة ئيحتياتى وةزارةتى دارايى دا، بـةآلم ثَيويسـتة لةاليـةن سـةرؤكايةتى     ثا
ئةجنومةنى وةزيرانةوة رةرمااان ثَى بكرَيت بؤ خةرج كردنى، بؤية دواتـر بـؤ هـةمان مةبةسـت سـةردانى      

استةى سةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران   بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمااان كردو داوامان لَيى كرد كة نووسراوَيا ئار 
لـة كـاتى   / بكات، بؤ مةبةستى ئاماذة ثَيكراو، بةر َيزيشيان بة زووتـرين كـات ئـةو نووسـراوة بكـات، ثَينرـةم      

ــةت و دةزطــا          ــان لــة حكوم ــووين، طَةييــةكى زؤري ــتى خةَلكةكــة ب ــةردانةكةمانداو دواى ئــةوةى طوَيبيس س
ــة     ــة نزيك ــةوةى ك ــةبوو ب ــنوورةكة ه ــةكانى س ــرين      18ى ئيداري ــةرتايى ت ــوون و س ــوو ب ــاوارة ب ــوو ئ ر ؤذ ب

ثَيداويستيان بؤ نةناردبوون، ئةو هاوكاريانةش كة بة دةستيان طةيشت بوو لةاليةن ر َيكخـراوى نـاحكومى و   
ثَيويستة لة بارودؤخَيكى لةم جؤرة / خَيرخوازيةوة بوو، جطة لة ر َيكخراوى تةندروستى كوردستان، شةشةم

وةزارةتة ثةيوةندارةكان بة زووترين كات سةردانى مةيدانى ناوضةكانيان بكرداية و  دا سةرؤكى حكومةت و
لــة نيزكــةوة ر ةوشــى ذيــان و طــوزةرانى خةَلكةكــةيان ديراســة بكردبايــة، ثَيمــان وايــة حكومــةتى هــةرَيمى     

ةى كوردستان كةم تةرخةم بووة لة بةدةنطةوة ضوونى خةَلكةكةو دةبوواية بةشدارى لـة كـؤنطرةى حيزبةكـ   
ر ابطرتاية و ذيانى خةَلكى كوردستانى لةال طرنطرت بوواية و هةوَلى دا با لةر َيى كةناَلـة جياجياكـانى سياسـى    
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و دبَؤماسيةوة رشارى زياتر  رَيتة سةر حكومةتى عرياقى ريدر اَل و كؤمارى ئيسالمى ئَيران بة مةبةستى 
ة كَيشـةى بـرية نةوتـةكانى رةككـةى لةطـةَل      حكومةتى عرياقى ك/ ئارام كردنةوةى دؤخى ناوضةكة، حةوتةم

ئَيران بؤ دروست بوو هةموو دنياى هَينايةسةر خةت لةر َيطةى ضارةسـةرى سياسـيةوة، بـةآلم بـؤ مةسـةلةى      
جنـم   عظيهذة جعفـر عَـى رسـول، َيـان عبـدالرحيم،      /ئةم  دؤخةى ئَيستا بَى دةنطى هةَلبـذاردووة، بـةر َيزان  

 .عنهانالدين، سيوةيل 
 :ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .هاذة خان وتارت هةبوو كةرةمكة 
 :مصطفى بةر َيز هاذة سَيمان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 بؤ بةر َيز سةرؤكايةتى ثةرلةمان ـ عرياق

 سةردان/ بابةت
بة مةبةستى بةسةر كردنةوةى ئةو ناوضة سنووريانةى كة ماوةيةكة كؤمـارى ئيسـالمى ئَيـران تؤثبارانيـان     

سةردانى طوندى وَيزةم كرد لة ناوضةى باَلةكايةتى كة ر ؤذى   8/6/0212شةممة ر َيككةوتى دةكات، ر ؤذى 
( بةسـؤز جبـار اكـا   )ساَل بةناوى  11بةهؤى تؤثبارانى طوندةكة كيَيكى تةمةن  32/8/0212يةك شةممة 

و دَلةر اوكَى  شةهيد بووة و ذنَيكى ترين بريندار بووة، لةطةَل خةَلكى طوندةكة دانيشتم كة بةر استى ترس
بة دةم و ضاويانةوة ديار بوو و باسيان لةوة كرد كـة لـةو ر ؤذةوة زؤر بـة ترسـةوة لـةناو طوندةكـة هاتوضـؤ        
دةكةن و بةبةردةوامى هَيزة سةربازيةكانى ئَيران دةوربةريان تؤثباران دةكةن، بطرة بة دؤشـكة تةقـةيان ىَل   

طـوتى نـاتوان  بيـ  ئـاو  ةينـة سـةر زةويـة        (  ـد  هاوبةش عةوآل)دةكةن، طةجنَيكى ئةو طوندة بةناوى 
كشتوكاَليةكان، ضونكة ئاوةكو لة نزيـا ئـةو ر ةبيـة سـةربازيانةية كـة ضـةند ر ؤذَيكـة دروسـتيان كـردووة و          
تةقةمان ىَل دةكةن، بة ثَيى قسةى شوانَيكى طوندةكة وتى دوو ر ؤذة هَيزَيكى سةربازى زؤريان هَيناوةتة ئةم 

دانيشتووى طوندةكة طوتى ئَيمة تةنها بة هاوينان دَيينة ( عمر رسول امساعيل)ها هاووآلتى ناوضةية، هةروة
ئةو طوندة، ضونكة موَلكمان هةية لةو طوندة و كشتوكاَلى لةسةر دةكةين، بـة زسـتان بـؤ ئَيمـة زؤر سـةختة      

سـةرَيا بـؤ وةزعـى ئَيمـة     لَيرة بذين، ضونكة بة بةردةوامى بةرر دةبارَيت، بؤية داواتان ىَل دةكةين كة ضارة
ــة زةويـــة           ــةين و واز لـ ــؤَل بكـ ــدةكااان ضـ ــا دةبَيـــت طونـ ــت دةنـ ــة ر ابطريدرَيـ ــةو تؤثبارانانـ ــةوة ئـ بدؤزنـ
كشتوكاَليةكااان بهَين ، بؤية ئَيمة دانيشتوانى طوندةكة لة ر َيطةى بةر َيزتـةوة ئـةم داواكاريانـة ثَيشكةشـى     

ةين بؤ ئةوةى ضارةسةرَيكى طوجناومان بؤ بدؤزنةوة، شايانى سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستانى بةر َيز دةك
باسة ئةو كاتةى كة ئَيمة لة طوندةكة بووين دةوروبةرى طوندةكة تؤثبـاران دةكـرا و ررؤكـةش بـة ئامسـانى      

دةقـى داواكـارى خـةَلكى    / سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان، هـاوثَي      / ئةو ناوضةية دةسـور ايةوة، بـةر َيز  
كةسى دانيشتووى ئةم طوندة، ئاراستةى بةر َيزتانى دةكـةم، هيـوادارم ضارةسـةرَيكى     11ئيمزاى طوندةكة بة 

بة ثةلة بكرَيـت بـؤ ئـةو تؤثبارانانـة و داواكاريـةكاني تريشـيان بـؤ جـَى بـةجَى بكرَيـت، هـةروةكو زانيـارى             
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ة ثةكةكـة، كـة ئَيـران    خةَلكى طوندةكة طوتيان ئَيمة كةمسان لةو ناوضةية نةديوة، نة ضةكدارانى ثذاك و نـ 
ــََيمان       ــاذة س ــوثاس، ه ــات، زؤر س ــاران دةك ــرة تؤثب ــانووة ئَي ــةو بي ــةتى   مصذذطفىب ــازادى و عةدال ــتى ئ ، ليس

 .كؤمةآليةتى
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاس بؤ طشت ئةو بةر َيزانـةى كـة سـةردانى مةنتي ةكـةيان كـردووة، ئـةوة ر اثؤرتـةكانيان ثَيشـكةش         
 .ثؤرتى ليذنةى ناوخؤ و ئاساين و ئةجنومةنى خؤجَييةكان، كةرةمكة كاك كاروانكرد، ئَيستاش ر ا

 
 

 :ا د بةر َيز كاروان صاد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنةكةمان ليذنةى ناوخؤ و ئاساين و ئةجنومةنى خؤجَييةتى لـة كؤبوونـةوةى هةرتانـةى خؤيـدا لةسـةر      
ن ئـةم ثَيشـنيارانةى خـوارةوة دةخةينـة ر وو بـؤ بـةرَيزتان،       ثرسى تؤثباران كردنـى كوَيسـتانةكانى كوردسـتا   

 .سةبارةت بة تؤثباران كردنى كؤمارى ئيسالمى ئَيران
بـؤ زيـاتر رشـار خسـتنة سـةر كؤمــارى ئيسـالمى ئَيـران بـة مةبةسـتى ر اطرتنـى تؤثبـارانى طونــد و            / يةكـةم 

دار بكـات كـة كونسـوَلى كؤمـارى     كوَيستانة سنووريةكان سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان سـةرؤكايةتى حكومـةت ئاطـا     
 .ئيسالمى ئَيران بة رةرمى بانطهَيشت بكات و بة توندى نار ةزايى ثَى ر ابطةيةنَى

حكومةتى عرياقـى ريـدر اَل ئاطـادار بكرَيتـةوة كـة بـة ئـةرك و بةرثرسـياريةتى خـؤى هةَلبسـتَيت و           / دووةم
مارى ئيسالمى ئَيران و توركيا كة بـؤ سـةر   هةَلوَيستى ثَيويست نيشان بدات بةرامبةر دةست درَيذيةكانى كؤ

 .هةرَيمى كوردستان كة ثَيشَيَكردنى سةروةرى دةوَلةتى عرياقى ريدر اَلة
سةرؤكايةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئاطادار بكرَيتةوة كة بة ثةلة تيمـى كؤمـةك و  هاوكـارى    /سَييةم

ةجنامى تؤثبـاران ئـاوارة بـوون و زيانيـان     دروست بكرَيت بة مةبةستى بةهانا ضـوونى ئـةو خةَلكانـةى لـة ئـ     
 .بةركةوتووة

هةروةكو ضؤن تاوةكو ئَيستاش عـرياق لـةذَير بةنـدى حـةوتى ئةجنومـةنى ئاسايشـى نَيودةوَلةتيـة،        / ضوارةم
ــتاش        ــاوةكو ئَيس ــونكة ت ــت، ض ــنوورةكااان بثارَيزَي ــة س ــت ك ــةكان بكرَي ــزة هاوثةبان ــة هَي ــةوة داوا ل لةبةرئ

 .ان و دةرياى عرياق ئةوان لَيى بةرثرسنثاراستنى زةوى و ئامس
داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان بكرَيـت بـة هانـاي زيـان بةركـةوتووةكان بـَين و ئـةركي مـرؤَ          ثَين/ ثَينرةم

 .دؤستانةي خؤيان بطةيةنن
هةَلوَيسيت حكومةتى عرياقي ريدراَل بةالواز دةبين  و لةبةرامبـةر ئـةم دةسـتدرَيذيانةى كؤمـاري     / شةشةم

 .سالمي ئَيران و توركيا بؤ سةر خاكي هةرَيمي كوردستاني عرياق و خةَلكي سي يل و بَي تاوانئي
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لة كاتي بةردةوام بووني ئَيران لةسةر ئةم تؤباران و سنوور بةزاندني خـاكي هـةرَيمي كوردسـتاني    /حةوتةم
ؤخـة ئـةجنام بـدرَي و    عرياق، داوا لة نةتةوة يةكطرتووةكان دةكةين كـة كؤبوونةوةيـةكي تايبـةت بـةم بارود    

 .بر ياري ثَيويسيت لةبارةوة بدات
ئةطةر ئـةم تؤبـاران و سـنوور بةزاندنـةي كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران بـؤ سـةر هـةرَيمي كوردسـتاني            /هةشتةم

عرياق بةردةوام بَيت، زيان بةسةرجةم ثةيوةنديةكاني نَيوان دانيشتوواني عرياق و كؤماري ئيسالمي ئَيـران  
 .دةطةيةنَيت

 .ةى ناوةخؤي، ئاسايين و ئةجنومةنى خؤجةييةتي ثةرلةماني كوردستانلَيذن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةر َيزان سوثاس بؤ لَيذنةى ناوةخؤ و بؤ بةدواداضووني راثؤرتةكـةتان، ئَيسـتاش لـة بـةر َيزَيا     
بروسـكةيةكيان  ( يف اجلنذاب الت ذامن مذخأ كاردسذتان    )لة بةسراوة، رةئيسي تـةياري  ( عبد االليف كاظم)بةناو 

 .ناردووة، ئَيستا رَيزدار كاك رورسةت ئةيوَينَيتةوة بة عةرةبية، رةرموو كةرةم بكة
 :بةر َيز ررسةت ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بسم اهلل الران الرحيم

 تيار الت امن مخأ كاردستان يف اخلناب
 كاردستان/اىل 

 ت امن/ماضام
 بال:العدد 
 5/6/0212:ريخالتأ

 من جتهخأ الت امن مخأ كاردستان يف اجلناب اىل كاردستان اجلرحية يف مشالنا احلبيبة
حتية حب و تقدير و ا الل و اكرام لشعب كاردستان احملب للحيا  و ملهنلذي شذعب كاردسذتان السذاد  النذااب      

 :الكرام و حلكامة كاردستان احلكيهة و بعد
صذادقة ماقذف ايلذي الطيذبني يف البصذر  مذن شذياا و و مذاء و اسذاتي  و          ننقل لفخامتكم مخأ ييه املشاعر ال

عالب الرافض ملا تتعرض ليف قرى كاردستان من قصف و عدوان متكرر من تركيا و ايذران و مذا يتعذرض لذيف     
املدنيني من اذى بسبب ييه اجلرائم و االنتماكات املستهر  حلقاق االنسان مما دفعنا مخأ جتهعنذا للتعذبري عذن    

 :ا لنصر  ايلنا يف كاردستان وفق اخلطاات التاليةماقفن
تنظيم مؤمتر عام  الل االيذام القادمذة و بتغطيذة اعالميذة العذالن تأسذيس التيذار و ي ذم جمهاعذة مذن           -1

 .املنقفني و الطالب و الا ماء و ر ال الدين و املطالبة باقف العدوان و سحب القاات املسلحة 
يف كاردسذتان نتيجذة للعذدوان الرتكذي و االيرانذي املسذتهر علذى القذرى و          تنظيم الة تربم بالدم للجرحى-0

 .املدنيني



 015 

 .تنظيم وفد لزيار  اجلرحي و االعالم على حقيقة ما  ر  من اعتداءات و انتماكات الق املدنيني-3
االزمة تنظيم الشباب الراغبني بالتطام للدفام عن كاردستان احلبيبة رغم علهنا الكهة فخامتكم بتجاوز -2

 .بالطرق السلهية
تشجيخأ التااصل النقايف و اال تهاعي و االقتصاد  بني جتهعنا يف اجلناب و بني كاردستان احلبيبة لتجاوز -8

 .سلبيات املرحلة املاضية
را ني التف ل بقبال ماقف ييا التيذار البسذيط و حماولذة جتذاوز املاضذي بسذلبياتيف و تشذجيخأ روح احملبذة و         

 .اب و كاردستانالتعاون بني اجلن
 عبداالليف كاظم                                                      

 رئيس تيار الت امن مخأ كاردستان يف اجلناب 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةر َيزان ئَيستاش دةرطا ئةكةينةوة بؤ ئةو بةر َيزانةى كة ئةيانةوَى قسـة بكـةن، كـَي ئةيـةوَيت     
 :ةو بابةتة قسة بكات دةستيان بةرز بكةن، رةرموونلةسةر ئ

 عبداهلل حاجي مة ود-1
 رازَل حسن-0
 عومةر عبدالعزيز-3
 ا د وةرتَي-2
 يشار جنم الدين-8
 عبدال ادر اكرام-6
 ئارام قادر-1
 امري طوطة-5
 سامل تؤما-9

 هاذة سََيمان-12
 دَلشاد شةهاب-11
 بشري خَيل.د-10
 برهان رشيد-13
 سعيدشاهؤ .د-12
 ثةبان عزالدين-18
 ثَيشةوا تةوري -16
 رؤو زانا -11
 جةعفةر عةلي-15
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 طوَليزار امساعيل-19
 بةررين حس -02
 بالل سََيمان-01
 ذيان عومةر شريف-00
 مسرية عبداهلل-03
 شََير حممد جنيب-02
 ش ان ا د-08
 سةرهةنب رةرج-06
 عنهانعدنان -01
 عبداهلل مةال نوري-05
 كاردؤ حممد-09
 شَيروان حةيدةري-32
 نةربان عبداهلل-31
 صباح بيت اهلل-30
 عبدالسالم برواري-33
 رري  صابر.د-32
 صباح حممد جنيب.د-38
 رازَل بةشارةتي-36
 عبدالر ن حس -31
 حاف شَيرزاد -35
 ئاشيت عزيز-39

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووسوثاس بةر َيزان، ئَيستا بةر َيز عبداهلل حاجي مة وود رةر
 :بةر َيز عبداهلل حاجي حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــداماني         ــةر َيزان ئةن ــةوة، ب ــة و ر ةت دةكةين ــتان ئيدان ــةرَيمي كوردس ــنوورةكاني ه ــؤ س ــةى ب ــةو تؤثبارانان ئ
ثةرلةمان، لة رؤذاني رابووردودا بةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةماني كوردسـتان بـة وردي تيشـكي خسـتة سـةر ئـةو         

روةها نوَينةري حكومةتى هةرَيمي كوردستانين لةو بارةيةوة راي حكومةتى راطةياند، ئةو مةسةلةية و هة
تؤثبارانكردنانة يةكةم جار نية كة دانيشتوواني طوندي شارنشيين سةر سـنوورةكان ئـاوارة دةبـن و زةرةري    
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ة ثرســة مــاددي دةكــةن، جطــة لــة شــةهيد و برينــدار بوونيــان، بؤيــة ثَيويســتة بــة جيــددي بايــةخ بــدةن بــ 
سرتاتيريةكان كة طرنطرتينيان باري ئاساييشي هةرَيم و سةقامطريبوونيةتي، بؤ بةدواداضووني رووداني ئةو 
رةوشة و ضارةسةري بنةر ةتي و بةزاندني تؤثباراني سنوورةكاني عرياق لة هـةرَيمي كوردسـتانةوة كـة بـاس     

ئَيسـتاي هَينايـة ئـاراوة كـة دةركـةوت      لة كَيشةي ضةكداري سةر سنوورةكان دةكرَيت، ئةو هـةل و مةرجـةي   
خةَلكي بَي تاواني كوردسـتان لةسـةر سـنوورةكان ئـاوارة و زةرةرمةنـد دةبـن، ئـةوةي جَيطـاي تيشـا لةسـةر           
خستنة ئةوةية كة تا ئَيستا ناوةندي دةسةآلتي عرياق بة جيـددي هـي  قسـةيةكيان لةسـةر ئـةم بـار طذييـة        

وشـَيوةي ئـةم كردةوةيـة روويـدا بـة ثَييـةوانةي ئَيسـتاوة هةآليـةكي         نية، لة كاتَيكـدا لـة ثارَيزطـاي ديالـة ها    
يةكرار طةورةى لَي كةوتةوة، ئةوةي دةبين  و دةيبست  هةوَلة ديبَوماسيةكان بةردةوامة لة سةرؤكايةتي 
هــةرَيم، لــة رَيطــاي حكومــةتى هــةرَيم، لــة اليــةن دةزطــا ثةيوةنديــدارةكان لــة بةكــداد و قونســوَلطةري و لــة 

خيت هةرَيمي كوردستان و لة تاراني ثايتةخيت ئريان لة اليـةن نوَينـةري حكومةتـةوة، بؤيـة ثَيويسـتة      ثايتة
ثارَيزطاري كردن لةو سنوورة دوور و درَيذةى نَيوان هةرَيمي كوردستان و كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران بكرَيـت،     

ةكان لة هةوَلدا بـن بـؤ ئـةوة رَيطـاي     هةوَلة ديبَوماسيةكان ضر تر بكرَيتةوة، بة تايبةتي اليةنة ثةيوةنديدار
طفتوطؤكردن بةردةوام بَيت بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشةية، دةبَي ئَيمة و ئةوان تةئكيد لة خـاَلي هاوبـةش   
بكةينـةوة، كـة لــة بةرذةوةنـدي طشـيت دايــة، دةبـَي هةميشـة تةئكيــد لةسـةر ئـةو قســانةى بـةر َيز ســةرؤكي          

مــان نةكةينــة جَيطــاي مَمالنَيــي سياســي و تةســفيةي حيســاب كــة هـةرَيمي كوردســتان بكةينــةوة، مــاَلي خؤ 
ئايندةمان روون نةبَيت، ثَيشنياري ئَيمة سةبارةت بةو ر ةوشة ئاَلؤزةى سةر سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان 

 :لة شاخي كؤدؤ و حاجي ئؤمةران و شَي  ئايشان و بةرد وناس تا سةرووي قةآلدزَي و زاخؤ
 .باران كردنانة رابطريَيتبة زووترين كات ئةو تؤث -1
 .ئةو كؤمةك و هاوكاريكردنانةى بؤ ئاوارةكان رراوانرت بكرَي و زياتر طرنطي ثَيبدرَي -0

 .لة ماوةيةكي دياريكراودا ئةو هَيزانة ثاشةكشي ثَي بكرَي -3

دةزطا ثةيوةنديدارةكان لَيكؤَلينةوةي ورد ئةجنام بدةن بة مةبةسيت ضارةسةري هةميشةيي بؤ ئةم  -2
 .و دووبارة نةبوونةوةىكَيشةية 

حكومةتى عرياقي ريدراَل دةبَي لةو رووداوانةدا قسةيان هةبَي، هةوَلة ديبَوماسيةكان زياتر  ةنة  -8
 .طر 

لة كؤتاييدا لةطةَل نيطةراني تةواومان بؤ ئاوارة بـووني هاووآلتيـاني سـةر سـنوورةكاني هـةرَيمي كوردسـتان       
 .ي ئةو تؤثبارانة، زؤر سوثاسخةمبار و دَلطران  بة شةهيداني بَي تاوان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار كاك رازَل رةرموو
 :امساعيل حسن فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سةبارةت بةو تؤثبارانة، ديارة ئَيمة جارَيكي ترين ئيدانةى ئةو تؤثبارانة دةكةين، هاوكاربـان بـؤ كـةس و    
ربانية و زيان لَي كةوتووان، من ثشتيواني لة داواكاري لَيذنـةى نـاوةخؤ دةكـةم، جطـة لةمـةش،      كاري ئةو قو

ديارة ئةم تؤثبارانانة جاري يةكةم نية و كؤتايين نابَيت، بؤية بؤ ئةوةى جارَيكي تر طرنطـة لـة ثةرلـةمان    
كارييانةى كة ئَيسـتا دةكرَيـت   ئةم جارة بة بر يارَيا دةربيَي كة ئةم بر يارة حكومةت مولزةم بكات، ئةو داوا

بة درةنطةوة، هةر زوو جَيبةجَي بكرَيـت، سـةبارةت بـة مةسـةلةي كؤمـةكي ئاوارةكـان، مةسـةلة هـةر ئـةوة          
نةبَي كة ئيدانة كردن بَيت، هةوَل بدرَيت كة رشاري زياتر بَي، مةسةلةن بؤ اوونـة طـرنب بـوو لـة مـاوةى      

انة بةردةوامة، رَيثيوان بكراباية، خؤثَيشاندان بكراباية، هـةتا  رابوردوو كة ئةمة ماوةيةكي زؤرة ئةو تؤثبار
مةسةلةن اوونةيةك كـة لـةم ماوةيـة يـادي خومـةيين كـراوة، طـرنب بـوو كـة وةكـو نار ةزاييـةك بةشـداري             
نةكرابايــة، لــة كاتَيكــدا يــةعين كــة ئــةوان خــةَلكي ئَيمــة بوردوومــان دةكــةن، ئاوارةيــان دةكــةن، شــةهيديان  

ش بي  بةشداري يادةكانيان بكةين، بؤية طرنطة كةمةسةلة ئةم رشارانة زياتر بكـرَي، ئةطـةر   دةكةن، ئَيمة
هةر داواكاري نةبَيت، مةسةلةي حكومةتي عرياقين داواكاري نةبَي كـة مةسـةلةن هـةموو جـار داوا بكـةين      

ومـةتى عـرياق   هةَلوَيستيان هةبَي، كة كوردين خؤي بةشَيكة لة حكومةت، ئةى ئةو بةرثرسانةى كة لة حك
لةوَين و كوردن، ئةوان ض دةَلَين،، يةعين ض هةم لة سةرؤكي كؤمار، جَيطري ئةجنومـةنى وةزيـران، وةزيـري    
ــةكدارييةوة     ــةلةن لـــة رووي ضـ ــاكرَي مةسـ ــرب ن، ئةطـــةر نـ ــة هةَلوَيســـت دةربـ ــتة كـــة ئةمانـ دةرةوة، ثَيويسـ

 .تر بكرَي، سوثاسبةرثةرضيان بدرَيتةوة، بةآلم دةكرَي لة اليةنةكاني تر رشار زيا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار كاك عومةر رةرموو
 :بهْا  الدين بةر َيز عمر عبدالعزيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان، سةبارةت بـة تؤثبـاراني ئَيـران بـؤ ناوضـة سـنوورداريةكاني هـةرَيم، ئَيمـة لـة          
طرتووي ئيسالمي كوردستان ثَيمان واية كة ئةم كَيشةية كَيشـةيةكي مـوزمن و بةردةوامـة و    رراكسيؤني يةك

ــيناني          ــان و طوندنش ــَي زي ــةَلكي ب ــةين خ ــةردةوام و هةميش ــدي ب ــة زةرةرمةن ــةوة، هةمَيش ــارة ئةبَيت دووب
كي ئينساني و سنوورةكاني هةرَيمي كوردستانة، بؤية ثَيمان واية كة ئةم كَيشةية دوو بوعدي تَيداية، بوعدَي

ــةتَيكي        ــة هةَلم ــةوري ئَيم ــرا و ر ــَيوةيةكي خَي ــة ش ــتة ب ــانيةكةى ثَيويس ــة ئينس ــؤ بةش ــي، ب ــدَيكي سياس بوع
ررياطوزاري لة اليةن حكومةتي هةرَيم و عرياقةوة بةر ي  رَي و قةرةبووي زيـان لَيكـةوتووان بكرَيتـةوة و    

ايبــةتي ر ةزةكانيــان و مــةر و ماآلتيــان و  بةهــةموو شــَيوةيةك لــة هــةموو بوارةكــاني قةرةبووكردنــةوة بــة ت  
ئاذةَليان و هةندَي لة طوندةكانيان، ئةوانةى كة زياني طيانيان بةركةوتووة، ئـةو خَيزانانـةى كـة شـةهيديان     
داوة يــان برينــداريان بةركــةوتووة، بــؤ بةشــة سياسيةكةشــي، ئَيمــة كوشــتين خــةَلكي مــةدةني و تؤثبــاراني   

ر اليةكةوة بَي سةركؤنة ئةكةين، بةآلم ثَيمان واية كة ئةم كَيشةية ثَيويسـيت  طوندنشيناني بَي، ديفا  لة هة
بة ضارةسةري ريشةيي و هةميشةيي هةية، ضونكة نابَي هةميشة خةَلكي مـةدةني و طوندنشـيين بـَي تـاوان     
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ــةني        ــَي الي ــةن، دةب ــا بك ــةحكومكردن ئيكتيف ــةو م ــة ئيدان ــدارةكانين ب ــة ثةيوةندي ــاني و اليةن ــة قورب ببن
وةنديدار ض لة حكومةتى هةرَيم و ض لة حكومةتى عرياق و بةرثرساني كؤماري ئيسالمي ئَيران لة ر َيـي  ثةي

طفتوطؤي ئاشتيانة و هـةوَلي ديبَؤماسـيانةوة ئـةم طررتـة ضارةسـةر بكـةن، ئَيمـة مـةعَومي جةنابتانـة كـة           
هاوبــةمشان هةيــة، ئةمــة  لةطــةَل ئريانــين و لةطــةَل توركيــاش ئــاَلوطؤر ي بازرطانيمــان هةيــة، بةرذةوةنــدي  

ــي دايــةلؤ  و وتووَيــذةوة ضارةســةر بكــرَي بــؤ ئــةوةى ئــةو بةرذةوةنديــة هاوبةشــانة      دةخــوازَي كــة لــة ر َي
بثارَيزرَي، ئَيمة دَلنياين كة ئةو طررتانة بةشَيكن لة هةندَي كَيشةى سياسي، بؤية دةبـَي هـةموو بةشـةكاني    

بـةر بـاس و لَيكؤَلينـةوة و ضارةسـةر كـردن، بؤيـة ئَيمـة بـؤ         ئةو كَيشانة بة يـةك رةزمـة و ثَيكـةوة  رَينـة     
 :ضارةسةري ئةم كَيشةية دوو ثَيشنيار ئةخةينة بةردةسيت ثةرلةماني بةر َيز و ثةرلةمانتاراني بةر َيز

داواكارين كة لَيذنةيةكي هاوبةش، رةوري لة هةردوو حكومةتى هـةرَيم و ناوةنـد بـة زووتـرين كـات      :يةكةم
بكةونــة طفتوطـؤي راســتةوخؤ لةطـةَل بةرثرســاني كؤمـاري ئيســالمي ئَيـران و توركيــاش بــؤ      ثَيكبهَينـدرَي و 

 .ضارةسةرَيكي بنةر ةتي نةك كاتي تةنها بؤ ئةو هةَلمةتةى ئَيستا
ثَيشــنياري دووةمــان ئةوةيــة كــة ثةرلــةماني كوردســتان دواي ئــةم كؤبوونةوةيــة يــان لــة كؤتــايي ئــةم     :دوو

را بنووسَي و بيـدات بـة هـةموو اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان، ئـةوة لـة خـؤي         كؤبوونةوةية، موناشةدةيةكي خَي
بطــرَي كــة بــة شــَيوةيةكي ديبَوماســيانة ضــارةي ئــةم طررتانــةى سةرســنوور بكــرَي، ئَيمــة ثَيمــان بــاش نيــة  
سةربكَيشي بؤ دةستَيوةرداني دةرةكي، ضونكة هةموو ال ئـةزان  كـة عـرياق هَيشـتا لـة ذَيـر بةنـدي حـةوت         

وة، ئةطةري ئةوة هةية كة لة كؤنرتؤلي ناوةخؤي و ضارةسةري ناوةخؤيانـة دةربيـَي، بؤيـة ثَيمـان     دةرنةضو
باشة لة ر َيطةى حكومةتى هةرَيم و عرياق و بة تةراوز لةطةَل اليةني ثةيوةنديدار لة كؤماري ئيسالمي ئةم 

سـةكردن بـؤ ئـيعالم دادي ئـةو     طررتة ضارةسةر بكرَي، لة كؤتاييدا ئَيمة ئةوة ئةخةينـة ر وو كـة بةر اسـيت ق   
هاووآلتية بةر َيزانة نادات كة ئَيستا طررتارن و طوندةكانيان بةجَيهَيشتووة، مةر  و ماآلتيان تياضووة و ر ةز و 
باخ و بيستانيان سووتاوة، ئةبَي كارَيا بكرَي كة ئةم حاَلةتانة دووبـارة نةكرَيتـةوة، مـن ثشـتطريي زؤربـةى      

زان ئةكـةم، ض لَيذنـةى نـاوةخؤ و ض لَيذنـةى ثةيوةنديـدارةكان و ض ئـةو بةر َيزانـةى        خاَلي ناو راثؤرتي بـةر يَ 
سةرداني ئةو شوَينانةيان كردووة، بةآلم لة هةمان كاتين نيطةراني خؤم دةردةبر م، بةعزَيا لةو راثؤرتانـة  

ؤذة ئـةو راثؤرتانـة   رؤذة نووسراون، ئَيستا ئةخوَيندرَينةوة، كؤتايي بة ثرسيارَيا دَينم كة ئةو ضةند ر 15
نووسراون و ثر ن لة ثَيشنياري جوان، ضي كراوة بؤ ئةو داواكـاري و ثَيشـنيارانة،، بةشـَيوةيةكي مةيـداني و     
ريزيكي و عةمـةلي لـة مةيـدانا و بؤضـي دواي كـةوتووة و بـؤ ئـةو راثـؤرت خوَيندنةوةيـة نةطةيشـتووة بـؤ            

 .اليةنة ثةيوةنديدارةكان،، زؤر سوثاس
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .ا د رةرموو.سوثاس بؤ جةنابت، رَيزدار د

 :ا د ابراهيم وةرتَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر اســيت تؤثــاراني ســنوورةكااان لــة اليــةن دوو وآلتــي دراوســَيمانةوة، كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران و توركيــا   
كي ناوضــةكاني سةرســنوور و طونــدةكان لــة بوويتــة هــؤي زةرةر و زيــانَيكي زؤري طيــاني و مــاددي بــؤ خــةلَ 

سنووري هةرسَي قةزاي ثشدةر و ضؤمان و سؤران، جطة لة ناوضةى بادينان، بةدةيان طونـد ضـؤل بووينـة و    
ضةند هاووآلتييـةكي مـةدةني و سـي يل شـةهيد بووينـة و برينـدار بووينـة و ر ةز و بـاكَيكي زؤري ناوضـة          

ضةندين ماَلي هاووآلتيان رووخاون، ضطة لة كوذران و لةناوضووني  سنووريةكان وَيران بووينة و سووتاون و
مــةر  و مــاآلتي طوندنيشــنةكان و تَيكيــووني ثــرؤذةى ئــاوي ئــةو طوندانــة، جطــة لــةوةش، ســنووربةزاندني    
هةرَيمي كوردستان و سنووري نَيودةوَلـةتي عرياقيشـي بـةدواداهات، بةتايبـةت ئَيسـتا وةرزَيكـة خـةَلكي ئـةو         

ــارة تـــرس و    طونـــد و ناو ــةم كـ ــةكانيان و كشـــتوكاَليانن، ئـ ــاري ئاذةَلـــدارين و ر ةز و باكـ ــانة خـــةريكي كـ ضـ
دَلةر اوكَييةكي زؤري لةالي خةَلكي ئةو ناوضانة دروست كردووة، ثَيويسـتة رَيـز لـة سـةروةري خـاكي عـرياق       

ثرنسيثةكاني ياسا و  بطريَي و بةردةوامي ئةم كارة كة تؤثبارانةكان بَيطومان ثَيشيَكردني سةروةري عرياق و
عورم نَيودةوَلةتي و ثةباننامـة نَيودةوَلةتيـةكان و ثةيوةندييـةكاني نَيـوان دوو وآلتـة، خـةَلكي كوردسـتان        
ضاوةر واني شيت باش و مامةَلةي باشرت لة وآلتاني دراوسَي دةكات، بةتايبـةت وآلتـي ئَيـران، ضـونكة كؤمـاري      

ة، وةخيَت خةَلكي ئَيمة لَيـي قـةوماوة ثـةناي بـؤ ئَيـران بـردووة و       ئيسالمي ئَيران ثةناي خةَلكي عرياقي داو
ئَيران داَلدةى داون، ئةمة بؤ ئَيرانين كارَيكي خراثة، كة هةميشة خؤي بة خةخمؤري خـةَلكي ضةوسـاوة و   
دةربةدةرةكاني عرياق و كوردستان زانيـوة، سـنوورةكاني كـراوة بوونـة و خزمـةتي خـةَلكيان كـردووة، نـابَي         

َيا كة دةكرَي لةسةر حيسابي خةَلكي هةذار و طوندنشيين ئَيمة بَي، ئةم ثرسة بَيطومان ثةيوةسـتة  هي  شت
بةســةر ثرســَيكي تــري سياســي كــة ثَيويســتة ضارةســةرَيكي ريشــةييان بــؤ بدؤزرَيتــةوة و حكومــةتى عــرياق  

، هةروةك دةزان  ئَيمة بكةوَيتة طفتوطؤ لةطةَل هةردوو وآلتي دراوسَيمان توركيا و كؤماري  ئيسالمي ئَيران
ضــةندين شــت هةيــة كــة بةيةكــةوةمان دةبةســتَيتةوة و ضــةندين بةرذةوةنــدي ئــابووري و هاوســنووري و    
هاوســَييةتي و ثةيوةنــدي سياســـي و كؤمةآليــةتي و ئـــايين و مَيــذوويي و رةرهــةنطي ئَيمـــة بــة يـــةكرتي       

ةيةكي طشـيت لةطـةَل كؤمـاري ئيسـالمي     ئةبةستَيتةوة هةردوو ميََةتي كوردستاني عرياق يان عرياق بة شَيو
ئَيــران، بةراســيت حكومــةت بةرثرســيارة لــة ثاراســتين طيــان و ســاماني خــةَلا و دابينكردنــي ذيــانَيكي           
شةرةرمةندانة بؤيان، بؤية ثَيويستة كة لَيرةدا حكومةتى هةرَيمي كوردستان هـةموو رَيطايـةكي ديبَوماسـي    

تــة بــةر بــؤ ضارةســةركردنى ئــةم مةســةلة طرنطــة كــة تــا ئَيســتا  لــة ضوارضــَيوةى قــانونى نَيودةوَلــةتى بطرَي
هةَلوَيستى حكومةت بةالواز دةبين ، هـةروةها حكومـةتى عـرياق بـة شـَيوازَيكى رةمسـى و لـةر َيطاى كةناَلـة         
ثةيوةندارةكانيةوة كارى ثَيويسـت بـؤ ر اطرتنـى تؤثبارانـةكان بكـات وهـةوَل بـؤ قةرةبووكردنـةوةى زيـان ىَل          

طَير انــةوةى ئاوارةكــان بــؤ شــوَينةكانى خؤيــان و هَيوركردنــةوةى بارودؤخةكــة بــدةن، هــةروةها   كــةوتوان و 
كؤمةكى ثَيويسـت ثَيشـكةش بـة  ئاوارةكـان بكـات، هـةروةها ديـارة لَيـرةدا هَيزةكـانى تـرى ثةيوةنـدارين و            

مةسـةلةيةدا،   نةتةوة يـةكطرتوةكانين ثَيويسـتة ر ؤَليـان هـةبَيت لـة هَيوركردنـةوةو ضارةسـةر كردنـى ئـةم         
جَيطةى نيطةرانية كة تا ئَيستا هةَلوَيستى حكومةتى عرياق هةَلوَيستَيكى الوازة بؤ ئـةم مةسـةلةية، ضـونكة    
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هةرَيمى كوردسـتان وةكـو هـةرَيمَيكى ريـدر اَل بةشـَيكة لـة دةوَلـةتى ئيتحـادى و عـرياق بةرثرسـياريةتى لـة            
وورةكان بة هةمووناوضة و هةرَيمةكانةوة سـنوورى  ئةستؤ داية بةرامبةر بة هةرَيمى كوردستان، هةموو سن

ــةركى        ــان ئ ــا كارثَيكراوةك ــرياق  و ياس ــتوورى ع ــةتى و دةس ــاى نَيودةوَل ــى ياس ــة ثَي ــن و ب ــةتى عرياق نَيودةوَل
سةرشانى حكومةتى ناوةندية كة بةدةم ئةم مةسةلة طرنطةوة بَيت و لةطـةَل اليةنةكانـدا بكةوَيتـة طفتوطـؤ     

ى زووترى ئةم مةسةلةية كـة مةسـةلةيةكى ئينسـاني طةورةيـة، كـة هاووآلتيـانى       بؤ ضارةسةركردنى هةر ض
ئَيمة ثَيى  طري ؤدة بوونة، بؤية ئَيمة بةناوى رراكسيؤنى بزووتنـةوةى ئيسـالمى داوا دةكـةين دةسـت بـةجَى      

ــو ســنوو         ــةو دي ــةوة ئ ــان بطةر َين ــايى بكرَيتــةوة و هَيزةك ــة ئاس ــن و بارودؤخةك ــةكان ر ابطريدرَي رى تؤثباران
ــةتى، هاوخــةمى خؤمشــان بــؤ خــةَلكى ىَل قــةوماو و ئــاوارة بــووى ئــةم ناوضــانة و طوندنيشــينةكان     نَيودةوَل
دةردةبرب ين، ثشتيوانى لة زؤربةى خاَلـةكانى ليذنـةكانى ثةيوةنـدار دةكـةين كـة خوَينديانـةوة، هيـواردارين        

مةتى هةرَيم كارى جدى زيـاتر  ئةو مةسةلةية بة زووترين كات ضارةسةر بكرَيت، حكومةتى عرياقى و حكو
 .بكةن بؤ ضارةسةركردنى ئةو تؤثبارانة و ئاسايى كردنةوةى سنوورةكااان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر َيزدار يشار رةرموو

 :نورالدين بةر َيز يشار جنم الدين
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ثةرلةمانى كوردستان نار ةزايى دةردةبر ين بةرامبةر بةناوى رراكسيؤنى بزووتنةوةى دبوكراتى توركمان 
بة ثَيشَيل كردنـى مـارى نَيودةولـةتى و مارـة مرؤييـةكان، كـة لةاليـةن كؤمـارى ئيسـالمى ئَيرانـةوة ئـةجنام            
دةدرَيت، هـي  بيانوويـةك شـةرعيةت بـةوة نـادات ثَيرؤزيـةكانى وآلتَيـا سـووكايةتى ثـَى بكرَيـت بةشـَيكى            

كــة لــة ســنوور نــزيكن ذيانيــان تَيــا بــدرَيت و  رَيتــة مةترســيةوة، شــةهيد كردنــى      ميََــةتَيا ئةوانــةى
ََمانى كوردستان حـةق و ر ةوا نيـة و ناكرَيـت خـةَلكى سـي يل و مـةدةنى بكرَيتـة قوربـانى          هاووآلتيانى موس

ى خؤمـان  ثاراستنى بةرذةوةنديان، ئَيمة لة كاتَيا لة كوردستان كؤمارى ئيسالمى ئَيران بة دؤست و ثةناطة
دةزان  هةرطيز ضاوةر وانى ئةوةمان نةدةكرد كة درةهةق بة هاووآلتيانى هةرَيمى كوردستان و هاو ئاي  و 
هــاو ســنوور بــةو جــؤرة رةرتــار بكــةن، ئَيمــةى توركمــان لــةكاتَيا دا ئيدانــة و مــةحكومى ئــةو جــؤرة            

ََكاريانة دةكةين كة لة اليةن كؤمارى ئيسالمى ئَيران يان هةر  وآلتَيكى تر ئةجنام بـدرَيت داوا دةكـةين   ثَيشَي
هةرضى زووة بارى طرذى و نا ئارامى لة سـنوورى نَيـوان هـةرَيمى كوردسـتان و ئَيرانـدا كؤتـايى ثـَى بَيـت و         
ئاشـتى ئـارامى بةرقـةرار بَيـت، ئةطـةر هـةر كَيشـةيةكين جَيـى باسـة بـا بـة ديـالؤ  و ئاشـتيانة ضارةســةر              

ةبَيتـة ثَيطـةى هَيـزة نَيودةوَلةتيـةكان، لَيـرةدا لَيثرسـراويةتى دةخةينـة        بكرَيت، بـؤ ئـةوةى سـنوورةكااان ن   
ئةستؤى حكومةتى عرياقى كة بةر استى خةم سارد و كةم تةرخةمة بةرامبةر ئةم كارةساتة، دةبَيـت دةسـت   
بةجَى بة ئةركى سةرشانى خـؤى هةَلسـَى و هـةر ضـى لـة توانـاى دايـة بيخاتـة طـةر  بـؤ كؤتـايى هَينـان بـةم              

 .قية كة دةرهةق بة طةل و نيشتمااان دةكرَيت، سوثاسناحة
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدارعبدال ادر رةرموو
 :ؤيل بةر َيز عبدال ادر اكرم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ضةند ساَلَيكة كةوتوونةتة عةقَي دةوروبةرى هةرَيمى كوردستان، ثيشةيان هَيرش هَينان و سنوور بةزاندن 

باران كردنة بة بيانووى بوونى ثذاك و ثةكةكة، ئايا ئةم تؤثباران كردنةى ئةم جارةى دوايـى يـةعنى   و تؤث
ثةيوةندى هةية بة ثَيكهَينانى حكومةتى عرياقى كـة ئَيسـتاكة مةسـةلةن عةلـة ئةسـاس حكومـةتى عرياقـى        

ةَل سياسـةتى ئَيـران،   ثَيا بَيت، بؤ ئةوةى هينى كوردستانى هاوبةشى لة حكومةتَيا بكات كـة هـاور ان لةطـ   
ئَيرانين ئةم تؤثباران كردنة بؤ داثؤشينى ناكؤكيـة ناوخؤيـةكانى ئَيرانـة، بـة كـورتى ئـةم هةَلسـوكةوتةى        
ئَيران بة هةر هؤيةك بَيت مةبدةئَيكى زةرورى نية بةرامبةر مةبدةئى مرؤَايـةتى و ياسـاى مـارى مـرؤَ و     

تى عرياق و هَيزةكانى ئةمريكاش كـةم تةرخـةم بوونـة    ياساكانى مارى مرؤَى نَيودةوَلةتى، هةروةها حكومة
بةرامبةر ئةم كارة، بؤية ئَيمة هةر وةكو رراكسيؤنى ضاكسازى توركمان ئيدانة و ر يسواى ئةم كـارة دةكـةين   
و هــةروةها داوا لــة ســةرؤك كؤمــارى عـــرياق و ســةرؤكى حكومــةتى عــرياق ة نةتــةوة يـــةكطرتووةكان و         

ة وةرطرتنى هةَلوَيستَيكى توند بةرامبةر ئةم كارة نامرؤييـة، ضـونكة مـارى    ثةرلةمانى كوردستان دةكةين ب
 .مرؤَ لة ناوضة سنووريةكااان ثَيشَيل كراوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار ئارام رةرموو
 (:ئارام) قادر بةر َيز ايوب نعمت

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــتان   ــةمانى كوردس ــتة ثةرل ــر ين      ثَيويس ــار ةزاى دةرب ــردن و ن ــة ك ــة ئيدان ــتى ل ــةرَيم هةَلوَيس ــةتى ه و حكوم

دةربيَيت و بر واتة مةيدانى كردارى، ضونكة ئةم كَيشةية ثةيوةنـدى  بـة هاووآلتيـانى كوردسـتانةوة هةيـة،      
ئةم كَيشةية كَيشةيةكى هةنووكةيى نية، بةَلكو كَيشةيةكى بةردةوامى ضـةند سـاَلى ر ابـردووة، بؤيـة ضـةند      

وةردَيكى حكومةتى هةرَيم سـةردانى  / َيشنيارَيا دةخةينة ر وو بؤ ضارةسةر كردنى ئةم مةسةلةية، يةكةمث
ئَيران و توركيا بكةن و بة مةبةستى ضارةسةر كردنَيكى سياسـى و ياسـايى بـؤ ئـةم كَيشـةية، دووةم وةرـدى       

تة قةرةبووى هةموو ئةو زةرةرو حكومةتى هةرَيم داوا بكات لة كؤمارى ئيسالمى ئَيران و توركيا كة ثَيويس
ثةرلـةمان داوا لـة حكومـةتى هـةرَيم     / زيانانة بكةنةوة كة لة خةَلكى مـةدةنى كوردسـتان كـةوتووة، سـَييةم    

ــيثة        ــى ثرةنس ــة ثَي ــتَيت ب ــا ببةس ــران و توركي ــةنى ئَي ــةردوو الي ــكرا لةطــةَل ه ــةوتنَيكى ئاش ــة ر َيكك ــات ك بك
ــةكا    ــا بةرذةوةنديـ ــة جؤرَيـ ــةكان بـ ــؤ     نَيودةوَلةتيـ ــة هؤكارَيـــا بـ ــةك بثارَيزرَيـــت و ببَيتـ ــةموو اليـ نى هـ

حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان هةســتَيت بــة  / ضارةســةركردنى يــةكرارةكى كَيــةش ســنووريةكان، ضــوارةم 
ثَيكهَينانى وةردَيا و سةردانى ناوضة زيان ىَل كـةووتووةكان بكـات و بر يـار بـدات بـة سـةرف كردنـى بر َيـا         
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دا ئامـاذةى ثـَى كـراوة،     0212ووداوى كتـوثر ى كـة لـة ثـرؤذة ياسـاى سـاَلى       بودجة كة تـةرخان كـراوة بـؤ ر    
حكومةت هةستَيت بة كردنةوةى كةمثَيكى ررياكةوتن لة قةزاو ناحية سنووريةكان، كة بـةردةوام  / ثَينرةم

 دةكةونة بةر هَيرشى تؤثبارانى كؤمارى ئيسالمى ئَيران و توركيـا بـؤ ئـةوةى لـة كـاتى ئـاوارة بـوون و تَيـا        
حكومـةتى كوردسـتان ثَيويسـتة هةماهـةنطى     / ضوونى بارى ئاساين و شوَين و النةى خؤيان بزانن، شةشةم

بكات لةطةَل ر َيكخراوى خاكى سوور و مانطى سوورى نَيودةوَلةتى و نةتـةوة يـةكطرتووةكان كـة ثَيوسـتة بـة      
طـةى حكومـةتى هـةرَيم و    ثَيويسـتة لـة ر يَ  / ئةركى مرؤيى و كؤمةآليةتى ئابوورى خؤيان هةسـنت، حةوتـةم  

سةرؤكايةتى هةرَيم رشار  رَيتة سةر حكومةتى ناوةند كة بة ئةرك و بةرثرسياريةتى ياسايى و سياسـى و  
ئـــابوورى خـــؤى هةســـتَيت، ضـــونكة ئـــةم مةســـةلةية ثةيوةنديـــةكى تـــةواوى هةيـــة لةطـــةَل حكومـــةت و   

َيطـرى سـةرؤك وةزيـران و وةزيـرى     بةرثرسياريةتَيكى تةواوى لةسـةرة بـة تايبـةتى كـة سـةرؤك كؤمـار و ج      
دةرةوة كوردن، لة كؤتايى دا ثَيويستة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان داوا بكـات لـة حكومـةت دةرئةجنامـةكانى بـة        
ر اثؤرتَيــا بطةيةنيـــَتة ثةرلــةمان تــا ثةرلــةمان بــة ئــةركى ســةر شــانى خــؤى هةســتَيت لــة بةدواداضــوون و  

ثرسيارَيا ئار استةى سةرؤكايةتى ثةرلـةمان دةكـةين كـة لـة     ضاودَيرى هةنطاوةكانى حكومةت، لة كؤتايى دا 
دوا كؤبوونةوةى لةطةَل سةرؤك رراكسيؤنةكان دا ئـةجنامى دا كـة كؤمـةَلَيا ثَيشـنيار و بةرنامـة دانـران بـؤ        
ر ووبةر وو بونةوةى ئةم كَيشةية، ثرسيارةكةم ئةوةية، تا ضةند ئةو ثَيشنيار و بةرنامانة هاتوونةتة بةردةم 

 .ةجَى كردن، لةطةَل ر َيز و سوثاسمجَى ب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار امري رةرموو
 :بةر َيز دمري طوطة يوسف

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيشةكى ئيدانة و ريسواى تؤثباران كردن و هةمى طوندَيت سنوورى ضؤمان و قةآلدزَى و هةتا زاخؤ، ئةكيد 

دين طونـدَيت َيـت كوردسـتانَى هـةتا نوكـة نةهاتينـة خـةَلا تَيـدا نـةذيا تـا           تؤثباران كرنا وةىَل كرد كو ضـةن 
ئاركةجنى بيت ل َيرَى ئـةم ثشـتطريى لـة ر اثؤرتـا ليـذنا نـاوخؤ دكـةين، كـو ئـةو خـاَلَى ديـار كـرن، هةروةسـا              
ثشـتطريى ثَيشــنيارا كــاك عمـرى بــؤ دروســت كرنـا ليذنةيــةكى ذ اليــَى حكومـةتا هــةرَيما كوردســتانَى دطــةل     

ومةتا ريدر اَل بؤ ضارةسةر كرنا ََى ئاريشةيَى، هةروةسا ل َيرَى ئيشارةت ئةم ثَيت يـا ئيشـارةت ثـَي بـدَي     حك
طونـدة هـةمى    02طوندَي تةنيا لسنوورَى مةنت ا زاخؤ هـةتا نوكـة ئـةم     02كرن، ضونكة نوكة تةنيا ثرت ذ 

ؤ َـان طونـدَيت تـا نوكـة طةلـةك ذ      هاتينة ضؤَلكرن، ذ بةر تؤثبـاران َيـت حكومـةتا تـوركى، َيـت بـةردةوام بـ       
خةَلكَيت َان طوندا مةشَين هي  كارَيكى ل ان طوندا وةكو ئاَا كرن، هةروةسا ئان بيـنة سـةر طونـدَيت خـؤ،     
ََن و ئـةَ    هَي ى دارم ئةَ بابةتة ب طرنطى بَيتة وةرطرتن كو ئةَ تؤثباران كرنَى طوندَيت سنوورَى كو نـةهَي

 .لدي  ليذنا ناَخؤيَى ثةرلةمانى، دي  ضوونا َان بابةتا بكات، سثاسثَيشنيارَيت هاتينة ديارى كرن 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ر َيزدار سامل رةرموو
 :بةر َيز سامل توما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــةر َيزان بنــةماى دراوســَييةتى وآلتــان لــة ر َيزطــرتن لــة يــةكرت و بةرذةوةنــدى هاوبةشــيانة، وآلتــى ئَيمــةش   
مَيذوويةك و سنوورَيكى درَيذى هةية لةطةَل كؤمارى ئيسالمى ئَيران كة زؤر خاَلى ئيرابى و سـَبى تَيدايـة،   
ــى            ــة ثَي ــار ب ــةر بر ي ــنت و ضارةس ــةك طةيش ــالؤ  و لةي ــة دي ــةك ب ــةر طرذي ــا و ه ــةر ر ووداوَي ــة ه ــةآلم ل ب

ارانى ناوضة سنووريةكانى هـةرَيمى  ر َيككةوتنامة و مواسي ى نَيودةوَلةتية، ئةوةى كة ئَيستا ر وو دةدات تؤثب
كوردستانى عرياق لةطةَل كؤمارى ئيسـالمى ئَيـران لةاليـةن هَيـزة سـةربازيةكانى كؤمـارى ئيسـالمى، ر اسـتة         
زيانَيكى زؤرى بة ذياني ئابووريةكانى خةَلكى مةدةنى و بَى تاوانى كوردسـتان دةطةيـةنَى، بـةآلم لـة هـةمان      

يةنَى كـة تؤثبـارانى دةكـات، كـة ثةيوةنديـةكانى طـةىل كوردسـتان و طـةىل         كات زيان لة وآلتى دراوسَين دةطة
كؤمارى ئيسالمى ئَيرانة كة ئةو ثةيوةنديانة سارد دةبنةوة، مومكينـة كـة تَيـا بـدات كـة خـةَلكى كؤمـارى        
ــة         ــتانة ل ــةو هةَلوَيس ــةر ب ــة بةرامب ــتان هةي ــةَلكى كوردس ــى خ ــة دَل ــةتى ل ــةكى تايب ــران جَيطاي ــالمى ئَي ئيس

انى خةبات و جينؤسايد و ئةنفال و كؤضر ةو و تا دوايى بة طشت جؤرةكانيةوة، بةر َيزان ضارةسـةر  قؤناكةك
ــة        ــةية ك ــةم كَيش ــةكردنى ئ ــةر ن ــة ضارةس ــةى طــةورة ك ــان و كَيش ــتانى بؤردوم ــةية بةوةس ــةم كَيش ــى ئ كردن

َيت، خــةَلكى بؤردومــانى ناوضــة ســنووريةكان كَيشــةى طــةورةترى ىَل دةبَيتــةوة، زيــان بةهــةر دوو ال دةكــةو  
كوردستانين ناضار دةبَيت ثةنا بباتة بةر طشت هؤيةكانى تايبةتى دؤستان و ر َيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان، بؤ 
ر اطرتنى ئةو بؤردومانة و ضارةسةركردنى كَيشةكان، بةآلم جَيطاى سةرسور مانة كة بَى دةنطـى ر اى طشـتى و   

كة زؤر كةمرتة لـة بايةخـدانى بـة ر ووداوةكـةى رةككـة لـة        حكومةتى ريدر اَلى، نةبوونى هةَلويست تا ئَيستا
ثارَيزطاى ميسان كة زؤر كةمرتة لةوة كة بايةخى ثَيدا لة كاتى كَيشةى رةككة، ئَيمـة وةك ليسـتى ر اريـدةين    
تةنها بة ئيدانة كردنى ئةم كارة ضارةسةرى بؤ نادؤزينةوة، بةَلكو لة ثةرلةمانى كوردستان داوا دةكةين كـة  

ئيسـالمى ئَيرانـةوة بـؤ ثةيوةنديـة      يةكان بؤ ضارةسـةركردنى ئـةو كَيشـةية ض بـةر َيطاى ر اسـتةوخؤ     طشت هؤ
دبَؤماسيةكان و ض بةر َيطاى حكومـةتى عرياقـى ريدر اَلـةوة و بـة ر َيطـاى نةتـةوة يـةكطرتووةكان و كـؤنطرةى         

ى دبَؤماسـى رةمسـى و   ئيسالمى، هةروةها هةَلسانى دةزطاكانى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـة ئةركـةكان     
 .ررياطوزارى كة زؤرى لة ر اثؤرتى ليذنةكان و ر اثؤرتى ليذنةى ناوخؤ و ر اثؤرتةكانى تر هاتووة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر َيزدار هاذة خان رةرموو

 :مصطفى بةر َيز هاذة سََيمان
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةكان يةكـةم جـار نيـة لـة اليـةن هَيـزة ضـةكدارةكانى حكومـةتى         بَى طومان تؤثباران كردنى ناوضـة سـنوور  
ئَيـران بـة بيـانووى بــوونى هَيزةكـانى ثـذاك و ثةكةكـة، كــة ئـةوة بـؤ ضـةند ســاَلَيكة بـة بـةردةوام دووبــارة            
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دةبَيتةوة كة بَى طومان ئَيمة ئةو كارة ئيدانة و مةحكومى دةكةين، ضونكة ئةوة ثَيشَيَكردنة بؤ مارةكان و 
و ئــةو ر َيككةوتنامـة نَيودةوَلةتيانــةى  كــة هةيـة، ضــونكة بةر اســتى بةزانـدنى ســنوور و تؤثبــاران    بـؤ هــةمو 

كردنى خةَلكى سي يل ثَيشَيَكردنَيكى زةقى مارـةكانى مـرؤَ و رَيككةوتنامـة نَيودةوَلةتيةكانـة، هةرضـةندة      
اندنةوة يان لة ر َيطـاى بةر َيزتـةوة   بةر استى لة ثَيشرت ئةمة زؤر باس كراوة لةطةَل اليةنةكان لة كةناَلى راطةي

لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةطةَل قونسوَلى ئَيران باس كراوة، بةآلم ديارة كةَلكى نـةبووة و بـَى سـوود بـووة،     
بـةزووترين كـات   / بؤية ثَيويستة لةسةر ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان كة كـار بكـةين بـؤ ئـةوةى يةكـةم     

طةياندنى دةنطى نار ةزايى خـةَلكى كوردسـتان بـةر اى طشـتى جيهـانى، ضـونكة        /ر اطرتنى تؤثبارانةكة، دووةم
ثَيويســتة طفتوطــؤ لةطــةَل حكومــةتى عرياقــى  / ئةمــة دذى هــةموو ر َيككةوتنامــة نَيودةوَلةتيةكانــة، ســَييةم 

ريــدر اَل بكرَيــت كــة لــة ئةمــة بــَى دةنــب نــةبَيت، ضــونكة ئةمــة ثَيشــَيَكردنى ســةروةرى ســنوورى عرياقــة،   
داوا لة حكومةت بكرَيت بة طةياندنى كؤمةك بؤ ئةو ئاوارانةى كة بةهؤى تؤثبارانةكة زةرةرمةند / رةمضوا

 .بوون، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار دَلشاد رةرموو
 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ذة ئـةو نـاوة هـةم ئَيـران و هـةم توركيـا بـة بيـانوو و بـَى          ثَيشةكى دةمةوَيت ئاماذة بة ئةوة بكةم كة لة ميَـ 
بيــانوو ســيادةى عــرياق ثَيشــَيل دةكــةن و ض بــة تؤثبــاران كــردن و ض بــة رر ؤكــة ناوضــةكانى ســةر ســنوورى  

ةوة تـا   8هةرَيمى كوردستان بؤردومان دةكةن و تا ر ادةى سـنوور بةزانـدنين، بـةآلم لـة ناوةر اسـتى مـانطى       
ئَيــران ضــر  تــر لــة جــاران بــة تايبــةتى طونــد و دَيهــات و ر ةمشــاَل نيشــينةكانى ناوضــة    ئَيســتا تؤثخانــةكانى

سنووريةكانيان بؤردومـان كـردووة و تةنانـةت لـةم ضـةند ر ؤذةى دوايـى دا رر ؤكـةى نةناسـراو بـة ئامسـانى           
ى حـاجى  كـم لـة سـنوور    3ـ   0ناوضةكة سور اوةتةوةو بة طوَيرةى هةواَلـةكانين هَيـزى ئَيرانـى بـة قـوآليى      

ئؤمةرانةوة هاتووةتـةوة خـاكى هـةرَيمى كوردسـتان، لـة ئاكـامى ئـةم ثؤيبارانـةوة سـةرةر اى شـةهيد بـوونى            
هاووآلتيةك و بريندار بوونى ضةند هاووآلتيةكى تر زةرةرو زياني ماددين بة خانوو  و ماَل و ر ةز و مةر و 

و رراكسيؤنى كوردستانى جـةخت لةسـةر ئـةو    ماآلتى ئةو ناوضانة كةوتووة و خةَلا ئاوارة بوونة، ئَيمة وةك
 :خاآلنةى خوارةوة دةكةينةوة

ــورى     / يــةك  ــةين و داوا دةكــةين كــة حكومــةتى  ؤه ــران دةك ــةو تةجاوزاتانــةى ئَي ــدى ئيدانــةى ئ بــة تون
ئيســالمى بــة ثةلــة ئــةو بؤردومانانــة ر ابطرَيــت و هَيزةكــانى خــؤى لــة نــاو ســنوورى هــةرَيمى كوردســتان دا  

ئَيمة ستايشى هةَلوَيستى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان دةكةين و ثشـتيوانى ىَل دةكـةين لـة    / دووبكَيشَيتةوة، 
هةمان كاتـدا ستايشـى هةَلوَيسـتى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان و حكومـةتى هـةرَيمين دةكـةين كـة داوا دةكـةن           

دةى ى دةســتوور كــة ئــةركى ثاراســتنى ســيا 112و  129حكومــةتى عرياقــى بــة طــوَيرةى هــةردوو مــاددةى 
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عرياقى لة ئةستؤ داية و داوا دةكـةن بـة ئـةركى خـؤى هةَلبسـتَيت و بةر َيطـةى دبَؤماسـى هـةوَل بـدات ئـةم           
تؤثبارانانة ر ابطريدرَيت، ضـونكة تـةجاوز كـردن لةسـةر سـيادةى دةوَلـةتَيكى سـةربةخؤ و ئةنـدامى نةتـةوة          

ـــ   ــانونى نَيودةوَلـــةتى و ميســـاقى نةتـــةوة ي ــَيَكردنى قـ ةكطرتووةكان و ثرةنســـثةكانى يـــةكطرتووةكان، ثَيشـ
هاوســَييةتى بــاش و ر َيــز طــرتن لــة ســيادةى تــر و دةســت نةخســتنة نــاو كاروبــارى يــةكرت و ضــارة كردنــى     
طريوطررتةكانــة، ئةطــةر طريوطــررتَيكين لــة نَيوانيانــدا هــةبَيت بةر َيطــةى دانوســتاندن و ئاشــتيانة و ثــةنا    

بة ثَيويستى دةزان  نَيردةى نةتـةوة يـةكطرتووةكان   / سَىنةبردن بؤ بةكارهَينانى هَيزو يةكالكردنةوةيان، 
بؤ عرياق يؤنامى و اليةنةكان تر ئاطادار بكرَينةوة كة ئـةوانين لةر ٍَِيطـةى خؤيانـةوة كـار بـؤ ر اطرتنـى ئـةو        

هـةروةها بـة ثَيويسـتى دةزانـ  دامودةزطاكـانى      / تةجاوزاتانةى ئَيران بكـةن بـؤ سـةر سـنوورةكااان، ضـوار     
ةرَيمى كوردســتان بــةدةم ىَل قــةوماو و ئاوارةكانــةوة بــَين و هاوكــارى زياتريــان بكــةن، بــؤ ئــةم حكومــةتى هــ

مةبةســتةش ثَيشــنيار دةكــةين ليذنةيــةكى بــاآل ثَيــا بهَينــدرَيت بــة مةبةســتى بةســةركردنةوةو طةيانــدنى   
ــنج    ــةوتووان، ثَي ــان ىَل ك ــةوةى زي ــاددى و قةرةبووكردن ــةكى م ــةر يَ / كؤم ــؤرتى ب ــتى ر اث ــدامانى ثاَلثش زى ئةن

ــرد و      ثةرلــةمان دةكــةين بــة تايبــةتى ئــةو بةر َيزانــةى كــةوا ســةردانى مةيــدانى ناوضــة ســنووريةكانيان ك
بـة ثَيويسـتى دةزانـ  ليذنـة هةميشـةيية      / لَي ةوماوانيان بةسةر كردةوة دةست خؤشيان ىَل دةكةين، شةش

نى ىَل ئاطــادار بكةنــةوة، لــة كؤتــايى دا  ثةيوةنــدارةكان موتابةعــةى ثَيشــهاتةكان بكــةن و بــةردةوام ثةرلــةما  
ثَيشنيار دةكةين كة لة دةرئةجنامى ئةم دانيشتنةدا سةرؤكايةتى ثةرلةمان تةخويل بكرَيت يـاخود داواى ىَل  
بكرَيت بة هاوكارى لةطـةَل ليذنـة ثةيوةنـدارةكان كـة بـة ديـدى ئَيمـة ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى كاروبـارى            

ى ثةرلـــةمانى كوردســـتانةوة ئامـــادة بكـــةن و ئاراســـتةى طشـــت اليةنـــة  نـــاوخؤن ياداشـــتنامةيةك بـــة نـــاو
ثةيوةندارةكان و نةتةوة يـةكطرتووةكان و كؤمـةَلطاى نَيودةوَلـةتى و ر َيكخراوةكـانى مـرؤَ دؤسـت بكـات بـؤ         

 .سنوور دانان بؤ ئةم كارةو كؤتايى ثَيهَينانى، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري رةرموو.ر َيزدار د

 :تؤري بشري خَيل .ر َيز دبة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لــة ســةرةتادا دةســت خؤشــى لــة هةوَلــةكانى ليذنــة بــةر َيزةكان دةكــةم و ثشــتطريى لــة ر اثؤرتــةكانيان و لــة    
ــةوةمان      ــتى ئ ــايينى بةر اس ــتايةكى ئ ــةمانتارَيا و ض وةك مامؤس ــة ض وةك ثةرل ــةم، ئَيم ــنيارةكانيان دةك ثَيش

ة وآلتَيكى وةكو كؤمارى ئيسالمى ئَيران كة بةو شَيوةية تؤثبارانى ناوضة سنووريةكانى ضاوةر وان نةدةكرد ل
وآلتةكــةمان بكــات، بؤيــة بــةناوى مــارى دراوســَييةتى و بــة نــاوى برايــةتى و ئيســالميةوة داوا دةكــةين كــة   

يينين بـووة،  هةرضى زووة ئةم تؤثبارانة ر ابطريدرَيت و ئةمة مةوقفى زؤربةى هةرة زؤرى مامؤستايانى ئـا 
لةم ضةند ر ؤذانةى ر ابردوو لةطةَل يةكَيتى زانايانين، ئَيمة ئـةوة بـة كؤمـارى ئيسـالمى ئَيـران دةَلـَي  كـة        
ــات و        ــةم عيالق ــوونى ئ ــةردةوام ب ــة دا هةيــة ب ــةو دوو طةل ــوان ئ ــة نَي ــة ل ــة باش ــات و ثةيوةنديي ــةو عيالق ئ
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ََةحةت ثةيوةندية باشة، بةردةوام بوونى ئةو متمانة بة يةك بوون ة لة نَيوان ئةم دوو طةلةدا ئةمة لة مةس
ََةحةتى كؤمارى ئيسالمى ئَيرانى دا نية، ئةمر ؤ متمانـة لـة    و لة بةرذةوةندى هةر دوو الداية، ئةمة لة مةس
ناو طةىل كوردا نـةمَينَى و لـة جيـاتى خؤشةويسـتى بـؤ ئـةوان كـة لـة ر ؤذى ر ةش و لـة ر ؤذى نـةهاتى دا بـة            

ون، ئــةم مةوقفــةى ئَيمــة بطــؤر َى يــان مــةوقفى ميََــةتى كــورد بطؤر َيــت بــة مــةوقفَيكى  كــةَلكى ئَيمــة هــاتو
دوذمنــدارى يــان مــةوقفى ناحــةزى، ئةمــة لــة ســاَلحى ئــةوان و لــة ســاَلحى ئَيمةشــدا نيــة، بؤيــة مــن ضــةند   

جطـة   ثَيشنيازَيا دةكةم، يةك لةو ثَيشنيازانة ئةوةية كة ئَيمة وةكو ثةرلةمان جطة لـة حكومـةتى عـرياق و   
ــةم    ــةكطرتووةكان، يةك ــةوة ي ــراوى نةت ــة ر َيكخ ــانى    / ل ــؤنطرةى وآلت ــراوى ك ــتةى ر َيكخ ــتنامةيةك ئاراس ياداش

ئيسالمين بكةين بؤ ئةوةى ئةوانين بة ر ؤَلى خؤيان هةَلبسنت، ئةركى خؤيان لةو بارةدا جَى بةجَى بكةن، 
رؤيــى زوو بــةو شــوَينانة و بــةو داوا لــة حكومــةتى هــةرَيم بكرَيــت كــةوا هةرضــى زووة يارمــةتى م / دووةم

خَيزانانة بطةيةنَيت، ضونكة لة ر اثؤرتـةكان ئـةوة ديـار كـةوت كـةوا هَيشـتا ئـةم يارمةتيانـة بـة شـَيوةيةكى           
ثــَيم باشــة كــةوا داوا لــةو اليةنانــةش بكــةين كــةوا تــاوةكو ئَيســتا   / سســت دةطاتــة دةســتى ئةمانــة، ســَييةم 

ََـَي  كـةوا      ؤوجؤَلى سةربازيان هةية لة خاكى هةرَيمى كوردستانةوة دذى وآلتانى دراوسَى، بـة ئـةوانين ب
بةرذةوةندى و تايبةدةندى هةرَيمى كوردستان لةبةرضاو بطرن، ثَيويستة ئةوانين ئةو كَيشةى كة هةيانـة  
لةجياتى ؤوجؤَلى سةربازى بة شَيوةى طفتوطؤ و بة شـَيوةى دايـةلؤ  و بـة شـَيوةى دبَؤماسـى بـؤ خؤيـان        

ضونكة تَيا ضوونى بارى ئاسايشى هةرَيمى كوردستان ئةمة لةم ثارضةى كوردستانةدا زيان بـة  حةىل بكةن، 
ئةوانين دةطةيةنَيت و بة ئَيمةش دةطةيةنَيت، لة كؤتايى دا داواى ئةوة دةكةم لةبةرئةوةى ئةم  ر ووداوانة 

م دةبَيـت و ناشـزانرَيت ئـاخؤ    ضةند ساَلَيكى ر ابردوو هةبووة و ئَيستاش هةر بةردةوامة و ناوة ناوة بـةردةوا 
لة ئاييندةيةكى نزيا دا ئةمة بة شَيوةيةكى ر يشةيى حةل دةكرَيت يـان نـا، داوا دةكـةين كـةوا  حكومـةتى      
ــة         ــةو ب ــات وةل ــت بك ــةكةنى  دروس ــةعاتَيكى س ــةند موجةم ــنووريةكان ض ــة س ــتان لةناوض ــةرَيمى كوردس ه

ئــةوةى بــؤ كــاتى ئــاوا ئةمــة ببَيتــة شــوَينى  شــَيوةيةكى زؤر بةســيت و بــة شــَيوةيةكى بيــووكين بَيــت بــؤ  
حةوانةوةى ئةمانة و هةموو ثَيداويستيةكان و ئـاو و ثَيداويسـتيةكانى تةندروستيشـيان بـؤ دابـ  بكرَيـت،       

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار برهان رةرموو

 :حس  بةر َيز برهان رشيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـةر َيزت دةكـةين بـؤ بةسـتنى ئـةم كؤبوونـةوة نائاسـايية بـؤ تـاوتوَى كردنـى بــارودؤخى            ثَيشـةكى سوثاسـى  

سنوورةكااان لةطةَل كؤمارى ئيسالمى ئَيراندا، هةروةها بة باشـى دةزا  ئيدانـةى ئـةو تؤثبارانـة بكـةين و      
كى موسةلةحى هاوخةمى ئةو خةَلكة سي يَةش بكةين كة بة بَى ئةوةى هي  تةرةرَيا بَيت لة هي  نيزاعَي

داخَى يان دةوىل دا كة بووةتة قوربانى و سووتةمةنى ئةو نيزاعةى كة هةية، ثَيويستة لَيرة ئـةوة بةهةنـد   
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ر ؤذة ئــةم بارودؤخــةى هةيــة حكومــةتى هــةرَيم هــي  هةَلوَيســتَيكى ئــةوتؤى  18وةربطريدرَيــت كــة مــاوةى 
ى ثَيويستة لة دةرامةتى ثَيويسـت بؤيـان   نةبووة، لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان تةئكيد لة حكومةت بكةنةوة ض

دابــ  بكرَيــت بــؤ بــةهانا ضــوونى ئــةو خةَلكــة و بــؤ ئــةوةى بــة ر ةمســى حكومــةتين موحاســةبة بكرَيــت    
رؤذة و نةضووة بة تةنب ئةو خةَلكـةوة، خـاَلَيكى تـر ثَيويسـتة ئـةوة بـريى هـةموو اليـةك          18لةبةرئةوةى 

شَيوةية ر وو دةدات، سَى مانب ثَين ئَيسـتا بـة هـةمان شـَيوة       ةينةوة كة ئةمة جارى يةكةم نية كارى لةو
هَير شـى هَيزةكـانى توركيـا بـؤ      0221ى  12لة سنوورةكانى ئَيران ئةو كارة ر ووى دا و هةروةها لة مـانطى  

سةر سنوور دةستى ثَى كرد كة ئةوةندةى نةما بوو ئةزمةيـةكى نَيودةوَلـةتى ىَل بكةوَيتـةوة، ئـةوةمشان بـري      
تا ئَيستا بنكةى سةربازى هةندَى دةوَلةت وةكو توركيا لة كوردستان دا هةية، ئةمانة حاَلـةتَيكن بـة    نةضَيت

هؤى شـةر ى نـاوخؤوة لـةم هةرَيمـة دا دروسـت بـوون، خـاَلَيكى تـر ثَيويسـتة ئَيمـة بـة شـَيوةيةكى متـةوازن              
ــى موشــكيَةكة بكــةين، ئةســبابةكانى ضــية، نةتائيرــةكانى ضــية، بــة شــَيوةي        ةكى موتــةوازن و تةشخيس

مةنت ين هةَلوَيستى خؤمان دةربرب ين نةك هةَلوَيستَيا كـة نـةتائيرى سـَبى بةسـةر موسـت بةىل هـةرَيمى       
كوردستانةوة هةبَيت، لةبةرئةوةى موستةقبةىل هةرَيمى كوردستان لـة تاكـةكانى ئـةو وآلتـةش و لـة طروثـة       

تنانـة و رةراهيةتـة و بـةرةو ثـَين ضـوونة،      سياسيةكانى ئةم وآلتةش طرنطرتة موسـتةقبةىل ئـةم وآلتـة بنيا   
ثَيويستة ثَين هةر هةَلوَيستَيا كة ئَيمة دةرى دةبر ين بزان  مةوقيعى ياساييمان لةم ئةزمةيـة ضـية، بـة    
ثَيى ياسا ئةم موشكيَةية ضؤن تةرسري دةكرَيت، مةسةلةى تةبةعيـةى مةسـئوليةتى قـانونى و دةوىل ضـؤن     

، مـن دةمـةوَيت ئةوةنـدة بـؤ بـةر َيزتان ر وون بكةمـةوة ئةطـةر بـةر َيزتان         تةشخي  دةكرَيت لةم كَيشـةيةدا، 
مةجامل بدةن، تةبةعـةى مةسـئوليةتى قـانونى لـةم قةزيةيـةدا مةسـئوليةتَيكى داخَـى هةيـة لـة هةرَيمـدا،           
مةسئوليةتَيكى داخَى هةية لة عرياق دا بة ثَيى ئةحكامى دةسـتوورى عرياقـى، تةبةعةيـةكى مةسـئوليةتى     

ى سـاَلى  1هةية بة ثَيى قانونى دةوىل عام، مةسئوليةتى داخَـى لـةم كاتـةدا بـة ثَيـى ياسـاي ذمـارة         دةولين
داهاتووة كة سةرؤكَيا بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان هةَلبـذَيرَى      0، ياساي سةرؤكايةتى هةرَيم لة ماددةى 0228

دا دةرضـووة، بؤيـة    5/6/0228كة لة ئاستى ناوخؤ و دةرةوة نوَينةرايةتى خةَلكى كوردسان دةكات، كة لـة  
ئةركى سةرؤكايةتى هـةرَيم و بـةر َيز سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتانة كـة لـةم كاتـةدا بـةر َيزى لـة حاَلـةتَيكى            
نائاسايى لةم وآلتة ر ووى داوة بطةر َيتةوة و كؤتايى بةسةردانةكةى بهَينَى بة شـَيوةيةكى كـاتى بـؤ بـةهاناوة     

هةيـة كـة ثةرلـةمان تاكـة مةرجـةعى       0228ى سـاَلى  1ارى ذمـارة  ضوونى ئةم كَيشةيةى ئَيستا هةيـة، بر يـ  
سياسى و دةستوورية بؤ بر ياردان لة ثرسة ضارةنووسسـازةكانى طـةىل كوردسـتان، واتـة مةسـئوليةتى داخَـى       
مةســئوليةتَيكى موشــتةرةكة لــة نَيــوان ثةرلــةمانى كوردســتان و ســةرؤكايةتيةكةى و ئةندامــة بــةر َيزةكانى  

ةرؤكى هــةرَيمى كوردســتان، لــةر ووى مةســئوليةتى داخَيــةوة بــة ثَيــى دةســتوورى دائيمــى لةطــةَل بــةر َيز ســ
زؤر بـة وازحـى تةئكيــدى لـةوة كردووةتـةوة كــة عـرياق حيمايــةى       5و  1ماددةكــانى  0228عرياقـى سـاَلى   

 ئةرازى خؤى دةكات، نايةَلَيت ببَيت بة مةقةر و جَيطةيةك بؤ تةهديدى هـي  دةوَلـةت و هـي  ناوضـةيةك،    
ين دا هاتووة، عرياق موراعاتى مةبدةئى حوسنى جيـوار و  تـةدةخول نـةكردن لـة كاروبـارى       5لة ماددةى 
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داخَى و نَيودةوَلةتان و هةوَل دان بؤ ضارةسـةركردنى كَيشـةكانى بـة شـَيوةيةكى ئاشـتيانة و عيالقاتـةكانى       
ة هـةمان شـَيوةو ئيحرتامـى    بةو شَيوةية ر َيا دةخات لةسةر ئةساسـى بةرذةوةنـدى هاوبـةش و مةعامةلـة بـ     

ئيَتزامة نَيودةوَلةتيةكانين دةطرَيت كة مةبةست لَيرة ئةو ئيَتزاماتة هةية بة ثَيى ياساى نَيودةوَلةتى كة 
مةواسي ة نَيو دةوَلةتيةكان و ميساقى نةتةوة يةكطرتووةكان عـرياق تةحـةموىل كـردووة و ضـةندانى ئيمـزا      

و لة حاَلةتى حةربدا و لة حاَلةتى تةوارى دا مةسـئوليةتَيكى   يعتداءئدا لة حاَلةتى  61كردووة، لة ماددةى 
ــةرؤك      ــةبانى وة هــةروةها  س ــةر َيز تاَل ــى ريــدر اَل ب ــةرؤك كؤمــارى عرياق ــةر شــانى س موشــتةرةكى داوة بةس

تةشخيسـى   61بر طـة لـة مـاددةى     8بر طـة و   2وةزيرانى عرياق بةر َيز نورى مالكى دا لةم حاَلةتةدا، كة لة  
ر ةمسى سياسةتى خارجى بؤ عيالقاتى ئَيمة لةطةَل دةوَلةتانى  1ين بر طةى  112ووة، بة ثَيى ماددةى كرد

دةر و جريان دا كة ئَيمة بةشَيك  لة دةوَلةتى عرياقـى ريـدر اَلى مةسـئوليةتى دةوَلـةتى ئيتحـادى بةكدايـة،       
ئمينى حيمايــة و زةمــانى هــةروةها وةزعــى سياســةتى ئــةمنى وةتــةنى و ئينشــائى قــواتى موســةلةحة و تــة 

ئةمنى حدودةكان لة مةسـئوليةتى دةوَلـةتى عرياقـى ئيتيحاديـة لـة بةكـدا، يـةعنى بـة دةسـتوورى دائيمـى           
عرياق بؤمـان دةردةكـةوَيت مةسـئوليةتَيكى موشـتةرةك هةيـة لـة نَيـوان رةئـي  وزةرا و رةئـي  ؤهـورى           

ةكــةم كــة مــودةى ر ابــردوو ســةردانى ميســر و عرياقــدا، بؤيــة مــن لَيــرةوة داوا لــة بــةر َيزى ســةرؤك كؤمــار د
رةرةنساى كرد، ضةندةها موعاهةدةى سةداقة و تةعاونى تيرارى و ئي تسـادى و ئـةم شـَيوانةى ئيمـزا كـرد      
كة بة هةمان شَيوة كؤتايى بة موئتةمةرةكةى بَينَى لة سََيمانى و بطةر َيتةوة بـؤ بةكـدا بـؤ تةنسـي  كـردن      

ن شــَيوة بـةر َيزى بطةر َيتــةوة بـؤ تةنســي  كـردن لةطــةَل جـةنابى ســةرؤك     لةطـةَل سـةرؤكى هــةرَيم، بةهـةما   
وةزيرانى عرياق بة ثَيى ئةم ماددانةى دةستوور بؤ دانانى حةدَيا بؤ ئـةو ئةزمةيـةى كـة ئَيسـتا هةيـة، بـة       

ََى يةكـةم و ماددةكـانى          ََى   0و  1ثَيى قانونى دةوىل عـام لـة ميسـاقى نةتـةوة يـةكطرتووةكان رةسـ  6، رةسـ
ََى 32و  33ددةكانى ما ، باسى حاَلةتى تةدةخول لـة شـئونى داخَـى لـة حـاَلى      22و  39ماددةكانى  1، رةس

، تةعريفى مةرهومى عدوان، هةروةها ئةمانةى باس كردووة و تةئكيديى كردووةتةوة كـة ثَيويسـتة   ئيعتداء
ائى كَيشـةكانيان ضارةسـةر   دةوَلةتان بةر َيطةى مفاوةزات، تةح ي ، وةساتة، تةوري ، تةحكيم، تةسويةى قةز

بكةن، كة مةبةستم لَيرة ئةمانةية و ثَيويسـتة ئَيمـة ثـةنا بـةرين بـؤ ر َيطةضـارةى ئاشـتيانة و كؤتـايى بـةم          
كَيشةية بهَين ، بة هةمان شَيوة بةشَيكى تر لة ياساى نَيودةوَلةتى مةواسـي  و موعاهـةداتى نَيودةوَلـةتى و    

ـة، بــةيانى ئيعالنــى    1965ى ئيعالنــى مبـاديئى عــدم تــةدةخول ســاَلى  بةياننامـة نَيودةوَلةتيةكانــة، بــةيان 
ـة كــة     1912ـية، بــةيانى ئيعالنــى مــةباديئى مــةرهومى عــدوان      1912مــةباديئى عالقــاتى ودى ســاَلى 

ديباجةكةى بؤ ئَيمة و بؤ ئةمر ؤى خةَلكى كوردسـتان زؤر موهيمـة، مـةباديئى ئيعالنـى راعَيـةتى حـةزرى       
ـة، ئَيمـة لـة بريمـان نةضـَيت بـؤ تةشـخي  كردنـى كَيشـةية، ئَيمـة ئةطـةر             1951ى ئةسـتخدامى قـوة  سـالَ   

َانةوَى لةم هةرَيمة ر َيزمان ىَل بطريدرَيت، َانةوَى لةم هةرَيمة بةضاوى شا و طومانـةوة تَيمـان نـةر وانرَى    
ن ساأل دوذمنايةتى و موساعةداتى ئي تسادى و تيراربان بؤ رةراهةم بكرَى و لةبريمان نةضَيت دواى ضةندا

لة بةينى ئةرمينيا و ر وسيا لةطةَل توركيا ئَيستا بة بَى ريزة هاووآلتيانيـان هاموشـؤى يـةك دةكـةن، ئةطـةر      



 093 

َانةوَى دةبَيت ئَيمـة حوسـنى نيـة بـ  لةطـةَل دةوَلـةتانى دةر و جريانـدا، بةر اسـتى حةقـة لَيـرة ياسـايةك            
كوردستان بكات لةطةَل دةوَلةتانى دةرو جرياندا، حةقة لَيرة  دةربيَيت تةنزبى مةبادئيى عةالقاتى هةرَيمى

ئَيمة نةبينة مايةى تةهديـد بـؤ هـي  دةوَلـةتَيكى دةوروبـةر لةبةرئـةوةى ئـةوان بـة ضـاوى شـا سـةيرمان            
دا، كاتَيا هةر ةشةى هَيرشـى توركيـا بـؤ     11/0221نةكةن، ئةمة قسةيةك نية من بيكةم، ئةمة لة مانطى 

وةزيـرى دةرةوةى ئَيـران بةسـةردانَيا طةيشـتة الى     ( مةنوضةهرى موتةكى)ستان هةبوو سةر هةرَيمى كورد
ى سةرؤكى سوريا بة بـَى ئـةوةى كَيشـةمان لةطـةَل سـوريا و ئَيـران دا هـةبَيت شـا و طومـانى          (بشار ئةسةد)

نيـةتَيكى  خؤيان و نار ةزايى خؤيان دةربارةى هةرَيمى كوردستان نيشـاندا، ئَيمـة دةبَيـت نيـةتَيكى خـال  و      
نةبيل تةقدبى ئةو دةوَلةتانة بكـةين لـة ثَينـاوى ثةرةثَيـدانى ثةيوةنديـةكااان، ئابووربـان، ئي تسـادمان،        
ئيستسمارمان، كة لةبةرئةوةى هةر كَيشةيةكمان هـةبَيت ئَيمـة مـةوقعى تـةراوزبان لةطـةَل بةكـدا زةعيـف        

ئاسايشـى نيشـتمانيمان هةبووايـة وةك هـةرَيمى      دةكات، بؤية لَيرةوة داوا دةكةم ئةطةر ئَيمـة ئةجنومـةنَيكى  
كوردستان كة ضؤن بة هةمان شَيوة لة بةكدا هةية كة لةسةر ئي رتاحى كوردين لـة بةكـدا دروسـت كـراوة     
ــة         ــةن ب ــي رتاح بك ــرةش ئ ــة لَي ــان توانيويان ــردووة ي ــان ك ــةوَى ئي رتاحي ــةى ل ــوردة بةر َيزان ــةو ك ــةر ئ ــة ه ك

نتوانى ديراسةتى مةشاكيل بكـةن و عيالجيشـى بـؤ بدؤزنـةوة، بةر اسـتى      نوَينةرايةتى كتَة سياسيةكان دةيا
هةندَيا شت وا باس دةكرَيت كة ئـةم تةهديـدةى ئَيـران بـؤ ضـؤَلكردنى قةندةيَـة لـة طـةريالكانى ثـذاك و          
ثةكةكة، بةر َيزينة من هي  تةعَي َيكم لةسةر ئةو مةوزوعة نية، بةآلم ضؤَلكردنى ئةو ناوضـةية ثَيويسـتة   

بــريى ىَل بكرَيتــةوة ر ةنطــة لــة موســتةقبةل ئةمــة ببَيتــة مؤَلطــةى تريؤرســتى كــة لــة ئةرغانســتان و   ئــةوةش
و دةسـتوورى   61تؤكيؤوة بؤى بَينن، مـن داواكـارم لـة كاتَيـا دا سـةرؤك كؤمـار كـوردة و بـة ثَيـى مـاددةى           

ى يـةك ئيحترـاجى   عرياق دةسةآلتى هةية و وةزيرى خارجى كوردة، كة تـا ئَيسـتا بةداخـةوة وزارةى خـارج    
دةرنةبر يوة، تـةنها ئةوةنـدة نـةبَيت كـة تةسـر َيكى داوة لبيـد عـةالوى بريكـارى وةزارةتـى دةرةوة دةَلَيـت           
بانطهَيشتى سـةرريى ئَيرانيمـان كـردووة و قسـةمان لةطـةَل دا كـردووة، ئةمـة نـة مـةعناى ئيحتراجـة و نـة            

دةكةم كة لة ر َيى وةزيرى خارجيةوة داواى ليذنـةى   مةعناى ئيدانةية، بةهةمان شَيوة من داوا لة بةر َيزتان
تةقةسى حةقائي  بكرَيـت، يـان داواى ليذنةيـةكى تـةوري ى بكرَيـت لةطـةَل ئَيرانـدا، يـان داواى ليذنةيـةكى          
وةساتة بكرَيت، هةموو ئةو هؤيانةى دةبنة هؤى ئةوةى دةوَلةتانى دةر و جريان لَيمـان بـة شـا بـن كؤتـايى      

ةلَيا بؤ ئةم مةوزوعة بدؤزرَيتةوة و دةست بةجَى بةر َيزان سةرؤكى هـةرَيم بطةر َيتـةوة   ثَى بهَيندرَيت و ح
كوردســتان و ســةرؤك كؤمــارين كؤتــايى بــة موئتةمةرةكــةى بَينَيــت و بــؤ ضارةســةركردنى ئــةم كَيشــةية،    
ــدرَيت، بــةآلم كــة       ــى بــؤ دابن ــةم دةتــوانرَى سنووريش ــة حــةدى يةك ــت بــوو ل لةبةرئــةوةى ئةزمــة كــة دروس

ةوةسوعى كرد ئةو وةختة سنوور بؤ دانـانى كـارَيكى زة ةتـة، بؤيـة ثَيويسـتة بـة زووتـرين كـات عـيالج          ت
 .بكرَيت، دووبارة سوثاسى هةموو اليةكتان دةكةم و هيوادارم سةرم نةئَيشاندبن

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار شاهؤ رةرموو
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 :شاهؤ سعيد رتح اهلل.بةر َيز د

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث
دةكةم، ئةو كيذؤَلةيةى كة لة سةرتاي ذيـانى دا  ( بةسؤز ؤال)سةرةتا سةرةخؤشى لة خؤمان و لة خَيزانى 

ََى تؤثخانةى كؤمارى ئيسالمى ئَيـران طيـانى لـة دةسـت دا، لـةو بر وايـةش دام دبـةنى بـاوكى          بة تؤثَيكى وَي
ى هةذانـد، لـةو بر وايـةدام ويـذدانى هـةموو      بةسؤز كاتَيا طوزارشتى لةو كارةساتة كـرد ويـذادنى هـةموومان   

مرؤََيكى ويذادن زيندوو دةهةذَينَى، بـةر َيزان نزيكـةى مانطَيكـة تؤثخانـةكانى ئَيـران ناوضـةكانى ثشـدةر و        
ذاراوةو سيدةكان و ضةندين ناوضةى ترى هةرَيمى كوردستان بؤردومان دةكةن، وة زةرةر و زيانَيكى مـاددى  

تةوة، من حةزدةكةم لة ر ةخنةيةك لة خؤمانـةوة دةسـت ثـَى بكـةم، كـة زؤر جـار       و طيانى زؤرى ىَل كةوتووة
ئَيمــة لــة هــةرَيمى كوردســتان ض وةك ثةرلــةمان ض وةك حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان ض وةك دامــةزراوة    
رةرميةكانى هةرَيمى كوردسـتان زؤر جـار دوا دةكـةوين و هةَلوَيسـتَيكى ثـاش وةختمـان هةيـة، بـؤ مانطَيـا          

ر ؤذ لةمـةوثَين   01ةوة واتـة   19/8ئةم تؤثبارانة بةردةوامـة، ئَيمـة وةكـو رراكسـيؤنى طـؤر ان لـة        دةضَيت
داوامان لة بةر َيزتان كردووة كة دانيشتنَيكى بة ثةلة طرَى بدرَيت، وة داوا لة حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان  

ت كـة هةَلوَيســتى لـةو بارةيــةوة   بكرَيـت كـة هةَلوَيســتى هـةبَيت، هــةروةها داوا لـة حكومــةتى ريـدر اَل بكريـَـ     
ر ؤذ دواكةوتووة كة ئةوة خؤى لـة خؤيـدا مايـةى ئةوةيـة كـة       01هةبَيت، بةآلم كؤبوونةوةكةمان بؤ ماوةى 

بــة هةَلوَيســتى خؤمــان و بــة شــَيوازى كــارى خؤمانــدا بيــينةوةو زؤر ئاسايشــة رةخنــة لــة خؤمــان بطــرين،   
ؤييـةوة ر ؤتـ  و كـةم تةرخـةمى هةيـة لةاليـةن حكومـةتى        بةر َيزان ئةوةى كة بةدى دةكرَيـت لـة ر ووى مر  

هةرَيمى كوردستانةوة، ئَيمة كاتَيا كة دةنطمان لةسةر بودجة دا طوذمةيةك ثـارة تـةرخان كـرا بـؤ حاَلـةتى      
ئةو حاَلةتانةية كـة نابَيـت بـة كـةناَلى ر ؤتـ  دا تـَى ثـةر َيت، ئَيسـتا كـة طوَيمـان لـة            عارىء ، حاَلةتى عارىء

طــرت كاتَيــا كــة داوايــان لــة حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان و وةزارةتــى دارايــى كــردووة، ر ؤتــ  شــاندةكان 
بووةتة هؤى ئةوةى كة لةر ووى مرؤييـةوة تـاوةكو ئَيسـتا هاوكـارى ثَيويسـت نةطاتـة ناوضـة سـنووريةكان و         

ثَيويستمان  بةوةية نةطاتة قوربانيانى ئةو تؤثبارانة، لةسةر ئاستى دبَؤماسى و لةسةر ئاستى سياسى ئَيمة 
كة هةوَل بدةين ضارةسةرَيكى ر يشةيي بؤ ئـةو كَيشـة موزمينـة بدؤزينـةوة وةكـو مامؤسـتا عمـر طـوتى كـة          
كَيشةيةكى موزمينة لةدواى ر اثةر ينـةوة تـاوةكو ئَيسـتا سـاآلنة ئـةو كَيشـةية دووبـارة دةبَيتـةوة و بـةديارى          

ى دروَينــة كــة زةرةرى ئــابوورى زؤر طــةورة بــة     كــراوين دةكةوَيتــة وةرزى وشــكهةآلتنى طــذوطيا و وةرز   
طوندنيشينانى ئةو ناوضةية دةطةيةنَى، لةر ووى ثةيوةنديةكانةوة ئَيوة خؤتـان دةزانـن حكومـةتى هـةرَيمى      
كوردســتان و ئةجنومــةنى وةزيــران بةرثرســة لــة ر َيكخســتنى ثةيوةنديــةكانى نَيــوان هــةرَيمى كوردســتان و   

ــة   ــة ئَيم ــَى، بؤي ــانى دراوس ــةو    وآلت ــة ل ــتان هةي ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــةوةى حكوم ــة ر وونكردن ــتمان ب ثَيويس
بارةيــةوة، ئايــا كــةناَلى دبَؤمــاتى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان ض ر ؤَلَيكــى طَيــر اوة، ض طوشــارَيكى دروســت  

ةوة كردووة لةو بارةيةوة، لة ر َيطةى حكومةتى ريدر اَل و لة ر َيطـةى كـةناَلى دبَؤمـاتى حكومـةتى ريدر اَليشـ     
ئَيمة نةمانتوانيوة طوشار دروست بكةين، لةكاتَيا دا مةلةرى دبَؤماتى حكومةتى ريدر اَلى عرياق بة دةسـت  
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كوردَيكةوةية و جطة لةوةى سةرؤك كؤمار و رةئيسى ئـةركانى جـةين و رةئيسـى ئيسـتخبارات كـة ئةمانـة       
يوة طوشـار دروسـت بكـةين لـةو     بةرثرسى يةكةمن و بةرثرسى سةرةك  لة ثاراستنى سنوورةكان، نةمانتوان

بارةيــةوة، مــن زانيــاريم اليــة كــة ر ؤذانــة لــة كوردســتانةوة ر اثــؤرت دةدرَيــت بــة وةزارةتــى نــاوخؤى عــرياق   
سةبارةت بة هـةر كَيشـةيةك و سـةبارةت بـة هـةر تؤثَيـا كـة لـة سـنوورةكانةوة ئاراسـتةى خـاكى هـةرَيمى             

ارةساتَيا ر وو دةدات ض كارةساتةكة سروشتى بَيـت يـاخود   كوردستان بكرَيت، بةر َيزان لة هةموو دنيادا كة ك
مرؤَكرد بَيت دةست بة جَى دامودةزطاكانى حكومةت دةكةونة حاَلةتى تاريئةوة، خـؤ ئةطـةر بةرثرسـةكان    
لــة هــةر شــوَينَيا بــن دةســت بــة جــَى كؤتــايى بــة بــارى ئاســايى خؤيــان دَيــنن و دةســت بــةجَى لــة شــوَينى   

ــن،  ــادة دةب ــاتةكان ئام ــتان      كارةس ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــةم حكوم ــت دةك ــةوةى هةس ــرةوة جطةل ــن لَي ــة م بؤي
ــةو         ــةى ئ ــونكة ثَيكهات ــدووة، ض ــةميمان نوان ــةمان كةمتةرخ ــو ثةرل ــةش وةك ــدووة، ئَيم ــةمى نوان كةمتةرخ
شـــاندانةى كـــة ســـةردانى ئـــةو ناوضـــانةيان كـــردووة هةســـت دةكـــةم ثَيكهاتةيةكـــة زيـــاتر طوزارشـــتى لـــة  

ــةك  ــردووة، ن ــيؤنةكان ك ــةرؤكايةتى       رراكس ــوو س ــة دةب ــت، وات ــتان كردبَي ــةمانى كوردس ــة ثةرل ــتى ل طوزارش
ثةرلةمانى كوردستان و بةر َيزتان رةرمان دةربكةن كة ثَيكهاتةى شـاندةكان ثَيكهاتةيـةك بَيـت طوزارشـت لـة      

نى هةموو رراكسيؤنةكانى ناو ثةرلةمان بكات، لة كؤتايى دا ئَيمة وةكو رراكسيؤنى طـؤر ان وَيـر اى تةئيـدكرد   
بةشَيكى زؤرى ر اثؤرتةكانى ليذنةى ناوخؤ و ر اثؤرتى ئـةو شـاندانةى رراكسـيؤنة جياوازةكـان كـة سـةردانى       
ئةو ناوضانةيان كردووة، بةآلم ئَيمة ثَيشـنيار دةكـةين كـة ثةرلـةمانى كوردسـتان وسـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى        

ا لـة كارنامـةى ئـةم كؤبوونةوةيـة     كوردستان تةوسيةيةكى مولزم لة ر َيطةى ئـةم كؤبوونةوةيـة وةكـو بةشـيَ    
دةربكات و لةو تةوسيةية دا داوا لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان  بكات كة ر وون كردنةوة بـدات سـةبارةت   
بة كةم تةرخةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ض لةر ووى بة دةنطةوة ضوونى قوربانيانى ئةو ناوضةية، ض 

وى كةم تةرخةمى سياسين، ضونكة بـا ئـةوةمان لـة يـاد نةضـَيت      لةر ووى كةم تةرخةمى دبَؤماتى، ض لة ر و
ئةطةر َانةوَى نوقتة  ةينة سةر حةرف، كَيشةى نَيوان هةرَيمى كوردستان و حكومةتى كؤمارى ئيسـالمى  
ئَيران بوعدَيكى سياسى هةية و هةندَى ثاساو هةية كاتَيا كؤمارى ئيسالمى ئَيران تؤثبارانى ئـةو ناوضـانة   

ة ئَيمة دةبَيت زؤر بـة ر وونـى و زؤر بـة شـةرارانة ديراسـةى ئـةو ثاسـاوانة بكـةين و هةَلوَيسـتى          دةكات، بؤي
خؤمان لةو بارةيةوة وةربطرين، ئَيمة وةكو دامةزراوةى رةرمى لة هةرَيمى كوردسـتان دا ض وةك ثةرلـةمانى   

بةشــدارب  لــةو كوردســتان و ض وةك ســةرؤكايةتى هــةرَيم و ســةرؤكايةتى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان   
دانوستانانة كة لةو بارةيةوة دةكرَيت، واتة ضيرت حيزبة دةسةآلتدارةكانى هةرَيمى كوردستان بة شـَيوازَيكى  

ناشةراف دانوستان لةطةَل كؤمارى ئيسالمى ئَيران و وآلتة دراوسَيكانةوة نةكةن، بةَلكو بة شَيوازَيكى شةراف  
ى ثةيوةنديةكانى نَيوان هةرَيمى كوردسـتان و وآلتـانى دراوسـَى    واتة مةلةرى ثةيوةنديةكان و مةلةرى كَيشة

مةلةرَيكى شةراف بَيت، هي  نةبَيت بـؤ ئَيمـة ئةطـةر ئـةو مةلةرـة بـة جؤرَيـا لـة جؤرةكـان ثَيويسـتى بـة            
شاردنةوة هةية بؤ ر اى طشتى، ثَيويستى بة شاردنةوة نية بؤ ئَيمةى ئةندامانى ثةرلةمان، دةشكرَيت ئةطـةر  

اسكردنى ئةو مةلةرة كَيشةيةك دروست دةكات لةر ووى ئاسايشى نةتةوةيى و ئاسايشى نيشتمانيةوة بزان  ب
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دةكرَيت ئَيمة وةكو ثةرلةمانى كوردستان دانيشتنى داخراو لةو بارةيـةوة ئـةجنام بـدةين، تةوسـيةيةكى تـر      
ــتا     ــةتى هــةرَيمى كوردس ــةوجيهى حكوم ــةمانى كوردســتان ت ــو ثةرل ــةو بر وايــةم وةك ــن ل ــةين كــة كــة م ن بك

تةوسيةيةكى رةخنـة ئـامَيزة، ئـةوين ئةوةيـة بؤضـى ر َيطـا دةطـريدرَى لـة خـةَلكى كوردسـتان، بؤضـى ر َيطـا             
دةطريدرَي لة كؤمةَلطةى مةدةنى كوردستان بؤ بةشدارى كردن لة طوشاردا، ئَيوة خؤتان شـارةزان لـة هـةموو    

كةن لة ديارى كردن و رةسم كردنـى ثةيوةنـدى   دنياى دبوكراتى دا هَيندةى كةناَلة ر ةمسيةكان بةشدارى دة
نَيوان دةوَلةتةكان دا شةقامين بةشدارى دةكات، هةر دوور نةر ؤين لة توركيا يةكَيا لة هؤكارةكانى ر َيطرى 
ئاسايى بوونةوةى ثةيوةندى نَيوان هـةرَيمى كوردسـتان و توركيـا ثةيوةنـدى بـة شـةقامى توركيـةوة هةيـة،         

ى كوردين بةشدارى لة دروست كردنى طوشاردا بكـات، لـة حاَلـةتَيكى وا دا ر ةنطـة     بؤية زؤر ثَيويستة شةقام
ئيحراجيةكى زؤرين دروست نةبَيت بؤ حكومةتى هةرَيم و دامودةزطا رةرميةكان، ر َيطة طرتن لة بةشدارى 
 نةكردنى خةَلكى كوردستان و شةقامى كوردى لة دروست كردنى طوشاردا خؤى لة خؤيدا بيووك كردنةوةى

ــةدةنى         ــةى م ــة كؤمةَلط ــة ل ــةتى هةرَيم ــتَيوةردانى حكوم ــتاندا، دةس ــة كوردس ــة ل ــةى مةدةني ــى كؤمةَلط ر ؤَل
كوردستان دا كة دةبَيت كؤمةَلطةيةكى ئـازاد بَيـت، بؤيـة ثَيويسـتة ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمانى كوردسـتان داواى         

هاووآلتيان لة شارى سـََيمانى و   ر وون كردنةوة لة حكومةتى هةرَيم بكةين كة بؤضى ر َيطة طرياوة لةوةى كة
 .لة قةزاى سةنطةسةر بةشدارى بكةن لةو بارةيةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار ثةبان خان  رةرموو

 :عبدالر ن بةر َيز ثةبان عزالدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــتان ئ     ــةرَيمى كوردس ــنوورةكانى ه ــى س ــاران كردن ــؤ تؤثب ــتى ب ــا و   لةر اس ــتةقينة و ر ووداوَي ــةكى ر اس ةزمةي
بارودؤخَيكى نائاسايية لة هةرَيمى كوردستان دا كة لةو بر واية دانيم هي  كام لة ئَيمة لة دذى ئـةو ر اسـتية   
بوةستينةوة، بةآلم ئةم ئةزمة حةقي ية ضةند هؤكارَيا هةية كة واى كردووة زياتر وامان ىَل بكات كة ئـةو  

ت، ئــةو ئةزمةيــة كاريطــةرى خراثــى هــةبَيت، لةهــةمان كــاتين دا ئاماذةيــةكى   ئةزمةيــة بــةردةوامى هــةبَي
خةتةرة بؤ هةرَيمى كوردستان كة دةسةآلتةكانى هةرَيمى كوردستان بة ثةرلةمانيشـةوة بـة دةسـةآلتى جـَى     

َى بةجَى كردنيشةوة لة ض بَى دةنطى و خةم سارديةكة، ئةوةى وامان ىَل دةكات دَلنيا ب  لة خةم ساردى و بـ 
/ دةنطى دةسةآلتةكانى هةرَيمى كوردستان بة ثةرلةمانيشةوة، من دوو حاَلـةت دةخةمـة بةرضـاو، يـةكَيكيان    

بابةتى دانيشتنى ئةمر ؤى ثةرلةمانة كة ئيشارةت بـةوة كـراوة كـة طفتوطـؤ كـردن لةسـةر بـةردةوام بـوونى         
ََى بابةتةكة كة بؤردو ََى  بؤردومان كة ئَيمة ثَيشرت دانيشتنمان  لةسةر ئةس مان  كردنة نةكردووة، واتة ئةسـ

مةوزوعةكة ئَيمـةى وا ىَل نـةكردووة و ئَيمـةى نةهةذانـدووة بـؤ ئـةوةى دانيشـتنى تايبـةتى لةسـةر بكـةين،           
بةردةوام بوون لةسةر ئةم حاَلةتة ئَيمةى ناضاركردووة كة دانيشتنى تايبةتى بؤ بكـةين، ئةمـة يةكَيكـة لـة     

ى دةسةآلتةكانى هةرَيمى كوردستان سةبارةت بـةم كَيشـةية، حاَلـةتَيكى    ئاماذةكان بؤ بَى دةنطى و خةم سارد
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تر لة ر اثؤرتةكةى بةر َيز كاك عمر نورةدينى كة وَير اى باسـكردنى خراثـى طـوزةرانى ئـةو خةَلكـة ئاوارةيـة       
ة ئيشارةتى بةوة كرد كة دوَينَى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة دةست خؤشيةوة بر ى مَيؤنَيا دينارى داو

بةو خةَلكانة كة زياتر بؤ مانطَيا دةضَيت كة ئةو خةَلكانة ئاوارةن و ئةو خةَلكانة لـةو بارودؤخـة سـةختة    
دةذين كة ر اثؤرتةكـةى جـةنابيان و ليذنـةكانى تـر ئيشـارةتيان ثَيـى كـرد، بـةآلم دوَينـَى حكومـةتى هـةرَيم            

هةرَيم بة تةنها كؤمةكى ماددى نية،   دةضَيت ثارةيان بةسةردا تةوزيع دةكات لةكاتَيا دا ئةركى حكومةتى
كؤمةكى ماددى يةكَيكة لة ئةركة سانةويةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةركى سةرةكى و بنيـينةيى  
حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان ئةوةيــة كــة ضارةســةرى ر يشــةيى كَيشــةكة بكــات، نــةك ئــةوةى تيمــارى يــان 

ََى نةخؤشيةكة ضارةسةر نةكات، هةَلبةتة ئةم قسةيةم بـؤ كـةم   ضارةسةرى ئازار شكَينيان بداتَى، بةآلم ئةس
كردنةوةى ئةو ر ؤَلةى حكومةت نية، بةآلم ئةوة ر ؤَلَيكى الوةكية و بةديهية كة دةبَيت جَى بـةجَى ى بكـات،   
من لةم ثَيشةكيةوة دةضمة سةر ئةوةى كة ضةند ثرسيارَيا ئاراسـتة دةكـةم، يـةكَيا لةوانـةى كـة ئـةم بـَى        

خةم ساردية بةو كؤمةَلـة بةَلطةيـةوة دةكرَيـت بـة ديوَيكيـا هـةر بـؤ خـؤى خـةم سـاردى بَيـت يـان              دةنطى و
ئيهماىل بَيت، يا سةرقاَلى دةسةآلتةكانى حكومةت بَيت بة كؤنطرةى ناوخؤ و بة كاروبارى ناوخؤوة، بةآلم لة 

ــار      ــةوة، زؤر ج ــدى  وَيندرَيت ــة ر ةزامةن ــى ب ــَى دةنط ــرَى ب ــدا دةك ــةمان حاَلةتيش ــدى   ه ــى ر ةزامةن ــَى دةنط ب
دةنوَينَيت، بؤية لَيرةوة دةكرَيت بثرس  ئايا ئـةم بـَى دةنطيـة ر ةزامةنديـة يـان ئيهماليـة، كـة بـؤ هـةر دوو          
حاَلةتةكــة ثَيويســتة وةآلممــان هــةبَيت، ثَيويســتة ىَل ثرســينةوةمشان لةبةرامبــةر ئــةو وةآلمانــةدا هــةبَيت،    

ة قسةكانى دا ئيشـارةى بـةوة كـرد هـةوَلى سياسـى و دبَؤماسـى       ثرسيارَيكى تر جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان ل
ــوَى          ــة ك ــ ، ب ــة ض ــةو هةوآلن ــزا  ئ ــةوَى ب ــةمان دةم ــدامَيكى ثةرل ــو ئةن ــؤم وةك ــؤ خ ــن ب ــرةوة م دراوة، لَي
طةيشتوون، هةنطاوى دواى ئةوة ضية، كة سةرؤكايةتى ثةرلـةمان بـريى ىَل كردووةتـةوة، ضـونكة ثَيشـرت لـة       

ةر نةكراوة، لةم دوو ثرسيارةوة من دةر ؤمـة سـةر ضـةند ثَيشـنيارَيا، مـن ثَيشـنيار       كؤبوونةوةدا قسةى لةس
دةكةم ثةرلةمان بة دوو ئاراستةدا ئين بكات، ئاراستةيةكيان تايبـةت بَيـت بـة كـاركردن لةسـةر حكومـةت،       
ئةوين بة تةوسية كردن بؤ حكومةت كة بـة ثةلـة بكةوَيتـة خـؤ بـؤ ئـين كـردن لةسـةر ئاسـتى ياسـايى و           

ياســى و كؤمــةكى مــاددى بــؤ ئــةم كَيشــةية، ئةمــة يــةكَيا لــة تةوســيةكان بَيـــت  يــان كؤمــةَلَيا تةوســية   س
لةسةرئاسـيت ثةرلـةمان، خـؤي ثةرلـةمان خـاوةني بودجةيـةكي تايبةتـة، مـن         ن بيكات بؤ حكومةت ثةرلةما

ثةرلـةمان لـة    ثَيشنيار دةكةم، هةتا ئةو كاتـةي حكومـةت لـةو بودجـةي لـةناكاو و كتـوثر ة كؤمـةك دةكـات،        
بودجــةي تايبــةتي خــؤي كؤمــةك بــؤ ئــةو خةَلكــة ئاوارةيــة بكــات، هــةروةها ثةرلــةمان بةياننامــةي ئيدانــة  
دةربكات، بؤ ئةو دياردةيةو ئاراستةي هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكاني بكات، ثَيشنياري كؤتاييم ئةوةية كة 

بهَينَيـت، بـؤ بةدواداضـووني جَيبـةجَي كردنـي      ثةرلةمان بؤ ئةم بارودؤخة نائاسايية ليذنةيةكي كاتي ثَيـا  
ئـةو تةوصـياتانةي كــة دةيكـات و ثَيشكةشـي حكومــةتي دةكـات، بــؤ ئـةوةي ضارةسـةر كردنــي ئـةم كَيشــةية         

 .لةضوارضَيوةي دانيشتنَيكي ثةرلةمان و قسة كردندا كؤتايي ثَي نةيةت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .موور َيزدار ثَيشةوا تؤري ، رةر
 :بةر َيز ثَيشةوا تؤري  مغديد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسيت ديارةو الي هةموومان ر وون و ئاشكراية، كـة مةبةسـت لـة تؤثبـاران كردنـي ناوضـة سـنوورييةكان،        
بووني هَيزةكاني ثذاك و ثةكةكةية لةو ناوضة سنووريانةدا، ئـةوة شـتَيكة ناتوانـدرَي ئينكـاري لـَي بكرَيـت،       

ــةرَيمي      بــةآلم ــةتي ه ــةمان و حكوم ــيت ثةرل ــيت هةَلوَيس ــي بكــةم، بةر اس ــرةدا باس ــتمة لَي ــن مةبةس ــةوةي م ئ
ــةماني        ــةرؤكايةتي ثةرل ــة س ــن دةبواي ــةر ةئي م ــووة، ب ــت ب ــةم ر ووداوة زؤر سس ــت ئ ــة ئاس ــة ل ــتانة، ك كوردس

َيندرَيت، لةسـةر  كوردستان ثَيشنياري ئةوةي بكرداية، كة ليذنةيةك بة زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيكبه
ميزانيــةي ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان مةبَــةكَيا تــةرخان بكرَيــت، بــؤ هاوكــاري و كؤمــةكي ئــةو   
خَيزانانةي كة لة دَييةكاني خؤيان ئاوارة بوون، ئَيستا لة ذيانَيكي زؤر ناخؤشدان و ذيان بةسةر دةبةن، ئةو 

و ر اثـؤرتَيكي ئامـادة بكردايـةو سـةبارةت بـةذياني      ليذنةية بةزووترين كات سةرداني ئةو ناوضانةي بكرداية
ئةو هاووآلتيانةي كة لةوَي دةذَين و ذيان بةسةر دةبةن، دواترين سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني كوردسـتان ئـةم     
ر اثؤرتــةي بناردايــة بــؤ ســةرؤكايةتي ئةجنومــةني وةزيــران، بــةزووترين كــاتين ســةرؤكايةتي ئةجنومــةني   

كردايـة بـؤ بـةهاناوة ضـووني ئـةو خَيزانانـة، لةاليـةكي تريشـةوة هةَلوَيسـيت          وةزيران ليذنةيةكي تةشكيل ب
سةرؤكايةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان تا ئَيستا بةشَيوةيةكي ر وون و ئاشكرا نية، زؤر سستة، بؤ اوونة 

وز خةَلكي ئةو ناوضانة تاكي ئةم حكومةتةن و دانيشتووي هةرَيمي كوردستانن، خـةَلكي كوردسـتانن، مـةرر   
واية حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةهانايانةوة بيَيت، ئةمة لة كاتَيكداية كة تؤثباران كردني ئةم ناوضانة 
بةردةوامة تا ئةم كاتةش، بةآلم لـةو كاتـةدا سـةرؤكي حكومـةتي كوردسـتان و وةزيـري ثَيشـمةرطة، بـةكاري         

ئـةم دوانـة، يـةكَيكيان بـة حـوكمي       حزبيةوة خةريكن، بةشَيا لة ئةركي بةرثرسيارَييت دةكةوَيتة ئةسـتؤي 
ئةوةي كة سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيرانـة، ئـةوي تريشـيان بـة حـوكمي ئـةوةي كـة وةزيـري ثَيشـمةرطةية،            
ثَيشـمةرطةش بـة ثاسـةواني هـةرَيم لـة دةسـتووري عَيراقــدا نـاوي هـاتووة، لةاليـةكي تـرةوة، ذمارةيـةك لــة            

وردستان، لةكاتي تؤثباران كردني ئةم ناوضانةدا، بـةر ةئي  وةزيري بةر َيز لةسةرةردان، لةدةرةوةي هةرَيمي ك
من ئةطةر ئةمانة هاووآلتي ئةم حكومةتةن، سةرةر اي ئـةوةي كـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ناتوانَيـت       
تؤثباران كردنةكان ر ابطرَيت، بةآلم بةالني كةمةوة دةتوانَي سةرةتا ترين ثَيداويستيةكانيان بؤ داب  بكـات،  

ة ئةو ليذنةية سةردانيان بكات و لَييان بكؤَلَيتةوة بزانـَي ثَيداويسـيت ئةمانـة ضـية،، بةر اسـيت مـن       بةوةي ك
طوَيبيسيت ئةوة بووم وةردَيكي حكومةت بة سةرؤكايةتي ثارَيزطار سـةرداني ئـةم ناوضـةيةي كـردووة، هـةر      

ا ئـةم كاتـةش حكومـةتي هـةرَيمي     ماَلَيا بر ي مَيؤنَيا ديناري داونةتَي، كارةسـات لَيرةدايـة تـا ئَيسـتاش، تـ     
كوردستان ر ةئي واية كة خـةَلكي ئـةم هةرَيمـة، تـاكي ئـةم حكومةتـة، كَيشـةو موشـكيَةي ثارةيـة، بةر اسـيت           
ئةمانــة كَيشــةيان ثــارة نيــة، ر ةنطــة بةشــَيكي زؤري لةمانــة وةزعيــان زؤر بــاش بَيــت و مــةر وماآلتيان جــَي    

وةكاني خؤيـان بـةجَي هَيشـتووة لـة ترسـي تؤثبـاران رريـاي هـي          هَيشتيَب، زةرعاتيان بةجَي هَيشتيَب، خانو
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ــة، وةرة        ــةم خةَلكـ ــدةيت بـ ــارة بـ ــت ثـ ــؤ بَييـ ــةوةي تـ ــةجياتي ئـ ــةآلم لـ ــوون، بـ ــاز بـ ــة دةربـ ــةوتوون كـ نةكـ
ثَيداويستيةكانيان بؤ داب  بكة، لة ئاوي خواردنةوة، لة بنكةي تةندروسيت، لة شوَيين حةوانةوة، دةكرَي و 

ةية، بؤية بةر اسيت ئةمة جَيطاي هةَلوَيستةية، دوا شـت كـة مـن َـةوَيت قسـةي لةسـةر       كؤمةَلَيا شيت تر ه
بكةم، ئةوةية كة طوَي بيسيت هةواَلَيا بووم، طواية لةسةر زاري سةرريي كؤماري ئيسالمي ئَيران لة بةكداد، 

ــران ر اطةيةنــدراوة كــة تــا ئَيســتا حكومــةتي عَيراقــي بةشــَيوةيةكي ر ةمســي داواي لــة كؤمــاري ئ    يســالمي ئَي
نةكردووة كة تؤثبارانةكان ر ابطرَيت، بةر اسيت ئةطةر ئةم هةواَلة ر است بَيت جَيطاي ثرسيارة، لة كاتَيكدا كة 
ئَيمة سةرؤك كؤماري عَيراقي ريدر ال كوردة، جَيطري ئةجنومةني وةزيـران كـوردة، وةزيـري دةرةوة كـوردة،     

ــة     ــة ئةمان ــةي باش ــوردة، ئ ــراق ك ــاالري عَي ــوثا س ــةري   س ــة، نوَين ــةرمان هةي ــدا نوَين ــية،، لةكاتَيك ــيان ض ئيش
حكومةتي كوردستان لة كؤماري ئيسالمي ئَيران، ئةي نوَينـةري حكومـةتي هـةرَيم ئيشـي ضـية،، بؤيـة مـن        
داوا دةكةم هةرضي زووترة ليذنةيةك ثَيا بَيت لة وةزارةتي دارايي و وةزارةتةكاني تر بـؤ ئـةوةي بـةهاناي    

 .ين و سةرةتا ترين مارةكانيان بؤ داب  بكةن، زؤر سوثاسئةم هاووآلتيانةوة ب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار دكتؤر زانا، رةرموو
 : ة كريم رؤو زانا . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــان      ــةدا كورتي ــةم كؤبوونةوةي ــة ل ــة هةم ــنيازانةي ك ــةو ثَيش ــةوَل دةدةم ئ ــةمان، ه ــداماني ثةرل ــةر َيزان ئةن  ب

بكةمةوة لةضةند خاَلَيكي سةرةكيدا، وَير اي ثشتطريي كرد  بؤ هاوكارا  بةتايبـةت بـؤ ئـةو ئةركانـةي كـة      
ثَيويســتة لةســةر شــاني ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان و ســةرؤكايةتي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان بــة ئــةجنام  

 .بطةيةندرَيت، ثَيشنياز دةكةم لةم خاآلنةي خوارةوةدا
ان درك بةو كةم وكور يانة دةكةين كة لةاليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة هةية، ئَيمة هةمووم: يةكةم

ؤَلـي  ر ةنطة ثاساوةكان زؤر بن، جيـاوازين بـن، بـةآلم طـرنطرتين شـت ئةوةيـة كـة ثَيويسـتة لـةم حاَلةتـةدا ر           
دروسـت  حكومةتي هةرَيمي كوردستان تةرعيل بكرَيت، جا ئةركي ئَيمةية كـة ئـةم رشـارة لةسـةر حكومـةت      

ــةمان      ــةر ئــةم حاَلةتــة، لةه ــةوةي وةزيــرة ثةيوةنديــدارةكان و حكومةتــة لةس بكــةين، يــاخود بــةئاطا هَينان
كاتيشدا ر ؤَلي نوَينةري كوردين لة بةكـدا، جـا ض لـة ر َيطـاي ئَيمـةوة بَيـت لـة ثةرلـةمان، يـاخود لـة ر َيطـاي            

وةية هةية لة بةكداد سـةرقاَلي ثَيكهَينـاني   حكومةتةوة بَيت، بة ئاطادار كردنةوةيان ئةطةر دؤخَيكي لةو شَي
كابينةي حكوم  و كةمتةرخةمييةك هةية، ئةوان كَيشـةيان نيـة، ضـونكة ئـةوان لـة ئةزمـةي رةكـةيا زؤر        
دةست و برد ضي ناوضةي خؤيـان بـوو زوو لَيـي هاتنـة دةسـت و بـرد، ئـةوة ئيشـي ئَيمةيـة هـي نوَينـةراني            

ة بطَير َيت بؤ ئةوةي ئةو بابةتـة بكاتـة ثرسـَيكي ر اي طشـيت جيهـاني و      كوردة لة بةكداد، كة بتوانن ئةو ر ؤَل
قونسـوَليةي كـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا هةيـة و نةتـةوة        ( 16)بتوان  لة ر َيطـاي ئاطـادار كردنـةوةي ئـةو     

 يةكطرتووةكان و جاميعةي وآلتاني عةرةبي و كؤنطرةي موئتةمةري ئيسالمي، ئةم وآلتانة هةموويان ئاطادار
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بكرَينةوة و بكرَيتة كَيشةيةكي ر اي طشيت جيهاني، بؤ ئةوةي ضيرت ئةم بابةتـة جديـةتَيا لةاليـةن ئَيمـةوة     
 .بةدي بكرَيت، ئةطةر كةمتةرخةمييةك هةية لةناوةنددا ئَيمةش بةرثرس نةب  لةو كةمتةر خةمييةدا

سـةر شـاني حكومـةتي هـةرَيمي     بة بر واي من ئةمة بةرثرسيارَيتيةكي قانوني و ئةخالقيشـة، كـة لة  : دووةم
كوردستان و بةرثرسي يةكة ئيدارييةكان، وةكـو بـةر َيز دكتـؤر شـاهؤ ئامـاذةي ثَيكـرد، كـة ر َيطـة نـةدرَيت و          
ــة           ــةو زةمين ــة ئ ــةماوةري، ئةم ــةعالياتي ج ــةَلَيا ر ــداني كؤم ــة ئةجنام ــان ب ــة هاووآلتي ــةكرَيت ل ــري ن ر َيط

ي دةكات، لة زةوي خؤي دةكات، لة خاكي خؤي دةكات، بـا  جةماوةريية كة خةَلا داكؤكي لة هاووآلتياني خؤ
دةزطـا ر ةمسيــةكاني دةوَلــةت سةرثةرشــيت ئــةو ر َيثَيــوان و نار ةزاييــة جةماوةريانــة بكــةن، لــة ضــؤنيةتي بــة  
ــةو        ــةر ئ ــةون لةس ــا بك ــةن و ر َي ــيت بك ــان سةرثةرش ــا خؤي ــةن، ب ــَي بك ــان ل ــةك ر َيطريي ــدني ن ئــةجنام طةيان

هَيندرَيت، بةآلم طرنطرتين شت ئةوةية كة ر َيطرييان لـَي نـةكرَيت، بـة ئـةجنام دانـي      درومشانةي كة بةكار دة
ئــةو طوزارشــتانةي كــة لةاليــةن هاووآلتيانــةوة بــة ئــةجنام دةطةيةنــدرَيت، ضــونكة بةر اســيت تــؤ لــة اليــةك    

تؤ ر َيطـري لـَي   كَيشةيةكت هةية، تؤثباراني ناوضةكانت دةكرَيت، لةدةسةآلتي تؤدا نية، بةآلم لةهةمان كاتدا 
دةكةيت كة هاووآلتيت تةعبري لةئريادةي خؤي بكات، وآلتَيا كة خـؤي لـة نـاوخؤي خؤيـدا ر ؤذانـة دةيـان و       
ســةدان خؤثيشــانداني جيــاواز دةكرَيــت، كةضــي كــة تؤثبــاراني وآلتةكــةي دةكرَيــت تــؤ ر َيطــري بكــةيت لــة    

ة ئاطاداري حكومةت و وةزارةتي ناوخؤ و هاووآلتي خؤت، وا هةست دةكةم ئةمة ئيزديواجَيتَيكة كة مةرروز
بةرثرسي يةكة ئيدارييةكان بكرَيتةوة، بةثَييي ر َينماييةكاني وةزارةتي ناوخؤ كة ر َيطـري نةكـةن كـة داواي    

 .مؤَلةتيان لَي دةكرَيت بؤ ئةجنامداني ئةو رةعاليةتة جةماوةرييانة
َيشـوو خؤمـان بينيمـان كـة ضـةند بةرثرسـَيكي       بةثَييي هةندَي لة حاَلةتةكاني ثَيشـوو ئـةزمووني ث  : سَييةم

ئرياني كة لة هةرَيمي كوردستاندا تةواجوديان هةبووة، لةوانة قونسوَلي ئَيراني لة هـةرَيمي كوردسـتاندا لـة    
ضــةند بؤنةيــةكي جيــاوازدا باســي لــةوة كــردووة، كــة جــاري وا هــةبووة لــة هــةرَيمي كوردســتاندا تؤثبــاران   

طـةَل هـةرَيمي كوردسـتاندا، بـةر َيزان ئةمـة كارةسـاتَيكي زؤر طةورةيـة، هـةر         كردنةكة بة تةنسـي  كـراوة، لة  
بةرثرسَيكي حكومي تةنسي ي كردبَي لةطةَل حكومةتي ئَيرانيدا بؤ تؤثباران كردن، بةشـدارة لـةو تؤثبـاران    
كردنــة، بةشــدارة لــةو تاوانــةش، مــةرروزة لةســةر ثةرلــةماني كوردســتان بةهــةر شــَيوةيةك كــة زانــرا هــةر  

رثرســَيكي ر ةمســي حكوميمــان هــةبووبَيت، بةشــَيوةيةك لــة شــَيوةكان بةر ةزامةنــدي زارةكــي بَيــت يــاخود بة
نووسراو، يان لة هةر كؤبوونةوةيةكدا هةبووبَيت، توونـدترين ئيررائـات بةرامبـةر بـةو بةرثرسـة بكرَيـت،       

شـتوكاَل، لـة وَيـران كردنـي     ضونكة ئةو تاوانةي كة ئةكرَيت، لةبةهةدةر داني ساماني وآلت، لة رةوتانـدني ك 
طوندةكان، لةزةرةرو زياني مادي و طياني، ئةوة ثشكي ئةكةوَيتة سةر ئةو بةرثرسة حكومية، ئةطةر بةشدار 
بووني لةو شَيوةي هةبووبَيت، بؤية من ثشتطريي لةو ر ةئية دةكةم كـة ليذنةيـةكي ثةرلـةماني هـةبَيت، بـؤ      

يَيت، ئةطةر ئةوان بةشدارن، بةر اسيت ئةطةر بةشدار بـن لـة   بةدواداضوون بةدواي حةقي ةتي ئةم ئيشةدا ب
 .كؤبوونةوةدا ئةوا بةشداريشن لة تاوانةكةدا
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كة كؤتايية، ئةطةر بةحوكمي ئةو ثةيوةندييةي ماوةي ر ابردوو بَيت، تةبعةن هةموومان ثشـتطريي  : ضوارةم
دروســت هــةبَيت لــةنَيوان هــةرَيمي لــةوة دةكــةين كــة ثةيوةندييــةكي دؤســتانة و ئــاَلوطؤر َيكي بازرطــاني تةن 

كوردستان و سةرجةم وآلتاني دراوسَيدا، بةآلم ئةكرَيت وةكو كـارتَيكي رشـار حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان      
لةم قؤناكةدا تةؤيدي هةندَي لةو ثةيوةندييانة بكات، بؤ اوونة كارَيكي هاوبةش هةبَيت، لة ئايندةيةكي 

، لة ئةجنامداني ثَيشانطايةكي هاوبةش، من ثَيشنياز دةكةم ئةمة وةكـو  نزيكدا لة كردنةوةي بازار ي هاوبةش
كارتَيكي رشار بةكار بهَيندرَيت، بةالني كةمي لةم قؤناكةدا تةؤيد بكرَيت، تا كاتَيكي دياري كراو، هـةتاكو  
 بتوان  ضارةسةرَيا بدؤزينةوة بـؤ ئـةم دؤخـة، ضـونكة ئةوانـةي كـة لـة سـنوورةكانن هـي  رـةرقيان نيـة،           

لةطةَل ئةوانةي كة لة شارةكانن، ئةوان كة زيانيان لَي دةكةوَيت بَيطومان ئَيمـةش بةشـدارين لـةو زيانانـةدا،     
ئةطةر خؤشيةكيشيان هةبَيت ئةوة بةراسيت كاري ئَيمةية كـة بتـوان  ئـةو خـؤش طوزةرانيـةيان بـؤ دابـ         

 .بكةين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموور َيزدار جعفر عَي، 
 :بةر َيز جعفر عَي رسول

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرةتا دةمةوَيت بةو ثرسيارة دةست ثَي بكةم، ئايا بةر اسيت ئَيمة هاووآلتي دةوَلـةتي عَيـراق ، ئةطـةر    
قةرارة ئَيمـة هـاووآلتي دةوَلـةتي عَيراقـي بـ ، ئايـا دةوَلـةتي عَيراقـي بـةثَييي دةسـتوور، بـةثَييي هـةردوو             

ر اسـتةوخؤ بةرثرسـيار نيـة لـة ثاراسـتين سـةروةت و سـامان و طيـاني تـاك بـةتاكي           ( 112و  129)ددةي ما
خةَلكي ئةم وآلتة، ئةطةر بةرثرسيارة من بة ئاراستةيةكي تردا ثرسيارةكة دةكةم، بؤضي لةمةسـةلةي ثـارة   

ئامـادةش نيـة بيـَيتة ذَيربـاري     وسامان و داهاتي ئةم وآلتة، دَلؤث، دَلؤث، رَ ، بة رَ  لَيي دةكؤَلَيتـةوة، و  
دانووسانَيكي نامةشروعةوة لةسةر ئةم مةوزوعة، بةآلم لةسةر خوَيين هاووآلتياني كورد لةم هةرَيمةدا، كـة  
ئــةو بةرثرســي ر اســتةوخؤية لــة ثاراســتين ســيادةو طيــان هاووآلتيــةكاني نايةتــة دةنــب و قســةيةك ناكــات،   

ياساييةوة وةكو ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشرت باسـيان كـرد، دةوَلـةتي    لةكاتَيكدا كة سيادةي ئةم وآلتة، لةر ووي 
ــَيكي      ــة بةشـ ــنم ئةمـ ــة مـــن واي دةبيـ ــيارة،  بؤيـ ــرةدا بةرثرسـ ــةتي ريـــدر الي لَيـ ــي، دةوَلـ مةركـــةزي عَيراقـ
ــتؤي        ــة ئةس ــي دةكةوَيت ــةوة، بةشَيكيش ــةزي عَيراقي ــةتي مةرك ــتؤي دةوَل ــة ئةس ــيارَيتيةكة دةكةوَيت بةرثرس

ــةرَيمي   ــةتي ه ــر اي        حكوم ــة وَي ــتا ئَيم ــاوةكو ئَيس ــتان ت ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةناوخؤدا حكوم ــتان، ل كوردس
دةستخؤشيمان لةو هةنطاوانةي كـة تـا ئَيسـتا هـةَليان هَينـاوة، لـةو هةنطاوانـةي كـة تـاكو ئَيسـتا ناوييانـة ض            

حكومـةتي   سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان، ض ئةندام ثةرلةمانة بـةر َيزةكان، كـة سـةردانيان كـردوون، ض    
هةرَيمي كوردستانين لةو بةياننامانةي كة دةريان كردوون، بةآلم دةبَي ئةوة بزان  و لةو ر استية تَيبطةين 
ــؤ             ــة ب ــام ني ــر ك ــي ت ــة ض ــة، وات ــام ني ــردن ك ــة ك ــةو ئيدان ــةنها بةياننام ــة ت ــة، وات ــام ني ــة ك ــة بةياننام ك

كةكـةي خؤمانـةوة هةيـة، ئَيمـة كاتَيـا      ضارةسةركردني بابةتَيا كة ثةيوةنـدي بـة ضارةنووسـي ذيـاني خةلَ    
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رؤذَيكـين هَيشـتا تؤثبارانـةكان بـة      02بةياننامة دةردةكةين، بةآلم دواي بةياننامةكان تةماشا دةكةين بـة  
شَيوةي بةهَيز تر بةردةوامة، هَيشتا ذياني خةَلكي، هاووآلتياني سةر سنوور و طوندةكاني سنووري ثشتدةرو 

كان و ناحيةكاني سةنطةسةرو ذاراوة، ثَيشرتين ناوضةكاني بادينان، زاخـؤ،  ناوضةي حاجي ئؤمةران و سيدة
ئاكرَي لة ذَير هةر ةشةو مةترسي بؤمباباران و ررؤكةكاني توركياو ئَيراندا بوون، بؤية بة ثَيويسيت دةزان  
 كــة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان جــدي تــر لــةو مةســةلةية بكؤَلَيتــةوة، جــدي تــر بةدواداضــوون بــؤ ئــةو

ــؤ       ــةكاني ثةيوةنــدي خــؤي باشــرت  اتــة طــةر  بــؤ لَيكؤَلينــةوة، بــؤ بةدواداضــوون، ب مةســةلةية بكــات، كةناَل
ديراسةت كردن، بؤ تةنسي  كردن، لةطةَل حكومةتي مةركةزي عَيراقي بؤ ئةوةي موعالةجةيـةكي ر يشـةيي   

ةبَيتـةوة، ضـونكة ئةطـةر    و جةزري بؤ ئةو مةسةلةية بدؤزَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي ضـيرت ئـةم حاَلةتـة دووبـارة ن       
ثاساو بووني طةريالكاني ثةذاك و ثةكةكة بَيت، ئَيمة طومانَيكمان لةوان نية، كـة ر ةنطـة بـؤ مـودةتَيكي زؤر     
لةوة درَيذتر ئةم طةرياليانة لةم سنوورانةدا ََيننةوة، كةم هَيزين هةبَيت بتوانَي لة ئَيران و لـة هـةرَيمي   

اسيت، بؤية دةبَي ئَيمة بةدواي موعالةجةيةكـدا  اوضانةدا هةَلبكةنَيت بةركوردستانين ئةم طةرياليانة لةم ن
بطــةر َي  كــة دةوَلــةتي ئَيرانــي ئيحرتامــي ســةروةري و ســيادةي دةوَلــةتي عَيــراق و هــةرَيمي كوردســتانين   

َيكي بطرَيت، ضونكة هةر ثَيشَيل كردنَيا ثَيشَيل كردني هةموو قـةوان  و مةواسـي َيكي نَيودةوَلةتيـة، خـالَ    
تر كة دةمةوَيت ئاماذةي ثَي بدةم، مةسةلةي هَيزي ثَيشمةرطةية، ئَيمة لةطةَل ر َيزي زؤرمان بؤ هةموو ئةو 
بةر َيزانــةي كــة لــةناو هَيزةكــاني ثَيشــمةرطةدا بةشــَيوازي جياجيــا ر َيكخــراون، بــةآلم ئــةركي ثاراســتين           

مــة تةماشــا دةكــةين كــة هــةموو ئــةو  ســنوورةكاني هــةرَيم، لــة ئةســتؤي ثاســةواناني ســنووري هةرَيمــة، ئيَ  
شوَينانةي كة ئَيـران لـة ئَيسـتادا بـة هَيـزي ثيـادة تَييـدا هاتووةتـة ذوورةوة، هاتووةتـة نـاو خـاكي هـةرَيمي             
كوردستانةوة، ئةو شوَينانةن كة هَيزي ثَيشمةرطةي تَيدا مةوجود نيـة، ئـةوةي كـة مـن ئاطـادارم لـة حـاجي        

وة، لــة ناوضــةي بامشــاخ نــةهاتووة لــة ناوضــةي زةَلــي و نــاو زةنــب   ئؤمــةران نــةهاتووة، لــة ســيدةكان هــاتو 
نــةهاتووة، ضــونكة ر ةبايــةو هَيــزي ثَيشــمةرطةي تَيــدا مــةوجودة، لــة ناوضــةي طــةناو خنــدؤَل كــة ناوضــةي   
سنوورية لة ثشتدةر كةس نةهاتووةتـة ذوورَي، هـي  هَيزَيكـي ئَيرانـي، هـي  ثاسـدارَيكي ئَيرانـي نـةهاتووة،         

مـةران، ئةطـةر بةهةَلـةدا نةضـوومب كـةس نـةهاتووة، لةناوضـةيةك هـاتووة كـة هـي  هَيـزي            لةناو حـاجي ئؤ 
ثَيشمةرطةي لَي نية، ئايا ناكرَيت ئَيمة لة جياتي ئةوةي هَيزي ثَيشمةرطة دووبارةي دةكةمةوة لةطةَل ر َيزي 

انن كــارَيكي ئــةوتؤ زؤرمــان بــؤ مانــدووبوونيان، لــةجياتي ئــةوةي لــة دَيطةَلــةيان دابنــَي ، كــة ر ةنطــة نــةتو  
جَيبــةجَي بكــةن لةوَيــدا، لــةجياتي ئــةوة لــة ســةيتةرةي تؤثزاوايــان دابنــَي ، يــان لــة نــاوخؤي شــارةكانيان   
دابنَي ، باشرت نية ئَيمة بتوان  بةشَيا لةم هَيزانة ثَين ر ووداني حاَلةتة نائاساييةكان بطوازينةوة بؤ ئةو 

ة هاتنة ذوورةوةي ئةو هَيزانةي كة هةميشة ئامادةن بؤ هاتنـة  شوَينانةي كة هةست دةكةين درزَيا هةية ل
ذوورةوة بؤ ناو هةرَيم، خاَلَيكي تر من ثَيشنيار دةكةم كة لةدواي وةستاندني ئةم تؤثبارانة، ئَيمة هـةر بـري   
لةوةستاندني نةكةينةوة، بري لةدواي وةستانةكةشـي بكةينـةوة، ضـونكة كـة وةسـتا بَيخـةم لَيـي دانةنيشـ ،         

واي وةستاني ئَيمة دةزان  لة حاَلةتي تؤثبارانةكة زةرةرو زيانَيكي يـةكرار زؤر بـة ر ةزو بـاخي خـةَلكي     لةد
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ناوضةكة كةوتووة، طة  وجؤ، ر ووبةرَيكي زؤري زةويي و زاري داضَيندراو بةطة  و جؤ سوتَينراوة، خةَلا 
جـةبار كـة شـةهيد كـراوة، تةنانـةت       شةهيد بووة، تةنانةت ئةم بةسؤزة، ئةم مناَلة هةرزةكارةي كيـي كـاك  

بةداخـةوة وةك ثَيويســت ســةرداني ثرسةكةشــي نــةكراوة لــة ســنوورةكةدا، كــة ئَيمــة ضــووين بــؤالي، هــةوَل  
بدرَيت ئةم زيانة قورسةي كة بةذَيرخاني ئابووري ناوضةكةو دواجارين بة هةرَيمي كوردسـتان دةكـةوَيت،   

سـاَلة خـةَلا خـةريكي داضـاندنةوةي      12وةكو ئَيستا زيـاتر لـة   ئةمة بةرهةمي ر ةنطة لةدواي ر اثةر ينةوة تا
ئةم ر ةزو باخةية، خةريكي دروست كردنةوةي كورة هةنطةكانيـةتي لـةم ناوضـانةدا، تـؤ لـةماوةي مانطَيكـدا       

ساَلي ماندووبووني خةَلا لةر ووي ئابوورييةوة دةهَينيتةوة سـةر   12ساَلي خةَلا، بةرهةمي  12بةرهةمي 
نها زيـان نيـة بـة خـودي ئـةم شةخيـةي كـة خـاوةني كـورة هةنطةكـةو ر ةزو بـاخ و طـة  و             سفر، ئةمـة تـة  

سـاَلي   12جؤكةية، بةَلكو زيانَيكي قورسة بة ذَيرخاني ئابووري هةرَيمي كوردستان كـة ر ةنطـة نـةتوانَي بـة     
اي وةستاندني تر ئةم ر ةزو باخة بَينَيتةوة سةر دؤخي سروشيت خؤي، بؤية داوا دةكةم ضةند دةكرَيت لةدو

تؤثبارانةكــة كؤمــةكي خــةَلكي ئــةم ناوضــانة بكرَيــت، بــؤ ئــةوةي كــة قــةرةبووي زيــان و زةرةرةكانيــان بــؤ    
هـةوَل بـدرَيت لـة ر َيطـاي دةزطاكـاني مـ  و دةزطاكـاني تايبةدةنـد ضـونكة          : دووةم: بكرَيتةوة، ئةمة يةكةم

ضـةيةك دةكرَيـت، ر ةنطـة زؤر طولـة تـؤث هـةبَيت       ئَيمة دةبَي ئةوةمان لةبةرضاو بَيت كاتَي كة تؤثباراني ناو
ََةن هةر نةتةقَيتةوة، ياخود لةو كاتةي كة تؤث دةهاوَيت مةرج نية هةموو طولـة تؤثـةكان بتةقنـةوة،     ئةص
ر ةنطة زؤر تةقةمةني ترسناك و  خةتةرناك بةجَي ََينَيت لة دواي خؤي، كاتَي كة ئةو خةَلكة دةضـَيتةوة،  

ري بكات لةكاتَيكدا كة خةريكي كشتوكاَل و ئـاودَيري دةبـن لـة ناوضـةكاني خؤيانـدا،      منداَل و خةَلا دةستكا
َََيـت، بؤيـة طرنطـة حكومـةتي هـةرَيم             بةدواندا بتةقَيتةوةو دواتـرين زيـاني تـر بـةدواي خؤيـدا بـةجَي بهَي

ــا لةوةشــدا اليــةن و دةزطــا بةرثرســةكاني خــؤي بةجــدي ئاطــادار بكاتــةوة، ليذنــةي تايبةدةنــديان لــَي     ثَي
بهَينَيــت، كــة بطةنــة ناوضــةكان و مةســحَيكي تــةواوي ناوضــةكة بكــةن، بــؤ ئــةوةي ثــاكي بكةنــةوة لــة هــةر   

 .ثامشاوةيةكي ضةك و تةقةمةني كة لةو ناوضانةدا بةجَي دةمَينَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار طوليزار خان، رةرموو
 :بةر َيز طوليزار قادر امساعيل

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
جَيطــاي داخ و نيطةرانيــة كــة ضــةند ر ؤذة تؤثبــاران ســةر ســنوورةكاني طرتؤتــةوة، كــة ئــةم خةَلكــة دامــاوة    
بةدرَيذايي ئةو ضةند شةو ور ؤذة ئاوارةن و جَيطاي خةو و ئيسرتاحةتيشيان نية، بةر اسيت ئَيمة هـةموومان  

درَيـذايي شـؤر ش و كوردايـةتي خـةَلكي سـةر سـنوور،       قةرزدارين بةخـةَلكاني سـةر سـنوور، لةبـةر ئـةوةي بة     
ثاَلثشيت شؤر ش و كوردايةتي بووة، نازا  تاكةي دةبَي ئاطر و ئاسن بةسةرياندا ببارَي لةهةموو زرورَيكـدا،،  
ئةوانة بةدرَيذايي مَيذوو بوونةتة ذَير ثَي، زةحيةي زؤريان داوة، هةر لة مةر وماآلت، هةر لة كشتوكاَل، هةر 

ن، بةر اسيت هةر وةكو طومت، ئَيمة هةموومان قةرزدارين بةوانة، لةبةر ئةوة داوا دةكةين بـةزووترين  لةخوَي
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كات ئـةو تؤثبارانـة ر ابطريَيـت، هـةوَلي جـدييان بـؤ بـدرَيت، قـةرةبووي مادديـان بـة تـةواوي بـؤ بكرَيتـةوة،              
بة زووترين كات طفتوطؤ بكات  نيطةرانيش  بةوةي كة حكومةتي عَيراق كةمتةرخةمة، لةكاتَيكدا دةيتواني

 .لةطةَل ئَيران و ئةو تؤثبارانة ر ابطرَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، بةررين خان، رةرموو
 
 
 

 :بةر َيز بةررين حس  خةليفة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان كردنــي ناوضــة ســنوورييةكاني بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان، ســةبارةت بــة قســة كــردن لةســةر تؤثبــار 
هــةرَيمي كوردســتان لةاليــةن ســوثاي ثاســداراني ئَيــران و هَيــزة ســةربازييةكاني ئَيــران و بةزانــدني خــاكي   

كم و دروست كردني ثَيطةي سةربازي لةناو سنووري هةرَيمي كوردسـتاندا،   0هةرَيمي كوردستان بة قوآليي 
و بنــةماكاني دراوســَييةتي و ر َيــز نةطرتنــة لــة بنــةماكاني  ئةمــة مانــاي ثَيشــَيَكارييةكي تــةواوي ثرةنســيث

دراوسَييةتي لةاليةن كؤماري ئيسالمي ئَيرانـةوة، هـةروةها دةسـت درَيـذي كـردن و دةسـت بـردن و تةعـةدا         
كردنة لة سةروةرييةكاني خاكي عَيـراق و بةزانـدني خـاكي عَيراقـة، جـا بؤيـة ثَيويسـتة لةسـةر حكومـةتي          

ماكاني هاوسَييةتي لةطةَل دراوسَيكاني بطرَيت، تاكة زةرةرمةنـدي سـةرةكين لـةم كَيشـةدا     ئَيران ر َيز لة بنة
لـةم كارةسـاتانةدا بـريت  لـة طونـد نشـينةكاني  سـةر سـنوورةكاني هـةرَيمي كوردسـتان، سـةرةر اي كــةوتين            

ََطةكاني دانيشتواني ئةو ناوضانة، وة ك دةبين  كة شـةهيد  زةرةرو زيانَيكي زؤر لة ر ةزو باخ و بَيستان و كَي
و برينداريشــي لــَي كةوتووةتــةوة، بؤيــة ئــةوة جَيطــاي نيطةرانيــة هــةتاوةكو ئَيســتاش حكومــةتي عَيــراقين 
هةَلوَيســتَيكي جــدي، هةَلوَيســتَيكي تونــدي ســةبارةت بــةو مةوزوعــة، ســةبارةت بــةو كَيشــة كارةســات بــارة     

 3رؤذ و  0ةسةلةي تؤثباران كـردن ر ؤذَيـا و   نةنواندووة، بؤية دةبين  كة قسة كردن لةسةر تؤثباران و م
ر ؤذ نية، بةَلكو ضي تر ثَيويستة قبوَل نةكرَيت، ئةطةر بَيت و لةاليةن سنووري هـةرَيمي كوردسـتانةوة يـان    
لةاليةن جنوبي عَيراقةوة، لةاليةن سوثاي عَيراقةوة، يان هَيزي ثَيشمةرطةي عَيراقةوة، تةنانةت يةك طولة 

ري ئيسـالمي ئَيـران بكرايـة ئـةو كاتـة وةآلم و ر ةدي كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران بـؤ ئـةم           تؤث ئاراسـتةي كؤمـا  
مةوزوعة، ضؤن ئةبوو،، ئايا هةآليةكي طةورةو رةوزايةكي طةورةي لَي دروسـت نةئـةكرا،، جـا بؤيـة وَيـر اي      

ا ثةرلـةمان و  ئيدانة كردني تؤثباران كردني ناوضة سنوورييةكاني هةرَيمي كوردستان، ئَيمة داواكـارين كـةو  
حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةَلوَيستَيكي جدي و ئاشـكرا بـةم كةيسـة بنـوَينن، ر اي طشـيت و ثـةيامَيكين       

و ئةجنومةني ئاساين و اليةنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيت، بؤية  بةكار هَيناني هَيز لـةم  ( يو، ئَين)ئاراستةي 
ــة    ــة ضارةس ــة تاك ــَيم واي ــدا ث ــةري جيهان ــةدا لةسةرانس ــة    كات ــَيم واي ــةآلم ث ــةكان، ب ــةرجةم كَيش ــؤ س ــة ب ر ني
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طرتنةبةري كةناَلي دبوكراسـي و سـةرجةم كةناَلـةكاني تـري وتووَيـذي ئاشـتيانة ضارةسـةرة بـؤ كَيشـةكان،          
لةبةر ئةوة ئةو كَيشانة كَيشةي سياسي و كَيشةي ناوخؤي ، ثَيويست بةوة ناكـات تـؤ سـنووري وآلتَيكـي تـر      

ةوة دةكــات بـة وتووَيــذ ئـةو كَيشـانة ضارةســةر بكـرَين، بؤيــة داواكـارين كــة وا      ببـةزَينيت، بؤيـة ثَيويســت بـ   
هاوكاري مرؤيي بةثةلة بطةيةندرَيتة ناوضة كارةسـات بارةكـان، رشـارَيكي زؤريـن  رَيتـة سـةر حكومـةتي        

ة ناوةندي بةمةبةسيت خؤ تَيطةيانـدن لـةم مةسـةلةية، لةبـةر ئـةوة تـا ئَيسـتا ئَيمـة بةشـَيكي دانـةبر اوين لـ           
 .حكومةتي عَيراقي ريدر الي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كاك بيالل، رةرموو
 (:بيالل)بةر َيز ا د سَيمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة لةطةَل تةئكيد كردنةوةم لةسةر ر اثؤرتةكةي بةر َيز كاك ئـارام، كـة بـةناوي رراكسـيؤنةوة باسـي كـرد،       

ةكــةم كــة دوو، ســَي، خــاَل هةيــة منــين ئيشــارةتي ثــَي بكــةم وةك ئيزارــة بــؤ ئــةو ر اثؤرتــة، لــةالي    حــةز د
هةموواليــةك ر وونــة كــة ثَيويســتة ئَيمــة بــةدواي هؤكــاردا بطــةر َي ، هؤكــاري دروســت بــووني ئــةم كَيشــةو   

ئـةو طررتانـةي   طررتانةي كة بؤ سةر سنوورةكاني ئَيمة دروست دةبن ض ،، لةالي هةموومان مةعَومة كة 
كــة هاتوونةتــة ثــَين ئــةو هَيــزة ضــةكدارانةية كــة لةســةر ســنوورةكان هةيــة، بؤتــة طررتَيــا بــؤ هــةرَيمي   

لةر ووي دبَؤماسيةوة هةوَل بدرَيت كة هةرضي : كوردستان، من دوو ثَيشنيار دةكةم لةو بارةيةوة، يةكةميان
َيت، لةطــةَل ؤهــوري ئيســالمين طفتوطــؤ زووتــر ئــةم كَيشــةية ضارةســةر بكرَيــت، تؤثبارانةكــة بوةســتَيندر

ئَيمـة بـةر ةمسي داوا بكـةين، ضـونكة ئَيمـة ئةطـةر تةماشـاي        : بكرَيت بؤ ضارةسةري ئةم كَيشةية، دووةميـان 
ئةوة بكةين وآلتي ؤهوري ئيسالمي و هةر وآلتَيكي تر كة دراوسَيمانة حةقي ماف دراوسـَييةتيمان لةسـةر   

م كَيشةية، كةلةطةَل كؤمةَلَيا خةَلكي موعارةزةي ئَيراني هةية، ئةمةش يةكرتي هةية، لةهةمان كاتيشدا ئة
ثَيشنيار دةكـةم ئَيمـة   : ديسان ئةوانةش كة زؤربةيان كوردن و هاوزمان و هاو دين و نزيكاني ئَيمةن، سَييةم

وةكو هةرَيمي كوردستان بةتايبـةتين وةكـو حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ئـةو ئةركـة بطرَيتـة سةرشـاني          
ؤي، كة ببَيت بة ناوبذيوان لة بةيين موعارةزةو حكومةت، بؤ ئةوةي ئةو كَيشةية بةشـَيوةيةكي بنـةر ةتي   خ

ضارةســةر بكرَيــت، ئــةم كَيشــةية ئةطــةر ئــةمر ؤش بةشــَيوةي دبَؤماســي ضارةســةر بكرَيــت، ديســان ســبةييَن 
ي وةر دةطـرم و ثـَيم وايـة    لةوانةية ئةم طررتة ديسان دروست ببَيتةوة، بؤية مـن ئـةم ثَيشـنيارة زؤر بةجـد    

ضارةسةري ئةم كَيشةية بةوة دةكرَيت كة ئَيمـة جـدي بـ  لـة قةزيةكـةدا، داواش لـة هـةردووال بكـةين كـة          
ــةم            ــةوي ئ ــادي و مةعن ــةرةبووي م ــة ق ــةبارةت ب ــةين، س ــةردوواليان بك ــذيواني ه ــة ناوب ــةن ئَيم ــوَل بك قب

ووةتــة ثــَين، كــة ئةمــةش ثَيويســتة لــةر ووي  هاووآلتيانــةي كــة بةر اســيت كؤمــةَلَيا طــرريت زؤريــان بــؤ هات 
مادديــةوة هةرضــي زووتــر حكومــةتي هــةرَيم قــةرةبوويان بكاتــةوة، بةهانايانــةوة بيــَيت، تــةنها قــةرةبووي 
مادين لة مةسائيَي ثارةدا خؤي نابينَيتةوة، بةَلكو لةهةموو ثَيداويستيةكاني ترين، لةهةمان كاتيشدا داوا 
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رَيت، قةرةبووي مادي و مةعنةوي ئةم خةَلكانة بكاتةوة، مادي ديارة لـةر ووي  لة كؤماري ئيسالمي ئَيران بك
ضــيةوةية، مةعنــةوين لــةر ووي ئةوةوةيــة كــة ئــةو خةَلكــة تووشــي دَلــة ر اوكــَي بــووة، وة زةرةري كــردووة، 
ــةر ووي           ــة ل ــةموو ئةوان ــة ه ــة، ك ــري زؤر هةي ــرريت ت ــةَلَي ط ــةوتوون، كؤم ــة دواك ــة قوتا ان ــةكانيان ل مناَل

عنةوييةوة دةيطرَيتةوة، ثَيويستة كؤماري ئيسالمين داواي لَي بكرَيت كة قةرةبووي ماديي و مةعنـةوي  مة
بكاتةوة، لةهةمان كاتيشدا ئةركي سةرشاني حكومةتي هةرَيمي كوردستانيشة كة قـةرةبوويان بكاتـةوة، دوو   

مي كوردسـتان و كؤمـاري   ثَيشـرت ليذنةيـةكي ئـةمين هـةبوو لـة بـةيين هـةريَ       : ثرسياريشم هةيـة، يةكـةميان  
ئيسالمي ئَيران، ئةم ليذنة ئةمنية كـة لةسـاآلني ثـارو ثَيـراري سـاآلني رابـردوودا هـةبووة، ئايـا ئـةم ليذنـة           
ئةمنية وجودي ماوة يان نةماوة، ئةطةر ماويةتي بـؤ ئَيسـتا ئَيمـة دةكةوينـة ذَيـر تؤثبـاران و هؤكارةكةشـي        

ماني ثةرلةمانين وةكو ئيشـارةتيان ثَيـدا هؤكارةكـةي نـةزانن، كـة      نازان ،، لةوانةية زؤر لة بةر َيزان ئةندا
ََي ضية،، ثَيويستة ئةو ليذنةية بةر اسيت ر وونكردةوة بداتة حكومةت، حكومةتين ثةرلةماني  هؤكاري ئةص
لَي ئاطـادار بكاتـةوة، كـة ئـةو ليذنةيـة بـة ضـي طةيشـتووة، نةتيرـةكانيان ضـي بـووة، دوايـي بـةالني كـةمي               

كة لة دوو ليذنةي باآل بووة، لة دوو تةرةم باآل بووة، هةم لة هـةرَيم و هـةم لـة كؤمـاري ئيسـالمي،      ساَلَيكة، 
خـاَلَيكي تــرم ئةوةيـة كــة زانيارييـةكان ئــةوة دووثـات دةكةنــةوة، كـة ئــةم بؤردوومانـة ئاطادارييــةكي ثــَين       

بؤضــوونة،، يــان لــةو ر او وةخــيت حكومــةتي عَيراقــي لــَي كراوةتــةوة، ئايــا حكومــةتي هــةرَيم ئاطــادارة لــةو  
بؤضوونانة، يان ئةو هةواآلنـةي كـة بـاس دةكرَيـت،، هةَلسـاوة بـة بةرثرسـيارَييت سياسـي و ياسـايي خـؤي،،           
ئةطةر هةَلساوة جوابـةكاني ضـي بـووة، ئايـا حكومـةت جوابـةكاني وةرطرتؤتـةوة  يـان نـا،، ئةطـةر وةريشـي            

طاي ثرسيارة بةر اسيت، لةهةمان كاتيشدا ئةوة ضةند نةطرتؤتةوة بؤ بةدواداضووني بؤ نةكردووة،، ئةوة جَي
جارَيكة ئَيمة بيستمان لة جَيطري قنسؤَلي كؤماري ئيسالمي لة هةولَير، ر اطةياندنـةكان باسـيان كـرد، ئَيمـة     
ثَين وةخت لة تؤثبارانةكان لةطةَل بةرثرساني حكومةتي هةرَيم قسةو بامسان كـردووة، ئايـا ئةمـة وايـة،،     

 .، بؤ حكومةتي هةرَيم ر ةدي ناداتةوة،، زؤر سوثاسئةطةر وا نية،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ر َيزدار ذيان عمر شةريف، رةرموو
 :بةر َيز ذيان عمر شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خيت لة ثَيشةكيدا من ثشتطريي و ستايشي ر ؤَلي جةنابي سةرؤكي هةرَيم دةكةم، كـة زؤر بـة ر اشـكاوانة جـة    

كردةوة لةسةرؤك كؤمار و لةسةرؤكي وةزيران كة بةزووترين كات داوا بكرَيت كة ئةو تؤثبارانـة ر ابطريَيـت،   
وة ئةو هَيزةي كةهاتؤتة ناو هةرَيمةكةمان ثاشةكشَي بكةنةوة بؤ شوَينةكاني خؤيـان، هـةروةها ثشـتطريي و    

يين كـة زؤر زؤر بـة مةسـئوليةتةوة    ستايشي دةوري سةرؤكي ثةرلـةمان دةكـةم كـة لـةو ر ؤذةي يـادي خومـة      
ر ةئي خؤي دةربر ي بة نيسبةت ئةو تؤثبارانة، لةر استيدا كـة جَيطـاي تةعةجوبـة، كـة بَيـدةنطي حكومـةتي       
عَيراقة، لةبةر ئةوةي بؤ ناوضةيةكي وةكو رةككة كة ضةند سةد مـةترَيا هاتبوونـة نـاو خـاكي عَيراقـةوة،      
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ي دبَؤماسييان نارد بؤ ئَيران و ضارةسةري ئةو موشكيَةيان كرد، كرديان بة هةآليةكي طةورةو بةثةلة وةرد
بةآلم ديارة بةالي ئةوانةوة زؤر ئاسانة كة خوَيين ميََةتي كورد بر ذَيت، كةوا بَيـدةنطن لةمةسـةلةي ئَيمـة،    
 من وةكو ئةندام ثةرلـةمانَيا داوا دةكـةم، كـة بةشـَيوةيةك كةناَلـة دبَؤماسـيةكان لةضوارضـَيوةي وةزارةتـي        

دةرةوة بكةوَيتة طةر ، كة ئةم كَيشةية بةشَيوةيةكي ئاشتيانة ضارةسةر بكرَيت، ضونكة بةشـَيوةي سـةربازي،   
بةشَيوةي كوشتين ئاررةت و مناَل و خةَلكي ثةككةوتوو كة خةريكي كشتوكاَلن، قةت ئةم كَيشـانة ضارةسـةر   

ا  وتيـان دووبـارة نةكرَيتـةوة، ضـونكة     ناكرَيت، طرةنتيةكي واش وةربطرين كةوا ئةم كَيشةية وةكو هاور َييـ 
خَيـزان ئـاوارة   ( 622)لةماوةي ثَينج ساَلي ر ابردوو ضـوار مـانب جارَيـا ئـةم كَيشـةية دووبـارة دةبَيتـةوةو        

 .بووة، لةبةر ئةوة دةبَي كارَيكي وا بكرَيت بةشَيوةيةكي وا كة جارَيكي تر دووبارة نة بَيتةوة، زؤر سوثاس
 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

 .ر َيزدار سةمرية عبداهلل، رةرموو
 :بةر َيز سةمرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تؤثبــاران كردنــي ســنوورةكاني هــةرَيمي كوردســتان ثَيشــَيل كردنــي ياســاي نَيودةَلــةتي و مارــةكاني مرؤَــة،  

ؤثبـاران كردنـي سـنوورةكاني    بنةماكاني ئايين ئيسالمةو تةنانـةت ثرةنسـيثةكاني دراوسَيشـة، ثَيمـان وايـة ت     
هةرَيمي كوردسـتان لةاليـةن وآلتـاني دراوسـَيوة، دةسـت درَيـذي كردنـة بـؤ سـةر سـةروةري خـاكي عَيـراق و             
كوردستان، لةم بارةيةوة دةبَيت حكومةتي ريدراَل هةَلوَيسيت هةبَيت، ئةوة ماوةي ضةند سـاَلَيكة حكومـةتي   

ــَيَي ياســ   ــة بيانوويــةك ثَيش ــةرجارةو ب ــران، ه ــتان   ئَي ــةرَيمي كوردس ــنووري ه ــات و س ا نَيودةوَلةتيــةكان دةك
تؤثباران دةكات، ئةوة لةكاتَيكداية كة ضةندين جارة، هةرَيمي كوردستان بةسةرجةم دامودةطاكـاني حكـومي   
و ناحكوميةكانيةوة داواي ر اطرتين ئةم تؤثبارانة دةكةن، وآلتي عَيراق و ئَيران ئةندامي ر َيكخراوي نةتـةوة  

ةكانن، هةروةها ر َيكخراوي وآلتاني ئيسالم ، ر َيا كةوتنة نَيودةوَلةتيةكانيان لةسةر بنةماي مام يةكطرتوو
ــت،         ــةكان بَي ــة نَيودةوَلةتي ــا و عورر ــةماي ياس ــةر بن ــةكانيان لةس ــت ثةيوةنديي ــردووة، دةبَي ــوَل ك ــرؤَ قب م

ي نـاوخؤ بـدرَيت، بـةَلكو دةبَيـت     بنةماكاني دراوسَييةتي بَيت، نةك تةنها نابَيت دةسـت تَيـوةردان لـةكاروبار   
كـم نـاو خـاكي كوردسـتاني      3كـم و ثـاني    0سةروةري يةكرت بثارَيزن، جطة لةسنوور بةزانـدني بـةقووآليي   

عَيراقةوة، تؤثباراني خةَلكي س يل دةكات بةشَيوةيةكي هةر ةمةكي كةخةَلكي مةدةني دةخرَينة بةر ناثاَلم، 
َيطةشتوو، كة ناوي بةسـؤز جـةبارة، بـةتؤثي ئَيـران ثارضـة ثارضـة       ببَيتة هؤي شةهيد كردني كيَيكي تازة ث

كراون، ضةندين طوندي كوردستان ضؤَل كراوة، وة زةرةرو زيانَيكي مادي و طياني زؤر بةهةرَيمي كوردسـتان  
ــةت       ــةمان و حكومـ ــةرَيم و ثةرلـ ــةرؤكايةتي هـ ــيت سـ ــةوة هةَلوَيسـ ــةوتووة، لةمبارةشـ ــتوانةكةي كـ و دانيشـ

ون و ئاشـــكرا بـــوو، ئَيمـــةش وةكـــو ئةنـــداماني ثةرلـــةمان بةتوونـــدي ئيدانـــةي دةكـــةين،  هةَلوَيســـتيان ر و
بةرثرسياري سـةرةكي خـاكي عَيـراق لةسـةر شـاني حكومـةتي ريدر الـة، ضـونكة هـةرَيمي كوردسـتان ئَيسـتا            

انيـان  بةشَيكة لة خاكي عَيراق، خاَلَيكي تر داواي ر اطرتين ئةو تؤثبارانـة دةكـةين بـةزووترين كـات و هَيزةك    
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بةزووترين كات بكشَيننةوة، خاَلَيكي تر قةرةبوو كردنةوةي زيانـةكاني بكرَيـت بـةماددي  و مةعنةوييـةوة،     
خاَلَيكي تر ثَيويستة ضارةيةك بـؤ ئـةم بابةتـة بدؤزرَيتـةوة، ضـونكة ئـةوة زيانـة بةهـةردووال دةطةيـةنَيت،          

ت ئةم ثةيوةنديية دؤسـتانةش تَيـا بيـَيت،    جطة لةوةش تؤثباران ناتوانَي كَيشةكان ضارةسةر بكات، نامةوَي
كة ثةيوةندييةكي بازرطانيمان هةية لةنَيوان هةردوو وآلت، وةكو ئَيران و هةرَيمي كوردستان، كة ساآلنة بة 
بر ي ضوار مَيؤن دؤالر ئاَلوطؤر ي بازرطاني لةنَيوان هةردووالماندا هةية، لة كؤتايدا ثشتطريي ليذنةي ناوخؤ 

 .ديدار دةكةم لةو خاآلنةي كة كاك دَلشاد ئاماذةي ثَيكرد، زؤر سوثاسو ليذنةي ثةيوةن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار شََير حممد، رةرموو
 :بةر َيز شََير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
واي زوو بةر اسيت من سةرةخؤشي دةكةم لةوانةي كة طيانيان لةدةست داوةو ئةوانةشي كة بريندار بوون، هي

 ئاوارانـةيان  ئـةو  كةسةرداني دةكةم ثةرلةمانانةش ئةندام لةو دةستخؤشي زؤر ،ضاك بوونةوةيان بؤ دةخوازم

 دووبـارة  ئةوةنـدة  نـابيَ  نـاوخؤش  ثـةير ةوي  ثَييـي  بـة  بكرَيت، بةرامبةريان شتة كةمرتين ئةوةش كة كردووة،

 دَلشـاد  كـاك  و حممـود  حـاجي  عبـداهلل  كـاك  انيلةقسـةك  ثشـتطريي  ئـةوة  لةبةر هةبَيت، قسةكاااندا لة بوونةوة

 .سوثاس زؤر ةم،دةك
 

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .رةرموو ش ان، ر َيزدار سوثاس، زؤر
 :عبدال ادر ا د ش ان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ةهــةموول ثشــتطريي هــةروةها دةكــةين، هــةرَيم ســةرؤكي جــةنابي بــةر َيز هةَلوَيســيت لــة ثشــتطريي ثَيشــةكي

 هةَلوَيســيت كـة  ئاســتانةي ئـةو  هـةموو  دةكــةين، حكومـةت  سـةرؤكايةتي  و ثةرلــةمان سـةرؤكايةتي  هةَلوَيسـيت 

 لة زياتر نزيكةي ئَيران ئيسالمي ؤهوري كة تؤثبارانةي و بةزاندن سنوور لةو واية ثَيمان هةبووة، ئيدانةيان

 بـَي   ئةطـةر  :يةكـةم  تَيداية، خؤي زةرةري َياشت هةموو ثَين اليةكةوة لةضةند ثَيكردووة، دةسيت ر ؤذة 18

 ئــةو لةطــةَل ناكؤكــة ئةمــة تَيدايــة، ئيســالمي نــاوي ضــونكة ثــريؤزة، نــاوَيكي ئَيــران ئيســالمي ؤهــوري نــاوي

بــةرزو ثريؤزانــةي كــة  هةَلوَيســتة ئــةو :دووةم دةدات، ئــةجنامي خــؤي بــؤ ئيســالمي ؤهــوري كــة ر ةرتارانــةي
رؤذاني تةنطانةدا بةرامبةر بـة خـةَلكي ئَيمـة، كـة داَلـدةي هـةزارةها خـةَلكي        ؤهوري ئيسالمي هةيبووة لة 

ئَيمةي داوة، كة ئَيستاش خةَلكي ئَيمة لة ئَيران داية، ئةوة ديسان ناكؤكة لةطةَل ئةو بةرذةوةندييـة، لةطـةَل   
ن لة كوردستاني ئةو هةَلوَيستةي ئةوان هةيانبووة، لة هةمان كاتدا ئةو ئةرزيةي كة ؤهوري ئيسالمي ئَيرا

ََةقي دةَلَيم، كة دةَلَيم  َََيم هي  دةوَلةتَيا لة دنيا ئةو ئةرزةييةي نيية، ئةوة بة موت عَيراق هةية، دةتوا  ب
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ََةقي، بـؤ، ضـونكة بـة هـةزارةها خـةَلكي كوردسـتاني عَيـراق بـة حـوكمي ئـةوةي كـة             لة دنيا يةعين بة موت
وينـة، زمـاني رارسـي دةزانـن، كـة ئةمـة عيالقةيـةكي طـةورةي         ماوةيةكي زؤرة لة ئَيران بووينة، زمانزان بو

رةرهةنطي دروست بووة، كة ئةم عيالقةية وا بة ئاساني لـةناو واَلتانـدا دروسـت نابَيـت، هـةروةها لـة رووي       
كؤمةاَليةتي،  كة سةدان ئاررةتي وان، كةسوكاري وان لَيـرةن و ئةمـة لـة رووي كؤمةاَليةتييـةوة، لـة هـةمان       

ةرذةوةنديية تيراريةي كة هاوسنوورينة لةطـةَل ؤهـوري ئيسـالمي ئَيـران، ئـةو بةرذةوةندييـة       كاتدا ئةو ب
ئي تيياديةي هةية، ثَين هةموو زيانَيا، ئةم زيانة بة ئَيـران دةكـةوَيت، وةكـو ؤهـوري ئيسـالمي ئَيـران،       

دةي دةوَلـةوتين لـة   بؤية تؤثباران كردني سنوورو بةزاندني سنوور دةضَيتة بواري سـيادةي دةوَلـةتان، سـيا   
دةستووري نَيودةوَلةتي عَيراقي ريدراَل لة دةستووردا باش ديار كراوة كـة مةسـئووليةتي دةوَلـةتي ريـدراَلي     
عَيراقة، كة ثَيويستة ئةم ئيَزاميةتة لةسةر شاني حكومةتي ريدراَل بة مةسئووليةتةوة رةرتـار بكـاتن، كـة    

ةت نةبووة، كة جَيي رةخنةي هةموو اليةكة، هةروةها سنوور تاكو ئَيستا بةداخةوة زؤر لة ئاسيت مةسئوولي
ــةر          ــةَلكي س ــي خ ــدار كردن ــردن و برين ــةهيد ك ــ يل و ش ــةَلكي س ــة خ ــدن ب ــان طةيان ــدن و زةرةرو زي بةزان
سنوورةكاني مةنتي ـةي ثشـدةرو ضـؤمان، بةتايبـةتي دةضـَيتة بـواري مةسـئووليةتي دةوليـةوة، كـة دةبَيـت           

ومةتي ريدراَلي عَيراقةوة داواي قةرةبووي مـاددي و مةعنـةوي هـةموو ئـةو     حكومةتي هةرَيم لة رَيطاي حك
 .زةرةرو زيانة بكاتن، كة بة خةَلكي ئَيمةي طةياندووة، سوثاس

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .زؤر سوثاس، رَيزدار رةرموو

 :حممد ررج سةرهةنب بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .ئةنداماني بةر َيز

ةران هــةر يةكــة بةشــَيوازي جــوان و بةشــَيوةيةكي مــةنت ي باســي ئــةو رووداوانــةيان كــرد، مــن   ديــارة بــراد
دةمةوَيت لة سةرةتاوة سوثاسي هةموو ئةو ئةندامة بةر َيزانةي ثةرلةمان بكـةم كـة سـةرداني ناوضـةكانيان     

كي ثةرلـةماني  كردووةو زيـان لَيكـةوتووةكانيان بةسـةر كـردةوة، بـةاَلم بريـا ئـةو سـةردانة سـةرداني وةرـديَ          
بواية، بة بر يـارَيكي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئـةو وةرـدة تةشـكيل بوايـة، ئـةوة بـؤ خـؤي مةكزايـةكي تـري             
دةبوو، ئةم حاَلةتةي لةم ضةند رؤذةي رابردووةوة بةردةوامي هةية، ئةمة بؤتـة دياردةيـةكي سـااَلنة، هـةتا     

دا ئـةو تؤثبارانـة دةسـت ثـَي دةكاتـةوة، بةداخـةوة       واي لَي هاتووة هةموومان دةزان  سااَلنة لة ض تةوقيتَيك
ئةمة ثَيويستة ئيرت لةمةودوا بة دةنطَيكي بةرز لةسةر ئةم مةسةلةية قسـة بكرَيـت و هةَلوَيسـتَيكي جـددي     
لةسةر وةربطريَيت، ئةمة مةسـئووليةتَيكي تةزامونيـة لـة بـةيين حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان و لةبـةيين         

ثَيشَيل كردني سةروةري خاكي عَيراق و هـةرَيمي كوردسـتانة، ثَيويسـتة هـةموو      حكومةتي عَيراقيدا، ئةمة
دامودةزطا رةمسيةكاني هـةرَيمي كوردسـتان لـة سـةرؤكايةتي هـةرَيم، سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، سـةرؤكايةتي         

ي ئةجنومةني وةزيران بة دةنطَيكي بةرزو بةشَيوةيةكي زؤر جددي و راستةوخؤ بَينة مةيدانةكـة، لـة رَيطـة   
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رشار بؤ سةر حكومةتي ناوةندي لةطةَل خؤيان بَيننة سةر هَيَل و هةموو رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني 
و هةموو رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان و هةموو واَلتاني دنيا لةم ثرسة تَي بطةيةنن بؤ راطةرتين ئةم حاَلةتـة  

ت كـة لـةو مةنتي انـة طوايـة طـرذي و شــةر و      هةنـدَيا طوَيمـان لـَي دةبَيـت لـةمالو لـةوال باسـي ئــةوة دةكريَـ        
َََيم، من لة ساَلي  لة وةحدةيةكي ئيـداري بـووم    0225ئةوانةي تَيداية، من حةز دةكةم ئةوة بؤ جةنابتان ب

لةسةر سنوورةكان، ئةو مةنتي ةي ئَيمة ضةند جارَيا تؤثباران كرا، بةبَي ئةوةي هي  كةس و اليةنَيكي لَي 
طرذيةكي تيا روو بدات، ئةمة بؤتة دياردةيةك بةداخةوة دةبَيت لَيرة سنوورَيكي بؤ بَيت، بةبَي ئةوةي هي  

 .دابنرَيت
مةســةلةي ئاوارةكــان، ثَيويســتة لةســةر حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان زؤر بــة زوويــي بــةدةم ئاوارةكانــةوة  

وَيسيت جددي هـةبَيت  بيَيت وةكو برادةران باسيان كردو، ثَيويستة بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران هةَل
 .لةم بارةيةوة، هةم لةبارةي ئيدانة كردنةكةوة، هةم لةبارةي هاوكاري كردني جددي ئاوارةكانةوة

 .ضةند خاَلَيكي تر مابوو وةكو هاور َييان باسيان كرد، نامةوَيت دووبارةي بكةمةوةو، سوثاستان دةكةم
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .ومسان رةرمووزؤر سوثاس، رَيزدار عةدنان ع
 :حممد عثمان عدنان بةر َيز  

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
َََيم هاوكارا  بة زيادةوة باسيان كرد، زؤر سوثاست دةكةم  .ئةوةي ثَيويست بوو بي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عبداهلل مال نوري رةرموو
 :نوري حممد عبداهلل بةر َيز

 .ةرلةمانث سةرؤكي بةر َيز
 .سوثاس، قسةكا  كران

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاردؤ رةرموو
 :ثريداود حممد كاردؤ بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
َََيم تـةبام لةطـةَل راو و بؤضـوون و ثَيشـنياري ليذنـةكان، كـة سـةردانيان كـردووةو          من لةسةرةتا دةمةوَيت ب

، خاَلَيكي تر هةيـة، كـة دةمانـةوَيت تةئكيـدي لـَي بكةينـةوة، ئـةوين ئةوةيـة كـة ئَيمـة           داواكارييان كردووة
ــاني        ــة هاوواَلتي ــاددي ل ــاني و م ــانَيكي زؤري طي ــة زةرةرو زي ــةوة، ك ــةم رووداوة دةبين ــةر ووي ئ ــااَلنة رووب س

وةدان ســنوورةكان دةدات، هــةر ئــةاارة تــا ئَيســتا نزيكــةي ضــل طونــد ضــؤَل بــووةو ضــةندين ثــرؤذة كــة ئــا 
كراوةتةوةو تَيا دراوة، ضـةندين رَيطاوبـان تَيـا دراوة، ئـةوة سـةرةر اي قوربـاني دانـي ضـةند هاوواَلتيـةكي          
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ََـَيم كةمتةرخـةمي هةيـة بةرامبـةر ئـةم طررتـة طةورةيـةي كـة          مةدةني، كة بةداخةوة بةجؤرَيا دةتوا  ب
ثَيشـَيل كردنـي سـةروةري عَيـراق و      رووبةر ووي ئَيمة دةبَيتةوة، ضونكة ئةم كارةي كؤمـاري ئيسـالمي هـةم   

ــةوة       ــةتي و نةتـ ــاقةكاني نَيودةوَلـ ــةو ميسـ ــةر رَيككةوتننامـ ــَيَكاريية لةبةرامبـ ــتانة، ثَيشـ ــةرَيمي كوردسـ هـ
يــةكطرتووةكان، هـــةروةها ثَيشــَيَكاريية بـــؤ بنـــةماي دراوســَييةتي لةبةرامبـــةر ئــةوةدا حكومـــةتي ئَيمـــة     

ة رووة سياسيةكةشــيةوة، وةكــو لــة راثــؤرتي هاوكــاران  كةمتةرخةمــة، هــةم لــة رووة ئينســانيةكةي، هــةم لــ 
ئيشارةي ثَيكرا، ثَيداويستية سةرةتايي و خَيراييةكان بؤ ئةو خةَلكة جَي بةجَي نةكراوة كة ثَيويستة، ئةمة 
َََيم لة رووي سياسييةوة ئَيمة دةمانتواني هـةنطاوي عةمـةلي    جطة لةوةي لة رووي ياساييةوة، يان دةتوا  ب

 ، كة قونيولطةري كؤماري ئيسالمي لَيرةية، نوَينةري حكومةتي هةرَيم لة تارانـة، ئةمـة جطـة    طةورة بنَي
ــةم         ــةر ووي ئ ــة رووب ــار ك ــن زؤرج ــةين، م ــرت بك ــاري زؤر باش ــانتواني ك ــة دةم ــراق ئَيم ــيت عَي ــة ئاس ــةوةي ل ل

تَيكـي دراوسـَي   رووداوانةي كة ثةيوةندي بة سـةروةري عَيراقـةوة هةيـة، وةكـو ئـةوة وايـة ئَيمـة داوا لـة والَ        
بكةين، نةك داوا لة واَلتَيا بكةين كة شةراكةدان تياية، كة بةرثرسيارةتيمان تياية، كة نوَينةراني ئَيمةش 
لةم واَلتة دةتوانن بة ئةركي خؤيان هةَلبسنت، ئةمة سةرةر اي ئةوةي لة ئاسيت هةرَيمي و نَيودةوَلةتي هـي   

ة رشارَيكي طةورة لةسةر كؤمـاري ئيسـالمي، كـة ئـةم ثَيشـَيَكاريانة      هةنطاوَيكي عةمةلي وا نةنراوة، كة ببَيت
َََيم ئيهانة كردني  دةرهةق بة هاوواَلتياني كوردستان، يان بة سةروةري هةرَيمي كوردستان دةكات، دةتوا  ب
ئـةو دامــةزراوة رةمسيانــةي كـة لــة هــةرَيمي كوردسـتان هةيــة، بــةبَي طوَيـدان ئَيســتا ســةرةر اي تؤثبارانةكــة     
هَيزيشي لةناو هةرَيمي كوردستانة، بؤية من بة زةروري دةبينم كة بانطهَيشيت حكومـةت بكرَيـت، سـةرؤكي    
حكومةت بؤ ثةرلـةمان، بـؤ روونكردنـةوة لةبةرامبـةر ئـةم كةمتةرخةميانـةي كـة لـة رووي ئينسـاني و لـة           

تة دياردةيةك كة ئةم حاَلةتـة  رووي سياسيشي لةكاتَيكدا ئَيمة ثَيشرت، يةعين ثَين بيين دةكرَيت سااَلنة ببَي
 .لة كوردستان دووبارة دةبَيتةوةو كةمتةرخةميةكةش روو دةدات، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .زؤر سوثاس، رَيزدار صباح بيت اهلل رةرموو
 :شكري اهلل بيت صباح بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
جوانةمـةر  بةسـؤز خـان دكـةم و داخـازا شـيفاي بـؤ برينـدارة         لة بةراهيَي سةرخؤشَيت لةماَلباتي شةهيدا 

دخازم، ئةَ تؤثبارانة سةر سنووري هةرَيما كوردستانَي دَيتة كرن، بَيشةك جَيطـةي ئيدانةيـة دةبـَي ئيدانـة     
بكرَيــت، ئةَــة بــةرةواذي هــةمي ياســاو رَيســاي نــَي  دةوَلةتييــة، داخــاز بَيتــة كــرن بــة زووتــرين كــات ئــةَ   

ة راطرتن، ضونكي لة قازاجني هي  اليـةك دانييـة، بـة زةرةرا هـةمي اليةكييـة، ذ بـةر هةنـدَي        تؤثبارانة بَيت
ثَيويستة بـةزووترين كـات ئةَـة بَيتـة راطـرتن، هةَلوَيسـيَت جـةنابَي سـةرؤكَي كوردسـتان، سـةرؤك مةسـعود            

ََند دةنرخَينم، ديسان هةَلوَيسيت سةرؤكايةتيا ثةرلةمانَي كوردستا ن، حكومةتا هةرَيمي بارزاني حةقي ةت ب
كوردستانَي لةسةر ئـةَ مةسـةلةية، بَيطومـان هةَلوَيسـيت حكومـةتا عَيراقـي ريـدراَل لةسـةر ئـةَ مةسـةلةية           
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سيسيت و الوازي ثَيوة ديارة، لةبةر هةندَي سةروةريا ئاخا عَيراقي ريـدراَل لـة ئةسـتؤي حكومـةتي عَيراقـي      
ري عَيراقَيـدا، ضـونكة ئةَـة ثَيشـَيل كردنـا سـةروةريا       ريدراَل طي  بةندَي سةدو نؤه و سةدو دة ل دةسـتوو 

ســيادة عَيراقيــةو، ثَيويســتة هةَلوَيســتَيكي طةلــةكي ثــرت ســةر ئــةََي مةســةلةية بَيتــة كــرن، هــةمي كــةناَلي   
 .ديبَؤماسي بَينة وةرطرتن، ئةَ مةسةلةية بةشَيوةيةكي ئاشتيانة بَيتة ضارةسةر كرن

مة بؤ ئةوان دةَارا كو هاتينة تؤثباران كرن دطةل شاندَيت ثةرلةمانَي  بةر َيز سةرؤكَي ثةرلةمانَي، سةردانَي
كوردســتانَي، بَيطومــان خــةلكَيكي كــو ئــاوارةو دةربــةدةر بــووي، زؤربــةي ئــةوةي خــةلكي خــةلكَيكي هــةذارو  
بةلةنطازن، ثَيويسيت بة هاوكاري هةي، ئةز داخازت كةم سـةرؤكا ثةرلـةمانَي كوردسـتانَي داخـازي حكومـةتا      

رَيمي كوردستانَي بَيتة كـرن، زووتـرين دةم هاريكـاري ذ بـؤ ئـةَ قةومـة بَيتـة هـةنارتن، بةتايبـةتي ئـةو           هة
ثارةي بةردةستَيت حكومةتَي ذ بؤ حاَلةتَي تةواري هةي، ئةو ثارةي كو بةردةسـتة َـان بَيتـة كـرن، ضـونكة      

ــةندي        ــة ض ــؤ ئةَ ــة، ب ــة ثارةي ــيت ب ــةت ثَيويس ــةزن تايب ــيت وان م ــيت ثَيويس ــا   بةر اس ــةر ديس ــرن، ه ــة ك بَيت
دةمودةزطاي ئيداري ل سنوورَي وان دةَةرا داخاز بَيتة كـرن، ئـةوة مومكينـة بـؤ لـَي قـةوماوان بَيتـة كـرن،         

 .ضونكة بةر اسيت تووشي زةرةرو زيانَيكي طةلةك مةزن بووين و سوثاس
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عبدالسالم بةرواري رةرموو
 :صدي  مصطفى عبدالسالم بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
ئةو قسانةي كة ثَيويستة بكرَين، وابزا  هةمووي كران هةر يةك بةشَيوةيةك، لة سَي خاَلي زؤر زؤر ئاشـكرا، ئايـا   
هةَلوَيسيت دةزطاكاني ئةم هةرَيمة ضـؤن بـوون، هـةر يةكـة ماريـةتي ضـؤن تةماشـاي دةكـات، بـةاَلم لـة سـةرةتاوة            

ي هةرَيم، سةرؤكايةتي ثةرلةمان، سةرؤكايةتي حكومةت لـة رووي دةربـر يين هةَلوَيسـت و ئةوانـة، وابـزا       سةرؤك
كـةس كةمتةرخــةمي نــةكرد، ئينرــا ئَيمــة لَيــرة داوا دةكـةين كــة موحاســةبة بكــرَين، يــان كةمتةرخــةم ثيشــانيان   

ان ضـوونة، ض هةنـدَي ثةرلـةمانتار    بدةين، سةردانةكان ض بة نـاوي رةمسـي وةكـو ديتمـان بـةناوي ليذنـةي ثةرلـةم       
لةخؤيةوة، ض هةندَيا بةناوي رراكسـيؤن ضـوونة، ئينرـا داوا دةكـةين دةبَيـت ضـوونةكان بةشـَيوةيةكي تـر بَيـت،          
سوثاسي كاك عومةر دةكةم بةر اسيت مةعَوماتَيكي زؤر باشي لةسةر راثؤرتةكةي ثَي داين، ئةوةي راثؤرتةكاني تر 

ةند ذمارة لة وَينة، مَيؤن دينار دانراوة بة هةر كةسَيا، كةضـي ئَيمـة داوا دةكـةين    كةم كةم كة بؤمان دةرضوو ض
لةباتي ئَيران و توركيا ريسوا بكرَين، دامودةزطاكاني ئَيمة كةمتةرخةم بـوون، مـن كَيشـةي سـةرةكيم لةطـةَل يـةك       

دةكرَيـت، دةبَيـت هـةدةم    شتة، كة ئَيمة ئةم جؤرة كؤبوونةوانة نازا  من خؤم بة مـةنت ي خـؤم كؤبوونـةوة كـة     
ديار بَيت، دةبَيت ئةجنامي هةبَيت، تةنها ئةجنامي ئَيمة ريسواي ئةو كريارة دةكةين، كـةس جورئـةتي نييـة، بـر وا     
بكةم نة بة كوردستان، بة ثةرلةمان لة رووي ئينسانيةوة تةعاتوم لةطةَل ئةم كريارة بكات، كـة تؤثبـاران بَيـت، ض    

ــا   ــت، وات ــةو بَي ــا رةمســي ئةمــة     دابــةزيين ئ ــة رووي رةمســي و ن ــيت دةكــةين، كــة هةَلوَيســتةكة ل دووثــاتي هةَلوَيس
ــت، ضــونكة       ــدا، ئَيمــة داوا دةكــةين كــة هاوكــاري بكرَي هةرتةيةكــة لــة كوردســتان، كــةس كةمتةرخــةم نــةبووة تَي
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 لـةو كؤبوونـةوة   هاوكارييةكان دةستيان ثَي كردووة، بؤية رَيطام بدةيت رجات لَي دةكةم، كة ئَيمة جارَيكي تـر بـري  
نائاساييانة بكةينةوة، ئايا ضةند جار، يةعين بؤ ض مةبةست ببةست ، ئايا كة بةسـتمان، ئةجنامةكـةي ض دةبَيـت،    
ئةطةر مةسةلة ئةوة بَيت، ئَيمة هةَلست  قسة بكةين، هةر كةس ئازادة، من رَيـزم هةيـة بـؤ ئـةوةي كـة قسـةكةي       

رـراوان بـن لـةوةي كـة قسـةكةم الواز بَيـت لـة قسـةي خـةَلكي تـر،            موخاليفي من بَيت، حةز دةكةم تؤزَيا سـينب 
ضونكة مةبةست لةو ثةرلةمانة ئةوةية ئَيمة خةَلكي جياوازين لَيرة بؤضوون و لة زاويـةي جيـاواز تةماشـاي شـت     

ةواو دةكةين، بةاَلم ثَيكةوة وةكو ثةرلةمان، ثَيكةوة وةكو دةزطايةكي ئةم واَلتة، ثـاش ئـةوةي ئـةو كؤبوونةوةيـة تـ     
دةبَيت بزان  ضيمان ثَيطةياند، شتَيكي تازةمان هَينا، هةَلوَيستَيا وا كاريطةري هةبَيت لةوةي سةبةبي كَيشـةكةي  
كة ئَيمة داوامان كرد دانيش  بة يةك هةنطاو كَيشةكةمان طؤر ي، من طوما  لةوةدا هةية، هةنـدَيا جـار ئينسـان    

خؤم شةخيي لةطةَل ئةو جؤرة كؤبوونةوانـة نـةدةم، لةبـةر ئـةو     تووش دةبَيت، يةعين لةجياتي ئةوةي من رةئي 
ــؤ        ــران ب ــي ئَي ــة مــن هاوســؤزيم هةيــة لةطــةَل تؤثبــاران كردن ــةم بــدرَيت ك ــومت، دةترســم لــة قةَل هؤيانــةي مــن ط
ناوضةكااان، ئَيمة دةكةوينة ئةو جؤرة مةوقيفانة، من داواي لَيبوورن دةكةم لة هةموويان قسةي زؤر زؤر جـوان  

ن تةئيدي هةمووشيان دةكةم، بةاَلم داوا دةكةم لة كؤبوونةوةي رراكسيؤنةكان بـري لـةوة بكةينـةوة كـة ئايـا      كرا، م
ئَيمة هةميشة داواي كؤبوونةوةي نائاسايي بكةين ض ئةجنامي دةبَيت، لةالي من ئةوة موهيمة، ئةو ماندوو بوونـة  

يان نا، من بةس بؤ ئـةوة قسـةم كـرد، زؤر سوثاسـتان      دةمانطةيةنَيتة شتَيكي تازة، كة ناكرَيت ئيال بة كؤبوونةوة،
 .دةكةم
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .زؤر سوثاس، رَيزدار رةري  صابر رةرموو
 :قادر صابر رري .د بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ني خؤيـان خوَينـدةوةو، بةر اسـيت زانيـاري     ثَيشةكي دةمةوَيت دةستخؤشي لةو بةر َيزانة بكـةم كـة راثؤرتـةكا   

زؤريــان  بــة ئَيمــةدا، لــة هــةمان كاتــدا كؤمــةَلَيا ثَيشــنيارو داواكــاري طرنطيــان خســتةر وو، ثشــتطريي ئــةو     
داواكارييانةيان دةكةم، هيوادارم بة زووترين كات قةرةبووي ئـةو كةسـانة بكرَيتـةوةو زيـاتر بـة هانايانـةوة       

ــر  ــاران و ب ــةروةها هاوك ــةو    بيــن، ه ــن نامــةوَيت ئ ــرد، بؤيــة م ــان ك ادةران و خوشــكان قســةي زؤر رَيكوثَيكي
مةسةالنة دووبارة بكةمةوة، ئةوةي طرنطة لَيرة ئةوةية ئةم رووداوة بؤ ئَيمة بةر اسيت وةكو ضـؤن هةنـدَيا   

مــة واَلت لةشـوَينَيا دان هـةر سـااَلنة، يـان ضـةند سـاَلَيا تووشــي الرـاو دةبـن، تووشـي بوومةلـةزة دةبـن، ئيَ           
بةهؤي ئةو دراوسـَييةمانةوة كةوتوونةيةتـة حاَلـةتَيكي وا كـة سـنوور بؤتـة نـةررةتَيا بـؤ ئَيمـةو كراوةتـة           
ضةكَيا، ئامرازَيا بؤ رشار هَينان بؤ سةر خةَلكي كوردستان و حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان، كةواتـة ئـةم     

َيمة، ثَيويسيت بة دوو شت هةية بة رةئي رووداوانة سااَلنة دووبارة دةبَيتةوة، بؤتة بةشَيا لة ضارةنووسي ئ
لةسةر ئاسيت خؤمان و حكومةت، ثَيويستة ئَيمة ضؤن لةو واَلتانةي كة بةردةوام تووشي تؤران / من، يةكةم
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و الراو و بوومةلةرزة دةبن، تيمي ئامادةي تايبةتيان هةية، كة لة ثَيشوازي ئـةو رووداوانـةن و هـةر لـةكاتَي     
يــاي خةَلكةكـة دةكــةون، ئَيمـة بةر اســيت بـةهؤي دوو دوذمــين در نـدةي دراوســَيوة     روودانيـدا يةكســةر بـة رر  

رووبةر ووي ئةم مةترسية بووينةتةوة، بؤية ثَيويستة حكومةت هةميشة لة ئامادةباشـيدا بَيـت، بةتايبـةتي    
انــةوة، لـةو وةختانـةي كــة ضـاوةر َيي ئــةو جـؤرة هَير شــانة دةكرَيـت، ض لةاليــةن توركيـاوة، يــان لةاليـةن ئَير       

ئةوةيــة لــة رووي ســترياتيريةوة، ثَيويســتة ضارةســةرَيكي يــةكرارةكي بــؤ ئــةو كَيشــةية    / اليــةني دووةمــي
دابنرَيت، ئةم ضارةسةرةش بةشـَيكي ثةيوةنـدي بـةكاري ئـةداي حكومـةتي هـةرَيم و دةزطاكـاني حكومـةتي         

َيكي باشـي دةزا ، كـة   هةرَيمةوة هةية، بةشَيكيشي ثةيوةنـدي بـة حكومـةتي عَيراقـةوة هةيـة، مـن بـة شـت        
هةرسَي سةرؤكايةتي هةَلوَيسيت خؤيان بةرامبةر ئةو كارة دةربر ي و ئيدانةيان كرد، مةبةستم سةرؤكايةتي 
هةرَيم و سةرؤكايةتي ثةرلةمان و وتةبَيذي حكومةتين، بةاَلم بةر اسيت وةك بةشَيا لة هاوكـارا  طوتيـان   

لـةو بارةيـةوة بكرَيـت، هيـوادارم بـووني سـةرؤكي هـةرَيم لـة          ئةمة هَيشتا بةس نيية، ثَيويستة كاري زيـاتر 
دةرةوةي واَلت دةررةتَيا بَيت، كة ئَيستا جةنابيان لة ئةَلمانيايـة، لةطـةَل ئـةَلمانيا، لةطـةَل واَلتـاني يـةكَييت       

و ئةوروثا لةم بارةيةوة دةررةتَيا بَيتة ثَين و قسة بكرَيت، بؤ ئـةوةي يـةكَييت ئـةوروثا بَيتـة سـةر خـةت       
رشــارَيا  اتــة ســةر ئَيــران، لــة هــةمان كاتــدا حكومــةتي هــةرَيم و ثةرلــةمان دةتــوانن داوا لــة دةزطــا             

 .نَيودةوَلةتيةكان بكةن، رشار بؤ سةر حكومةتي عَيراق بَينن لةطةَل نوَينةرااان لة بةكدا ئةوة بكةن
ووة، لـة وةزعَيـا دايـة بةر اسـيت     بةر َيزينة، ئَيران بؤ خؤي لةناوخؤدا ئَيسـتا تووشـي قـةيرانَيكي طـةورة هـات     

ضارةنووسي سةرجةم ثرؤسةي سياسي لة ئَيراندا خةريكة بةرةو تؤنَيََيكي داخـراو بـر وات، لةهـةمان كاتـدا     
ئَيران لةطةَل كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي لة كَيشـةيةكي زؤر طـةورة دايـةو لـةكاتَيكي وا ئَيـران بـةم شـَيوةية بـَي         

ويي نَيوان ئةم دوو طةلةو ئةم دوو واَلتة بكات، بةم شـَيوةية دةسـت درَيـذي    رَيزي بةرامبةر ثةيوةندي مَيذو
بكاتة سةر ئَيمة، ئايا سبةييَن لةو قةيرانانة رزطار ببَيت، دةبَيت ضيمان ثَي بكات، لةبةر ئةوة مـن ثَيموايـة   

ي هـةرَيم و  بَيرطة لة رشـاري نـاوخؤ، رشـاري طـةورةو بـةهَيز، رشـاري نَيودةوَلةتيـة، كـة ثَيويسـتة حكومـةت          
 .هةموو دةزطاكاني هةرَيم و كؤمةَلطةي مةدةني كاري بؤ بكات

دواجار من ثرسةو سةرةخؤشي خؤم لةطـةَل بنةماَلـةي بةسـؤز، هاوخـةمي خـؤم لةطـةَل برينـداران و زةرةر        
 لَيكةوتووان دةردةبر م، ثَيشنيارَيكين بؤ رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني، ضاالكواناني دذي دةسـت درَيـذي  

بة بةرستانةي ئَيران، ثَيشنيارَيكم هةية بؤيان كـة وَينـةي بةسـؤز بـا ببَيتـة سـيمبولي ئـةو كـةدرو تـاوان و          
دةست درَيذي و ثياوكوذيةي كة دةوَلةتي كؤماري ئيسالمي ئَيران بةرامبةر بة خةَلكي ئَيمـة دةيكـات و ئـةم    

 .سوثاستان دةكةموَينةية بكرَيتة سيمبولَيا لة هةموو شوَينَيا باَلو بكرَيتةوة، 
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .زؤر سوثاس، رَيزدار صباح بةرزجني رةرموو
 :جنيب حممد صباح بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
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من قسةكا  لةضةند خاَلَيكدا عةرزي جةنابتان و خوشا و برايـاني بـةر َيزي ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـةم،      
ةردةبر م بؤ قوربانيان و كةسوكاريان، هـةروةها دةستخؤشـي برايـاني    سةرةتا سةرةخؤشي و هاوخةمي خؤم د

ثةرلةمانتارو خوشكاني ثةرلـةمانتار دةكـةم، كـة توانيـان سـةرداني ناوضـة زيـان لَيكـةوتووةكان بكـةن، ئـةم           
ئيدانـةو بَيـزاري   / دانيشتنةي ئَيمـة لةر اسـتيدا بـؤ طةاَلَلـة كردنـي ضـةند مةبةسـتَيكي طرنطـة، يةكـةمينيان         

ين بؤ ئةم كارة، كة ضةند ساَلَيكة دووبارة دةبَيتةوةو، ثَييـةوانةي هـةموو عـورف و ياسـايةكة، ثاشـان      دةربر 
هةوَلدان بؤ ضارةسةر كردني ياسـايي و ريشـةيي و دؤزينـةوةي رة  و ريشـةو ثاسـاوةكاني، ئينرـا قـةرةبوو        

 .كانكردنةوةي زيان لَيكةوتووان و بةدةمةوة ضووني ئاوارةكان و زيان لَيكةوتووة
خاَلَيكي طرنب، كة دةبَيت ئَيمة زؤر تةركيزي لةسةر بكةين، ئةو مةسئووليةتة ياسايي و ئةو مةسئووليةتة 
طةورةية، كة دةكةوَيتة سةر شاني حكومةتي عَيراق، هةروةها حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان، كـة ثَيويسـتة     

اني كوردسـتانةوة داوا بكـةين لـة هَيـزة     تة ولي ئةو مةسئووليةتة بكةن، ئَيمة دةتوان  لة رَيطاي ثةرلـةم 
سياسيةكاني عَيراق، كة واز لةو مونارةسةية بهَينن، كـة بـووة بـة سـةبةبي وةسـتان و، ثـةنب خواردنـةوةي        
وةزعي سياسي لة عَيراقدا، كة تا ئَيستا ئةوة سَي مانطة بةسةر هةَلبـذاردني ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق     

شمة كَيشيانةو نيزاعيانة، كَي سـةرؤك وةزيـر بَيـت، كـَي سـةرؤك وةزيـر نـةبَيت،        تَيثةر يوة، بةاَلم هَيشتا كَي
نةتيرةكةشي ئةوةية كة رؤذانة سةروةري ئةم واَلتة ذَير ثَي دةخرَيت، لة موقابيَدا ضي دةسـت دةكـةوَيت،   

ةتي هةموو ثرؤذةي سياسي كةوتؤتة ذَير ثرسيارةوة، حكومةتي هةرَيمي كوردستان وةزعي باشرتة لة حكوم
عَيراق، بةاَلم ئةوين وةكو ثَيويست، وةكو ئةوةي كة ضاوةر وان دةكرَيت لة حكومةتَيكي خؤماَلي، من نـاَلَيم  
بيَيت ئيتيفاقية لةطةَل كؤماري ئيسالمي ئَيران مؤر بكات بـؤ ضارةسـةر كردنـي ريشـةيي، بـةاَلم بةدةمـةوة       

واَلتـاني دنيـا ليذنـةو سـتام تايبـةت هةيـة بـؤ        هاتين ئاوارةكان و زيان لَيكةوتووةكان بةشـَيويةك، كـة وةكـو    
رووداوة كتوثر ةكان، تةماشا بكةين لة هةرَيمي كوردستاندا نيية بةو شَيوةية، حةق واية حكومةتي هةرَيمي 
كوردستان بةر اسيت لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة راسثاردةي بؤ بكرَيت، تةوصيةي مولزةمي ثَي بكرَيت، 

ي تةرخان دةكرَيت سااَلنة بؤ كـاتي كتـوثر ، دوور لـة رؤتـ  و ئينكـاري بـة ئسـَوبَيكي        كة ئةو بر ة بودجةية
ــراق و لــة      زؤر مــةرين  رَيتــة ئيختيــاري خــةَلكاني زيــان لَيكــةوتوو، نوَينــةراني كؤمــاري ئيســالمي لــة عَي

ــادار بكرَينــ        ــي ئاط ــايي و ديبَؤماس ــولي و ياس ــييَتوةيةكي ئوس ــرَين بةش ــانب بك ــيت ب ــتان بةر اس ــة كوردس ةوة ل
هةَلوَيســيت رــةرمي و جــةماوةري طــةلي كوردســتان، ضــونكة ئــةم تؤثبارانــة، ئــةم ســنوور بةزاندنــة زةرةرو    
زيانَيكي طةورةي لَي دةكةوَيتـةوة لـة هـةموو روويةكـةوة، لـة رووي ياسـاييةوة ديـارة ثَيشـَيل كردنـي ياسـاي           

ر بكةم، ثَييةوانةي ياسـاي ئيسـالمة،   نَيودةوَلةتية، لة هةمووي طرنطرت كة من دةمةوَيت زؤر تةئكيدي لةسة
كاتَيا كة سةيري نةصةكان دةكةين، سةيري دةقة ثريؤزةكان دةكةين ثَيغةمبـةري خـوا لـة رةرموودةيةكـدا     

اليذذؤمن )، (ئيمـاني تـةواو نييـة كةسـَيا لــة دراوسـَييةكةي ئـةم  نـةبَيت لـة مةترسـيةكاني         )دةرـةرمووَيت  
ة يةكَيا لة رةرموودةكاندا هاتووة ئينسان دةبَيت ئةوةنـدة رَيـز   ، تةنانةت ل(احدكم حتى يأمن  اره باائقيف

لة دراوسَييةكةي بطرَيت، تةنانةت بةرد رر َي نةدةدات بؤ سةطةكةي، ئةطـةر سـةطَيكي لةبـةردةمي ماَلةكـةي     
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دانا بَيت، دةبَيت تؤ ئةزيةتي دراوسَييةكةت نةدةيت، تةنانةت ئـةو شـتةي كـة بـةالي ئـةوةوة موحتـةرةم و       
َيزة، تؤ نابَيت زةرةري لَي بدةيت، يةعين لة رووي ياساييةوة ثَيشَيل كردني ياساي ئيسالمة، لة رووي جَيي ر

ياساييةوة ثَيشَيل كردني ياساي نَيودةوَلةتية بةهةر ثاساوَيا بَيت، لة رووي ئابووري و بازرطانيةوة زيانَيكي 
ــةيين     ــة ب ــة ل ــة دةدات، ك ــاني و ئابووريي ــة بازرط ــةو ثةيوةنديي ــةرَيمي   زؤر ل ــران و ه ــالمي ئَي ــاري ئيس  كؤم

كوردستاندا هةية، لة رووي ئةمنيشةوة، بةر اسيت هي  قازانج و سوود و رائيدة بؤ كؤماري ئيسـالمي ئَيـران   
نابَيت، ئينرـا دةزانـ  ئـةمر ؤ رةوتـي دنيـا بـةرةو ضارةسـةري كَيشـةكان دةضـَيت بـةر مـةنتي ي وتـو وَيـذو              

يةعين هةموو رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان باس لـةوة دةكـةن كـة ضـةند     رةخساندني كةشي ئارام لةناوضةكة، 
ناوضةي خؤرهةاَلتي ناوةر است ثَيويسيت بة ئارامي هةية، جا ض لة بةيين دوو طةلي دراوسَي، دوو طةلي بـرا،  
دوو طـةلي هاوسـؤزو هاوسـةنطةرو هاوخـةبات، ئَيمـة لـة منبـةري ثةرلـةماني كوردسـتانةوة داوا دةكـةين لـة            

جعي ديين و سياسي ئَيران بـة زووتـرين كـات رـةرمان بـدةن بـةو هَيزانـة، كـة بةشـَيوةيةكي يـةكراري           مةرا
دةست بةرداري ئةو سنوور بةزاندن و تؤثياران كردنة بنب، هةروةها تةئكيد دةكةينـةوة لةسـةر ئـةوةي كـة     

سـولي دانوسـتان و    ثَيويستة هةموو كَيشة سـنووري و ئةمنيـةكان لـة رَيطـاي ليذنـةي هاوبـةش بـة رَيطـاي ئو        
ــةو          ــةر ئ ــةوة لةس ــد بكةم ــةوَيت تةئكي ــان دةم ــرَين، ديس ــةر بك ــةش ضارةس ــدي هاوب ــةنتي ي بةرذةوةن بةم
ثَيشـنيارانةي كــة هاوكــارا  ثَيشكةشــيان كــرد، كــة تَيكــر ا خزمـةت بــة هــةردووال دةكــات، هــةم خزمــةت بــة   

ات، ئةو ثةيامة طةورةو طرنطةي هةرَيمي كوردستان دةكات، هةم خزمةت بة كؤماري ئيسالمي ئَيرانين دةك
كـــة ضـــةندين ســـاَلة ئـــةم دوو طةلـــةي ثَيكـــةوة بةســـتووة، تةئكيـــد لةســـةر ئـــةوة دةكاتـــةوة كـــة دةبَيـــت    
رَيككةوتننامةيةكي رةرمي موصةدةق هةبَيت لةاليةن دةزطا رةرمي و دةستوورييةكانةوة بؤ رَيطة طرتن لـة  

 دةهَينمةوة كة هةشت سةدةو نيو لةمةوبةر حةكيمي دووبارة بوونةوةي ئةم جؤرة كارانة، ئةوةشتان بة بري
ئةطةر ئينسان بة قياساتي جةوان مـةردي كـار   )طةورةو شاعريي طةورةي ئَيران سةعدي شريازي طوتوويةتي 

 .، زؤر سوثاس(بكات، هةموو موَلكي دنيا ئةوة ناهَينَيت كة خوَيين مرؤََيكي لةثَيناودا بر ذَيين
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .ؤر سوثاس، رَيزدار رازَل بةشارةتي رةرمووز
 (:بةشارةتي)قادر حممد فاضل بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
ســوثاس بــؤ ئةجنامــداني ئــةم دانيشــتنة تايبةتــة، ديــارة لــةالي هــةمووان ئاشــكراية كــة ســةرجةم هــةرَيمي    

بـووة، ديسـان ئـةو تؤثبـاران و     كوردستان لة ماوةي ضةند رؤذَيكة تووشي دَلتةنطي و بـَي تاقةتيـةكي خـراث    
بةزاندني سنووري هةرَيمي كوردستان، نةك لةاليةن دةوَلةتَيكي دراوسَيوة كـة لـة تـةوةقوعي ئَيمـة نـةبووة،      
كة كؤماري ئيسالمي ئَيران بـةم نوعـة رةرتـار لةطـةَل هـةرَيمي كوردسـتان بكـات، هـةموو اليـةك دةزانـ  و           

ئةو حةقي ةتـة دةزانَيـت، كـة ئَيمـة مَيذووييـةكي زؤر دوورو      كؤماري ئيسالمي ئَيرانين خؤي زؤر بة باش 
درَيذمان هةية لـة دؤسـتايةتي لةطـةَل كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران و طـةورةترين قوربانيشـمان لـةثَيناوي ئـةو           
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دؤستايةتيةي كؤماري ئيسالمي ئَيراندا داوة، بؤية ئةم هةَلوَيستةي ئةمر ؤي كؤماري ئيسالمي ئَيـران لـةالي   
جَيطةي تَير وانينة، لةبةر ئةوةي ضاوةر واني ئةم جـؤرة هةَلوَيسـتانة لـة كؤمـاري ئيسـالمي ئَيـران        ئَيمة زؤر

ناكــةين، ئَيمــةي طــةلي كــورد رؤذَيــا دؤســتايةتي كؤمــاري ئيســالمي ئَيرااــان هةَلبــذارد، ســَيبةري كؤمــاري  
تايةتيةدا، بَي منةتين بووين ئيسالمي ئَيران خؤي لَيي دوذمين بوو، ئَيمة قوربانيشمان لة ثَيناوي ئةو دؤس

لةو قوربانيةي كة دامـان، بـةاَلم ئـةمر ؤ بـةو نةوعيةتـة رةد ريعَـي دؤسـتايةتيةكةي ئَيمـة لةطـةَل كؤمـاري           
ئيسالمي ئَيران دةدرَيتةوة، ئةمة حةقي ةتَيكة ئةوة نييـة ئَيمـة يـان تـةنازول بكـةين، يـان وةصـفي بكـةين         

دسـتان نةكةوتؤتـة سـةنطةري دذايـةتي كـردن لةطـةَل كؤمـاري        هةتا ئَيستاش طةل و حكومةتي هـةرَيمي كور 
ئيسالمي ئَيران، نة نيةتيشي هةيـة بكـةوَيت، ئـةم جـؤرة هةَلوَيسـتانةي كـة نيشـان دةدرَيـت بـة بـر واي مـن            
سنووري هةرَيمي كوردستان لة قةسرو خانةقينةوة، هةتاوةكو دَيتةوة سنووري رةزايَي باشـرتين ئـارامي تيـا    

اورد بكةين لةطةَل رابردوو بةرامبةر بة كؤماري ئيسالمي ئَيران، حةقة ئةو ثرسيارة ئَيمـة  بووة، ئةطةر بةر
لة كؤماري ئيسالمي ئَيران بكةين بة بيسـت مَيـؤن ضـةكدارو قـواتي موسـةَلةحةوة نـةتوانَيت سـنوورةكاني        

يشـتنة نـاو   خؤي و وةزعي داخيَي خؤيان بثـارَيزَي، ئةطـةر دوو نةرـةر مةررةزةيـةكي ضـةكداري ثـةذاك رؤ      
خــاكي كؤمــاري ئيســالمي ئَيــران بَيــت واَلتــي ئَيمــة  تؤثبــاران بكــات و ســنووري هــةرَيمي كوردســتاني ئَيمــة  
ببةزَينَيت، كة هةتا ئَيستاش واَلتي ئَيمة هَيشتا بةدواي طؤر ة بةكؤمةَلةكااان دةطةر َي ، ئـةوان ديسـان بـَين    

ة ئةو ضاالكيانةي كة موعـارةزةي ئَيرانـي دةيكـات هـي      طؤر ي بةكؤمةَلي ترمان بؤ دروست بكةنةوة، ثَيمواي
عيالقةيةكي بة حكومةتي هةرَيمي كوردسـتانةوة نييـة، هـي  موبـةريرَيكين بـةكؤماري ئيسـالمي ئَيرانـدا        
بَيت بةو نةوعيةتة تؤثبـاراني هـةرَيمي كوردسـتان و خـةَلكي رةش و رووت و رةمشـاَل و مـةر  بةخَيوكـةري        

ــت   ــةرَيمي كوردس ــة ه ــة ل ــَي     ئَيم ــةجاوزَيكي ب ــةريرة، ت ــَي موب ــةجاوزَيكي ب ــتيةكةي ت ــة بةر اس ــات، ئةم اندا بك
حوجةية، كة كؤماري ئيسالمي ئَيـران لةطـةَل ئَيمـة دةيكـات، ثَيموايـة زؤريـن زةرةر دةكـات، لةبـةر ئـةوةي          
هةرَيمي كوردستان دؤستايةتي لةطةَل هـةر كةسـَيا كـردووة، زؤر بةشـَيوةيةكي بـاش كردوويانـةو ئـةجنامي        

ؤستايةتيةكةي ئَيمةشيان وةرطرتووة كؤماري ئيسالمي ئَيران، بةاَلم ئةطةر ئـةم نةوعيةتـة بـةردةوام بَيـت     د
نةتيرةي خراث بؤ هةردووال دةبَيت، ئةطةر بةراوردي ئةم وةزعانة بكرَيت، بة بر واي من لةوةتـةي عَيـراق   

عَيـراق بؤتـة دةوَلـةت، ئـةو كَيشـمان       و ئَيران بةتايبةتي لة نؤسةدو ضواردةو هةذدةكانةوة، بيستةكانةوة كة
كَيشة لةبةيين هةموو سـنوورةكاندا هـةبووة، بـةاَلم باشـرتين ئـارامي لـةو تةمةنـة دروسـت بـووة لـة بـةيين            
هةرَيمي كوردستان و كؤماري ئيسالمي ئَيراندا، كة سنوورةكان كةوتؤتة ذَير ركَيـف و دةسـةاَلتي حكومـةتي    

ئةوة بة كةدرو بة تةعدايةكي بَي سنوور دةزا ، كة كؤماري ئيسالمي هةرَيمي كوردستان، لةبةر ئةوةي من 
ئَيران دةيكات، بؤية من لَيرة ثَيم خؤشةو سوثاسي ئةو هةموو ليذنانـةش بكـةم، ئةنـداماني ثةرلـةمان، كـة      
سةرداني ناوضـة تؤثبارانـةكانيان كـردووةو دةستخؤشـي لـة راثؤرتـةكانيان دةكـةم، بةر اسـيت راثـؤرتي تَيـرو           

ليان نووســيوة، ثــَيم خؤشــة بةحةقي ــةت ستايشــي جــةنابي ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان بكــةم، كــة   تةســة



 315 

تةماســي بــةردةوامي لةطــةَل ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان، لةطــةَل ســةرؤك كؤمــاري عَيــراق، لةطــةَل   
 :تة ثَيشةوةسةرؤكي وةزيراني عَيراقي ريدراَلدا هةية، بةاَلم بةر استيةكةي لَيرة دوو، سَي ثرسيار دَي

ئةوةي ئيشارةمت ثَيدا، كؤماري ئيسالمي ئَيران بةر اسيت بة هةَلة ضووة لةم تةسةروراتةي لةطةَل / يةكةميان
 .ئَيمة وةكو طةل و هةرَيمي كوردستان

بةر اسيت بَي دةنب بـووني كؤمـةَلطاي نَيودةوَلـةتي لـةم تؤثبـاران و لـةم تـةجاوزةي كؤمـاري ئيسـالمي          / دوو
هةرَيمي كوردستان دةيكات، هةموومان بينيمان لةطةَل هاودةردي ئَيمةش بؤ ئةو رووداوةي كة ئَيران، كة بؤ 

لة كةزا روويدا، هةموو كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي بـة حكومـةتي ناوةنـدي عَيراقيشـةوة هاتنـة جـواب بـؤ سـةر         
مـة لةسـةر هـةرَيمي    رووداوةكةي كةزا، بةاَلم ئةوة ماوةي ضةند هةرتةية، سااَلنةش ئةو تةعداو كـةدرو زولَ 

كوردستان ضةند بارة دةبَيتةوة، نة حكومةتي ناوةندي، نة كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي لةر استيةكةي نةهاتونةتة 
جواب، حكومةتي ناوةندي ضةندين جار بيانووي هةبووة بةرامبةر بة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لةسةر 

لةسةر هةموو داهاتـةكاني هـةرَيمي كوردسـتان، بـةاَلم      طرَيبةستية نةوتةكان، هةموو بةدواداضوونَيكي هةية
ثرسينةوةي لةسةر تؤثباران كردن و سووداك كردني رةزو با  و مةر و مـااَلتي خـةَلكي هـةرَيمي كوردسـتان     
نييــة، مــن لَيــرة يــةك ثَيشــنيار دةكــةم كــة ئــاخري قســةمة، كــاك بــيالل ئيشــارةتي ثَيــداو، ثَيشــنيار دةكــةم     

جطة لةوةي كة هةوَل بدرَيت بؤ وةستاندني ئةو تؤثبارانةي كة ئَيستا كَي بةردةوامة راستيةكةي، بؤ ئةوةي 
تةنها مشوري وةستاندني تؤثبارانةكة نةخؤرَيت بةر اسـتيةكةي، هـةوَل بـدرَيت ليذنةيـةكي ئـةمين لـةنَيوان       

بـاري ئـةمين   هةرَيمي كوردستان و كؤماري ئيسالمي ئَيران دروست بكرَيت، بؤ موتابةعةو مر اقةبـة كردنـي   
سنوورةكان، بؤ ئةوةي ئةطةر ئةمـة موبـةريرة، بيـانووة دةدؤزرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي هـةرَيمي كوردسـتان بـةم          
نةوعيةتة تؤثباران بكرَيت، با ليذنةيةكي ئةمين هةبَيت، بؤ ئةوةي ئةو بيـانووةش نـةمَينَيت، كـة جـارَيكي     

لولةى ئاطرى ضةكةكانى كؤمارى ئيسـالمى  رَيتة وةيال نةبَيتةوةو نةكتر ديسان خةَلكي ئَيمة بةو نةوعيةتة 
 .ئَيران و، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار عبدالر ن، رةرموو

 :ابابكر حس  عبدالر ن بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

هـةرَيمى كوردسـتان دةكـةن و     بةر استى دةمَيكة حكومةتى ئَيران و حكومةتى توركيا، تـؤث بـارانى سـنوورى   
دةيبةزَينن، من ثَيمواية ئةو تؤث بارانة و كةم تةرخةمية دةطةر َيتةوة بؤ حكومةتى عـرياق و نوَينـةرةكانى   
ئَيمــة لــة بةكــدا، كةواتــة حكومــةتى عــرياق وحكومــةتى ئَيــران و حكومــةتى توركيــا زؤر بــةر وون و ئاشــكرا 

تا ئَيستا نزيكـةى   1990و  1991نطن، ضونكة هةرلة دواى ساَلى ئاطايان لة يةكرت هةية، لةبةر ئةوة بَى دة
كم هاتؤتة  3تا  0كم هاتؤتة ناو هةرَيمى كوردستان و سوثاى ئَيرانين  18ساَل دةبَيت، سوثاى توركيا  11

ناو هةرَيمى كوردستان، ر ةبيةو بنكةو بيناى سابتيان دروست كردووة و نيشتةجَى بوونة، بطرة لـة زاخـؤ تـا    
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ةو بيية و بَيبووبةو كانى ماسَى و باروخةو بامةر نَى و ئامَيدى و دَيرةلوك و شَيالدزَى، ئةمةش دةبيتة باتور
ثَيشَيل كردنى ياساى نَيودةوَلةتى و بـن ثـَى كردنـى سـيادةى هـةرَيمى كوردسـتان و عـرياق، زؤرجـار دةبَيتـة          

بـاخ و بَيسـتانةكانيان، وةزعـى دَييـةكان     كوشتنى خةَلكى بَى طوناه، كوشتنى مةر و مـااَلت و سـوتاندنى ر ةزو   
زؤر بةتةواوى نائارامى كرديةو ناتوانن بةئازادى و خؤش بةختانة ذيان ىَل ببةنة سةر لةم ناوضانةدا، بؤيـة  
من لَيـرةدا داوا لـة سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان دةكـةم، هةَلوَيسـتَيكى تونـد وةربطـرن كةلـةم خااَلنـة ثَيـا دَيـت             

 :مئةوين لة خوارةوة دةَلَي
 .ئاطادار كردنةوةو ئينزار كردنى هةردوو سةرارةتةكانى توركيا و ئَيران-1
 .و نةتةوة يةكطرتووةكان  كة حةدَيا بؤ ئةم بؤمب باران كردنة دابنَين UNئاطادار كردنةوةى -0
 .قونسولطةري، ر اى طشتى لة هةرَيمى كوردستان 16ئاطاداركردنةوةى -3

َيا بطرينة دةست، هةتاوةكو بطاتـة كؤكردنـةوى هَيـزى ثَيشـمةرطة،     ديسان لةمةش نةوةست  هةموو خةيار
بةمةبةستى بةرةنطار بوونةوةى ئةو هَيزة در ندانة، كة بَى بةزةييانة سنوورى هةرَيمى كوردستان تؤثبـاران  
دةكةن، زيـان بـة خـةَلكى مـةزَلومى بـَى دةسـةاَلتى كوردسـتان دةطةيـةنن، بـة ر ةئـى مـن حكومـةتى هـةرَيم،              

ةو ثةيوةنديانةى لةطـةَل ئَيـران و توركيـا بوةسـتَينَيت، تـا لـةو كـارة ترسـنؤكانة نةوةسـنت، هييـى           هةموو ئ
 .تريان ىَل قبوَل نةكرَيت، ئيرت زؤر سوثاس

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .زؤر سوثاس، ر َيزدار شَيرزاد، رةرموو

 :شريف عبداحلاف  شَيرزاد بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
من بةر استى زؤربةى وترا لةيةك دوو خاَلى تر كة زؤر بـة كـورتى باسـى دةكـةم، ئـةوين يـةكيان       شتةكانى 

ئةوةية بةر استى من لَيرةدا ر ةخنةى توند لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةطرم لةسةر ئةوةى كـة ر َيطـاى   
ةعبري لة رةئى خؤى بكـات،  نةدا كة ئةو خؤثيشاندانانة بكرَيت، كة سادةترين مارى هاوواَلتية كة بتوانَيت ت

ئةوة لةسةنطةسةرو سََيمانين ر َيطةى ثَى نةدراوة، دووةميان، بةر استى من ثـَيم سـةيرة لـةم كاتـةدا ئةطـةر      
ئةمة كارةسات نةبَيت ضى كارةساتة، ئَيستا نيوةى حكومةت تةقريبـةن بـة كـؤنطرةوة مةشـغولة، كـة ئـةكرا       

ن هَيشـتبا، يـان ئـةكرا مةسـةلةن تـةئخري بكرايـة، يـان تـةئريل         دوو ر ؤذ لة كؤنطرةكة بَينة درةوة، بة جَييـا 
بكراية بؤ ئةوةى بتوان  ئينفرياى ئةو كارةساتة بكةوين كة ئَيستا هةيـة، مـن بةراسـتى ثَيموابـوو ئةبوايـة      
سةرؤكى حكومةت ئَيستا لةوَى بواية، لةناو ئةو وةزعةيا بواية، ئةو وةزيرة بةر َيزانةى ديكة كـة ثةيوةنـدى   

بـــةو مةســـةلةية لـــةوَى بونايـــة، مـــن ثَيشـــنيار دةكـــةم بةر اســـتى ســـةرؤكى ثةرلـــةمان، ســـةرؤكايةتى  دارن
ثةرلةمانين سةردانى ئةم شوَينة بكةن، ئةطةر لةطـةَل ليذنةكـةيان بيـن يـان خؤيـان بةتـةنيا بيـن، مهـيم         

دةكةمـةوة كـة    ئةوةية وةكو سةرؤكى ثةرلةمان سةردانى ئةم شـوَينة بـةكارَيكى باشـى دةزا ، تةئكيـد لـةوة     
ئةو بر ة ثارةيةى كة دانرا لةكاتى بودجةدا بـؤ كارةسـات بـوو، ئـةى ئةمـة ئةطـةر كارةسـات نيـة بـؤ سـةررى           



 302 

ناكةن،، ئيرت بؤ داوا لة خةَلكى تر بكةين كةوا يارمةتيمان بدات، بؤية داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم 
 .خةَلكة داماوةو زؤرسوثاس كة وابكرَيت ئةو بودجةية ئَيستا سةرف بكرَيت بؤ ئةو

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .سوثاس، بةر َيز ئاشتى خان كةرةمكة

 :صاد عزيز ئاشتى بةر َيز

 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
سةرةر اى دةسـت خـؤش كـةريم لـة هاوكـارا  لـة ليذنـةكانا كـة بـة ئـةركى خؤيـان هةَلسـاون، بـة شـَيويةكى               

كردووة، وة ر اى هاو خةمى خؤم تؤمار دةكةم بؤ ذيانى ئةو خةَلكـةى كـة   ر استةوخؤ، سةردانى ناوضةكانيان 
لةناوضة سنوريةكانن، كة تا ئةم سـاتةى قسـةى تيـا دةكـةين، ذيانيـان لـة ذَيـر هةرةشـةيةكى ترسـناكة، مـن           
ئةمةوَى قسةكانى خؤم لة سَى خااَل بة خَيرايى باس بكةم، زؤر جار لـة نـاو هـؤَلى ثةرلـةمان و لـة دةرةوةى      

رلةمانين، لة زؤر شوَينى رةرميا طوَيمان لَيى دةبَيـت، كـة ثةيوةنديـةكى دؤسـتانةى بـةهَيزى كوردسـتان       ثة
هةية لةطةَل دةوَلةتى توركيا و ئَيران، ئةمة جَيطاى خؤش حاَلية بؤ هةموو هاوواَلتيةك، بؤ هةموو كةسـَيا  

كـة بـؤ ئـةوةى هـةموو تاكَيـا لـة       كة لة كوردستان دةذيت، لةبةر ئةوةى ئـةم ثةيوةنديـة دؤسـتانةية هؤكاريَ   
كوردستان بة مسؤطةرى ثاراستنى ذيانى داب  بكرَيـت، هـةروةها هةسـت بكـات لـة ذيـانَيكى سـةقامطريداية،        
بةاَلم لة كاتَيكدا كة ئةبين  ثَيشَيَكاريةكى  ئاوا سةبارةت بة سـنوورةكانى كوردسـتان، وة هـةروةها ثَيشـَيل     

ذيــانى خــةَلا ئةكةوَيتــة ذَيــر هةر ةشــةوة مــن داوا دةكــةم كــة ئــةم    كــردن بةرامبــةر بــة ذيــانى خــةَلا، وة 
ثةيوةنديـة دؤسـتانةيةى كوردسـتان هةيـةتى، هـةروةها حكومـةتى ناوةنـدى عرياقـين ئينتيبـاعَيكى هةيـة           
لةسةرى، ثَيويستة بيخاتة ذَير ثرسيار، ضونكة ئةطةر ثةيوةندى دؤستانة بريتى بَيت لة تةنازول كـردن لـة   

ة بــر واى مـن ئةمـة تَير وانينَيكــى هةَلةيـة بـؤ ثةيوةنـدى دؤســتانة، لةبـةر ئـةوة ثةيوةنــدى        مـارى خـةَلا، بـ   
دؤستانة يةكةم شت ثَيويستة سةقامطريى و ثاراسـتنى ذيـانى خـةَلا ئامـاجنى طـةورة بَيـت، ضـونكة هـةدةف         

و ذيانَيـا  خؤى لة ثةيوةندى دؤستانة بريتية لة ثاراسنت و زامن كردنـى ذيـانَيكى سـةوز بـؤ خـةَلا، نـةوةك      
بةرةو سووتان و بةرةو ىَل قـةومان و بـةرةو وَيـران كـارى بـر وات، ئةطـةر ئةمـة ضـةمكى دؤسـتانة بَيـت، بـة            
بر واى من ئةبَى جارَيكى تر ضاوى ثيا  شَينرَيتةوة، وة بةاليةنى كةم بة شَيوةيةكى ر اشكاوانة لةسةر ئةوة 

هةبَيت لةطةَل ئـةو دوو دةوَلةتةيـة، وة خـاَلَيكى تـر      قسة نةكةين ، كة رعَةن ئَيمة زةمانةتَيكى دؤستانةمان
ئةمةوَى قسةى لةسةر بكةم، تاوةكو ئَيستا حكومةتى ناوةندى عرياقى، وة هةروةها حكومةتى كوردسـتانين  
بة شَيوةيةكى جدى ليذنةيةكى لَيكؤَلينةوة يان بةدوا داضوونَيكى جدى نـةبووة، بـؤ مةلـةرى ئـةم قةزيةيـة      

بـة بـر واى مـن كـة ضـةند جارَيـا ئـةم حاَلةتـة دووبـارة ببَيتـةوة، ئةطـةر ثَيشـوو تـر               كة ئةمة واى كـردووة 
دانيشنت بكراباية، يان لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةم مةسةلةية بكرابايـة، هةَلبةتـة خاَلـةكانى ضارةسـةر كـردن بـؤ       

رةكـة بـةض خاَلَيـا    كَيشةكة ر وون و ئاشكرا دةبوو، خةَلا ئاطـادار بـوو لَيـى، يـان َـان زانيايـة هـةردوو تةرة       
ر ازين، ئايـا كوردسـتان ثَيويسـتة تـةنازل لـة ض مـارَيكى خـؤى بكـات، لةبةرامبـةر دؤسـتانة، ئاسايشـى ئَيـران             
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بةرامبةر بة خؤى مسؤطةر دةكات، بة هةمان شَيوة لة المشان ر وون دةبوو دةوَلةتى ئَيـران و توركيـا خؤيـان    
شَيا، لة ض ثةالماردانَيكى سةبازى بكةن، لةالى خـةَلا روون  ثَيويستة تةنازول لة ض خاَلَيا بكةن، لة ض هَير

بواية، ئةطةر ئةمة لَيكؤَلينةوةى لةسةر بكرَيت، ر َيطايةكة بؤ مسـؤطةر كردنـى ئـةوةى كـة جـارَيكى تـر ئـةم        
كَيشةية دووبارة نة بَيتةوانَي، خاَلَيكى تر من دةمةوَى قسةى لةسةر بكـةم، بةر اسـتى ثَيويسـتة هـةموو ئـةو      

نانةى رـةرمى دةسـةاَلتيان هةيـة لـة كوردسـتان، وة اليةنـة سياسـى و مرؤيـةكانين هـةموو هةوَلـةكانى           الية
خؤيان  ةنة طةر بؤ ئةوةى كة رشارَيا لةسةر نةتةوة يةكطرتووةكان دروسـت بكرَيـت، لـة ر َيطـاى ئؤريسـى      

يةكى رــةرمى بــةرز بةكــدا، نةتــةوة يــةكطرتوةكان بتوانَيــت ياداشــيت خــؤى يــان هةَلوَيســتى خــؤى بــة شــَيوة 
ــةناو        ــيان هةيــة، ل ــةوان ئؤريس ــة ئ ــةوة يــةكطرتوةكانين ك ــتة ســةرؤكى نةت ــة ثَيويس ــَي  ك ــؤ جن بكاتــةوة ب
كوردستان، كوردستانين بة شوَينَيكى ئارام و هَيمن ئـةذمار دةكرَيـت، هـةر بةرامبـةر بـةو ئةركـةى خؤيـان        

رمى ئةمـة خروقـاتَيكى نَيـوة دةوَلةتيـة،     هةَلبسنت كة ثَيويستة قسة لةسةر ئةوة بكرَيت، بـة شـَيوةيةكى رـة   
بةرامبةر بة عرياق و بةرامبةر بة سنوورى كوردستان دةكرَيت، تاوةكو وةكو سزايةكى نَيـو دةوَلـةتى ئةطـةر    
بة خروقات ئةذمار كرا، يان ئةوكات سزا بةدواى خؤيا ئةهَينَى، هةروةها خـاَلى سـزاش لـةوةيا ئيرابيـة كـة      

 .ى نَيودةوَلةتى بؤ ئةو ناوضانة مسؤطةر دةبَيت، زؤر سوثاسقةرةبوو كردنةوة لةسةر ئاست
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

سوثاس، بؤ جةنابت، سوثاس، بؤ طشت ئَبوةى يةكة يةكةى بةر َيز كة هةَلوَيستى خؤتان زؤر بة روونـى و بـة جـوانى دةربـر ى،     
ة روون كردنـةوة هـةبوو، ثاشـان دَيينـة سـةر ئـةو       هةندَيا ثرسيار ئاراسـتةى ئَيمـة كـراوة، هةنـدَيا شـت هـةبوو ثَيويسـتى بـ        

خااَلنــةى كــة هــةمووتان ئيشــارةتتان ثَيــى دا، وة بــؤ ئــةو شــوَينانةى ئــةينَيرين ئةيةينــة ثــَين ئَيــوةى بــةر َيز، بــة نيســبةت    
ةوة، زؤر بـة  هةَلوَيستى هةرسَى سةرؤكايةتيةكة، بةر َيزان بة حةقي ةت، هةَلوَيست لة يةكةم ر ؤذةوة لـة يةكـةم تـؤث هاويشـتن    

مورةكةزى لة هةمووئاستَيا حماوةلةى بؤ كـراوة، يةكـةم  رةد رعـل دةربـارةى ئـةوة، سـةرؤكى هـةرَيمى كوردسـتان بـوو، بـة           
شةخسى لةطةَل منين ثةيوةندى كردووة، سورةتَيكى عامين هةبوو كة بؤ كوَيى دونيا حماوةلـة دةكـةن و لةبـةردةوام بـوون،     

ةَلوَيستة، زؤر لةو بةر َيزانة ئيشارةتيان ثَيى كرد، واَلتَيكة قودرةتى لةبةر دةسـتة تةعـةدات ىَل   بةاَلم مةسةلةكة نةوةك تةنها ه
ئةكات، يةعنى بة هةَلوَيست راناوةستَينرَيت، بة قوةى عةسكةرين ئايا عةمةىل بوو بيينة شـةرةوة بةرامبـةرى بوةسـت ، لـة     

طاكانى تر بدةى، بؤ ئةوةى ئةو عيالقةيةى كة دروست بووة باشرت مةنفةعةتى هةرَيم بوو،، يان حماوةلة بكةى لة هةموو دةر
جَيطري بَيت، بةنيسـبةت لةطـةَل ئَيـوةى بـةر َيز لـة سـةرؤكى رراكسـيؤنةكان و ليسـتةكان كـة دانيشـتنمان كـرد يةكـةم جـار، وة              

را، وةكـو هةَلوَيسـتَيا كـة    ئيدانةيةكى بة قوةت دةربارةى ئيدانة كردنى تةعةدا كردنى ئـةو واَلتـة لـة خـةَلكَيكى بـَى ضـةك كـ       
نيشااان دا، هةَلوَيستَيكى زؤر بةقوةت بوو، وة هةر ثاش ئةوةش لةسةر قونسوَلى ئَيران لَيرة لةطةَل خؤى وةهةرضـى ئيشـمان   
ئةزانَى لة دانيشتنةكةى خؤمان زياتر ثَييان وتراوة، هةندَيا بةر َيز باسى ئةوةى كـرد كـة تةنسـي  هـةبَيت، كةسـَيا، واَلتَيـا       

ةتؤث لَيت بدات، مناَلت بكوذَيت، ماَلةكةت وَيران بكات، ئةتوانَيت قسةيةكى نادروستين بكـات، هـي  كـة سـَيا لـةم هةرَيمـة       ب
لةطةَل ئةوة نية كة مـاَل و شـوَينة كشـتوكاَليةكان بـةر تـؤث بـدرَي و تةعـةدات ىَل بكـات و بَيتـة نـاو سـنوورةكةت، ئـةوةى كـة              

توانَيت ئةنواعى قسةش بكات، ئينرا باوةر يشى ثَى بكـةين، ئةمـة كارةسـاتة، يـةعنى كارةسـات      هةَلبستَيت بةو كارة نالةبارة، ئة
لَيرةية، يةعنى باوةر ى ثَى بكةى بَََيى بةَلى تةنسي  هةيـة، ليذنـةى ئـةمنى، بـةَلَى ليذنـةى ئـةمنى هةيـة، ئَيسـتاش لةطـةَليان          

رة لةطــةَلى دانيشــى ئةر واتــة ئــةوالوةو شــتَيكى تــرة، يــةعنى   دادةنيشــ ، ســةدةها جــارين لةطــةَليان دادةنيشــ ، بــةاَلم ئــةليَ  
مشكيَةكة لَيرةية، بةقسةت ناكات، حيسابت بؤ ناكات، بة قوةتةكةى خؤيةوة ئيفتيخار دةكات، وا ئةزانَى شريَى ئةتوانَى هـةور  
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بَيت، اليةن بَيت، دةوَلةت شةق بكات، يةعنى ئيمر ؤ لةو كرورةية، هةر تةرةرَيكين مةكرور بوو لةكرورةوة ئةضَيت، ئينسان 
بَيت، كة كةسَيا يان واَلتَيا مةكرور بوو، تةئكيد بن ئةو كرورة ئةى شكَينَيت، ئـةى هَينَيتـة خـوارةوة، بـةر َيزَيكين ئـةَلَيت      
كة ئةم ضوونة طوزارشت لة رراكسيؤنةكان دةكات، لة ليذنـةكان ناكـات، نـا بةعةكسـةوة ليذنـةى نـاوخؤ مةعنيـة بـة مةسـائَى          

ةوة، وة دةوريان هةبووة، لة مةنتي ة بوونة، وة ئةندامانى ثةرلةمانى ناوضةكةش لةو مةنتي ـة بوونـة، لـة اليةنـةكانى     ئةمني
موختةلفين يةكَيا لةم اليةنانـة ر يتؤيـوة، يـةكَيا لـة اليةنةكـةى تـر ر ؤيشـتوة، ر اثؤرتيشـيان هـةبووة، ر اثؤرتـةكانين درةنـب            

طةيشـتووة، تةنانـةت هةنـدَيكى     1/6طةيشتووة هةنـدَيكى لـة    1/6ئةوة هةندَيكى لة  ثَيمان طةيشتووة، هةر بؤ مةعَوماتتان،
دةقي ة طةيشتووة، ئةوة نةبَيت مةسةلةن كة ر اثؤرت هاتبَيـت و باسـى نـةكرابَيت، ئَيمـة ئـةم       12ئيمر ؤ ثَين دانيشتنةكة بة 

كـة دةسـتى ثـَى كـرد نةوةسـتَيت، ئومَيـدمان       جةلسةيةى ئةمر ؤمان تـةئخري كـرد بؤئـةوى ثةرلـةمان هةَلوَيسـتى ئـةخري بَيـت،        
هةبوو، كة ئةو بةر َيزانة كة حكومةتى هةرَيم لة موستةواى موختةلفةوة كة لةطةَليان دادةنيشـن، بتـوانن بطةنـة حـةلَيا كـة      
 نةطةيشتنة حةلَيا مةجبوورين ئيمر ؤ هةموو قوةدـان  ةينـة كـار، بـة هـةموو شـَيوةيةك لـة هـةموو ئاسـتَيا تـاكو كؤتـايى           

بةمة بَينَيت، ئةمة حةربَيكة بةرامبةر عرياق ئيعالنى كردووة، بةاَلم عرياق ضاوى خؤى بةستيوةتةوة، نابينَيـت، طوَيشـى كـةر     
كردووة نابيسَيت، ضى ىَل بكةين، زؤر جارين باس دةكةن دةَلَين، دةسـتى ئريهـاب مـةعَومادان هةيـةو وةسـايةقمان هةيـة لـة        

ناوَيرن لة بن زةخنت، ئةل ة لةطوَين، ئينسان نازانَينت، بةاَلم مهـم ئةوةيـة ئـةو دةورةى وةكـو     رالن ورالنة جآ، بةس ناوَيرن، 
ََة كـة ضـةند        َََي  عرياق لة واَلت ناضَيت، خؤمان لةناوين  كةى ئةمة واَلتـة ئـا بـةم شـك واَلتَيا، يةعنى با هةقي ةتى ئةوش ب

ئيرى ئينتيخابات ئةوة ضةند ر ؤذَيكـة دةرضـووة، ئةمـة عـةجيب و     مانطة ئينتيخاباتى كردووة ناتوانن جةلسةيةك بكةن، نةتا
كةريبَيكة، هةر خوا تاقةتى ئةم خةَلكة بدات كة لةناو ئةو مةوقعة جوطرارية ثَيكةوة دةذين، هةوَلى سياسى و دبَؤ ماسى لـة  

لـة دةرةوةيـة لـة ثةيوةنـدى بـوو،       هةموو ئاستَيا هةية، ر َيزدار سةرؤكى هةرَيم كةلة توركيا بوو، لة ثةيوةندى بوو كة ئَيسـتا 
ئةو مستةوايانةى كة ئةتوانَيت تةئسريى هةبَيت و دةورى هةبَيت، من دَلنياتان دةكـةم لـة ثةيوةنديـةكى بـةردةوامى ئـةو، بـؤ       

ن ئةوةية كة كؤتايى بةمة بَيت، قةرةبووى ماددى بكرَينةوة بة تةئكيد ئةطةر طوَيتان لَيى بووبَيـت، ئَيمـة لـة ئيدانـة كردنـةكا     
لةو ئيتارةكةمان كة لة يادى ئيمام خومةينى هةندَيا بةر َيز باسى ئةوةى كـرد، نةضـوويناية، نـا ضـووين باشـرت بـوو، ضـونكة        
هةموويان لةوَى بوون، ئيعالم لةوَى بوون، ئةوةى ئَيوةى بةر َيز وتان لَيرة ئيمر ؤ طوَيم لة هةمووتان طرت،  زؤر لةوةش زيـاتر  

ئةو ئةندامانةى ثةرلةمان كة لةوَى بوون ثَييان وترا، وةثاشان خؤيان ثةيوةنديان كرد، وتيان، ئـةو  و توند تر و بة قوةت تر، 
قسـانةمان طــوَى ىَل بــوون لــة شــوَين خؤمــان ئارةقمــان ئــةكرد، ئةمـة لــة مةســئولةكانى برادةرانــى كــة لَيــرةن، لــة قونســوليةن،   

موتةئةسـرين، ئةمـة ئـةبَيت بةر َيطةيـةكى ئاشـتى كؤتـايى ثـَى        ئةوانين موتةئةسرن، يةعنى ئينسان ئينسارةن ئـةَلَى ئَيمـةش   
بَينت، ئَيمة ئةوةنـدة لةسـةرمانة، ئـةو شـتانةى كـة لَيـرة ئـةى بيسـ  بـة ئامانةتـةوة بيطةيةنينـة تـاران، وة طةياندوومشانـة،              

ئـى ئـةو بةر َيزانةيـة كـة     تةمةناش دةكةين كة كؤتايى ثَى بَيت، وة هةوَلين دةدةين بـةردةوام بـ  لةسـةر هةوَلـدان، ئةمـة ر ة     
لَيرةن، وة ئَيستا دواى كؤبوونةوة داوايان ىَل دةكةين، سبةى بَينة ثةرلةمان يان ئيمر ؤ ئةطـةر مـةجاليان هـةبوو، دواى نيـوةر ؤ     
ََـى        بَين، ئةم رةئى ثةرلةمانى كوردستانيان بة ر ةمسى ئَيمة ثَيشكةش دةكةين، وةزارةتـى خـارجيى عـرياق بةر اسـتى، ئينسـان بي
سست بوو، حكومةتى عرياق سست بوو، هةموو دةوَلةتى عرياق بة رامبةر ئةو حاديسةية بة سسـتى حةرةكـةى كـرد، سـةرريى     
عرياق لةتاران، ئـةَلَى نـة تؤثبـارانى سـنوورى هـةرَيمى كوردسـتان كـراوة، نـةقواتى ضـةكدارى ئَيـرانين هاتؤتـة نـاوةوة، ئةمـة              

ى، بزان  ئـةو سـةرريةى لـة كوَيـوة دؤزيوةتـةوة لـةوَى داينـاوة، بؤئـةم شـةكرةى          هةَلوَيستى سةررية بؤ ئَيمة لة وةزيرى خارجي
شكاندوة، ئةبَيت ئَيمة ئةو حماوةاَلنة بكةين لةطةَليان، خؤثيشاندان من ثَيم كةريبة يةعنى حةز دةكةم ئـةو بةر يتَيزانـةى ئـةم    

امبـةر ئـةوة ر اطرتـووة،، لَيـرة كؤمـةَلطاى مـةدةنى،       شتة ئةزانن، ثَيمان بََـَين دةقيـ  لـة كـوَى، كـام مةسـئول خؤثيشـاندانى بةر       
منااَلن، ضوونة ثَين قونسوَلية بةيانيان دا، دةعوةتيان كرد، لة هةندَيا شوَينى تر خؤ ثيشاندان كرا، لة سََيمانى كرا، وة مـن  

انـة بـا دةسـت بكةنـة خـؤ      لَيرةشةوة داوا لة خةَلكى كوردستان دةكةم، يةكة يةكة لـة مـاَلى خـؤى نةوةسـتَى، ئـةوةى طـوَيى لَيم      
ثيشاندان، ضونكة ئَيمة ئةطةر هةر دةنب نةكةين، كةئةنةما ر ازين و ثَيمان خؤشـةو دةسـيان خـؤش بَيـت، نـاوةَلاَل هـةموومان       
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ة ئيمـر ؤ  (ضذعف اال ذان  )موتةئةسرين، وة َلاَلهى دةسةاَلدان هةبواية زياتريشمان دةكرد، ئَيمة ئةوةنةمان ثَى دةكرَيت، ئةمـة  
دةيكةين، بةر َيزان لَيرة، ئةو هةَلوَيستة بةرزانةى ئَيوة زؤر ثريؤزو بةرزة كة هى ثةرلـةمانى كوردسـتانة، ئيدانـةى تونـد     ئَيمة 

ََمانى بَى تاوانى مةنتي ةكة بة تؤث ئة كوذَيت، ماَلةكةى خـراث   بؤ ئةو كردةوةية كة بؤ ؤهورى ئيسالمى ئَيران،خةَلكى موس
كات، دةربة دةرى ئةكات، لة نووسراوةكةمان خاَلَيا ئةبَينت وةكـو هـةمووتان ئيشـارةتتان ثَيـى     دةكات ئةى تؤقَينَيت، تةرهييب 

كرد، داواكردنى بة ثةلةيان ىَل ئةكةين و بةخؤياندا بينةوة، واز لـةو عةنتةرياتـة بَيـنن، ر َيطايـةكى تـرى ئاشـتى بطرنـة ثـَين         
ئةنووسـ ، لةوانـةى كـة بـة ركـرم ئـةهات كـة هـى تـرين هـةبوو           لةطةَل ئةو خةَلكة هةذارة، نامة بؤ طشت اليةنةكانى دونيـا  

َََين، مةسةلةن بة نيسبةت ناوةوةى عرياق، سةرؤك كؤمارى عرياق، سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران، وةزيـرى خـارجيى،       ثَيمان ب
يـدراَل  بـةاَلم   ئةبَيت بـة ئـةركى خؤيـان هةَلسـن، مةوقفيشـيان بـة عةلـةنى بـؤ خـةَلكى عـرياق ئـةوةبَى، كاكـة ئَيمـة ر اسـتة ر              

جوزئَيك  لة دةوَلةتى عرياق، وة دةوَلةتَيا ن  لة ئامسان دذى ئةوانة ب  لة بةكـدا، ئَيمـة جـوزئَيك  لـة عـرياق ئـةبَى ئـةو        
مةسئوالنة دةوريان هةبَى، نامة ئةنَيرين بؤ ئةم  عامى ئومةم موتةحيدة، بؤ بانكى مؤن، ئةو مةتنةى كة ئيتيفاق دةكةين 

بؤ ئيتيحادى ئةوروثى ئةى نَيرين، بؤ موئتةمةرى ئيسالمى ئةى نَيرين، بؤ جاميعةى دوةىل عـةرةبى ئـةنَيرين،    ئةى نووس ،
بؤ سةرؤكى طشت ثةرلةمانةكانى دونيا، كة عينوان و ئةدرَيسيان لةبةر دةمسان بَيت، لةو حاَلةتة تَييـان دةطةيـةن ، بةشـكةم    

 ، نامةيةك بـؤ سـةرؤكى ثةرلـةمانى ؤهـورى ئيسـالمى ئَيـران ئـةنَيرين، بـؤ         زةخت بكةن، كؤتايى بةم وةزعة ناتةبيعية بَين
ئةوين، كة ثةرلةمانتارة، زةميَن دةورَيكى خؤيان ببينن زةخت بكةنة سـةر حكومةتةكـةيان كـة ئةمـة بؤضـى ئـةكرَيت، ئايـا        

َلدةسـنت، ئينرـا ئـةو تةرةرـة يـان      ئةمة سياسةتى مةركةزية يان ئةو بةر َيزانةى لة سنوورن، بة ئارةزووى خؤيان بةو كـارة هة 
ئةو تةرةرة ئينسان نازانَيت، حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيويستة بةرنامةى هةبَيت، بةرنامةيةكى دياريكراوى هـةبَيت، بـة   
 هانا ضوونى ئةو خةَلكة هةذار و لَي ةوماوة، كة ئَيمة لة هةموو لَيدوانـةكان لـة هـةموو بةيانـةكان، لـة هـةموو ثةيوةنديـةكان       

داوامان لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان و حكومةتى عرياق كردووة، كـة ؤهـورى ئيسـالمى ئَيـرانين قـةرةبوويان بكةنـةوة،       
بةاَلم حكومةتى هةرَيمى كوردستان مةعنية، كة ئيمر ؤ لةطـةَليان بـَينت، ئـةو خةَلكـة شـوَينَيكيان بـؤ بدؤزَيتـةوة، لـةو وةزعـة          

كـةس بـةس مـارو دووثشـا ثَيـى وةداوة، ئـةوةى شـوَينةكانى خؤيـان بـةجَى           15ا  نةجاتيان بَيـت ضـونكة ئـةوةى مـن ئـةيز     
هَيشــتووة لــةو دوو ســَى ر ؤذة، بؤيــة واجبَيكــى مةســئوليةتة لةســةر شــااان، واجبَيكــة ئينســانى و ئيالهــى ئــةبَيت بــةو دةورة   

امةيةكين بنووس  بـؤ هـةردوو كوتَـةى    هةَلبسنت، ئةطةر بةو دةورة هةَلنةسنت، طوناه بارين هةموومان طوناه بارين بةوة، ن
كؤنطرَيسى ئةمريكى، هةم بؤ ؤهوريةكان هةم بؤ دبوكراتةكان، هةم بؤ مةجَيسى شيوخ، هةر عةينى نامـة بـؤ قائـد قـواتى     
حولةرا لة عرياق و بـؤ طشـت قونسـوىل و سـةرارةتةكانى نـاو  عـرياق و نـاو كوردسـتانين بنووسـ ، هـةر كةسـَيكى تـرين بـة              

َيــنت ناوةكــةمان بــدةنَى ئَيمــة بيــزان ، نامــةكانيان ئاراســتة ئةكــةين، ئةمانــةوَي هــةموو كــورةى ئــةرز لــةم ر ووداوة  ركرتانــا د
ــرين،          ــةرى بط ــ  بةرامب ــةهَيز بي ــةش ب ــة ئَيم ــةاَلدان ني ــت و دةس ــان دةكرَي ــة لَيم ــة، ك ــةم تةعةداي ــة، ئ ــةم زوَلم ــة، ئ كةمناك

يَــؤ بتوانَيــت هــةَلبطرَيت و لــة منــاَلَيكى ســاوا بــداتن و لــة بةرامبــةرى  ك 022هةقي ةتَيكــة ئينســان وةكــو ئةوةيــة ريازييــةك 
ر ابوةستيت و هي  دةسةاَلتَيكى نةبَيت، ئيمر ؤ وةزعةكة بةم شكَةية، بؤية ئةوانةى باسـى دبـوكراتى دةكـةن، ئةوانـةى باسـى      

ن طرتووة لة ثَين ئةو زووَلمـة، بؤضـى   ئينسانى دةكةن، ئةوانةى باسى ئيسالميةتى دةكةن، دةرةرموو ئةوة زوَلمَيكة بؤ ضاوتا
دةنب هةَلنابر ن،، بؤ دةورتان نية،، بة نيسبةت خاَلَيكى ترين ئةو كيةى كة شةهيد بـوو، كـة تةئسـريى لـة هـةر هـةموومان       

ى، كرد، دَلمان بؤى بر يندار بوو، ثَيويستة هةموو ثةرلةمانتارَيا، هـةموو وةزيرةكااـان، هةركةسـَيا لـةناو ئـةم هةرَيمـة ئـةذ       
بالفعل ئيهتيمـامَيكى تـةواوى ثـَى بـدرَينت، وةكـو ر ةمزَيـا نيشـان بـدرَيت، منـاَلَيكى كـورد بـة نـان و ثـةنري ر ازيـة بـذيَيت، بـة                 

ساَليةوة لةناو ر ةز خزمةت ئةكات، باوك و دايكى بذيَينَى، تؤثى ؤهورى ئَيرانى كة ر ؤذى ثَيـنج جـار رـةرز     15عومرَيكى بن 
بدات و شةهيدى بكات، يةعنى بةهةقي ةت ئةبَى ئةمشتانة بوترَيت و بـاس بكرَيـت و نـةى شـارينةوة،      نوَيذ ئةكةن، بَيت لَيى

ئَيمــة تةقــديرى ئــةو بةر َيزانــةش ئةكــةين كــة لــة بةســر اوة ئــةو نامــةيان نــاردووة، هــاودةردى ئةكــةين بؤيــان ئةنَيرينــةوة،      
عةكـةيان ناتةبيعيـةو لـةماَلى خؤيـان دةربـةدةر كـراون، وة       هاوهةَلوَيست  لةطةَل طشت ئةو خوشا و برايانةى كـة ئيمـر ؤ وةز  
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ســةرى ر َيــزو نــةوازش بــؤ ئــةو شــةهيدانة دائــةنَي  و تةمــةننا دةكــةين بر ينــدارةكانين ضــاك ببنــةوة، سوثاســى طشــت ئــةو    
َيمـة دةرى  ثةرلةمانتارانةى كة ئةمر ؤ لَيرة حـازر بـوون، ئةطـةر ئـةو خااَلنـةى كـة بـاس كـران و يـان شـتَيكى تـرين وتـراوة ئ            

دةكةين، ئةطةر سةرؤكايةتى ثةرلةمان و ليذنةى ناوخؤ و ياسايى تةكَيف بكرَين، بة دار شتنةوةى و ثاشانين نوسـخةيةك بـؤ   
هةر هةمووتان لة سندوقةكانتان دائةنَي ، ئةطةر ر ازين لةسـةر ئـةوة تكايـة هـةمووتان دةسـت بـةرز بكةنـةوة، زؤر سـوثاس،         

 .مورةق دةبن هللانشاءاخوا ئاطادارتان بَيت، 
                                                                                                                                                                              

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل              ارسالن بايز امساعيل            ست ا د عبداهلل                رر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان

 
 

 
 
 
 
 

 ي (15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0212\6\02رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي (18)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 02/6/0212 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  02/6/0212كــةوتي رَي شــةممةيــةك  رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بـةر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري      , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , ةمسَييخولي  ي(18)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(18)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلـةمان دةستةي سةرؤكايةتي , كوردستاني عَيراق ثةرلةماني
ــات   ــذاردن لــة ك ــةك شــةممة رَيكــةوتي   (11)ســَييةمي هةَلب ــَين نيــوةر ؤي رؤذي ي ــةم  دا 02/6/0212ي ث ب

 :شَيوةية بَيت
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان -1 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري درَيذة ثَيـدان بـة كـارثَيكردني ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي تـريؤر ذمـارة         -0
 .لة هةرَيمي كوردستان 0226 ي ساَلي(3)
ي سـاَلي  (1)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياسـاي كـار ثَيكـردن بـة ياسـاي ثاراسـتين بةكاربـةر ذمـارة          -3

 .لة هةرَيمي كوردستان 0212
 .رةوانة كردني حيساباتي خيتامي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ليذنةي ثسثؤر  -2
 .اساي دةستةي ثشكن  و كؤنرت ؤَلي جؤري لة هةرَيمي كوردستانخستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤة ي -8
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ثرؤذة ياساي داواكاري طشيت لة هةرَيمي كوردستان -6
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ثرؤذة ياساي نةهَيشتين لةشفر ؤشي لة هةرَيمي كوردستان -1
كردني ثَيشنياري ثرؤذة ياساي بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكان لـة هـةرَيمي   خستنةر وو و طفتوطؤ  -5

 .كوردستان



 301 

 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي دارايي و ئابووري لة هةرَيمي كوردستان -9
ــةرَيم       -12 ــة ه ــاو ل ــاوةكاني ئ ــتوكاَل و سةرض ــي كش ــاي وةزارةت ــرؤذة ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنةر وو و طفتوط ي خس

 .كوردستان
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان -11
خستنةر وو و طفتوطؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي يـةكَييت ذووري بازرطـاني           -10

 .1993ي ساَلي (12)ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 
 
 
 

 :ثةرلةمانسةرؤكي  بةر َيز
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي     
 :، بةرنامةي كار02/6/0212، رؤذي دانيشنت (18)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة    لـة  ( 02)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـَين نيـوةر ؤ، رؤذي يـةك    (11)ي ئاسايي خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (18)دانيشتين ذمارة 
 :شَيوةية بَيتدا بةم 02/6/0212شةممة رَيكةوتي 

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان -1
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري درَيذة ثَيـدان بـة كـارثَيكردني ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي تـريؤر ذمـارة         -0
 .لة هةرَيمي كوردستان 0226ي ساَلي (3)
ي سـاَلي  (1)سـاي كـار ثَيكـردن بـة ياسـاي ثاراسـتين بةكاربـةر ذمـارة         خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري يا -3

 .لة هةرَيمي كوردستان 0212
 .رةوانة كردني حيساباتي خيتامي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ ليذنةي ثسثؤر  -2
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤة ياساي دةستةي ثشكن  و كؤنرت ؤَلي جؤري لة هةرَيمي كوردستان -8
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ثرؤذة ياساي داواكاري طشيت لة هةرَيمي كوردستان -6
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ثرؤذة ياساي نةهَيشتين لةشفر ؤشي لة هةرَيمي كوردستان -1
لـة هـةرَيمي    خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ثرؤذة ياساي بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكان -5

 .كوردستان
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي دارايي و ئابووري لة هةرَيمي كوردستان -9

ــةرَيمي        -12 ــة ه ــاو ل ــاوةكاني ئ ــتوكاَل و سةرض ــي كش ــاي وةزارةت ــرؤذة ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنةر وو و طفتوط خس
 .كوردستان
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 .بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي -11
خستنةر وو و طفتوطؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي يـةكَييت ذووري بازرطـاني           -10

 .1993ي ساَلي (12)ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 
ثــــرؤذة ياســــاي  بــــةر َيزان، خــــاَلي هةشــــتةم لَيــــرة هــــاتووة خســــتنةر وو و طفتوطــــؤ كردنــــي ثَيشــــنياري

بةرةنطاربوونةوةي ماددة هؤشبةرةكان، ئـةم ثرؤذةيـة هـي حكومـةت بـوو، خوَيندنـةوةي بـؤ كـرا سـةحبيان          
ــرة         ــة لَي ــةين، بؤي ــؤ دةك ــةوةي ب ــة خوَيندن ــاتووة، بؤي ــتا ه ــةمان ئَيس ــداماني ثةرل ــرؤذةي ئةن ــةاَلم ث ــرد، ب ك

ميان بـؤ دةكرَيـت، لَيـرة ثَيويسـتة     دةمانةوَيت نةقَي بكةين بـؤ الي ئـةو ثرؤذانـةي كـة خوَيندنـةوةي يةكـة      
بيَيتة بر طةي ضوار، ثَيويسيت بة دةنطداني ئَيوةي بةر َيز هةية بؤ ضاك كردنةوةي، كَي لةطةَل ئةوةيـة ئـةو   
خاَلة خوَيندنةوةي بؤ بكرَيت و بيَيتة بر طةي ضوار دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة     

ثاس، بةكؤي دةنب ثةسند كرا، ضـووة شـوَيين خـؤي، داوا لـة ليذنـةي ياسـايي       دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سو
خوَيندنـةوةي يةكـةمي   / دةكةم كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤيان، ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بؤ خاَلي يةكـةم 

 .ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ةورةو ميهرةبانبةناوي خواي ط
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان/ خاَلي يةكةم

ثةيوةنـدي  / ماددة ثَيكهاتووة، شةش بةشيشة، لةطةَل ئةسبابي موجيبة، بةشي يةكةم( 08)ئةم ثرؤذةية لة 
/ هةَلبــذاردني ســةرؤكي دةزطــاو تةشــكيالتيةتي، بةشــي ســَييةم / ة ثَيناســةي ياســاكة، بةشــي دووةمهةيــة بــ

ثةيوةنـدي هةيـة بـةو بةندانـةي كـة قـازاجني       / ثةيوةندي هةية بة كاروباري ئةم هةيئةتـة، بةشـي ضـوارةم   
ئةحكامي / ثَينرةم ، بةشي(احكام الكسب الغري اثشرو )كةيرة مةشروعة، واتا بة لوكةتي قانون ثَيي دةَلَين 

عام و ئةحكامي خيتاميية، بؤية داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةين كة ئـةم ثرؤذةيـة ئيحالـةي ليذنـةي     
 .ثةيوةنديدار بكات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نــةي ســوثاس، بــةر َيزان ئَيســتا ئــةم ثرؤذةيــة ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي دارايــي و ئــابووري و ليذ
ــتةي      ــداماني ثةرلــةمان، ئاراس ــدارة بــةم كــارةوةو هــةروةها بــؤ ئةن ــة ليذنــةي ثةيوةندي نةزاهــة دةكــةين، ك

 .هةمووان دةكرَيت، خاَلي دووةم تكاية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري درَيذة ثَيدان بة كارثَيكردني / خاَلي دووةم
 .لة هةرَيمي كوردستان 0226ي ساَلي (3)ذمارة 

لـة اليـةن    0226بةر َيزان، هةروةكو هةموو اليةك ئاطادارين، كة ياساي بةرةنطاربوونـةوةي تـريؤر لـة سـاَلي     
يــةن لةال 0225ثةرلــةماني كوردســتانةوة ثةســند كــرا، مــاوةي كــار كردنــي دوو ســاَل بــوو، ثاشــان لــة ســاَلي  

لـة   16/1، لةبةر ئةوةي ثةرلةماني كوردستان لـة  16/1/0212ثةرلةماني كوردستانةوة درَيذ كرايةوة بؤ 
ثشوو داية، بؤية ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثرؤذةيةكيان ثَيشكةش بـة ثةرلـةمان كـردووة، ئَيسـتا     

 :رؤذةكة واذوويان كردووة، بةر َيزانخوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكةين، ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة لةسةر ث
 .عبدالسالم بةرواري -8.صباح بيت اهلل -2.شيالن عبداابار -3.عةوني بةزاز -0.شَيروان حةيدةري-1
 -11 .مسـرية عبـداهلل   -12 .سـاالر حممـود   -9 .رؤذان دزةيـي  -5 .عَـي حسـ  حممـد    -1.عةليمام  عبداهلل -6

 .دلَير حممود -12 .اواز عبدالواحدئ -13 .النا ا د حممود -10 .طةشة دارا
 .دةقي ثرؤذةكة

 0226ي ساَلي (3)ثرؤذةي ياساي درَيذةدان بة كارثَيكردني ياساي بةرةنطاربوونةوةي ياساي تريؤر ذمارة 
 عَيراق -لة هةرَيمي كوردستان 

 :ماددةي يةكةم
درَيـذ   16/1/0213تـا   0226ي ساَلي (3)كاركردن بة حوكمةكاني ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر ذمارة 

 .دةكرَيتةوة
 :ماددةي دووةم

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكات
 :ماددةي سَييةم

باَلو ( وةقائيعي كوردستان)ةوة كاري ثَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي رةرمي 11/1/0212ئةم ياساية لة رؤذي 
 .تةوةدةكرَي

 :بةر َيزان، ئةوة دةقي ثرؤذةكة بوو بة زماني كوردي، ئَيستا دةقي ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي دةيوَينمةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ثَيويست ناكات  وَيندرَيتةوة، ئاراستةي ليذنـةكان و ئةندامـة بـةر َيزةكان دةكرَيـت وةكـو ثرؤذةكـاني       
استةي ليذنةي ياسايي و ناوخؤو ئةندامة بةر َيزةكان دةكةين بؤ طفتوطـؤ و رةئـي   تر، ئَيستا ئةو ثرؤذةية ئار

 .ئَيوةي بةر َيز لةسةري، خاَلي سَييةم تكاية
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيكـردن  خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كار ث/ خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كاري ثةرلةماني كوردستان

 .لة هةرَيمي كوردستان 0212ي ساَلي (1)بة ياساي ثاراستين بةكاربةر ذمارة 



 332 

ئةم ياساية لة شةش ماددة ثَيكهاتووة، لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ئـةو  
 :بةر َيزانةن

طـؤران   -8 (.ئـارام )نعمـت قـادر  ايـوب   -2 .كـاردؤ حممـد ثـريدواد    -3 .عةوني بةزاز -0 .شَيروان حةيدةري -1
 .ئازاد

 .بةشري خةليل حةداد.د -9 .دانا سةعيد سؤم.د -5 .عبدالسالم بةرواري -1 (.ئاسؤ)بكر كةريم  -6
 .ماد حممد حس ع -12

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مة بةر َيزةكان بةر َيزان، ئَيستاش ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي مام بةكاربةرو ليذنةي ياسايي و ئةندا
 .دةكةين بؤ رةئي بةر َيزتان و طفتوطؤ كردن لةسةري، ئَيستا بؤ خاَلي ضوارةم تكاية

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بابةت ثرؤذة ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي مـاددة هؤشـبةرةكان، بـةر َيزان، ئةمـة بـةناوي رراكسـيؤن ثَيشـكةش          

ارةي ياسايي ئةنـداماني ثةرلـةمان لـة خـوارةوة واذوويـان كـردووة، داوا دةكـةين ثـرؤذة ياسـاي          كراوة، كة ذم
بةرةنطاربوونةوةي مـاددة هؤشـبةرةكان كـة ثَيشـرت لةاليـةن ثةرلـةماني كوردسـتان خـولي دووةمـةوة ئامـاذة           

رلـةمان ثةسـنديان   كراوة  رَيتة بةرنامةي كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمان، تا طفتوطؤيان لةسةر بكرَيت و ثة
 .بكات

 :ناوي ئةو ئةندامانةي كةوا ثرؤذةكةيان ثَيشكةش كردووة
 -6 .ثــةبان عبــدالكريم  -8 .ثــةبان عزالــدين -2 .ثــةيام ا ــد -3 .برهــان رشــيد -0 .امساعيــل ســعيد -1

ةيل سـيو  -11  .سـةرهةنب رـرج   -12  .رؤو زانـا  .د -9 .رَيباز رتاح. د -5 .جعفر عَي.د -1 .ثَيشةوا تؤري 
 .عنهان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزامية، كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جةنابت طوتت خاَلي ضوار لة بةرنامةي كار رةوانة كردني حيساباتي خيتامي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

 .بؤ ليذنةي ثسثؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي هةشتمان بة دةنطدان هَيناية خاَلي ضـوار، ضـوار دةضـَيتة خـاَلي ثَيـنج، ئَيسـتا دةنطتـان بـؤدا،          نةخَير،
 .سوثاس، كةرةم بكة

 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رحيمَيان عبدال -8 .جنم الدين عظيهة -2 .عبداهلل حممد نوري -3 .عنهانعدنان  -0 .شاهؤ سعيد.د -1
ــد  -6 ــتان حمم ــد  -1 .كوَيس ــاردؤ حمم ــاد  -5 .ك ــاروان ص ــال  -9 .ك ــرين ؤ ــداهلل  -12 .نةس ــةربان عب  -11 .ن
 .ثةريهان قبالي.د

مـاددة ثَيـا دَيـت، هؤيـةكاني     ( 19)بةر َيزان، ئـةو ثـرؤذة ياسـاية كـة بـةزماني كـوردي ثَيشـكةش كـراوة لـة          
 .ةو، زؤر سوثاسماددةكةي( 19)دةركردني ياسايةكةي تَيدا نيية، تةنها 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةماني       ــةر َيزةكاني ثةرل ــة ب ــاوخؤ وئةندام ــةي ن ــايي و ليذن ــةي ياس ــتةي ليذن ــة ئاراس ــةو ثرؤذةي ــةر َيزان، ئ ب
 .كوردستان دةكةين، بؤ رةئي و طفتوطؤ كردن لةسةري، تكاية خاَلي ثَينرةم

ر دةسيت ئَيمةية، ئاراستةي ليذنةي دارايي دةكةين، بةر َيزان، حيساباتي خيتامي كة هاتووة، ئَيستا لَيرة لةبة
ئَيوةي بةر َيز، ئةنداماني ليذنـة، ئةنـداماني ثةرلـةمان، ئةوانـةي دةيانـةوَيت لةسـةري ئيتياَلعيـان هـةبَيت،         
دةتوانن لةطةَل ليذنةي دارايي ببينن و رةئيتان بـدةن، بؤيـة حيسـاباتي خيتـامي ئاراسـتةي ليذنـةي دارايـي        

 .كةرةم بكة نوقتةي نيزامي دةكةين، سوثاس،
 :ثةريهان قبالي حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــَين ئــةو ثــرؤذة ياســايةي مــاددة هؤشــبةرةكان ئاراســتةي ليذنــةي تةندرســتين    ََ مــن بــة ثَيويســيت دةزا  ب

 .بكرَيت، ئةطةر زة ةت نةبَيت، لةبةر ئةوةي رةثتَيكي زؤري هةية لةطةَل ثرؤذةكة
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

زؤر دروستة، موالحةزةي تريشمان لةالي دكتؤر بةشريةوة بؤ هاتبوو، هةردوو ثرؤذةكة ياساي لةشفر ؤشي و 
ياســاي مــاددة هؤشــبةرةكان ئاراســتةي ليذنــةي ئــةوقارين بكرَيــت، زؤر ســوثاس، تكايــة خــاَلي ثَينرــةم لــة    

 .بةرنامةي كار تكاية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
طفتوطــؤ كردنــة لةســةر ثــرؤذة ياســاي دةســتةي ثشــكن  و كــؤنرت ؤَلي جــؤري لــة هــةرَيمي    / خــاَلي ثَينرــةم

 .كوردستان
بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا راثؤرتي خؤمان هةية لةو بابةتة، ئَيسـتا دةقـي راثـؤرتي    

يذنــةي تــرين هــةبَيت وةكــو ليذنــةي مــالي، ئــةوانين رةنطــة   ليذنــةي ياســا بؤتــان دةخوَينمــةوة، رةنطــة ل 
 .راثؤرتيان هةبَيت، بةاَلم من دةست دةكةم بة خوَيندنةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسا

 عَيراق -بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان 
 تانداراثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ثرؤذة ياساي ثشكن  و كؤنرت ؤَلي جؤري لة هةرَيمي كوردس/ ب
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ي كوردي رَيكةوتي 0112/جؤزةردان/02ليذنةي كاروباري ياسايي كؤبوونةوةي خؤي لة رؤذي دوو شةممة 
ي زاييين ئةجنامدا، بة مةبةسيت تاوتوَي كردني ثرؤذة ياساي دةستةي ثشكن  و كؤنرت ؤَلي 12/6/0212

وة ثَيشنياز كراوةو ر ةوانةي عَيراق، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامانة –جؤري لة هةرَيمي كوردستان 
لة رَيكةوتي ( 13)ليذنةكةمان كراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةكة لة دانيشتين ثةرلةمان ذمارة 

، دواي طفتوطؤ و ر اطؤر ينةوة ليذنةكةمان ر او سةرنج و راسثاردةكاني بةم شَيوةيةي 09/10/0229
 :خوارةوةية

ياســاي ثشــكن  و كــؤنرت ؤَلي جــؤري عَيراقــي وةرطــرياوة لةطــةَل   ثــرؤذةي ثَيشــكةش كــراو لــة ئةحكامــةكاني
ئةوةشدا ياسايي ئاماذةي ثَيكراوة لة هةرَيمدا كارثَيكراوة، هةندَيا لةو ئةحكامانة لـة دةسـةاَلتي حكومـةتي    
ئيتيحادييةو بةثَيي ئةحكامةكاني دةستووري عَيراق، هي  ثاساوَيا نيية بؤ ئةم ثرؤذةية لة ئَيستاداو بؤية 

 .ر ةتي دةكةينةوة
 :ئَيستا دةقي راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 
 العراق_رئاسة برملان كاردستان/ اىل

 تقرير حال مشروم قانان ييئيف التقييس والسيطر  الناعييف فى أقليم كاردستان/ م
 12صذاد  ليذام               كذارد  امل  0112/ جـؤزةردان / 02ا تهعت جلنة الشؤون القانانية يام االثنني 

العذراق   -امليالدية لدراسة مشروم قانان ييئة التقييس والسذيطر  الناعيذة يف اقلذيم كاردسذتان      6/0212/
املقدم من قبل العدد القاناني الع اء الربملان و احملذال اىل جلنتنذا بعذد القذراء  األوىل لذيف يف الربملذان يف  لسذتيف        

 .09/10/0229يف ( 13)االعتيادية املرقهة 
 :وبعد املناقشة واملداولة تقدم اللجنة مالحظاتما وتاصياتما بالشكل اآلتي 

أن املشروم املقدم مقتبس من احكام قانان التقييس والسيطر  الناعية العراقي ومبا ان القانان امليكار نافذي  
العراقي فليس يناك مذربر  يف االقليم وان بعض احكاميف من صالحيات احلكامة االحتادية وفق احكام الدستار 

 .هليا املشروم يف الاقت احلاضر ليا نرى رفض املشروم 
را ني التف ل باألعالم وعرض أصل املشروم ورأ  اللجنة القانانية بشأنيف على الربملان للهناقشة وأبداء الرأى 

 .املناسب والتصايت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةرةم ب    ــة ك ــان هةي ــةر راثؤرت ــةي بةكارب ــةوانين     ليذن ــي ئ ــا رةئ ــةرموون، ب ــةوة، ر ــرة  وَينن ــةن وةرن لَي ك
 .وةربطرين، ليذنةي بةكاربةر كةرةم بكةن راثؤرتةكةتان  وَيننةوة

 :بةر َيز عماد حممد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
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 :َيز دةخوَينمةوةئَيستا دةقي راثؤرتي ليذنةي ثاراستين مام بةكاربةر بؤ ئَيوةي بةر 
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 راثؤرتي ليذنةي ثاراستين مام بةكاربةر/ ب
ي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتـذمَير   02/2/0212ليذنةي ثاراستين مام بةكاربةر لة رؤذي سـَي شـةممة لـة    

سـاي دةسـتةي ثشـكن  و كـؤنرت ؤَلي     كؤبؤوة بة ئامادة بووني زؤربةي ئةندامان بؤ تـاوتوَي كردنـي ثـرؤذة يا   
جؤري لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـنيار كـراوةو     

خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة،  09/10/0229لة ( 13)لة دانيشتين ئاسايي ثةرلةماني كوردستان ذمارة 
ــارة   ــراوي ذمـ ــة نووسـ ــة ( 090)بـ ــؤ    32/10/0229لـ ــةمان بـ ــاري ثةرلـ ــةتي كاروبـ ــةن بةر َيوةبةرايـ لةاليـ

ليذنةكــةمان نــاردراوة، دواي طفتوطؤيــةكي تَيــرو تةســةل لةاليــةن ليذنةكةمانــةوة، ئةمــةي خــوارةوة رةئــي    
 :ئَيمةية

هةموار كراوي ياساي دةزطاي ناوةندي  1919ي ساَلي (82)ئةم ثرؤذة ياساية وةرطرياوة لة ياساي ذمارة  -1
رت ؤَلي جؤري عَيراقي، بةبَي ئيستيفادة وةرطرتن لة ياساكاني ئـةو واَلتانـةي كـة ئـةزموونَيكي     ثشكن  و كؤن

 .باشيان هةية لةم بوارةدا
ي بر طةي ضوار لة دةستووري عَيراقي ريدراَل، رَيكخستين كاري معيارو مواسةرات (112)بةثَيي ماددةي  -0

 .ان نَيودةوَلةتييةلة زبين ئيختيياصاتي دةسةاَلتةكاني ئيتيحاديية، ي
ي هــةموار كــراو، كــة ئــةو 1919ي ســاَلي (82)بر طــةي دووةم لــة ياســاي ذمــارة /بــةثَيي مــاددةي يةكــةم -3

دةستانةي هةر لة ثارَيزطاكان بة حوكمةكاني ئةم ياساية كار دةكةن و بة ل ةكاني دةزطاي ناوةندي ثشـكن   
 .و كؤنرت ؤَلي جؤري دةزانرَيت

ــارة    -2 ــاي ذم ــةثَيي ياس ــاَلي (1)ب ــةم     0226ي س ــتان ئ ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــداناني حكوم ــي ثالن ، وةزارةت
بر طـةي يـازدة ديـاري    / دةستةية يةكَيكة لة تةشكيالتةكاني ئةم وةزارةتة، لـة ياسـايةكةدا لـة مـاددةي دووةم    

 كراوة، كة بة هةماهةنطي لةطـةَل دةزطـاي مةركـةزي ثشـكن  و كـؤنرت ؤَلي جـؤري لـة وةزارةتـي ثالنـدانان و         
هاوكــاري مايــةي عَيراقــي ئيعتيمــادي سيســتةمَيكي نيشــتماني بكرَيــت، بــؤ ثشــكن  و كــؤنرت ؤَلي جــؤري لــة  

 .هةرَيمي كوردستاني عَيراقدا
لةبةر ئةم خااَلنةي سةرةوة رةئي ليذنةي ثاراستين مام بةكاربةر، ثرؤذة ياسـاي ثَيشـنيار كـراو دووبـارة      -8

ي هـةموار كـراوي دةزطـاي مةركـةزي ثشـكن  و كـؤنرت ؤَلي       1919ي ساَلي (82)كردنةوةية بؤ ياساي ذمارة 
 .جؤري عَيراقي، ثَيويست بة دةرضوونةوةيان نيية

ــتانداو        -6 ــةرَيمي كوردس ــة ه ــةين ل ــرار بك ــاش ئي  ــايةكي ب ــوان  ياس ــةوةي بت ــؤ ئ ــةمان ب ــي ليذنةك ــة رةئ ب
خزمةتطوزارييـةكاني تـر    خزمةتيةكي باش بؤ سةالمةتي و رَيكخسـتين خـواردن و دةرمـان و هـةموو كـااَل و     

بطةيةنَيت و ثاراستين مارةكاني بةكاربةر لة هةرَيمي كوردستاندا بكات، ئَيمـة كـار بكـةين لـة ئاينـدةداو لـة       
ي بر طةي يةكةمدا هاتووة (121)دواي راثرسي لةسةر ثرؤذة دةستووري هةرَيمي كوردستان، كة لة ماددةي 
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ةرهةمـــةكاني خؤمـــاَلي و هاوردةكـــان لـــة هـــةرَيمي بـــة دامةزرانـــدني دةســـتةي طشـــيت دروســـيت و باشـــي ب
 .كوردستاندا، لةطةَل رَيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن ليذنةي تةندروسيت
 :بةر َيز حسن حممد سورة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 راثؤرتي ليذنةي كاروباري تةندروسيت ذينطة

 
 
 

 عَيراق –تان بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردس/ بؤ
 راثؤرتي كاروباري ليذنةي تةندروسيت و ذينطة/ ب

كؤبـؤوة، بـؤ ئامـادة كردنـي      11/0/0212ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة لة رؤذي ضوارشـةممة لـة   
راثؤرتي ليذنة بؤ ثرؤذة ياساي دةسـتةي ثشـكن  و كـؤنرت ؤَلي جـؤري لـة هـةرَيمي كوردسـتاني عَيـراق، كـة          

ي ئاسـايي  (13)اسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان ثَيشنيار كراوة لة دانيشـتين ذمـارة   لةاليةن ذمارةي ي
ثةرلةماني كوردسـتان خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوة، دواي       09/10/0229رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي 

 :ديراسةت كردني لةاليةن ليذنةمانةوة، ئةمةي خوارةوة رةئي ئَيمةية
ي ياساي دةزطـاي ناوةنـدي ثشـكن  و كـؤنرت ؤَلي     1919ي ساَلي (82)ياساي ذمارة ئةم ثرؤذةية وةرطرياوة لة

جؤري عَيراقي بةبَي دةستكاري ئةوتؤ كة شاياني باس بَيت، حوكمةكاني ياسايي بؤ ثَيشـنيار كردنـي ثـرؤذة    
 :ياساي دةستةي ثشكن  و كؤنرت ؤَلي جؤري لة هةرَيمي كوردستان بريت  لة

ياسـاي دةزطـاي ناوةنـدي ثشـكن  و      1919ي سـاَلي  (82)ةي يةكةم لة ياساي ذمـارة  بر طةي دووةمي مادد -د
 .كؤنرت ؤَلي جؤري

ي ياســـاي وةزارةتـــي ثالنـــداناني هـــةرَيمي 0226ي ســـاَلي (1)بر طـــةي يـــازدةي مـــاددةي دووةم ذمـــارة  -ب
 .كوردستاني عَيراق

و كـؤنرت ؤَلي جـؤري ثةيوةسـتة بـة     هةردوو ثرؤذة ياساي ثَيشـنيار كـراو و ياسـاي دةزطـاي ناوةنـدي ثشـكن        
مواسةرات و مةعايريي عَيراقي كة ئيتيحاديية ئةطةر هةبَيت، يان نَيودةوَلةتي و جيهاني، بة رةئـي ليذنـةي   

رَيطاي ثَيـدراوة كـة كـاري ثـَي      1919ي ساَلي (82)كاروباري تةندروسيت وذينطة لةبةر ئةوةي ياساي ذمارة 
 و كؤنرت ؤَلي جؤري لة هـةرَيمي كوردسـتان دامـةزراوةو بـةثَيي ئـةو      بكرَيت لة كوردستان و دةستةي ثشكن 

ياسايانة، بؤية ثرؤذة ياساي ثَيشنيار كراو دووبارة كردنةوةي ياسايةكةية، ثَيويست بـة دةرضـووني دووبـارة    
تة كردنةوةي ناكاتةوة، ئةمر ؤ لة سايةي ئابووري و سياسةت و ئاراستةي نوَي بؤ بازرطاني و ئابووري ثَيويس
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دووبارة ضاو بة تةشريعات و رَيطاكاني كاركردن  شَيندرَيتةوة، بؤ ئـةم مةبةسـتة هـةوَل بـدرَيت كـةَلا لـة       
 .تاقي كردنةوةي واَلتاني ثَيشكةوتوو وةربطريَيت

بة رةئي ليذنةمان بؤ دروسـت كردنـي ذَيرخـاني سـةالمةتي و رَيكخسـتين خـواردن و دةرمـان ثـرؤذة ياسـاي          
ردن و دةرمان، يان وةكالةتي خواردن و دةرمان سـةر بـة وةزارةتـي تةندروسـيت بـةثَيي      بةر َيوةبةرايةتي خوا

لــة ئاينــدةدا، كــة لةاليــةن ليذنةكةمانــةوة ئامــادةو   1951ي ســاَلي (59)ياســاي تةندروســيت طشــيت ذمــارة  
 .ثَيشنيار دةكرَيت، لةطةَل رَيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيشنياريان كردووة، كة ئـةم ثرؤذةيـة رةت بكرَيتـةوة، نوقتـةي نيزاميـة، كـةرةم       بةر َيزان، ئَيستا سَي ليذنة ث
 .بكة

 
 :عنهانبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ئَيمةش كـرا بـوو، راثؤردـان هةيـة، بـةس مـن دةمـةوَيت ئـةوةي رةئـي          

 .مة هةمان رةئي ليذنةي ياساييمان هةية دةربارةي ئةو ثرؤذة ياسايةليذنةكةمان بة شةرةوي دةربرب م، ئَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبواية رةئيتان بة نووسـراو بَيـت، بـةاَلم كـةرةم بكـة، رـةرموو، كـةرةم بكـة بـة شـةرةوي، نـاوي ليذنةكـةو             
 .رةئيتان

 :عنهانبةر َيز ياووز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةي ثيشةسازي وبازرطاني، ئَيمة هاور اين لةطةَل رةئي ليذنةي ياسـايي سـةبارةت بـة ثـرؤذة     ليذنةكةمان، 

 .ياساي كؤنرت ؤَلي جؤري لة هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، ئـةو  سوثاس بؤ ئَيـوةي بـةر َيز، بـةر َيزان، ئَيسـتا دةيةينـة دةنطدانـةوة، ثـَين ئـةوةي  رَيتـة دةنطدانـةو          
بةر َيزانةي كة ثرؤذةكةيان تةقديم كردووة دوو كةسيان ديفاعي لَي بكات، رةئي ليذنةكانين مـةعَوم بـوو،   
ثاشان دةيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة ثرؤذةكة طفتوطؤي لةسةر بكرَيـت و بـةردةوام بـ ، دوو    

 .كةمسان دةوَيت كة ديفاعي لَي بكات، رةرموو
 :دالر ن عَيبةر َيز عمر عب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئةو ياسايةي كة ئَيستا بـرادةران باسـيان لةسـةر كـردو هـةموو ليذنـةكان رةئـي خؤيـان لةسـةردا          

ليذنةي ياسايي كة من خؤم ئةندامي ليذنةي ياساييم، لة رةئيةكـة لةطةَليانـدا   ( مبا فييف)زياتر لة سَي ليذنة 
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نةوةيةكي لةسةر بدةم، راستة مةسةلةي مةعايريو مـةقاي  و مـةكائ ، ئةمـة    نةبووم، ثَيم باشة روون كرد
هةمووي سةاَلحياتي حةسرين رةثتيان بة مةركـةزةوة هةيـة، بـةاَلم ئـةم ياسـايةي كـة ثَيشـكةش كـراوة بـة          
ذمارةي ئةنداماني ثةرلةمان هةدةرَيكي تايبةتي تيـادا هةيـة، يـةكَيا لةوانـة ئةوةيـة ئـةم جيهـازةي كـة لـة          

دستاندا هةية بةشَيكة، موديريةتَيكة لة وةزارةتي ثالندانان، راستة لة كاتي خؤيـدا لةسـةردةمي رذَيمـي    كور
رابردوو لةعَيراقدا بةشَيا بووة لة وةزارةتـي ثالنـدانان، بـةاَلم ئةطـةر بطةر َيينـةوة بـؤ سـاَلةكاني شةسـت و         

و جيهازانـةي تـر كـةمرت نييـة، كـة بـة       ثَيشرت جيهازَيكي تايبةت بووة، ئةم جيهـازة هـي  كةموكور ييـةكي لـة    
دةستةيةكي تايبةتي ئَيمة لة كوردستاندا دروسـتمان كـردووة، بؤضـي، ئةمـة رةثتَيكـي موباشـريي بـة قـوتي         
هةموو خةَلكةوة هةية، رةثتَيكي موباشـريي بـة هـةموو داو و دةرمـان و خـواردن و جَوبـةر  و كةرةسـتةو        

ةوادي توبيةكانـةوة هةيـة، بؤضـي خراوةتـة سـةر وةزارةتـي       مةوادي ثيشةسازي، هةتا مةوادي كيمياوي و مـ 
ثالندانان، لةكاتي خؤيدا لةسةردةمي رذَيمي رابردوو، بؤ ئةوةي ئةو جيهـازة ئةوةنـدةي دةسـةاَلتة نـةبَيت،     
نةتوانَيت مةنعي ئةو مةوادانة بكات كة دةهاتنة عَيراق و بةكار دةهَينرا بؤ مـةوادي كيميـاوي و بايـةلؤجي    

هري، كة تا ئَيستا ئَيمةش تا دةيان ساَلي تر خةَلكي ثَيوة دةناَلَييَن، ئةم جيهازة ئةطةر بَيتو بـة  و مةوادي ذة
بةشَيا لة وةزارةتي ثالندانان ََينَيتةوة، لةوة ناضَي بتوانَيت ئةو هةدةرةي كة بؤي دانراوة تةواو بثَيكَيت، 

اَلم هي  مانعَيا نيية كـة ياسـايةك هـةبَيت    راستة ئةو مةسةلة حةسريانة لة ياساكة دةستكاري نةكراوة، بة
لـة كوردسـتاندا بــة مور اعـاتي ئــةو مةسـائيالنةي كــة لـة سـوَلتاتي حةســري و سـياديدا باســي لةسـةر كــراوة         
دةستكاري نةكرَيت، بةاَلم هةدةف لَيرة ئةوةية ئةم هةيئةتة بكرَيتة هةيئةتَيكي موستةقيل، وةكو هةيئـةي  

ةي ثاراستين ذينطة، بـؤ ئـةوةي دةسـةاَلتَيكي رـراوانرتي هـةبَيت، بـؤ ئـةوةي        ثاراستين مارةكاني مرؤَ، هةيئ
بتوانَيــت كــاراتر بَيــت لــة كارةكانيــدا، بــؤ ئــةوةي رَيطــا لــةوة بطرَيــت كــة ضــي تــر ئةطــةر هــةر دةســةاَلتَيكي  

هـاتوودا  تةنفيزي خوا نةكردة لة كوردستاني ئَيمة بَييَن و بؤ ضةندةها ساَلي ديكة، ياخود ئَيسـتا، يـان لـة دا   
بة هةر نةوعَيا هةر جـؤرة مـةوادَيا بيانـةوَيت بهَينرَيتـة كوردسـتانةوة، ثَيويسـتة بـةم جيهـازةدا بـر وات،          
بؤية ئةم جيهازة بة هةيئةتَيكي موستةقيل تةقديم كراوة، بؤ ئةوةي كارايـةتي خـؤي بنوَينَيـت، دةسـةاَلتي     

ي حةسرييةكاندا كيَؤيةك هـةزار كـرام بَيـت لـة     خؤي بنوَينَيت، ئيال دةستكاري ئةوة نةكراوة كة لة سوَلتات
( 99)عَيــراق كــرا بَيــت بــة نؤســةدو نــةوةدو نــؤ كــرام، يــان مــةترَيا ســةد ســانتيمةتر بَيــت، كــرا بَيــت بــة 

ــراوةو        ــا ك ــاري تي ــدَيا طؤر انك ــةوة، هةن ــؤي ماوةت ــو خ ــةكان وةك ــةموو م ياس ــةوانةوة ه ــانتيمةتر، بةثَيي س
ة ئـةو ياسـاية كؤنـة لةطـةَل ع وباتـةكاني كؤنـدا طوجنـاوة، بـةاَلم ئَيسـتا          ع وباتةكاني تيا زياتر كراوة، ضونك

مةسةلةكان زيادي كردووةو شت طران بووة، رراوانـي لـة هاتوضـؤ و هَينـان و هـاوردةي مـةواد هةيـة، لةبـةر         
ئةوة ثَيويست بوو ع وبةكاني زياتر بكرَيت، لَيرة لةم ياساية ع وبةكان زياتر كـراوة، ئةمـةش هـةمووي بـة     

ةدةم ثاراستين سةرو ماَل و صحةت و تةندروسيت خةَلكي كوردستانة، لةبةر ئةوة من ثَيمواية ئةو ياساية ه
 .دةنطي بؤ بدرَيت، بؤ ئةوةي بكرَيتة هةيئةيةكي سةربةخؤ لة كوردستاندا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .دةنطدانةوة، كاك بورهان رةرمووسوثاس، بةر َيزَيكي تر كة ديفاعي لَي بكات، ثَين ئةوةي  رَيتة 
 :بةر َيز برهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََةحةتي ميََةتةكـةمان لـة رووي تةندروسـتييةوة، لـة             ََةحةتي خـةَلكي كوردسـتان، مةسـ بـة رةئـي مـن مةسـ
كي تـر،  رووي ثرؤذةي بيناسازييةوة، لة رووي موختةبةراتةوة، لة هةموو روويةكةوة طرنطرتة لـة هـةر شـتيَ   
ي 112راستة من موتةري م وةكو كةسَيكي ياسايي، كة ئةوة سةاَلحيةتَيكي مةركةزييـة، راسـتة لـة مـاددةي     

ََةحةتي ميََةتةكـةمان       دةستووردا لة ضوار، ثَينج رةقةرة دةرجي سةاَلحياتي مةركـةزي كـراوة، بـةاَلم مةسـ
كو هـةموو دةسـتةكاني تـر، ئَيمـةش ئـةم      ئةوة دةهَينَيت وةكو دةستةي نةزاهة، وةكو دةستةي مام مرؤَ، وة

ََةحةتي ميََـةتي          موئةسةسةيةمان هةبَيت، هةرض كةسـَيا دواي ئـةوةش ئيعـتريازي لـَي هـةبوو، ئَيمـة مةسـ
خؤمان زؤر طرنطرتة لة شيت تر، با بيَيت لة مةحكةمةي ئيتيحادي ئيعـتريازي لـَي بطرَيـت، لـة مةحكةمـةي      

 .دةستووري عولياي بةكدا، سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، ئَيستا دوو بةر َيز ئةوةي كـة ثَيـي باشـة رةرـز بكرَيـت، ديفـاعي لـَي بكـاتن، ئـةوةي ثـَي باشـة رةرـز             
 .بكرَيت، كاك عيماد كةرةم بكة

 :بةر َيز عماد حممد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـةو شـَيوةية هـةبَيت، بـةاَلم ئَيمـة لةطـةَل        تةبيعي ئَيمة لةطةَل ئةوة داينـة كـة مةسـةلةن ثـرؤذة ياسـايةك      

ئةوةداينـة ثرؤذةيــةكي باشــرت هــةبَيت، ئَيمـة ئَيســتا قانونَيكمــان هةيــة كـارثَيكراوة لــة هــةرَيمي كوردســتان،    
دةستةي كؤنرت ؤَلي جؤري عَيراقي هةرَيمي كوردستانين ذي بةو ياساية كار دةكات، ئةطـةر تـؤ سـةيري ئـةم     

ناو ئةو ثرؤذةية دةقي ئةو ماددانةية كة لةناو ئةو ياسايةدا هةية، لةبةر ئةوةي ثرؤذةية بكةيت ماددةكاني 
 .ئةوة دووبارةية، دةبين  ئةوة دووبارةية، ثَيويسيت بة دةرضوونيان نيية بةر اسيت

/ بةر اســيت ئةوةيــة كــة نــاكؤكي لةطــةَل ياســاي وةزارةتــي ثالنــدانان هةيــة، لــة مــاددةي دووةم / خــاَلي دووةم
بـة هةماهـةنطي   )زدة لة قانوني وةزارةتي ثالنداناني حكومةتي هةرَيمي كوردستان هاتووة، دةَلَيت بر طةي يا

لةطـةَل دةزطـاي مةركـةزي ثشـكن  و كـؤنرت ؤَلي جــؤري لـة وةزارةتـي ثالنـدانان و هاوكـاري مايـةي عَيراقــي           
ي كوردسـتاندا، واتــا  ئيعتيمـادي سيسـتةمَيكي نيشـتماني بكرَيــت بـؤ ثشـكن  و كـؤنرت ؤَلي جــؤري لـة هـةرَيم        

 .دةبَيت ئَيمة قانوني وةزارةتي ثالندانان ديسان تةعديل بكةينةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، سؤزان خان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تيانةوةيـة، بةتايبـةتي ئـةو    هةر بؤية لةبةر ئـةوةي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـة تـةنب ذيـاني هاووالَ       
دةزطايــةي هةيــة ئَيســتا بــؤ ثشــكن  و كــؤنرت ؤَلي جــؤري زيــاتر ئاطــاداري هــةموو وردةكارييةكانــةو خؤشــي   
ثةيوةســتة بــةو مةســةلةيةوة، ياســايةكيان ئامــادة كــردووةو رةوانــةي حكومــةتيان كــردووةو ضــاور َيي رةئــي  

قذانان اهليئذة العامذة للجذاد  وسذالمة املنتا ذات       )حكومةتن، بؤ ئـةوةي حكومـةت رةوانـةي بكـات بـة نـاوي       
، يــةعين هـةنطاوةكاني نــاردني ئـةم ياسـاية طةيشــتؤتة ئـةوةي كــة بطاتـة الي حكومــةت،      (احملليذة واملسذتارد   

حكومــةت رةئــي خــؤي بــدات لةســةري، لةبــةر ئــةوة رةرــز كردنــةوةي ئــةم ياســاية مانــاي ئــةوة نييــة ئيَغــا  
ياخود داهَيناني ئةو هةيئةتـة، بـةَلكو ئَيمـة ثَيمـان باشـة دائيمـةن ئـةو         كردنةوةي ثاراستين مام بةكاربةر،

ياسايانة لةاليةنة موختةسةكان خؤيانةوة دةربيَيت، ضونكة ئةوان باشرت لة كارةكـاني خؤيانـدا دةزانـن، كـة     
 .ضؤن دةيانةوَيت رَيكي  ةن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عَوم بوون، دوو ال بوو، ئـةو بةر َيزانـةي كـة كـاك عومـةرو كـاك بورهـان رةئـي         بةر َيزان، ئَيستا رةئيةكان مة
خؤياندا، ئَيوةي بةر َيز طوَيتان لَي بوو، كاك عيمادو سؤزان خان رةئياندا طوَيتان لَي بوو، ثَيشرتين ليذنةكان 

ةوةيـة رةرـز بكرَيـت    رةئي خؤياندا، ئَيستا ئةم ثَيشنيارة دةخةينة دةنطدانةوة بؤ رةرز كردني، كَي لةطـةَل ئ 
كةس لةطةَلدا نيية، ( 12)تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة، 

 .زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنب ثةسند كرا، كاكة كةرةم بكة رةرموو
 :بةر َيز نةربان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دروست كردني دةستةيةكي تايبةت بة ثارَيزطاري كردن / ياسايةكة، دوو/ و، يةكئَيمة دوو رةقةرةمان هةبو

 .لة نةوعيةتي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، نةخَير، ثرؤذةكة خراية دةنطدانةوة، كة ثرؤذة ياسا بةطشيت هةرسَي ليذنةكة لةثَين ضاوي ئَيوةي 
وةي شـتَيكي باشـرت لـة موسـتةقبةل بـَينت، تـةواو، بـؤ        بةر َيز دةنطيان دابوو، بؤ ئةوةي رةرز بكـرَينت، بـؤ ئـة   

 .بةكاربةر و تةندروسيت بر ؤنة رةقةرةي حةوت .رةقةرةي شةش ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز ر ؤذان عبدال ادر دزةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، ر اثؤرتي لَيذنةي ياسايي

 ستانبؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كورد
 ر اثؤرتي لَيذنةي ياسايي لةسةر ثرؤذة ياساي داواكاري طشيت/ بابةت

ي زاييين، لَيذنةي كاروبـاري ياسـايي بـؤ تـاوتوَي     (12/6/0212)ي كوردي بةرامبةر ر ؤذي 0112جؤزةرداني ساَلي  02ر ؤذي 
اليـةن ذمـارة ياسـايي ئةنـداماني     كردني ثرؤذة ياساي داواكاري طشيت لة هـةرَيمي كوردسـتان كؤبـووةوة، ئـةو ثرؤذةيـةي كـة لة      

( 8/8/0212)ي ر ؤذي (1)ثةرلةمان ثَيشـكةش كرابـوو، ثـاش خوَيندنـةوةي يةكـةمي لـة دانيشـتين ئاسـايي ثةرلـةمان ذمـارة           
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ر ةوانةي لَيذنةكةمان كرا، دواي كؤبوونةوةي لَيذنةكةمان لةطةَل نوَينةراني داواكاري طشيت، بـة ر ةضـاوكردني تَيبينيـةكانيان و    
 :طفتوطؤ و توَيذينةوة و ر ادةربر ين لَيذنة بةو ئةجنامانةي خوارةوة طةيشت دواي

لَيذنةكةمان ثشتطريي ثةرةسةندني دةزطاي داواكاري طشيت دةكات لة هةرَيمي كوردستان و زيادكردني دةسـةَلاتةكاني و  : يةكةم
ؤكي كردن لة مام طشـيت و ئاشـكراكردني تـاوان و    ثَيداني ثارَيزطاري ياسايي ثَيويست بؤ ئةوةي بة ر ؤَلي خؤي هةستَيت لة داك

بةشداري كردن لة بنرب كردني طةندةَلي دارايي و كارطَير ي، هةروةها ثَيويستة ضـاو بـة ثَيكهاتـةكاني دةزطـاي داواكـاري طشـيت و       
 .دام و دةزطا دادوةرييةكاني دا  شَيندرَيت

ن ثَيشكةش كراوة، هةرضةندة تَيبيين شكَي، ر ووخساري و بابـةتي  ثرؤذةكة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةما: دووةم
لةسةر هةية، لةطةَل ئةوةشدا ر ةوانةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران كرا، بؤ ئةوةي بريور اي ئةجنومةني وةزيرانـي لةسـةر   

 .وةربطريَي
كة نووسراوي لَيذنةي كاروباري ياسـايية،   (8/1/0212)لة ( 32)لة بةدواداضوواان بؤ ناوةرؤكي نووسراومان ذمارة : سَييةم

كة ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوة، دةركةوت ثرؤذة ياسايةكي داواكاري طشيت تايبةت بة هةرَيمي كوردستان هةية كـة  
ثَيـا   ثَيشكةش بة وةزارةتي داد و سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران كـراوة و لَيذنةيـةك بـؤ ئةجنامـداني لَيكؤَلينـةوة لةسـةري      

هاتووة، تاكو ئَيستا لَيذنةكـة بـريور اي يـةكرارةكي لةسـةر نـةداوة تـا لةاليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـةوة ثةسـند بكـرَي و ر َيطـاي             
ئيولي خؤي بطرَيـتة بةر و ر ةوانةي ثةرلةمان بكرَيت، هةرضةندة ئَيمة بة نووسراوي ئامـاذة ثَيكـراوي سـةرةوةمان دووثـاتي     

 .ة لة ئةجنامداني ثرؤذةكة بكةن و ثَيشكةش بة ثةرلةماني بكةنئةوةمان كردؤتةوة كة ثةل
بابةتي ثرؤذةكة ثةيوةندي بة سيستةمي دادوةري كوردسـتانةوة هةيـة، ئـةوةش وا ثَيويسـت دةكـات هةَلوةشـاندنةوة،       : ضوارةم

 :ةشياخود هةمواركردن لة هةندَي ياساي كارثَيكراو لة هةرَيم لة هةندَي لة ماددةكاني بكرَيت، لةوان
 .0221ي ساَلي (13)ياساي وةزارةتي دادي هةرَيمي كوردستان ذمارة  -1
 .0221ي ساَلي (03)ياساي دةسةَلاتي دادوةري ذمارة  -0
 .0221ي ساَلي (15)لة هةرَيمي كوردستان ذمارة ( 1919)ي ساَلي (189)ياساي ثاشكؤي ياساي داواكاري طشيت ذمارة  -3
 .0225ي ساَلي (12)كوردستان ذمارة  ياساي ئةجنومةني شوراي هةرَيمي-2
 .0229ي ساَلي (1)ياساي ثةبانطاي دادوةري هةرَيمي كوردستان ذمارة -8
 .1911ي ساَلي (03)ياساي بنةماكاني جةزايي، واتا ئيولي موحاكةمات جةزائي ذمارة -6
 .ي هةمواركراو1969ي ساَلي (111)ياساي سزاكاني عرياقي ذمارة -1
 .كة لة ثةرلةماني كوردستان دةرضووة 0223ي ساَلي (00)ياساي ذمارة -5
 .كة لة ثةرلةمان دةرضووة 0221ي ساَلي (0)بر ياري ذمارة -9

لةبةر ئةو هةموو هؤيانةي كة لة سةرةوة ئاماذةمان ثَيداوة، ر اسثاردة و ثَيشنياري لَيذنةكةمان ئةوةية كة ثـرؤذة ياسـاكة ر ةت   
 .بكرَيتةوة، سوثاس

 :بةزاز بةر َيز عوني كمال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق_رئاسة برملان كاردستان/ اىل
 تقرير اللجنة القانانية حال مشروم قانان االدعاء العام/ م
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 12/6/0212كارد  املصاد  ليام  0112/جؤزةردان/02ا تهعت جلنة الشؤون القانانية بتاريخ        
العراق املقدم من قبل العدد القاناني الع اء الربملان _ردستانلدراسة مشروم قانان االدعاء العام القليم كا

 8/8/0212واملنعقد  يف ( 1)واحملال اىل جلنتنا بعد القراء  االوىل ليف يف الربملان سلستيف االعتيادية املرقهة 
واملداولة وبعد اال تهام مخأ ممنلي االدعاء العام وا ي مالحظاتمم، اعلعت اللجنة على املشروم وبعد املناقشة 

 :ودراستيف تاصلت اللجنة اىل ما يأتي
ان اللجنة من حي  املبدأ تؤيد تطاير  ماز االدعاء العام يف اقليم كاردستان وزياد  صالحياتيف واعطائيف : اواًل

احلهاية القانانية الالزمة للقيام بدوره القاناني والق ائي يف الدفام عن احلق العام والكشف عن اجلرائم 
يف الق اء على الفساد املالي واالدار ، وكيلك اعاد  النظر يف تشكيالت  ماز االدعاء العام واال مز  واملسايهة 

 .الق ائية اال رى
ان املشروم مقدم من قبل العدد القاناني الع اء الربملان ورغم و اد مالحظات شكلية وماضاعية : ثانيًا

 .رأ  جملس الازراء بصددهعلييف فمنيف أحيل اىل رئاسة جملس الازراء للتاصل اىل 
املا يف اىل رئاسة الربملان ظمر بأنيف يناك  8/1/0212يف  32لدى متابعتنا مل هان كتابنا املرقم : ثالنًا

مشروعًا لقانان االدعاء العام  ا  باقليم كاردستان مقدم اىل وزار  العدل ورئاسة  جملس الازراء وشكلت 
اىل رأ  نمائي بشأنيف بغية املصادقة علييف من قبل جملس الازراء  جلنة لدراستيف وحلد االن مل تتاصل اللجنة

متميدًا لسلاك الطريق االصالي الحالتيف اىل الربملان رغم تأكيد جلنتنا يف كتابنا املشار الييف اعاله بسرعة اجناز 
 .املشروم وتقد يف اىل الربملان

ل عام وحيتاج االمر اىل الغاء او ا راء ان ماضام املشروم  س النظام الق ائي يف كاردستان بشك: رابعًا
 :التعديالت يف بعض القاانني النافي  يف االقليم أو بعض مااده ومنما

 .0221لسنة  13قانان وزار  العدل القليم كاردستان رقم  -1
 .0221لسنة  03قانان السلطة الق ائية رقم  -0
 .0221لسنة  15ليم كاردستان و املرقم يف اق 1919لسنة ( 189)قانان ملحق قانان االدعاء العام  -3
 .0225لسنة  12العراق رقم  -قانان جملس الشارى القليم كاردستان  -2
 .0229لسنة  1العراق رقم  –قانان املعمد الق ائي القليم كاردستان  -8
 .1911لسنة  03قانان اصال احملاكهات اجلزائية العراقي رقم  -6
 .املعدل 1969لسنة  111قانان العقابات العراقي رقم  -1
 .الصادر عن الربملان 0223لسنة  00قانان رقم  -5
 .الصادر عن الربملان 0221لسنة  0قرار رقم  -9

 . لكل ذلك فان جلنتنا تاصي وتقرتح برفض املشروم يف الاقت احلاضر لالسباب املشار اليما اعاله
انية بشأنيف على الربملان للهناقشة وابداء الرأ  را ني التف ل باالعالم وعرض أصل املشروم ورأ  اللجنة القان

 .املناسب بشأنيف والتصايت علييف، مخأ التقدير
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئَيستا لَيذنةي ياسايي داواي ر ةرزيان كرد، ديارة لة ر اثؤرتةكةيان بة زؤرينةي دةنطة، ئَيستا مةجال 

 .ةرموودةدةينة دوو بةر َيز، كةرةمكة نيزامية ر
 : ة كريم رؤو زانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو كاتي ئةو ثرؤذةية خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا، حةواَلةي لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي نةزاهة كرا، بةَلام 

ي نةزاهة لَيذنةي نةزاهة، من ئةندامي لَيذنةي ياساييم، ئةندامي لَيذنةي نةزاهةشم، بةَلام تا ئَيستا لَيذنة
ر اثؤرتي ئامادة نةكردووة، من ثَيشنياز دةكةم طفتوطؤ لةسةر ئةو ر اثؤرتة دوا رَي، تاوةكو لَيذنةي نةزاهةش 

 .ر اثؤرتي لةسةر ئةو حاَلةتة دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خسنت دةكةن، لَيذنةي ياسايي داواي لَيذنةي نةزاهة ر ةئيان داوة، داوادةكةن، دةَلَين دوا رَي، ئةوان داواي دوا
 .ر ةرز دةكات، بؤية ئَيستا مةجال دةدةينة دوو كةس، يةك ديفا  دةكات، كاك كاردؤ، كةرةمكة ديفا  بكة

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طريي مةبدةئي بةهَيزكردني وةكو لة ر اثؤرتي لَيذنةي ياسايي هاتووة، ئاماذة بةوة دةكةن كة اليةنطري و ثشت
دةزطاي داواكاري طشيت لة هةرَيم دةكةن، بؤ ئةوةي بة ر ؤَلي خؤي هةستَيت و لة داكؤكي كردن لة مارة 
طشتيةكان و ئاشكراكردني تاوان و بةشداريكردن لة بنرب كردني طةندةَلي دارايي و كارطَير ي، من ثَيمواية ئةو 

ةو ر ةتكردنةوةش بة وتنةوةيةكي ر ةوا و ثةسند نازا ، ضونكة ئةو ثرؤذة ئةو مةبةستانةي لةخؤ طرتووة، ئ
ثرؤذة ياساية كة ثَيشكةش كراوة لةاليةن ذمارةي ئةنداماني ياسايي، لةكاتي خؤي ئةو ثرؤذةي كة باسي ئةو 

ر َيي  هؤكارانة دةكات كة لة ناوةر ؤكي ر اثؤرتي ياسايي سةبارةت بةوةي كة ثرؤذةيةكي تر هةية، ئةو ثرؤذةية لة
داواكاري طشيت كة لَيذنةكيان دروست كردووة، ر ةوانةي وةزارةتي داديان كردووة، وةزارةتي داد دواي ساَلَيا 

مانب، تا ئَيستا  9ر ةوانةي حكومةتي كردووة، دواي ئةوة حكومةتين ر ةوانةي ئةجنومةني شوراي كردووة دواي 
ثرؤذةيةي كة ئَيستا بة ناضاري لةاليةن ذمارةيةكي  ئةو ثرؤذةية لة حكومةت بَي وةَلامة، لةبةر ئةوة ئةو

ياسايي ئةندامانةوة، جارَيكي تر لة ثةرلةمانةوة ئةو ثرؤذةية ثَيشكةش كراوة، يةعين ئةوة دوو ساَلة تةقدبي 
حكومةت كراوة، جطة لةوةي ئةو ثرؤذة بؤ بةهَيزكردني ثَيطةي جيهازَيكة كة دةسةَلاتةكان بة شَيوةيةك 

ة ثةيوةندي بة ثاراستين ئاسايشي نةتةوةييمان و ماف و ساماني طشيت و سةروةري ياسا و دةثارَيزَي ك
ضةسثاندني و ر ووبةر وو بوونةوةي طةندةَلي دارايي و كارطَيري و ثارَيزطاري كردن لة مارةكاني مرؤَ و طةلَي 

واني كردني ئةو ثرؤذةية بؤ ئاماجني ترةوة هةية، ئةجنامداني ئةركةكاني بة ضاكرتين شَيوة هةَلساين بة ثشتي
ئَيمة ئةطةر سةيري دةسةَلاتي دادوةري طشيت بكةين لة : جارَيكي تر لة ثةرلةمان، ئةوة خاَلَيا، خاَلَيكي تر

عرياقدا، دةبين  لة ر ذَيمي دكتاتؤري كة دذ بة سةروةري ياسا، مارةكاني مرؤَ، ر َيزنةطرتين لة طةالني عرياق، 
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داواكاري طشيت باَلا دةست بَيت، وةك دةزطايةكي ضاودَيري قةزايي، ئةوة بوو بة ئةستةم بووة بوار بدا كة 
ضةندين هةمواركردن لة ياساكان واي كردووة كة تةعبري لة بةرذةوةندي رةلسةرةي ر ذَيمةكة بكات، بةَلام ئةو 

طاكةية، كة ثرؤذةية، ثرؤذةيةكة كة ضةندين بواري لة خؤ طرتووة كة ثةيوةندي بة بواري سةربةخؤيي دةز
ئةوة ئةهميةتَيكي طرنطة وةكو دةستةيةكي قةزايي سةربةخؤ، ثةيوةندي بة بواري داراييةوة هةية، ثةيوةندي 
بة بواري كارطَيرييةكة، ضونكة ثرؤذةكة باس لة دامةزراندني ئةجنومةني داواكاري طشيت دةكات كة ثَيا دَيت 

يت، تةبعةن ئةوة بؤضي، بؤ داناني ثالني ساَلانةي لة سةرؤك و جَيطرةكاني، دوو لة كؤنرتين داواكاري طش
ََاندني بودجة، بؤ بر ياردان لةسةر ماف و جياوازييةكاني، ئينرا بوار و ئةركةكاني،  داواكاري طشيت، بؤ خةم

ثرؤذةكة بواري داواي سزايي : دةسةَلاتي دياري كردووة، داواكاري طشيت لةو ثرؤذةية، ئةوة خاَلَيكيان، خاَلَيكي تر
اري كردووة كة بة سَي قؤنا  تَيثةر  بَي، باس لة تايبةدةندي داواكاري طشيت دةكات بة جووَلاندني سكاَلا و دي

سكاَلاي طشيت و لَيكؤَلينةوة تَييدا، هي  اليةنَيكي تر ئةو ئةركةي نةطرتؤتة ئةستؤ، وةكو سيستةمي 
قؤناكي دادطايي كردن، ثرؤذةكة : خاَلَيكي ترنوَينةرايةتي طشيت، كة لة زؤربةي وَلاتاني جيهان ثيادة دةكرَي، 

باس لة بةهَيزكردني دةسةَلاتي ئةندامان دةكات لة كاتي دادطايي كردني تؤمةتباران بة ثَيداني دةسةَلاتي زياتر، 
وةك لة ياساي وَلاتاني ثَيشكةوتوو هاتووة، يةعين درَيذة، لةبةر ئةوة نامةوَي باسي ناوةر ؤكةكة بكةم، دةنا كة 

ةندي بة نوَينةرايةتي مام طشيت هةية، لة دادطاكاني تاوان، ثَيكنةهاتين دانيشتين دادطا بة بَي ئامادةبووني ثةيو
داواكاري طشيت، ئةوة و ضةند خاَلَيكي تر، ثةيوةنديدارة ثرؤذةكة بة قؤناكي جَيبةجَي كردن، كة لة 

، بة ثَيداني دةسةَلاتي زياتر وةك لة ياساي بةهَيزكردني دةسةَلاتي ئةندامان لة قؤناكي جَيبةجَيكردندا دةكات
وَلاتاني ثَيشكةوتوو هاتووة، بةو شَيوةيةي خوارةوة كة ر ةنطة لة ناوةر ؤكي، ئةنداماني ثةرلةمان ناوةر ؤكةكانيان 
خوَيندؤتةوة، دةزانن باس لةضي دةكات، ئةوة جطة لة ر ؤَلي داواكاري طشيت لة دادطا شارستانيةكان، ر ؤَلي 

ي طشيت لةبةردةم دادطاي باري كةسَييت، هةموو ئةوانة ر ؤَلَيكي طرنب دةدةنة جيهازةكة، كة ئَيمة ئةو داواكار
تاكو ئَيستا لة هةرَيم : ثرؤذة ر ةت نةكةينةوة، ئةوة ئةطةر بة شَيوةيةكي طشيت باس بكةم، لة كؤتاييشدا دةَلَيم

حكومةتي هةرَيم، تاكو ئَيستا ثةرلةمان نةيتوانيوة  ساَل بةسةر ثَيكهَيناني( 15)وَيراي تَيثةر بووني زياتر لة 
ياسايةكي تَير و تةسةل بؤ داواكاري طشيت دةربكات، بةَلكو تةنها دوو، سَي هةمواركردن نةبَيت، كة نةيانتوانيوة 
ئةو دةزطاية بةهَيز بكةن، لة ر ووي دةسةَلات ثَيداني زياتر، لة كاتَيكدا دوو ياساي بؤ دةسةَلاتي دادوةري 

ثرؤذة ياساي داواكاري هاودذ نية وةكو لة ناوةر ؤكي ر اثؤرتةكة : ةركردووة، لةطةَل ضةند هةمواركردنَيا، دووةمد
هاتووة، لةطةَل هي  ياسايةكي تر، ضونكة ياسايةكي تايبةتة، ياساي تايبةت ياساي طشيت تةقيد دةكات، ئةوةي 

ثَيويست دةكات  1911ي ساَلي (03)سزايي ذمارة  جَيطاي ئاماذة ثَيكردنة ماددةي يةكةم لةسةر ياساي ئيولي
ياساي دةسةَلاتي دادوةري ثةسند كرا لة ثةرلةمان، ئةطةرضي لة خاَلة : بوةستَيندرَيت، خاَلي سَييةم

هةرةسةرةكييةكاني هاودذ بوو لةطةَل دةسةَلات، لةطةَل ياساي وةزارةتي داد، ياساي داواكاري طشيت، ياساي ئيولي 
تر كة باسيان لة دةسةَلاتي وةزيري داد دةكرد، كة دواتر لةطةَل جياكردنةوةي ئةجنومةني  سزايي، ياساكاني

دادوةري، لة وةزارةتي داد، بوونة مايةي كَيشة و يةكالنةبوونةوةي، تاكو ئَيستاش هيييان لةو ياسايانة 
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شيت وةك دةزطايةكي سةر مانةوةي سةرؤكايةتي داواي ط: هةموارنةكراون بؤ الداني ئةو هاودذانةي هةن، ضوارةم
ة لة دةستووري عرياق، ماددةي (59)بة وةزارةتي داد، كارَيكي نا دةستووريية، ضونكة بة ثَييةوانةي ماددةي 

لة ثرؤذة دةستووري هةرَيمي ثةسندكراو لة ثةرلةماني كوردستان، ضونكة يةكَيكة لة ثَيكهاتةكاني ( 11)
ةجَيكردن لكَيندراوة، هةروةها ثَييةوانةي بنةماي لَيا دةسةَلاتي دادوةري، كةضي بة دةسةَلاتي جَيب

جياكردنةوةي دةسةَلاتةكان لة دةستوور هاتووة، رةصَي سوَلتات، هةروةها نةبووني ئةجنومةنَيا كة كارةكاني 
داواكاري طشيت سةرثةرشت بكات، بةَلكو داناني ئةنداماني داواكاري طشيت لةذَير سةرثةرشيت كردني وةزيري 

يةوانةي ثرينسيثي سةربةخؤيي دةسةَلاتي دادوةريية، دةست تَيوةرداني ترسناك لة كارةكان لةاليةن داد، ثَي
نوَينةري دةسةَلاتي جَيبةجَيكردن، كة وةزيري دادة، داب  نةكردني بودجةيةكي سةربةخؤ، ئةوة جطة لةوةي 

واذةي دادوةري، جةنابت خؤي كاتي خؤي كة داواكاري طشيت مانيان طرت لةسةر مةسةلةي بةكارهَيناني دةستة
وةعدت ثَيدابوون كة كَيشةكةيان بؤ ضارةسةر دةكةي، تا ئَيستاش كَيشةكةيان ضارةسةر نةكرا، كة ئةوة 
كَيشةيةكي ياساييشة، لةطةَل ئةو بر يارةي كة ثةرلةمان دةريكردووة، ئةو هةمواركردنةي كرا ناكؤكة، ئةو 

، لَيكؤَلَينةوةيةكي داوة بة داواكاري طشيت كة ئةور ؤ لة زؤربةي ثرؤذةية دةسةَلاتي بةرزكردنةوةي داواي طشيت
هةرة زؤري وَلاتاني جيهان ئةو سيستةمة ثيادة دةكرَي، لة تةواوي وَلاتاني عةرةبي دةور و بةرين لةسةري 

ينةوةي دةر ؤن، تةنها عرياق نةبَي كةوا ماوةتةوة، ئيرت بؤضي ئَيمةي كورد لةو بوارةدا دوا بكةوين، تا لَيكؤَل
لةاليةن براياني ثؤلي ، مةسةلةن ئَيستا لَيكؤَلينةوة لةاليةن براياني ثؤلي  ئةجنام دةدرَيت كة ئةوةش 
بَيطومان نةبووني زانياري ثسثؤري تايبةدةندي رةوتاندني مام لَي ةوماوان، ضةندين جارين ثَيشَيَكاري مام 

ة، لةبةر ئةوةي دةزطاي داواكاري طشيت رةرامؤش كراوة و، مرؤَي لَي دةكةوَيتةوة، خاَلَيكي تر ماوة كة كؤتايي
هي  دةسةَلاتَيا طوَي بؤ داخوازي و ثَيداويستيةكاني ناطرَيت، دةسةَلاتي دادوةري و دةسةَلاتي جَيبةجَي 
كردنين، هي  حيسابَيا بؤ ئةو دةزطاية ناكةن، ئةوةش كاريطةري خراثي لةسةر دادطةري سزايي و سةروةري 

، لةو حاَلةتة ياسا تةنها لةسةر بَي دةسةَلاتةكان و نةدارةكان جَيبةجَي دةبَيت و نةوةي نوَين ياسا دةبَيت
ر اناهَيندرَين لةسةر ثابةندبووني ياسا، بؤية ئةو ثرؤذةية ثرؤذةيةكة زؤر زةروورة ئةنداماني ثةرلةمان دةنطي 

 .بؤ بدةن، نةك ر ةرزي بكةنةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك زانا كةرةمكة
 : ة كريم رؤو زانا . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان، من ثشتطريي دةكةم لةوةي كة دةبَي ئةو ثرؤذةية وةك خؤي 

بة كورتي بيخةمة  ََينَيتةوة، طفتوطؤ دةربارةي بكرَيت، ئةو ثاساوانةشي كة لةبةردةمداية حماوةلة دةكةم
كارَيكي كةَلةت نةكراوة كة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ئةو : بةردةم ئَيوةي بةر َيز، يةكةميان

ثرؤذةيةيان تةبةني كردووة، وةك خؤتان دةزانن ئةو ثرؤذةية لة ئةصَدا ريكرةي خودي ئةنداماني داواكاري 
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وةي كة لةاليةن دةزطاكاني حكومةتةوة شتةكة زوو هةواَلة بكرَي، طشيت بووة، بةَلام كاتَيا كة بَي ئومَيد دةبَي لة
ياخود لةاليةن وةزارةتي ثةيوةنديدارةوة كارئاسانيان بؤ بكرَيت، ر ةنطة زةنيب ئةوانين نةبَيت كة زياتر لة 

نطة ساَلَيكة لةبةردةم ئةجنومةني شووراي هةرَيمدا، يةعين ئةو دةستةية كارا نةبووة، تةرعيل نةكراوة، ر ة
ثاساوةكان جياواز بن، بةَلام ئةوة كارَيكي هةَلة نةبووة، ئةوة ثشتطريي كردني بةر َيزان ئةنداماني داواكاري طشيت 
لة ثشيت ئةو حاَلةتةوةية، ئةوة سةرةر اي ئةوةي كة ثةير ةوي ناوخؤش ر َيطةي داوة بة ئةنداماني ثةرلةمان بؤ 

زم بؤ ئةو شتانةي كة وترا، ئةو تةبريرانةي كة وترا بؤ لةطةَل ر َي: تةبةني كردني ئةو ثرؤذةية، دوو
ر ةتكردنةوة، ئةو ثرؤذةية كة كؤبوونةوةي لَيذنةي ياسايي كراوة لةطةَل بةر َيزاني ئةنداماني داواكاري طشيت دا، 

ري زؤر موصري بوون لةسةر ئةو ثرؤذةية، يةعين ئةوان تةرةهوم كردني ئةو بري و ر ايانةي كة ئةنداماني داواكا
طشيت دةيكةن، بةوة ناكرَي كة تؤ ئةو ثرؤذةية ر ةت بكةيتةوة، تةرةهوم كردني ئةوةية، ضونكة ئةوان لةطةَل 
ئَيمةدا زؤر عةمةلي تر بوون لةوةي كة ئةو ركرانةي تةر حيان كرد، هةندَي ئةركاريان هةبوو ئيستيعرال بوو، 

ان بؤ نةكرَي، هةندَيا بابةتي ترين هةبوو ر ةنطة ثةلة بوو، وتيان ئَيمة ناتوان  ئين بكةين ئةطةر ئةوانةم
قابيَي ئةوة بَي كة ماوةيةكي زياتر لةسةري قسة بكرَي، ئَيمة بؤ ر ةتدانةوةي ئةو حاَلةتة ناكرَيت ئةو ثرؤذةية 
ر ةت بكةينةوة، يةعين ر ةتكردنةوة ر ةنطة تؤ بنرب ي جوابةكاني ئةو دةكةي نةك ئةوةي كة تؤ تا ر ادةيةك 

ض مانعَيا هةية كة ئَيمة ثةرلةمان ، با ئَيمة طفتوطؤ : ي هةندَي لة بري و ر اكاني ئةو بكةين، سَييةميانثشتطري
دةربارةي وردةكاريةكانيان بكةين، ئةو نوقاتانةي كة تةحديدي دةكةي، كة ئَيمة دَيينة سةر باسكردني 

باشرتين ياساية بؤ ئةو ثرؤذةية و زؤربةي ناوةر ؤكي ياساي داواكاري طشيت، كة بة قةناعةتي خؤم لةو قؤناكةدا 
بةر َيزاني ئةنداماني لَيذنةي ياسايين تةرةهومي ئةوة دةكةن، ئةو خاَلة نوقاتانةي كة ئيختيالرة، ض مانعَيا 
ََ  تةعارووز  هةية ئَيمة لة كاتي طفتوطركردن لة ناوةر ؤكةكةيدا، هةندَيا بريور ا هةية ئاَلوطؤر ي بكةين، نةهَي

خود هةندَيا جار هةية لة ناو قانونةكةدا دةتوان  كارئاساني بؤ بكرَيت، بؤ اوونة ئيزارةكردني بكات، يا
، ئةمة، خاصة تةقيدي ئةو عاممة (اليعهل بأ  نص يتعارض مخأ أحكام ييا القانان)نةصَيا لةو قانونةدا، 

ثرؤذةيةش كة ئَيستا لةبةردةمي بةر اسيت من دةَلَيم ئةطةر ئةو : دةكات كة لة ثشيت خؤيةوة هةية، ضوارةميان
حكومةتداية و هةواَلةي ئةجنومةني شووراي هةرَيم كراوة، ناوةر ؤكي هةمان ريكرةية، دةكرَيت، من 
ثَيشنيازدةكةم ئةو ثرؤذةية ر ةت نةكرَيتةوة، بةَلام لة هةمان كاتدا داوابكرَيت لة نزيكرتين ماوةدا ئيرت دةتوان  

َََي  ل ة دوو حةرتة بؤ مانطَيا، حكومةت وةَلامي ئةو داواكاريية بداتةوة، تَيبينيةكاني سةقفي بؤ دابنَي ، ب
حكومةتين وةرطريَيت لة هةمان كاتدا، ثرؤذةكةش لةبةردةمي ئةنداماني ثةرلةمانداية، بةَلام ئةطةر ئَيمة ئةو 

داواكاري طشيت كة ثرؤذةية ر ةت بكةينةوة، ئةوة دةرطايةكي طةورة لةبةردةمي خؤماندا دادةخةين، دةستةي 
هةموومان كؤك  لةبةر ئةوةي كة كارا بكرَيت، وابزا  ر ؤَلَيكي زؤر سيَيب دةطَير ين لةو حاَلةتةدا، ئةطةر ئَيمة 

 .ئةو ثرؤذةية ر ةت بكةينةوة، بؤية من داواكارم تةبةني بكرَيت و زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وةي كة ديفاعي لَي دةكةن، بؤ تةئريَين كة ثَيشنيارت كردووة كاك ضونكة ئةوة دوو كةس قسةيان كرد بؤ ئة
 .رري  صابر، كةرةمكة جةنابت و برادةرَيكي تر يان خوشكَيا لةسةري قسة بكةن، رةرموو

 :رري  صابر قادر. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي، بَيرطة لةوة داواكةي لَيذنةي ياسايي، ئَيمة لةطةَل دواخستين ئةو ثَيشنيارةين كة لَيذنةي ياسايي كردوويةت
داواي كةمايةتي لَيذنةكةية، ثَينج كةس ئيمزايان كردووة، كةسي شةشةم دةَلَي ر ةئيم لةسةر نية، كة كاك 

 ...........كاردؤية و ر اي خؤي لَيرة ر وون كردؤتةوة
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زايان كردووة، نةك ثَينج كةس، ثَينج كةس ئيمزاي ببوورة، الي من بة نووسراو هةية، شةش كةس ئيم

 .نةكردووة، ببوورة
 :رري  صابر قادر. بةر َيز د 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي كة الي منة، ئةوةي كة لَيذنة نوسخة عةرةبيةكةي الي منة، ثَينج كةس ئيمزاي لةسةر كردووة، نةك 

 .شةش كةس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر ؤذان عبدال ادر دزةيي، حاكم عةوني بةزاز، شَيروان حةيدةري، عمر . د: زانة ئيمزايان كردووةئةو بةر َي
عبدالر ن، عمر نورةديين، طؤران ئازاد حممد، ئةوانةي كة ئيمزايان كردووة شةشن، بةَلَي، بةس ئةوة لَيرة لة 

 .سةرؤكايةتي هةية، الي ئَيمةية شةش كةسة، رةرموو
 :ر قادررري  صاب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر استيةكةي يةكَيا لة طةورةترين طرريت ئَيمة لةو وَلاتة ئةوةية كة بَيرطة لةوةي ياسا سةروةر نية، ئةو 
ياسايانةي كة لة ثةرلةمانين دةردةضَيت، جَيبةجَي ناكرَين، يةكَيا لة هؤكاري هةرة سةرةكي ئةوةية كة 

اندا الوازة، ئَيمة وةكو لَيذنةي نةزاهة دووجار لةطةَل دةستةي داواكاري طشيت دةستةي داواكاري طشيت لة كوردست
دانيشتووين وةكو لَيذنةي نةزاهة لةبةر ئةوةي بةشَيا لة كارةكااان ثةيوةندي بة دةستةي داواكاري طشتييةوة 

، بؤ ئةوةي بؤ هةية، ئةوان طرريت زؤريان هةية، تكايةكي طةورةيان هةية، كة لة ئَيمةيان كرد كاتي خؤي
ثةرلةماني بطوازينةوة، ئةوين ئةوةية ئةو قانونة دةست و بردي لَي بكرَيت، جَيبةجَي بكرَيت، ضونكة ئةوان 
ئَيستا خؤيان وةك لة حاَلةتَيكدا دةبيننةوة، وةكو ئةوةي دةست بةسرتاوبن، لةبةر ئةوة ئَيمة بة هي  شَيوةيةك 

تةوة بةو شَيوةية، ضونكة هي  طةرةنتيةك نية كة دواي دوو ساَلي لةطةَل ئةوةن  كة ئةو ثرؤذةية ر ةرز بكرَي
ترين ئةو ثرؤذة قانونة بَيت، كة ضاوةر وان دةكرَيت، ئةو ثرؤذة قانونة ئَيمة ثَيمانواية لةاليةن حكومةتةوة 
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كاري طشيت لة تَيناثةر َينرَي، لةبةر ئةوةي ئيشكاَلَيا هةية، دةستةي داواكاري طشيت دةيانةوَي وةكو دةستةي داوا
هةموو دونيادا دةستةيةكي سةربةخؤبن و سةر بة وةزارةتي داد نةبن، لة كاتَيكدا ثَيداطرييةكي زؤر هةية لة 
وةزارةتي داد، كة دةيانةوَي ئةو دةستةية لةوان جياببَيتةوة، ئةو دةستةية ثَيويستة سةربةخؤ بَيت، سةر بة 

ئايا ئةطةر : ثرسيارةكة ئةوةية كة لة خؤيشيااان كرد وةزارةت و دةستةي تةنفيزي نةبَيت، لةبةر ئةوةي
دةستةي داواكاري طشيت بيةوَي وةزارةتي داد يان وةزيري داد يان بةرثرسَيكي طةورةي حكومةت بداتة دادطا، 
ضؤن دةتوانَي ئةو كارة بكات لة كاتَيكدا ئةوان خؤيان سةر بة هةمان ئةو وةزارةتةن، بؤية ئَيمة ثَيمانواية، كة 

لةبةر طرنطي مةوزووعةكة و ئَيمة هةندَيا طررتيشمان هةبوو، كة : وة ر ةت نةكرَيتةوة، يةك، دووةمئة
سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئاطادارن، ئَيمة َراثؤرتةكةمان ئامادة نةكردووة تا دوا رَيت، موناقةشةي ئةو مةسةلةية 

 .تة بةرنامة و زؤر سوثاستان دةكةينبؤ حةرتةي داهاتوو، ئةمة تا دووشةمي داهاتوو دةتوانرَي ئةوة  رَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك صباح بةرزجني، رةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو دةزانن دةزطاي داواكاري طشيت طرنطيةكي زؤري هةية لة هةموو سيستةمة دادوةرييةكاني دونيادا، بؤية لة 

ةي كة ح وقي عام، مارة طشتيةكان بة شَيوةيةكي تةواو دةستةبةر بكرَي و بثارَيزرَي، منين لةطةَل ثَيناوي ئةو
رري  وتي، بؤ . ئةوةدام كة ئةوة ر ةرز نةكرَي ئةو ثرؤذة ياساية، بةَلام دةررةتَيا بدرَيت، وةكو كاكة د

 .موناقةشةي زياتر لة حةرتةي داهاتوودا، زؤر سوثاس
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .كاك برهان كةرةمكة
 :حس  بةر َيز برهان رشيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَين هةموو شتَيا ئةوة مةوزووعي قانونة، مةوزووعَيكي سياسي نية، مةوزووعَيكي قانوني و قةزائي 

رؤذةي ئَيمة ئةو ثرؤذةية كة من خؤم يةكَيكم لةوانةي ئيمزام كردووة، بة ئةصل ث: صةررة، ئةوة يةكةم، دووةم
نية، ثرؤذةي نيابةي ئيديعاي عام خؤيانة، نائيبةكان، ئَيمة هاتووين تةبةنيمان كردؤتةوة، كة ئةصَي 
ثرؤذةكةشيان لة نيابةي مييرييةوة وةرطرتووة، قانوني مييري، ئةوة بؤضي ئَيمة هات  تةبةنيمان كردةوة، 

و ساَل ثَين ئَيستا، ئةو ثرؤذةية لة حكومةتة، لةبةر ئَيمة ئينكاري ئةوة ناكةين ئةو ثرؤذةية هي ئةوان بووة دو
ئةوةي حكومةت ئةو مةوزووعةي ئيهمال كردووة لةطةَل ر َيزمدا، لةطةَل ر َيزمدا مةجَيسي شووراي دةولة بة 
ثَيي ئةو زانياريانةي من هةمة، ضل و قسور مةشروعي لةالية، تا مانطي ر ابردوو كؤنةبؤتةوة، تاوةكو ئةو 

وو مةشروعيان تَيثةر َييَن، لةبةر ئةوة ناكرَي ئَيمة ضاوةر َيي وةَلامي مةجَيسي شووراي دةولة و مةشروعانة د
حكومةت بكةين، كة حكومةتين مةشروعةكان لةالي خؤي دةنَيرَي بؤ مةجَيسي شووراي دةولة و ديواني 
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تةئيدي خاَلي يةكةم و تةقن ، ئةوةي كة لة خاَلي يةكةم و دووةمي ئةو تةقريرة هاتووة، بةرايتسيت منين 
زةميَةكا  بة طيانَيكي بةو شَيوةية كة لةطةَل بنرب كردني لة دووةم دةكةم، منين زؤرم ثَيخؤشة هةندَي 

طةندةَلي دارايي و ئيداريدابن و لةطةَل سةربةخؤيي جيهازي ئيديعاي عامدابن، بةَلام بؤ ئةوةي كة لَيذنةيةك بؤ 
كهاتووة، تاكو ئَيستا ئةوة لة خاَلي سَييةمدا هاتووة، لَيذنةكة بريور اي ئةجنامداني لَيكؤَلينةوة لةسةري ثَي

يةكرارةكي لةسةر نةداوة، تا لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثةسند بكرَيت، وةك عةرزي جةنابتا  كرد، ئةوة 
راي دةولة و خوالنةوةية لةناو بازنةية، لةبةر ئةوةي دوو ساَلة ئةو مةشروعة وجودي هةية، لة مةجَيسي شوو

لة مةجَيسي وزةرا، ئةوة ئةو خاَلةية، من ر ةئيم واية بؤ سةرؤكايةتي بةر َيز، ئةو مةوزووعة نةخاتة 
دةنطدانةوة، تاوةكو لَيذنةي ياسايي لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دا، مشاوةرةيةكي ئةو مةوزووعة 

طرنطة بؤ هةموو اليةك، بؤ هةموو خةَلكي كوردستان، دةكاتةوة، لةبةر ئةوةي بةر اسيت ئةوة ياسايةكي زؤر زؤر 
با لَيذنةي ياسايي لةطةَل سةرؤكايةتي ثةرلةماندا ئيعادةي موناقةشةي بكاتةوة و ئةو وةختة بر ياري لَي بدرَي 

 .ضي لَي دةكرَي، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

توان  نةيا ةينة دةنطدانةوة، ئةوة ياسايية، ئَيستا بةر َيز كة لَيذنة داوا بكات و ئةندامان داوا بكةن، ئَيمة نا
 .ئةو بةر َيزانةي كة دةيانةوَي بةردةوام بَي، كاك شَيروان حةيدةري كةرةمكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة دةكرَي، ئايا داواكاري ديارة زؤر باسي داواكاري طشيت و باسي سوَلتةي قةزائي و وةزارةتي عةدل كرا، باس لة
طشيت بةشَيكة لة قةزا، يان بةشَيا نية لة قةزا، بؤ تابعي وةزارةتي دادة، تةبيعي ئيشارةت بة بر طة 
دةستوورييةكان دةدةن، ض بة نيسبةت بر طة دةستووريةكاني ئيتيحادي، ض بة نيسبةت بر طة دةستووريةكاني 

ئةو مةسةلةية، قةزا لة هةموو وَلاتَيكدا لةسةر سَي عةمود ثرؤذةي هةرَيمي كوردستان، بؤ ر وونكردنةوةي 
دادةمةزرَي، عةمودَيكيان مةحكةمةية، عةمودَيكيان ئيديعاي عامة، عةمودَيكيشيان موحاماتة، بة نيسبةت 
مةحاكم، حاكمةكان و قازييةكان بةر َيوةي دةبةن، بة ثَيي ياسايةكي تايبةت، دةسةَلاتةكانيشيان ئةوةية، يةكاليي 

ردنةوةي كَيشةكانة لة ناو دادطا، بة نيسبةت ئيديعاي عام، جيهازَيكي تايبةتة، ياسايةكي تايبةتي هةية، ك
ئةركةكةي ئةوةية بةرطري كردنة لة مام طشيت، بةرطري كردنة لة ساماني طشيت، لة هةمان كاتدا ضاودَيري 

ةتبي  دةكرَي لة مةحاكم، كةواتة ئةو كردن و موراقةبةي مةشروعيةتي ئةو قةوان  و ئةو قةراراتانةية كة ت
سَي دةزطاية لة ناو يةكرت بن، يان لةناو يةكرت نةبن، تةواوكةري يةكرتن، ثَيويستة هاوكاري و هةماهةنطي هةبَي 

كة : لة نَيوانيان، بؤ ئةوةية دادطا بطاتة بر يارَيكي دادثةروةرانة، ئةوةية مةبةست لةو سَي دةزطاية، خاَلي دووةم
يشارةتي ثَي بدةم، ئةوةية، ئةوةي كة ثرؤذةكة  وَينَيتةوة زؤر باش دةزاني مةسةلة ضية، بة تايبةتي دةمةوَي ئ

سيستةمي التينية، كة : ئةو بةر َيزانةي كة ياساناسن، لة دونيادا ضةند سيستةمَيا هةية بؤ قةزا، يةكيان
بةي ميري، كة ئةصَةن لة تةوجيهي توهمة و تةحريكي شةكوا حةصر دةكات بة ئيديعاي عام، وةكو نيا
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رةرةنسا وةرطرياوة، لة لبنانين تةتبي  كراوة، لةطةَل هةندَي وَلاتاني عةرةبي، سيستةمي دووةم، سيستةمي 
عرياق، كة ئةوين داواكاري طشيت ئةركي ( َا ريهم)ئةنطَؤ سةكسؤنية، كة لة هةندَي وَلات تةتبي  دةكرَي، 

ستةمي ترين هةية لة جيهاندا، ئةوةي ئَيستا لةالي ئَيمة خؤي هةية، مةحاكمين ئةركي خؤي هةية، سي
تةتبي  دةكرَين، سيستةمَيكي ئةنطَؤ سةكسؤنية، كة تةحريكي شةكوا نةدراوةتة ئيديعاي عام، ئَيستا ئيديعاي 
عام دةيةوَي تةحريكي شةكواي بدرَييَت، واتا صيفةتي حوكامي تةح ي ، ياخود ثَةي حوكام تةح ي  لة 

ي وةربطرَيتةوة، خؤي بةكاري بَيين، ئةوة ثةيوةنديةكي ر استةوخؤي بة سيستةمي قةزائي ئةو سوَلتةي قةزائ
وَلاتة هةية، باشة من ر ةئي سوَلتةي قةزائي وةرنةطرم، ر ةئي وةزارةتي عةدل وةرنةطرم، ر ةئي مةجَي  شوورا 

لةطةَل مةؤوعةيةك قةوان  وةرنةطرم، ر ةئي حكومةت وةرنةطرم، ر ةئي هي  اليةنَيا وةرنةطرم، تةعارووز 
ئةندام ( 12)ئةندام ئةوة بكةين، واقعي خؤمان باش دةناس ، ضؤن بة ( 12)بكةم، بةر َيزان ئَيمة دةتوان  بة 

دةكرَي، ئةو ئيشة زةبةالحة، بة بَي ئةوةي ر ةئي هي  كةسَيا وةربطريَي، جطة لةوةش، باس لة تةرعيَي 
ةَل تةرعيل كردني داواكاري طشت ، كةس لةطةَل تةرعيل نةكردني نية، داواكاري طشيت دةكرَي، هةموومان لةط

ثةرلةماني كوردستان دةستثَيشخةر بووة لة ثشتطريي كردني داواكاري طشيت، يةكةم بر يار كة لَيرة دةري كرد 
هي  كة يةكساني كردني ح وق و ئيمتيازي داواكاري طشيت لةطةَل دادوةرة بةر َيزةكان، بؤ ئةوةي : ئةوةبوو

كاتَيا شعوور بة كوبن نةكةن، خؤيان لة دادوةرةكان بة كةمرت نةزانن، لة هةمان كاتدا ضاويشيان لة هي  
دةستثَيشخةري ثةرلةماني كوردستان ئةوةبوو كة ئةنداماني داواكاري طشيت، ياخود : اليةك نةبَيت، دووةم

ئةوة لة ر ووي ياساييةوة وارد نةبَي، ئَيمة : َيئيديعاي عامي كردة ئةندام لة سوَلتةي قةزا، ر ةنطة هةندَيا دةَل
بؤية كردمانة ئةندام لة سوَلتةي قةزائي، لةبةر ئةوةي ئاطاداريان لة هةموو هةَلسوكةوتةكاني سوَلتةي قةزائي 
هةبَي، بة تايبةتين ئةو خاَلانةي كة تايبةتي بة داواكاري طشيت هةية، ئَيمة تةرعيل كردني ئةوة تةنها دةوري 

ان و دةوري حكومةت نية، دةبَي ر َيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنين، ثشتطريي داواكاري طشيت بكةن، ثةرلةم
دةبَي ميدياش ثشتطريي داواكاري طشيت بكةن، شان بة شان ئةو جيهازانةي كة ئين دةكةن وةكو دةستةي 

مة كؤبوونةوةمان لةطةَل كردن، ئَيستا ئةو ر ؤذةي كة ئَي: نةزاهة، وةكو ضاودَيري دارايية، ئاخر قسةشم ئةوةية
خؤيان ثرؤذةيةكيان هةية، ر ةنطة بة ضةند خاَلَيا ثَيا هاتووة، ئامادةيان كردووة، ئةو ثرؤذةمان لَي 
وةرطرتوون و ديراسةتين دةكةين، لة هةمان كاتدا ئَيمة وةكو لَيذنةي ياسا، لة مةودوا بة زووترين كات ئَيمة 

ةمسي ئةو مةسةالنة دةكةين، لة دام و دةزطاكاني حكومةتي هةرَيمي موتابةعةي شةخيي و، موتابةعةي ر 
كوردستان، بؤ ئةوةي بة زووترين كات ئةو ثرؤذةية تاوتوَي بكرَي، ئةو تةعديالتةش ر ةضاو بكرَي و بَيتة 

 .ثةرلةماني كوردستان، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمر كةرةمكة سوثاس، بةر َيزَيكي تر كة ديفاعي لَي دةكات،
 :عَي بةر َيز عمر عبدالر ن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ببوورة، من دكتؤر عمر نيم، هةر عمر عةبدولرة ا ، بؤ ر استكردنةوة، بؤ ئةوةي لة ثرؤتؤكؤل بة دكتؤر 
كاك نةنووسرَي، تةنيشت دكتؤر دانيشتووم، بة نيسبةت ئةو ياسايةوة، وةكو ئةوةي تةئكيدةن بؤ قسةكاني 

شَيروان، هةر هةموومان ثَيمان باشة جيهازي ئيديعاي عام جيهازَيكي زؤر كارا بَي، زؤر بة قوةت بَي، بتوانرَي بة 
تةواوةتي ديفا  لة مارة طشتيةكان، ماَلي خةَلا، ماَلي عام بكات، بةَلام جيهازي ئيديعاي عام بةشَيكة لة 

دستانيشدا عيبارةتة لة ضةند ياسايةك، ياساي ع وباتة، سيستةمي قةزائي كوردستاني، سيستةمي قةزائي لة كور
ياساي ئيولي موحاكةماتي جةزائية، وةكو برادةران ئيشارةتيان ثَيدا، ياساي وةزارةتي عةدلة، ياساي مةجَي  
سوَلتةي قةزائية، لةاليةكي تر ئةو جيهازة ر ةبتة بة دوو الوة، بةشَيكي بة وةزارةتي عةدلةوةية ئيداريةن، 

لة كوردستاندا، ئةوة لة ياسايةكي تايبةتي جيامان كردووتةوة و كردوومانة  ي بة سوَلتةي قةزائيةوةيةبةشَيك
دةسةآلتَيكي تايبةتي، ناكرَيت ئَيمة ياسايةك لة سيستةمَيكدا كة لة ضةند ياسايةك ثَيا هاتووة هةموو 

ية، ياسايةك تةعديل بكةين و ياساكانين موتةكاميَن و تةكامولي يةكرت ئةكةن و رةبيت بة يةكرتيةوة هة
بيهَينية دةري و باقي ياساكاني تر وةكو خؤي ََينَيتةوة، ئةكرَيت ئةم ياساية ديسان وازي لَي بهَيندرَي، بةآلم 
وةكو كاك شَيروان باسي لةسةر كرد، جيهازي ئيديعاي عام ئةتوانن ياسايةكي كاراتر، خرياتر، باشرت، طوجناوتر 

نةى كة ئَيستا سوَلتةى قةزائي ئةبات بةر َيوة، ئةطةر ئَيمة ئَيستا ئةوةي بةرين بةر َيوة، بَيت لةطةَل ئةم ياسايا
من دذايةتي ئةم ياساية ناكةم، من خؤم بةشَيكم لة سوَلتةى قةزائي و ثَيشم باشة ئيديعاي عام ئةوةندة كارا و 

و ماَلي خةَلا،  كي باش لةسةرسةروةني ثارَيزطاريةبةقوةت بَيت، ببَيتة خاوةني هةموو كَيشةكان، ببَيتة خا
بةآلم ناكرَيت ئَيمة تووشي تةناقوزات بب  يان ياسايةك تةعديل بكةين يان ياسايةك بطؤر ين لةناو 
مةؤووعةى ياسا كة بةهةموويان سيستةمَيكي قةزائيان دروست كردووة، لةبةر ئةوةى من لةطةَل ئةو رةئيةي 

 .لَيذنةى ياساييم و، سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

بةر َيزَيكي تر كة ديفاعي لَي بكات، نية، بةسة، ئَيستا بةر َيزان دوو ثَيشنيار هةية، يةكَيكي ئةوةية كة رةرـز  
 .بكرَي، يةكَيكي ئةوةية كة تةئريل بكرَي، نيزامي كةرةم بكة

 :حممد عنهانبةر َيز عدنان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبَي لَيذنةى تايبةدةند لةسـةر هـةر ثـرؤذة ياسـايةك راثـؤرتي       10و  11 بةطوَيرةى بر طةكاني ماددةكاني
مةسـةلةي ئـةم   لـة  خؤي هةبَيت، لَيذنةى نةزاهة كـة لَيذنـةى تايبةدةنـدة، زؤر طرَيـدراوة بـةم مةسـةلةية،       

ثرؤذة ياساييةوة راثؤرتي ئامادة نةكردووة، بؤية من ثَيم واية كة تةنها مةسـةلةي تـةئريل كردنةكـةي كـة     
 .ة صةالحياتي سةرؤكايةتية، ئةوة  رَيتة دةنطدانةوةل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةبَي لَيذنةى موختةص لةماوةى دوو حةرتةدا راثؤرتي خؤي ئامادة بكات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـةى تايبةدةنـد نيـة بـةوة، هـةر بـؤ ئاطـاداري و زانيـاري جـةنابت، لَيذنـةى ياسـايي بـة             لَيذنةى نةزاهة لَيذ
رةمسي داوايان كردووة كة رةرز بكرَي، ثاشانين لةناو جةلسة كاك رةري  كاكزَيكي بؤ ئَيمـة نـاردووة داواي   

رةرزكردنـي ئـةو    تةئريل دةكات، ئةطةر رةرزةكة دةنطي نةهَينا تةئريَةكة ئةخةينة دةنطدانةوة، ئَيستا بـؤ 
ثرؤذةية وةكو هةموو ئَيوةى بةر َيز طوَيتان لَي بوو، كَي لةطةَل ئةوةية رةرز بَيت تكاية دةسيت بةرز بكـات،،  

كةس لةطةَل ئةوةية كة رةرز بكرَي، كَي لةطةَل ئةوةية كة رةرز نةكرَي،،جارَي بـؤ ئةوةيـة كـة     80سوثاس، 
كةس لةطةَل ئةوةية كة رةرـز   35ريَةكة ئةخةينة دةنطدان، رةرز نةكرَي، ثاشان كة رةرز نةكرا ئةوجا تةئ

 .، رةرموو5كة دةبَيتة  1نةكرَي، بؤية رةرز كرا، ئَيستا بؤ بةرنامةى كار، خاَلي هةشتةم، كةرةم بكة، خاَلي 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي ثــرؤذةى نةهَيشــتين لــةش ررؤشــي لــة هــةرَيمي   خســتنة روو و طفتوطــؤكردني ثَيشــنيار : خــاَلي هةشــتةم

 .كوردستان
 ئَيستا دةقي راثؤرتي لَيذنةى ياسا سةبارةت بةم ثرؤذةية دةخوَينمةوة،

 العراق_رئاسة برملان كاردستان/ اىل 
 تقرير اللجنة القانانية حال مشروم قانان تعديل قانان مكافحة البغاء/ م

 

 12/6/0212  كارد  املصاد  ليام 0112/جؤزةردان/02ا تهعت جلنة الشؤون القانانية بتاريخ 
املقدم من قبل العدد القاناني  1955لسنة  5لدراسة مشروم قانان تعديل قانان مكافحة البغاء رقم 

يف  ( 1)الع اء الربملان واحملال اىل جلنتنا بعد القراء  االوىل ليف يف الربملان سلستيف االعتيادية املرقهة 
 :اللجنة على املشروم وبعد دراستيف ومناقشتيف ومداولتيف تاصلت اىل مايلياعلعت . 8/8/0212

يناك يف اقليم كاردستان اية ظاير  لالجتار بالنساء من ا ل اجلنس فمي ليست عنصرًا ممددًا للحيا    ليس
استغالل اال تهاعية يف االقليم وبنيتما وشبابما كها يشري اليما م هان املشروم املقدم، اضافة اىل ذلك فان 

املاظف العام ماقعيف الاظيفي ملهارسة البغاء معاجل يف اغلب القاانني النافي  يف االقليم ثم ان ممارسة البغاء 
والسهسر  ممناعان قانانًا كها وان احكام العاد واالشرتاك وتعدد اجلرائم او االتفاق اجلنائي وغرييا من 

بشأن االفعال اجلرمية معاقب عليما وفق قانان العقابات  القااعد العامة املنصا  عليما يف قانان العقابات
وان وزار  العهل والشؤون اال تهاعية اعدت دورًا لالصالح وتا ييف وتأييل النساء لتنفيي برامج التأييل 
السلاكي والنقايف واملمين للبغايا بمد  اصالحمن ومتكينمن من كسب عيشمن باسائل شريفة، وان احملكهة 

نبتت من التقارير الرمسية بان احملجازات اصبحن الالة يستطعن معما العيش الشريف هلا انماء املختصة اذا ت
حجزين العادتمن اىل اجملتهخأ ويناك نظام بشأن كيفية ادار  دور االصالح والدراسة وتعليم املمن والغياء 
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بما كل ييه االحكام معاجل  وامللبس ومقدار اال ار اليت تدفخأ لكل حمجاز  لقاء قيامما باالعهال اليت تكلف
 .النافي يف االقليم 1955لسنة ( 5)بصار  تفصيلية و وافية يف احكام وبناد قانان مكافحة البغاء رقم 

وان تقديم مشروم بميا الاصف الينطبق على واقخأ اجملتهخأ الكاردستاني النظيف ويعترب تشايمًا هليا الااقخأ، 
ساء يف اقليم كاردستان الغراض  نسية، وان مكانة وحقاق وكرامة حي  ال نرى و ادًا لظاير  االجتار بالن

املرأ  الكاردستانية مصانة يف جمتهعنا الكاردستاني، حي  ال غبار وال شائبة على نظافة جمتهعنا وعلا شأن 
  يف باالضافة اىل كل ذلك فان اغلب القاانني الصادر  من برملان كاردستان وكيلك القاانني النافي. املرأ  فييف

اجلرائم املخلة )االقليم ب هنما االحكام احلالية لقانان مكافحة البغاء وقانان العقابات يف الباب السادس 
اجلرائم املخلة )، والباب التاسخأ بعناان (جتاوز املاظفني حدود وظائفمم)، والفصل النال  ( باا بات الاظيفة

 .ملشرومتعاجل االمار الاارد  يف ا( باال الق واالداب العامة
لكل ذلك فان جلنتنا تاصى وتقرتح برفض املشروم لالسباب املشار اليما اعاله الن قبال املشروم يعطي صار  

 .غري واقعية وغري حقيقة عن واقخأ اقليم كاردستان لعدم و اد ظاير  بميا الاصف
لهناقشة وابداء الرأ  املناسب را ني التف ل باالعالم وعرض اصل املشروم ورأ  اللجنة القانانية بشأنيف للربملان ل

 .بشأنيف والتصايت علييف
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كورديةكةش  وَيننةوة
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ

ار كردني ياساي بةرةنطاربوونةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ثرؤذة ياساي هةمو/ بابةت
 لةشفرؤشي

 
ي كوردي رَيكةوتي 0112/جؤزةردان/02ليذنةي كاروباري ياساي كؤبوونةوةي خؤي لة رؤذي  

ياساي )ي زاييين ئةجنامدا، بةمةبةسيت تاوتوَي كردني ثرؤذة ياساي هةموار كردني 12/6/0212
ة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامانةوة ثَيشنياز ، ك1955ي ساَلي (5)بةرةنطاربوونةوةي لةشفر ؤشي ذمارة 

كراوةو ر ةوانةي ليذنةكةمان كراوة، دواي خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةكة لة دانيشتين ئاسايي ثةرلةمان 
، دواي خوَيندنةوةو ر ا طؤر ينةوة دةربارةي ثرؤذةكة، ليذنةكةمان طةيشتة ئةم 8/8/0212لة ( 1)ذمارة 

 :ئةجنامةي خوارةوة
ةرَيمي كوردستاندا هي  دياردةيةكي بازرطانيكردن بة ئاررةتةوة لةثَيناو سَيك  كردندا نيية، كة لة ه 

ببَيتة هؤكارَيكي هةر ةشة كردن لةسةر ذياني كؤمةاَليةتي هةرَيم و ثَيطةكةي و طةجنةكاني، وةك ئةوةي 
َيناني ثؤستَيكي طشيت لةاليةن سةرباري ئةوةش بةكاره. ناوةر ؤكي ثرؤذة ثَيشنياز كراوةكة ئاماذةي ثَي دةدا
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رةرمانبةرة طشتيةكانةوة بؤ كردةوةي لةشفر ؤشي لة زؤربةي ياسا كارثَيكراوةكان لة هةرَيم ضارةسةر 
سةرةر اي كرداري لةشفر ةشي و دةاَلَلي بة ياسا قةدةكة كراوة، هةروةها ئةحكامي طةر انةوةو . كراوة

كاري لةو شَيوانة لة ر َيسا طشتيةكان بة دةق لة ياساي بةشداري و هةمةجؤري تاوان و هةماهةنطي تاوان
سزادان دةربارةي كردارة تاوانكارييةكان بةثَيي ياساي سزادان سزا دراوةو، وةزارةتي كاروباري كؤمةاَليةتي 
خانةي ضاكسازي و مةش  و ئاراستة كردني ئاررةتةكاني ئامادة كردووة بؤ جَي بةجَي كردني بةرنامةكاني 

وةي رةرتارو رؤشنبريي و ثيشةيي لةشفر ؤشةكان بة مةبةسيت ضاك كردنيان و كؤمةكيان بؤ بينا كردنة
ئةوةي بةشَيوةيةكي سةربةرزانة بذَيوي خؤيان داب  بكةن و دادطاي  تايبةت ئةطةر بؤي دةركةوت بةثَيي 

شةرارةدةدانة ببةنة راثؤر تة رةرميةكان كة ئاررةتة طرياوةكان لة بارَيكي ئةوتؤ دان، كة بتوانن ذيانَيكي 
 .سةر بؤي هةية كؤتايي بة دةستطري كردنةكةيان بَينن، بؤ ئةوةي بطةر َينةوة ناو كؤمةَلطا

هةروةها سيستةمَيا هةية دةربارةي شَيوازي بةر َيوةبردني خانةي ضاكسازييةكان و خوَيندن و رَير كردني  
هةر ئاررةتَيكي دةستطريكراو بةرامبةر بة ثيشةو خؤر اك و جل وبةر  و بر ي ئةو ثارةي كة دةدرَيت بة 

ر اثةراندني ئةو كارانةي ثَي رادةسثَيردرَي، هةموو ئةو ئةحكامانة بةشَيوةيةكي تَيروتةسةل لة ئةحكام و 
ي كارثَيكراو لة هةرَيمدا 1955ي ساَلي (5)بةندةكاني ياساي بةرةنطاربوونةوةي لةشفر ؤشي ذمارة 

 .ضارةسةر كراوة
ثرؤذةيةك بةم ناوةر ؤكة لةمةر هةَلسوكةوتي كؤمةَلطاي خاوَيين كوردةواري نا طوجنَي، ثَيشكةش كردني  

بةَلكو شَيواندني ئةو واقيعةية، ئَيمة وا دةبين  كة دياردةيةك لة هةرَيمي كوردستان بؤ بارزطانيكردن بة 
اي كوردستان ثارَيزراوة، ئاررةت بؤ مةرامي سَيكسي و شوَين و ثايةو مام ئاررةتةكاني كوردستان لة كؤمةَلط

سةرباري . هي  تةم و مذيةك لةسةر ثاكيزةيي كؤمةَلطاكةماندا نييةو سةربةرزي ئاررةتي تَيدا ثارَيزراوة
ئةوةش زؤرينةي ئةو ياسايانةي لة ثةرلةماني كوردستان دةرضوَيندراوةو ئةوانة كاريان ثَي دةكرَي لة 

لة دةروازةي ( ي بةرةنطاري لةشفر ؤشي، ياساي سزادانياسا)هةرَيمدا لةنَيوياندا ئةحكامي هةنووكةي 
سنوور بةزاندني رةرمانبةران بؤ )بةشي سَييةم ( لةكةدار كردني ئةركي ررمانبةري ةتاوان)شةشةم 

ئةو بابةتانةي لة ( تاوانة لةكةدار كردنةكاني رةوشت و ئادابي طشيت)و دةروازةي نؤيةم ( ثيشةكانيان
 .اتثرؤذةكة هاتووة ضارةسةر دةك

بؤية ليذنةكةمان ثَيشنيازي ر ةت كردنةوةي ثرؤذةكة دةكات، لةبةر هؤكارةكاني كة لةسةرةوة ئاماذةي ثَي  
دراوة، ضونكة ثةسند كردني ثرؤذةكة وَينةيةكي ناواقيعي و نادروست دةربارةي واقيعي هةرَيم ثَيشان دةدا 

 بةهؤي نةبووني دياردةي لةم ضةشنة، سوثاس
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .لَيذنةى داكؤكي لة مام ئاررةتان راثؤرتتان هةية كةرةم بكةن بيخوَيننةوة
 :بةر َيز طةشة دارا حفيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ي 5كؤبووة لةسةر ثرؤذةى هـةمواركردني ياسـاي ذمـارة     08/8/0212بةر َيزان، لَيذنةكةمان لة رَيككةوتي 
ـــ 1955ســـاَلي  ي رؤذي ضوارشـــةممة رَيكـــةوتي 1ة دانيشـــتين ذمـــارة ي لـــةناوبردني لـــةش ررؤشـــي كـــة ل

 :ثةرلةماني كوردستان خوَيندنةوةى يةكةمي بؤ كرد، رةرموون لةطةَل تَيبينيةكااان 8/8/0212
لـة ثرؤذةكـة البـربَي و بر طـةى     ( د و ه)بر طـةى  : ماددةى سَييةم هةموار دةكرَي بةم شـَيوةية : ماددةى يةكةم

 (.د)دنةكةدا هاتووة بؤي زياد بكرَي كة دةبَيتة بر طةى كة لة ثرؤذةكةى هةموار كر( و)
 :ماددةى ضوارةم هةموار دةكرَي بةم شَيوةية:ماددةى دووةم

لة اليةن هةر كةسَيكةوة لة هةردوو رةطةزي نَيـر و مـَي سـةثَيندرا كـة كـاري لـةش ررؤشـي        : بر طةى يةكةم 
بةسيت رَيثَيشاندان و ئامـادةكردني جـارَيكي تـر    ئةجنام دراوة، دةخرَيتة يةكَيا لة خانةكاني ضاكسازي بةمة

 .بؤ ناو كؤمةَلطا، سزا دةدرَي بة ماوةيةك لة سَي مانب كةمرت نةبَي و لة دوو ساَل زياتر نةبَي
وةزارةتـــي كاروبــاري كؤمةآليـــةتي خـــانووي حةوانــةوةى ئـــارام بـــؤ ئــةو كةســـانةي كـــاري    : بر طــةى دووةم 

كار بكات لة ثَيناو شياندنيان و ضارةسةركردني هؤيةكاني كـةواي   لةشفرؤشيان ئةجنامداوة رةراهةم بكات و
 .لَيكردوون بكةونة كاري لةش ررؤشي

 .بر طةى دووةم لة ثرؤذةى هةمواركردنةكة البربدرَيت
 :ماددةى دةيةم هةموار دةكرَي بةم جؤرةى خوارةوة: ماددةى سَييةم
 .كردنةكةداوةكو خؤي ََينَيتةوة لة ثرؤذةى هةموار : بر طةى يةكةم 

ثَيويستة لةسةر داواكاري طشيت و هةر كةسَيكي خاوةن حةقي شةخيي، داواكـاري ثةيوةسـت   : بر طةى دووةم
 .بة تاواني لةش ررؤشي بةرز بكةنةوة يان خةبةري لَي بدةن

 .وةكو لة ثرؤذةكةدا هاتووة، ََينَيتةوة: بر طةى سَييةم
 هؤية ثَيويستيةكان

ن و ذن و خَيـزان و برةنطاربوونـةوةى تـاواني لـةش ررؤشـي لـة كؤمـةَلطادا كـة         بؤ ثارَيزطاري بةها مرؤييةكا
 .ئاسةواري مةترسيداري كؤمةآليةتي و تةندروسيت هةية، ئةم ياساية هةموار كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة مـام    بةر َيزان، لَيذنةى ياسايي بة زؤرينةى دةنب داوايان كردووة كة رةرز بكرَي، لَيذنةى داكـؤكي كـردن  
ئاررةتانين داوا دةكةن بةردةوام بَي، ئَيستا ئةو بةر َيزانةى كة دةيانةوَى ديفاعي لَي بكةن كة بةردةوام بَي، 

 .شةش كةس وةردةطرين بؤ ئةوةى قسةي لةسةر بكةن، كاك  ة سةعيد رةرموو
 :بةر َيز  ة سعيد  ة عَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ت، دةبَيــت تةرســري و تــةحَيَي ئــةوةي بــؤ نــةكرَي يــان مــةرهومي موخــاليفي بــؤ كاتَيـا كــة قــانون دادةنر يـَـ 

نةكرَي، بؤ اوونة كاتَيا قانونَيا بؤ حاَلةتَيا دادةنَين وةكو قـانوني دزي يـان قـةتل يـان طةنـدةَلي، مانـاي       
َلـةتَيا  ئةوة نية ئةو موجتةمةعة ئةو حوكمةى بةسةردابَي كة واية، ئَيمةش كـة قانونَيـا دادةنـَي  بـؤ حا    
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َََي  شـَيواندن و تةشـويهي نةزاهـةت و ثـاكَيييت موجتةمـةعي كوردييـة، ئَيمـة         دةبَي، نةك بؤ ئةوةى كةوا ب
قانون بؤ ئةوة دادةنَين كة وي ايةت باشرتة لة عيالج، ثَيشرت بةرطري بكةين لة هةر حاَلةتَيا، خـاَلَيكي تـر،   

ئـةو كارةسـاتانةى سـةردةمي رذَيمـي لـةناو ضـوو و        كارةساتةكان كة بةسةر كؤمـةَلطامان هـاتووة، بةتايبـةتي   
ــةر          ــَييَن بةس ــةخوازراو دةه ــةواري زؤر ن ــات و ئاس ــةر كارةس ــن ش ــو دةزان ــةكان، وةك ــة دوايةك ــةك ل ــةر ة ي ش
كؤمةَلطاكة، بؤية ئةطةر ئيستي رايةكين بكةين بؤ ئـةو حاَلةتانـةى كـة هةنـدَيا شـوَين، خؤثَيشـاندان يـان        

مـةَلطاي عرياقـي، تَيثـةربووني كؤمـةَلطاي عرياقـي و كاريطـةري سـَيب بةسـةر         نار ةزايي و لةو بارودؤخـةى كؤ 
كوردستانةوة، وا دةخوازرَي كة ئَيمة ئةو قانونة طفتوطـؤي لةسـةر بكـةين و ر ةدي نةكةينـةوة و، سوثاسـتان      

 .دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو ناسا خان
 :عبدالكريم بةر َيز ناسا توري 

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
من موالحةزةيةكم هةية لةسةر ئةوةي كة ئَيمة وةكو لَيذنةى ذنان، لـةوة ئةضـَي بـؤ ئـةوةي خَيـرا بتـوان        
راثؤردان هةبَي، ضونكة تةواومان نةكردبوو كؤبوونةوة لةسةر ئـةم قةزيةيـة، مـن ثـَيم وايـة نـاكرَي بـةس        

ؤرتي خؤيان ثَيشكةش بكةن، ئينرا دواتر  رَيتـة  تةنها لَيذنةى ياسايي بَيت، دةبَي ئةو لَيذنانةى ترين راث
لَيذنةى ياسايي شةش كةس ئيمزاي كردووة و دووان تةحـةروزيان هـةبووة،   : كار و بةرنامة، ئةمة يةك، دوو

ََـَي  بـا شـتَيا نـةوروذَين ، ضـونكة       : ضواركةس ماوة، سَي ئَيمة خؤ ئةمة باس لة كةناَلَيكي ئيعالمي نيـة ب
من ثَيم واية ثَين ئةوةى حاَلةتةكان ببَيتة دياردة، ئةطةر يةك حاَلةتين هةبَي، ئةبَي ديادةيةكي خةتةرة، 

ََدرَي، يةعين ناكرَي بوةسـت  شـتَيا ببَيتـة ديـاردة      ياساي بؤ دياري بكرَي بؤ ئةوةي تةحديد بكرَي و نةهَي
ةطـةر يـةك حاَلـةتين بـَي     ئينرا ياساي بؤ دابرَيذين، يةعين ثَيم واية ئةمة دوورة لة ئيشي ثةرلةمانـةوة، ئ 

مـن ثـَيم وايـة    : ئةكرَي ياساي بؤ دابنَي  ياخوا نةبَي هةر ئيشمان بةو ياساية بَي، ئةوة خاَلَيا، خاَلَيكي تـر 
حاَلـةتي وا هـةر نيـة، لـة     : ئةمةى كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة، دوو شيت تةناقوزي تَيدايـة، لـة ثَيشـةوة ئـةَليَ    

ئيرتيمـاعي ضارةسـةري كـردووة، ئـاخري شـت كـة حـةز دةكـةم          شذاؤنى رةتـي  ئةطةر هـةبَي وةزا : دواوة ئةَلَي
ــرا ر ةت بكرَيتــةوة، بــةس     ــَيم، نــاكرَي هــةر ثرؤذةيــةك لــة ئةنــداماني ثةرلةمانــةوة تةقــديم بكــرَي، خَي ََ بي
ــة         ــةوة، ئَيم ــيت ئ ــةين، بةراس ــراري بك ــة ئي  ــا ئَيم ــةنَيرَي، ئينر ــرؤذة ئ ــةت ث ــزان  حكوم ــ  ب ــاوةر وان ب ض

 .ؤمان وةكو ثةرلةمان لة ياسادانان ئيفَيج دةكةين، سوثاسصةالحياتي خ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوشـكي مـن، ئـةوة قريائـةي يةكـةمي بـؤ كـراوة، يـةعين ماوةيـةكي زؤرة، ئَيـوة ئـةبَي لـة              8/8ئةوةلةن لة 
ؤتـان ئـةدةن،   ئةندامي ثةرلةمان لَيرة ئازادة، رةئـي خ : موددةى ياسايي خؤي بتوانن بيهَيننة ثةرلةمان، دوو
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ضؤن بري دةكةنةوة، بةو شيكَةية، ئينرا يةكَيا لةبةر هةر سـةبةبَيا بـَي حـةقي خؤيـةتي، كوَيسـتان خـان       
 .كةرةم بكة

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ان لةسـةر  ديارة من ثشتطريي ئةوة دةكةم كة ئةم هةموارة بكرَيت، هـةروةكو لـة لَيذنةكـةى خؤمـان راثؤردـ     

داوة، مــن دوو موالحــةزةم هةيــة، بةراســيت ديــاردةى لــةش ررؤشــي دياردةيــةكي جيهانيــة، شــتَيا نيــة لــة     
كوردستان نةبَي و ئةم وآلتةى ئَيمة شام و شةريف بَي، ئةمة هةية ئةم دياردةية، و هةموو ئةو باندانةى كة 

دةدةن كـة ئـةو دياردةيـة هةيـة، بانـدي       طرياون لة سرنةكاني هةولَير و دهؤك و سََيماني ئةوانـةى شـايةتي  
لةش ررؤشي طرياون و رةنطة سزاي كةم درا بن يان دةرباز بووبن لةبةر ئةوةى ياساكة وةكو خؤي جَيبةجَي 
ناكرَي، بؤية من ثَيم واية ئةم دياردةية هةية و دياردةيةكي خةتةرناكة لة رووي كؤمةآليةتيـةوة، لـة رووي   

يةوة، ئةبَي ئـةم ياسـاية توونـدتر بكـرَي بـةم هـةموار كردنـة، ئةمـة ئةطـةر          ئابووريةوة، لة رووي تةندروست
بنرب ين نةكرَي كةمرت بكرَيتةوة، ئةوةى كة لة راثؤرتةكةى لَيذنةى ياسايي هاتووة، باسي خانـةى ضاكسـازي   
 و مةش  و ئةوة ئةكات، ئةوة بةراسـيت ئةمـة هـةرطيز وا نيـة، ئَيمـة اوونـةمان لةبـةر دةسـتداية، بةشـَيا،         

ــةوة و       ــةتاواني ديكــة طــرياون لــةم خانانــة، نــةك ضــاك نةكراون هــةموويان نــا، هةنــدَيا لــةو ذنانــةى كــة ب
بهَيندرَينةوة ناو موجتةمة ، لة تاوانَيكةوة رَيري لةش ررؤشي بوون، تازةترين اوونـة، مـن و طةشـة خـان     

يكـة سـرن كرايـة، بـةآلم لـة      ضووينةتة سرين سََيماني، حاَلةدان لةبةر دةسـتداية كـة خـؤي بـة تـاوانَيكي د     
سرن لة رَيـي باندةكانـةوة تووشـي لةشفرؤشـي بـووة و جـارَيكي ديكـة طرياوةتـةوة بـة مـاددةى لةشفرؤشـي،            
كةواتــة لَيــرة نــةك ضــاك نــاكرَين، بــة عةكســةوة ئةوانــةى كــة بــة تــاوانَيكي ســووكرت ئــةطريين لــة رَيــي ئــةو 

ن، بؤيــة مــن ثشــتطريي لــةوة دةكــةم كــة ئــةم  باندانــةوة كــة لــةناو ســرنةكاندان تووشــي لةشفرؤشــي ئــةكريَ 
 .هةموارة بكرَيت و سزاكان تووندتر بكرَيت بؤ ئةوةى ئةم دياردةية كةم بكرَيتةوة و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا تةواو يةك كةس ديفاعي كرد لةوةى كة ََينَيت، هةموار بكرَي، ئَيستا ئةو بةر َيزانـةى كـة ئةيانـةوَى    
 .بكرَي سَي كةس وةردةطرين، ئةوةي ئةيةوَي رةرز بكرَي، سؤزان خان كةرةم بكة رةرز

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ ئةوةى كةَلةت تةرسريي ئةوة نةكرَي كـة بـؤ ضـي مـن ئـةوة رةرـز دةكـةم، مـن لةطـةَل جَيبـةجَي كردنـي            

و داكؤكيكـارَيكي سةرسـةختم بـؤ ئـةو مةسـةلةية، لـة خـاَلي        يةكساني لة مارةكان بة تايبـةتي لـة ياسـاكاندا    
لـةناو بردنـي لةشفرؤشـي، هـةر ئةمـة       1995ي سـاَلي  5يةكةمةوة دةست ثَي ئةكةم، هـةمواركردني ياسـاي   

ََيةية، ئايا ئَيمة ئةتوان  ياسايةك دةربكةين و هـةمواري بكـةين و    خؤي تةواو ثَييةوانةى ئةم ياساية ئةص
ة، (مكافحذذة البغذذاء)نــَي ،، ئايــا ئةمــة ياســايية،، لــةناوبردني لةشفرؤشــي نيــة، بــةَلكو   نــاوَيكي تــازةى لــَي ب
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بةر ةنطاربوونةوةى لةش ررؤشيية، ضونكة دةركةوتووة كة ناتوانرَي بة هي  جؤرَيا ئةم شـتة لـةناو بـربَي،    
دا بــَي، مــن وةختَيــا ثشــتطريي لــةوة دةكــةم كـة ئــةم ياســاية ريعَــةن هــةمواركردني لةســةر : خـاَلي دووةمــم 

بةمةرجَيا ئةو يةكسانيةي لة مارةكان و يةكساني جةندةري لةبةردةم ياسـاكاندا تـةح ي  بكـات، ئايـا لـةم      
هةمواركردنةدا تةح ي  بووة،، نةخَير، لةم ثرؤذةى كـة ثَيشـكةش كـراوة تـةح ي  نـةبووة، بؤيـة، ضـونكة        

بـَي سـزا بـدرَي لةسـةر ئـةم خاَلـة،       زياتر هةموو تاوانةكان خراونةتة سـةر شـاني ذنةكـة، ذن بـة تايبـةتي دة     
مةعةلعيَم ئةو ريعَة بة دوو كةس ئةكرَي، بة تةنها بة يةك كةس ناكرَي و تاوانبـاري رةئيسـي ذنـة، بؤيـة     
من لةثاش ئةوةى ئةو تةعديالتانةى كةوا لَيذنةى ذنان كردبوويان، سةيرم كرد ئةوان ر ضاوي ئةو خاَلـةيان  

ةئريل بكرَي، ضـونكة جةنابيشـتان ئـةمر ؤ لـة سـةرةتاي جةلسـةكةيةوة       كردووة، لةبةر ئةوة من ثَيم واية ت
باسي ئةوةت كرد كةوا لَيذنةى ئةوقارين دةبَي قسـةي لةسـةر هـةبَي و راثؤرتيشـي هـةبَي، بؤيـة مـن داواي        

ََيةي خؤيــةوة   ( مكافحذذة البغذذاء)تــةئريل كردنةكــةي دةكــةم نــةك رةرــزي تــةواوةتي، بــةآلم بــةو نــاوة ئةصــ
 .رؤشي بةوةى كة ثَيشكةش كراوة، لةناوبردني لةشفرؤشينةهَيشتين لةشف

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشري رةرموو.د
 :بشري خَيل توري  .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة لَيذنـةى ئـةوقاف و كاروبـاري ئـاييين هةرلةثَيشـرتين ئاماذةمـان بـةوة دا كاتَيـا كـة خوَيندنـةوةى           

ثرؤذةية، داوامان كرد بةشـةرةهي كـةوا ئيحالـةى لَيذنـةى ئَيمـةش بكـرَي، بـةآلم ديـارة          يةكةمي بؤ كرا ئةم
شتةكة لةبري ضوو يان نةكرا، بؤية ئَيمة لَيـرةوة داوا دةكـةين كـة ئـةم ثرؤذةيـة و هـةر ثرؤذةيـةكي تـرين         

ئـةوةى ئـةم   كةوا بة هةر شَيوةيةك عيالقـةي بـة اليـةني ئايينيـةوة هـةبَي، ئيحالـةى ئَيمـة بكـرَي و لةبـةر          
ثرؤذةى ئَيستاكة ئيحالةى ئَيمة نةكراوة و ئَيمة رةئيمان لةسةر هةبَي و دةبَي، بؤية منين داوا دةكةم كةوا 
تــةئريل بكــرَي، ئَيمــةش راثؤرتَيــا ئامــادة بكــةين لةســةر ئــةم مةوزوعــة، لــة ثاشــان ئَيمــة كــة شــتَيا يــان   

ةوا قانواان لةسةر نةبَي، كة شتَيا بووة ديـاردة  زاهريةيةك نةبووة بة شتَيا كة زؤر بَي، ماناي ئةوة نية ك
و لةدةست ضوو ئةو كات قـانونين موعالةجـةي ناكـات، بؤيـة لـة حاآلتـةوة ئةطـةر ئـةوة موعالةجـة بكـرَي           

 .باشرتة، ئَيمةش وا بزا  حيكمةتى قانون لةوة داية و، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم رةرموو
 :برواري مصطفىالسالم بةر َيز عبد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من كة ئةندامي لَيذنـةى داكـؤكي كـردن لـة مـام ئاررةتـا  قسـةي دةكـةم، بةراسـيت ئَيمـة رووبـةرووي دوو            

دةبواية وةكو هةَلوَيسيت لَيذنةى ياساييمان هةبواية، كة ياساي نةهَيشـتين  : حالةت بووينة لة لَيذنةكة، يةك
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خؤي هةمواركردني ياسايةكي عرياقيـة كـة هةيـة، هـي بةرةنطاربوونـةوةى لةشفرؤشـي،       لةشفرؤشي بوو، كة 
ئةطةر ئَيوة ئةو تَيبينيانـةى ئةوانـةى ثـرؤذةي هـةموار     : يةعين ئةساسةن ناوةكة جياواز بوو لة ئةو، دووةم

َـَ         ةن ئَيمـة  كردنيان ديبَيت، تَيبينيةكاني كـة لـة اليـةن سـةرؤكي لَيذنةكـةمان خوَيندرايـةوة ئـةبينيت، ئةص
لةوَي زؤر بة وردي موناقةشةمان كرد، ئةطةر ببيين ر ةتكردني ئةو ثرؤذةةي لة خؤيةوة، بةدةررةت زانينة 
كة ئَيمة هةندَي خاَل كة ثَيويست بوو ئةو ثرنسيثانةى يةكساني و تةجديدكردني ياسايةكة ئةجنام بدةن و 

قوربـاني، يـةعين زةحيـة، بؤيـة ئَيسـتا بـة        هةروةها اليةني جيـاواز كـردن لـة بـةيين طوناهبـار و لـة بـةيين       
حةقي ةت كةوتووينةتة وةزعَيا كة زؤر جـار رووي داوة، مـن ئةترسـم رووبـدات، ثةلـةكردن لـة ثَيشـكةش        
كردني هةندَي ثرؤذة يان ثَيشكةش كردني بة بَي راوَيذكاري، يان لة ذَير ناوَيكي وا واي لَي دَيت، مرؤَ بَيتة 

بابةتةي، يةعين مةبةستةكة ئَيمة هـةموو لةطـةَل ئةوةينـة كـة ئـةو دياردةيـة        ثَين وا كةنةهو تؤ دذي ئةم
هةبَيت و هةية، ئةوة لـة تـةئريي بةشـةريةية، نـاتوان  ئينكـاري بكـةين، بيـووكة،، كةمـة،، زيـادة،، مـن           

م هـةبَي  لةطةَل ئةوةم ئَيمة ياسا دابنَين بؤ بةرةنطاربوون، واتا ئايا تؤ ثرؤذة ياسايةكي نا درؤست ئةطـةر بـؤ  
رةت ئةكةى، يان ثرنسيثةكة رةت ئةكةي،، ئةوة يةك، دوو جارين مـن خـؤم لةسـةر ئـةو مةوزوعـة قسـةم       
كردية و خؤم كةوتوومةتة ئةو مةوقيفة، ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ئةو دياردةيـة كـة ريعَـةن تةهديدَيكـة و     

ثَيشـكةش كرابـوو يـانين هةنـدَي     هةر ةشةية بؤ كؤمةَلطا و تةخةصوصي قانوني بؤ دابنرَي، بةآلم ثرؤذةية 
ََةن نـةدةكرا،          شيت تَيدا بوو كة تةكتيةي كراوة لة هةندَي قـةوانيين تـر، يـانين هةنـدَي شـت هـةبوو ئةصـ
بؤيــة ئَيمــة لــة لَيذنــة زؤر بــة وردي تةماشــامان كــرد و كةئةنــةهو ئَيمــة ثــرؤذة هــةمواركردنَيكي تازةمــان   

حةزةيةكم هةيـة، مـن داوايـةكم هةيـة لـة لَيذنـةى قـانوني،        من موال: ثَيشكةش كردووة، ئةوة يةكةم، دووةم
ثَين رةئي نيهائي خؤيان بدةن عَى االقل موشاوةرة لةطةَل ئـةو لَيذنـة ثسـثؤرةش بكـةن، ئـةوةي ياسـايةكة       
بؤي رةوانة كرابوو، رةنطة لةوَي ئَيمـة طةيشـتباينة حـةل وةسـةتَيا، بؤيـة مـن لةطـةَل ئةوةمـة ئَيسـتا ئـةو           

ةو رةئيــةي لَيذنــةى داكــؤكي كــردن لــة مــام ذنــان و ئاررةتــان، بةراســيت هــي  ثةيوةنــدي ثَيشـنيارةى يــان ئــ 
تةقريبةن نةماوة لةطةَل ئةو ثرؤذةيةي ثَيشكةش كرابوو لةسـةر ئـةو عينوانـة، بؤيـة ئَيمـة رةدي بكـةين و       

كةين خـؤي  تةبةني ئةو موالحةزاتانة بكةين كةئةنةهو ئَيمة ياسايةكي ترمان وةرطرتووة، تةبةني ئةوانة ب
لة خؤيدا رةدي ئةوةية، من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةى سـؤزان خـان ئةكـةم، تـاكو لَيذنـةكاني تـرين ئةطـةر        
ــؤ        ــةلَيكي ب ــةو كاتــة ح ــةيةكي تــر، ئ ــؤ جةلس ــةين ب ــارَي ئــةوة تــةئريل بك ــت، ئَيمــة ج ــت بَي رةئيــان ثَيويس

ة لـة لَيذنـةى ثسـثؤردا هـاتووة،     ئةدؤزينةوة، يان ثرؤذةيةكي تازة ثَيشكةش ئةكةين، بةوهةمواركردنانةى كـ 
 .يان ئةوةى تر ئةطةر رةبت كرابَي ئةكرَيت، تاكو بري بكةين لة ثرؤذةيةكي باشرت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا ئةو بةر َيزانةى كة ئةيانـةوَي بـةردةوام بَيـت بـا دةسـتيان بـةرز بكةنـةوة،، ئـاخر كـةس قسـة دةكـات            
 .دوايي دةنب دةدةين

 :عزيز  رضاز سةرطوَل بةر َي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بةم ثرؤذةية، ئَيمة يةكةم جار كة ئةو ثرؤذةمان ثَيشكةش كرد بة زماني عةرةبي بـوو، هـةر بـةو    

، لة ثةرلةمان تةرجومة كراوة بؤ كوردي، ئـةوة خؤيـان   (تعديل قانان مكافحة البغاء :)شَيوةية نووسيومانة 
بة هةَلة كردوويانة، ئـةوة خاَلَيـا، خـاَلَيكي تـر دةربـارةى ئـةوةي كـة ئـةو راثؤرتـةي          تةرجومةيان كردووة، 

لَيذنةى ياسايي كة بة شَيوةيةك لة شَيوةكان ئةم دةستةية، يان ئـةم ئةندامـة ثةرلةمانـة بةر َيزانـة كـة ئـةم       
ئَيمــة ئــةم مةشــروعةيان ثَيشــكةش كــرد، تؤمــةتباريان دةكــات بــة شــَيواندني راســتيةكان، بــةآلم بةراســيت    

خاآلنةى كة ثَيشنيارمان كردووة لة تةعديَةكة هةمووي بةزةروورمان زانيوة و وجـودي هةيـة لـة واقيعـدا،     
ــانوني    ــةوة ق ــةر ئ ــة لةس ــةموو      (مكافحذذة البغذذاء )ئَيم ــة ه ــتا ل ــتان، ئَيس ــة كوردس ــرَي ل ــةتبي  دةك ــتا ت ، ئَيس

ووة كـة لـة يـةكَيا لـة شـارةكاني      مةحاكيمةكانداية، من تةنها ئيحيائيةي شةش مانطي مةحكةمةم وةرطرتـ 
بيست حاَلةت هةبووة، كةواتة ئةمة ئيحيائيةكي كـورت و    1/6ةوة تا 1/1كوردستان لة مانطي يةكةوة لة 

وجـودي هةيـة، بـة ثَيـي ئـةوة راسـتيمان نةشـَيواندووة، كـة ئةمـة           كي شـوَينَيكي وةرطـرياوة، كـة هةيـة    بيوو
هـةموومان  ( ئؤقيانووسـَيا لـة تـاوان   )ة كة كتَيبَيـا دةرضـوو   حةقي ةتَيكة، زؤر جارَين لة راطةياندنةكانةو

ئاطادارين كة بة وردي باندي لةشفرؤشي هةية لة هةرَيمي كوردستان و ئَيمة بؤ ئةوةي ئةو خاآلنةى كة لـة  
تةعديَةكــةدا بامســان كــردووة بــؤ ئــةوةي ئــةو دياردةيــة كــةم بَيتــةوة لــة كوردســتاندا، لــةو ثَينــاوةوة ئــةم    

قديم كردووة، بة نيسبةت خاَلَيكي ترةوة كة مـن ئةمـةوَي باسـي بكـةم لـة ثرؤذةكـةدا، كـة        مةشروعةمان تة
ئــةوترَي ئَيمــة تــةنها ئاررةدــان تاوانبــار كــردووة، بــة هــي  نــةوعَيا ئَيمــة باســي ئــةوةمان نــةكردووة لــة    

ةو خاَلةي كة ثرؤذةكة، نووسيومانة قوربانياني لةشفرؤشي، قوربانيان ئةكرَي ذنين بَيت و ثياوين بَيت، ئ
ئَيمة لة ماددةى دووةمدا بامسان كردووة كة وةزاةرتي كؤمةآليةتي شوَينَيا داب  بكـات، ئَيسـتا راسـتة ئـةو     
شوَينة هةية، بةآلم تايبةت نية بة وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي، بطرة ئةوانةى كة بـةتاواني لةشفرؤشـي   

ةكاني تـرةوة وةكـو كوَيسـتان خـان ئامـاذةى ثَيكـرد، ئـةو        عوقوبة ئةدرَين و تَيكـةَل ئـةكرَين لةطـةَل زيندانيـ    
ثَيشنيارةى لَيذنةى ذنانين كة داواي كردووة ئيزارةى ئةو عوقوبةية بكرَي و كة دياري بكرَي لة سَي مانب 
ََي قانونةكـة هةيـة، بـةآلم ئَيمـة مةبةسـتمان لـةم                 كـةمرت نـةبَي و لـة دوو سـاَل زيـاتر نـةبَي، ئةمـة لـة ئةصـ

ووة كــة ئــةم خانةيــة يــان ئــةم شــوَينة كــة ئــةوةترَي خانــة يــان دوورَيكــي ئييــآلح بــؤ ئــةو  ماددةيــة ئــةوةب
قوربانيانة تايبةت بكرَي بة وةزارةتي كـار و كاروبـاري كؤمةآليـةتي، خـاَلَيكي تـر كـة ئَيمـة زؤر طـرنب بـوو          

داوا بـةرز بكاتـةوة   بةالمانةوة ئيزارةى بكةين، لة ماددةى سَييةمدا كة داواكاري طشيت مام ئةوةي هةبَي كة 
لةسةر ئةم حاَلةتة، ضونكة ثَيشرت ئةو مارة نةدرابوو بةداواكاري طشيت، ئةمةش خاَلَيكـة بةالمانـةوة طـرنب    
بوو كة هةبَيت و نةبووة، يةعين ئةوانةى ئَيمة داوامـان كـردووة بـؤ تةعـديل كردنـي ئـةم ياسـاية و ثَيشـرت         

ََيةكة، داواكردني ئيزارةى ئة م تةعديالنة وةكو واقعَيا بينيومانـة، لةبـةر ئـةوة ئـةوةي     نةبوو لة ياسا ئةص
ََ  كــة كامــةيان زةروورة ََينَيتــةوة، لةطــةَل ئــةوةيان     بــؤ موناقةشــةي ئةنــداماني ثةرلــةمان بــةجَي دةهــَي
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موناقةشة بكرَي و ئةوانةى كة بـة دةنطـدان ئـةبَي و ئـةكرَي، ئةومةشـروعة، ئَيمـة لةبـةر زةروورةت وامـان         
 .و، زؤر سوثاستان دةكةم ثَيشكةش كردووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة هةرَيمي كوردستان تةتبي  دةكرَي، ئةو ياسايةي كـة لـة بةكـدا دةرضـووة      (مكافحة البغاء)تةبيعي ياساي 

ــاَلي  ــرَي، ئَيمــ   1955س ــادة دةك ــتا ثي ــةخَير    ئَيس ــة، ن ــي ني ــتان لةشفرؤش ــةرَيمي كوردس ــة ه ــةمانوتووة ل ة ن
لةشفرؤشي لة هةرَيمي كوردستاندا هةية، نةمشان طوتووة لة بةنديانةكان هةندَي تةسةروم نابةجَي نيية، 
مومكينة ئةوةش هةبَي، بةآلم واجـييب ئَيمـةش وةكـو ئةنـداماني ثةرلـةمان موراقةبـةي سـرون بكـةين، بـؤ          

كة كةم تةرخةمة بيهين  لَيرة باسـي بكـةين و ئـةوةى ئوصـولي بـَي تـةعامولي لةطـةَل         ئةوةى ئةو كةسةي
بكةين، ئَيمة بة نيسبةت ئةم ثرؤذةيـة دةيوَينينـةوة بـة شـَيوةيةكي وا دارَيـذراوة وة كةئةنـةهو ئيتيهـامي        

ئـاررةتي   هةرَيمي كوردستان دةكرَي بة تيرارةتي ئاررةتان، بةراسيت ئـةوة كةمكردنةوةيـة لـة شةخيـيةتي    
كورد، بؤية ئَيمة دائيمةن ثشتطريبان لة مـام ئاررةتـان كـردووة، دائيمـةنين ثشـتطريي لـَي دةكـةين، بـةآلم         
ئَيمة ئةو ياساية بة طشيت ثَيمـان مـةقبول نيـة، رةنطـة ئـةو راثؤرتـةى طةشـة خـان ئيشـارةتي ثَيـدا، رةنطـة            

ئةو ياساية عمومية نيمة بةو شَيوةية تةعامول  هةندَي بر طة هةبَي من لةطةَلي مب، بةآلم وةآلهي من لةطةَل
بكــرَي، ئيتيهــامي هــةرَيمي كوردســتانين بكــرَي، بــةم شــتانةى كــة نووســراوة، ئةمــة دوورة لــة راســيت بــة     
حةقي ةت، بؤية من لةطةَل رةرز كردنةوةى ئةم ثرؤذةيةم، ئةطةر هاتو ضةند ثرؤذةيـةكي ديكـة بـة ضـةند     

يشـارةتي ثَيـدرا هاتـة ئـاراوة رةنطـة ئَيمـة هةَلوَيسـيت ترمـان هـةبَي بـة           ماددةيةكي ديكة لـةو بابةتانـة كـة ئ   
 .نيسبةت ثرؤذةكان، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةنها لةسةر ئةوةي ر ةرـز   سوثاس، بةر َيزَيكي تر كة لةطةَل ئةوةية رةرز بكرَي، كَيي تر ئةيةوَي قسة بكات،
ئةوةي كة بةردةوام بَيت، ليذنةي ياساين ر ةئيان ئةوة بوو  بكرَيت، ضونكة سَي كةس بؤ تةئريل هةبوو، بؤ

كة ر ةرز بكرَيت، بؤية ئَيستا بة تةسةلسول دَي ، يةكةاار ر ةئي ليذنةي ياسايي دةخةينـة دةنطدانـةوة كـة    
 .دكتؤر ئة ةد. دةيانةوَيت ر ةرز بكرَيت، رةرموو

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

من ثَيم وايـة ليذنـةي تايبةدةنـد زيـاتر ليذنـةي مـام ئاررةتانـة، بؤيـة ثـَيم باشـة يةكـةاار ر ةئـي ئـةوان              
 . رَيتة دةنطدانةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يةكةاار ر ةرز دةخةينة دةنطدانةوة، ئَيستا بـةر َيزان طوَيتـان لـةو ئةندامانـة بـوو، هةمووشـتان طوَيتـان لـة         
وني يةكرت بوو، ئَيستا خاَلي ر ةرز ئةوةي ليذنةي ياسايي دةخةينة دةنطةوة، كَيي لةطةَلدايـة ر ةرـز   بريوبؤضو

ََند بكات،،  بةر َيزان ئةمة بؤ ئةوةية كة ئةم ثر ؤذةية ر ةرز بكرَيت، وازحةو ديارة،  بكرَيت تكاية با دةسيت ب
ةَل ئةوةداية كة ر ةرز نةكرَيت تكاية با دةسيت كةس لةطةَل ئةوةداية كة ر ةرز بكرَيتةوة،  ئَيستا كَي لةط 09

ََند بكات،،  كةس لةطةَل ئةوةداية كة ر ةرز نةكرَيت، بؤية ر يتةرـز ناكرَيـت، ئَيسـتا دَيينـة سـةر تـةئريل،        31ب
ََنــد بكــات تكايــة،،   كةســي لةطةَلدايــة،، ســؤزان و كوَيستانيشــي هــةردووك   81كَيــي لةطةَلدايــة بــا دةســيت ب

كـةس نيـة، بؤيـة ئةمـةش تـةئريل دةبَيـت و        ،ا كَي لةطةَل ئةوةدايـة كـة تـةئريل نـةكرَيت    لةطةَلداية، ئَيست
ــان       ــةن و ر اثــؤرتي خؤيــان بــدةن و بؤم ــا ســةر لــةنوَي ديراســةي بك ثاشــان تــةحويَي ليذنــةكاني دةكــةين ت

 .بنَيرنةوة، نوقتةي نيزامي حاكم رزطار، رةرموو
 :بةر َيز رزطار حممد ام 
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

ئةم مةشروعة تةعديَي قانونَيكة كة لة حكومةتي مةركةزي هةية، ئَيمة دةتوان  بةس ثشت ببةستَين بة 
 .حةز دةكةم ئةمة باس بكةم( 121)ماددةي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببورة، كاكة ئةمة دةنطي لةسةر دراو ر ؤي، تكاية بةسـة، دانيشـة، دةنطـي لةسـةر دراو تـةئريل كـرا، دكتـؤرة        
 .ةريهان، رةرمووث
 :ثةريهان قبالي حممد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبـةر ئــةوةي ئـةم ياســاية زؤر ثةيوةنـدي هةيــة، بـة تةندروســتيةوة، بؤيـة داواكــارم ئـةم ثر ؤذةيــة ئيحالــة       

 .بكرَيت بؤ ليذنةي تةندروسيت، ضونكة نةهاتووة بؤ ليذنةكةمان، زؤر سوثاس
 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

 .باشة، ئَيستا بؤ خاَلي نؤيةم كةرةم بكةن، رةرموو كاك عةوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بر طةي نؤيةم لـة بةرنامـةي كـار، خسـتنةر وو وطفتوطـؤكردني ثـر ؤذةي ياسـاي وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري           

 .هةرَيمي كوردستان
 عراقال_رئاسة برملان كاردستان/ اىل

 تقرير حال مشروم قانان وزار  املالية و االقتصاد/ م
امليالدية  0212/ 6/ 6كارد  املصاد   0112/  جؤزةردان/ 16ا تهعت جلنة الشؤون القانانية يف يام 

العراق املقدم من قبل جملس الازراء و  -لدراسة مشروم قانان وزار  املالية و االقتصاد القليم كاردستان 
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  2/  01و املؤر ة فى    (  8)  نتنا بعد القراء  األوىل ليف يف الربملان سلستيف االعتيادية املرقهة احملال اىل جل
 : ، بعد املناقشة و املداولة تقدم اللجنة مالحظاتما بالشكل اآلتي 0212/  

 : املاد  األوىل  -اوال  
 :اعاد  صياغة مقدمة املاد  بالشكل اآلتي  -1
 ( .التعابري اآلتية املعاني املبينة ازاءيا الغراض ييا القانان يقصد باملصطلحات و ) 
 .من املاد  االوىل (  2،  3،  0) يف نماية الفقرات ( لالقليم ) اضافة كلهة  -0
من املشروم تتكان فقط من ( اخلامسة ) الن  اهليئة كها ورد يف املاد  (  8) تقرتح اللجنة الغاء الفقر   -3

من املشروم و تغيري تسلسل الفقرات ( السادسة ) ء يم اع اء يف اجمللس كها ورد يف املاد  املستشارين و يؤال
 .تبعا ليلك

 ( : 6) بالنسبة للفقر   -2
و يبقى اجمللس فقط الن اجمللس ليف صالحيات فعلية و ليست استشارية كها ( استشار  ) نقرتح حي  كلهة  -أ

ليلك نقرتح اعاد  صياغة الفقر  ( اقرار اخلطة العامة ) ن املشروم من املاد  السادسة م(  0) ذكر يف الفقر  
 :بالشكل اآلتي 

 ( .جملس الازار  : اجمللس ) 
 .من املاد  (  0) يف الفقر  ( الازار  ) النيف مت تعريف ( للازار  ) بذ(  لازار  املالية ) نقرتح تبديل   -ب

 .نة املالية و االقتصاد تؤيد اللجنة مقرتح اللج: املاد  النانية  -ثانيا
 : املاد  النالنة  -ثالنا

 :من املاد  بالشكل اآلتي ( اوال ) نقرتح اعاد  صياغة الفقر   -1
يا الرئيس االعلى للازار  و املسؤول عن اعهاهلا و تا ييف سياستما و االشرا  و الرقابة : الازير : اوال  }

و التعليهات و االوامر يف كل ما ليف عالقة مبمام الازار  و  عليما و تصدر منيف و تنفي باشرافيف مجيخأ القرارات
تشكيالتما و صالحياتما و سائر شؤونما الفنية و االدارية و املالية و التنظيهية وفق احكام القانان و يكان 
مسؤوال امام جملس الازراء بصفتيف ع اا مت امنا فييف ، و ليف ختايل بعض من صالحياتيف اىل الاكيل او 

 .{العامني او من يراه مناسبا   املدراء
و يكان مسؤوال )تقرتح جلنتنا حي  اجلهلة الاارد  يف السطر الناني من الفقر  ( ثانيا ) بالنسبة للفقر   -0

الن ييه من ضهن صالحيات مدير املكتب فال ( عن تنظيم و حف  السجالت و املراسالت اخلاصة بالازير 
 .حا ة ليكريا 

 :بالشكل اآلتي ( ثانيا ) الفقر   و نقرتح اعاد  صياغة
يراسيف ماظف بدر ة مدير من ذو  اخلرب  و الكفاء  و يتاىل املمام املاكلة الييف من : مكتب الازير : ثانيا ) 

 ( . قبل الازير و يعاونيف عدد من املاظفني 
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) املاد  من املشروم بان تقرتح اللجنة اعاد  صياغة الفقر  الن ماورد يف اصل : من املاد  ( ثالنا ) الفقر   -3
ال تاضح االرتباط املباشر يكان ( فرعي البنك يرتبطان مباشر  بالازير و هلا الصلة املباشر  بالبنك املركز  

انشاء البنك املركز  و اداراتيف ) من الدستار العراقي  ( ثالنا /  112) للبنك او للازير  ، و استنادا اىل املاد  
، ليلك نقرتح ارتباط فروم البنك يف االقليم بالبنك املركز  العراقي و نؤيد (من الصالحيات احلصرية 

 .يةالصياغة املقدمة من قبل اللجنة املالية و االقتصاد
 : من املاد  بالشكل االتي ( اوال ) تقرتح اللجنة اعاد  صياغة الفقر  : املاد  الرابعة   -رابعا
تنفيي سياسة الازار  و االشرا  على شؤونما و ماخيال ليف من  يساعد الازير يف: و كيل الازار  : اوال ) 

 ( .صالحيات من قبل الازير  
حي  سبق و ان اقرتحنا الغاء تعريف اهليئة يف ( ييئة ) تقرتح اللجنة الغاء كلهة : املاد  اخلامسة   - امسا

و نقرتح اعاد  . ئة استشارية املاد  االوىل من املشروم ، نظرا لا اد جملس للازار  فال حا ة اىل و اد يي
 :صياغة املاد  بالشكل اآلتي 

للازار  اربعة مستشارون من ذو  اخلرب  و اال تصا  و على ان يكاناا : املستشارون : املاد  اخلامسة ) 
 :حاصلني على شماد   امعية اولية على االقل يف اال تصاصات اآلتية 

 .مستشار يف الشؤون االدارية و املالية  -1
 .مستشار يف الشؤون املصرفية  -0
 .مستشار يف الشؤون االقتصادية و التجارية  -3
 (. مستشار يف الشؤون القانانية  -2

 : املاد  السادسة  -سادسا
الن اجمللس ليف (جملس ) و االكتفاء  بذ( استشار  ) من املاد  نقرتح حي  كلهة (  1) بالنسبة للفقر   - 1

يشكل يف الازار    -1: ) شارية و نقرتح اعاد  صياغة الفقر  بالشكل اآلتي صالحيات فعلية و ليست است
 : (جملس برئاسة الازير و ي م يف ع ايتيف كل من 

 :من املاد  بالشكل اآلتي ( د ) تقرتح اللجنة اعاد  صياغة الفقر   -0
 ما عند ال رور  للازير است افة ا  شخص من ذو  اخلرب  يراه مناسبا من دا ل الازار  او  ار -د) 

 ( .لالشرتاك يف ا تهاعات اجمللس دون ان يكان ليف حق التصايت 
 ( .العلهية ) حمل ( العهلية ) و ( تعرض ) حمل ( تعرتض ) يناك ا طاء مطبعية حتل كلهة   -3

يا يف تقرتح اللجنة عدم ذكر املديريات التابعة ملديرية الدياان العامة و عدم ذكر: املاد  السابعة   -سابعا
من ( ثانيا ) القانان الن استحداث املديريات من صالحيات الازير و نص مشروم القانان على ذلك يف الفقر  

 .املاد  النامنة عشر  
تقرتح اللجنة عدم ذكراملديريات التابعة هليه املديرية العامة لالسباب الاارد  يف : املاد  النامنة  –ثامنا 
 .تقرير من ييا ال( سابعا ) الفقر   
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تقرتح اللجنة عدم ذكر املديريات التابعة هليه املديرية العامة لالسباب الاارد  يف : املاد  التاسعة  –تاسعا 
 .من ييا التقرير ( سابعا ) الفقر  
تؤيد اللجنة مقرتح اللجنة املالية و االقتصاد بدمج املادتني العاشر  و النانية عشر  : املاد  العاشر   –عاشرا 
يص عدد املديريات العامة و الن املمام املاكلة باملديريات العامة يف املادتني العاشر  و النانية عشر   كن لتقل

 .ان تقام بما مديرية عامة واحد   و تغيري تسلسل املااد تبعا ليلك 
 .تؤيد اللجنة اصل املاد  و التا د عليما اية مالحظة : املاد  احلادية عشر   –حاد  عشر 

 ( العاشر  ) تقرتح اللجنة الغاءيا الن سبق و ان اقرتحنا دجمما مخأ املاد  :املاد  النانية عشر    –عشرثاني 
 .التا د عليما اية مالحظة : املاد  النالنة عشر   -ثال  عشر 
 .التا د عليما اية مالحظة : املاد  الرابعة عشر    –رابخأ عشر 

 .عليما اية مالحظة  التا د: املاد  اخلامسة عشر  :  امس عشر 
 .التا د عليما اية مالحظة : املاد  السادسة عشر  : سادس عشر 
نقرتح الغاء املاد  ، الحا ة لا اد مديرية عامة للشؤون القانانية ،  كن :املاد  السابعة عشر  : سابخأ عشر 

 . ان تكان مديرية ضهن املديرية العامة للدياان 
 : بالشكل اآلتي ( ثانيا ) نقرتح اعاد  صياغة الفقر  :  املاد  النامنة عشر: ثامن عشر 

للازير استحداث او الغاء او دمج ا  من املديريات او االقسام او الشعب ضهن تشكيالت الازار  عند  –ثانيا ) 
 (االقت اء 

 .التا د عليما اية مالحظة :املاد  التاسعة عشر  : تاسخأ عشر 
 :اعاد  صياغة املاد  بالشكل اآلتي نقرتح :املاد  العشرون  : عشرون  

 ( على جملس الازراء و اجلمات ذات العالقة تنفيي احكام ييا القانان ) 
 .التا د عليما اية مالحظة :املاد  احلادية و العشرون  : واحد وعشرون  

 
 االسباب املا بة 

 
م وزار  املالية و االقتصاد ، لغرض بغية تاحيد وزارتي املالية يف اقليم كاردستان يف وزار  واحد  باس      

قيام الازار  مبمامما يف تنظيم االحاال املالية و االقتصادية و مراقبة سالمة التصر  باملال العام و املهتلكات 
 .العامة و حتقيق االستخدام االمنل للهاارد املالية  يف االقليم ، فقد شرم ييا القانان 

 
املشروم ورأ  اللجنة القانانية بشأنيف على الربملان للهناقشة و أبداء  را ني التف ل باألعالم و عرض أصل

 .الرأى املناسب و التصايت
 مخأ التقدير
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، ليذنةي دارايي كةرةم بكةن تةشريفتان بَينة ئَيرة، رةرموون، زؤر بةخَيرهاتين بةر َيز وةزيري 
اري وةزارةت كاك رةشيد تـاهر دةكـةين، بـةخَيربَين، ئَيسـتاش ليذنـةي دارايـي       دارايي كاك شَي  بايز و بريك

 .دَيتة ئَيرة، ثَين خوَيندنةوةي ليذنةي دارايي رةرموو ليذنةي ياسايي بة كوردي ر اثؤرتةكةتان  وَيننةوة
 

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق_وردستانسةرؤكايةتى ثةرلةمانى ك/ بؤ
 عَيراق -راثؤرت دةربارةى ثر ؤذة ياساى وةزارةتى دارايى و ئابورى هةرَيمى كوردستان  / بابةت

 
زايينى  0212/ 6/6ى كوردى بةرامبةر بة  0112/ جؤزةردان / 16ليذنةي كاروبارى ياسايى لة ر ؤذى    

عَيراق كة لة اليةن  –ى هةرَيمى كوردستان كؤبووة بؤلَيكوَلينةوةى ثر ؤذة ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوور
ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة ، و دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشتنى ئاسايى 

دواى تاوتوَي كردن ولَيكؤَلينةوة لةسةرى  ، . دا بؤ ليذنة ناردراوة 0212/ 2/ 01ى ر ؤذى ( 8)ذمارة 
 :َيوةية ثَيشكةش دةكات ليذنة تَيبينيةكانى خؤى بةم ش

 (  : يةكةم ) ماددةى : يةكةم 
 :دووبارة دار شتنةوةى ثَيشةكي ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة  -1

 ".مةبةست لةم زاراوانة ودةستةواذانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة، بؤ مةبةستةكانى ئةم ياساية " 
 .ى ماددةى يةكةمدا زياد بكرَيت (  2،  3،  0) لة كؤتايى بر طةكانى ( هةرَيم ) وشةى  -0
ى ثر ؤذةكةدا ( ثَينرةم ) البدرَيت ، ضونكة دةستة وةك لة ماددةى (  8) لَيذنة ثَيشنياز دةكات بر طةى  -3

ى ( شةشةم ) هاتووة تةنيا لة ر اوَيذكاران ثَيا دَيت ، ئةوانةش ئةندامى ئةجنومةنةكةن وةك لة ماددة
 .بةندى بر طةكان بةثَيى ئةوهةمواركردنة بطؤر درَين ثر ؤذةكةدا هاتووة و ر يز

 ( : 6) دةربارةى بر طة  -2
البدرَيت و تةنيا ئةجنومةن ََينَيتةوة، ضونكة ئةجنومةن ( ر اوَيذكارى ) ثَيشنياز دةكةين وشةى  -د

) هاتووة ى ثر ؤذةكة (شةشةم) ى ماددةى(  0) دةسةاَلتى كردارةكى هةية نةك ر اوَيذكارى وةك لة بر طة 
 : ، لةبةر ئةوة ثَيشنياز دةكةين بر طةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذَيرَيتةوة( ثةسةندكردنى ثالنى طشيت 

 ( . ئةجنومةنى وةزارةت : ئةجنومةن ) 
( وةزارةت ) ، ضونكة( وةزارةت بؤى هةية ) بكرَيت بـ( وةزارةتى دارايى بؤى هةية ) ثَيشنياز دةكةين  –ب 

 .ى ماددةكةدا ثَيناسةكراوة (  0 )لة بر طة 
 .لَيذنة ثشتطريى ثَيشنيازةكةى لَيذنةى دارايى و ئابوورى دةكات( : دووةم ) ماددةى : دووةم 
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 : ماددةى سَييةم: سَييةم 
 :ى ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة ( يةكةم ) ثَيشنياز دةكةين بر طةى   -1
ااَلى وةزارةتة و بةرثرسة لة ئار استةكردنى كار و سياسةتةكانى و سةرثةرشتى سةرؤكى ب: وةزير : يةكةم ) 

و ضاودَيرى كردنى ضاالكيةكانى و ئةو بر يار و رةرمان و ر َينماييانةى لة بارةى هةر شتَيا ثةيوةندى بة 
رى و ئةركى وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و دةسةاَلتةكانى لة هةموو ر وويةكى هونةرى و دارايى و ئابوو

ر َيكخستنةوة هةية لةوةوة دةردةضن بةثَى ى حوكمةكانى ياسا بةرثرسة لة بةردةم ئةجنومةنى وةزيران 
بةو ثَى يةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا و بؤى هةية هةندَيا لة دةسةاَلتةكانى بدات بة 

 ( .دةزانَى   بريكارى وةزارةت يا بةر َيوةبةرة طشتيةكان يان هةر يةكَيكى بة شياوى
لَيذنةكةمان ثَيشنياز دةكات ئةو دةستةواذةيةى لة دَير ى دووةمى بر طةكةدا ( دووةم ) دةربارةى بر طةى  -0

( بةرثرس دةبَيت لة ر َيكخسنت و ثاراستنى سرَةكان و نامةكانى تايبةت بة وةزير ) هاتووة البدرَيت 
 . ى وةزيرةو ، ثَيوست ناكات باس بكرَيت ضونكة ئةمة لة دةسةاَلتةكانى بةر َيوةبةرى نووسينطة

 :بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة ( دووةم ) ثَيشنياز دةكةين بر طةى 
بة وةزيرةوة بةندة ، رةرمانبةرَيا بةثَةى بةر َيوةبةر سةرؤكايةتى دةكات : نووسينطةى وةزير : دووةم  )

َيت كة وةزير ثَى ى ر ادةسثَيرَيت و ضةند رةرمانبةرَيا كة خاوةن شارةزا و توانا بَيت بةو كارانة هةَلدةست
 ( .ياريدةى دةدةن 

لَيذنة ثَيشنياز دةكات بر طةكة دابرَيذرَيتةوة ، ضونكة ئةوةى لة ئةسََى : لة ماددةكة ( سَييةم ) بر طةى  -3
يوةنديى هةردوو ل ى بانكةكة يةكسةر بةوةزيرةوة دةبةسرتَين و ثة) ماددةى ثر ؤذةكةدا هاتووة كة 

، ئةو ثةيوةندية ر استةوخؤية ر وون نية ئايا بة بانكةوة يا بة ( ر استةوخؤى بة بانكى مةركةزييةوة هةية 
دامةزراندنى بانكى مةركةزى و ) لة دةستورى عَيراقى ( سَييةم /  112) وةزير بةثَيى ماددةى 

دةكةين ل ةكانى بانكى مةركةزى لة ، لةبةر ئةوة ثَيشنياز ( بةر َيوةبردنى لة دةسةاَلتة حةسرييةكانة 
هةرَيمدا بة بانكى مةركةزى عَيراقةوة ببةسرتَيت و ثشتطريى ئةو دار شتنةش دةكةين كة لةاليةن لَيذنةى 

 .دارايى و ئابوريةوة ثَيشكةش كراوة 
 : ماددةى ضوارةم  : ضوارةم 

 :رةوة دابر َيذرَيتةوة لة ماددةكة بةم شَيوةيةى خوا( يةكةم ) لَيذنة ثَيشنياز دةكات بر طةى 
ياريدةى وةزير دةدات لة جَيبةجَيكردنى سياسةتى وةزارةت و سةرثةرشتى : بريكارى وةزارةت : يةكةم ) 

 ( .كردنى كارةكانى  و ئةو دةسةاَلتانةى كة وةزير ثَيى دةسثَيرَيت 
وةك لةوةثَين ثَيشنيازمان البدرَيت ، ( دةستة ) لَيذنة ثَيشنياز دةكات وشةى : ماددةى ثَينرةم  : ثَينرةم 

ى ثر ؤذةكة البدرَيت ، ضونكة وةزارةت ئةجنومةنى ( يةكةم ) لة ماددةى ( دةستة ) كردبوو كة ثَيناسةى 
هةية و ثَيوستى بة دةستةى ر اوَيذكارى نيية ، ثَيشنياز دةكةين ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة 

 : دابر َيذرَيتةوة 
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وةزارةت ضوار ر اوَيذكارى هةية كة خاوةن ئةزموون و ثسثؤر ن و دةبَى  : اران ر اوَيذك: ماددةى ثَينرةم )  
 :بة اليةنى كةمةوة بر وانامةى سةرةتايي زانكؤيان هةبَيت لة م بوارانةى خوارةوة 

 .ر اويذكار لة كاروبارى كارطَير ى و دارايى  -1
 .ر اوَيذكار لة كاروبارى بانكدا  -0
 .ئابوورى و بازرطانيدا  ر اوَيذكار لة كاروبارى -3
 . ر اوَيذكار لة كاروبارى ياساييدا  -2

 : ماددةى شةشةم : شةشةم 
) البدرَيت و تةنها وشةى( ر اوَيذكار ) لة ماددةكة ثَيشنياز دةكةين وشةى (  1) دةربارةى بر طةى  -1

اوَيذكار نية ، ثَيشنياز ََينَيتةوة لةبةر ئةوةى كة ئةجنومةن بة كردار دةسةاَلتى هةية و ر ( ئةجنومةن 
 :دةكةين بر طةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة 

 : ( ئةجنومةنَيا لة وةزارةت ثَيا دةهَينرَيت بة سةرؤكايةتى وةزير ، و ئةندامَيتى ئةمانةى خوارةوة  -1) 
 :رَيتةوة لة ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذ( د ) لَيذنة ثَيشنياز دةكات بر طةى  -0
وةزير بؤى هةية بانطهَيشتى هةر كةسَيا بكات كة خاوةن شارةزا بَيت و خؤى بة طوجناوى بزانَيت ،  –د ) 

لة ناو وةزارةتةكةى يا لة دةرةوة لة كاتى ثَيوستيدا بؤ بةشداريكردن لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةن بةبَى 
 ( .ئةوةى مارى دةنطدانى هةبَيت 

بة ) و وشةى ( دةياتة ر وو) بيَيتة جَيطاى وشةى( تانة طرتن)وشةى : دنى تَيدايةهةندَى هةَلةى ضاثكر -3
 ( .زانستى ) بيَيتة جَيطاى وشةى ( كردار 

لَيذنة ثَيشنياز دةكات ناوى ئةو بةر َيوةبةرايةتيانة نةهَينرَيت كة سةر بة : ماددةى حةوتةم : حةوتةم
ةر ناويان نةبرَيت، ضونكة كردنةوةى بةر َيوةبةرايةتى لة بةر َيوةبةرايةتى طشتيى ديوان و لة ياساكةدا ه

 .ى ماددةى هةذدةمدا هاتووة ( دووةم )دةسةاَلتى وةزيرة و لة ثر ؤذة ياسايةكةش لة بر طةى
لَيذنة ثَيشنياز دةكات ناوى ئةو بةر َيوةبةرايةتيانة نةهَينرَيت كة سةر بةو : ماددةى هةشتةم: هةشتةم

 .ى ئةم ر اثؤرتةدا هاتوون  (حةوتةم ) ةن لةبةر ئةو هؤيانةى لة بر طةى بةر َيوةبةرايةتية طشتي
لَيذنة ثَيشنياز دةكات ناوى ئةو بةر َيوةبةرايةتيانة نةهَينرَيت كة سةر بةو : ماددةى نؤيةم : نؤيةم 

 . ى ئةم ر اثؤرتةدا هاتوون ( حةوتةم ) بةر َيةةبةرايةتية طشتيةن لةبةر ئةو هؤيانةى لة بر طةى 
لَيذنة ثشتطريى ثَيشنيازةكةى لَيذنةى دارايى و ئابوورى دةكات بة يةكخستنى : ماددةى دةيةم : ةيةم د

بؤ ئةوةى ذمارةى بةر َيوةبةرايةتيية طشتيةكان كةم بكرَينةوة ، لةبةرئةوةى ( دوازدةم ) و(دةيةم ) ماددةى 
يةك ( دوازدةم ) و ( دةيةم ) ددةى ئةو ئةركانةى كة بة بةر َيوةبةرايةتيية طشتيةكان سثَيردراون لة ما

بةر َيوةبةرايةتى طشتى دةتوانَيت ئةجناميان بدات ، ر يزبةندى ماددةكانين بةَثيى ئةو هةمواركردنة 
 . بطؤر درَين

 .لَيذنة  هي  تَيبيين لةسةر نية : ماددةى يازدةم : يازدةم 
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، ضونكة ثَيشرت ثَيشنيازمان كرد لةطةَل لَيذنة ثَيشنيازى البردنى دةكات : ماددةى دوازدةيةم : دوازدة  
 .يةك  رَيت ( دةيةم ) ماددةى 
 .لَيذنة  هي  تَيبيين لةسةر نية : ماددةى سَيزدةيةم : سيازدة 
 .لَيذنة  هي  تَيبيين لةسةر نية : ماددةى ضواردةيةم  : ضواردة 

 .لَيذنة  هي  تَيبيين لةسةر نية : ماددةى ثازدةيةم : ثازدة 
 .لَيذنة  هي  تَيبيين لةسةر نية : اددةى شازدةيةم  م: شازدة 
ثَيشنياز دةكةين ماددةكة البدرَيت ، ضونكة ثَيوست بة بوونى بةر َيوةبةرايـةتى  : ماددةى هةَدةيةم : هةَدة

طشتيى كاروبارى ياسايي ناكات و دةتوانرَيت بكرَيت بة بةر َيوةبةرايةتيةك لة نَيـو بةر َيوةبةرايـةتى طشـتيى    
 .ا ديواند
 :بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة (دووةم ) ثَيشنياز دةكةين بر طةى: ماددةى هةذدةم: هةذدة

وةزير بؤى هةية لة كاتى ثَيويستيدا هةر بةر َيوةبةرايةتَيا يان بةشَيا يان هؤبةيةك لةناو : دووةم ) 
 . (ثَيكهاتةكانى وةزارةتةكة بكاتةوة يان الى بدات يان تَيكةىَل بكات 

 .هي  تَيبينيةكمان لةسةر نية : ماددةى نؤزدةيةم : نؤزدة 
 :ثَيشنياز دةكةين ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة: ماددةى بيستةم: بيستةم 

( ثَيوستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن ) 
. 

 .هي  تَيبينيةكمان لةسةر نية: ماددةى بيست و يةك : بيست و يةكةم  
 هؤى داناى ئةم ياساية

لة ئةجنومةني وةزيران كة ئةم ثر ؤذةية هات ئةسبابي موجيبةي تَيدا نـةبوو، بؤيـة هةوَلمانـدا بـة كـورتي       
 هؤي داناني ياساكة دابر َيذينةوة، كة ئةمةية،

رَيمى كوردستان لـة يـةك وةزارةتـدا ، بـة نـاوى وةزارةتـى       لة ثَيناوى يةكخستنى هةردوو وةزارةتى دارايى هة
دارايى و ئابوورى ، و بؤ ئةوةى وةزارةت ئةركةكانى خؤى جَى بـةجَى بكـات لـة ر ووى ر َيكخسـتنى كاروبـارى      
دارايى و ئابوورى و ضاودَيرى سةالمةتى دةسكارى ماَلى طشتى بكرَيت ، و بة باشـرتين شـَيوة داهـاتى هـةرَيم     

 .ت ، ئةم ياساية دةرضوَيندرابةكاربهَينَي
بفةرموون بؤ ئاطادارى و ئةسََى ثر ؤذةكةو ر اى ليذنةي ياسايى لة بارةيةوة  رَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ 

 .طفتوطؤكردن لةسةرى ودةر بر ينى ر اى طوجناو لةبارةيةوة و دةنطدان لةسةرى
 

 لةطةَل ر َيزماندا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نةي دارايـي ئَيسـتا تكايـة ر اثؤرتـان  وَيننـةوة ثاشـانين بـة عـةرةبي تـا طفتوطـؤي لةسـةر            زؤر سوثاس، ليذ
 .بكةين، رةرموو

 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة كة دةخوَينم بؤضووني ليذنةي دارايي و ئابووريـة، لةسـةر هةيكـةلي وةزارةتـي دارايـي و ئـابووري كـو        
 .ية ثةسةند كرنزؤرينةي دةنب هات

 (11)كؤنووسي ذمارة /بابةت
 .......دواي ر َيز     

وة دوابةدواي ( 00/2/0212)لة ( 191ك)ئاماذة بة نووسراوي بةرَيوةبةرايةتي كاروباري ثةرلةمان ذمارة 
ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري كؤبوونةوةي ئاسايي خـؤي  ( 01/2/0212)لة ( 21)نووسراومان ذمارة

بـؤ دةربـر يين راو بؤضـوون    ( 05/2/0212و01)بة  ئامادةبووني زؤرينةي ئةنـدامان لـة رؤذانـي     ئةجنامدا
دةربارةي ثرؤذة ياساي وةزارةتي دارايي و ئابووري هةرَيمي كوردستان، وة دواي ميوانداري بريكاري وةزيري 

 :ينةي دةنب، ليذنةكةمان طةيشتة ئةم ثَيشنيارانةي  خوارةوة بةزؤر عايردارايي بةرَيز رشيد 
 (:املاد  االوىل)دةربارةي / يةكةم

 :دةبَي بة( 8)بؤ خاَلي ( لازار  املالية واألقتصاد)زيادكردني دةستةواذةي -د
 (ييئة املستشارين لازار  املالية واالقتصاد-8)

 :كة دةبَي بة( 6)بؤ خاَلي  (واالقتصاد)زيادكردني دةستةواذةي -ب
 (.ة واألقتصاداجمللس األستشار  لازار  املالي-6)

 (:املاد  النانية)دةربارةي / دووةم
و ( التخطيط املالي)بؤ هةردوو دةستةواذةي ( واالقتصاد )لَيذنة ثَيشنيار دةكات بؤ زيادكردني دةستةواذةي 

 :بؤ دةقي ماددةكة، بةم شَيوةيةي خوارةوة( اخلطة املالية)
ار  و تنظذيم املذاارد املاليذة و األقتصذادية و مراقبذة      تمد  الذازار  اىل وضذخأ األسذس العامذة اد    : )املاد  النانية

مالئهذة التصذر  بمذا و حتقيذق األسذتخدام األمنذل هلذا ووضذخأ أسذس و اجتايذات التخطذيط املذالي واألقتصذذاد              
لظقليم و حتديد األعار العام التفصيلي لعناصر اخلطة املالية و األقتصادية ضهن إعذار السياسذة العامذة هلذا و     

 (.لظقليم طط التنهية 
 (:املاد  النالنة)دةربارةي / سَيهةم

 (.يتألف ييكل الازار  من)لَيذنة ثَيشنيار دةكات ئةم دةستةواذةية لة سةرةتاي ماددةكة زياد بكرآ (: 1)
 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة( أواًل)دةربارةي (: 0)
 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (ثانيًا)دةربارةي (: 3)



 369 

لَيذنة ثَيشـنيار دةكـات بـةطؤر يين دةقـي ئـةم بر طةيـة بـةم شـَيوةيةي خـوارةوة، دواي           (ثالنًا)دةربارةي (: 2)
ترتبط فروم البنك املركذز  يف األقلذيم بالبنذك    : ثالنًا)طفتو طؤكردن لةطةَل بةر َيز بريكاري وةزارةتي دارايي 

ولازير املاليذة واالقتصذاد يف   املركز  العراقي من الناحية الفنية واالدارية يف رسم السياسة النقدية والصريفة، 
 (. األقليم التنسيق مخأ البنك املركز  العراقي حال عهل فروم البنك املركز  يف  االقليم

 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (رابعًا)دةربارةي (: 8)
 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة ( امسًا)دةربارةي (: 6)
 (:املاد  الرابعة)دةربارةي / ضوارةم 
 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (اًلأو)دةربارةي (: 1)
 . وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (ثانيًا)دةربارةي (: 0)
مركذز التذدريب   )بـؤ   (مكتب التدريب والتطاير املالي)ئةم دةستةواذةية دةطؤر رَيت لة  (ثالنًا)دةربارةي (: 3)

 (والتطاير املالي
 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة(: املاد  اخلامسة)دةربارةي / ثَينرةم

 (:املاد  السادسة)دةربارةي / مشةشة
 : لَيذنة ثَيشنيار دةكات

 (.يكان للازار )بؤ ( يشكل يف الازار )طؤر يين دةستةواذةي ( 1)لة خاَلي (: 1)
لـة   (كل ما يعرض من الق ايا)بؤ (كل ما يعرضيف الازير من الق ايا)طؤر يين دةستةواذةي ( 0)لةخاَلي (: 0)

 .كؤتايي رستةكة
 (:املاد  السابعة) دةربارةي/ حةوتةم

 :ليذنة ثَيشنيار دةكات بؤ زيادكردني
املديريذة  )لـة ياسـاكة دةربـارةي    ( 11)وة بـةم شـَيوةية البردنـي مـاددةي      (مديرية الشذؤون القانانيذة  -6) -1

 (.العامة للشؤون القانانية
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة بَي( 1)وة ديباجةي ماددةي-0
الازار  ومذا يتعلذق بذأمار  ذدمتمم وتقذديم اخلذدمات املختلفذة لذدوائر          تتاىل تنظيم شؤون العاملني مبركز)

مركز الازار  وما ي هن حسن العهل، واألشرا  كها وتتاىل تفسري االحكام املالية والتشريعات النافي  ودراسذة  
املدنية واألمار مشروعات القاانني واالنظهة و ابداء الرأ  واملشار  يف املسائل القانانية املتعلقة بأمار اخلدمة 

املالية اليت تعرض على الازار  من دوائر األقليم و كيلك اعداد الصيغ القانانية ملشروعات القاانني واألنظهة 
والتعليهات ذات العالقة بعهذل الذازار  ومتنذل الذازار  امذام احملذاكم، واالشذرا  علذى صذيانة ما ذادات مركذز            

وكيلك تنفيي التا مذات و التقذارير الذيت تذرد اىل الذازار  و       الازار  وجتهيخأ وتنسيق  طط تقسيهات الازرا 
حتال اليما من قبل الازير و معاجلة األمار األدارية ذات العالقة بأ تصاصات الازار  اليت التد ل يف صالحية 

 (.الدوائر املرتبطة بما، ويرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية و من ذو  اخلرب  واأل تصا 
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 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (:املاد  النامنة)ةربارةي د/ هةشتةم
 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (:املاد  التاسعة)دةربارةي / نؤيةم
 :ليذنة ثَيشنيار دةكات كة (:املاد  العاشر )دةربارةي / دةيةم

ــوارةوة     -1 ــةم نــاوةي خ ــةذَير ئ ــاددةي دوانــزة يــةكبخرَيت ل ــةم لةطــةَل م املديريذذة العامذذة ): مــاددةي دةه
 (. ائب والعقاراتلل ر

تتاىل ادار  متطلبات حتقيذق ال ذرائب و بايتمذا و تنظذيم حسذاباتما      : ئةم ديباجةيةي بؤ زياد دةكرآ -0
كها تتاىل حصر امللكية العقارية لالقليم من الناحيذة  . ومتابعة ديانما وحتديد ا راءات واسس اجلباييف

زل عن اجلمات املختصة وتنفيذي قذرارات   الناعية واملكانية وتنظيهما ومسك السجالت الالزمة بيلك مبع
التخصيص والتشريعات اخلاصة لبيخأ وا ار العقارات املهلاكة لالقليم وكيلك ادار  وبيان العقارات الذيت  
تناط مسؤولية ادارتما وبيعما لازار  املالية واالقتصاد ويرأسما مذدير عذام حاصذل علذى شذماد   امعيذة       

 :امن ذو  اخلرب  واال تصا  وترتبط بم

 .مديريات ضريبة الد ل-1
 .مديريات ضريبة العقار-0
 .مديريات العقارات-3

 .وةكو خؤي دةمَينَيتةوة (:املاد  احلاد  عشر )دةربارةي / يانزة
 (.12)يةك خرا لةطةَل ماددةي (: املاد  النانية عشر )دةربارةي / دوانزة
 (.10)تةوة، وة دةبآ بة ماددةي ذمارة وةكو خؤي دةمَينَي (:املاد  النالنة عشر )دةربارةي / سيانزة
 (.13)وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، وةدةبآ بةماددةي ذمارة  (:املاد  الرابعة عشر )دةربارةي / ضواردة

 (.12)وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، وة دةبآ بة ماددةي ذمارة(: املاد  اخلامسة عشر )دةربارةي / ثانزة
 (.18)وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، وة دةبآ بة ماددةي ذمارة (:املاد  السادسة عشر )دةربارةي / شانزة

 (.1)ئةم ماددةية البرا، وة طوَيزرايةوة بؤ ماددةي (:املاد  السابعة عشر )دةربارةي / حةَدة
 (.16)وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، وة دةبآ بة ماددةي ذمارة(: املاد  النامنة عشر )دةربارةي / هةذدة
 (.11)وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، وة دةبآ بة ماددةي ذمارة(: لتاسعة عشر املاد  ا)دةربارةي / نؤزدة
 (.15)وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، وة دةبآ بة ماددةي ذمارة( : املاد  العشرون)دةربارةي / بيست

(. 19)وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، وة دةبآ بة ماددةي ذمارة(: املاد  الااحد والعشرون)دةربارةي / بيست و يةك
 .وثاسزؤر س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةضـ  ئيسـرتاحةتَيا    8زؤر سوثاس، بةر َيزان ئَيستا دانشتنةكةمان دوا دةخةين بـؤ ثـاش نيـوةر ؤ سـةعات     
ي 8دةكةين و دَيينةوة بؤ ئَيرة بةردةوام دةب  لةسـةر دانشـتنةكةمان، خـوا ئاطادارتـان بَيـت تـاكو سـةعات        

 .ثاش نيوةر ؤي ئةمر ؤ، رةرموون
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 دانيشتين دووةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان
بةردةوام دةبـ  لةسـةر دانيشـتنةكةمان، ئَيسـتا داوا لـة ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى         بةناوى طةىل كوردستان، 

دةسـت بـةكار بـن،     1دارايى دةكةين كةرةمكةن بؤ شـوَينى خؤيـان، ليذنـةى ياسـايى كةرةمكـةن بـؤ مـاددةى        
 .ر ؤذان رةرموو.د
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان

 ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوورى هةرَيمى كوردستان
 /ماددةى يةكةم

 :مةبةست لةم دةستةواذانةى خوارةوة لةم ياسايةدا ماناكانى بةرامبةريانة
 .كوردستان ـ عرياقهةرَيمى : ـ هةرَيم1
 .وةزارةتى دارايى و ئابوورى: ـ وةزارةت0
 .وةزيرى دارايى و ئابوورى: ـ وةزير3
 .بريكارى وةزارةتى دارايى و ئابوورى: ـ بريكار2
 .دةستةى ر اوَيذكاران: ـ دةستة8
 .ئةجنومةنى ر اوَيذكارانى وةزارةتى دارايى: ـ ئةجنومةن6

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .رةرموو كاك عونى

 :بةر َيز عونى كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 1املاد  
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 :يقصد بالتعابري التالية املعانى املبينة ازائما الغراض ييا القانان
 .اقليم كاردستان ذ العراق: ذ االقليم1
 .وزار  املالية واالقتصاد: ذ الازرا 0
 .وزير املالية واالقتصاد: ذ الازير 3
 .كيل وزار  املالية واالقتصادو: ذ الاكيل2
 .ييئة املستشارين: ذ اهليئة8
 .اجمللس االستشارى لازرا  املالية: ذ اجمللس6

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى دارايى كةرةمكةن رةرموون رةئيتان لةسةر ئةم ماددةية، كاك خورشيد رةرموو

 :بةر َيز خورشيد ا د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ارايى و ئابوورى دبينيتليذنا د
ييئذة  : اهليئذة )دبيـت بـة    8، يـةعنى خـاَلى   8بـؤ خـاَلى   ( لوزارة اثالية واالقتياد)دـ زيادكردنى دةستةواذةى 

يـةعنى  ( اجمللذس االستشذارى لذازرا  املاليذة واالقتصذاد     : اجمللذس ) 6خاَلى ، (املستشارين لازار  املالية واالقتصاد
ةزارةتـى ماليـة و ئي تسـادة، لةبةرئـةوة دبَيـت، كةليمـةى ئي تسـادية ثـاش         و، هةردوو، ضونكة ئةم وةزارةتـة 

 (.اجمللس االستشارى لازرا  املالية واالقتصاد)، (ييئة املستشارين لازار  املالية واالقتصاد)مالية بَيت، 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةئيتان لةسةر ئةم ماددةية، كاك شَيروان رةرموو
 :َيز شَيروان ناصح حةيدةرىبةر 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـؤ  ( لالقَـيم )ئيزارـة كردنـى وشـةى    / ئَيمة لةطـةَل دةقـى بر طـةكان ، بـةآلم سـَى تَيبينيمـان هةيـة، يةكـةم        

لـة بر طةكـة، لةبةرئـةوةى     8البردنـى رةقـةرة   / ، دووةم2و  3و  0كؤتايى ياخود بؤ نيهايةتى رةقـةرةكانى  
اجمللذس االستشذار    )ئةوةى لة ياسايةكةدا هاتووة لةطةَل ( ييئة االستشارين)رَيت لة نَيوان تَيكةآلوييةك نةك

 6لة بر طةى ( االستشارين)البردنى وشةى / لةكاتَيكدا موستةشارةكان ئةندامن لةو مةجَسة، سَييةم (للازار 
ةجَسـة دا هـاتووة، كـة    لةبةرئةوةى ئةم مةجَسـة دةسـةآلتى بر يـاردانى هةيـة هـةروةكو لـةناوةر ؤكى ئـةم م       

دةَلَيت ئي رارى سياسـةى وةزارةت، كـة ئي ـرارى سياسـى وةزارةت بكـات، مانـاى وايـة حـةقى بر يـارى هةيـة،           
ََةن وةزارةت           ئةمة جطة لةوةى ئـةو موالحةزاتانـةى بـةر َيزان ئةنـدامانى ليذنـةى مـاىل دايـان بةر اسـتى ئةسـ

، كةواتـة  (لَـوزارة )ئيزارة بكرَيت، ئَيمـة كردوومانـة   ( اداثالية واالقتي)خؤى تةعريف كراوة ثَيويست ناكات 
ََةن ثَيويست ناكات زكر بكرَيت لةناو ياسايةكةدا، بؤية ئَيمـة لةطـةَل دةقـى بر طةكـةين      مالية و ئي تساد ئةس

 .لةطةَل ر ةضاو كردنى ئةو موالحةزاتانة و موقةدبةى بر طةكة و لةطةَل ر َيزماندا
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز جةنابى وةزير رةئيتان لةسةر ئةمة، رةرموو
 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَي  بايز تاَلةبانى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمةش لةطةَل ليذنةى ياساي  ئةو دةقةى كةوا ئةوان باسيان كردووة
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و لــة جَيـى خؤتــةوة قســة بكـةى ثَيويســت بـةوة ناكــات، بــةر َيزان    جـةنابى وةزيــر دةتـوانى لــة جــارى داهـاتو   
ئةندامانى ثةرلةمان، ئةو بةر َيزانةى دةتانةوَى قسة بكةن، تكاية دةسـت بـةرز بكـةن بـؤ ئـةوةى ناوةكانتـان       
تؤمار بكةم، تةنها دوو بةر َيز دةيانةوَى قسة بكةن، سيوةيل خان، عبداهلل مـةال نـورى قسـة دةكـةن، رـةرموو      

 .ل خانسيوةي
 :ا د عنهانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
املعذانى املبينذة   )، (التاليـة )نـةك  ( ي يـد بالتعـابري االتيـة   )بة نيسبةت ماددةى يةكةم، ثَيم باشة بنووسـرَيت  

هـةر  ثَيم باشة ( ييئة املستشارين: اهليئة) 8هي ، بةآلم  2و  3و  0و  1، دوايى (ازائما الغراض ييا القانان
 ثـَيم باشـة بنووسـرَيت   ( اجمللس االستشارى لازرا  املالية: اجمللس) نووسراوة( اجمللس) 6، ئةو خاَلة البردرَيت

ئةطةر مةجَسـى وزارة بيـت، هـةم موستةشـارين دةطرَيتـةوة، هـةم بةر َيوبـةرة طشـتيةكان و         ( جملس الازار )
 .مةجَسى وزارة دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

 .كاك عبداهلل رةرموو
 :بةر َيز عبداهلل مةال نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من تةنها سةرجنم لةسةر ئةوة هةية، ياساكة بةناوى ياساى وةزارةتى دارايى و ئابوورى هةرَيمى كوردستانة، 

لـة هـةرَيمى   من تةواوى ياسايةكةم خوَيندووةتـةوة هةسـت دةكـةم زيـاتر ثةيوةنـدارة بـة مةسـائيَى دارايـى         
كوردستان، نازا  حةز دةكةم بةر َيز جةنابى وةزير ر وون كردنةوة بدات لةسةر ئايا ئةركى ئةم وةزارةتة لة 
مةسائيَى ئابووريدا ضية، بة تايبةتى كة هةست دةكةين لةناو ئةم ياسـاية ئـةركين ديـارى نـةكراوة، هـةر      

دةكةى، مةسائيَى ئابوورى شتَيكة هةر ون بـووة،  سةير  0ئامانج ديارى كراوة، كاتَيا دةضيتة سةر ماددةى 
تةنها زياتر قسة لةسةر ثالنى دارايى دةكات، داواكـارم لـة بـةر َيزيان ر وون كردنـةوة لةسـةر ئـةو مةسـةلةية        

 .بدةن بؤ بةرضاو ر وونيمان
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةئيتان لةسةر ئةم موداخةلةية، كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوةى سيوةيل خان طوتى بةر استى ئةوة، زياتر رةئيةكانى ئَيمة بوو و ئةو تةئكيدى كردةوة، ئةوةى ترين 

 .ثةيوةندى بة جةنابى وةزيرةوة هةية، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئى ليذنةى ياسايى، كاك خورشيد رةرمووليذنةى دارايى رةئيتان دةربارةى رة
 :سَيم يون  بةر َيز خورشيد ا د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وحتقيق )عيالجى ئةو مةسةلةيةمان كردووة،  0بة نيسبةت تةرحى كاك عبداهلل مةال نورى، ئَيمة لة خاَلى 

 ........... .، لَيرة ئاماذةمان بة (ماستخدام امنل هلا و وضخأ اسس واجتايات التخطيط املاىل واالقتصاد  لالقلي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

هى كاك عبداهلل موةجةه بوو بؤ جـةنابى وةزيـر، سـوئالةكةى ئـةو جـةنابى وةزيـر جـواب دةداتـةوة، تكايـة          
 .جوابى ليذنةى ياسايى و موداخةلةكان، ئةطةر رةئيتان لةسةرى هةبَيت، كاك خورشيد رةرموو

 :سَيم يون  بةر َيز خورشيد ا د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل رةئى ليذنةى ياساي 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير دةربارةى ئةو ثرسيارةى كة كرا، رةرموو
 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَي  بايز تاَلةبانى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اتى خؤشى هةر بامسان لةوة كرد كـةوا تـةنها وةزارةتـى دارايـى بَيـت، ئـةوة       ديارة لة حةقي ةت دا ئَيمة لة ك
ر استة ر ةنطة تةتةروق زؤر نةكرابَيت بؤ كاروبارى ئي تسادى، تةئكيديشمان لةسةر ئـةو مةوزوعـة كـردةوة،    
بــةآلم بةداخــةوة هــةر دةرضــوو وةزارةتــى دارايــى و ئــابوورى، لةبةرئــةوة ئَيمــة مــةوازيعى ئــابوورى زيــاتر    

يالقةى بة هةندَيكى زؤرى كة ئَيستا لة وةزارةتى تيرارة جَى بـةجَى دةكرَيـت ئـةوةى كاروبـارى ئـابوورى،      ع
مالا و مةمَوك و ئةوانةش عيالقةيان بة ئي تسادةوة هةية لةالى ئَيمة جَى بةجَى دةكرَيت، بةآلم دةتـوا   

ــى     ــى داراي ــارى وةزارةت ــين وك ــَيم ئ ََ ــين و  % 92ب ــةنها ئ ــةر ت ــتاكة ه ــةوة    ى ئَيس ــَى، ئ ــى دةبين ــارى داراي ك
 .حةقي ةتة
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا ليذنةى دارايين تةئيدى رةئى ليذنـةى ياسـاييان كـرد، رةئـى ليذنـةى ياسـايى وةكـو هـاتووة         
 لةطةَل موالحةزةكانيان كة تةسريل كراوة دةيةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة، زؤر

كةرةمكـةن ليذنـةى    0بـؤ مـاددةى   . سوثاس، كـَى لةطـةَل دانيـة، زؤر سـوثاس، بـة كـؤى دةنـب ثةسـةند كـرا         
 .ر ؤذان رةرموو.ياسايى، د

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى.بةر َيز د
 0ماددةى 

ئاماجنى وةزارةتةكة ئةوةية كة بنيينة طشتيةكان و بةر َيوةبردن و ر َيكخستنى دةرامةتى دارايـى و ئـابوورى   
تَيـدا  ( االسذتخدام االمنذل  )دابنَيت، موراقةبةى دةسكارى كردنـى لـةبارَيا بكـات و ضـاكرتين خزمـةت هَينـان       

وةدى بهَينَيت، بنيينة و ئاراستةكانى ثالندانانى دارايى هةرَيم دابنَيت، ضوارضَيوةى طشتى بـة رراوانـى بـؤ    
 .طةشةثَيدان لة هةرَيم دا ديار بكاتر ةطةزةكانى ثالنى دارايى لةناو سياسةتة طشتيةكة داو ثالنةكانى 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عونى رةرموو
 :بةر َيز عونى كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 0املاد  

تمد  الازار  اىل وضخأ االسس العامة الدار  وتنظيم املاارد املالية واالقتصادية ومراقبة مالئهذة التصذر  بمذا    
المنل هلا ووضخأ اسس واجتايات التخطيط املاىل لالقليم، وحتديذد االعذار العذام التفصذيلي     وحتقيق االستخدام ا

 .لعناصر اخلطة املالية ظهن اعار السياسة العامة هلا و طط التنهية لالقليم
 .ليذنةى دارايى رةئيتان، كاك خورشيد رةرموو

 :سَيم يون  بةر َيز خورشيد ا د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َى ضةندَى كو تةئكيد كرن لسةر دةورَى وةزارةتا دارايى و ئابوورى ل مةسةال ئابووريَى ليذنا دارايى و ذ بؤ و
 :ئابوورى ئةَ خاآل دار يشتى ب َى رةنطَى

تمد  الازار  اىل وضخأ االسس العامة الدار  وتنظيم املاارد املالية واالقتصادية ومراقبة مالئهذة التصذر  بمذا    
منل هلا ووضخأ اسس واجتايات التخطيط املاىل واالقتصادى لالقليم، وحتديد االعار العام وحتقيق االستخدام اال

 .التفصيلي لعناصر اخلطة املالية واالقتصادية ضهن اعار السياسة العامة هلا و طط التنهية لالقليم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياساى كةرةمكةن، كاك شَيروان رةرموو
 :ن ناصح حةيدةرىبةر َيز شَيروا
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة هي  موالحةزةيةكى وامان نية، تةئيدى رةئى ليذنةى ماىل دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير رةئيتان دةربارةى ئةو رةئيةى ليذنةى دارايى،
 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَي  باييز تاَلةبانى

 .ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب
 .هةمان رةئى ليذنةى ياساييمان هةية و تةئيدى دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، عذاير قسـة بكـات، هـاور از خـان، حسـن حممـد، ؤـال         0سوثاس، بةر َيزان كَى دةيةوَيت دةربـارةى مـاددةى   
 .هاور از خان رةرموو

 :بةر َيز هاور از شَي  ا د
 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

زيـاتر لـة ئةسـبابى موجبـةش جَيطـاى دةبَيتـةوة، كـة ئـةم ثـرؤذة ياسـاية ئةسـبابى             0من ثَيم واية ماددةى 
 .موجبةى تَيدا ديارى نةكراوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حسن رةرموو
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زياتر ئةهدارةكان ئةهدارى مـال ، ئةهـدارى ئي تسـادى نـ ،     ديارة منين دةمةوَيت تةئيدى ئةوة بكةم كة 

بكرَيت بـة   (واعداد  طط التنهية لالقليم)بؤية لة هةندَى شوَين ليذنةى ماىل حةىل كردووة، لة ئةخريين 
 (.واعداد  طط التنهية االقتصادية واال تهاعية والسياسية النقدية لالقليم)

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رةرموو كاك خورشيد
 :سَيم بةر َيز خورشيد ا د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تمد  الازار  اىل وضذخأ االسذس العامذة الدار  وتنظذيم     )سوثاس سةرؤكى ثةرلةمان، ئةطةر لَيرة سةير بكةين 

ئيدارة و تةنزيم دوو مةبدةئن لةيةك جيا تـرن، تـةنزيم ئةركَيكـة لـة ئةركـةكانى ئيـدارة،       ( املاارد البشرية
ثاشـان  ( الدار  املذاارد املاليذة واالقتصذادية   )ئي رتاح دةكةين كةليمةى تةنزيم البردَيـت، بـةس بنووسـن     بؤية

شتَيكة ئؤثتيمةمة، يةعنى هي  ئةوةى ( االمنل)، (االستخدام االمنل)ضاكرتة لة ( وحتقيق االستخدام االف ل)
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و جارَيــا جـَى بــةجَى ى بكـةى، بؤيــة   ليــة حاَلةتَيكـة ناتوانَيــت هـةمو  منذيف تيـا نابَيـت، كةموكاســى، بـةآلم ئــة   
 .وة كةليمةى ئيدارة ََينَيت و تةنزيم البدرَيت، تةنها ئيدارة ََينَيت، سوثاس( االف ل)

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى رةئيتان دةربارةى ئةو موداخةالنة،، كاك خورشيد رةرموو
 :سَيم يون  بةر َيز خورشيد ا د

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث
شـتَيكى  ( من حتقيذق املناليذة  )باشرتة، ( االمنل)لة ( االف ل)ب نيسبةت ناحيا لوكةوى، رعَةن ئَيمة لةطةَل  

 .ممكينة( االف ل)زؤر زة ةتة، بةآلم 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى كةرةمكةن، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

ةوة، (االمنذذل)ئَيمــة مانعمــان نيــة، تةبعــةن ر ةنطــة ئــةو تةحَيَــةى كــاك خورشــيد كــردى بــة نيســبةت           
باشرتينة، ئَيمة ( االف ل)ميساليةت دةطةيةنَيت، بةآلم ئةوةى ( االمنل)ر است بَيت، ئةوةى ( االف ل)لةوانةي

 .تض مانعمان نية لة ناحيةى لوكةويةوة ئةطةر ئةوة دةسكارى بكرَي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يان وةرطرت، موداخةلةكانى تـر وةكـو خـؤى    (االف ل)بةر َيزان ئَيستا ليذنةى دارايى و ليذنةى ياسايى تةنها 
 .مايةوة، بؤية ئَيستا رةئى جةنابى وةزير وةردةطرين

 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَي  باييز تاَلةبانى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاتووة (االمنل)لة قانونى ئسوَلى موحاسةبات دا بة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةئيتان، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

او بكـةن، نـةك   هات بَيت، مةرروز واية ئةو قانونة موحاسـةبةية ر ةضـ  ( االمنل)ئةطةر لة قانونَيكى حماسبى 
 .بةر استى بَيينةوة سةر سياكاتى ديكة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى رةئيتان،، كاك خورشيد رةرموو

 :سَيم يون  بةر َيز خورشيد ا د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .رتةباش( االمنل)، ئةطةر لة قانون دا هات بَيت، مةعناى واية ين(االمنل)تةواو ئَيمة لةطةَل 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

باشة ثَيشنيارةكة وةرنةطريا، وةكـو خـؤى مايـةوة رةئـى ليذنـةى ياسـايى دةخةينـة دةنطدانـةوة، كـَى لةطةَلـة           
تكايــة دةســت بــةرز بكاتــةوة، زؤر ســوثاس، كــَى لةطــةَل دانيــة، زؤر ســوثاس، يــةك كــةس لةطــةَل دانيــة، بــة 

 .ذان رةرموور ؤ.،د3زؤرينةى دةنب قبوَل كرا، بؤ ماددةى 
 
 

 

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 3ماددةى 
سةرؤكى باآلى وةزارةتةكةية و بةرثرسى ئاراستة كردنى كارةكانيةتى و سةرثةرشتى و ضاودَيرى / ـ وةزير1

ارةكـان و ثَيكهاتـةكان و   ضاالكيةكانى دةكات و بر يار و ر َينمايى رةرمانةكان لةهةر شتَيا دا ثةيوةنـدى بـة ك  
كاروبارى ديكـةى ئيـدارى و دارايـى و ر َيكخسـتنةوة هـةبَيت لـة ضوارضـَيوةى حوكمـةكانى ياسـا و ثـةير ةو و           
ر َينمايى بةركاردا، هةمووى لةاليةن وةزيرةوة دةردةضَيت و وةزير بةرثرسة لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيـران  

ةدا، بؤى هةية هةندَيا لة دةسـةآلتةكانى خـؤى بـة بريكـارى     دا، ضونكة ئةندامَيكى هاوكارة لة ئةجنومةنةك
 .وةزارةتةكة يان بة بةر َيوبةرة طشتيةكان يان بةو كةسةى بة طوجناوى دةزانَيت بسثَيرَيت

رةرمانبةرَيا بة ثَةى بةر َيوبةر سـةرؤكايةتى دةكـات، بـة ئـةزموون و لَيهـاتوو بَيـت،       / ـ نوسينطةى وةزير0
تة ئةستؤ كة وةزير ثَيى دةسثَيرَيت و بـةرثرس دةبَيـت لـة ر َيكخسـنت و ثاراسـتنى      ئةو ئين و كارانة دةطرَي

 .سرَةكان و نامة و نامةكارى تايبةت بة وةزير و ذمارةيةك رةرمانبةر ياريدةى دةدةن
 :ـ هةردوو ل ةكةى بانكى مةركةزى عرياق لة هةرَيم3
 .بانكى مةركةزى/ ـ ل ى هةولَير1
 .ةركةزىبانكى م/ ـ ل ى سََيمانى0

ــانكى         ــة ب ــدارن ب ــةر ثةيوةن ــةوة يةكس ــةر ووى هونةريش ــرةوة، ل ــة وةزي ــتةن ب ــةر واوةس ــة يةكس ــةو دوو ل  ئ
داددةنَيـت، هـةر ل َيكـين    ( اليريرة)و ثارة طؤر ينةوة ( الن دى)مةركةزيةوة، لةطةَلى دا سياسةتى نةختينة 

كات كة بر وانامةى زانكـؤى بـة دةسـت    لةو دوو ل ة رةرمانبةرَيا بة ثَةى بةر َيوبةرى طشتى سةرؤكايةتى دة
 .هَينا بَيت

ــ بةر َيوبةرايـةتى رةقابـة و ثشــكنينى دارايـى، يةكسـةر واوةسـتة بــة وةزيـرةوة و كـارى رةقابـةى نــاوخؤى          2
وةزارةتةكة و دايةرةكانى وةزارةتةكة دةطرَيتة ئةستؤ، هةروةها لة حاَلةتى ئيخـتالس يـان دةسـكارى كردنـى     

وردبوونةوة و ثشـكنينى هـةموو دايـةرةكانى هـةرَيم بـةجَى دةهَينـَى و موراقةبـةى         ثارةى طشتى دا كارى ىَل
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ضؤنيةتى دةسكارى كردنيان دةكات، رةرمانبةرَيكين سةرؤكايةتى دةكـات، كـة ثَةكـةى لـة ثَـةى بةر َيوبـةر       
 .كةمرت نةبَيت و بر وانامةى زانكؤى هةبَيت و ئةزمووندار و ثسثؤر بَيت

ةنديةكان و راطةياندن يةكسةر واوةستة بة وةزيرةوة  و  رةرمانبةرَيا سةرؤكايةتى ـ بةر َيوبةرايةتى ثةيو8
 .دةكات كة ثَةى لة بةرَيوبةر كةمرت نةبَيت و بر وانامةى زانكؤيى هةبَيت و ئةزمووندار و ثسثؤر بَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عونى رةرموو
 
 

 :بةزاز سعيد بةر َيز عونى كمال
 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر
 3املاد  

يا الرئيس االعلى للازار  واملسؤول عن تا ييف اعهاهلا واالشذرا  والرقابذة علذى نشذاعما، وتصذدر      / ذ الازير1
عنيف القرارات والتعليهات واالوامر يف كذل مذا لذيف عالقذة مبمامذات الذازار  وتشذكيالتما وسذائر شذؤونما االداريذة           

نني واالنظهذة والتعليهذات النافذي  ويكذان مسذؤوال امذام جملذس الذازراء         واملالية والتنظيهية ضهن احكام القاا
 .باعتباره ع اا متظامنا فييف، وليف ختايل بعض صالحياتيف اىل الاكيل أو املدراء العامني أو من يراه مناسبا

 يرأسيف ماظف بدر ة مدير من ذوى اخلذرب  والكفذاء  ويتذاىل املمذام املاكذل الذيمم مذن قبذل        / ذ مكتب الازير0
 .الازير ويكان مسؤال عن تنظيم وحفض السجالت واملراسالت اخلاصة بالازير ويعاونيف عدد من املاظفني

 :ذ فرعي البنك املركزى العراقى يف االقليم3
 .ذ فرم البنك املركزى فى أربيل1
 .ذ فرم البنك املركزى يف السليهانية0

ركزى من الناحية الفنية فى رسذم السياسذة النقديذة    يرتبطان مباشر  بالازير وهلها الصلة املباشر  بالبنك امل
 .والصريفية، ويرأس كل فرم ماظف بدر ة مدير عام حاصل على شماد   امعية

ذ مديريذة الرقابذة والتفتذيش املذاىل، تذرتبط مباشذر  بذالازير وتتذاىل اعهذال الرقابذة الدا ليذة فذى الذازار               2
والتفتيش فى كافة دوائر االقليم فى حالذة و ذاد ا ذتالس     والدوائر التابعة هلا وكيلك تقام باعهال التدقيق

أو تالعب باالماال العامة ومراقبة كيفية التصر  بما، يرأسما ماظف بدر ة التقل عن مدير وحيهذل شذماد    
 . امعية وليف  رب  وا تصا 

حيهذل شذماد     ذ مديرية العالقات واالعالم، ترتبط مباشر  بالازير، يرأسما ماظف بدر ة التقل عن املذدير 8
 . امعية و من ذوى اخلرب  واال تصا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى رةئيتان تكاية، كاك خورشيد رةرموو
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 :سَيم يون  بةر َيز خورشيد ا د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ََـَي     3، بةرامبـةر مـاددةى   (3اثادة )مةبةست لة  بـة  ( ثالنذا ...... ( ): ..يتذألف ييكذل الذازرا  مذن    )دةبَيـت ب
تذرتبط  ( )2)بةو شـكَة سـياكة بكرَيـت باشـرت دةبَيـت، بـة نيسـبةت        / أوال: يتألف ييكل الازرا  من)،تةنهاية

ئَيمـة سـياكةيةكمان دروسـت كـردووة بـؤ ئةمـة،       ........( .فروم البنك املركذزى فذى االقلذيم بالبنذك املركذزى      
ئةمـة لـة سـةآلحيةتى حةصـرية، ئَيمـة       3ة بةنـدى  لـة دةسـتوورى عـرياق لـ     112ضونكة بةر استى ماددةى 

 :سياكةيةك بكةين كة موناسب بَيت، سياكةى ليذنةى ماىل بةو شكَةية
ترتبط فروم البنك املركزى فى االقليم بالبنك املركزى العراقذى ويتذاىل وزيذر املاليذة واالقتصذاد فذى االقلذيم        

، ئـةم سـيغةية سـيغةيةكى    (البنذك فذى االقلذيم   التنسيق مخأ بنك املركزى فى العراق حال صيغة عهل  فذروم  
دةكات، هـةم دةسـةآلتَيكين بـؤ جـةنابى وةزيـرى دارايـى لـة         112مةع ولة، يةعنى هةم موراعاتى ماددةى 

َََى  .هةرَيم دةهَي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسا كةرةمكةن، كاك شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

داوا دةكةين ئيعادةى / ئَيمة ماددةكة تةئيد دةكةين، بةآلم لة هةمان كاتدا ضةند تَيبينيةكمان هةية، يةكةم
بكرَيتةوة بةم شَيوةيةى كة لة ر اثؤرتى ئَيمةدا هاتووة، هـةروةكو لـة وةزارةتـةكانى ديكـة بـة      ( دوال)سياكةى 

ئةو رستةيةى كـة لـة سـةترى دووةم لـة رةقةرةكـة داهـاتووة       ثَيشنيار دةكةين / عةينى شَيوة هاتووة، دووةم
البدرَيت، ضونكة بة قةناعـةتى ئَيمـة ثَيويسـت ناكـات دةسـةآلتى مـدير مةكتـةبَيا لـة نـاو قانونةكـة بَيـت،            

ر اسـتة   3بـة نيسـبةت رةقـةرةى    / ئيمكان هةية ئةم دةسةآلتانة لةناو نيزامةكة بة تةرسيالت بَينت، سـَييةم 
مةركـةزى تةئيـدى ليذنـةى ماليمـان كـردووة، بـةآلم بـة قةناعـةتى مـن جـةنابى وةزيـر             بة نيسبةت بةنكى

عةمةليــةن مومارةســةى ئــةو وةزعــةى كــردووة، نــازا  ئــةو ســياكةيةى ثــَى باشــة يــان ثَيــى بــاش نيــة، بــؤ   
مةوزوعى ئيتيحادى بةَلَى لة زمنى دةسةآلتى ئيتيحادية، بةآلم ئـةو بةينـة ضـؤن مامةَلـةى كـردووة لةطـةَل       
بةكدا ئةو دةتوانى بةر استى ئةو مةسةلةية زياتر هةَلبسةنطَينَى، بة نيسبةت رةقابةى تةرتيشى مـاىل ئَيمـة   
ََـَي      ثَيمان واية ديسان ئةو دةسةآلتةى كة نووسراوة ثَيويست بة دةسةآلت ناكات، تةنها و تـةنها دةتـوان  ب

ازير، يرأسذما ماظذف بدر ذة التقذل عذن      تذرتبط مباشذر  بذال   )مةسةلةن موديريةى رةقابة و تةرتيشى ماىل 
لة حاَلـةتَيا دا ئَيمـة ماددةيـةكى تايبـةتيمان دانايـة كـة       ( مدير وحيهل شماد   امعية وليف  رب  وا تصا 

وةزير دةسةآلتى ئةوةى هةية نيزامَيا بؤ وةزارةتةكةى خؤى دابنَيت، ئيمكان هةية ئةو دةسةآلتانة هةموو 
نونةكة، ئةمر ؤ ئـةم دةسـةآلتةى هةيـة و سـبةينَى نيـةتى، بـةآلم بـةنيزام        لةوَى وردى بكاتةوة، نةك بَيتة قا
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بَيـت هــةركاتَيا دةتــوانَى بــة بـَى ئــةوةى بطةر َيتــةوة بــؤ ثةرلــةمان تةعـديَى بكــات و ئيزارــةى بكــات، هــةر    
 .ضؤنَيا بَيت تووشى عةمةليةى تةشريعى نابَى لة ثةرلةمان، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة ئيشارةى ثَى كرد ليذنةى دارايى، ر استة حكومةت دةَلَيت بانكى مةركةزى  112نيسبةت ماددةى هةر بة 
ئيــدارة دةكــات، داينــاوةو ئيــدارة دةكــات، بــةس ئةطــةر لــة ئي َيمَيــا بَيــت يــان لــة موحارةزةيــةك كــةيرى   

ر بَيتة ثَيشةوة، بؤيـة  مونتةزةم رى ئي َيم بَيت، ئيحتمالة حاَلةتى تر هةر ئةو ئيدارةى بكات، بةآلم شتى ت
ََ ، ئةطةر رةئيمان بداتَى سةبارةت بةو بابةتة، زؤر سوثاس  .بؤ جةنابى وةزير بةجَى دَي

 
 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَي  بايز تاَلةبانى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةها جـار كؤبوونـةوةمان   ديارة ئةم مةوزوعة هـةتاكو ئَيسـتا ئَيمـة لةطـةَل حكومـةتى عرياقـى ريـدراَل ضـةن        
لةسةرى كردووة، ئةوان وةكو بانكى مةركةزى داوايان لة ئَيمة كردووة كةوا ئةم دوو ل ى بانكة رةبت بكةين 
لة هةموو ر وويةكةوة بةوانةوة، ئَيمة بؤ ئةوةى كةوا بتوان  ئيستيفادة بكةين لة سيولةى نةقدى و هـاتنى  

ت، ئَيمة لة ر ووى رةنيةوة هي  مانعاتَيكمان نةكرد، بةآلم طودان با ثارة بؤ هةرَيمةكةمان و ثارةى تيا هةبَي
لة ر ووى ئيداريةوة هةر رةبت بَيت بة هةرَيمى كوردستانةوة، لة ياساى وةزارةتى دارايـى كـؤن رةبـت كـراوة     

زة بة وةزارةتى داراييةوةو، يةعنى بة هةرَيمةوة، بةآلم ئةو وةختةى كة ئـةو ياسـايةى تيـا دةرضـووة جيـاوا     
لةطةَل وةزعى ئَيستا كة بةكدا لةوَى تةمويَى موباشرمان دةكات بة نيسبةتى ثارةوة، ئَيمة ئةم مةوزوعة تا 
ئَيستا هةر لة طفتوطؤ دابـووين و نةطةيشـتينة نةتيرةيـةكى ئـةوتؤ لـة ئـةخريدا ثَيمـان وابـوو ئةطـةر بَيتـو           

لـةر ووى سـيولةوة بـة تايبـةتى لـةر ووى      ئةوان زؤر ئيَحاح لة ئَيمة بكةن بـؤ ئـةوةى تووشـى زةرةر نةيـةين     
ئةوةى كة وجودى ثارة هةبَيت لة هةرَيمى ئَيمةدا، وة ثةنا نةبةين بةيانى ثارةكة لـة موسـَل دانـَين و ئَيمـة     
بر ؤين وةرى بطرين يان لة شوَينَيكى تر دايبنَين، ئَيمة ثَيمان باش بوو ئـةوة تةسـبيت بكرَيـت، هةرضـةندة     

رة نيابةتةن عةن حكومةتى عرياق، ئَيستا ئةو قةرارة بدةين كةوا ئـةوة رةبتمـان كـرد    ئَيمة ئايا دةتوان  لَي
بة ئةوانةوة، ئةوة ئَيوةى بةر َيز دةيزانن ئةو مةوزوعة، ئةم مةوزوعة دةبَيت نةختَيا زياتر قسةى لةسـةر  

كوردسـتانةوة هـةر    بكرَيت، ئَيمة ثَيمان باشة لة هةموو حاَلةتَيا دا ضمكَيكى ئةوة هةر بة دةسـت ئَيمـة لـة   
ََينَى باشرتة، ئَيمة ثَيمان باش بوو لةر ووى رةنيةوة تابع بَيت بة حكومةتى عرياقـى، لـةر ووى ئيداريشـةوة    
ــتى            ــى دا بةر اس ــةى داراي ــةَل ليذن ــت  لةط ــة دانيش ــتا ك ــةآلم ئَيس ــةرَيم، ب ــةتى ه ــة حكوم ــت ب ــةربوت بَي م

ةسةر ئةو سيغةيةى كة جـةنابى كـاك خورشـيد ئَيسـتا     مةوزوعةكااان تاوتوَى كرد، ئَيمةش الربان نةبوو ل
ََـم و لـةر ووى     خوَينديةوة، بةآلم لة هةموو حاَلةتَيا من ئةم مةوزوعة باسم كرد بؤ ئَيوةى بةر َيزى جـَى دَي
ياساييةوة يةعنى، ئَيوة ضؤنى دةبينن، ئَيمة وةكو وةزارةتى مالية ثَيمان باشـة رةبتـى هـةبَيت بـة ئَيمـةوة،      
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ئةوة لةر ووى ياساييةوة دةكرَيت يان ناكرَيت، ئايا ئَيمـة دةتـوان  ئـةو قـةرارة بـدةين لـة جيـاتى        بةآلم ئايا 
 .ئةوان لَيرة لة ثةرلةمان،، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان دةرطاى طفتوطؤ بؤ ئَيوةى بةر َيز دةكةينةوة، كَى دةيةوَيت قسة بكات، كوَيستان حممد، حسن حممد، 
ا ـد وةرتـى، كوَيسـتان خـان     .، ناسـا تؤريـ ، د  عنهذان ، سـيوةيل  رؤو ى، بريي ان سةرهةنب، زانـا  جالل عَ

 .رةرموو
 
 
 
 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤشى هةية هةنـدَيا لـة دةسـةآلتةكانى خـؤى بـة      )، ئةخريى بر طةكة دةَلَيت 1خاَلى  3بة نيسبةت ماددةى 
ارةتةكة يان بة بةر َيوبةرة طشتيةكان يان بةو كةسةى بة طوجناوى دةزانَيت، من ثـَيم وايـة ئـةو    بريكارى وةز

هةية، لةبةينيان يان وةكيَى وةزيرةكةى ( يان)كةسةى بةطوجناوى دةزانَيت لَيرة البربَيت، لةبةرئةوةى لَيرة 
نَيت، من دةثرسم ئايا وةكيَى وةزير و طوجناوى دةزا بة يان دةيدا بة يةكَى لة بةر َيوبةرةكان، يان يةكَيا كة

بةر َيوبةرة طشتيةكان كةسَيكى طوجناو ن  كة ئةو دةسةآلتةيان ثَى بسـثَيرَى، دةطةر َيتـةوة بـؤ كةسـَيكى تـر      
يــان بــةو كةســةى كــة بــة طوجنــاوى )كــة ئــةو بــة طوجنــاوى دةزانَيــت، بؤيــة مــن ثــَيم باشــة ئةمــةى ئــةخري  

كــة بةر َيوبةرايةتيــة،  8و  2هةيــة، لةســةر بر طــةى ( يــان)نى ئةوانــةدا البربَيــت، ضــونكة لــة بــةي( دةزانيـــَت
بةر َيوبةرايــةتى رةقابــة و ثشــكنينى دارايــى، بةر َيوبةرايــةتى ثةيوةنديــةكان و راطةيانــدن، مــن دةثرســم بــؤ  

ةوة، هاتووةتة ئَيرة، لةطةَل بةر َيوبةراتيةكانى ديكة نةهاتووة، مةسـةلةن دواى بةر َيوبةرايـةتى طشـتى ديوانـ    
ضؤن بةر َيوبةرايةتيةكانى ديكة هاتوونةتة خـوارةوة، ئـةم دوو بةر َيوبةرايةتيـةش بـة هـةمان شـَيوة لةطـةَل        
ئةوان بووايـة، مـن بـة باشـى دةزا  بطوَيزرَيتـةوة بـؤ ئـةوَى، يةكسـةر واوةسـتة بـة وةزيـرةوة، ئـةى بـؤ بـة               

ارةتةكانى تر لة خوىل ثَيشوو كة بةر َيوبـةرى  وةزارةتةوة نية، ئةو دوو بةر َيوبةرايةتية، ئَيمة لة هةموو وةز
 11طشتى ئةو مةرجانةمان بؤ داناوة كة بر وانامةى زانكؤى هةبَيت وة خاوةنى ثسثؤر و ئةزموونـدار بَيـت،   

ساأل خزمةدان بؤى داناوة، بةآلم لَيرة لة هي  بةر َيوبةراتيةك ئةو خزمةتة نةهاتووة، بؤية مـن ثـَيم باشـة    
كـةش نةنووسـ ، بـةالى     11ساَل خزمةت كةمرت نةبَيت، يةعنى ئةطـةر   12ت خاوةنى ئةوةى بؤ زيادبكرَي

 .ساَل بَيت، زؤر سوثاس 12كةم 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حسن رةرموو
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 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 كـام  ،(كل ما ليف عالقة مبمامات الذازار   فى)لة ئين و كارةكانى وةزير هاتووة، دةَلَيت ( دوال) 3ديارة ماددةى 
مهاماتى وةزارةت و ئيختساسى وةزارة نةهاتووة، بؤية بةر اى مـن ثَيويسـتة   مةهاماتى وةزارةت، لة قانونةكة 

بـة  / ، دووةم(ممامذات وا تصاصذات الذازار    )بـةناوى   0ماددةيةك ثَين ئـةوة زيـاد كرابـا و ببـا بـة مـاددةى       
علذذى اسذذتقرار  ظحلفذذا)مةركــةزى كؤمــةَلَيا مةســئوليةتى هةيــة لةوانــة  نيســبةت بــانكى مةركــةزى، بــانكى

قطذام املصذرفى   ، اصذدار و ادار العهلذة، تنظذيم ال   االسعار، تنفيي السياسة النقدية، ادار  االحتياعات اال نبيذة 
هي  كامَيـا لةوانـة لـة ئيختساسـاتى ئي َـيم نيـة، بؤيـة بـةرةئى مـن           (ومستقر يتنافسبنظام ماىل نماض لل

بيعى تـةنها ئـةوةى كـة كـاك خورشـيد خوَينديـةوة، تةنسـي  هـةبَيت لـة بـةينى وةزيـرى ماليـة و بـانكى              تة
 .مةركةزى كارية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك جالل رةرموو
 :عنهانعبداهلل  بةر َيز جالل عَى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــانكى مةركــةزى دةرضــووى كؤليــذ نووســراوة، بــةآلم    ثــَيم باشــة بةر َيوبــةرى طشــتى  3بر طــةى  3مــاددةى 

دةرضووى كؤليذى تايبةدةند بة كاروبارى ئيـداري و ذمَيريـارى و خيـربةى ثَيويسـتى هـةبَيت لـةو بـوارةدا،        
 .ئةوة ئيزارة بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بريي ان خان رةرموو
 :سةرهةنب امساعيل حممد بةر َيز بريي ان

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
بةشى ضوارةم دانراوة، رةرمانبةرَيا كة بةر َيوةبةرايةتى بكات، بر وانامـةى زانكـؤى هـةبَيت،    ى 3لة ماددةى 

لة عةينى بةشى ثَينرةمين دووبارة كراوةتةوة، بةر ةئى من بر وانامـةى زانكـؤى هـةبَيت، ئـةوة ر سـتةيةكى      
، ضونكة بر وانامةى زانكـؤ، بـة كةلؤريؤسـة يـةعنى ئـةكادبى      دوورو درَيذة، وشةى ئةكادبى بةكار بهَينرَيت

 .بةرةو سةرةوة، ئةو وشةية جوانرتة لةوةى كة بر وانامةى زانكؤيى هةبَيت، ئةكادبى مةقبول ترة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار زانا، رةرموو
 : ة كريم رؤو  زانا.بةر َيز د

 .انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم
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من هاور ام لةطةَل بةر َيزانى ليذنةى ياسايى، بةاَلم دواى وةاَلمةكةى بةر َيز وةزيـرى دارايـى ثَيشـنياز دةكـةم      
ئةم بابةتة مادةم بة كراوةيي هةَلدراوةتةوة، لـة زمنـى ئـةو كؤيـةى كـة ثَيشـنيارى ليذنـةى دارايـى بـوو، لـة           

يتذاىل وزيذر املاليذة    )ةيةك زياد بكرَيت و بنوسرَيت زمنى  تةشكيالت و هةيكةل تا باس نةكرَيت، بةَلكو بر ط
 ياسذة النقديذة و االشذرا  علذى فرعذي     ق مخأ السلطات االحتاديذة يف كذل مذا يتعلذق بتنظذيم و رسذم الس      يالتنس

ََينـةوة، ضـونكة ئَيمـة شـتَيا        ( البانك املركزى يف العراق يةعنى ئةو رةرعة بؤ ئـةوةى شـتةكة بـةكراوةيي بَي
حكومةتى ئيتيحاديا خةلةلَيكى قانونى دروسـت بَيـت، ئَيمـة ناضـار بـ  ئـةم قانونـة         بكةين و دوايي لةطةَل

 .جارَيكى تر هةموار بكةين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار سيوةيل، رةرموو
 :ا د عنهانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ن ئامـاذةى ثَيـدا، تةبعـةن ناونيشـانى ماددةكـة هـي  نةنووسـراوة،        كـاك خورشـيدي   املذاد  النالنذة  بةنيسبةت 
الازيريذا الذرئيس االعلذى للذازار  و     )نازا  من اوال جاهةمانـة  (تتالف الوزارة)ثَيويست بوو ئةطةر نووسرابا 

ة ئـةو ( هات واالوامذر يالقرارات والتعل يفما و تصدر من  و الرقابة على نشاعيف اعهاهلا واالشراياملسؤل عن تا 
بـة نيسـبةت ئةخريةكـةى ئـةمن دةخوَينمـةوة درَيـذةى ثـَى        ( منذيف )ببَيتة ( وعنيف)جارةكةى ترين باسم كرد

( اىل الاكيل او املدراء العامني او مذن يذراه مناسذبا    خيال بعض صالحياتيف)يةعنى ( او من يراه مناسبا) نادةم،
( مديريذة الرقابذة والتفتذيش املذالي    )بعـا هـي ، را  ثانيذا و ثالنذا  ئةوة كوَيستان خان باسى كرد ثَيويست ناكات، 

( ال ت ل عـن مـدير   ماظف بدر ةيردسها ))سةترى ئةخريى دةخوَينمةوة هةمووى ناخوَينمةوة، لَيرة دةَلَيت
لةبةر ئةوةى رةقابةى مالية، تةرتيشى مالية، سةالحياتى ( مدير عام ماظف بدر ةيردسها )ئةمن ثَيم باشة

يرةكى يان وةكو رةرمانبةرَيا تةعامَى لةطةَلدا بكـةن، ثةيوةنـدى لةطـةَل    ئةطةر مدير عام بَى باشرتة لة مد
مـدير عـام دانـراوة،     11بانكةكان، لةطةَل ديوانى وةزارةتةكانة، مديرية عامةكانة، هةرضةندة لةو قانونـةى  

 .ئةوةش ئةطةر مدير عام بى وابزا  خراث نية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ناسا خان رةرمووسوثاس، ر َيزدا
 :عبدالكريم بةر َيز ناسا توري 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مـن لــة ر ووى شــكَيةوة بــاس دةكــةم، مـاددةى ســَيهةم كــة ليذنــةى دارايــن وتيـان، طــةر بكرَيــت عنــوانى بــؤ    

ةتـة،  دابنرَيت، عنوانةكة ماددةى دووةم هةدةرى وةزارةتى ديـارى كردبَيـت، مـاددةى سـَيهةم ثَيكهاتـةى وةزار     
لة ماددةى ضوارةما، ئةطـةر بَيـت و مـاددةى     ةطةر ثَيكهاتة بَيت، ماددةى ضوارةم وةكيل وةزيرى بةجيا داناو

سَيهةم وامان دانابَيـت، ثَيكهاتـةى وةزارةتـة، مـةرروزة وةزيـرو مةكتـةب وةزيـر، دواى ئـةوة وةكيـل وةزيـرو           
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ناطةم بؤ بوونةتة دوو ماددةى جياواز،، دواتر مةكتةبى وةكيل وةزير، ئةمانة دةمانةوَيـت كؤيان بكاتةوة، تَي
مديريةتةكان بينةوة ثاَل مديريةتةكان، ئةطةر ئةمة ثَيكهاتةى وةزارةت بَيت، ثَيمواية هةموويان بةيةكةوة 
بوونة، يةعنى وةزيرو وةكيل وةزير و مةكتةبةكانيان لةمادةيةكا كؤببَيتةوة، نةوةك دوو ماددةى جيـاواز و  

 .سوثاس
 :رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة

 .ا د ابراهيم عَى رةرموو.سوثاس، ر َيزدار د
 
 
 

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

مــن ثشــتطريى لــة هــةردوو ر اكــانى ليذنــةى دارايــى و ياســايى دةكــةم، بــة نيســبةت ئــةوةى كــة لــة رةقــةرةى  
تةبعـةن  ( لس الازراء باعتباره ع اا مت ذامنا فيذيف  ويكان مسؤوال امام جم) يةكةمدا هاتووة دةربارةى وةزير

كـةش نـةهاتووة، لـة كورديةكـة دةَلَيـت ضـونكة خؤشـى ئةنـدامَيكى هاوكـارة لـة ئةجنومةنةكـةدا،            ع ذا لَيرة 
ثَيويسـت ناكـات    وزراءثَيمواية ئةمةش بؤضوونَيكى زيادة، تةحييل حاصـَة، وةزيـر ئةندامـة لـة مةجَسـى      

ى  112ةى ســَييةم، دةربــارةى بــانكى مةركــةزى، ئــةوةى كةلــة مــاددةى   ديــارى بكرَيــت، بةنيســبةت رةقــةر 
، وة بوونى بانـا بـةناوى   (انشاء بانك املركزى و اداراتيف من الصالحيات احلصرية) دةستورى عرياقى هاتووة، 

 بانكى مةركةزى لة هةرَيم، ر ةنطة ئيشكاليةتَيكى قانونى دروست بكات، بة ثَيى ياسـاكان لـة هةرَيمـدا نابَيـت    
تةعاروزيان هـةبَيت لةطـةَل ياسـاكانى ئيتيحـادى، ثَيموايـة ثَيويسـت بـةوة دةكـات مـةخرةجَيكى قـانونى بـؤ            
بدؤزرَيتــةوة، ضــونكة ر ةنطــة دوايــي ئيشــكالَيكى قــانونى بــؤ ئَيمــة دروســت بكــات، ئَيمــة لةطــةَل ئــةوةين كــة  

م لةبــةر ئــةوةى كــة هــةرَيمى كوردســتان خيوصــيةتى خــؤى هــةبَيت، وة بــانكى مةركةزيشــى هــةبَيت، بــةالَ 
ثَييةوانة دةبَيت لةطةَل دةستورى عرياقى، ثَيمواية ئيشكاليةتَيا بؤ ئَيمة دروست دةكات، ضونكة ئةطـةر لـة   
داهاتوو هةرَيمـةكانى تـرين لـة عـرياق دروسـت بـنب، ئايـا ئـةكرَيت هـةموو هةرَيمـةكان بـانكى مةركـةزيان             

 .هةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اس، ر َيزدار كاك ررسةت مداخةلةيةكى هةية كةرةمكةسوث
 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زانـا قسـةى خـؤى بكـات، لةطـةَل جـةنابت باسـم كـرد، بـة تـةحريرين بـؤ ليذنـةى قـانونيم              .ثَين ئةوةى د

كةرابـةتى تَيدايـة، بـانكى     نووسى، رةقةرةى سَى نةبةس خمالةرةى دةسـتورى تَيدايـة، ئةسـَةن نامـةنت ى و    
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مةركةزى موئةسةسةيةكى ئيتيحادية، كةس ناتوانَيت جةدةل لةسـةر ئـةو حةقي ةتـة بكـاتن، مـن بـَيم بـَى        
ــة         ــال هةي ــار ئيحتيم ــةعنى ئَيكر ــةوة ي ــةم، ئ ــؤم بك ــى خ ــةم، رةبت ــان بك ــةرعَيا بؤي ــى ر ــةوان ئيستيحداس ئ

ئةوةيـة ئيَغـائى رـةرعى سـَى بكرَيـت، زمنـى        ئيتيهاممان بكةن، وة ئَيمة هي  لـة قـانون نـازان ، رةئـي مـن     
زانا تـةرحى كـرد رةقةرةيـةك، يـان زمنـى دةسـةاَلتى       .دةسةاَلتى وةزير، ئيزارةيةك بكرَيت، يان وةك ضؤن د

وةزير دَيرةك ئيزارة بكرَيت، وةزير بؤى هةية تةنسي  بكاتن لةطةَل بانكى مةركـةزى و رروعـةكانى بـانكى    
 .مةركةزى لة هةرَيم، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى رةئيتان

 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة نيسـبةت ئـةو تةرحـةى كـة مـن لـة بيدايـةت طـومت، جـةنابى وةزيـر رةئـى تَيـدابوو، جـةنابى وةزيـرين               

كاك ررسةت دةكةين، وة ثَيشرتين مةوزوعةكةى بةرةو ر ووى ثةرلةمان كردةوة، ئَيمة تةئيدى ئةو ر ةئيةى 
َََيم  طوتوومانة لة زمنى دةسةاَلتى حةسرية، وة وجوديشى تةبعةن وجودى ئةو قانونةش بةر استى دةتوا  ب
لَيشمان قةبوَل نةكةن، ئةو سياكةى كة بؤمان هاتووة ئَيستا، تؤزَيكى تـر بؤتـان دةخوَينمـةوة، بـةاَلم لَيـرةدا      

بدةم كة كوَيستان خـان ئيشـارةتى ثَيـدا، دوسـَى مالحـةزة بـوو، يةكـةميان،        دةمةوَى ئيشارةت بةو مةوزوعة 
، ئَيمة لة قةوانينى ثَيشرت لـة هـةموو ئـةو سـيغةيةمان دانـاوة،      (مناسبا يراهمن )نةمَينَيت، ( مناسبا)دةَلَيت 

ةاَلتى ئيحتيماىل ئةوةش هةية وةزير و كةسانى ترين هةبَيت لة وةزارةت ئةطةر ئيشةكى ثَيى هةبَيت، دةسـ 
بداتَى، شةرت نية لة ثَةى مـدير عـام بَيـت، ئةمـة لةاليـةك، بةنيسـبةت ئـةو خزمةتـةى بةنيسـبةت مـدةرا           

ساَل خزمةتى كةمرت نةبَيت ئـةوجا ئـةمرى    12عام ، ئةوة ستانداردَيا هةية لة ئةجنومةنى وةزيران، لة 
ةمة ثَيويست ناكـات، ئَيسـتا ئَيمـة    تةعينى دةردةكةن، وابزا  ئةوة ماشية لة ئةجنومةنى وةزيران، بؤيةش ئ

دووبــارة لَيــرة زيكــرى بكةينــةوة، بؤيــة ئةطــةر ر َيطامــان ثــَى بــدةن، ئــةو ســياكةى كــة ئَيســتا هــاتووة ئــةى    
يتذاىل وزيذر املاليذة التنسذيق مذخأ      )خوَينينةوة بؤتان، دوا رةئى خؤتانى لةسةر بدةن، سياكةكة بةم شـَيوةية،  

تنظيم و رسم السياسة النقدية و الصريفة واالشرا  علذى فرعذى البانذك    السلطات االحتادية فى كل مايتعلق ب
 (.املركزى العراقى يف اربيل والسليهانية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز ليذنةى ياسايى مداخةلة زؤر كرا، ئةطةر وةاَلمةكانى هةموويان بدةنةوة، نوقتةى نيزامى، كةرةمكة
 :بةر َيز عمر  دام  نوردينى

 .ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب
َََي ، رةرعةكان نةوةك تةنها دوو رةر   .لة ثَيشنيارةكةدا واهاتبوو كة ب
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكاية ئةوة نيزامى نية، رةجائةن، ليذنةى دارايى مداخةلة هةية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
َََي  تةقسيم نةكراوة بؤ ئةبواب يـان بـؤ   بةنيسبةت سيوةيل خان و ه اور ازخان، دةَلَين تةشكيالتةكة وةكو ب

ريول يان بؤ قسم، ئةصَى ثر ؤذةكة بةم شـكَة هـاتووة، بـةبَى ئـةوةى تةشـكيالتى تَيـدابَيت، لةبـةر ئـةوةى         
ةند بـوو  ئةوان تةشكيَةكى بةررراوانيان هةيـة، وةكـو وةزارةتـةكانى تـر نـةبَيت، بؤيـة ئَيمـةش ثَيمـان ثةسـ         

ماددة ماددة بينة دووى، بـةاَلم ر ةضـاوى ئـةو وةزعـةيان كـردووة، تةشـكيالت لـة جَيطايـةك كـؤ كراوةتـةوة،           
مةصارف لة جَيطايـةك كـؤ كراوةتـةوة، ئـةو دةسـةاَلتانةى كـة رةبتـى وةزيـرة لـة جَيطايـةك كـؤ كراوةتـةوة،             

 .ىل دةرجيان كردووة، زؤر سوثاسئةوانة ر ةضاو كراوة، ئةمة مالحةزاتى من، مالحةزاتى تر ليذنةى ما
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى كةرةمكةن
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
او مذن يذراه   ) ،     (وليف ختايل بعض صالحياتيف اىل الاكيل او املدراء العامني او من يذراه مناسذبا  ) تَيبينيةكا 
ــرةدا ثَيويســ(  مناسذذبا تة، ضــونكة بــةعزَيا جــار وةزيــر دةســةاَلتى دةداتــة شةخســَيا بــؤ مةســةلةيةكى    لَي

معةيةن، ئةمة وةكو دةسةاَلتَيا يان وةكو هامشَيا لةبةر دةستى وةزير ثَيويستة ئةمة هةبَيت، ئةم برادةرة 
عالقذات  مديريذة ال )و ( مديريذة الرقابذة والتفتذيش املذاىل    )باسى ئةوةى كرد، باسى مديريات لَيرة هاتة كـرن،  

ئــةم دوو مديريـة باســى لــَي كـرا، ضــونكة مرتــةبنت مباشـر لةطــةَل وةزيــر، لـة زمنــى تةشــكيالتى     ( واالعذالم 
ــةو دوو        ــةوة ئ ــةر ئ ــر، لةب ــةَل وةزي ــرة لةط ــان مباش ــر، وة ئريتباتي ــة وةزي ــزيكن ل ــة نَي ــرن، ك ــةبى وةزي مةكت

سـةلةى بـانكى مةركـةزى و    مديريةتة زكـر كراينـة لَيـرة، بـة نيسـبةت ئـاخر سـياكة كـة بؤمـان هـاتووة، مة          
يتذاىل وزيذر املاليذة التنسذيق مذخأ السذلطات االحتاديذة فذى كذل          )ئريتباتى، ئَيمـة لةطـةَل ئـةو سـياكةينة بـةس      

( واالشرا  على فرعى البانك املركزى العراقى يف االقليم ةمايتعلق بتنظيم و رسم السياسة النقدية و الصريف
، ببَيت بة سَى رةر  يان زياتر، مةسةلةى رةر  بكةينـة رـرو ،    رةرعن ئَيستا دوو. ئيحتيمالة لة مستةقبةل

َََي  نذك  مذخأ الب ( ) السذلطات االحتاديذة  ) نـةوةك ( يتاىل وزيذر املاليذة التنسذيق مذخأ البانذك املركذزى      )ئةتوان  ب
 ئـةم بانكةيـة  ا تصاصاتى  ضونكة ئةمة( املركزى فى كل مايتعلق بتنظيم و رسم السياسة النقديةو الصريفة

بيكةينـة   (سذلطات االحتاديذة  ال)يـةعنى لـة بـاتى    ( شرا  على فرعذى البانذك املركذزى العراقذى يف االقلذيم     واال)
 .وة رةر  بكةينة ررو  (بانكى مركزى)

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير مداخةلةت هةية،، رةرموو
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 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/بةر َيز شَي  باييز تاَلةبانى 

 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
بةر اســتى ئــةوةى كــة هــاتووة ئــاخري ســياكة، ئَيســتا ئَيمــة لةطــةَل ئــاخري ســياكةداين، كــة ليذنــةى ياســايى     
خوَينديةوة، بةاَلم باسى مديريةى رةقابةو تةرتين كرا، ئةَلَين بؤ لـةناو ئـةوةى وةزيـر دايـة، هـةر بـة عـام        

ةبَيت مـةربوت بَيـت بـة ئـةعال سـوَلتةوة، لـةو       هةموو تةدقي َيا سيوا ئةن داخَى بَيت، او تفتـين بَيـت، ئـ   
دائريةيةوة يان لةو وةزارةتة، ضونكة ناكرَيت مديرى ديوانى طشتى خؤى تةدقي ى خؤى بنَيرَيت بؤ سةروى 
خؤي و تةدقي ى بكات، وة ئَيمة لةطةَل ئةوةشداين كة ئـةو مةوزوعـةى تـةرتين و تةدقي ـةى كـة هـاتووة،       

ئَيستا هاتووة، ضونكة ئةمة كارَيكة لةوةتةى حكومةتى عرياقى هةية، ئةم نةسةكة وةكو خؤى داببةزَيت كة 
دائــريةى تــةرتين و تةدقي ــة هــةر هــةبووة، ثَيشــان بــةناوى مفتيشــى ماليــةوة بــوو، كــة لةكاتَيكــدا ديــوانى  
رةقابةى مالين هةر هةبوو، ضونكة ئةمانـة زيـاتر ئيشـةكان تةهيئـة ئـةكات بـؤ ئـةوةى بيـَيتة بةردةسـتى          

 .ماىل، بةتايبةتى ئةطةر ئيختالس و تةزوير هةبَيت، زؤر سوثاس رةقابةى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، ئَيستا ليذنةى ياسايى، ئاخري سياكةتان بؤ ماددةكة  وَيننةوة، بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املاد  النالنة

على للازار  واملسؤول عن اعهاهلا وتا ييف سياستما واالشرا  والرقابة عليما و تصدر يا الرئيس : الازير :اوال
مجيذخأ القذرارات والتعليهذات واالوامذر فذى كذل مالذيف عالقذة مبمذام الذازار  و تشذكيالتما             يفمنيف و تنفذي باشذراف  

ق احكذام القذانان ويكذان مسذؤواًل امذام      الفنيذة واالداريذة واملاليذة والتنظيهيذة وفذ      ماوصالحياتما وسائر شذؤون 
جملس الازراء بصفتيف ع اا مت امنًا فييف وليف ختايل بعض من صالحياتيف للاكيذل او املذدراء العذامني او مذن     

 .يراه مناسبًا
املاكل الييف من قبذل  يرأسما  ماظف بدر ة مدير من ذوى اخلرب  والكفاء  و يتاىل املمام : مكتب الازير: ثانيًا

 .نيف عدد من املاظفنياوالازير ويع
ترتبط مباشرً  بالازير و تتذاىل اعهذال الرقابذة الدا ليذة يف الذازار       : مديرية الرقابة والتفتيش املالي:  ثالنًا

قليم يف حالة و ذاد ا ذتالس أو   االيش يف كافة دوائر توالدوائر التابعة هلا وكيلك تقام باعهال التدقيق والتف
بة كيفية التصر  بما يرأسما ماظف بدر ذة التقذل عذن مذدير وحيهذل شذماد        تالعب باالماال العامة و مراق
 . امعية و ليف  رب  وا تصا 

ترتبط مباشرً  بالازير يرأسما ماظف بدر ة التقل عن مدير حيهل شماد  : مديرية العالقات واالعالم: رابعًا
 . امعية و من ذوى اخلرب  واال تصا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كاك شَيروانكةرةمكة 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وة   ثالنذا بةنيسبةت بانكى مةركةزى تةبعةن زكرمان نةكرد لَيرة، مةرروز واية ئةو نةسةى كة كـرا بكةينـة   

وة، دابةزينة خوارَى، لةبةر ئةوةى تةنسي ةكة مورتةبيتة بة وةزير، بؤية من ئَيسـتا سـياكةكةى دةخوَينمـة   
نذك  ملاليذة واالقتصذاد التنسذيق مذخأ الب    يتذاىل وزيذر ا  : ثانيذاً ) بـوو،  ( لذيف )لـة جيـاتى ئـةوةى كـة     ( ثالنًا)دةبَيتة 

نذك املركذزى   دية الصر  واالشرا  على فذروم الب نقالاملركزى العراقى يف كل مايتعلق بتنظيم ورسم السياسة 
 (.العراقى فى االقليم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سايي ئةو سةالحياتة بيَيتة الى وةزير، ضونكة تةشكيالت نيةليذنةى يا
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةزيرمان تةعريف كردية، مةهامى وةزيريشمان طوتووة ضـيةو ض نيـة، لـة ثاشـى     ( اوال)ئَيستا ئَيمة لَيرة لة 

 .ةوةئةو دةتوان  ئيزارة بكةين ئةوةى كة ئَيستا خوَيندم
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يا الرئيس االعلى للازار  واملسذؤول عذن اعهاهلذا وتا يذيف سياسذتما واالشذرا  والرقابذة عليمذا و         : الازير: اوال

تما قرارات والتعليهات واالوامر فى كل ماليف عالقة مبمام الازار  و تشكيالالتصدر منيف و تنفي باشرافيف مجيخأ 
فنيذة واالداريذة واملاليذة والتنظيهيذة وفذق احكذام القذانان ويكذان مسذؤواًل امذام           الوصالحياتما وسائر شذؤونما  

جملس الازراء بصفتيف ع اا مت امنًا فييف وليف ختايل بعض من صالحياتيف للاكيذل او املذدراء العذامني او مذن     
يذة  ل ما يتعلذق بتنظذيم و رسذم السياسذة النقد    نك املركزى العراقى فى كناسبًا و يتاىل التنسيق مخأ البيراه م

 .العراقي يف االقليم  نك املركزوالصر  واالشرا  على فروم الب
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا بةم شكَةى كة كـاك عـونى خوَينديـةوة، رةقـةرةى يـةك لـةماددةى سـَى، بـة تـةنيا دةدةينـة           
َى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، كَى لةطةَلدانية دةنطدانةوة، بةو شكَةى كة خوَينديةوة، ك

تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، بة كـؤى دةنـب رةقـةرةى يـةك ثةسـةند كـرا، ئينرـا بـؤ رةقـةرة دوو،          
 .كةرةمكة

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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مدير من ذوى اخلرب  والكفاء  و يتاىل املمام املاكل الييف من قبذل   يرأسما  ماظف بدر ة: مكتب الازير: ثانيًا
 .الازير ويعاونيف عدد من املاظفني

ترتبط مباشذرً  بذالازير و تتذاىل اعهذال الرقابذة الدا ليذة يف الذازار         : مديرية الرقابة والتفتيش املالي: ثالنًا
قليم يف حالة و ذاد ا ذتالس أو   اال  كافة دوائرتيش يفوالدوائر التابعة هلا وكيلك تقام باعهال التدقيق والتف

تالعب باالماال العامة و مراقبة كيفية التصر  بما يرأسما ماظف بدر ذة التقذل عذن مذدير وحيهذل شذماد        
 . امعية و ليف  رب  وا تصا 

ماد  ترتبط مباشرً  بالازير يرأسما ماظف بدر ة التقل عن مدير حيهل ش: مديرية العالقات واالعالم: رابعًا
 . امعية و من ذوى اخلرب  واال تصا 

 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  كـة نـةقل كـراوة لةطـةَل رةقةرةيـةك بـؤ صـالحياتى        ثالنذا   ئةدةينة دةنطدانةوة بؤ الغـا،  ثالنابةر َيزان ئَيستا 
طةَلدانية تكاية وةزير، ئَيستا كَى لةطةَل ئةوةية كة الغا بَيت تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، كَى لة

ثالنذًا و   و ثانيذا   الغـا كـرا، ئَيسـتا رةقـةرة     ثالنذا دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، بة كؤى دةنـب ئـةو رةقةرةيـة    
، بةو شَيوةيةى كة ئةخريةن بة عةرةبى خوَيندرايـةوة ئةيةينـة   ثالنًا و رابعًا ةرابعًا و  امسًا، باو، كة رابعًا

ةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، دةنطدانةوة، كَى لةطةَلداية تكاية د
 .سوثاس، بةكؤى دةنب ثةسةند كرا، ئَيستا بؤ ماددةى ضوارةم كةرةمكةن

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةى ضوارةم

كردنـى ثالنـى وةزارةتةكـةو يةكـةم بةرثرسـين       بـةرثرس دةبَيـت لـة جَيبـةجىَ    : بريكـارى وةزارةت : يةكةم
دةبَيت لة يةكال كردنةوةى ئةو مةسةالنةى كة ثةيوةنديان بة زامن كردنى رةوتـى باشـى كارةكانـةوة هةيـة     

 .لة ضوارضَيوةى ئةوة دةسةاَلتانةدا كة وةزير داويةتيَى
رؤكايةتى دةكـاتن بـة ئـةزموون    رةرمانبةرَيا بة ثَةى بةر َيوةبةر سة: نووسينطةى بريكارى وةزارةت: دووةم

 .و لَيهاتوو بَيت ئةو كارانة دةطرَيتة ئةستؤ كة وةزير ثَيى دةسثَيرَى
 .نووسينطةى مةش  و ثةرةثَيدانى دارايى: سَييةم

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املاد  الرابعة 

 ططما وتقذخأ عليذيف املسذؤولية االوىل  يف الق ذايا     اسة الازار  وؤواًل عن تنفيي سييكان مس: وكيل الازار : اواًل
 .التى تتعلق ب هان حسن سري االعهال يف اعار الصالحيات املهناحة ليف من قبل الازير
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يرأسما ماظف بدر ة مدير ومن ذوى اخلرب  والكفاء  يتذاىل املمذام التذى تنذاط بذيف      : مكتب وكيل الازار :ثانيًا
 .من قبل الاكيل

 .مكتب التدريب والتطاير املالي: ثالنًا
 :رىةيدةبةر َيز شَيروان ناصح ح

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين، تةنها يةك مالحةزةمان هةية، ئةوين ئيعادةى سياكةى ئةوةلةن بكرَيتـةوة،  

اسذة الذازار  واالشذرا     يسذاعد الذازير يف تنفيذي سي   )بةنيسبةت وكيل الوزارة شةرحةكةى بةم شـَيوةية بَيـت   
 (.على شؤونما وما خيال ليف من صالحيات من قبل الازير

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى رةئيتان
 :سَيما د بةر َيز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مركز التدريب و )ناوى عادةتةن ( اىلاملمكتب التدريب و التطاير  ثالنًا)، بةس ثانيًا ئَيمة لةطةَل دةقى اواًل و

 (.مركز التدريب و التطاير املاىل)مكتب نية، مكتب بكرَيت بة مركز، (  التطاير املاىل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير رةئيتان
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ بةر َيز شَي  باييز تاَلةبانى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اساينئَيمةش لةطةَل رةئى ليذنةى ي

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مكتب بكرَيتة مركز
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ بةر َيز شَي  باييز تاَلةبانى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مركز هاتووة، وة ئةطةر روخسةمت بدةى ديارة ثرسيارَيا هةية، طوَيم لة ثرسيارَيا هةية لة ثشتةوة ئةَل  
كى تـدريب و تـةتوير مـاىل هةيـة ئَيسـتاكة، كـةوادير، مـوزةرينى وةزارةتـى         ئةوة تةعريفى ضـية،، مةركـةزيَ  

ماليــةو هــي هــةموو دوائرةكــانى دةوَلــةت لــةوَى دةورة ئــةبينن، لةســةر ئــين و كــارى ر ؤذانــة، لةســةر            
ئيدارة،حيسابات، ياسايى، وة هةتا ئَيسـتا ضـةندةها دةورةيـان بينيـوة، وة ئـةو مةركـةزة ئَيسـتا لـة سـََيمانى          

 .ة، ئَيستا دةمانةوَيت تةتويرى ثَى بكةين وةكو مةركةزَيكى عاممةوجود
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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سوثاس، بةر َيزان، ئَيستا ئَيوةى بةر َيز كـَى دةيـةوَيت قسـة بكـات، كةرةمكـة لَيـرةوة نـاوت، عمـر عبـدالعزيز،          
صبحة ا د، كةرةمكة ر َيزدار  ، عبداهلل، كاردؤ حممد،عنهانهاذة سَيمان، برهان رشيد، تارا حتس ، سيوةيل 

 .عمر عبدالعزيز
 :بهْا الدين بةر َيز عمر عبدالعزيز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سَى تَيبينيم هةية لةسةر ئةو ماددةى ضوارة، سةرةتا لة هؤى دانانى وةكيَى وةزارةت، تَيناطةم بةو و، من دو

كى ئيزارـةى تيـا نيـة لـةوةى كـة بـؤ وةزيـر        ثَييةى كة سةيرى سـةالحياتةكانى ئةكـةى، نـازا  يـةعنى شـتيَ     
دانراوة، لةوَين باسى تةوجي، وئاراستةو ئيشراف و سةرثةرشت و ئةو شتانةية، لَيرةش باسى مةسئوليةتة 
لة تةنفيزى سياسةتى وةزارةت و ثالنى وةزارةت، لةطـةَل ئةوةشـدا كـة سـةالحيةتةكان زؤر مةحـدودن، يـان       

َََيم مونعةدمـة ونـةب   َيت لـةناو سـةالحيةتةكانى وةزيـرا، ئةويشـى تةقيـد كـردووة، ئـةَلَيت لـة         هةر ئةتوا  ب
زمنى ئيتارى سةالحياتى خمةوةل، لة كؤتايى ر ستةكة، لةبةر ئةوة بةاَلى كةمةوة يـان شـتَيكى وازح بكرَيتـة    

ر مةهامى وةكيل وةزارةت بةر ةئى من، بةثرسيارَيتى يةكَيا لةو مديريةتانة بَيت، يان خالصة ئيشةكانى تـ 
بكات، هةمووى كراوة بة سةالحياتى وةزير، شتَيا ئيزارة بكرَيت، يان عَى ئةقةل ئةطةر ئةوة ناكرَيت، بةم 

وىل للبذت  الما وتقخأ علييف املسذؤولية ا طيكان مسؤواَل عن تنفيي سياسة الازار  و  ط) شَيوةية دابر َيذرَيتةوة، 
ي ذذا  اىل ذلذذك ) خاَلَيــا بَيــت، خــاَلى دووةم  تــا ئَيــرة( يف الق ذذايا التذذى تتعلذذق ب ذذهان حسذذن سذذري االعهذذال 

بؤ ئةوةى شـتَيكى ئيزارـة بَيـت، كـة قـةرارة وةزيـر بـةعزة سـةالحياتَيا بـدات بـة           ( الصالحيات املهناحة ليف
وةكيل وةزارة، بؤ ئةوةى ئةوة تَيكةَل نةبَيت، لة زمنى سةالحياتى ديارى كراو دةبَيت، ئـةو شـتانة ثَيويسـت    

من ثـَيم زيـادة، ئةمـة رعَـةن لـة      ( مكتب وكيل الوزير ثانيا)ةك، دووةم من بةر استى، ناكات بوترَيت، ئةوة ي
زمنـى نيــزام و تــةعَيمات و ئـةو شــتى عمومياتايــة، ثَيويسـت ناكــات يــةعنى باسـى مةكتــةب وةكيــل وةزيــر     

بـؤ   تةحديد بكرَيت بة شت، هةندَيا دوايي تةقيدَى دروست بكات، ئةو تَيبينيةى كـة بـةر َيز كـاك شـَيروان    
خاَلى ثَيشووش باسيان كرد، ثَيويست ناكـات ببـَى بـة خـاَلى دوو، خـاَلى سـَيهةم، مةركـةز تـةدريب بَيـت يـان           
مةكتةب تةدريب و تةتوير ماىل بَيت، بؤضى تةعريفَى نـةكراوة، بـؤ شـةرحَيا نـةكراوة، بؤضـى بةرثرسـيار       

ئةركةكةى ضـية،، شـتَيكى بـؤ زيـاد     ديارى نةكراوة، ئايا ئةوين بة ثَةى مدير دَيت يان مةهامةكةى ضية،، 
بكةين، بؤ ئةوةى وازح بَيت، ضونكة لة قانونا شتَيا ئاوا بة كامزى ََينَيتةوة، ر ةنطة دوايى كَيشـة دروسـت   

 .ببَيت لة تةرسري كردن و شةرح كردنى و سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار هاذة خان رةرموو
 : ىمصطفسَيمان هاذة بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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دةربــارةى بر طــةى يةكــةم، بريكــارى وةزارةتةكــة بــةرثرس دةبَيــت لــة جَيبــةجَى كردنــى سياســةت و ثالنــى  
وةزارةتةكة، من ثَيم وانية بةرثرس دةبَيت، ياريدةى وةزيـر دةدات لـة جَيبـةجَى كردنـى سياسـةت و ثالنـى       

ــة يــةكال   ــت ل ــين دةبَي ــةم     وةزارةتةكــة، وة يةكــةم بةثرس ــَيم وانيــة يةك ــن ث ــةالنة، م ــةو مةس كردنــةوةى ئ
بةرثرسين بَيت، لةبةر ئةوةى وةزارةت ئةجنومةنى هةية، كةواتة هةموو ئةجنومةنةكة بةر اوَيـذ كـردن لـة    
نَيوان خؤيان، بةرثرس دةبن لة يةكال كردنـةوةى مةسـةلةكان، دةربـارةى ئـةو دةسـةالتانةش كـة وةزيـر بـة         

ثَيم باشة دةسةاَلتةكان ديارى بكرَيت لَيرة، ئةو دةسةاَلتانة ض  ئايا جَيبـةجآ  بريكارى وةزارةتى داوة، من 
كردنى بر يارةكانة سةرف كردنة،، يان ض جؤرة دةسـةاَلتَيكة،، دةربـارةى بر طـةى سـَييةم، هـةر ثشـتطريى لـة        

 .ليذنةى دارايى و ئابورى دةكةم كة نووسينطةكة بكرَيت بة مةركةز، سوثاس
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث

 .سوثاس، ر َيزدار برهان رةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

الذازير يذا   ) من زؤر لة قسةكا  كرا، تةرسيَى ثَى نـادةم، بـةس ئةونـدة هـاتووة لـة مـاددةى يةكـةم دةَلَيـت        
نةم بيستووة يـةكَيا رةئيسـى   نة بووة لة عيَمى دارايى ( يف اعهاهلايواملسؤول عن تا  الرئيس االعلى للازار 

وكيذل الذازار  يكذان    ) ئةعالى وةزارةت بَيت، ئةو مةسئولة لة مـةهامى وةزارةت، نـةوةك لَيـرة نووسـرابَيت     
 .ئةزا ، زؤر سوثاس ق ىئةوة من بة تةنا( مسؤال عن تنفيي سياسة الازار 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار تارا اسعدى رةرموو
 :س  ياس بةر َيز تارا حت

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ماددةى ضوارةم، لَيرةدا بةر استى ئيعادةيةك هةية وةكو ئةو مةهامةى بؤ وةكيـل وةزيـر دانـراوة، هةركـة     
لَيرةدا هاتووة لة وةكيل وةزارةت ( و ليف ختايل بعض صالحياتيف اىل وكيل) لة وةزير دةخوَينينةو نووسراوة 

، لةبةرئـةوة لَيـرةدا هـةتا     (يف اعار الصالحيات املهناحة ليف من قبل الذازير ) ةَلَيتكة باسى دةكاتةوة ديسان د
بةسة تةنها ئةوةية ئيشى وةكيل وةزيـر، بةر اسـتى لـة ئيشـى وةكالـةتى وةزيـر، يـةعنى ئةطـةر         ( سري اعمال)

َََي  نـةبَيت باشـرتة، لةبـةر ئـةوةى زؤرى مةهامـةكان وةزيـ       ر خؤيـةتى،  هةندَيا جار دَيتة سةر ئةوةى كة ب
يــةعنى وجــودى ئــةم وةكالةتــة لــة ض حاَلــةتَيكا بــةكار دةهَينرَيــت، ض مــةهامَيكى دةدرَيتــَى،، زؤر وازح نيــة  
بةر استى، ئةوة تةنها بةس بؤ ديباجةية كة دادةنرَيت، سَيهةم شت مةركةزى تةدريب وتةتويرةكة، بةر استى 

ن ئـةو كةسـانةى تـةدريب دةكـةن،، ئايـا ئـةو       ئةو مةركـةزى تةدريبـة ثيشـان نـةدراوة لةاليـةن كـَى،، وة كـيَ       
كةسـانةى هةَلدةبــذَيردرَين، دةبَيــت ئايندةكــةيان و زانينيـان و دةوراتــةكانى بؤيــان دةكرَيتــةوة لــة دةرةوةى   
واَلتة، باشرتة لةوةى كة هةية بؤ ئةوةى بةرةوة ثَيشى ببات، لة ماددةى ثَينرةم هةيئةى موستةشارى، ئَيمـة  
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اســتى لــة واَلتــانى دةرةوةش ئــةبين  موستةشــار دةورى زؤرطرنطــى هةيــة، بــةاَلم ئَيمــة زؤر زؤر لَيــرةدا بةر 
 .بةداخةوة زؤر جار موستةشار دادةنرَيت بةس تةنها ناوى موستةشارة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .جةنابت ماددةى ثَينج دةخوَينيتةوة، ضوار، ماددةى ضوار، بةر َيز سيوةيل خان رةرموو

 :ا د عنهانل بةر َيز سيوةي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةنيسبةت اثادة الرابعة، نووسراوة اوال، وكيل الوزارة، بةس وابزا  لة تةعريف و قسة كردنا لؤخؤى وةكيل 
ََوةزارة نية، ئةطةر وةكيل و َـ  َي  الوزارة، وكيلزارة بَى دةبَى ئةمةش بة وةزير ب َي ، وابـزا   وةزير دةبى ب

ى داراين باشرت دةزانَى، وكيل وزارة يةعنى وةكالةتى هةموو وةزارةتةكةى دةكاتن، يان وةكيـل  بةر َيز وةزير
للبذت يف الق ذايا   املسذؤولية اوىل   ليذيف ع ططما وتقخأتنفيي عن سياسة الازار   مسؤواَل و يكان )وةزيرة لَيرة، 
ََـَي      ل( هناحة ليف من قبذل الذازير  املصالحيات العهال يف اعار السري االتى تتعلق ب وحيهذل  ) َيـرة ثـَيم باشـة ب
مكتـب وكيـل الـوزير، بـة نيسـبةت       ثانيذا ( واحلاصل على شذماد   امعيذة، وكيذل الذازير    ) يان (شماد   امعية

تةبعةن تةعريف نةكرايـة، بـةر َيز وةزيـرى دارايـى تةعريفـةكى كـرد،       ( ثالنا مكتب التدريب والتطاير املاىل)
يراسما ماظف بدر ة مدير و مذن ذوى اخلذرب  والكفذاء     )نووسرَى، ئةطةر تةعريفةكى لؤ بكةين ثَيم باشة ب

يةعنى ئةطةر صـيغةكةى باشـرت بـى كَيشـة نيـة، زؤر      ( يقام بفتح دورات  اصة باالعهال املالية واالقتصادية
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر َيزدار عبداهلل رةرموو

 :حممود حممد بةر َيز عبداهلل
 .لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

ثشتطريى لة قسةكانى مامؤستا عمر دةكةم، ديارة مةبةستم لة خاَلى سَييةمة، كةباسـى مةركـةز تـدريب     من
وتةتويرى ماىل دةكات، كة تةعريفةكـةى هةقـة تـةعريفَيا، شـتَيا هـةبَى، وة بةرثرسـةكةى ديـارى بكـرَي،         

ك ثَيطةيانـدنى مـاىل دةكـات، هـةق     ئةوة خاَلَيكى طرنطة، وة مادام ئةو مةركةزةش هةية بة رةئى مـن كـار وة  
واية هةوَل بدات كاديرى ئـابورين ثـَى بطةيـةنآ، واتـة وشـةى كـاديرى ئابووريشـى بـؤ زيـاد بكـرَي باشـرتة،            

 .ثَيمواية كاديرى ئابوورى باشرتة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار كاردؤ حممد ثريداود رةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
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) بؤ خاَلى يةكةم، من ثَيمواية كة من ثر ؤذة ياساى، كـة ليذنـة ر اثـؤرتى لةسـةر نووسـيوة، ئـةوة لَيـرة نـاوى         
بريكـارى وةزارةت، ياريـدة دةرة يـةعنى لـة     ( يساعد الازير يف تنفيي سياسة الازار  و االشذرا  علذى شذؤونما   

َل وةزيــرا، نــةوةك هــةمان ســةالحيةت، ضــونكة ئةمــة بــةرثرس بــوون لــة جَيبــةجَى كردنــى سياســةت لةطــة
بةر استى دةمان طةر َينَيتةوة بؤ ئةو سيماى دوو ئيدارةييـةى كـة وةزيـر و وكيـل وةزيـر هـةمان دةسـةاَلتيان        
ــؤ       ــى كــردى ب ــةر َيز وةزيــرى داراي ــة ئــةو ثَيناســةيةى ب ــَييةمين ثــَيم باش ــا، خــاَلى س هــةبَيت، ئةمــة خاَلَي

 .َى، سوثاسنووسينطةكةى لَيرة دابنر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار صبيحة خان رةرموو
 :مصطفى ا د بةر َيز صبيحة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .لة ماددةى ضوارةم

كة لة صياكةي كوردي نووسراوة، نووسينطةي بريكاري وةزارةت رةرمانبةرَيا بـة ثَـةي بةر َيوةبـةر    : دووةم
ون و لَيهاتوو بَيت، ئةو كارانة دةطرَيتة ئةستؤ كة وةزير ثَيـي دةسـثَيرَيت،   سةرؤكايةتي دةكات، كة بة ئةزمو

لَيرة ضونكة نووسينطةي بريكاري وةزارةتة، ثَيم وابَي لَيرة دةبَي بنووسرَيت، ئةو كارانة دةطرَيتة ئةستؤ كة 
ة صياكةي كوردي بريكاري وةزير ثَيي دةسثَيرَيت، هةرضةند لة صياكةي عةرةبي ئيشارةتي ثَيداوة، بةآلم ل

 .نةنووسراوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابت، سوثاس بؤ هةمووتان، ليذنةي دارايي تكاية وةآلمتان بـؤ ئـةو موداخةالنـةي ئةنـدامان،     
 .كاك خورشيد، رةرموو
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر و سـةآلحيات و دةسـةآلت هـات، وةكيـل وةزيـر بـة ر ةئـي ئَيمـة دوو         زؤر قسة لةسةر مةسةلةي وةكيل وةزي

سياسةتي وةزارةت ئةم سياسةتةي وةزارةت وةكيل وةزير ر ةسم ناكات، مةجَسي وةزارةت : ئيشي هةية، يةك
ََةن ر ةسـم              سياسةتَيا ر ةسم دةكـات، وةكيـل وةزيـر موكةلةرـة، كـة تـةنفيزي ئـةو سياسـةتة بكـات كـة ئةصـ

ئةو سةآلحيةتةي كة جةنابي وةزير ثَيي دةدرَيت، يـةعين جةنـد   : مةجَسي وةزارةت، دووةم كراوة، لةاليةن
 .سةآلحيةتَيكي ثَي دةدات، ئةم دوو ئيشة هي وةكيَي وةزيرة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز وةكيل وةزيرمان نية، وةكيَي وةزارةدان هةية
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم 

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
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بةَلَي دواين دَيمة سةر ئةوة، بةنيسبةت ئةوةي بؤضي وةكيـل وةزيـرة، وةكيـل وةزارةت نيـة، خـؤي وةكيـل       
وةزارةتة، ضونكة تةسريفي كاروباري وةزارةت دةكات، نةك كاروباري وةزير، بةنيسبةت مةركـةز تـةدريب و   

، ضـونكة يـةكَيا لـة    (الي واالقتصذاد  مركز تدريب و التطذاير املذ  )تةتوير، من لةطةَل ئةوةدام كة بكرَيت، بة
موهيماتي وةزارةت ماليةو ئي تييادة، ئةطةر ئـةم مةركـةزة مةسـةلة تـةتويري ئي تييـادين لـة ئةسـتؤي        

 .خؤي بطرَيت، شتَيكي باشة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي، رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
ــةم ــةموو        : يةك ــةتعي، ه ــةراري ق ــة ق ــة، ب ــةآلحيةتي ني ــا س ــةهي  وةزارةتَي ــل وزارة ل ــة وةكي ــَيم واي ــن ث م

سةآلحيةتةكان هي وةزيرة، بةآلم كة وةزير لةطةَل وةكيل وزارةدا دادةنيشَيت، بـة تـةراهوم و بـة ئينسـيرام     
ا بـة نيسـبةت وةكيـل وزارةو بـة     هةندَي دةسةآلتي دةداتي كة بةكاري بهَينَيت، كةواتـة ئـةو قسـانةي كـة كـر     

بةنيســبةت : نيســبةت دةســةآلت، هــةمووي بةنــدة بــة وةزيــر، وةكيــل وزارة هــي  دةســةآلتَيكي نيــة، دووةم   
جـةنابي  ( مركذز التذدريب و التطذاير املذالي    )مةكتةبي تةدريب و تةتوير، ئةوةي مةركةزةكةمان ثَي باشرتة، 

سيف ماظف بدر ة مدير، حيهل شماد   امعية اوليذة ولذيف   يرأ) وةزيرين صياكةيةكي ناردووة بؤمان، دةَلَيت
وةكـو تةعريفَيكـة بـؤ ئةمـة، بـةآلم ئيختيياصـةكة ئيمكـان        (  رب  وا تصا  ويعاونذيف عذدد مذن املذاظفني    

هةية، لة نيزامي داخَي بيهَينَيتة خوارَي، كة ئيختيياصي ئـةم مةركـةزة ضـية،، موقتـةرةحَيكين هـاتووة      
ــل وزارة،   ــبةت وةكي ــةوة  ( تصذذا الرب  وااخلذذذو  مذذن شذذماد   امعيذذة اوليذذة علذذى االقذذل    حيهذذل)بةنيس ئ

 .زؤر سوثاس. دةمَينَيتةوة بؤ ئَيوةي بةر َيزو ئةنداماني ثةرلةمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير، كةرةم بكة
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةآلتةكان كة ئَيستا دةنطي لةسةر درا بة وةزيرةوة، عادةتةن وةزير يان ئةعال مةسـئول لةهـةر شـوَينَيا    دةس
ئةو دةسةآلت دةدات بة خوارةوة، ئةوة بةنيسبةت دةسةآلت، ئةما بريكـاري وةزارةيـة يـان وةكيـل وةزارةيـة،      

اري ثةرلـةماني بـةر َيزتان   وةكو جةنابيشـتان رـةرمووتان وةكيـل وةزيـر، بةنيسـبةت وةكيـل وةزيـرةوة، قـةر        
هةية، كةوا وةكيل وةزير دةبَي شةهادةي جاميعي هةبَيت، قةرارَيكي ثَيشوو ترة، ئةوة ئيعالنـين كـرا، ئـةم    
وةكيل وةزيرةي ئَيستامشان خةرجيي جاميعةية، بةنيسـبةت ئـةو مةركـةزةوة، مةركـةزي تـةدريب، جـارَيكي       

هةتاكو ئَيستا بؤ كؤمثيوتةرين دةورةي كردؤتةوةو بؤ  ترين من ئةمةوَيت باسي ئةوة بكةم، ئةو مةركةزة
ئينطَيزين دةورةي كردؤتةوةو دةورةي ماليشي كردؤتةوة، دةورةي ئي تييادي كردؤتةوة، دةورةي دارايشي 
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كردؤتةوة، ئةو دةوراتانةي هةموو كردؤتةوة، عادةتةنين وةكيـل وةزارة، ئـةوة مـةربووت دةبـَي بـة وةكيـل       
ل وةزارة خؤي وةكو ئيشةكاني خؤي بةتايبةتي لـة وةزارةتـي ماليـة، مةسـئولي ئمـوري      وةزارةوة، بةآلم وةكي

 .رةنية لةوةزارةتي مالي، حةز دةكةم ئةوة بزانن، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ئَيستا ماددةكة  وَيننةوة، رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مركز التدريب و التطذاير املذالي   وقتةرةحَيكمان بؤ هاتبوو، وابزا  دوو، سَي برادةرين تةئيديان كرد، كة م

 .ئيزارة بكرَيت، جا نازا  جةنابي وةزير ر ةئي ضية،، سوثاس(واالقتصاد  واالدار 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير تكاية، ر ةئيتان، رةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)تاَلةبانيبةر َيز شَي  بايز 

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئيمةش ر ازين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةي ( اواَل)ماددةي ضوارةم : تكاية، ليذنةي ياسايي صياكةكةي  وَيننةوة، يةكةم
 .بيخةينة دةنطةوة،  كاك عومةر نوقتةي نيزامي هةية، بفةرموو

 :بماء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةوةي كة دوو ليذنةي بةر َيزي موختـةس لَيـرةن، بـة دوو ديـدي جيـاواز ئةر واننـة سـةآلحيةتي        
بريكــاري وةزارةت، بؤمــان ر وون بكةنــةوة، ضــونكة كــاك خورشــيد، بــةوازحي وتــي دوو مــةهامي هةيــة،         

ئـةو سـةآلحيةتةية كـةوةزير ثَيـي دةدات، جـةنابي كـاك       : سياساتي وةزارةتة، دووةمين تةنفيزي: يةكَيكيان
شَيروانين ئةَلَيت هي  سةآلحيةتَيكي نية، نابَي دوو ديدي جياواز لة دوو ليذنـةي ثسـثؤر ي نـاو ثةرلـةمان،     

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نطـدان، بـؤ ئـةوةي التـان وازح بَيـت و صـياكةكةش ديـار        ئَيستا رةقةرة، رةقةرة دةيوَيننـةوةو دةيدةينـة دة  
 .بَيت، كةرةم بكةن، رةقةرةي يةك لة ماددةي ضوارةم،  وَيننةوة

 
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :املاد  الرابعة
ونما و ماخيال ليف من يساعد الازير يف تنفيي سياسة الازار  و االشرا  على شؤ: و كيل الازار  : اوال  

 .صالحيات من قبل الازير وحيهل شماد   امعية اولية على االقل وليف  رب  وا تصا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا ئةمة دةخةينة دةنطةوة، بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة، موقتةرةحي ليذنةي ياسايية، دةيةينة 
شَيا لة ماددةكة، ئَيستا كَيي لةطةَلداية بةو شَيوةي كة دةنطةوة، ئةطةر دةنطي هَينا ئةوة دةبَيت بة بة

ََند بكات،، زؤر سوثاس، كَيي لةطةَلدا نية،، بةكؤي دةنب ئةو رةقةرةية  خوَيندرايةوة تكاية با دةسيت ب
 .وةرطريا، بؤ رةقةرةي دووةم، تكاية

 
 
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يرأسيف ماظف بدر ة مدير، ومن ذو  اخلرب  والكفاء  يتاىل املمام اليت تناط بيف : كيل الازار مكتب و: ثانيًا

 .من قبل الاكيل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََند بكات تكاية،،  ََي ثر ؤذةكةدا هاتووة، دةيةينة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسيت ب ئةم خاَلة كة لةئةص
 .بةكؤي دةنب وةرطريا، بؤ خاَلي سَييةمرةرموون كَيي لةطةَلدا نية،، 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يرأسيف ماظف بدر ة مدير، حيهل شماد   امعيذة ولذيف  ذرب     : مركز التدريب والتطاير املالي واالدار :ً ثالنا

 .وا تصا  ويعاونيف عدد من املاظفني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةئي جةنابي وةزير، تا بيخةينة دةنطةوةتكاية، ر 
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . ئَيمة دةَلَي  با مالي و ئيداري و ئي تيياديشي تَيدا بَيت، هي  موشكيَة نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةن بةو شَيوةي كة جةنابي وةزير رةرموويليذنةي ياسايي تكاية، ئيعادةي صياكةي ب
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يرأسذذيف ماظذذف بدر ذذة مذذدير، حيهذذل شذذماد   : مركذذز التذذدريب والتطذذاير املذذالي واالدار  واالقتصذذاد  :ً ثالنذذا

 . امعية وليف  رب  وا تصا  ويعاونيف عدد من املاظفني
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ََنـد          بةر َيزان بةو شيوةي كة ئاخر جار خوَيندرايـةوة، ئَيسـتا دةيةمـة دةنطـةوة كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت ب
 .بكات تكاية،، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية،، بةكؤي دةنب وةرطريا، ئَيستا بؤ ماددةي ثَينرةم، رةرموون

 :ؤذان عبدال ادر دزةيير . بةر َيز د
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 :ماددةي ثَينرةم
دةستةكة لة ضوار ر اوَيذكاري بة ئةزموون وثسثؤر  ثَيا دَيت، كة الني كـةم بر وانامـةي   : دةستةي ر اوَيذكاران

 .ســـــــــــــــةرةتايي زانكؤييــــــــــــــــان لــــــــــــــــةم ثســـــــــــــــثؤر ييانةي خــــــــــــــــوارةوةدا هَينابَيــــــــــــــــت  
 .ر اوَيذكار لة كاروباري ئيدارةو داراييدا -1
 .ر اوَيذكار لة كاروباري بان دا -0
 .ر اوَيذكار لة كاروباري ئابووري و بازرطانيدا -3
 .ر اوَيذكار لة كاروباري ياساييدا -2

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  اخلامسة

تتكان اهليئة من اربعة مستشارين من ذو  اخلرب  واال تصا  وعلذى ان يكانذاا حاصذلني    : ييئة املستشارين
 :قل على شماد   امعية اولية ويف اال تصاصات التاليةيف اال

 .مستشار يف الشؤون االدارية واملالية -1
 .مستشار يف الشؤون املصرفية -0

 .مستشار يف الشؤون االقتصادية والتجارية -3

 .مستشار يف الشؤون القانانية -2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية ر ةئيتان لةسةر ئةم ماددةية
 :َيز خورشيد ا د سَيمبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين وةكو خؤي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ليذنةي ياسايي تكاية، ئَيوةش ر ةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئيعــادةي صــياكةي بكرَيتــةوة، بــةو شــَيوةي كــة لــة  ئَيمــةش لةطــةَل دةقــي ماددةكــةين، بــةس ثَيمــان باشــة 

 :ر اثؤرتةكةي خؤمان هاتووة، صياكةكةش بةم شَيوةيةية
للازار  اربعة مستشارون من ذو  اخلرب  و اال تصا  و على ان يكاناا : املستشارون : املاد  اخلامسة  

 :حاصلني على شماد   امعية اولية على االقل يف اال تصاصات اآلتية 
 .مستشار يف الشؤون االدارية و املالية  -1
 .مستشار يف الشؤون املصرفية  -0
 .مستشار يف الشؤون االقتصادية و التجارية  -3
 . مستشار يف الشؤون القانانية -2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مستشارين دروست تر نية، لة مستشارون، جةنابي وةزير ر ةئيت تكاية
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بانيبةر َيز شَي  بايز تاَلة

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسيت بؤ مستشارين يان مستشارون من ئةو ر ةئية دةطةر َينمةوة بؤ ليذنةي ياسايي، ضونكة ئةوة ئيشي 
 .ئةوانة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَينج قسة بكات،، ناويان دةنووسم، ئةو  بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةماني بةر َيز كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي
ئةَ  عمر، عمر عبدالعزيز، حسن حممد، تارا ئةسعةدي، شوان كريم، ) بةر َيزانةي كة ناويا  نووسيوة

 .كةسي تر هةية،، ئةَ  خان، رةرموو( صباح بةرزجني، عبدالسالم بةرواري
 :بةر َيز ئةَ  عمر ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل ر ةئي ليذنةي ياساييدام، بؤ ئةوةي كة ر اوَيذكاران دةستةكةي لَي هةَلبطريَيت، بةآلم هةَلبةتة 

لةطةَل ئةوةشدا تَيبينيةكم لةسةر ئةوة هةية كة دةَلَيت، اليةني كةم بر وانامةي سةرةتايي زانكؤيي هةبَيت، 
و مةقايسي خؤي هةية، ئةوانةي  وةكو ئَيمة بزان  بؤ تةع  كردني موستةشار دائيمةن دةبَيت، مةعاير

كة دةبن بة موشتةشار عةلةل ئةقةل ئةبَي بر وانامةيان هةبَيت، ئةوة شتَيكي تةحييل حاصَة، بؤية بةمن 
ئةو بر وانامةي زانكؤيي هةبَيت، وجودي لَيرةدا زيادة، ئةطةر بَيت و بكرَيت بةوةي كة ثسثؤر ي و ئةزمووني 

ساَل، ئةوةي كة وةزارةت خؤيان 18ساَل،  12مارةيةكي بؤ دابندرَيت، هةبَيت، ئةزموونةكة بةالني كةمي ذ
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بةباشي دةزانن، بةَلكو دةبَي لَيرةدا ميعيارَيا بؤ ئةزموونةكةو ساآلني خزمةتي ئةو كةسة دابندرَيت، نةك 
 .بؤ هةَلطرتين بر وانامةكةي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يز، رةرمووزؤر سوثاس، ر َيزدار عمر عبدالعز
 :بماء الدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تَيبينيةكي بةسيتم هةية، بةنيسبةت مستشارين و مستشارون ئةوةي كة باست كرد، ئةطةر هةيئةتةكة 

 بةنيسبةت: البةرين، دةبَيت بة مستشارون، ئةطةر بشمَييَن ئةوة دةبَيت بة هيئة اثستشارين، هي دووةم
هةيئةتةكةوة نازا  لة هي  شوَينَيكي ياساكة باسي ئةوة نةكراوة، كة وةزارةت ضؤن ئيستيفادة دةكات لةم 
دةستة ر اوَيذكاريية، يةعين لَيرة بَيت يان شوَينَيكي تر ثَيويست ناكات ئاماذة بة مةهام يان سةآلحيةت يان 

 .ئةركي ئةمانة ضؤنة، دياري بكرَيت، زؤر سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .زؤر سوثاس، حسن حممد، رةرموو
 :حسن حممد سورة. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م اجملال و )منين لةطةَل ليذنةي ياسايم كة هةيئةكة البيَيت، تةنها مستشارون ََينَيتةوة، وة 

هةية،دوو  بةر ةئي من ناويان نةيةت، كؤمةَلَيا ئيختيياصاتي وةزارةت(االختياصات التالية
شؤون ) باقيةكةي تر( الشؤون االقتصاد )و(ا تصا  الشؤون املالية)ئيختيياصاتيان مةعن  ئةوين

 .هةية، كؤمةَلَيا مةسائيَي تر هةية، كة وةزير دةتوانَي مستشاري بؤ دابنَيت، زؤر سوثاس( املاازنة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ر َيزدار تارا خان، رةرموو
 :َيز تارا حتس  ياس بةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر ئةوة بوو من لة ثَيشرت بةر اسيت النيم وةرطرتبوو، ويستم هةر تةواوي بكةمةوة، داواي لَيبوردن 
دةكةم، لَيرةدا من مستشار زؤر بةباشي دةزان  كةلة هةموو كارَيكدا هةر دةبَي هةبَيت، بةتايبةتي لة 

قل حاصل على شماد  االعلى )مةرجي مستشار ضي بَيت،، ئايا كة لَيرةدا دةَلَيت  وةزارةتةكاندا، بةس
نازا  ئةوة كة دةيوَينَيتةوة كةسَيا كة ئةنةهو مستشار وةزيفةيةكة، لةطةَل هةر وةزيفةيةكي ( امعية

و تر، بةآلم مستشار لة وآلتاني دونياش و حةتا بة سةرؤكة طةورةكاني هةموو وآلتانين هةموو ئةوال
َََي  ئين دةكةن، قسة دةكةن، كارَيا دةكةن، دةبَي  ئةواليان مستشارة، حةتا ئاخر لةحزة تا ب
ئيستيشارةيان هةبَي بة خةَلكانَيا زؤر لةوان زياتر بَيت، خاوةني ئةزموونَيا بن، زياتر بَيت لةوةي كة 
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هةبَيت بةر اسيت، ئةطةر  ساَل كةمرت نةبَيت و شةهادةي باآلشيان 18دانراوة بؤيان، بةالني كةمي لة 
بر وانامةي بةرزيان هةبَيـت بة بر وانامةكةش ديسانةوة شتَيكي تر زياتر دةكات، لةوةي كة تةنها ئةكادبي 

 .بَيت يان شةهادةيةكي بةكالؤريؤسي هةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار شوان كريم، رةرموو
 :جالل بةر َيز شوان عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـةر اي مـن كـة    : بةنيسبةت البردني وشةي هةيئة، مـن لةطـةَل ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـاييدام، دووةم     : يةكةم

ــت  ــة   ،(حاصذذلني علذذى شذذماد   امعيذذة اوليذذة علذذى االقذذل يف اال تصاصذذات اآلتيذذة   )دةَلَي ــَيم وايــة، ل ــرةدا ث لَي
يف )باشـــرت وايـــة كـــة دةَلَيـــت   ،(يف الشذذذؤون االداريذذذة واملاليذذذة مستشـــار)دا مستشـــارةكة زيـــادة، (2و3و0و1)

 .زؤر سوثاس(اخل.... الشؤون االدارية واملالية : اوآًل)يةكسةر بوترَيت ( اال تصاصات اآلتية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صباح بةرزجني، رةرموو. ر َيزدار د
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةبارةت بة ئي رتاحي ليذنةي ياسايي، بَيطؤمان ئي رتاحةكةيان باشة، سةبارةت بةوةي كة هةيئة البربَيــت،  س

ََي ئي رتاحةكةش ئَيمة هةوَل دةدةين زؤر دةقي  تر بَيت، بةعزَيكي تةحيـيل حاصـَة،    كة دَيينة سةر ئةص
ي خيـربة و ئيختييـاص دةكرَيـت،    كـاتَي كـة باسـ    (على ان يكان حاصل على شماد   امعية اولية)كة دةَلَيت 

خيربة بة ساَلي ئةزموون و تةجرةبـةي ئـةو شةخيـة دةردةكـةوَيت، ئيختيياصـين بـة ثَيـي ئـةو شـةهادة          
زؤر ثَيويست نية كة  (على ان يكان حاصل على شماد   امعية اولية)جامعية كة هةَلي طرتووة، كةواتة ئةم 

ئَيسـتا ئـةزانن شـهادةي جـامعي ئـةولي، بةر اسـيت بـة        باسي خيـربة و ئيختييـاص كـرا، لةاليـةكي تريشـةوة،      
وةزعي ئَيستاي كة لة زانكؤكاندا هةية، ئةوةندة كةسةكة موئةهـةل ناكـات كـة ببَيـت بـة مستشـار، مستشـار        
ــةري بــردووة، لــةبواري            ــةو ضــةند ســاَلةي بةس ــةي، يــةعين ئــةزمووني ئ ــَيكة كــة زيــاتر ئةزموونةك كةس

ةي ثَيدةدات، كة ببَيت بة مستشار، بؤية من ئي رتاحـي ئـةوة دةكـةم،    ئيختيياصَيكي موعةيةندا ئةو لياقةت
ــةوةي    ــت، بـ ــا بكرَيـ ــةنها ئيكتيفـ ــا ( للذذذازار  اربعذذذة مستشذذذارين مذذذن ذو  اخلذذذرب  واال تصذذذا     ) تـ ئينرـ

دا هـاتووة ئـةوة ئيزارةيـة،    (2و3و0و1) ئيختيياصةكانين دياري بكرَيـت، ئـةو وشـةي مستشـارانةي كةلـة      
ــين دةك  ــي ئيختيياص ــَيكي     كةباس ــؤي ئيختيياص ــدارة بؤخ ــتا ئي ــة ئَيس ــة، ك ــةمووتان مةعَوم ــت، الي ه رَي

ســةربةخؤية، ماليــةش ئيختيياصــَيكي ســةربةخؤية، بؤيــة تَيكــةَل كردنيــان بةيةكــةوة، يــةعين كةســَيكمان  
هةية، ئايا موختةص بَيت بة ئيدارةو مالية بةيةكةيةوة، هةية موختةشة لة ماليـةدا هةيـة موختةصـة لـة     

ةية موختةصة لة زانسـتةكاني بانـا داريـدا، تةنانـةت بـواري ئـابووري و بازرطـانين ئَيسـتا دوو         ئيدارةدا، ه
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ئيختيياصي جياوازن، كةلَيرةدا لةيةك كةسدا كؤكراوةتةوة، بؤية من ئي رتاحي ئةوة دةكةم كـة تةحديـدي   
 -1ا تصاصات االتيذة  يف )بَيت، ئةطةر بر يار بَيت كة ضوار بَيت،  (اربعة مستشارين)ئةوةش نةكرَيت بزةبت 

يـةعين ئـةوة،   ( الشذؤون التجاريذة   -2الشؤون االقتصادية،  -3الشؤون املالية واملصرفية،  -0يف الشؤون االدارية، 
طةر بر يار بَيت ضواربَيت، لةو ضوارةدا حةصَل بكرَيت، ئةطةر زياترين بَيت، ئةوكاتة شئوني قانونيشي بـؤ  

دا (2و3و0و1)رينةش، ضـونكة ناضـَيتة نـاو ئيختيياصـةوة لـة      زياد بكرَيت، بـؤ ئـةوةي ئـةو وشـةي مستشـا     
 .البربَيت، ثَيم واية نةصةكة دةقي  تر وباشرت دةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار عبدالسالم بةرواري، رةرموو
 

 :صدي  مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـن  : دووةم ة(اربعذة مستشذارين  )هةيـة، راسـتة    م ذا  و م ذا  اليذيف   يةكـة بووينـة،   تووشـي عةرةب : يةكـةم 
بَيـت، يـةعين ئـةوة    (مستشذار يف الشذؤون  ) بةثَيي زانـيين خـؤم نـازا  لـة جاميعـة ئيختيياصـَيا نيـة نـاوي        

يـا،  بايـةلؤجي، كيم : ال تصاصات التاليذة مستشار كة ئةنةهو ا( يف اال تصاصات التالية) كةَلةتَيكي طةورةية، 
ََـَي        ََـَي      ( وهـم : )ريزيا، رجـا دةكـةم موراعـاتي بكـةن، ئـةتوان  ب يف اال تصاصذات  )ئـةو ضـوارة، يـانين ب

َََي  (الشؤون املالية واالدارية: التالية  كذيا وكذيا  ئـيرت تةحديـديان بكـةين م    ( اربعة مستشارين يذم ) باشرتة ب
مستشذار يف الشذؤون   ) نية ئيختيياصَيا ناوي يةعين( على ان يكان حاصل على شماد   امعية اولية)ثاشان 

 .زؤر سوثاس، (املصرفية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ليذنةي دارايي تكاية، ر ةئيتان دةربارةي ئةو موداخةالنةي كة كران، رةرموون
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ض شـهادةو ض ضـةند سـاَل خزمـةتي هةيـة، ئـةوجا دةبَيـت بـة          مستشار لة قانونـدا تـةعريف كـراوة، مستشـار    

مستشار، يةعين كة دةَلَي  مستشار ئةوة تةعريفي خؤي لـة قـانون هةيـة، ثَيويسـت ناكـات ئَيمـة تـةعريفي        
ــار       ــة مستش ــة ديــارة ك ــةبَيت، ئةم ــان رآلنــي ه ــؤيي يــان رــآلن ي ــةي زانك ــار هــةَلطرين، بر وانام كــةين، مستش

رَيـا ثرسـياري كـرد، ئيشـي ئةوانـة ضـية،، حةدـةن ئيشـي ئةوانـة ديـارة، دةعمـي            مواصةراتي ديـارة، برادة 
وةزارةت دةكةن، هي جةنابي وةزير دةكةن بة ئةركارو موقتةرةحات، لـةكاتي ثَيويسـيت ر ةئـي دةدةن، باسـي     
 ماليةو ئي تييادو ئةمانة كرا، ئةمة وةزارةت خؤي دةزانـَي ثَيويسـيت بـة ض مستشـارَيا هةيـة، لةبـةر ئـةوة       

وةزارةت تةئكيدي كردووة ثَيويسـيت بـة ض ئيختياصـَيا هةيـة زكـري ئـةم ئيختياصـاتة بـةثَيي ثَيويسـيت          
َََي   ييئة املستشارين تتكان من اربعة مستشارين حسب حا ة )وةزارةتة بةر ةئي ئَيمة، لَيرة من وادةبينم ب
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ََـَي  رـآلن و      يةعين شتَيكي وا بَيـت، يـةعين  ( الازار  من ذو  اال تصا  حيدديم الازير ثَيويسـت ناكـات ب
رآلن ضوار بَيت، وةزير بؤي هةية، ضوار مستشار بؤخؤي ئيختيار بكات، حسـب االختيـاص، ئـةم دةسـةآلتة     

 .بدةين بة وةزير، ئةو تةحديدي دةكات لة ض بوارَيا ثَيويسيت بةم ئيختيياصاتانة هةية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكةن ليذنةي ياسايي كةرةم
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لَيرةدا زؤر هةيكةلياتي وةزارةدان ثةسةند كردووة، لـةهي  هةيكةليـةتَيا نـةهاتووة، ئيختيياصـاتي     
مستشارين دياري بكرَيت، لةبةر ئةوةي ضةند موقتةرةحَيا هـات، بةر اسـيت بـؤ البردنـي ئـةو ئيختيياصـة       

ةندَي ئيختيياص لة جاميعةدا هةية يان نية، ئةطـةر جـةنابي وةزيـر ر ازي بَيـت، ليذنـةي دارايـن       ياخود ه
ــاتووة،      هـــةمان ر ةئـــي هةيـــة، تـــةنها ئيكتيفـــا بكـــةين بـــةو صـــياكةي كـــة لـــة بةقيـــةي وةزارةتةكانـــدا هـ

ََ  بؤ نيزام داخَي، وةزير و وةزارةت بةض شَيوةية ك دةيانةوَيت ئيختيياصةكان دياري نةكةين، بةجَيي بهَي
ــيت       ــةثَيي ثَيويس ــات، ب ــي بك ــةوة، دةستكاريش ــاي بكات ــوانَي جَيط ــي دةت ــةنيزام داخَ ــةن، ل ــار تــةع  بك مستش

 .وةزارةتةكة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير تكاية، رةئيتان، رةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شي  بايز تاَلةباني

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
ين بواية دةبوو (ي رد و يكتب)ديارة باسي مستشار زؤر كرا، مستشار لةكاتي خؤيدا، لة حكومةتي عَيراقيدا 

بة مستشار، حةزةكةم ئةوة بزانن ياساكةشيان وابوو، بةآلم ئَيستا لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان، زةوابـيت  
َيت، وة ئــةبَيت دةرضــووي زانكــؤش بَيــت، لــةم ســاَل خزمــةتي ريعَــي هــةب(16)بــؤ دانــراوة، ئــةبَي مستشــار 

ســاَل، ئــةوة بــؤ مستشــار حــةتا بــؤ خــةبري و  ( 12)دواييانــةدا لــة ئةجنومــةني وةزيــران زةوابتةكــة كــرا بــة  
ئةوانةش هةمووي زةوابيت بؤ دانراوة، لةبةر ئةوة ئةوانةي كة دةبن بـة مستشـار لـةم شـوَينانةدا، هـةمووي      

وانامــةي زانكؤيشــيان هةيــة، ثرســيارَيا هــات، وتيــان ئيشــوكاري ئــةو  خزمةتيشــيان هةيــة هــي ريعَــي و بر 
مستشارانة دياري بكرَيت، مستشار ئيشةكةي مةعَومة، تةنها ئيستيشارةيةو بةس، نابَي ئيشوكاري تةنفيزي 
بكات، بةنيسبةت ئـةم موقتةرةحـةي كـة ئَيسـتا هـاتووة، ئَيمـة كـة دةسـت نيشـااان كـرد ودـان نـةوةك لـة              

ََـ   َين بؤضـيتانة ئـةم ضـوار مستشـارة، ئــةطينا وةزارةتـي ماليـة لةوانةيـة ثَيويسـيت بـة مستشــاري          ثةرلـةمان ب
زياترين هةبَيت، بةآلم ئةوة وةكو عادةتَيا هاتووة لة هـةموو وةزارةتَيـا ضـوار مستشـار دانـراوة، ئَيمـةش       

ةوة زيـاترة كةضـوار   بؤية داواي ضوارمان كردووة، بةآلم حةؤي ئيشوكاري وةزارةتي دارايي بةر اسيت زؤر لـ 
 .مستشاري هةبَيت، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ئاخر صياكةتان  وَيننةوة تكاية، تا بيخةينة دةنطةوة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  اخلامسة

واال تصذا  وعلذى ان يكانذاا حاصذلني علذى شذماد        للذازار  اربعذة مستشذارون مذن ذو  اخلذرب       : املستشارون
 . امعية اولية على اقل

 
 

 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة         ــيت ب ــة ثَيويس ــة زؤر حةساس ــي مالي ــونكة وةزارةت ــدةن، ض ــان ب ــي خؤت ــاخر ر ةئ ــة، ئ ــر تكاي ــةنابي وةزي ج
ئيتـان طرنطـة بؤمـان،    خيربةيةك هةية لة بواري كارةكاني خؤي، رةرقي هةية لةطةَل شوَينَيكي تـر، بؤيـة ر ة  

 .رةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةوةي كــة دةســت نيشــااان كــردووة، ئيــدارةو ماليــة، شــئوني مةصــرةم، ئي تييــادي و تيرــاري، قــانوني،   

 .ئةمانةمان ثَيويستة بةر اسيت، زؤر سوثاس
 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

 .ليذنةي دارايي و ياسايي تكاية، رةئيتان لةو بارةيةوة
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ََـَي  ئـةم ضـوار ئيختيياصـة بـةناوي ماليـة و ئي تييـاد و قـانون، ئةطـةر            ئةطةر ئَيمة تةحديدي بكـةين ب

َََي  ئيختيياصاتي وةزيرة، ئةوة تةحييل  حاصَة هةردوو حاَلةت ئةمـة خزمـةتي   تةحديديشي نةكةين، ب
 .وةزارةت دةكات، بة زكر و بةبي زكر، ئيرت ئةوة بؤ ئَيوةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك ررسةت موداخةلةي هةية، رةرموو
 :بةر َيز ررست ا د عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ضـوار ئيختيياصـاتانة زؤر زؤر طـرنطن، مـن باسـي       وةَلآل بةر ةئي من تةحديد بكرَيـت باشـرتة، ضـونكة ئـةو    
جةنابي وةزيري ئَيستا ناكةم، سبةي دوور نية، وةزيرَيا بَيـت هـةر ضـواريان يـةك ئيختيياصـيان هـةبَيت،       

 .ئينرا مةرروزة تةحديد بكرَيت باشرتة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية، ر ةئيتان رةرموو
 :ني كمال سعيد بةزازبةر َيز عو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيستا من بة باشي دةزا  صياكةكةي  وَينمةوة ئينرا ئةطةر ثَيويسيت كرد وردتر لةسةري قسة بكةين

 :املاد  اخلامسة
للذازار  اربعذة مستشذارين مذن ذو  اخلذرب  واال تصذا  وعلذى ان يكانذاا حاصذلني علذى شذماد             : املستشارون
 :القل يف اال تصاصات التاليةاية على  امعية اول

 .الشؤون االدارية واملالية -1
 .الشؤون املصرفية -0
 .الشؤون االقتصادية والتجارية -3

 .الشؤون القانانية -2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ليذنةي دارايي ئَيوةش ر ةئيتان
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةو دةقةداين، سوثاسئَيمة لةطةَل 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََنـد بكـات             بةر َيزان بةو صـياكةي كـة ئَيسـتا خوَيندرايـةوة، دةيةينـة دةنطـةوة، كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت ب
 12تكاية،، كَيي لةطةَلدا نية،، بةكؤي دةنب ثةسةند كرا، زؤر سوثاس، بؤ هةموواليـةكتان، سـبةي سـةعات    

 .ةر دانيشتنةكةمان، خواتان لةطةَلبةردةوام دةب  لةس
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل                     ست ا د عبداهلل                رر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - كوردستان               عَيراق             – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ي (16)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0212\6\01رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي (16)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 01/6/0212 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (12)كات ــَين ني ــةممةدوو  رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  01/6/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان ر َيز ررسـت د ـد عبـداهلل سـكرتَيري     بـة , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(16)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

خـولي   ي(16)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ةرلةمانثدةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم شـَيوةية    دا 01/6/0212ي ثـَين نيـوةر ؤي رؤذي دوو شـةممة رَيكـةوتي     )(سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري لــة     -1 

 .هةرَيمي كوردستان
خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي وةزارةتــي كشــتوكاَل و سةرضــاوةكاني ئــاو لــة هــةرَيمي           -0

 .كوردستان
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان -3
يت ذووري بازرطـاني و  خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي يـةكيَ        -2

 .1993ي ساَلي (12)ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي يةكــةم، خــولي     

 :، بةرنامةي كار01/6/0212ذي دانيشنت ، رؤ(16)طرَيداني دووةم، ذمارةي دانيشنت 
ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   

ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي
ي ثـَين نيـوةر ؤ، رؤذي دوو   (12)بـذاردن لـة كاتـذمَير    ي ئاسـايي خـولي سـَييةمي هةلَ   (16)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 01/6/0212شةممة رَيكةوتي 
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي دارايي و ئابووري لة هةرَيمي  -1

 .كوردستان
و سةرضــاوةكاني ئــاو لــة هــةرَيمي     خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي وةزارةتــي كشــتوكالَ       -0

 .كوردستان
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان -3
خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي يةكـةمي ياسـاي يـةكَييت ذووري بازرطـاني و          -2

 .1993ي ساَلي (12)ثيشةسازي لة هةرَيمي كوردستان ذمارة 
ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي دارايــي كــةرةم بكــةن بــؤ شــوَيين خؤتــان، بفــةرموون، زؤر بــةخَيرهاتين بــةر َيز    

 وةزيري دارايي و ئابووري كاك شَي  باييز دةكةين، زؤر بةخَير بَيت، 
دةسـت ثـَي    ليذنةي ياسـايي لـة مـاددةي ثَيـنج بـووين، مـاددةي ثَينرمـان تـةواو كـرد، ئَيسـتا مـاددةي شـةش            

 .دةكةين، كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي شةشةم

 :ئةجنومةن
لة وةزارةتةكةدا ئةجنومـةنَيكي راوَيـذكار بةسـةرؤكايةتي وةزيـر ثَيـا دةهَينرَيـت و، هةريةكـة لةمانـةي خوارةوةشـي تَيـدا            -1

 :دةبن
 .دام دةبَيتئةن/ بريكاري وةزارةتةكة -د

 .ئةندام دةبن/ راوَيذكارةكان -ب
 .ئةندام دةبن/ بةر َيوةبةرة طشتيةكاني وةزارةتةكة -ج
هةر ثسثؤرَيا لةناو يان لة دةرةوةي وةزارةتةكة، كة وةزير بيةوَي كؤمةكي لَي وةربطرَيت دةبَيتة ئةندامي هةميشةيي، يان  -د

 .ئةندامي كاتي
كةي وةزارةت و ئي رار كردني و، دووكـةوتين جـَي بـةجَي كردنـي لـة ئةسـتؤ دةطـرَي و،        ئةجنومةن طفتوطؤي ثالنة طشتيية -0

سياســةتي دارايــي و ئــابووريي وةزارةتةكــة ثَيشــنياز دةكــات و، طفتوطــؤ لةســةر راثؤرتــة خوالوخولــةكان دةكــات، كــة لــةبارةي     
كارةكـاني وةزارةت و، ضارةسـةري بـة كرداريـان     وةزارةتةوة دةدرَين، هةروةها لةو كَيشانة دةكؤَلَيتةوة كة دةكةونة سةر رةوتـي  
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بؤ ثَيشنياز دةكات و، لة ثرؤذةي ياساو ثَير ؤ و ئةو رَينماييانةش دةكؤَلَيتةوة كة ثةيوةندييان بة ئيشةكاني وةزارةتةوة هةيةو 
 .راي خؤيشي لةسةر هةموو بابةتَيا دةدات، كة وةزير بيخاتة ثَين

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 :املاد  السادسة
 :اجمللس

 :يشكل يف الازار  جملس استشار  برئاسة الازير وي م يف ع ايتيف كل من -1
 .ع اًا/ وكيل الازار  -أ
 .اع اء/ املستشارون -ب
 .اع اء/ املدراء العامان يف الازار  -ج
 .بيف بصار  دائهية او مؤقتة ا  ا تصا  من دا ل الازار  او  ار ما ممن يرتأ  الازير االستعانة -د
يتاىل اجمللس مناقشة اخلطة العامة للازار  واقراريا ومتابعة تنفيييا واقرتاح السياسة املالية واالقتصادية  -0

للازار  ومناقشة التقارير الدورية عذن الذازار  ودراسذة املعاقذات الذيت تعذرض مسذري  اعهذال الذازار  واقذرتاح           
مشروعات القاانني واالنظهة والتعليهات املتعلقة باعهال الازار  وابداء الرأ  يف كل احللال العهلية هلا ودراسة 
 .ما يعرضيف الازير من ق ايا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، ليذنةي دارايي رةئيتان لةسةري، كةرةم بكة(تعرض)، نةك (تعرتض ودراسة املعاقات اليت)
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
ََـَي        ( يشكل يف الازار )لة خاَلي يةكةم / تَيبيين يةكةم زماني باشـرت، يـةعين لةناحييـةي لوكـةوي باشـرتة ب

 .، ئةمة تَيبينيةك(يكان للازار  جملس استشار )
اء والتعليهذات املتعلقذة باعهذال الذازار  وابذد     )لة ئاخري دَير ( ...........يتاىل اجمللس مناقشة اخلطة العامة -0)

، ئيحتيمالـة  (يف كذل مذا يعذرض مذن ق ذايا     )، رةئـي ئَيمـة ئةوةيـة    (الرأ  يف كل ما يعرضيف الذازير مذن ق ذايا   
يف كذل  )وةزير بَيت قةزيةكة عةرز بكات، وةكيل وةزير عةرز بكات، موستةشارَيا عةرز بكات، باشرت ئةوةية 

 .، نةك حةسر بَيت بة وةزير، سوثاس(ما يعرض من ق ايا
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةس ضةند تَيبينيةكمان هةية
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هةَلبطريَيت، ضـونكة كـة تةماشـاي نـاوةر ؤكي ئـين و      ( استشار )ئةوةية ئَيمة ثَيمان واية وشةي / يةكةميان
دةكةين، دةبين  حةقي هةية كة ئي ـراري خوتـةي عـامي وةزارةت بكـاتن، كـة ئي ـراري        كاري مةجَيسةكة

خوتةي كرد، ماناي واية ئةوة حةقي هةندَي مةسائيَي هةية، بؤية سيفةتي ئيستيشاري لةسةري نامَينَيـت،  
 .ئةمة خاَلي يةكةم

ثـاش ثةسـندي   ( يشـكل )عادةتـةن  راسـترتة، لةبـةر ئـةوةي    ( يشذكل يف الذازار   )ئَيمة ثَيمانوايـة  / خاَلي يةكةم
َََيي  تؤزَيا لةنطة بةنيسبةت ئةوة(يكون)قانونةكة دةبَيت،   .ـةكة وةكو ب

، (..............ا  ا تصا  من دا ذل الذازار  او  ار مذا     -د)بةنيسبةت موالحةزةي تر، ثَيمواية بةنيسبةت 
للذذازير  -د)هــاتووة، كــة دةَلَيــت ئَيمــة ئيعــادةي صــياكةمان كردؤتــةوة بــةو شــَيوةيةي كــة لــة راثؤرتةكــةدا   

است افة ا  شخص من ذو  اخلذرب  يذراه مناسذبا مذن دا ذل الذازار  او  ار مذا عنذد ال ذرور  لالشذرتاك يف           
، يــاخود صــياكةي تريشــمان هةيــة لــة قانونــةكاني تــر (ا تهاعذذات اجمللذذس دون ان يكذذان لذذيف حذذق التصذذايت

بكاتـة ئةنـدام لـة خوبـةر ا لـةكاتي ثَيويسـتدا، ئةمانـة        ئيستيعماثان كـردووة، وةزيـر دةتوانَيـت ئـةو كةسـانة      
هةمووي مةتروحة، دوا رةئين رةئي ئَيوةي بةر َيزة، ثَيشمان باشة لةو مةسةلةية رةئي جـةنابي وةزيـرين   

 .وةربطريَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةئيتان دةربارةي ئةو مةسةلةية
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ َلةبانيبةر َيز شَي  باييز تا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، مادام ئَيمة لة دواي دةرضـووني  (يشكل يف الازار )، يان (يكان للازار )ئَيمة دةقةكةمان نارد بوو، جارَي لة ثَيشةوة مةوزوعي 

رةئيـةي ليذنـةي داراييـةوة، منـين     ، بةنيسـبةتي ئـةو   (يكـون )، نـةك  (يشـكل )ئةم ياساية نيزام دةردةكةين، دةبَيـت بطوترَيـت   
 .لةطةَل ئةوةدام تةنها وةزير نيية مةشاكيَةكاني وةزارةت عةرز دةكات، بؤية ئةو تةعديَةي تيا بكرَيت

بةنيسبةت ئيزاراتةوة، ديارة لة وةزارةتي دارايي، جطـة لةوانـةي ئَيسـتا دةستنيشـان كـراوة، زؤر جـار ثَيويسـتمان بـة هةنـدَيا          
مةسةلةن بةتايبةتي لة مةجالي زةريبةية، ياخود لةهةر مـةجالَيكي تـردا، لـةوةزارةتي داراييـدا خوبـةر اي      خوبةر اي تر هةية، 

تر زؤرن، ثَيويستمان ثَي دةبَيت كة بانطيان بكةين، ئينرا لَيرة بة هةر صيغةيةك بطوجنَيت و باش بَيت و مةع ول بَيت، ضـي  
ت، ضي بؤي هةبَيت هةموو جارَيـا ئيسـتيزارة بكـات لـةو كـاديرة باشـانةي       بؤي هةبَيت ئيزارة بكرَيت، وةزير دةسةاَلتي هةبَي

كة ثَيويستيانة، ئةوة ثةرلةمان ضؤن بةباشي ببينَيت صياكةكةي بكات، ئَيمـةش لةطـةَل صـياكةكةين، ئَيمـة بةالمانـةوة ئـةوة       
و عةناويين ترين بـانب بكـةين بـؤ    طرنطة وةكو حكومةت و وةزارةتي دارايي، بَيرطة لةو عةناوينانة، ئةطةر ثَيويستمان هةبو

 .ئةو كؤبوونةوةية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان، ئةنداماني ثةرلةمان
ئةو بةر َيزانةي دةيانةوَيت موداخةلة بكةن دةستيان بـةرز بكةنـةوة، بـؤ ئـةوةي ناويـان تؤمـار بكـةين، ئـةو         

ةررين خان، طوَليزار خان، بةر َيز حسـن حممـد، بـةر َيز    ب)بةر َيزانةي دةيانةوَيت قسة بكةن ناويان نووسراوة 
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، كةسـي تـر هةيـة،    (، ئةَ  خان، بةر َيز عمر عبدالعزيز، بةر َيز ا د وةرتي، بـةر َيز سـيوةيل  عايرجةمال 
 .بةررين خان كةرةم بكة

 :بةر َيز بةررين حس  حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اشــة بكرَيــت بــة وةزارةت ئةجنومــةنَيكي دةبَيــت رَيــر ةوي ئــين  بر طــةي يــةك، ثــَيم ب/ لــة مــاددةي شةشــةم
د و )وكارةكان و بةرثرسياريةتيةكةي لة ئةستؤي وةزير دةبَيت، بة ئةنداميةتي هةر يةكة، ئينرا خاَلـةكاني  

 .لة دواييةوة بَيت، سوثاس( ب و ج و د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار طوَليزار خان رةرموو
 
 
 

 :بةر َيز طوَليزار قادر امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ال بربَيت، ( استشار )بةنيسبةت خاَلي يةكةم، ثشتطريي ليذنةي ياسايي دةكةم، كة / لةبارةي ماددةي شةشةم
ضـــونكة ئةجنومةنةكـــة دةســـةاَلتي تـــةواوي خـــؤي هةيـــة، دةســـةاَلتةكاني راوَيـــذكاري نـــ ، ئةطـــةر ضـــي    

ندامي ئةم ئةجنومةنة بن، بـةاَلم مـادام ئةجنومةنةكـة راوَيـذكاري نـةبَيت، ضـؤن دةبَيـت        راوَيذكارةكانين ئة
 .هةر كةسَيا وةزير ئةوةي لَي وةربطرَيت، ببَيتة ئةندامي ئةجنومةن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار حسن حممد رةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يشذكل جملذس الذازار     )ال دةبةن، كةواتة دةبَيتـة  ( استشاري)منين لةطةَل رةئي ليذنةي ياساييم، كة وشةي 
، ضــونكة وةزارةت ( طذذط)، لــة مةهامــةكاني خوتــةي عامــة بكرَيــت بــة (برئاسذذة الذذازير وع ذذاية كذذل مذذن

نظامذًا لتسذري اعهذال     يصذدر الذازير  )كؤمةَلَيا خوتةي هةية، هةروةها لـة خـاَلي سـَييةمين ئيزارـة بكرَيـت      
، نيــزامَيكين بــؤ ئــةو (جملذذس الذذازراء علذذى ان تكذذان ا تهاعذذات اجمللذذس دوريذذة واسذذتننائية عنذذد ال ذذرور  

 .مةجَيسة دةربكات، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةرموو عايرزؤر سوثاس، رَيزدار ؤال 

 :ابراهيم عايربةر َيز جةمال 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
موداخةلة مـن ثـرت زمانةوانيـةو صـياكة كردنـة، ئـةم بـةرَي خـؤ بدةينـة          / َي  سةيري خاَلي دووةم بكةين، خاَلة دوَيئةطةر ب

ثَينج جار كةليمةت وةزارةت تَيدا هاتيـة، يـةعين دووبـارة كريـة، هـةر وةزارةو وةزارة، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم بـةم          / خاَلَي دوَي
 :جؤرة بَيتة نووس 

شة اخلطة العامة للازار  واقراريا ومتابعة تنفيييا واقرتاح سياسذتما املاليذة واالقتصذادية ومناقشذة التقذارير      يتاىل اجمللس مناق)
الدورية عنما ودراسة املعاقذات الذيت تعذرتض مسذري  اعهاهلذا واقذرتاح احللذال العهليذة هلذا ودراسذة مشذروعات القذاانني واالنظهذة              

بـؤ مـةجَي  دةطرَيتـةوة، لَيـرة     ( عليذيف )، ضـونكة  (  يف كذل مذا يعذرض عليذيف مذن ق ذايا      والتعليهات املتعلقة باعهاهلا وابداء الرأ
 .دةبَيت، زؤر سوثاس( ميكر)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ئةَ  خان رةرموو
 
 

 

 :بةر َيز ئةَ  عمر ا د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا  ا تصا  من دا ل الذازار  او  ار مذا ممذن يرتذأ      )َيتة منين لةطةَل ئةوةدام كةوا لة خاَلي يةكةم بكر
بة من ( عند ال رور )، ئةطةر بكرَيتة (بصار  دائهية او مؤقتة)، نابَيت (الازير االستعانة بيف عند ال رور 

 .باشرتة
َيت، ، لَيرة ئةطةر لةسةرةوة مةجَيسي ئيستيشاري ب(يتاىل اجمللس مناقشة اخلطة العامة للازار  واقراريا -0)

ناتوانَيت ئي رارةكة بكات، بةاَلم ئةطةر رةئـي ليذنـةي قـانوني تةسـبيت بـوو، مةجَيسـي ئيستيشـاري نـةما،         
يف كذل يعرضذيف   )ئةوا وشةي ئي رارةكة لة شوَين خؤي دةبَيت، هةروةها لـة كؤتـايي  رةقـةرةي دوودا دةَلَيـت     

 .، زؤر سوثاس(يف كل الق ايا املعروضة)، بكرَيتة (الازير من ق ايا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عمر عبدالعزيز رةرموو

 :بماءالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـةك  ( ي ذم يف ع ذايتيف كذالً   )لوكةوية، هيوادارم برادةران ضاكي بكةن، كـة دةَلَيـت   / من سَي تَيبيين بةسيتم هةية، يةكَيكيان

، ئـةوة لـة رووي لوكةوييـةوة، ضـونكة هةَلةيـة، هةرضـةند وشـةي        (يذل الذازار ، املستشذارين، املذدراء العذامني     وك: كاًل من)، (كل)
يــن وةكــو تَيبينيــةكي طشــيت بــؤ برادةرانــي ليذنــةي ياســايي يةكَيكــة لــة كةَلةتــة شــائيعةكان لــة عةرةبيــدا جــةمعي   (مذذدراء)
 .بةاَلم بؤتة هةَلةي شائيع بةكاري دةهَينن بؤ ئاطاداري بةر َيزتان، (مديروا)يان ( مديرية)مان نيية بة هي  شَيوةيةك، (مدراء)

كــة بــةكار دَيــت هــةمووي هةَلةيــة لــة رووي   ( مذذدراء)تَيكةَليــةك دةبيــنم، هــةموو كةليمــةي  / بةنيســبةت موالحــةزةي دووةم
 .لوكةوييةوة، راستة بةكار دَيت
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هامي وةكيَي وةزارةت، وابزا  تَيكةَليةك من بةدي دةكـةم  موتابةعةي تةنفيز لةطةَل ئةرك و مة/ بةنيسبةت تَيبيين دووةمم
لَيرة، ضونكة لةوَين باسي موتابةعةو مةسئووليةت لة تةنفيزي سياسيةتي وةزارةت باس كراوة، ئيرت ضـؤن جيـا دةكرَيتـةوة،    

 نازا ،
ي وةزارةتـي لةسـةر شـان بَيـت،     بؤ ئي ترياحي سياسةي مالية، من ثَيمواية ئةم مةجَيسة رةمسي سياسةي مال/ تَيبيين سَييةمم

ورسذم السياسذة املاليذة واالقتصذادية     )ضونكة دةزطـاي بـااَلتر لـة نـاو وةزارةتـدا لـةم مةجَيسـة كَييـة، ئايـا جـوانرت نييـة بََـَي              
يــن كــة كــاك دكتــؤر كـةمال وابــزا  بــةر َيزيان راســيت كــردةوة، هيــوادارم راســيت بكةنــةوة،  (تعذذرتض)، ئــةو كةليمــةي (للذازار  

 .، زؤر سوثاس........(تعرتض مسري  اعهال)نيية ( تعرض)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ا د وةرتي رةرموو
 
 
 

 

 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ثَيشـدا ئَيمـة باسـي    ال بيـَيت، لةبـةر ئـةوةي لـ    ( استشار )بةنيسبةت خاَلي يةكةمةوة، منين تةئيدي ئةوة دةكةم كة وشةي 
هةيئةي ئيستيشاربان كردو موناقةشةمان كرد، لَيرة تةنها مةجَي  بَيت و موستةشارةكانين ئةندام بن تَييدا، ريعَـةن ئـةو   

 .دةبَيت( كاًل)كةَلةتة ( كل يف ع ايتيف)وشةي 
رَيـت، ضـونكة ئايـا هـةر كةسـَيا كـة لـة        دةربارةي خاَلي دووةم، ثَيمواية ئةو ئي ترياحةي ليذنةي ياسايي باشرت بَيت لَيـرة دابن 

ا  )خارجي وةزارةتةوة بَيت، دةكرَيت ببَيتـة ئةنـدام لـة مةجَيسـةكة، ئـيرت ئةطـةر دائيمـي بَيـت، يـان بـة شـَيوةي كـاتي بَيـت              
م ، ئةمة ضؤن دةبَيت بة ئةنـدا (ا تصا  من دا ل الازار  او  ار ما ممن يرتأ  الازير االستعانة بيف بصار  دائهية او مؤقتة

للذازير است ذافة ا  شذخص مذن ذو  اخلذرب  يذراه مناسذبا مذن دا ذل          )لة مةجَيسةكةدا، ئةوةي ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسـايي  
 (.الازار  او  ار ما عند ال رور  لالشرتاك يف ا تهاعات اجمللس دون ان يكان ليف حق التصايت

شذة اخلطذة العامذة للذازار  واقراريذا ومتابعذة تنفيذييا        يتذاىل اجمللذس مناق  )بةنيسبةت خاَلي سَييةمةوة، ئـةو مةجَيسـة ديـارة    
يذا الذرئيس االعلذى للذازار  واملسذؤول      )، لةطةَل مةهامةكاني وةزير، كة لةماددةي سَييةمدا بامسان كرد، دةَلَيت (..................

يف كل ماليف عالقة مبمامذات الذازار    عن تا ييف اعهاهلا واالشرا  والرقابة على نشاعما وتصدر عنيف القرارات والتعليهات واالوامر 
ــةكة،        .....(........وتشذذكيالتما ــةَل مةجَيس ــرة لةط ــر لَي ــةاَلتةكاني وةزي ــةيين دةس ــة ب ــة ل ــريان هةي ــا ط ــا تَي ــةن تؤزَي ، تةقريب

ئةجنومةنةكة بة سةرثةرشيت وةزيرة، يةعين بؤية ثَيويستة بر يارةكان لة مةجَيسةوة دةربيَيت، بةاَلم دوايي خؤي وةزيرين 
ئةندامَيكة لة مةجَي ، ضونكة سةرثةرشيت دةكاتن، لةبةر ئةوة ثَيمواية ئاماذة بدرا بواية بةوة، بؤ ئةوةي جؤرة تةنسـي َيا  
بَيت لة بةيين دةسةاَلتةكاني وةزير، لةوَي دةَلَيت تةعَيماتةكان هـةمووي لـةوةزيرةوة دةردةضـَيت، لَيـرةش لـة مـةجَي  ئـةم        

مناقشة التقارير الدورية عن الازار  ودراسذة املعاقذات الذيت تعذرتض مسذري  اعهذال       )واترين ئي ترياحي سياسي مالي دةكات و د
هةموو ئةوانة لَيرة هاتؤتةوة، ضؤن لةوَي هـةموويان لـة وةزيـر دةردةضـَيت، لَيـرةش      ....( .....الازار  واقرتاح احللال العهلية هلا

 .مةجَي  بر ياري لةسةر دةدات
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، ضـونكة  (مذا يعذرض للذازير   )رَيكـرتةو راسـترتة، نـةك    ( وابداء الرأ  يف كل ما يعرض من ق ايا)سةبارةت بة ئةوةي ئةخريين 
 .لَيرة مةجَيسة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سيوةيل خان رةرموو

 :ا د عنهانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، تةبعةن منين لةطةَل ئةوةم ئيستيشـاري ال  (الوزارة اَ  استشارييشكل م / )بةنيسبةت ماددةي شةشةم

بربَيت، لةبةر ئةوةي مةجَيسةكة ئةطةر ئيستيشاري بَيـت، بـةس موستةشـارين دةطرَيتـةوة، وةزيـر، وةكيـل       
 .وةزير، مودير عامةكان ناطرَيتةوة، بةس ئةطةر تَيدا نةبَيت مةجَي ، هةموو ئةواني تر دةطرَيتةوة

، يـةعين صـياكةكةم   (ا  ا تصا  من دا ل الازار  او  ار ما ممن يرتذأ  الذازير   -د)قةرةي بةنيسبةت رة
، ئـةوة  (عند ال رور )يان ( احلا ة حسب)، يان (ممن يستعني بيف الازير بصار  دائهية او مؤقتة)ثَي باشة، 

 .كَيشة نيية هةر كاميان بَيت
يان لـة دةرةوةي وةزارةتةكـة كـة وةزيـر بيـةوَيت      هةر ثسثؤرَيا لةناو  -د)بةنيسبةت كورديةكةشي، رةقةرة 

، تةبعةن كؤمةك وابزا  بةس ثـارةو كةلوثةلـة، بةنيسـبةت زانيـاري وابـزا  دةبـي       (كؤمةكي لَي وةربطرَيت
بنووسي سـوودي لـَي وةربطـري، ضـونكة كؤمـةك ثـارةو ئةسـاس دةطرَيتـةوة، كةلوثـةل دةطرَيتـةوة، زانيـاري            

سـوودي لـَي وةربطرَيـت، دةبَيتـة ئةنـدامي هةميشـةيي يـان        )طةر بنووسـ   ناطرَيتةوة بة تةسةوري خؤم، ئة
 .، زؤر سوثاس(كاتي لةكاتي ثَيويست

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةئيتان دةربارةي ئةم موداخةالتانة
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

راسترتة، ئَيمـة لةطـةَل ئةوةينـة، كةليمـةي     ( كاًل)، ريعَةن (يتيف كاًلبرئاسة الازير وي م يف ع ا)بةنيسبةت 
ئيستيشاري ثَيويسـت ناكـات لَيـرة هـةبَيت، ئَيمـةش لةطـةَل ئـةوةين، ضـونكة ئةمـة جَيطـاي بر يـارة، جَيطـاي             

 .ئيستيشارة نيية، ئةمة دوو
ي لوكـةوي، يـةعين   كاك جـةمال ئيشـارةتيدا بـة تيكـراري كةليمـةي وةزارةت، بةح ي ـةت تيكـرار لةناحيـة        

عيبارةتةكة زةعيف دةكات، ئةطةر صياكة بكرَيت ئةو تيكـراري وةزارةت عيالجـي بكـةين، برادةرَيـا باسـي      
تَيكةَل بوون لة وةكيل وةزير لةطةَل كاري ئةم ئةجنومةنة، ئةم مةجَيسة دةكات، بةر اسـيت مـةجَي  بر يـار    

كـات، يـةعين ئةمـة ئيشـَيا دةكـات، ئةمـة ئيشـَيا        دةدات، وةكيل وةزير موكةلةرة ئةو بر يارة جـَي بـةجَي ب  
دةبَيت، ئيشي ئةمانة بر يارة، ئيشي وةكيل وةزير جَي بةجَي كردني ئةو سياسةتةية كة ئي رار دةكرَيـت لـة   

 .مةجَيسي وةزارةت
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، ئةمــة شــامَي (مناقشذذة  طذط عهذذل الذازار   )، ثَيمـان باشــة بنووسـ    (مناقشذذة اخلطذة العامذذة )بةنيسـبةت  
، هةر ئةو تَيبينيانـةمان هةيـة،   (مناقشة  طط عهل الازار )ت، يةعين عامة هاوسةنب نيية، هةمووي دةكا

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةش وابـزا  ض لـة ليذنـةي    زؤربةي زؤري ئةو بةر َيزانةي كة قسةيان كرد عيالقةي بة زمانةواني هةية، ئَي
مالي، ض لة ليذنةي قانوني يةك زمانةوانيمان نيية، كة بتوانَيت بةر اسـيت و بـة رَيـا وثَيكـي وةاَلم بداتـةوة      
ََـَي لـة رووي زمانـةواني ئـةوة راسـتة، يـان ئـةوة راسـت نييـة، تـةنها ئيعتيمـاد لةسـةر مـةعَوماتي خؤمـان                ب

راست نيية، بؤية مةسةلةي زمانـةواني موشـكيَةيةكي موزمينـة    دةكةين، ئةو مةعَوماتةش يان راستة، يان 
 .بةنيسبةت ئَيمة، دةبَيت ضارةسةر بكرَيت، ئةمةيان يةك

كاك دكتؤر حةسةن باسي ئين و كاري ئةم مةجَيسةي كرد، ئَيمة ماددةيةكمان هةية دةَلَي  ئـين و  / دوو
دةخرَيت، ئيمكـان هةيـة ئـين و كـاري ئـةو       كارو ئيختيياصاتي دامودةزطاكاني ئةو وةزارةتة بة نيزام رَيا

 .مةجَيسةش لةناو نيزامةكة بة تةرسيالت بَينت، بةبَي ئةوةي ئَيمة بيخةينة ناو مةجَيسةكةوة
بةنيسبةت كاك عومةر، ئايا ئةو مةجَيسة رةمسـي سياسـةت دةكـات، يـان ئي ـراري سياسـةت دةكـات، ئـةوة         

 .جةنابي وةزير ئيمكان هةية ئةو وةاَلم بداتةوة
، ئَيمـة لـة زؤربـةي زؤري قانونـةكان، ئةطـةر كةَلـةتَيكي شـائيعين بَيـت         (مذدراء العذامني  )بةنيسبةت وشةي 

هاتووة لة هةموو وةزارةتةكانين بةو شَيوةية بووة، رةنطة كةَلةتي شائيع لـة هةنـدَي جـار    ( مدراء العامني)
نيسـبةت مةسـائيَي تةشـريعي،    بةر اسيت لة رووي صياكةوة خزمةت بة ئَيمة بكـات، نـةك هينمـان بكـات، بة    

 .ئَيمة تةنها ئةوةندة موالحةزةيةمان هةية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  باييز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة دابنرَيـت و ئي ـرار بكرَيـت لـةالي     ثَيشةكي بةنيسبةت ئَيمةوة وةكو ئـةم مةجَيسـةي كـة ئَيسـتا داوا كـرا     
جةنابتانــةوة، ئــةم مةجَيســة ئيشــةكةي ئةوةيــة كــة موناقةشــةي خوتــةي عامــةي وةزارةت و ئي ــرارو          
موتابةعةو ئةمانة، بةاَلم بةنيسبةت سياسةتي ماليةوة، ئَيمة ئةو جيهةتةمان نيية، ئَيمة ئي ترياح دةكةين، 

لــة ســةرووي وةزيــري ماليــةوة ئــةو سياســةتي مــالي و    مةجَيســةكة ئي ــترياح دةكــات بــؤ ســةرووي خــؤي،  
 .بةوجودي وةزيري مالية دادةر َيذرَيت
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بةنيسبةت لوكةوييةوة، ئةوة جةنابتان هةمووتان باستان كرد، بةاَلم من ثَيمواية ئةم مةجَيسة ئةوة نيية، 
نـةخَير ئـين و   كةوا قةراري هةموو شتَيا بدات، ئةو قـةرارةي كـة ئـةم دةيـدات وةزيـري تـةنفيزي بكـات،        

كاري رؤذانةي وةزير مةعَومة، ئين و كاري ئيداريية، ئين و كاري ماليةية، ئين و كاري ياسايية، رؤذانـة  
ئةمانة دةر وات، بةاَلم هةندَيا مةشاكيل هةية، يـان خوتـةي عامـةي وةزارات هةيـة، ئةمـة ثَيويسـت دةكـات        

ت، بؤ ئةوةي بةم شَيوةية بةو ئيتيراهـة ئيشـةكة   لَيرة ديراسةت بكرَيت و موناقةشة بكرَيت و ئي رار بكرَي
بكرَيت، ئةمة مةجَيسـَيكة، راسـتة كةليمـةي ئيستيشـاربان لـَي الدا، بـؤ ئـةوةي زيـاتر مشـولي بَيـت، ئَيسـتا            
ئي ترياحةكة واية ئيستيشاري البدرَيت مشوليرت بَيت، بةاَلم خؤي لة حةقي ةتدا دوو بةشـة، بةشـَيكي زؤري   

ارة بـة مةجَيسـةكة دةكرَيـت، بةشَيكيشـي ئةوةيـة ئـةو مةشـاكيالنةي كـة دَيتـة رَيـي           ئيستيشاريية، ئيستيش
 .وةزارةت و حةلي نيية، لَيرة حَولي بؤ دابنرَيت و وةزير جَي بةجَيي بكات، سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ئاخري صياكةتان  وَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 

 :ةر َيز عوني كمال بةزازب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  السادسة

 :اجمللس
 :يشكل يف الازار  جملس برئاسة الازير وي م يف ع ايتيف كاًل من -1
 .ع اًا/ وكيل الازار  -أ
 .اع اء/ املستشارون -ب
 .اع اء/ املدراء العامان يف الازار  -ج
ا ممن يرتأ  الازير االستعانة بيف عند ال رور  دون ان يكذان لذيف   ا  ا تصا  من دا ل الازار  او  ار م -د

 .حق التصايت
يتاىل اجمللس مناقشة اخلطة العامة للازار  واقراريا ومتابعة تنفيييا واقرتاح سياستما املالية واالقتصادية  -0

رتاح احللال العهليذة هلذا   ومناقشة التقارير الدورية عن الازار  ودراسة املعاقات اليت تعرتض مسري  اعهاهلا واق
ودراسة مشاريخأ القاانني واالنظهة والتعليهات املتعلقة باعهال الازار  وابداء الرأ  يف كل ما يعرض علييف مذن  

 .ق ايا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ليذنةي دارايي لةسةر ئةوة موالحةزةتان نيية،
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .موالحةزةيةكمان نييةهي  
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  باييز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هي  موالحةزةمان نيية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنـــةي ياســـايي  بـــةر َيزان، ئَيســـتا هـــةردوو ليذنـــةو جـــةنابي وةزيـــرين موتـــةري ن بـــةو صـــياكةي كـــة 
خوَينديانةوة، دةيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة، زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة         

 .دةسيت بةرز بكاتةوة، زؤر سوثاس، بةكؤي دةنب ثةسند كرا، بؤ ماددةي حةوت تكاية
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :تةمماددةي حةو
رَيكخســتين كاروبــاري كارمةنــداني مةركــةزي وةزارةت و خزمــةت كردنيــان  : بةر َيوةبةرايــةتي طشــيت ديــوان

دةطرَيتة ئةستؤو خزمةتي جؤراو جؤر ثَيشكةش بـة دايـةرةكاني مةركـةزي وةزارةت دةكـات، بـةجؤرَيا كـة       
ــت، هــةروةها سةرثةرشــيت ثاراســتين بينايــةكان و     ــدا مســؤطةر بكرَي ئــةوةش كــة هةيــة لــة  كــاري ضــاكي تَي

مةركةزي وةزارةتةكةدا دةكات و، ثالنةكاني بةشةكاني وةزارةت كؤدةكاتةوةو رَيكيان دةخات و، ئةو رَينمايي 
و راثؤرتانةش جَي بةجَي دةكـات كـة دَينـة وةزارةت و وةزيـر دةينَيـرَي بؤيـان، ئـةو كاروبـارة ئيدارييانـةش          

رةتةكةوة هةيةو ناكةوَيتة دةسةاَلتي ئةو رةرمانطانـة كـة   ضارةسةر دةكات، كة ثةيوةندييان بة ثسثؤري وةزا
ثَيوةي بةسرتاون، بةر َيوةبةرَيكي طشيت سـةرؤكايةتي دةكـات بر وانامـةي زانكـؤيي بةدةسـت هَينـا بَيـت و بـة         

 :ئةزموون و ثسثؤر بَيت و، ئةم رةرمانطانةي خوارةوةش واوةسيت دةبن ثَيي
 .بةر َيوةبةرايةتيي ئيدارةو خزمةتةكان -1
 .بةر َيوةبةرايةتيي خؤيةتي -0
 .بةر َيوةبةرايةتيي ذمَيرياري و وردبوونةوة -3
 .بةر َيوةبةرايةتيي ثالندانان و بةدواداضوون -2

 .بةر َيوةبةرايةتيي ئةندازة -8
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةزماني عةرةبي تكاية
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :السابعةاملاد  
تتذاىل تنظذيم شذؤون العذاملني مبركذز الذازار  ومذا يتعلذق بذامار  ذدمتمم وتقذديم            : مديرية الدياان العامذة 

اخلدمات املختلفة لدوائر مركز الازار  وما ي هن حسن العهل، واالشرا  على صيانة ابنية وما ادات مركز 
 مذات والتقذارير الذيت تذرد اىل الذازار       الازار  وجتهيخأ وتنسيق  طذط تقسذيهات الذازار  وكذيلك تنفيذي التا     

وحتذذال اليمذذا مذذن قبذذل الذذازير ومعاجلذذة االمذذار االداريذذة ذات العالقذذة با تصاصذذات الذذازار  الذذيت ال تذذد ل يف  
. صالحية الدوائر املرتبطة بما، يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعيذة ومذن ذو  اخلذرب  واال تصذا     

 :وترتبط بما
 .اخلدماتمديرية االدار  و -1
 .مديرية الياتية -0
 .مديرية احلسابات والتدقيق -3
 .مديرية التخطيط واملتابعة -2
 .مديرية اهلندسة -8

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةئيتان
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيزارة بكرَيتـة  ( قانانيةالمديرية الشؤون )كات بةنيسبةت ماددةي حةوتةم، ليذنةكةمان ثَيشنياري ئةوة دة
سةر ئةو موديريةتانة، بؤ، ضونكة بةر اسيت جةنابي وةزير موستةشارَيكي هةيـة، موستةشـاري قـانوني، كـة     

 .ئةكيد ئةو خةبرية لة قانون
ئةم موديرية، ئةطةر موديريةي عام بَيت، ئةطـةر موديريـةش بَيـت، هـةر مـودير حاصـل شـةهادةي        / دووةم

 .معيية، لةهةردوو حاَلةتجا
مةبةســت لــة يــةك بــووني وةزارةتــةكان، يــان دوو وةزارةت بكةينــة يــةك، تةرشــي ة، زيــاد كردنــي   / ســَييةم

ذمارةي موديريـاتي عامـة، خةرجيـةكي زؤرةو، بارطرانيةكـة لةسـةر وةزارةت، ئَيمـة لـة ليذنةكـةمان ثَيمـان          
ئيَحاق بكرَيـت بـة موديريـة،    ( ة للشؤون القانانيةمديرية عام)لةكو بكرَيت، كة ( 11)باشة ماددةي ذمارة 

، وابـزا  بـةر َيز وةكيَـي وةزارةتـين دانيشـتبوو،      (مديرية الدياان العامة)ئةو موديرية ببَيت بة يةكَيا لة 
لةكو بكرَيت موديريةي عامة بكرَيت بة موديرية ئيَحاق بكرَيـت  ( 11)كة ئةو رةئيةمان دا، يةعين مادةي 

 .، لةبةر ئةو هؤيانةي كة ثَين ئَيستا بامسان كرد، سوثاس(اان العامةمديرية الدي)بة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةاَلم لةهةمان كاتدا ضةند موالحةزةيةكمان هةية
ئةوةية ئَيمة ثَيمانواية ئةو شةرحةي لة تةرسـيالتي موديريـةي ديـواني عامـة هـاتووة،      / كةمموالحةزةي ية

ئةو تةرسيالتة زيادة، ثَيويست ناكات ئةو تةرسيالتة لَيـرة هـةبَيت، ئـةو تةرسـيالتة ئيمكـان هةيـة لـةنيزام        
 .داخيَي بَيت، ئةوة يةك

َََيـي  ئيمكان هةية موديري ديواني عام تةنها شةرحَيكي بةسي/ دوو يرأسذما مذدير عذام حاصذل     )يت بدرَييَت، ب
، بـة قةناعـةتي ئَيمـة ئةوةنـدة كاريـة، ئـةويرت هـةمووي        (على شماد   امعية ومن ذو  اخلذرب  واال تصذا   

 .بيَيتة نيزام
كة هةيتمان ئةوةية ئَيمة ثَيمانوايـة ثَيويسـت ناكـات لـةناو ياسـاكةدا موديريـات عامـة خـورد         / خاَلي سَييةم
موديريات، ثَيمانواية خورد كردنةوةي موديريات بيَيتة ناو نيزام داخيَي، بؤ ئةوةي وةزارةتي  بكرَيتةوة بؤ

مالية تووشي تةعديالتي قانوني نةبَيت، بَيتة ثةرلةمان هةموو جارَي تةشريعات، هةتا ئةطةر دةسةاَلتيشـي  
ر اسيت ئةم موديرياتة لةكو ببَيت و بدةييَن، ئةوة دةسةاَلتَيكي تةشريعيية بةر اسيت، بؤية ئَيمة ثَيمانواية بة

ئةو موديرية عامةيةي، ئـةو موديريةتـةي كـة ليذنـةي دارايـي ئي ترياحـي       ( َا ريهم)بيَيتة ناو نيزامةوة، 
، بــؤ ئــةوةي موديريــةي عامــةي (11)كــردووة، هَيشــتا مــةعَومين نييــة، ئَيمــة نةهاتووينــة ســةر مــاددةي 

وةكو موديريةت بَيت، ئيمكان هةيـة نـاوي لَيـرة بـَينت، لـة زبـين        شوئوني قانوني ئيَغا بكةين، بةاَلم ئةطةر
دةسةاَلدان داوة بة وةزير، بؤ ئيسـتيحداس و دةمـج   ( 15)دةسةاَلتي وةزيرين بَيت، ضونكة ئَيمة لة ماددة 

و ئيَغاي موديريات لة زبين وةزارةتةكةي خؤي، ئةمة كورتةي موالحةزةكاني ئَيمةية لةسةر ئةم ثرؤذةية، 
 .سوثاس زؤر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، جةنابي وةزير رةئيتان تكاية
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  باييز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةزارةتـي  ديارة موديريةتي ديواني عامة ئيشةكاني مةعَومة و ديارين كراوة، ئةو موديرياتانـة كـة ئَيسـتا هـاتووة لـة ياسـاي و      
دارايي كؤندا تيايدا بووة، تةسبيتين كراوة، ئَيمةش بؤية تةسبيتمان كردووة، لة هةمان ياساشدا دةسةَلات درابوو بة وةزيـري  
دارايي بؤ ئيستيحداسي موديريات، ئَيستا ئةوة ئةطةر زيكر بكرَي، يان زيكر نةكرَي، ئةوةش بة مةرجَيكةوة لة دوايي خؤمان، 

ا دةتوان  ضارةسةري بكةين، بةَلام من بةر اسـيت تَيبينيـةكم هةيـة لةسـةر موديريـةتي ياسـايي طشـيت،        لة نيزامةكةي خؤماند
موديريةي عامةي ياسايي، هةرضةندَيا دةضينة سةر ئةو باسة، بةس ئَيستا دارايي باسيان كرد، ديارة جـةنابي وةكيـل وةزيـر    

ةوة ئةو مةوزووعة دةبيـنم، جـاري يةكـةم ئَيسـتا سـََيماني، دهـؤك،       ر استة، هاتبوون، لَيرة قسةيان كردبوو، بةَلام من بة عةكس
هةرضـي مـولكي   : هةولَير، طةرميان، جاران موديريةتي ياسايي بوو، بووة دوو موحارةزة، ئَيستا بؤتـة ضـوار موحارـةزة، دووةم   

وسـةجةلة بـة نـا وةزارةتـي     ، م(للدولذة )ئةو كوردستانة هةية، هةتا ئةوانةي كة عايدي وةزارةتي زراعةن، هةمووي مةمَووكـة  
ماليةوة، عةقاراتي وةزارةتي دارايية، ضةندةها كَيشةي ر ؤذانة لةسةر ع ـود و ئةوانـة توومشـان دةبـَي، ئَيمـة ئـةو موديريةتـة،        
يةعين دةبَيت ريعَةن تةوةسووعي تَيدا بكةين، دواي تةوةسووعي ئـةو موديريةتـة، ئـةوة موديريـاتي تـابعي نيـة، ئـةو بةشـة         
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ة ناو دائريةكاني ترداية، بةَلام دةبَي شوَينَيا هةبَي كؤي بكاتةوة، ثَيمواية هي  وةزارةتَيا نية بةقـةدةر وةزارةتـي   ح وقيانة ل
دارايي ثَيويسيت بة موديريةتي عامةي ياسايي بَيت، بة تايبةتي ئَيستا بةشي ع ود، زؤربةي زؤري ع ود دةبـَي بةشـي ياسـايي    

 .َيدا بكاتةوة، سوثاسئَيمة جارَيكي تر ئيعادةي نةزةري ت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا ئةو ئةندامانةي كة دةيانةوَي قسـة بكـةن ناويـان دةنووسـ ، لـة سـر ةي سـَييةوة دةسـت ثـَي          
، شـََير حممـد، يـاوز درسـالن،     عليدةكةين، بةر َيزان ئةوانةي كة دةيانةوَي قسة بكةن ناويان نووسيوة، جالل 

، كوَيسـتان حممـد عبـداهلل، هـاذة     عذاير َي، دانا سـعيد صـؤم، حسـن حممـد سـوورة، ؤـال        ة سعيد  ة ع
 .د د وةرتَي،كةسي تر ماوة، نةخَير، كةرةمكة، رةرموو.سَيمان، د

 :بةر َيز جالل عَي عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ياسـايي هـةبَي، ضـونكة     ي(شذؤون )بايز دةكةم، كـة بةر َيوةبـةري طشـيت    . منين ثشتطريي شةرحةكةي كاك د
دائــريةي قــانوني، هــةتا ئةطــةر موديريــاتي عامــة، نــةك لــة وةزارات، ئيشــي ر ؤذانــةي ياســا دةكــات، ضــوونة    
مةحكةمةكة، لة ناو دائرية، دوايي ع ود ئيمزا كردن كة ثارةيةكي زؤرة، كة ر ؤذانة ضةندين ع ـود دةكـرَي،   

 .يمزا بكات، سوثاسئةطةر مودير عام نةبَي لةسةر عةقدةكة، ناتوانَي ئ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة شََيرخان
 :بةر َيز شََير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ......بةر اسيت ئةو قسانةي بةر َيز كاك شَي  بايز كردي لةسةر بةشي ياسايي، من هةمان ر ةئيم هةية،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ثاشـان طةيشـتينة   (1)، كاك جةاللين ئةوةي كرد، جارَي وةرنةوة سـةر مـاددة   ئةوة ماددة حةَدةية بةر َيز
 .ئةوَي باسي ئةوة بكةن

 :بةر َيز شََير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، من يةك ثرسيار دةكةم لة بـةر َيز كـاك   (إشرا  على صيانة األبنية: )بة نيسبةت ئةو موديريةتي هةندةسة

تةبعــةن خؤمـان دةزانــ  بةشــَيكي كةمـة، ئينرــا بؤضــي ئةطــةر   ( صذذيانة األبنيذذة)، شـَي  لةطــةَل كــاك رشـيد  
 .صيانةتي ئةبنية هةية، ئةو مةشاريعة طةورانة لة وةزارةتي ماليةية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار ياووز درسالن، كةرةمكة

 :عنهانبةر َيز ياووز خورشيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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مديرية الدياان )سةبارةت بة ناوي موديرية عاممةكة، لَيرة هاتووة : ضةند تَيبينيةكم هةية، يةكةميان من
ثشتطريي لة قسةكاني كاك : ، ئةوة يةك، دووةم(املديرية العامة للدياان)خؤي لة هةمو وةزارةتةكان، ( العامة

يرأسذما مذدير   )ر دةكةم تـةنها بنووسـرَي،   شَيروان دةكةم، بؤ ئةوةي ئةو تةرييَة زؤر زؤر زيادة، من ثَيشنيا
، (عام حاصل على شماد   امعيذة، و لذيف  دمذة ال تقذل عذن عشذر  سذناات و مذن ذو  اخلذرب  و اا تصذا           

سـاَلةي بـؤ دةستنيشـان نـةكرَيت، خيـربة و ئيختيياصـةكة هـي         ( 12)لةبةرضي، ضونكة ئةطةر ئةوة ئـةو  
ئــةو كاتــة، يــةعين ئةطــةر خدمةشــي نــةبَي دةتــواني قيمــةتي نيــة، ضــونكة جــةنابي وةزيــر خمــةوةل دةبــَي 

شةخيَيكي هاكةزايي بَينَيت، كة ناتواني ئمووري وةزارةت بسوورَييَن و وةزارةت تووشي شةلةل دةكات، ئـةو  
 .موديريانةش ر ةبت دةكرَي لةطةَلي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار حةمة سعيد، كةرةمكة
 

 :ة سعيد  ة عَيبةر َيز  
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تتاىل إدار  و تنظذيم شذؤون   ) منين ثَيمواية ئةو تةعريفة زؤر درَيذة، بؤية كورت بكرَيتةوة لة يةك دَيردا،
ــةو   (مبركذذز الذذازار )نــةك ( املذذاظفني و العذذاملني يف الذذازار   ــي دارايــي و هــةموو ئ ، ضــونكة هــةموو وةزارةت

وةزارةتةكان، ئةو ئيشراف و ئيدارةيان دةكات، ئيرت ثَيويست بة خدمةت و ئةوانـة  موةزةرانةي كة لة زبين 
والتنسيق بني  طط تقسيهات الازار  و كذيلك تنفيذي التا يمذات و دراسذة     )ناكات، كة دةَلَيي ئيدارة تةواو، 

ش ثَيويست ناكات بـاس  ، ئيرت ئةو موديريةتانة(التقارير اليت ترد إليما و حتال إليما، و معاجلة األمار اادارية
 .بكرَي، شئووني قانونين سةربةخؤ بَيت، ضونكة ئةهميةتَيكي تايبةتي هةية، سوثاستان دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار دانا سعيد، كةرةمكة

 :بةر َيز دانا سعيد صوم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يل و شـةرحَيكي يـةكرار زؤري تَيدايـة، بـؤ اوونـة      منين وةك كاك  ة سعيد ثَيمواية كة بةر اسيت تةراص
ئةوةي ثَيشنياري لَيذنةي ياسايي بـة بـاش دةزا  كـة ئـةو بةر َيوةبةرايةتيانـةي كـة لَيـرة هـاتووة البـربدرَي،          
لةبةر ئةوةي ئةوة دةضـَيتة زبـين نيزامـي داخيَـي خـودي وةزارةت، هـةروةها مةسـةلةي ئـةو تةعريفـةي،          

َََي  ئةو ثَين اسةيةي بؤ بةر َيوةبةري طشيت دةكرَي، ئةوين هةر البربدرَي، لةبةر ئـةوةي معيـارَيكي   ياخود ب
دةبَي ئةوةنـدة سـاَلةي هـةبَي، دةبـَي ئةوةنـدة      : عام هةية كة ئَيمة هةموو جار دووبارةي دةكةينةوة، دةَلَي 

ناكـات، لةبـةر ئـةوةي    شةهادةي جاميعي هةبَي و نازا  ضي، ثَيمواية ثَيويست بةو هةموو دووبارة كردنةوة 
تؤ معيارَيكي طشتيت هةية بؤ هةموو بةر َيوةبةرايةتيية طشتييةكان يةك شنت، دةكرَي تـةواوي سـةرلةبةري   
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ماددةكة بةو شَيوةية دابر َيذرَيتـةوة، بةر َيوةبةرايـةتي طشـيت ديـوان سةرثةرشـيت كاروبـارة كارطَيرييـةكان و        
ت، ثَيموايــة ئــةوة هــةموو ئةوةكــة لــة خــؤ دةطرَيــت، ئــةو  رةرمانبــةران و بةشــة جياجياكــاني وةزارةت دةكــا

تةعريفةي كة هاتووة بةر اسيت ثَيويسـت ناكـات، لةبـةر ئـةوةي ئيشـي ئـةو بةر َيوةبةرايةتييـة طشـتية تـةنها          
ــارة           ــين و ك ــات، ئ ــان دةك ــة جياجياك ــيت بةش ــة سةرثةرش ــودي وةزارةتةك ــَيوةي خ ــة ضوارض ــة ل ــة ك ئةوةي

ةرثةرشـيت رةرمانبـةرةكان دةكـات، ئيـدي ئـةو دوور و تةريـيَة بةر اسـيت        ئيدارييةكان جَيبةجَي دةكـات، س 
 .ثَيويست ناكات، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار حسن، كةرةمكة
 
 
 

 :بةر َيز حسن حممد سوورة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــريي وةزارةت و هــةيئاتي بكــةين، هــةموويان بــريت  لــة دةوا( 11)تــا مــاددة ( 1)ئةطــةر ســةيري مــاددةي 
َََي  هةر دة ماددةكة بكةينة يةك مـاددة، عينـواني    وةزارةت، هةمووشيان بَي عينوانن، لةبةر ئةوة دةكرَي ب

، ئيرت يةك بـة يـةك دائريةكـان لـة     (تتكان الازار  من الدوائر و اهليئات التالية)هةمووشي بةو شَيوةية بَيت، 
و كاك شَيروانين باسي كرد، ثَيويست بـةو تةراصـيَة ناكـات، مـاددةي     دواي يةكرت بذمَيرين، ضونكة هةروةك

، كةواتـة ئـةو تةريـيالتة، ئـةو     (حيدد بنظام إ تصذا  تشذكيالت الذازار    : )هةذدةهةمين هاتووة، كة دةَلَي
تةشكيالتة كة لة ناو ئـةو هينانـةدا هـاتووة، وةزيـر نيزامـي بـؤ دادةنـَي، بؤيـة بـة ر ةئـي مـن عينوانَيـا بـؤ              

َََيهةموو  ، هةمووشـيان  (يتكان الذازار  مذن الذدوائر و اهليئذات التاليذة     ): ئةوانة بة يةك ماددة بَي، ئةوين ب
 .بةدواي يةك دا بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة عايرسوثاس، ر َيزدار ؤال 
 :إبراهيم عايربةر َيز ؤال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ضــونكة (إدار )بكرَيتــة ( تنظذذيم)، لــة شــوَيين (تتذذاىل)ة دووبــارة صــياكة بكرَيتــةوة، ئـةو ماددةيــة ثَيويســت 

و )، هةموو دةكةوَيتة ذَير ئيـدارة، لـة نَيـوان    (تنظيم، ختطيط، تا ييف، رقابة)ئيدارة بةرراترة و رةرةهرتة، 
بةسـت ئةدائـة،   ، ضـونكة مة (حسذن أداء العهذل  )، بكرَيتـة  (ما ي هن حسن العهل و ما ي هن حسن أداء العهل

، كةليمةي تةؤيع دائيمـةن بـؤ بةرهـةمهَينان بـةكاردَيت،     (وااشرا  على صيانة أبنية و ما ادات الازار )
ــة     ــت ب ــناعةية، بكرَي ــاتر ص ــةؤيع زي ــاددةي  (تاحيذذد  طذذط تشذذكيالت الذذازار    )ت ــونكة م ، (أواًل( )3)، ض
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( إذن)، (تشذذكيالت)تةقسـيمات بكرَيتـة    تةشـكيالدان بـةكار هَينايـة، ئةطــةر بـَي  سـةير بكـةين، لــة شـوَيين       
التا يمذذات ) ،(التا مذذات)نــا  (تاحيذذد  طذذط تشذذكيالت الذذازار  و التنسذذيق بينمذذا و كذذيلك تنفيذذي )دةبَيتــة 
 .، زؤر سوثاس(الاارد 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كوَيستان خان، كةرةمكة
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 ...........من ثَين ئةوةي بَيمة سةر موالحةزةكةم، داواكارييةكم لة سةرؤكايةتي هةية، ئةوين 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةسةر ماددةكة ر جائةن، بر ؤ سةر ماددةكة
 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ............. مةرهوومة، ئةو كورديية كة دةيوَينيتةوة، بةر اسيت نا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .موالحةزةكةت، ئةطةر تيكراري بكةيت، سةحيب قسةكةت دةكةم
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيذنـةي ياسـايي   من دووبارةي دةكةمـةوة، مةسـةلةي ئـةو مةرجانـةي كـة دادةنـرَي بـؤ بةر َيوةبـةرة طشـتيةكان، ر اسـتة ثَيشـرت ل           

باسيان كرد كة ئةجنومةني وةزيران، كة كؤمةَلَيا مةرجي دانـاوة، بـةَلام بـؤ ئـةو مةرجـة، تـةنها دوو مـةرجي كـة بر وانامـةي          
سـاَلةكة  ( 12)زانكؤية، لةطـةَل ئـةزمووني و ثسـثؤر لـة هـةموو بةر َيوةبـةري طشـتييةكان دووبـارة دةبَيــتةوة، بـةَلام خزمـةتي            

سـاَل خزمةتةكـةش   ( 12)ي ضـية، يـان هـةر سـَيي بنووسـرَي، يـان هييـي نةنووسـرَي، بؤيـة داوا دةكـةم           نانووسرَي، هؤكارةكة
 .بنووسرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، هاذة خان كةرةمكة
 :مصطفىبةر َيز هاذة سَيمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اري كارمةنداني مةركـةزي وةزارةت، يـةعين بةر َيوةبةرايـةتي    لة ماددةي حةوتةم من تَيبيين ئةوةم هةية كة ر َيكخستين كاروب

طشيت ديوان تةنها ر َيكخستين كاروباري كارمةنداني مةركةزي وةزارةت و خزمةتكردنيان دةطرَيتة ئةسـتؤ، مـن ثَيموايـة تـةنها     
ــة،    ــةو بةر َيوةبةرايةتيي ــين و كارةكــاني ئ ــتين ئ ــةزي وةزارةت ناطرَيتــةوة، ر َيكخس ــة   كارمةنــداني مةرك ــةموو وةزارةتةك هــي ه

دةطرَيتـــةوة، ضـــونكة بةر اســـيت ئـــةوةي ئيشـــي تةنـــةقوالتي هـــةموو ئـــةو دةوائريانـــةي كـــة تـــابعي وةزارةتـــي ماليـــةن، لـــةو   
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بةر َيوةبةرايةتية دةكرَي، طواستنةوةي ر اذةية، ئةوةي دامةزراندنة، هةمووي لةو بةر َيوةبةرايةتية دةكـرَي، هـةروةها ثشـتطريي    
 .ي دةكةم، ئةوةي بة ناونةهاتين ئةو بةر َيوةبةرايةتيانة، لةبةر ئةوةي لة دةسةَلاتي وةزيرة، زؤر سوثاسلة لَيذنةي ياساي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .د د، كةرةمكة.سوثاس، ر َيزدار د
 :د د إبراهيم وةرتَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديريـةتي ديـواني عاممـة، تـةنها ئـةو تةراصـيَةي نـةبَي،        منين ثَيم باشة كة دةربارةي ماددةي حةوتةم، مو

تتاىل شؤون املديريات دا ل الازار  و العاملني فيما، يرأسما ماظذف بصذفة مذدير عذام أو بدر ذة      )بنووسرَي 
ئـةو موديرايـةتي ديكـةي كـة      ،(مدير عام حاصل على شماد   امعية أولية و مذن ذو  اخلذرب  و اا تصذا    

 .زيكر نةكردووة، زؤر سوثاسداخَي ديواني عاممةية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، لَيذنةي دارايي ر ةئيتان دةربارةي ئةو موداخةالنة، 
 :بةر َيز خورشيد د د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةوة ثَيمان باشـة، بةر اسـيت   ، ئ(املديرية العامة للدياان)، ببَيتة (مديرية الدياان العامة)تَيبينييةك هةبوو الي كاك ياووز، ناوي 

، ئَيمة لةطةَل ئةوةينة تةعريفةكة زؤر درَيذة و ناو هيناني ئـةو موديرياتانـة هـةمووي    (املديرية العامة للدياان)عةمةلي ترة، 
ل با بيَيتة ناو، يةعين ثةير ةو و ثرؤطرامي وةزارةت باشرتة، ئَيمة لةطةَل كةليمةي ئيدارة باشـرتة لـة تـةنزيم، كـة كـاك جـةما      

ئيشارةتي ثَيدا، ئيدارة شامَرتة، كوَيستان خان ئيشارةتي ثَيدان كة دةبَيت زيكر بكرَيـت ضـةند سـاَل خدمـةي هةيـة، ئَيمـة كـة        
، ئةوة لـة ياسـا مواصـةراتي خـؤي هةيـة، بـةثَيي ياسـا ئـةم تـةع  دةكـةن، هـةر ئةوةنـدةمان             (مدير)، يان (مدير عام)دةَلَي  

 .هةية، زؤر سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 لَيذنةي ياسايي ر ةئيتان،
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وةَلامةكان كاك خورشيد دايةوة، هةر ئةوةندة وةَلامم بوو، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير، رةرموو
 :يوةزيري دارايي و ئابوور/ بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمةش تةئيدي هةمان بؤضوونةكاني لَيذنةي دارايي و ياسايي دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .لَيذنةي ياسايي موقتةرةحتان هةبوو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيت، ئةطةر جـةنابي وةزيـر تةوز ـةكمان    ( ياان العامةمديرية الد)بَي، يان ( مديرية العامة للدياان)تةنها 

 .بداتَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير كةرةمكة
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةكو ئَيسـتا لـة دةوائـريي دةوَلةتـدا زؤربـةي      هـاتووة، تـاو  ( مديرية الديوان العامـة )وةَلالهي خؤي ر استة لَيرة 

 .ية، بةَلام ئةطةر ثةرلةمان دةبييَن ئةوةيان ر استرتة(مديرية الديوان العامة)زؤري 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي ئاخري صياكةتان  وَيننةوة، بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدان
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
 :املاد  السابعة

يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية أولية و مذن ذو  اخلذرب  و اا تصذا  تتذاىل إدار  شذؤون      : مديرية الدياان العامة
العاملني مبركز الازار  و ما يتعلذق بذأمار  ذدمتمم، و تقذديم اخلذدمات املختلفذة لذدوائر مركذز الذازار  و مذا ي ذهن حسذن أداء             

 ...اشرا  على صيانة أبنية و ما ادات مركز الازار  و تاحيد  ططالعهل و ا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيوة باسي ئيَغاتان كرد، كة شةرحةكةي تَيدا نةبَيت و ئَيسـتا جـارَيكي تـر دةيوَيننـةوة، تكايـة بـة ر وونـي        
 .بيخوَيننةوة

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :السابعةاملاد  

 .يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية أولية و من ذو  اخلرب  و اا تصا  :مديرية الدياان العامة
 كيفايةتة ئةوةندة،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موقتةرةحي لَيذنةي ياسايي، ثَيشنيارتان كرد ناوةكان تيكرار نةبَي، نةصةكةمان ثَي بدةن، بؤ ئـةوةي ر ةئـي   
 .ةنابي وةزير وةربطرين و بدةينة دةنطدان، كاك شَيروان رةرموودارايي و ج
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ريعَةن ئةوةي جةنابت وتت ر ةئي لَيذنةي قانةنيية، ئَيمة لةطةَل ئةوة نـ  تةراصـيل زيكـر بكـرَي، لةطـةَل      
ديـوان بكرَيـت، موديرياتـةكانين البـدرَي، صـياكةكةي       ئةوةين تةنها، تةنها شةرحَيا بؤ موديريةي عامةي

 .ئَيمة بةو شَيوةية كة كاك عةوني ئَيستا دةيوَينَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  السابعة

 :مديرية الدياان العامة
 .خلرب  و اا تصا يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية أولية و من ذو  ا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 لَيذنةي دارايي ر ةئيتان،

 :بةر َيز خورشيد د د سَيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تتاىل تنظيم شؤون العاملني مبركز الازار  و يِرأسذما مذدير عذام    )ر ةئي ئَيمة، حةق وابوو ئاماذةي ثَي بدرابا 
 .عيبارةتةكة باشرت بوو بةو شَيوةية، ئةوة (حاصل على شماد   امعية أولية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 جةنابي وةزير ر ةئيت لةسةر ئةو صياكةية،

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةس بة كورتي نـةك   وةَلالهي صياكةكة باشة، بةَلام حةقة ئيزارةيةكي ئين و كارةكةي تَيدا بكرَي باشرتة،

بة تةرييَي، يةعين مـةررووزة، ضـونكة ئـةو وةختـة ر ةنـب بَيـت ئـةنوا  و ئةشـكال تةحديـدي تـري تَيـدا            
 .بكرَيت ئةو مةوزووعة، ئَيمة موديرياتي ترمان هةية ئيشةكانيان بةيةكةوة نزيكة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة لَيذنةي ياسايي
 :ةريبةر َيز شَيروان ناصح حةيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةهةموو وةزارةتَيا موديريـةي ديـوان عامـة ئـين و كـاري مةعَومـة، هـي  مـودير ديـواني عاممـةك نيـة،            
موديريةتي ديوان عاممة ئين و كاري مةعَوم نةبَي، ئةطةر زيكري بكرَي، ئةطةر زيكري نةكرَي، كة دةَلَيـي  

عاممة وازحـة، ديسـان ئَيمـة نـةمانطوتووة نـةكرَيت، ئَيمـة       موديريةت ديوان عامة، ئيختيياصةكاني مودير 
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دةَلَي  ئيمكان هةيـة لـة نيـزام، كـة تةواوكـةري ئـةو ياسـايةية، تةريـيالتي بـدرَييَت، لـة ضوارضـَيوةي ئـةو             
 .ياساية، لةوَي ئيمكان هةية ئةو شةرحانةي هةموو ثَي بدرَي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةتان  وَيننةوة، دةيدةينة دةنطدان، دارايي ئةطةر ثَيشنياريشتان هةية، صـياكةي خؤتـان   ئَيستا ئاخري صيا
 .بكةن، هي ياسايي دةنطي نةهَينا، ئةوةي بةر َيزتان دةدةينة دةنطدان، كةرةمكة

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  السابعة

 :مديرية الدياان العامة
 .عام حاصل على شماد   امعية أولية و من ذو  اخلرب  و اا تصا  يرأسما مدير

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان طوَيتان لَي بوو، ئَيستا ئةو ثَيشنيارة دةدةينة دةنطدان، كـَي لةطةَلـة تكايـة دةسـيت بـةرز بكـات، زؤر       

( 5)ةسـةند كـرا، بـؤ مــاددةي    سـوثاس، كـَي لةطـةَل دا نيـة، شــةش كـةس لةطةَلـدا نيـة، بةزؤرينـةي دةنــب ث        
 .كةرةمكة

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم
 :بةر َيةوبةرايةتي طشيت بودجة

بةرثرسة لة ثالندانان و ئامـادةكردني بودجـةي هـةرَيم و لـة ثَيكهاتـة و قؤناكـةكاني بودجـةي طشـيت و لـة          
ياري بةرايي لةسةر هَيزي كار، كاري رةرمانطـةكاني هـةرَيم دةدات، دانـاني ثـارةي     بةشةكاني دةكؤَلَيتةوة، بر 

ثَيويستيان بـؤ مسـؤطةر دةكـات، ر اي خـؤي لةسـةر ياسـا جؤراوجؤرةكـاني دارايـي دةردةبر َيـت، توَيذينـةوة و           
نان ئـةجنام  لَيكؤَلينةوةي شيكاري لةسةر بارودؤخي دارايي و بودجةي بةردةست بة ثَيي شـَيوازةكاني ثالنـدا  

دةدات، دةركردنــي ر َينمــايي بــؤ جَيبــةجَي كردنــي بودجــة، بةر َيوةبــةرَيكي طشــيت ســةرؤكايةتي دةكــات، كــة   
بر وانامةي زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزا و ثسـثؤر بَيـت، لـةو بةر َيةبةرايـةتي و بةشـانةي خـوارةوة ثَيـا        

 :دَيت
 .بةر َيوةبةرايةتي خةرجييةكان -1
 .تي دةرامةتبةر َيوةبةراية -0
 .بةر َيوةبةرايةتي ميالك -3
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 .بةر َيوةبةرايةتي بةدواداضووني بزووتين بودجة -2
 .بةشي هةماهةنطي -8
 .بةشي توَيذينةوة و ئاماركردن -6

هةر بةر َيوةبةرايةتيةك يان بةشَيا، رةرمانبةرَيا بة ثَةي بةر َيوةبةر سـةرؤكايةتي دةكـات كـة بر وانامـةي     
 .ةن شارةزا و ثسثؤر  بَيتزانكؤي هةبَيت و خاو

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  النامنة

 :مديرية املاازنة العامة
تتاىل مسؤلية التخطيط و إعداد املاازنة ل قليم و دراسذة مكانذات و مراحذل املاازنذة العامذة و تقسذيهاتما و       

لدوائر ااقليم و تأمني إعتهاد املبالغ الالزمة هلذا، و إبذداء   ( الكاتامل)كيلك ااقرار األولي خلطط القاى العاملة 
الرأ  يف التشريعات املالية املختلفة و إ راء البحاث و الدراسة التحليلية للاضخأ املذالي و املاازنذة اجلاريذة وفذق     

د   امعيذة و مذن   أساليب التخطيط املالي و إصدار تعليهات تنفيي املاازنة، يرأسما مدير عام حاصل على شذما 
 :ذو  اخلرب  و اا تصا ، و تتكان من املديريات و األقسام اآلتية

 .مديرية  املصروفات -1
 .مديرية اايرادات -0
 .مديرية املالكات -3

 .مديرية متابعة حركة املاازنة -2

 .قسم التنسيق -8

 .قسم البحاث و ااحصاء -6

ة و مذذن ذو  اخلذذرب  و  و يذذرأس كذذل مديريذذة أو قسذذم ماظذذف بعنذذاان مذذدير حاصذذل علذذى شذذماد   امعيذذ       
 .اا تصا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 لَيذنةي دارايي ر ةئيتان،

 :بةر َيز خورشيد د د سَيم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي دارايي دةربارةي ماددةي هةشت، وةكو لة ئةصَي ثرؤذةكة هاتووة، ر ازيية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي ياسايي ر ةئيتان،
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دامـان، ئَيمـة ثَيمانوايـة موديريـةي     ( 11)ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةَلام هةمان موالحةزةمان هةية، ئـةوةي لـة مـاددةي    

يذة و مذن ذو  اخلذرب  و    يرأسذما مذدير عذام حاصذل علذى شذماد   امعيذة أول       )موازةنةي عاممة، تةنها ئيشارةت بـةوة بـدرَي كـة    
 .، موديرية عاممةش خورد نةكرَيتةوة، موديرياتةكانين بييتةوة ناو نيزامي داخَي، زؤر سوثاس(اا تصا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير ر ةئيت،
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة خراية دةنطةوة، بة نيسـبةتي موديريـةتي عـامي ديوانـةوة، بـة تةئكيـد هةميشـة هـةروان،         ديارة ئةو ر ةئي

 .ئَيمة لةطةَل ئةوةين، هؤيةكةي قانونية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لةطةَل ر ةئي ياسايي،
 

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَي

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 بةقةناعةتةوة،
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة مةوزووعةكة دةخرَيتة دةنطةوة، ئَيمة لة ناو ئيشةكةين بة ريعَي، ئةو مةوازيعانة، ئةو مةشـاكيالنة دةبيـن  بةر اسـيت،    

راصيل هةبوو، بةَلام تازة ئةوة تَيثةر ي، سوثاستان دةكةم، ئـةوة ئـةوين هـةر بةهـةمان شـَيوة      بؤية ثَيويستمان بة هةندَيا تة
موديريةتي موازةنة طةورةترين مةسئوليةتي لةسةر شانة، دةبَي زيكر بكرَيت، ئَيوة ئـةو ثةرلةمانـة   ( وإال)دةبَي، ضونكة ئةوة 

ََن لـة كـةيري وةزيـر ز    يـاتر كةسـي تـر قسـة بكـات، دةبـَي وةزيـر وةكـو بولبـول هـةموو           مانطَيا دانيشنت موناقةشة كرا، ناشهَي
ئيشةكاني موازةنة لةبةر بكات، يةعين، ئةوة لة هي  شوَينَيكي تر نية تةنها وةزير قسة بكات، بـؤ مـةعَوماتي بـةر َيزتان، مـن     

ةبة، بـؤ موسـائةلة، بـؤ    حةز دةكةم بزانن، موازةنةي عرياق، موديريةتي موازةنة قسة دةكات، وةزير بـانب دةكـةن، بـؤ موحاسـ    
هةندَيا تـةوز ات، بـةَلام موديريـةتي موازةنـة قسـةكان دةكـات، ئَيسـتا كـة واي لَيهـاتووة ئـةو موديريةتـة دةبَيـت ئيشـةكاني              
مــةعَووم بَيــت، ئيمزاكـــة بــؤ وةزيــر دةكرَيـــت، بــةَلام ئيشــي موديريـــةتي موازةنــةش مــةعَوم نـــةبَيت، هــةر هــي  نـــةبَي           

 .بة نيزام، بةَلام نيزام قوةتي قانوني نية، سوثاس مةسئولياتةكانيان، ر استة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بة نيسبةت بةس ثةرلةماني عرياق ر ةنطة وابَي، بةس ثةرلةماكاني تر ئيَتيزام بة نيزامةكانيان دةكةن، لـة  
، ئـةوة  نيزامةكةي ئَيمـةش ئةوةيـة بـةس وةزيـر قسـة دةكـات، ئةطـةر نيزامةكـة هاتـة طـؤر ين و ئيرـازة درا           

 .مةسةلةيةكي ترة، بةَلام ئَيستا ئيَتيزام بةو نيزامة دةكةين
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .عةروو، خؤ وةزير شةرت نية لَيي بزانَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شـكيَةي ئَيمـة ئةوةيـة ئـةو شـتانة دةبـَي لـة ليرانـةكان         جةنابي وةزير لة لَيذنةكان دةتوانن ئةوة بكرَي، مو
حةسم بكـرَي، لَيـرة بـؤ دةنطـدان دَيـت، دوو، سـَي كـةس دذي بَيـت، لةطـةَلي بَيـت، بيدةيتـة دةنطـدان، بـةَلام              
بةداخةوة خةريكة واي لَي بَيت، ناو ثةرلةمان بكرَيتة ئيشي ليرنةكان، ئةوة دةبَي ضـاكي بكـةين لـة نيـزام،     

دةبَيــت ئــةو شــتانة وازح بَيــت، مــن ســةدي ســةد تةئيــدت دةكــةم، هــةر كةســَيا لــة بوارَيــا    كــة دةطــؤر ين، 
 ئيختيياصي هةية، بةَلام ئةو ئيختيياصة با لةالي لَيذنةكان دةوري خؤي ببييَن، لَيذنةي دارايي ر ةئيتان،

 
 
 

 :بةر َيز خورشيد د د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديريةتـة، تـةوز اتي جـةنابي وةزيـر، مـن دةَلـَيم بـا ئـةو تةريـيَة بـؤ ئـةو            بةر اسيت لةبةر طرنطـي ئـةو مو  

موديريةتة هةبَي، ضونكة ئةو موديريةتة زؤر طرنطة، مةهامةكاني زؤر طرنطن، ئَيمة تةئيدي ر ةئي وةزيري 
 .دارايي و ئابووري دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ارةكةتان بكةن، يـان وةكـو خـؤي َـَييَن، ئاطادارمـان بكـةن، بـؤ ئـةوةي         لَيذنةي ياسايي ئةطةر سةحيب ثَيشني
 .بيدةينة دةنطدان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة كة ئةو ر ةئيةمان دا، ثَيمانوابوو بةر اسيت زياتر دةسةَلات بدةينة وةزيري مالية، بـؤ ئـةوةي لـة نيـزام بتـوانَي بـة كـةيفي        
ــؤ ــة        خ ــاتر ل ــات، زي ــاي دةك ــؤن ئيَغ ــؤر َي، ض ــؤن دةيط ــوارَي، ض ــة خ ــةت دَيت ــؤن موديري ــؤي، ض ــتيةكاني خ ــةثَيي ثَيداويس ي، ب

نيـزام تةواوكـةري قانونـة كاكـة، نـاتواني لةضوارضـَيوةي قانونةكـة بيـَيتة دةرَي، بـةَلام          : دةسةَلاتةكاني ئـةوة، ئـةوة يـةك، دوو   
ثَي بدرَيت، ئَيمة مانيعمان نية شـةرحَيكي ثـَي بـدةين، بـة نيسـبةت موازةنةكـة،       ئةطةر وةزير ثَييواية هي موازةنة شةرحَيكي 

ئيمكان هةية ئةو شةرحة لة نيزامين ثَيي بدرَيت، بـةَلام ر ةنطـة هةنـدَيا ئيختيياصـي موديريـةي عامـةي موازةنـةي زيكـر         
 .وة، زؤر سوثاسنةكرَيت، مةجبوور دةبَيت لة نيزام تةواوي بكات، ئةوة بؤ جةنابي وةزير دةطةر َيتة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤيــة ئَيســتا ثَيشــنيارةكةتان ســةحب كــرد، ئةصــَي ثرؤذةكــة وةك لــة قانونةكــة هــاتووة، بيخوَيننــةوة كــاك  
 .عةوني، بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدان، ئةصَي ماددةكة كة لة ثرؤذةكة ضؤن هاتووة بيخوَينةوة، كةرةمكة

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 :املاد  النامنة
 :مديرية املاازنة العامة

تتذذاىل مسذذؤولية التخطذذيط و إعذذداد املاازنذذة العامذذة ل قلذذيم و دراسذذة مكانذذات و مراحذذل املاازنذذة العامذذة و    
زمذة  تقسيهاتما و كيلك ااقرار األولي خلطط القاى العاملة، املالكات لدوائر ااقليم و تأمني إعتهاد املبذالغ الال 

هلا، و إبداء الرأ  يف التشريعات املالية املختلفة و إ ذراء البحذاث و الدراسذة التحليليذة للاضذخأ املذالي و املاازنذة        
اجلارية وفق أساليب التخطيط املالي و إصدار تعليهات تنفيي املاازنة، يرأسذما مذدير عذام حاصذل علذى شذماد        

 :ملديريات و األقسام اآلتية امعية و من ذو  اخلرب  و اا تصا ، و تتكان من ا
 .مديرية  املصروفات -1
 .مديرية اايرادات -0

 .مديرية املالكات -3

 .مديرية متابعة حركة املاازنة -2

 .قسم التنسيق -8

 .قسم البحاث و ااحصاء-6

و يذذرأس كذذل مديريذذة أو قسذذم ماظذذف بعنذذاان مذذدير حاصذذل علذذى شذذماد   امعيذذة و مذذن ذو  اخلذذرب  و          
 .اا تصا 

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 .بةر َيزان وةك طوَيتان لَيبوو، ئةصَي ماددةكة كة لة ثرؤذةكة هاتووة، نيزاميية، كةرةمكة

 :د د إبراهيم وةرتَي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طفتوطؤي لةسةر نةكرا ئةو ماددةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

د د، بة حةقي ةت موناقةشةكة لَيرة حةسر بوو، ئةنـدامانين  .ووس ، زؤر سوثاس بؤ دكَي ئةيةوَي قسة بكات، با ناويان بن
د ـد  . برهـان رشـيد، د  : تةوةقوعمان كرد كة موناقةشةيان كردووة، زؤر سوثاس بؤ جةنابت، ئةوانـةي كـة ناويـان نووسـيبوو    

 .َيزدار برهان رشيد كةرةمكة، عمر عبدالر ن، عمر صدي  هةورامي، ر عنهانوةرتَي، دانا سعيد صوم، سيوةيل 
 :بةر َيز برهان رشيد حس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 238 

( 15)من قسةم لةسةر ئةو ثَينج، شةش خاَلة هةية، دةربارةي موديريةتةكان دانراوة، بةر اسيت لـة مـاددةي   
ر خـؤي حـةقي   هةمان ياسا، سةير بكة، لة تةقريري لَيذنةشـدا جـوان ئيشـارةتي ثَيـدراوة، وةزيـ     ( 0)بر طةي 

ئيستيحداس و دةاي موديرياتي هةية، كة حةقي هـةبَي، ضـي ثَيويسـت دةكـات لـة قانونـدا ئـةوة ئيعـادةي         
تيايدا دةبَيت، ئةوة حوريةتي حةرةكةي داوة بةخؤي، خؤي ضؤن وةزارةت دةبـات بـةر َيوة، بيبـات بـةر َيوة،     

ناوهَينـان و ئـةو رةقةمانـة زيـادة،     ضةند موديريةت دروست دةكات، ضةند دةمج دةكات، بـةر ةئي مـن ئـةو    
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .د د إبراهيم وةرتَي رةرموو.ر َيزدار د

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

ــؤ        ــةو شــةرحةي كــة ب ــة نــاودا، بــةَلام ئ منــين هــةر تةئيــدي ئــةوة دةكــةم، كــة ئــةو موديريةتانــة نــةبن ل
 .راوة، شةرحةكة بيَب، تةنها موديريةتةكان نةبن، موديريةتةكان البربَين، زؤر سوثاسموديريةتةكة د

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار دانا سعيد صوم
 

 :بةر َيز دانا سعيد صوم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رت لـة ر اثؤرتةكـة هـاتبوو،    منين هةر ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي لَيذنـةي ياسـايي دةكـةم، وةك ئـةوةي ثَيشـ     
ََـَي  بر يارمـان دا     ثَين ئةوةي سةحيب بكةنةوة، لةبةر ئةوةي ئَيمة لة ماددةكةي ثَيشوو بة شَيوةيةك، بـا ب
كة هةرضي ئةو تةراصيالنة هةية، بيَيتة زبين ثـةير ةوي نـاوخؤي وةزارةت، ر اسـتيةكةي ثَيويسـت ناكـات،      

ة هةموو ماددةكـاني تـر بـؤ بةر َيوةبةرايةتيـةكاني تـر، هـةموو ئـةو        لةبةر ئةوةي ديسان دووبارة دةبَيتةوة ل
 .تةراصيالنة هاتووة، جا بؤية دةبَي ئَيمة ئاكامطري ب  لةو بر يارانةي كة دةدةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار سيوةيل خان، كةرةمكة
 :د د عنهانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ويرأس كل مديرية أو قسم ماظف بعناان )بةس رةقةرةي ئةخريي، دواي موديريةتةكان نووسراوة ( 5)ماددةي  بة نيسبةت

، من دةثرسم ئةطةر هةر موةزةرَيا و هةر موديرَيا دابنَي ، هـةمووي شـةهادةي جامعيـان    (مدير حاصل على شماد   امعية
لةوانةيـة بـةر َيز وةزيـري    : س نةضَيتة مةعهةد دةوام بكات، ئةوة يـةك، دوو هةبَي، مادام با مةعهةدةكان هةمووي دا ةين، كة

دارايي زؤر باشرت بزانَي، هةية خةرجيي دبَؤمـة، خـةرجيي مةعهـةدة، شـةهادةي دبَـؤمي هةيـة، هةيـة نـاَلَيم هـةموو، زؤر زؤر          
ة وةزيـر هـةموو شـتَيا بزانَيـت،     زياتر لـةوةى كـة دةرضـووي زانكؤيـة، وةك بـةر َيز سـةرؤكي  لَيذنـةى دارايـي وتـي شـةرت نيـ           
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مةعناي ئةوة شةرت نية ئةوةي دةرضووي زانكؤية هةموو شتَيا بزانَي، خاصةتةن دةرضووي ئَيستا رَيزم هةية بؤيـان، هةيـة   
ســاَلة، زؤر شــارةزايي هةيــة، زؤر زؤر زيــركرتة لــةوةى كــة دةرضــووي زانكؤيــة، مــادام ئةوانــة   02ســاَلة،  18خــةرجيي دبَؤمــة 

مةصرورات و ئريادات و قسمي تةنسي  و بوحوس و ئيحيا و ئةوانة، هـةموو موديريـة عامـة نينـة، بةشـَيكن يـان       موديرياتي 
قســمَيكن، لةبــةر ضــي،، ئــيال شــةهادةي جاميعــةى بــَين زانكــؤ بــَي، مــن لةوانةيــة بــةر َيز وةزيــري دارايــين بزانــَي، ثــَيم باشــة  

، ئةطةر شةهادةي دبَـؤمي هـةبوو   (صل على شماد  دبلام فها فاقمديرية او قسم ماظف بعناان مدير حايردس كل )بنووسرَي
و زيرةك بوو، شـارةزا بـوو و زؤر باشـرت بـوو لـةوةى كـة خـةرجيي زانكؤيـة، تةبعـةن هـةر هـةموومشان خـةرجيي زانكـؤ نينـة،               

ةييمـة، خـةرجيي   ئَيستاش قانون دةردةكةين لة ثةرلةماني كوردستان ئةنداماني ثةرلةمان، ئَيستا مـن بـؤ خـؤم خـةرجيي ئاماد    
دارم، لةوانةيــة شــارةزاييم لــة بةشــَيا هــةبَي لــة بةشــةكاني دي نــةبَي، هــةموومشان خــةريج نينــة و قــانونين دةردةكــةين،     

 .خةرجيي زانكؤ نينة و، سوثاستان دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بةر َيز كاك عومةر عبدالر ن رةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالر ن

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
بة حةقي ةت ئةم ياسـاية بـة تةصـدي  كردنـي مـاددةى ثَيشـووي، ئةمـة ئةياتـة تةناقوزَيكـةوة، ياسـايةكة           
لةينيةكي ثَيوة ديار دةبَي، ناكرَي ماددةيةك، كة بة ماددةى حةوتدا بة صوَليب ئةم ياساية تةحديـد دةكـرَي   

ي لـةناو وةزارةتـدا ديـواني عامـة دَيتـة خـوارَي،       كة دواي وةكيَي وةزيـرة و بـة تةسةلسـولي هـةرةمي وةزيفـ     
بةيةك دَير باسي لةسةر بكرَي كة ساحييب شةهادةى جـاميعي ئـةوةلي بـَي و دوايـي مةهامةكـةى تـةواو بـة        

باسـي لةسـةر ئـةوة     15نيزام تةحديد بكرَي و بةشةكاني بة نيزامَيـا تةحديـد بكـرَي، راسـتة لـة مـاددةى       
ةزارةت بــة نيــزام تةحديــد دةكــرَي، نيــزام مةجَيســي وزرا دةريــدةكات،  كــراوة كــةوا مــةهام و تةشــكيالتي و

تةحييل حاصل جةنابي وةزير عوزوةكي موتةزامنة لةو مةجَيسي ويزةرايـة ئـةبَي ئاطـاداري هـةموو ئـةو      
نيزامانة هـةبَي، وةكـو باسيشـي لةسـةر كـرا، نيـزام تةكميَـةى جَيبـةجَيكردني ياسـاكةية، نيـزام لـة ئيتـاري             

ضَي، هةموو شتةكاني، ناكرَيت بةبَي ئةو ياسايةكة جَيبةجَي بكرَيت، لةبةر ئةوة نيـزام و ياسـا   ياساكة دةردة
تةشـكيَةى ئـةم    16بـؤ مـاددةى    15تةكميَةى يةكرتين، ئةمة لة اليةك، لـة اليـةكي تـر، ئَيمـة لـة مـاددةى       

رَيـا بَيتـة خـوارَي و    وةزارةتة و تةعريفةى هةموو ئةو موديريةتانة دراوة، ناكرَي موديريـةي عامـة بـة ديَ   
باقي موديريةتةكاني ديكة بةم تةرييالتة بَي وةزير حةصري بكرَي لةوةى كة موهيمةكةى تـةنيا ئةوةيـة   

الببةين و ثَيويست بة هي  نيزامَيا ناكات لةسةري دةربكرَي  15لَيرة، ئةطةر وا بَيت كةواتة ئةبَي ماددةى 
اشرت بؤ جةنابي وةزيـر و بـؤ صـةالحيةتي وةزارةت ئةوةيـة     ئةطةر تةعريفةكةى لَيرة بكرَي، من ثَيم واية ب

كة بة نيزامَيا موهيمة و ئةركةكاني ئةو موديريةتانـة جَيبـةجَي بكـرَي، يـةعين وةكـو رةئيـةكي ثَيشـووي        
لَيذنةى ياسايي لَي بكرَي، بةآلم رَيزم هةية بؤ لَيذنةى ياسايي، من خؤشم ئيمزاشم لةسةر كردبـوو و دوايـي   

شيان كردةوة، نةدةبوا سةحب بكراباية،  رابا دةنطـةوة بيَعـةك ، بـةآلم بـؤ لـة نـةبووني       سةحيب رةئيةكة
ََةن دةبَي بةو شَيوةية نةر وات، نةئةبوو واي لَي بَيت، بةآلم ئةطـةر واشـي    ياساكة، من خةمي ياساكةمة، ئةص
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بَيتة خـوارَي بـةدواي    تةشكيَةى هةموو وةزارةتةكان و مودير عامةكةاني ثَي 15لَي هات كةواتة با ماددةى 
 .يةكدا، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار عومةر هةورامي رةرموو
 :بةر َيز عمر صدي  هةورامي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة موناقةشة كردني ئـةم ثـرؤذة ياسـاية لةبـةردةم دوو صـياكة بـووين، صـياكةيةكيان لـة دار شـتين ياسـاكة، ماددةكـاني،            

ــ ــةن لَيذنــةى داراييــةوة هــةبوو،            ص ــةت بــوو و ثشــتطريي لةالي ــي دارايــي ئــي حكوم ياكةيةكيان كــة مةشــروعةكةي وةزارةت
صياكةيةكيشيان كة لَيذنةى ياسايي هةيبوو بؤي كة بةرةو كورتكردنةوة ئةضوو، لة ماددةى يةكةم، ئَيستا ئـةم ثـرؤذة ياسـاية    

م بةرةو صياكةكةى لَيذنةى ياسايي ئاراستةي طرتووة، ناكرَي لةدواي ئةمة ماددةى يةكةمي ئةوها تَيثةربووة، لة ماددةى يةكة
ديسان بر واتةوة صياكةكةى، لة دار شتين هةر صياكةيةك دةبَي بر واتةوة بؤ ئةصـَل، يـةعين تـةناقوزَيا لـة صـياكةى ياسـايي       

ئـةو رةئيـةي لَيذنـةى ياسـايي هـةيبوو،      دروست ئةبَيت، تةصوةر دةكةم وا باشرتة وةكو ماددةى يةكةم ئَيمة لةسةري بـر ؤين و  
ئةوة تةبةني بكرَيت، لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة لةبةر ئةوةي مودير عامةى ديوااان تـةنها بةيـةك رسـتة تةريـيَةكةى داوة، مـن      
ثَيشنيار دةكةم بؤ هةموو مودير عامةكاني ديكة، هةمووي لةيةك ماددة كؤ بكرَيتةوة و هـةمووي بـةو دَيـرةى كـة درابـوو بـؤ       

وديريــةى عاممــة، بــؤ مــودير عاممــةى دَيــوان، بــةو دَيــرة كؤتــايي ثــَي بَيــت، ئــةوةي كــة تةريــيَةكةى لــة نيزامةكــةى جَيــي  م
 .ئةبَيتةوة، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى دارايي ئاخري رةئيتان بة نيسبةت موداخةلةي ئةندامة بةر َيزةكان
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
ئَيمة لةطةَل ئةوةينة ناوي موديريةكان، موديريات نةين ، تةنها شةرحةكةي، بؤ شةرحةكة لـة موديريـةي   
عاممة، موحاسةبة و موازةنة هةبَيت و لة موديريةي عاممة لَديوان نةبَين موديريةي عامـة لَـديوان وةكـو    

ََـَي  ئـةوة      جةنابي كاك شَيروان ئيشارةتي ثَيـدا، موديرييةكـة لـة هـ     ةموو وةزارةتةكانـدا هةيـة، ئـةتوان  ب
، هي  ثَيويسيت بة تةرييل ناكات، ضونكة لة هةموو وةزارةتَيا عرفأ كاملشروط شرعأمةعرورة، و اثعروف 

هةيــة و شــتةكة عورريــة و مةهامةكــةي بــاش دةزانــن، بــةآلم ئــةم شــةرحة بــؤ موديريــةي عاممــةى ديــوان   
يريةكي طرنطة و مـةهامي زؤر طرنطـة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة لةطـةَل ئةوينـة كـة         لَموازنة، شتَيكي نوَيية و مود

ثَيويستة تةريـيَةكة زكـر بكـرَي بـؤ ئـةوةى تووشـي هـي  ئيحراجَيـا نـةب  موسـتةقبةلةن، بـة نيسـبةت             
شــةهادةى جــاميعي، شــةهادةى مةعهــةد، و اهلل خــؤ ئَيمــةش لةطــةَل ئةوةينــة كــة خــةَلكَيا هةيــة هــةَلطري    

دة، بــةآلم زؤر بــة ئيمكانياتــة  و زؤر بــة قابَياتــة، يــةعين نــازا  لــة رووي ياســاييةوة رَي شـةهادةى مةعهــة 
دةدرَيت هةَلطري ناسنامةى، شةهادةى مةعهةد ببَيت بـة مـودير يـان نـا،، ئـةوة بـؤ ياسـا دةمينَيتـةوة، هـةر          

 .ئةوةي و هييي ترمان نية، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 رةئيتان،سوثاس، لَيذنةى ياسايي 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة هي  موالحةزةمان نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئــاخري صــياكةتان  وَيننــةوة بــؤ ئــةوةي بيدةينــة دةنطــدان، جــةنابي وةزيــر ئــاخري رةئيتــان ثــَين ئــةوةي  
 .بيدةينة دةنطدان

 :ييوةزيري دارا/بةر َيز بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ديارة ثَيشرت كة ئةو بر يارة واي بةسةر هات، كـة قسـةي لةسـةر بكرَيـت، باسـي موديرياتـةكان هـات، مـن         
ــةو        ــة، ئ ــامي موازةنةي ــةتي ع ــةرحةكةى موديري ــدم ش ــة، قةص ــات ني ــدم موديري ــن قةص ــا  وت، ومت م ثَيي

ةين، يةعين من هـي  لةطـةَل ئـةو زكـرةي نـيم،      شةرحةية قةصدم، ئةوةي تر كة زكرمان نةكرد، زكري نةك
بةآلم ئةو شةرحةى بة نيسبةتي موديريةتي عامي موازةنـة، نـةوةكو ئَيسـتاكة تةسـبيت كـراوة، ثـَيم ضـاكة        

 .ئةو شةرحة ََينَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يزامي رةرموولَيذنةى ياسايي ئاخري صياكةتان  وَينن بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدان، نوقتةى ن
 :ري  عبدالكريمؤبةر َيز ناسا ت

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر ثَيشنيارَيا هةبَيت، ئةبَي دوو كةس تةسنيةي بكات يان سَي كةس، ئةبَي  رَيتـة دةنطـدان، مـن ثـَيم     

و  واية ئةو رةئيةي كاك عومةر و ئةو بةر َيزة لةسةر ئةوةي كـة هـةر ضـوار موديريةتةكـة ماددةيـةك بَيـت      
دوايي بة ماددةيةكي موستةقيل وةصفي موديريةتةكان بكةين، لةبةر ئـةوةي ماددةكـة لـة رووي شـكَةوة و     
قانونةن زؤر ناشرينة، موديريةتَيا بة يةك دَير وةصف بكةى، دوايي موديريةتةكاني تر تةرييَي بدةييت، 

ن هةر ثَينريان ماددةيةك بَيت و من ثَيم باشة ئةو رةئية  رَيتة دةنطدان كة هةر ضوار موديريةتةكةية يا
دوايي بة ماددةيةكي موستةقيل وةصفي ئيشي موديريةتةكان بكةين، ثَيم واية  رَيتة دةنب، ضونكة دوو، 

 .سَي كةس تةرحي كرد
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي رةئيتان،
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شنيارةى كة تازة كاك خورشيد تةوز ي كرد بـة نيسـبةت موديريـةي ديـواني عاممـة، زؤر واقيعيـة،       ئةو ثَي

ــةبَي، زؤر        ــيالتي ن ــةر تةري ــةتا ئةط ــة، ه ــةكان هةي ــةموو وةزارةت ــة ه ــة ل ــواني عامم ــةي دي ــونكة موديري ض
وصـيةتَيكي  ئيعتيادية، بةآلم لةبةر ئةوةي موديريةتي موازةنةى عاممة، جةنابي وةزير تةوز ي دا كة خي

خاصي هةية، ئةوة َينَيتةوة باشة شةرحةكة، بةآلم موديرياتةكان، رةرعةكان البيَيت، وا بـزا  ئـةوة بـةو    
 .شَيوةية بَيت باشة، ئةطةر ئةمر بدةن بيخوَينمةوة بةو شَيوةية دوايي بدرَيتة دةنطدان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َََيوة دووبارة  .كاك عومةر موالحةزةكةت ب
 :َيز عمر صدي  هةوراميبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة ضةند كةسَيا لةسةر ئةوة كؤك بووين بةوةى كة صـياكةى مـاددةى ثَيشـوو ضـؤن كـرا، صـياكةى ماددةكـاني داهـاتووش         
 هةر ئـةوها بكـرَي، ئـةوةي كـة مـن ومت، ئـةو موديريةتـة عاممانـةى كـة مـاون هـةمووي لـة ماددةيةكـدا ئَيمـة ئـةتوان  كـؤي                

بكةينةوة، لة خوارةوة يةك دَيري بؤ بنووسرَيت، ئةوين بؤ مـودير عاممةكةيـة، سـيفةتَيكي هـةبَيت، ثـاش ئـةوة، ئـةوةي كـة         
هاتووة، ئةمـة بـة نيـزام تةريـيَي      15تةرييَة لة نيزامةوة، هةر وةكو لَيذنةى ياسايين ثَيشرت ئاماذةى ثَيدابوو، لة ماددةى 

بة نيسبةت ئةوةى كـة بـةر َيز وةزيـر، يـةعين زؤر زؤر داكـؤكي لـَي ئـةكات، موديريـةى          ئين و كاري وةزارةت تةرتيب دةكرَي،
عاممةى موازةنة، ئةوين هةر بة هةمان شَيوة، تةرييَةكةى لةناو نيزامدا ئةتوانَي جَيي بكرَيتةوة، هةر كةسَيكين لة ئـين  

ة، بــايي ئةوةنــدة دةزانَيــت كــة ئةمــة، ئــةم  و كــاري مــالي يــان قــانوني ئاطــايي هــةبَيت، كــة وتــرا موديريــةى عاممــةى موازةنــ  
 .موديريةتة مورتةبيتة بةم كار و بارة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرم بكة
 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر نـةكرَي، نـةك   ثَيشنيارةكةى لَيذنةى قانوني تةنها ئةوةية كة موديرياتةكاني تابيعي موديريةتي عاممة زك

شةرحي تةراصيَي ئةو موديرياتانة نةكرَي، يةعين هةندَي لـة ئةنـدامان وا بـزا  واي لـَي حـاَلي بـوون كـة        
تقرتح اللجنة :) ئي ترياحي لَيذنةى قانوني ئةوية كة هي  شةرحَيا بؤ ئةو موديرياتانة نةكرَي، ئةمة دةَلَي

 (.لالسباب الاارد  يف الفقر  السابعة من ييا التقريرعدم ذكر املديريات التابعة هلي  املديرية العامة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية با لَيذنةى ياسايي خؤيان رةئيةكةى خؤيان تةوزيح بكةن
 :ا د ابراهيم عَي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رحي موديريةتةكـة نـةكرَي،   تةنها ئةوة بوو كة موديرياتي تابيعي موديريةتي عاممة زكر نةكرَي، نةك شـة 

 .ئةوة نةهاتووة لة تةقريرةكة، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةى ياسايي رةئيتان تكاية
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ا د زؤر راستة، ئةطةر موالحةزةى راثؤرتةكةى خؤمان بكةين، دةَلَي.قسةي د

 :سابعأ 
تقرتح اللجنة عدم ذكر املديريات التابعة ملديرية الذدياان العامذة و عذدم ذكريذا يف القذانان      :)  :دة السابعةاثا 

، (ذات املديريات لصالحية الازير و نص مشروم القانان على ذلك يف الفقر  النانية مذن املذاد  النانيذة عشذر     
 .َينَيتةوةواتا شةرحةكة ََينَيتةوة بةس وردكردنةوةى موديرياتةكان نةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئاخري جار بيخوَيننةوة، ئةوةش لةطةَل موقتةرةحةكاني ئةو بةر َيزانةش يةك ئـةطرَي، بـؤ ئـةوةي بيدةينـة     
 .دةنطدان

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : املاد  النامنة

و اعذذداد املاازنذذة لالقلذذيم و دراسذذة مكانذذات و مراحذذل املاازنذذة العامذذة و    تتذذاىل مسذذؤولية التخطذذيط : مديريذذة املاازنذذة العامذذة 
 تقسيهاتما، و كيلك االقرار االولي خلطط القاى العاملة، املالكات لدوائر االقليم و تأمني اعتهاد املبذالغ الالزمذة هلذا و ابذداء الذرأ      

لية للاضخأ املالي و املاازنة اجلارية، وفق اساليب التخطيط املذالي  يف التشريعات املالية املختلفة، و ا راء البحاث و الدراسات التحلي
 .و اصدار تعليهات تنفيي املاازنة، و يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية و من ذو  اخلرب  و اال تصا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَينديانةوة ئةخةينـة دةنطـدان، كـَي    بةر َيزان، طوَيتان لَي بوو، ئَيستا ئةو موقتةرةحةى كة لَيذنةى ياسايي 
لةطةَلداية تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة،، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية، بة زؤرينةى دةنب ثةسند كرا، شةش 

 .كةس دذيةتي، بؤ ماددةى نؤ تكاية
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى نؤيةم
 اسةبةي طشيتبةر َيوةبةرايةتي موح

سةرثةرشيت كردني سيولةي نةختينةى خةزينةى طشيت و ضؤنيةتي دةستكاري كردني، بؤ جَيبـةجَيكردني  
بودجةى طشيت هةرَيم، بة هةردوو بةشـةكةيةوة، بةشـي بةردةسـت و بةشـي وةبـةرهَينان دةكـات، هـةروةها        

جنامــةكاني جَيبــةجَيكردني ثةرةثَيــداني سيســتةمي موحاســييب طوجنــاو بــؤ رَيكخســتين اليــةني دارايــي و ئة
كؤنرتؤَلي موحاسييب دةستكاريكردني دارايي لةسةر هةموو يةكة جَيبةجَيكارةكان دةكات، روونكردنةوةكاني 
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ــات،           ــاري دةك ــرَي، دي ــ  دةك ــؤ داب ــان ب ــةزة ثارةي ــة مةرك ــة ل ــومي ك ــةرتي حك ــةكاني ك ــؤ يةك ــييب ب موحاس
ــاو س     ــة بةرض ــييب دةخات ــولي موحاس ــي ئوص ــة ثَي ــةكاني ب ــةر   ئةجنام ــاوةخؤ بةس ــاوديري ن ــتةمةكاني ض يس

دةســتكاري كردنــي ئــةموالي طشــيت ثــةرة ثــَي دةدات و ثَيداويســتيةكاني ســةركةوتنيان بــؤ رةراهــةم دةكــات، 
سةرثةرشيت جَيبةجَي كردنيان دةكات بة ضاودَيري كردني خةرجي رابوردوو، خةرجي ثَيشوو، لَيكؤَلينـةوة  

َي كردنيان بـة وةزارةتةكـة دةسـثَيردرَيت، بةر َيوةبـةرَيكي طشـيت      لةسةر ثَييية داراييةكان دةكات كة جَيبةج
سةرؤكايةتي دةكات، كة بروانامةى زانكؤي هةبَيت و خاوةن ثسـثؤر و شـارةزا بَيـت، لـةم بةرَيوةبةرايـةتي و      

 :بةشانةى خوارةوة ثَيا دَيت
 .بةر َيوةبةرايةتي كاروباري نةخت-1
 .نةوةبةرَيوةبةرايةتي لَيكؤَلينةوة و توَيذي-0
 .بةر َيوةبةرايةتي بانكةكان-3
 .بةر َيوةبةرايةتي ضاثةمةني-2
 .بةر َيوةبةرايةتي رَيكخراوة جةماوةرييةكان-8
 .بةر َيوةبةرايةتي مومتةلةكات-6
 .بةر َيوةبةرايةتي سيستةمي موحاسةبةي مةركةزى-1
 .بةشي ورد بيين ذمَيرياري خةزينةكان-5
 .بةشي يةكخستين ذمَيرياري-9

 .َيوةبةرايةتي خةزينةكانبةر -12
خةزَينــةكاني ثارَيزطاكــان و رةرمانطــة داراييــةكاني قــةزا و ناحيــةكان ســةر بــة بةر َيوةبةرايــةتي طشــيت  -11

 .موحاسةبةوة دةبن
هةر بةر َيوةبةرايةتيةك يـان بةشـَيا، رةرمانبـةرَيا سـةرؤكايةتي دةكـات كـة بر وانامـةى زانكـؤي هـةبَيت و          

 .خاوةن شارةزا و ثسثؤر بَيت
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  التاسعة
تتاىل االشرا  علذى السذيالة النقديذة للخزينذة العامذة و كيفيذة التصذر  بمذا لتنفيذي املاازنذة العامذة            : مديرية احملاسبات العامة

م لتنظذيم اجلانذب املذالي لنتذائج تنفيذييا، و السذيطر        لالقليم بقسهيما، اجلار  و االسذتنهار ، و تطذاير النظذام احملاسذيب املالئذ     
احملاسبية للتصرفات املالية جلهيخأ الاحدات املنفي  هلا، و حتديد البيانات احملاسبية لاحدات القطام احلكذامي املهالذة مركزيذأ، و    

تذافري مسذتلزمات جناحمذا و     عرض النتائج وفق االصال احملاسبية و تطاير نظم الرقابذة الدا ليذة للتصذر  بذاالماال العامذة و     
االشرا  على تنفيييا مبا يف ذلك الرقابة السذابقة و الالحقذة للصذر ، و التحقيذق يف املخالفذات املاليذة الذيت ينذاط امذر تنفيذييا           

 :للازار ، يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية و من ذو  اخلرب  و اال تصا ، و تتكان من املديريات و االقسام االتية
 .مديرية االمار النقدية-1
 .مديرية الدراسات و االالاث-0
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 .مديرية املصار -3
 .مديرية املطباعات-2
 .مديرية شؤون املنظهات اجلهايريية-8
 .مديرية املهتلكات-6
 .مديرية النظام احملاسيب الالمركز -1
 .قسم تدقيق حسابات اخلزائن-5
 .قسم تاحيد احلسابات-9

 .بات العامة مديريات  زائن احملافظات و الدوائر املالية يف االق ية و النااحيترتبط مبديرية احملسا-12
 .و يرأس كل مديرية او قسم، ماظف بعناان مدير، حاصل على شماد   امعية و من ذو  اخلرب  و اال تصا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى دارايي رةئيتان،
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةينة، تـةنها نـاوي موديريـات زكـر نـةكرَي، موديريـات و بةشـةكاني، ئةقسـام زكـر          
 .نةكرَي، ئةطةر نا لةطةَل دةقي ماددةكةينة

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سوثاس، لَيذنةى ياسايي رةئيتان،
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش لة زمين راثؤرتةكةمان هةمان رةئيمان هةية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير رةئيت،
 :وةزيري دارايي/بةر َيز بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش بة هةمان رةئي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـيوةيل خـان، نةسـرين خـان، كـاك جـةمال،       : ةوَي قسة بكةنئةنداماني ثةرلةمان، ئةو بةر َيزانةى كة ئةيان
 .بةشري، بةر َيز عومةر نورةديين، سَيوةيل خان كةرةم بكة.د

 :ا د عنهانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ََــَي   بــة نيســبةت مــاددةى نؤيــةم، بــة كورديةكــةي بةر َيوةبةرايــةتي موحاســةباتي طشــيت، تةبعــةن ئةطــةر ب
وةبةرايــةتي ذمَيريــاري طشــيت، باشــرتة، موحاســةبة بــة عةربيــة، ذمَيريــاري بــؤ خــؤي كورديــة، بــةر َيز   بةر َي

وةزيري دارايين دةزاني، بة نيسبةت ئةورةقةرانةى كة بةر َيوةبةرايةتيةكان نووسراية، ئةطـةر بر ياريـان دا   
شـنياري ثَيشـوو دةكـةم، ثَيشـم     ئةو بةر َيوةبةرايةتيانة نةنووسرَيت تةبيعيـة، ئةطـةر بنووسـرَيت، هـةمان ثيَ    

 .، زؤر سوثاس(حاصل عَى شهادة الدبَوم رما روق)خؤشة بيخةيتة دةنطدانةوة، ئةوةى 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار نةسرين خان رةرموو
 :مصطفىبةر َيز نةسرين ؤال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةبةرايةتيةكان بكرَيـت و تـةوزيح بـدرَين مـن بةالمـةوة شـتَيكي       ديارة لةسةر ماددةى نؤ، ئةطةر باسي بةر َيو
خةراث نية، بةآلم مـن لـةو موديريةتانـةى كـة هةيـة لةسـةر خـاَلي ثَينرـةم ثرسـيارةكةم ئاراسـتةي بـةر َيز            
ــية و     ــاري رَيكخـــراوة جةماوةرييـــةكان، ئـــةم بةر َيوةبةرايةتيـــة ضـ وةزيـــر دةكـــةم، بةر َيوةبةرايـــةتي كاروبـ

 .ئيشةكةى ضية،، زؤر سوثاس مةهامةكةى ضية،،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، رَيزدار كاك جةمال رةرموو
 :ابراهيم عايربةر َيز ؤال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ئَيمـة تـةنها دوو جـؤري    (مبذا يف ذلذك الرقابذة السذابقة و الالحقذة للصذر       )من بةس موقتةرةحَيكم هةيـة،  
ََـَي  : مان هةية، سَي جؤرن، ثَيي ئةَلَينرةقابةمان نية، جؤرَيكي تريش : الرقابة اثالزمة، باشرت دةبَي ئةطةر ب

 .ئةوة ئيزارة بكرَيت بةسة، زؤر سوثاس( الرقابة السابقة واملالزمة و الالحقة للصر )
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشري رةرموو.سوثاس، رَيزدار د
 :تؤري  بشري خَيل.بةر َيز د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

بةراسـيت زؤر  ( ضـؤراوطة )هـاتووة،  ( ضـؤراوطة )بـة  ( سذيالة )، (تتاىل االشرا  علذى السذيالة  )لة تةرجومة كوردييةكةدا هاتووة، 
واتـا ئـةو ثـارةي كـةوا     ( سـيولةي مـاددة  )، (سيولةى ماددةيـة )، (سيالة)، ئَيمة لَيرة مةبةستمان لة (سيالة)زؤر دوورة لة ماناي 

، ئـةوةي كـة لـة سـيالوكةى ئـاوةوة      (مـزراب )سـيولةى ئـةوةي كـةوا تةرجومـة كـراوة بـة ضـؤراوطة، واتـا          قوةتَيكي هةية، بةآلم
هاتووة، بؤية يةعين هي  عةيبَيا نية ئةطةر ئَيمة وشةيةكمان لة كوردي نـةبَي، نةرسـي وشـةكةى عـةرةبي بـةكار بينينـةوة،       

بؤية ئَيمـة ثـَيم وايـة سـيولةكة بةكاربينينـةوة لـة كـوردي،         دةَلَي  سيولةي نةقدي، بةكاري دَينينةوة، هي  موشكيَةمان نية،
مةعنايةكة زياتر دةدات و مةسةلة ضـؤراوطةش مةعنايـةكي تـر نـادات، خـاَلي دووةم مـن تةئكيـدي دةكةمـةوة و ثشـتطريي لـة           

اربَي، ئةطةر بؤ ثَيشنيارةكةى رةري م دةكةمةوة، كةوا باسي لةوة كرد كة شةهادةى جاميعي مةرج نية بؤ هةموو شوَينَيا بةك
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مودير عاممةكان بَيت، خؤ ئَيمة لَيرة مودير عاممان نية، موديريادان هةية، موديرياتين ئَيمة هةر هةمووي، باشة ئَيمة لـة  
مةعهةدي رـةني، قسـمي موحاسـةبةمان هةيـة، باشـة لـة قسـمي موحاسـةبة ضـي بكـةن ئةوانـة ئةطـةر مـوديري قسـمت داواي               

ين ثشتطريي لةو راية دةكةم و ثـَيم باشـة ئـةوانين لَيـرةدا شـوَينَيكيان بـؤ بكرَيتـةوة و، زؤر        شةهادةى جاميعي لَي بكةى، من
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَي، نوقتةي نيزاميت هةبوو، رةرموو
 :بةر َيز ثةبان عبد الكريم عبدال ادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََ( ضؤراوطة)لةسةر ئةو وشةية   .، سوثاس(جوولةى نةختينةيي)َين دةتوان  ب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار عومةر نورةديين رةرموو
 :بةر َيز عمر  دام  خدر نورةديين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة راستيدا، لةم ياسايةدا هاوسةنطي نَيوان شكل و مةزموون تَيدا بةرجةسـتة نـابَي، ئةمـة بـؤ خـؤي كـة كـة        
اكة ديار دةبَي، لةبةر ئةوةي ثَيويست بوو هةر ضي بةر َيوبةرية طشتيةكانن، بة يةك ماددة سيمايةكة بة ياس

هاتباية كة وةزارةت ئةم بةر َيوةبةرية طشتيانةى دةبَي، يةك، دوو، سَي، ضوار، ثَيويست بةم هةموو تةراصيل 
ويست نةبوو، لةطةَل ئةوةشدا و ئةو هةموو روونكردنةوة و ئةو هةموو ئاماذةدان بة بةرَيوةبةرايةتيةكان ثَي

مــن تةئيــدي ئــةوة دةكــةم كــة لــةم ماددةيــةدا ديســان بةر َيوةبةرايةتيــةكان زكــر نــةكرَين، لةطــةَل ئةوةشــدا   
سةرثةرشيت سيولةى نةقدي، ئايـا سةرثةرشـيت   : ثرسيارَيكم هةية لة جةنابي وةزير، لة سةرةتاوة نووسراوة

 يان ئيدارة باشرتة،، زؤر سوثاس،
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 سوثاس، لَيذنةى دارايي رةئيتان،
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـةكار بَيـن ، هـي     ( سـيولة )ئَيمـة لةطـةَل ئةوةينـة كةليمـةى     : بةراسيت ئَيمـة دوو تَيبينيمـان هةيـة، يـةك    

: مةبةسـت لـة سـيولة ضـية،، دوو     عةييب تَيدا نية، يةعين بةراسيت موعةبرية و خةَلكةكة هـةموو دةزانَيـت  
ئَيمة لةطةَل ئةوةينة رةئي كاك جةمال، ريعَةن رةقابةي سابي ة و الزبة و الحي ة زكر بكرَيت، بؤ ئـةوةي  

 .ياسايةكة شكَي تةواوتر دةبَي و موعةبري تر دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى ياسايي،

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة هي  موالحةزةمان نية، ئةوانةى تر ئاراستةى جةنابي وةزير كراوة، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بشـري ثشـتطريي لـَي كـرد،     .لَيذنةى ياسايي رةئيتان بة نيسبةت ئةو ثَيشـنيارةى كـة سـيوةيل خـان كـردي و د     

 رةئيتان،
 :ةريبةر َيز شَيروان ناصح حيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لة هـي  ياسـايةك ئـةو مةرجـةمان دانـةناوة، ئَيسـتاش ضـةندين ئةنـدامي ثةرلـةمان داوايـان كـردووة،            
مةرروز واية ئةمة بدرَيتة تةصويت بؤ ئةوةي يةك ال بكرَيتةوة، عةجةبا بة نيسبةت دبَؤمةوة، هةر وةكـو  

ةست  لةسـةر تةصـوييت موديريـات، ئةطـةر موديريـات جَيطـةى       خؤي سيوةيل خان ئيشارةتي ثَيدا، ئَيمة بو
نةكراوة، ئةوة تةصويتةكة لة جَيطاي خؤي نابَي، بةآلم ئةطةر موديريات ماوة، ئةوة ئـةو وةخـيت مةسـةلةي    

 .دبَؤمةكة دةدرَيتة تةصويت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةحي لَيذنةى ياسايي بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطداندروستة، ئَيستا ئاخري صياكةتان  وَيننةوة، موقتة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  التاسعة
تتاىل االشرا  علذى السذيالة النقديذة للخزينذة العامذة و كيفيذة التصذر  بمذا لتنفيذي املاازنذة العامذة            : مديرية احملاسبات العامة
و االسذتنهار ، و تطذاير النظذام احملاسذيب املالئذم لتنظذيم اجلانذب املذالي لنتذائج تنفيذييا، و السذيطر              لالقليم بقسهيما، اجلار 

احملاسبية للتصرفات املالية جلهيخأ الاحدات املنفي  هلا، و حتديد البيانات احملاسبية لاحدات القطام احلكذامي املهالذة مركزيذأ، و    
نظم الرقابذة الدا ليذة للتصذر  بذاالماال العامذة و تذافري مسذتلزمات جناحمذا و         عرض النتائج وفق االصال احملاسبية و تطاير 

االشرا  على تنفيييا مبا يف ذلك الرقابة السابقة و الالحقة و املالزمة للصذر ، و التحقيذق يف املخالفذات املاليذة الذيت ينذاط امذر        
 .خلرب  و اال تصا تنفيييا بالازار ، يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية و من ذو  ا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةى نيزامي، كةرةمكة
 :بةر َيز عمر  دام  خدر نورةديين

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة ثرسيارَيكمان ئاراستةي جةنابي وةزير كـرد، وةآلمةكـةبان وةرنةطرتـةوة، سـةبارةت بـة ئيشـراف يـان        

 ئيدارة،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 مكة جةنابي وةزير،كةر
 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةر َيز بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موديريـةتي  : بةراسيت دوو ثرسيار كرا، بةآلم ئةوة بـوو ئَيسـتا وا مـةجال درا بـة مـن، يةكـةميان ئـةوة بـوو        
ي ئةو رَيكخراوانة ئـةكات  شوئوني مونةزةماتي جةماهريي ضية،، ئةم موديريةتة، موديريةتَيكة ئين و كار

كــةوا ئَيســتاكة مينــةحيان ثــَي ئــةدرَي و ئــةوان حيســاباتيان هةيــة    و ميزانــي موراجةعــةيان هةيــة،           
موتابةعةي ئين و كاريان هةية، هةروةها موتابةعةي تةسريَي مومتةلـةكاتيان هةيـة، ئـةوة بـة نيسـبةتي      

، بةراسيت ئَيمـة ئـةم صـياكانةى كـة     (خزينة العامةتتوىل االشراف عَى السيولة الن دية لَ)ئةو، بة نيسبةتي 
ــة و       ــت و هَيناومان ــةنيمان كردبَي ــةبَيت لــة خؤمانــةوة تةب ــتووة، ئــةوة ن ــرة دامانر ش ــة و لَي ــتا هَيناومان ئَيس

اثفعولة، طةر اينةتةوة سةر ياسـاكاني ثَيشـووتر،    نافيداماناوة، طةر اينةتةوة سةر قانوني عرياقي كة ئَيستاكة 
شوَيين ترين ئيستيفادةمان كردووة، ئَيمة ثَيمان باشة كة ئيشراف لةسةر سيولةى نةقدي نةك  لة هةندَيا

ئيدارة، ئيدارة دان بؤ سيولةى نةقدي نازا ، نةوعَيكة يةعين، هـةر ئـةبَي ئيشـراف بكـرَي، ضـؤن، سـيولةى       
 .نةقدي ئيدارة ئةكرَي،، ئةبَي ئيشرام لةسةر بكةين، سوثاس

 
 
 

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

زؤر سوثاس، ئَيستا ئاخري رةئي كة بةر َيز كاك عةوني، لَيذنةى ياسايي خوَيندييةوة، ئةو ثَيشنيارة ئةدةينـة  
دةنطدان، كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة،، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية،، يةك كةس لةطةَلدا نية، بة 

 .كةرةمكة 12زؤرينةى دةنب، بؤ ماددةى 
 :رؤذان عبدال ادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةى دةيةم
 بةر َيوةبةرايةتي طشيت باج

بةر َيوةبردني ثَيداويستيةكاني باج و وةرطرتين و رَيكخسـتين دةطرَيتـة ئةسـتؤ، بةدواداضـووني قـةرزةكان و      
ز لةسـةر رؤشـنايي رووداوةكـاني    دياريكردني رَيكارةكان و بنةماكاني وةرطرتين باج و ثَيشكةشكردني ثَيشنيا

ــيت        ــةرَيكي طش ــان روودةدات، بةر َيوةب ــةجَي كردني ــةجنامي جَيب ــة ئ ــة ل ــانةى ك ــةو كَيش ــةردةم، ئ ــة ب ــة دَين ك
سةرؤكايةتي دةكات، كة بروانامةى زانكؤيي هةبَيت و خاوةن شارةزا و ثسثؤر بَيت، لةم بةر َيوةبةرايةتيانةى 

 :خوارةوة ثَيا دَيت
 .ي باجي داهاتبةر َيوةبةرايةت-1
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 .بةر َيوةبةرايةتي باجي خانووبةرة-0
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  العاشر 
 مديرية ال رائب العامة

تتذذاىل املديريذذة العامذذة لل ذذرائب ادار  متطلبذذات حتقيذذق ال ذذرائب و  بايتمذذا و تنظذذيم حسذذاباتما و متابعذذة  
ات و اسذذس اجلبايذذة و تقذذديم املقرتحذذات يف ضذذاء مذذا يسذذتجد مذذن امذذار و مذذا ياا ذذيف  ديانمذذا و حتديذذد ا ذذراء

 :تطبيقما من مشاكل، يرأسما مدير عام حيهل شماد   امعية من ذو  اخلرب  و اال تصا ، ترتبط بما
 .مديريات ضريبة الد ل -1
 .مديريات ضريبة العقار-0

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةى دارايي رةئيتان،
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاددةى   ــةَل م ــاددةى دةيــةم لةط ــاوةى خــوارةوة     10م ــةم ن ــر ئ ــة ذَي ــت ل ــةك  رَي ، و (املديريذذة العامذذة لل ذذرائب و العقذذارات  )ي
عذة ديانمذا و   تتذاىل ادار  متطلبذات حتقيذق ال ذرائب و  بايتمذا و تنظذيم حسذاباتما و متاب       :)ديباجةكةش بطؤردرَيت بة شكََيا

حتديد ا راءات و اسس اجلباية كها تتاىل حصر امللكية العقاريذة لالقلذيم مذن الناحيذة الناعيذة و املكانيذة، و تنظيهمذا و مسذك         
السجالت الالزمة بذيلك، مبعذزل عذن اجلمذات املختصذة و تنفيذي قذرارات التخصذيص و التشذريعات اخلاصذةلبيخأ و ا ذار العقذارات             

لك ادار  و بيان العقارات اليت تناط مسؤولية ادارتما و بيعما لازار  املالية و االقتصاد، و يرأسما مدير عذام،  املهلاكة لالقليم و كي
 .حاصل على شماد   امعية من ذو  اخلرب  و اال تصا 

جـارَي   ، هؤيةكـةي ضـية،،  (يات الع ـارات ضريبة الد ل، مديريات ضريبة العقار، مديرمديريات )يةعين دةبَيتة سَي موديرية، 
هـي  عـةقار و بــةررراوان   : ئَيمـة لـة وةخـيت دامةزرانــدني حكومـةت هـةتا ئَيسـتا ئيشــةكة ئـةوها رؤيشـتووة، ئـةوة يــةك، دوو         

بوونَيا لة عةقاراتي دةولة رووينةداوة كة ئَيمة بَي  عةقاري بكةينة موديريةي عاممة، ئةطةر باس لة عـرياق بكـرَي، عـرياق    
ةكـدا ئيحتيمالـة بةقـةد عـةقاراتي كوردسـتان هةموويـة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة وةكـو لَيذنـةى            موحارةزةية، هةر عـةقاراتي ب  18

دارايي و ئابووري، نابين  كة ثَيويستة ئَيمة موديريةتَيكي تازة دروسـت بكـةين و بـارةكي تـري طـران  ةينـة سـةر بودجـةى         
 .حكومةتى هةرَيم و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 رةئيتان، لَيذنةى ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديــارة رةئــي وةزارةتــين هــةر بــةو شــَيوةية بــووة، كــة لَيذنــةى مــالي تةبــةني كــردووة، ئَيمــة ثشــتطريي لــة   
 .رةئيةكةى دةكةين و، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير،
 :ارايي و ئابووريوةزيري د/بةر َيز بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمةش بة هةمان شَيوة، ثشتطريي لة رةئيةكةى هةردوو لَيذنة دةكةين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوةي ئةيــةوَي لةســةر مــاددةى    ــةر َيز   12بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان، ئ ــة بكــات، كةرةمكــةن، دوو ب قس
 .وان كةرمكةئةيانةوَي قسة بكةن، كاك ش

 :بةر َيز شوان كةريم كابان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر ئةو رايةي لَيذنةي دارايي لةطةَل لَيذنةى ياسايي ثةسةند كرا، ئةوة ئةو رةئيةي من لةكو دةبَيتةوة، بةآلم من رةئيةكم 
، ئةمـةيان  (املديريذة العامذة لل ذرائب   )، لـة تةعريفةكـة ئـةَلَي    (مديريذة ال ذرائب العامذة   )نووسـراوة   12هةية كة لـة مـاددةى   

، ضونكة عامةكة لَيرة بـؤ زةرائيبةكـة ئةطةر َيتـةوة    (مديرية ال رائب العامة)، نةك (املديرية العامة لل رائب)راسترتة، يةعين 
ََدا موديريةتةكة  .زؤر سوثاس(. مديرية ال رائب العامة)نةك بؤ موديريةتةكة، بةآلم لة ئةص

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 .زؤر سوثاس، سيوةيل خان، رةرموو

 :ا د عنهانبةر َيز سيويل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةماددةي دةيةمدا، ئَيمة لةماددةكاني ثَيشرتدا موديريةتةكااان ر ةش كردةوة، مادام وايـة مـةرروزة لي ـرةش    
ارة، لةماددةكاني تر نةمان موديريةتةكان ر ةش بكةينةوة، زةريبةي دةخل، دةخل، ع ارات، نةينووس  دووب

 .نووسي، لةم ماددةيةش ثَيوسيت ناكات بينووس ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ليذنةي دارايي ر ةئيتان
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارة دةكةين، بةنيسبةت ئةوةي بؤضـي ئَيمـة باسـي     موناسب ترة، ئَيمة تةئيدي ئةو( املديرية العامة لل رائب)بةر اسيت  

سَي موديريةمان كرد، هةر بؤ ئةوة بوو، ضونكة شتةكة تازةية، يةعين موديريـةتَيا نيـة، ئيزارـة كـرا، لةبـةر ئـةوة ثَيويسـت        
نكة تـازة دانـرا،   بوو باسي لَيوة بكرَيـت، ئةطـةر نـا خـؤ ئَيمـة هـةر لةطـةَل ئـةوةداين كـة باسـي موديريـات نـةكرَيت، بـةآلم ضـو              

 .يةكخسنت بوو، موديريةتَيكي ترمان داناية سةري، لةبةر ئةوة دةبواية هةر سَي موديريةتةكة باس بكرَين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية، ر ةئيتان
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيةك  كــة تةوحيــدي دوو مادةيــة، ثَيويســتة بةر اســيت ئــةوة بدرَيتــة دةنطــدان،  ئَيمــة بةرامبــةر بــة ثرؤســ
عةجةبا ئَيمة لةطةَل تةوحيدين يان لةطةَلي ن ، حةتا ثةرلةمان ر ةئيةكةي بدات، ئينرا صياكةي ماددةكة 

 .بكةين، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماددةية، ضية،، رةرموو جةنابي وةزير، ر ةئيتان بة تةوحيد كردني ئةو دوو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري) بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة هةمان ر ةئي ليذنةي دارايي و ياساييمان هةية، ثَيمان واية، ئةو موديريةتي عامة نـةمَينَيت، ئاسـايية،   
 .با دةمج بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيار كراوة كة دةمج بكرَيت، كةس هةية قسـةي لةسـةر بكـات،    ( 10و 12) باشة، بةر َيزان ئَيستا ماددةي
ََنـد بكـات،،           نية،، بؤية ئَيستا دةيةينة دةنطةوة، كَيـي لةطةَلدايـة كـةوا تةوحيـد بكرَيـت، تكايـة بادةسـيت ب

 .يذنةي ياسايي ئاخر صياكةتان، تكايةرةرموون كَيي لةطةَلدا نية،، بةكؤي دةنب ثةسةند كرا، ئَيستا ل
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  العاشر 
تتاىل ادار  متطلبات حتقيق ال رائب و بايتما وتنظيم حساباتما ومتابعة دياانما وحتديذد  : املديرية العامة لل رائب والعقارات
حصذر امللكيذة العقاريذة، لالقلذيم مذن الناحيذة الناعيذة واملكانيذة وتنظيهمذا ومسذك السذجالت            ا راءات واسس اجلباية كها تتاىل 

الالزمة بيلك مبعزل عن اجلمات املختصة وتنفيي قرارات التخصيص والتشريعات اخلاصة لبيخأ وا ار العقذارات املهلاكذة لالقلذيم    
بازار  املالية واالقتصاد ويرأسذما مذدير عذام حاصذل علذى شذماد        وكيلك ادار  وبيان العقارات اليت تناط مسؤولية ادارتما وبيعما 

 . امعية ومن ذو  اخلرب  واال تصا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََنـد بكـات،،    بةر َيزان ئَيستا طوَيتان لة ئاخر صياكة بوو، ئَيستا دةيةينة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسيت ب
 .نب ثةسةند كرا، بؤ ماددةي يازدة كةرةم بكةنرةرموون كَيي لةطةَلدا نية،، بةكؤي دة

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يازدةم
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جَيبةجَيكردني ياسا طومرطيةكان و هةموو ئةو ررمان و بر يـار و ر َينمـايي   : بةر َيوةبةرايةتي طومرطي طشيت
ئــةم بةر َيوةبةرايةتيــة طشــتيية هةيــة، ديــاري كردنــي بنــةما و   و ر َيكارانــةي كــة ثةيوةنــدييان بــة ثســثؤر ي

ثرةنسيثانةي كة ثةيوةسنت بة جَيبةجَي كردنيان، دانان و جَيبـةجَي كردنـي ثالنـي ثَيويسـت بـؤ بـةرةنطار       
بوونــةوةي قاضــا  و ديراســةت كردنــي ياســاكاني طــومرطي كــار ثَيكــراو، بةر َيوةبــةرَيكي طشــيت ســةرؤكايةتي  

نامةي زانكؤيي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و ثسثؤر  بَيـت، ل ـةكاني بةر َيوةبةرايـةتي طـومر      دةكات كة بر وا
 .لة هةرَيم ثةيوةست دةبن

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : املاد  احلادية عشر 

االقلذيم املختلفذة مذن اوامذر      ومذا يعذده مذن ا مذز      الطمرطيـة تتاىل تنفيذي القذاانني   : العامةالطمار   مديرية
وقرارات وتعليهات وضاابط ذات صلة با تصاصات املديرية العامة وحتديد االسس واملبادىء الالزمة لتسذميل  

النافي ، ويرأسما  الطمرطيةعهلية تنفيييا ووضخأ وتنفيي اخلطط الالزمة ملكافحة التمريب ودراسة التشريعات 
الفرعيذة   لطمـار  ذو  اخلرب  واال تصا  وترتبط بما مديريات ا مدير عام حاصل على شماد   امعية ومن

 .يف االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية، ر يتةئيتان
 

 

 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين كةوةكو خؤي ََينَيتةوة، زؤر سوثاس

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .تكاية ليذنةي ياسايي ر ةئيتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، تةئيدي ماددةكة دةكةين.ان نيةئَيمة هي  موالحةزةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير، ر ةئيتان
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شي  بايز تاَلةباني

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .ئَيمةش بةهةمان شَيوة تةئيدي ماددةكة دةكةين
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـيوةيل خـان،    )بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان كَي دةيةوَي لةسةر ئةو ماددةية قسة بكـات، ناوتـان دةنووسـم    
 .تةنها دوو كةس دةيانةوَي قسة بكةن، سيوةيل خان، رةرموو(كاك شوان

 :ا د عنهانسيويل بةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 املديرية العامة)بؤ  (العامةالطمار   مديرية)، لةبةس عينوانةكة بطؤر درَيتاملاد  احلادية عشر  بة نيسبةت 

 .ئةوة باشرتة، زؤر سوثاس(لَطمار 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شوان، رةرموو
 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 .زؤر سوثاس، قسةكةي من سيوةيل خان، كردي سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية، ر ةئيتان
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر ةوا ترة، زؤر سوثاس( لَطمار  املديرية العامة)بةر اسيت 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةي ياساييليذن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةمان ر ةئي ليذنةي داراييمان هةية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةوة باشرتة، سوثاس( مار لَط املديرية العامة)خؤي ئةبَيت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية، ئاخر صياكةتان  وَيننةوة، با بيخةينة دةنطةوة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز
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 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  احلادية عشر 

ده مذن ا مذز  االقلذيم املختلفذة مذن اوامذر       ومذا يعذ   لطمرطيـة تتاىل تنفيي القذاانني ا : لَطمار  العامة املديرية
وقرارات وتعليهات وضاابط ذات صلة با تصاصات املديرية العامة وحتديد االسس واملبادىء الالزمة لتسذميل  

النافي ، ويرأسما  لطمرطيةعهلية تنفيييا ووضخأ وتنفيي اخلطط الالزمة ملكافحة التمريب ودراسة التشريعات ا
الفرعيذة   لطمـار   امعية ومن ذو  اخلرب  واال تصا  وترتبط بما مديريات ا مدير عام حاصل على شماد 

 .يف االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََند بكات تكاية،، رةرموون كَيي لةطةَلـدا نيـة،،    ئَيستا بةر َيزان دةيةينة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسيت ب
ََي ثر ؤذةكةية  13كة  10بةكؤي دةنب ثةسةند كرا، بؤ ماددةي   .لة ئةص

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جَيبةجَي كردني ياساكاني خانةنشيين لةئةستؤ دةطرَيت و خزمةتي رةرمانبةراني هةرَيم : بةر َيوةبةرايةتي طشيت خانةنشيين

ي مووضـةو دةرماَلـةي خانةنشـيين بـؤ خؤيـان و      لة رةرمانبـةرو سـةربازو هَيزةكـاني ئاسايشـي نـاوخؤ حسـاب دةكـات بـؤ ئـةوة         
خَيزانةكانيان برب َيتةوةو بيدات بةوانةي كةماريان هةية، بناكةو بنةماكانيشي دادةنَيـت و ر َينمـايي دةردةكـات، ثَيشـنيار بـةرز      

ايي ئةو كَيشـانةش كـة لـة    دةكاتةوة لةثَيناوي ثةرةثَيداني ئةم ياسايانةدا لةبةر ر ؤشنايي كارة تازة ثةيدا بووةكان، لةبةر ر ؤشن
 ضوارضَيوةي سياسةتي دارايي هةرَيمدا 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بةعةرةبين بيخوَيننةوة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  النالنة عشر 

 :مديرية التقاعد العامة
مات منتسيب االقليم من املذاظفني والعسذكرين وقذاى االمذن     تتاىل تنفيي التشريعات التقاعدية واحتساب  د

الدا لي لغرض ختصيص الرواتب واملكافأت التقاعدية هلم ولعاائلمم وصرفما للهستحقني منمم ووضخأ االسس 
واملبادىء واصدار التعليهات ورفخأ املقرتحات لتطاير ييه التشريعات يف ضاء ما يستجد من امذار ومذا ياا ذيف    

اكل يف اعار سياسة االقليم املالية يرأسذما مذدير عذام حاصذل علذى شذماد   امعيذة ومذن ذو          التطبيق من مش
 .اخلرب  واال تصا  وترتبط بما مديريات التقاعد يف االقليم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية، ر ةئيتان
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 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بينيةكمان لةسةري نية، لةطةَل دةقي ماددةكةينئَيمة هي  تَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير، رةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري) بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رلةمان كةس قسةي هةية لةسةر ماددةكة، سيوةيل خان،  كاك عمر عبـدالعزيز، كـاك   بةر َيزان ئةنداماني ثة
 .عومةر، رةرموو

 :الدين بماءبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، سوثاس(املديرية العامة للتقاعد)من قسةكةي سيوةيل خان، دةكةم لة ثَيشدا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرمووسيوةيل خان، ر
 

 :ا د عنهانبةر َيز سيويل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس جةنابي سةرؤك قسةكةي من كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي دارايي تكاية، ر ةئيتان

 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مديرية العامة لَت اعد، ئةوة ر ةواترة بةر اسيت

 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 282 

وةَلآلهي نازا  من مديرية ت اعدي عامةم زؤر بيستووة، كة زؤر باس كراوة، ئَيستا نازا  بةر اسيت ئةوة بؤ 
 .جةنابي وةزير دةمَينَيتةوة ئةو صيغانة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
 (:وةزيري دارايي و ئابووري) بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، بـةآلم  (املديريذة التقاعذد العامذة   )بةر اسيت ئةو نووسراوانةي كة ئَيستا بؤ ئَيمة دَيت لة بةكداوة، نووسراوة 

رَيت ثَيم باشرتة،  وةك خؤي ََينَيتـةوة بـؤ   ئَيستا ئةوانةي تر من خؤم لةطةَل ئةوةدام كةوةك ئَيستا بنووس
 .ئةوةي موتاب  بَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، جـةنابي وةزيـرو ليذنـةي ياسـاين دةَلـَين وةكـو خـؤي        (املديريذة العامذة للتقاعذد   )بةر َيزان ئَيستا ثَيشنيارَيا هةيـة ببَيـت بـة    
ة دةنطـةوة، ئَيسـتا دةيةينـة دةنطـةوة ئـةوةي كـاك عومـةر و سـيوةيل         ََينَيتةوة، ئةطةر كاك عومةر سةحيب ناكـةن دةيةينـ  

ََنـد بكـات تكايـة،      ( اثديرية العامة لَت اعد)خان، ثَيشنياريان كرد، بكرَيت بة  كةسـي لةطةَلدايـة،   35كَيي لةطةَلدايـة بادةسـيت ب
ََي ثر ؤذةكة ََينَيتةوة،  كةواتة وةك خؤي مايةوة، ئَيستا ئاخر صياكة كةسي لةطةَلداية  22كَيي لةطةَلدا نية،، واتة وةك ئةص

 .كاك عةوني بيخوَينةرةوة تا بيخةينة دةنطةوة، رةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  النالنة عشر 
 :مديرية التقاعد العامة

املذاظفني والعسذكرين وقذاى االمذن     تتاىل تنفيي التشريعات التقاعدية واحتساب  دمات منتسيب االقليم من 
الدا لي لغرض ختصيص الرواتب واملكافأت التقاعدية هلم ولعاائلمم وصرفما للهستحقني منمم ووضخأ االسس 
واملبادىء واصدار التعليهات ورفخأ املقرتحات لتطاير ييه التشريعات يف ضاء ما يستجد من امذار ومذا ياا ذيف    

ليم املالية يرأسذما مذدير عذام حاصذل علذى شذماد   امعيذة ومذن ذو          التطبيق من مشاكل يف اعار سياسة االق
 .اخلرب  واال تصا  وترتبط بما مديريات التقاعد يف االقليم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََند بكات تكايـة،، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة،، بـةكؤي        ئَيستا دةيةينة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسيت ب
ََي ثر ؤذةكة(  13)ماددةي  دةنب وةرطريا، بؤ  .ية(12)كة لة ئةص

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ضواردةم

 :بةر َيوةبةرايةتي طشيت بانكة بازرطانيةكان
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 بةر َيوةبةرَيكي طشيت سةرؤكايةتي دةكـات بر وانامـةي زانكـؤيي هـةبَيت و بـة ئـةزموون و ثسـثؤر  بَيـت، ئـةم         
 :بةر َيوةبةرايةتيانةي خوارةوة واوةسيت دةبن

 .بةر َيوةبةرايةتييةكاني بانكةكاني ر ةشيد -1
 .بةر َيوةبةرايةتييةكاني بانكةكاني ر اردةين -0

 .بةر َيوةبةرايةتييةكاني بانكةكاني هةرَيم -3

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املاد  الرابعة عشر 

يرأسذذما مذذدير عذذام حاصذذل علذذى شذذماد   امعيذذة ومذذن ذو  اخلذذرب        : عامذذة للهصذذار  التجاريذذة  املديريذذة ال
 :واال تصا  وترتبط بما

 .مديريات مصار  الرشيد -1
 .مديريات مصار  الرافدين -0

 .هةرَيممديريات مصار   -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية، ر ةئيتان
 
 
 
 

 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و لةطةَل ناو هَيناني مةصاررين، ضونكة مةصـارم ئـةهَي و رـارين هةيـة،     
 .بؤ ئةوةي تَيكةآلوييةك دروست نةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية، ر ةئي ئَيوة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .ئَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين، هي  تَيبينيمان نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
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 (:وةزيري دارايي و ئابووري) بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش هةر لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـاك  (عومةر نورةديين، تـارا ئةسـعةدي، دكتـؤر بةشـري    )ي بةر َيز كَي دةيةوَيت قسةي لةسةر بكات،، ئةندامان
 .عومةر، رةرموو

 (:نورةديين)بةر َيز عمر  ة ام  خدر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكرَيــت بــة يــةك مــاددة، بــةناوي بةر َيوةبةرايــةتي طشــيت  ( 12)و ( 13)مــن ثَيشــنيار دةكــةم، كــة مــاددةي  
انكةكان، دةكرَي لةذَير ئةم بةر َيوةبةرايةتيةدا هةموو بانكةكان كؤ بكرَينةوة، هةر يةكةو بةر َيوةبةرايـةتي  ب

 .تايبةت بةخؤشي هةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، تارا ئةسعةدي، رةرموو
 :بةر َيز تارا حتس  ياس 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـاك عومـةر    ةر ئـةو ئي رتاحـةم هـةبوو، حـةزم دةكـرد بكـرَين بةيـةك مـاددة، ثشـتيطري         بةر اسيت منين ه

 .دةكةم، سوثاس
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر بةشري، رةرموو
 :بشري خَيل تؤري . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكـةم مةصـارم رـاري بَيـت و دووةم مةصـارم      منين ر ام ئةوةية، كـة ئـةو دوو ماددةيـة، يـةك  ـرَين، بـة يةكـةم و دووةم،        

ئيختياصي بَيت، بةآلم ئَيمة تةماشا دةكةين ئةمر ؤ لةكوردستان بانكَيكي زؤر هةية، ئةهَ  ئةمانة، وةكـو بانكـةكاني جيهـان    
طـةر عيالقـةيان   و ريدرال و، ئةمانة زؤرن باشة ر ؤَلي وةزارةتي دارايي ضية بةسةر ئةمانةوة، ئايا موشريفة بةسـةريانةوة،، ئة 

ــةردوو        ــةن،، بــةآلم تةماشــا دةكــةين لةه ــتان بك ــةالتي مــالي لةكوردس ــي نــةبَيت ضــؤن دةتــوانن مةعام ــي داراي لةطــةَل وةزارةت
 .ماددةكةدا جَيطاي ئةوان نةبووةتةوةو ناويان نةهاتووة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ليذنةي دارايي تكاية ر ةئيتان
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 :ا د سَيمبةر َيز خورشيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََ ، كـة ر وونـي بكاتـةوة،     وةَلآلهي ئَيمة نازان  سةبةبي جياكردنةوةي ضية،، بؤ جةنابي وةزيري بةجَي دَي
ــاريفي      ــةي مةصـ ــةي عامـ ــاري  و موديريـ ــاريفي رـ ــةي مةصـ ــةي عامـ ــرا موديريـ ــةت دانـ ــؤ دوو موديريـ بـ

 .هَي، ئةوانةي لة كوردستان ئين دةكةن، زؤر سوثاسئيختيياصي،، بؤ ئيشارةت نةدرا بة مةصارم ئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةزيري مالية دةكةين، زؤر سوثاسئَيمةش داواي تةوزيح لةو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير، تكاية ر ةئيتان
 (:وةزيري دارايي و ئابووري) ز شَي  بايز تاَلةبانيبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم موديريةتـة ئيشـي رـاري    (اثديرية العامة لَميارف الترارية)ئةمة بة دوو موديريةي عامة هاتووة، ئيشةكانيان جياوازة، 
زؤربـةي زؤريـان نـاَلَيم هـةموويان لةوانةيـة      دةكات واتة هـةمووي رارييـة، ئـةم بانكانـة هـةمووي ربـح و خةسـارةيان هةيـة،         

ــدةين، ئــةو              ــارم رةشــيد و رار ــاتووة لــة مةص ــا ه ــان ئةوةيــة، وة ثَي ــات، ئــين وكاري ــة مةعاشةكانيشــيان دةر بك ــدَي ل هةن
مةصرةرانةية كة وةخيت خؤي لة عَيراق ماوةتةوة، واتة حكومةتي عَيراقي دايناوة، ئَيسـتا هـةر ماوةتـةوة، لَيـرةدا ئيشـوكاري      

ــ ــةو         خ ــةرَيم ئ ــاريفي ه ــة، مةص ــةر واي ــرةش ه ــوون، لَي ــي ب ــي داراي ــدي وةزارةت ــةر عائي ــاريفانة ه ــةم مةص ــم ئ ــات، داي ؤي دةك
مةصــاريفانةية كــة لــةدواي ر اثــةر ين و تةشــكيَي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان دامــةزراون، بةنيســبةتي موديريــةي عامــةي  

ةقاري و زراعي و صناعي، ئةمانة ئيشوكاريان تةنها داني قـةرزة بـة   مةصارم ئيختيياصيةوة، ئةوة ديارة، ئةم بانكانة وةكو ع
سَةف، وة موتابةعةي دةكةن و وةري دةطرنةوة، ئةوة ئيشةكانيانة دوو ئيشي جياوازة، بةآلم بة نيسبةت بانكة ئةهَيةكانةوة، 

هـةرَيم، موتابةعـةي ئيشـوكاري     ئيشراف لةسةر بانكة ئةهَيةكان تا ئَيستاو ئةم دةقي ةيةش ليذنةيةك هةية لة رةرعي بانكي
ََدا موتابةعـةو ئيشـراف لةسـةر بانكـة ئةهَيـةكان، لـة زمـين ئيشـي بـانكي مةركـةزي                ئةم بانكانة دةكات، بـةآلم ئـةوة لـة ئةصـ
عَيراقية، لةطةَل رةرعةكاندا ئةطةر هةبَي، ئَيستا رةرعـةكان خةريكـة نـامَييَن ئـةوةش دةضـَيتةوة سـةر بـانكي مةركـةزي، زؤر         

 .سوثاس
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .ليذنةي دارايي ئيستا ر ةئيتان ضية،
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل بؤضووني جةنابي وةزيرين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بي وةزير كام بوو، بؤية ئَيمة تةئيدي ماددةكة دةكةينتةوز اتي جةنا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خاوةن موقتةرةحةكان، ئةطةر ثَيشنيارةكةتان سةحب ناكةنةوة دةيةمة دةنطةوة، رةرموو كاك عومةر
 (:نورةديين)بةر َيز عمر  ة ام  خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زير، من ثَيشنيارةكةي خؤم سةحب دةكةمةوة، سوثاسدواي ئةو تةوز ةي جةنابي وة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر سَي بةر َيز ثَيشنيارةكةيان سةحب كردةوة، ببورن دوو سةحبيان كردةوة، تـةنها دكتـؤر بةشـري مايـةوة،     
 .بؤية نايةينة دةنطةوة، ئَيستا ئاخر صياكة  وَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة

 :ل سعيد بةزازبةر َيز عوني كما

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  الرابعة عشر 
يرأسذذما مذذدير عذذام حاصذذل علذذى شذذماد   امعيذذة ومذذن ذو  اخلذذرب        : املديريذذة العامذذة للهصذذار  التجاريذذة  

 :واال تصا  وترتبط بما
 .مديريات مصار  الرشيد -1
 .مديريات مصار  الرافدين -0
 .هةرَيممديريات مصار   -3

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

ََند بكات تكايـة،، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة،، بـةكؤي        ئَيستا دةيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية، بادةسيت ب
 .دةنب وةرطريا، بؤ ماددةي ثازدةم

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثازدةم
 :بةر َيوةبةرايةتي طشتيي بانكة ثسثؤر ةكان

ةر َيوةبةرَيكي طشيت سةرؤكايةتي دةكات كة بر وانامةي زانكؤيي بةدةست هَينابَيـت و بةئـةزموون و ثسـثؤر     ب
 :بَيت، ئةم بةر َيوةبةرايةتيانةي خوارةوة واوةسيت دةبن

 .بةر َيوةبةرايةتيةكاني بانكي كشتوكاَل و بانكي ثيشةسازي -1
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 .بةر َيوةبةرايةتيةكاني بانكةكاني خانووبةرة -0

 :عوني كمال سعيد بةزازبةر َيز 

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  اخلامسة عشر 
يرأسذذما مذذدير عذذام حاصذذل علذذى شذذماد   امعيذذة ومذذن ذو  اخلذذرب  : اثديريــة العامــة لَميــارف االختياصــية

 :واال تصا  وترتبط بما
 .مديريات اثيارف الزراعية واليناعية -1
 .مديريات اثيارف الع ارية -0

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .ليذنةي دارايي
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين، كةوةك خؤي ََينَيتةوة
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .جةنابي وةزير
 (:وةزيري دارايي و ئابووري) بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يخةينة دةنطةوةبةر َيزان كَي دةيةوَيت قسةي لةسةر بكات،، كةس نية، ئَيستا بؤ ئاخر جار بيخوَيننةوة تاب
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  اخلامسة عشر 
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يرأسذذما مذذدير عذذام حاصذذل علذذى شذذماد   امعيذذة ومذذن ذو  اخلذذرب  : اثديريــة العامــة لَميــارف االختياصــية
 :واال تصا  وترتبط بما

 .مديريات اثيارف الزراعية واليناعية -1
 .الع ارية مديريات اثيارف -0

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ََند بكـات تكايـة،، رـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة،، بـةكؤي         ئَيستا دةيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسيت ب
 .دةنب وةرطريا، بؤ ماددةي شازدةم

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دةي ثازدةمماددةي شازدةم كة دةبَيتة ماد
كاري دَلنيا بووني موَلا و ماَلي طشيت و تايبةتي دةطرَيتـة ئةسـتؤ، هـةروةها دَلنيـا بـوون لةسـةر       : كؤمثانياي طشيت دَلنيا بوون

تاكةكان، دَلنيا بوون لةسةر ذيان، بةشداري دةكات لة ثاَلثشيت ئابووري هةرَيم و ضـاالكي بازرطـاني طشـتيدا، سـنوور بـؤ ر َيـذةي       
دادةنَيت و دَلنيا بوون بـة بنةمايـةك دادةنـدرَيت بـؤ ثاراسـتين مـوَلكي هـةرَيم لةسـايةي         (الت خم النقد )نةختينةهةآلوساني 

ئةو ياسايانةدا كة ثةسةند دةكرَين لةم بوارةدا، بةر َيوةبـةرَيكي طشـيت سـةرؤكايةتي دةكـات كـة بر وانةمـةي زانكـؤيي بةدةسـت         
 .ل ةكاني كؤمثانياكةش لة ثارَيزطاكاندا واوةسيت دةبنهَينابَيت و خاوةن ئةزموون و ثسثؤر  بَيت، 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املاد  السادسة عشر 
تتاىل اعهذال التذأمني علذى املهتلكذات واالمذاال العامذة واخلاصذة وكذيلك التذأمني علذى           : الشركة العامة للتأمني

يف دعم االقتصاد االقليهي والنشاط التجار  العام كها حتد من نسبة الت خم وتسايم ( تأمني احليا )االشخا 
النقد  ويعترب التأمني ركيز  الدولة يف ااية ممتلكاتمذا ويف ظذل التشذريعات الصذادر  يف يذيا اجملذال، يرأسذما        

 .افظاتمدير عام حاصل على شماد   امعية ومن ذو  اخلرب  واال تصا  وترتبط بما فروم الشركة يف احمل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي تكاية ر ةئيتان
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةسةلةي تةئم  لةدونياي ئةمر ؤدا كارَيكة لةكارةكاني كةرتي تايبـةت، بـةآلم لةبـةر ئـةوةي لـة كوردسـتان       
بـةبَي خـاوةن ماوةتـةوة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة لةطــةَل        كـةرتي تايبـةت بـةم ئيشـة هةَلناسـَيت وكـةرتي تايبــةت      

ئــةوةداين كــة جــارَي ئــةو شــةريكةية ََينَيتــةوة بــة حكــومي تــا مةرحةلةيــةكي تــر، ئَيســتا لةطــةَل دةقــي     
 .ماددةكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

قةناعةتي مـن دروسـت كردنـي شـةريكةي تـةئم  هـةنطاوَيكي ثـريؤزة لةاليـةن وةزارةتـي ماليـةوة، ض لـة            بة
ر ووي ئابووري ض لةر ووي بازرطاني، لةهةمان كاتدا هةنطاوَيكـة بـةرةو حـةزارةت ئَيمـة دةبـات، جطـة لـةوةي        

يبئــة لةســةر مــةحاكم، تــةخفيفي ع: بــؤ حكومةتــة، ســَييةم: بــؤ هاووآلتيانــة، دووةم: ئيســتيفادةكة، يةكــةم
ئةو حةواديسي سةياراتة كة دةبَيت، بةر اسيت تةخفيفَيكة لـة موعانـاتي هاووآلتيـان كـة شـةريكةي      : ضوارةم

تةئم  جَيطاي موتةزةرر دةطرَيتةوة بةنيسبةت ئـةو حاديسـانةي كـة دةكـرَي، ئَيمـة وةكـو ليذنـةي ياسـايي         
ت لةسـةر سـةيارات، ئينرـا رةرعـةكاني تـري تـةئم        ئومَيدةوارين كة هةنطاوي يةكةم تةئميين ئيَزامي بيَـ 

 .دةست ثَي بكات، بؤية ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي تةئيدي دةكةين
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
 (:وةزيري دارايي و ئابووري) بةر َيز شَي  بايز تاَلةباني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .و خؤيتةئيدي ماددةكة دةكةين وةكئَيمةش 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عبدالسالم بةرواري، دكتؤر صباح، بورهان ) بةر َيزان كَي دةيةوَيـت قسةي لةسةر بكات، ناوي دةنووسم،
 .ثَينج بةر َيز قسة دةكةن، كاك عبدالسالم رةرموو( رشيد، بةشري خَيل، بَيري ان سةرهةنب

 :صدي  مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

ََـَي  بـةثَيي ئـةو       بةر اسيت كاك خورشيد دةستثَيكي ضونة ناو مةوزوعي باس كرد، ئةوة ناضـارمان دةكـات ب
زرورة، ر استة، بواري تةئم  ََينَيت لةناو ثَيكهاتةي وةزارةت تـاكو ئَيمـة هةلومـةرج و ذَيرخـاني ثَيويسـيت      

 خـؤي، بـةآلم لـة مةسـةلةي تـةئم  ئةطـةر       ياسايي و ئيداري دروست بكةين، كة بيينة سةر سكةي دروسيت
ر َيطــام بــدةنَي دوو، ســَي بــوار هةيــة، كــة ســةرةك  هةنــدَيكيان دةضــَيتة نــاو موئةسةســةيةكي نيميــة يــان    
بةتةواوي حكومي هةندَيكين ناكرَي لة داهـاتوو ئـيال لـة كـةرتي تايبـةت بَيـت، تـةئم  كردنـي بينايـات و          

كان كة نية لة سيتةمي ئةساسي ئةم ناوضةيةي ئَيمة، تةئم  كـردن  مومتةلةكات، يةكَيكة لة شتة ئةساسية
يةعين دةوَلةت يان هةموو موئةسةساتي دةوَلةت، بةشَيكي بيـووك ثـارة دةخةنـة نـاو ئـةو صـندوقة، ئةمـة        
صندوقَيكي طةورة دةبَيت، لةكاتي ئاطركةوتنةوة يان سةيارةكان شـتَيكيان لـَي بَيـت، تـةئم  ثارةكـة دةدةن،      

ةكان هي  عبئي ماليان لةسةر نابَيت، ئةمة هةنطاوَيكي زؤر طةورةية، ئةطةر بتوان  من ثَيي دةَلَيم وةزارةت
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موديرية ئةم موديرية طشتية، ئةو ئيشة تةنزيم بكات، بةآلم بة مةرجَيا كة بي  و بزان  لـةوآلتاني تـر   
ةي تةئميين ذيـان، بةر اسـيت مـن    مةسةل: دووةم: كة ئةم تةجروبةيان هةية، ضؤن ر َيكي  ةين، ئةمة يةكةم

هي  موبةر ير ك لَيرةدا نابينم، تةئم  بَيرطة لة تةئميين عامي مومتةلةكات، تـةئميين شةخيـين هةيـة،    
هةندَيا ئيَيزام  و ئَيمة دةبَي كار بكةين بؤ ئةوةي بكةوَيتة ناو سيستةمي ئَيمةوة وةكو بةتاَلة، تةئميين 

يي، هةندَيكين تةئميين شةخيية وةكو ذيانة، سةالمةتي ماَلي خؤتة، صةحي، تةئميين خانةنشيين و تادوا
حــةتا ئــةتواني تــةئمين ثاســكيَةكةي خؤشــت بكــةيت، هــةر شــتَيكي تــر، ئةمانــة ئيشــي كــةرتي تايبــةتن و    
حكومةت ثَيي مةشغوَل نابَيت، ضونكة ئيتيهام ئةكرَين بة دةست تَيوةردان، بؤية ئي رتاحةكةي من ئةوةية، 

ينة يةك هةنطاو ثَين، من ثَيشنيار دةكةم ئةمة ببَيت بة بةر َيوةبةرايةتييةكي طشيت، لةجياتي تابي: يةكةم
كؤمثانيا، يةكَيا لة كارة طرنطةكاني ئَيسـتا سةرثةرشـيت كردنـي كؤمثانيايـة، كؤمثانيـاي دَلنيـا بوونةكةيـة،        

ت، بـةرةو بـةالني كـةمي بةشـي     ببَيت بة بةر َيوةبةرايةتي طشيت ئةوكاتة هةَلدةستَيت خؤي نيزامَيا دادةنَي
يةكــةمي واجــيب موئةسةســةي تــةئم  لــةناو وآلت، بــؤ تــةئم  كردنــي بينايــات و ئــةمالك كــةباس كــراوة، 

ر ةنطة ئةو كار بكـات لةطـةَل تيمـي ثسـثؤر  بـؤ ئـةوةي سيسـتةمي تـةئميين شةخيـي دابنَيـت، بؤيـة            : دووةم
ََــَي  بةر َيوةبةرايــ ةتي طشــيت دَلنيــا بــوون، لــةناو شــةرح بــاس بكــةين، كــة ئي رتاحةكــةم لــةباتي كؤمثانيــا، ب

ــة هةيــة، دووةم     ــةرحةي ك ــوون، بــةو ش ــا ب ــات لةســةر كؤمثانيــاي دَلني ــةي: ئيشــراف دةك ــةو وش ــةئميين )ئ ت
 .وابزا  ر ايي بكةين، ضونكة هي  عيالقةي بة ئةركةكاني ئةو كؤمثانيا نية، سوثاس(ذيان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ح، رةرمووسوثاس، دكتؤر صبا
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةمة ماددةيةكي طرنطة، زؤر مايةي دَلخؤشية كة حكومةت بة خؤي هةستَيت بة بيمة كردنـي موَلـا ومـاَل    
و ذياني خةَلكي، لةر ووي شةرعيشةوة، بيمة كردن ئةطةر لةاليةن حكومةتةوة بَيـت، هـي  ئيشـكالَيكي نيـة،     

ةكة تةئميين ئيَزامي بَيت، ئةضَيتة ذَير بابي تةئميين تةعاوني كة لةذَير ر َيساو ياسـا شـةرعيةكاندا   تةئمين
وة تـا ثَيشـمان بكرَيـت    َيت تةئيدي ئةم كؤمثانياية بكةين بةتةواوي جَيطاي دةبَيتةوة، ئَيمةش تا ثَيمان بكر

ةرة و بازرطـانى دةكـةن بـة موَلـا و بـة      ر َيطا لةو شةريكاتة تةئمينة تيراريانـة بطـرين كـة بةر اسـتى موتاجـ     
سةروةتى خةَلا، بؤية من ثشتطريى لةم هـةنطاوة دةكـةم كـة كؤمثانيايـةكى طشـتى هـةبَيت بـؤ بيمـة كـردن          
لةسةر موَلا و ماَلى طشتى و لةسةر موَلا و ماَلى تايبةتى و لةسـةر ذيـانى خـةَلكى، هـةمووى دةضـَيتة ذَيـر       

وتعذاوناا علذى الذرب والتقذاى و ال تعذاوناا علذى       )ردطار كة دةرةرموَيت بابى ئةو ئايةتة ثريؤزةى خواى ثةروة
 .،  زؤر سوثاس(االثم والعدوان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك بورهان رةرموو
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 :حسن بةر َيز بورهان رشيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  كردن ثَيشرت هـةبووة، هـي    لة حاَلى حازر دا ئةم شةريكةى تةئم/ وةَلآل من سَى تةحةروزم هةية، يةكةم
حكذم ال  )سوودَيكى ئةوتؤى بة خةَلا نةطةياندووة، يةعنى ئةم ماددةية زيادةية، ضؤن دةَلَي لة ئةخريةكةى 

، ئةطةر ئةم ياسايةش دةرضَيت هي  ئيستيفادةيةكى بـؤ خـةَلا نـةبَيت، بـةر اى مـن زيادةيـة لـةوَى        (نفاذ ليف
ت ختةى هةية، بةرنامةى هةية بؤ تةئم  لةسةر هـةموو سـَكةكانى   نووسراوة، بةآلم من نازا  ئايا وةزارة

نةو  تةئم  هةية لة هةموو وآلتَيكدا، بةآلم تـا ئَيسـتا ئـةم شـةريكةى      12ذيان،، بةر َيزى دةزانَيت زياد لة 
تةئمينة كـة هـةبووة بـة واقعـى لـة سـََيمانى خـةَلا موسـتةريد نـةبووة لَيـى، مةؤوعةيـةك مـوةزةرن لـة              

كــدا دانيشــتوون، ئةطــةر هــةر وةكــو خــؤى دةمَينَيتــةوة، بــةر اى مــن ئــةم ماددةيــة زيادةيــة، ئةطــةر    دائريةية
بةرنامةشى هةية وةزارةت ئةنوا  تةئمينات بَينَيت هةيكةليةى بؤ دابنَى و موديرياتى بـؤ دابنـَى و نيزامـى    

تـةئمينات ئـةمر ؤ خـةَلا     دةربـارةى / بؤ دةركات و قانونى ثَى دةركات، بةر اسـتى ئـةوة شـتَيكى باشـة، دووةم    
حور كراوة لة دنيا كة تةئم  لة كةرتى ئةهَى دةكات لةالى حكومةت، ئةطةر حكومةت هـةى بَيـت، حةقـة    
جهــود بــؤ ئــةوة بكرَيــت ياســايةك بــؤ تــةئمينى كــةرتى تايبــةت دةربيــَيت ئــةوةى كــة كــةرتى تايبــةت ثَيــى  

أمني ركيز  الدولة فى ااية ممتلكاتمذا وفذى ظذل    تاليعترب )كة هاتووة  16لةم ماددةى / هةَلدةستَى، سَييةم
بةر اى من ئةوة زياتر ئةوة لة تـةعريف دةضـَيت كـة لةوَيـدا هةيـة، نـةك        (التشريعات الصادر  فى ييا اجملال

ئةوةى ماددةيةك بَيت و نووسرابَيتةوة، ئـةوة لـة زيـادة دةضـَيت، وةكـو تـةعريفى تـةئمينى كردبَيـت وايـة،          
يعتذرب  )يبةتى خؤى هةية، هي  ثَيويسـت ناكـات لةوَيـدا تـةعريفَيا لـةو ماددةيـة       تةئم  خؤى تةعريفى تا

 .وجودى هةبَيت، سوثاستان دةكةم( تأمني ركيز  الدولة فى ااية ممتلكاتماال
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري رةرموو.كاك د
 :تؤري بشري خَيل .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اشة كة كؤمثانياكانى بيمة و شةريكاتى تةئم  سةر بة وةزارةتى دارايى بَيت، بـؤ ئـةوةى   بةر استى شتَيكى ب

دوور بَيت لة ئيستغالل و  لةكارى نار ةوا كة هةندَيا جار لة شـةريكاتى ئـةهَى و قتـاعى خـاس ر وو دةدات،     
 و هـةبَيت، باشـة ئةطـةر    ئَيستا ئَيمة بة ياسا دةمانةوَيت ياساى وةزارةتى دارايى ئةم شةريكةية داَـةزرَين  

هةتا ئَيستا و ثَين ئَيستا هةية لة كوردسـتان كـار دةكـةن، ئـةدى ئةمانـة ضـ ، ئةطـةر ئةمانـة ياسـايةكيان          
نيــة، نــة ياســاى قتــاعى خاســى هةيــة، نــة ياســاى وةزارةتــى دارايــى هةيــة، ضــؤن كاردةكــات ئةمــة، ئةمــة      

َيكى ديكـةدا تـةئم  جـةنابتان دةزانـن ئيَزامـى و      ثرسيارَيكة و داواى وةآلمةكةى دةكةم، لـة ثاشـان لـة خـالَ    
كةيرة ئيَزاميشى هةية، بؤية ثَيم باشة ئةوةى كةوا تايبةتة بة مومتةلـةكاتى دةوَلـةت و لـة مومتةلـةكاتى     
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( تذأمني علذى احليذا    )عامة ئةمانة هةمووى بة ئيَزامى بَيت، بةآلم ئةوةى كةوا عيالقةى بة شةخسـى و بـة   
ئيَزامى بَيت، ضونكة ناحيةى شةرعى دةكةوَيتة طـؤر َى، ئَيمـة لَيـرة بةر اسـتى ر امـان      هةية، ئةمانة با كةير 

ــدا كــة زيــاتر لــة     جــؤر تــةئم  هةيــة، ئةطــةر لــة ئةنواعــةكان    12هةيــة، وةكــو كــاك بورهــان ئامــاذةى ثَي
ةش، جؤرة هةمووى دةضَيتة بارى دوو بةشى شةرعيةوة، يةعنى هةمووى دةبَيتة دوو ب 12بكؤَلينةوة، ئةم 

يان تةعاونية، يان دةبَيتة تةئمينى تيرارى، ئةوةى كةوا تةعاونية و ر َيطةى ثَيدراوة لة شـةر  دا و جـائيزة   
و هي  موشكيَةيةكى نية، بةآلم تةعاونى تيرارى، ئـةوةى كـةوا تيراريةكةيـة موشـكيَةى هةيـة و زؤربـةى       

ةرامة، بؤية ئَيستا ئةمة كَيشـةيةكمان بـؤ   هةرة زؤرى زانايان و روقةها لةطةَل ئةوةدان كةوا جائيز نية و ح
دةنَيتةوة، بؤية من دةَلَيم ئةطةر ئةمة دانرا دةبَيت ئَيمـة ديسـان دابنيشـ  لةطـةَل بـةر َيزيان لـة وةزارةتـى        
دارايى بؤ ئةوةى بزان  ئاخؤ ئايا جؤرةكةى جؤرَيكى تةعاونية، يان جؤرةكةى تيرارية، بؤ ئةوةى شتَيكى 

ا تووشـى كَيشـةيةكى شـةرعيمان نـةكات، ئـةخري خـاَلم ئةوةيـة كـة مـادام ئـةو شـةريكة            ئاواى ىَل بكةين كـةو 
تةئمينةى كةوا ئَيستا هةية لة كوردستان كار دةكات، ياسايى نية، مـن داوا دةكـةم ئـةوةى كـة ئَيسـتا لةسـةر       
 ســولفةى عةقارةكــة دانــراوة، بؤتــة مــةرجَيكين ئــةوةى كــة ســولفةى عــةقارى وةردةطرَيــت دةبَيــت بيــَيت   

شةريكةى تةئم  بداو ثارةكةش بـدات و ئيَزاميشـة لةسـةرى، مـن داوا دةكـةم ئـةوة البربَيـت، لةبةرئـةوةى         
 .ئةمة ئةركَيا و بارطرانيةكة لةسةر خةَلكى، ياساشى لةسةر نية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بَيري ان خان رةرموو

 :سةرهةنب امساعيل حممد ر َيز بَيري انبة
 .سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

ــت ببَيتــة      16لــة مــاددةى  نووســراوة كؤمثانيــاى طشــتى بيمــة كــردن، بــة رةئــى مــن ئــةو كؤمثانيايــة دةبَي
ضونكة كؤمثانيا زياتر ئةهَية، بيمة كردن هةر بة طشتى زياتر كـةرتى تايبـةت   (بةر َيوبةرايةتى)موديريةت 

بيمةى ذيان بة تايبةتى بيمةى ذيان زيـاتر ئةهَيـة،    دةبَيت بيطرَيتة ئةستؤ، بةآلم مادام لَيرة نية و دانراوة
هةر كةس دةيةوَيت ذيانى خؤى تةئم  بكات لة شةريكةيةك دةتوانَى ذيانى تـةئم  بكـات و سـاآلنة  ثـارة     
بدات، بةآلم لَيرة ديارى كراوة بيمة كردنـى موَلـا و مـاَلى طشـتى و ئةوانـة هـةمووى تـةواوةو، بـةآلم باسـى          

يارة زؤر ثَيويستة ثَين ئةوةى كة رةقةم وةربطريت، بيمة كرابيت ئةوجا ئيرـازةى ثـَى   سةيارة نةكراوة، سة
بدرَيت و رةقةمى بدرَيتَى، بؤية سةيارة زؤر زةرورية، ئةوين بيمةى هةبيت، ضونكة ئةوة كَيشـةيةكى زؤر  

يـة رـةوتا،   طةورةية ئَيستا لة كوردستان، ئةطةر هاتو دوو كةس دةعمـي سـةيارةيان كـرد ئـةوة مـةعناى ئةوة     
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر رةرموو
 :بهْا  الدين بةر َيز عمر عبدالعزيز
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بشري باسـيان لَيـوةى كـرد، ثشـتيوانى لـة      .صباح و د.بة نيسبةت زؤربةى ئةو خاآلنةى نووسى بووم، بةر َيز د

شـةدا كـة ضارةنووسـى ئـةو كؤمثانيـا ئةهَيانـة ثَيويسـتة لةطـةَل         بؤضوونةكانيان دةكةم، بة تايبـةتى لـةو بة  
بر ياردان لةسةر ئةم ياسـاية يةكالبكرَيتـةوة، ضـونكة بـة ثَيـى ئـةو زانياريانـةى هةمانـة زؤربـةيان مـةرجى           
نةشةرعى و نةياساييان تَيدا نية، مـةرروزة ضارةنووسـى ئةوانـة يةكالببَيتـةوةو ئـةوة ئـةركى دةوَلةتـة كـة         

ــةنزبى سي ــةوة      ت ــة، لةبةرئ ــةكان هةي ــةموو وآلت ــة ه ــة ل ــى جيهانيش ــتَيا و ريتمَيك ــات، ش ــة بك ــتةمى بيم س
ثشتيوانى دةكةم لة ثَيشنيارى كاك عبدالسالمين كـة شـةريكةكة بكرَيـت بـة مديريـةتى عـام، مديريـةتَيا        
بَيــت لـــة وةزارةت باشـــرتة بــؤ ئـــةوةى ر ةنطـــى ئــةهَى هـــي  ثَيـــوةى نــةمَينَيت و وشـــةى كؤمثانيـــاى تيـــا     

ةكارنةهَيندرَيت، ئاخر خاَلم ثرسيارَيكة لة جةنابى وةزير ئايـا تـةئميناتى حـةيات كـة لَيـرة لـة كةوانةكـة        ب
كام مةجال دةطرَيتةوة، بؤ ئةوةى باسى سةيارةو ئةو شتانةش، يةعنى هـةمووى   (تأمينات احليا )نووسراوة 

ــة      ــحى هةي ــةئمينى س ــة، ت ــةيارات هةي ــةئمينى س ــة، ت ــيمان هةي ــةئمينى شةخس ــة ت ــات و  ك ــةئمينى بيناي ، ت
 .مومتةلةكات هةية، مةبةستى وةزارةت تةحديدةن لة تةئميناتى حةيات ضية،  زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى رةئيتان لةسةر موداخةلةى ئةندامة بةر َيزةكان، كاك خورشيد رةرموو
 :سَيم بةر َيز خورشيد ا د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نيارى ئــةوة كــة شــةريكة ببَيــت بــة مديريــةى عامــة، مــن دةَلــَيم ئةمــة جؤرَيــا لــة بزارــى بازرطانيــة،   ثَيشــ

تةحــةمَى زةرةرو خةســارةت دةكــات، لةبةرئــةوة وشــةى شــةريكة تــةعبري تــرة لــة وشــةى مديريــة، ئةمــة     
بري تـرة،  نةشاتةكى مالية ئيحتمالة زةرةر بكات، ئيحتمالة خةسارةت بكات، لةبةرئةوة  وشـةى شـةريكة تـةع   

مةسةلةى سةركةوتنى ثرؤسةى  تةئم  لة كوردستان، مةحةك ئةوةية ئةو شـةريكاتى كـة هةمانـة، ضـةند     
مولتةزمن بةرامبةر ئةو كةسةى كة شتةكة تةئم  دةكات، ئةطةر ئةو ئيَتزامة تـةواو بـوو و دروسـت بـوو،     

كـة ئَيسـتا خـةَلا نةوعـة     ئةوا ثرؤسةكة سـةردةكةويت و نـاجح دةبيـت، ئةطـةر نـا خـةَلا موسـتةعد نيـة،         
ــَيم كــة      ََ شــكةك الى هةيــة، ضــونكة زؤر جــار شــةريكةى تــةئم  بــة دةورى خــؤى هةَلناســتَيت، دةمــةوَى ب
مةسةلةى تةئم  شتَيكى زؤر زةرورة و ثَيشكةوتن بة بَى تةئم  لة وآلتى ئَيمـة مـومك  نيـة، لةبةرئـةوة     

 . ب  لة كوردستان، زؤر سوثاسدةبَيت هةموومان ثشتيوانى بةهَيز كردنى ثرؤسةى تةئم 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةئيتان، كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تـةوز مان   زؤربةى زؤرى ئةو موالحةزاتانةى كة درا ئاراستةى بةر َيز جةنابى وةزير كراو ثَيم واية جـةنابى وةزيـر دةتـوانىَ   

يـة   518بداتَى، بةآلم ئةوةى من دةمةوَيت لَيرة ئيشارةتى ثَى بدةم ئةوةية كة ئَيمة بة بر يارَيكى ثةرلةمان كة بر يارى ذمارة 
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ئي ارى تةئمينى ئيَزاميمان كردووة لة هـةرَيمى كوردسـتان، ئـةو وةختـةى كـة ئي ـاف كـرا ئةسـبابى موبـةررى خـؤى هـةبوو،            
نةبوو ئةو ثارةية و ئةو رةئسمالة تةخسي  بكرَيت و ساآلنى ئـةواخريى نـةوةدةكان بـوو ئـةم بر يـارة      لةبةرئةوةى ئيمكانيةت 

درا لة ثةرلةمانى كوردستان بة ئي ارى تةئمينى ئيَزامى لةسةر سةيارات، ئَيستا كة ئـةو دةزطايـة دروسـت بكـةين بـة تةئكيـد       
هةر نةسَيا لةطةَل ئةوةى تةعاروز بكات ثَيى وةرناطريَيت، ئةمة  دةبَيت لة ئةخريى قانونةكة نةسَيا دابنَي  كة هي  نةبَيت

بةر استى بة قةناعةتى ئَيمة ئَيستا ئةمـة بـة تـةئمينى ئيَزامـى كَيشـةيةكى زؤرمـان هةيـة، سـةيارات لـة توركيـا           / يةك، دووةم
ان موئةمـةن نيـة، سـةياراتى ئَيمـة     دَيتة ئَيرة موئةمةنـة، لـة ئَيـران دَيتـة ئَيـرة موئةمةنـة، كـة سـةياراتى ئَيمـة دةضـَيتة ئَيـر           

دةضَيـة توركيا موئةمةن نية، بؤية بة قةناعةتى ئَيمة ئةمة هةم زاهريةيةكى حةزارية، هةمين هاووآلتيان لَيرة ئيستيفادةى 
 ىَل دةكةن، هةم حكومةتين لَيى ئيستيفادة دةكات، وة بوونى ئةم دةزطاية ئيعتيادى بووة لة كاتى خؤشى لة عرياق كـة هـةبوو  

 .شةريكةى تةمينى وةتةنى هةبوو، بةم شَيوازةى كة ئَيستا لةناو ياسايةكةدا هاتووة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير رةئيتان، رةرموو
 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَي  باييز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةر هةبووة و رروعيشى لة هةموو ثارَيزطاكانى هةولَير و سـََيمانى و   ديارة شةريكةى تةئم  لة عرياقين

نةيان سسـت بـووةو    ينتفازةوة ديارة ئةو ئين و كارادهؤكين هةبووة، ئين و كارى خؤى كردووة لة دواى ئ
م ن و تةدمري بوونة، بةآلم هةيكةل و دائريةكانيان هةروةكو خؤى ماوة كة لةناو وةزارةتى ماليةية، لةووةستا

ئةخرية دةست بة ضةند ئيشَيا كرا بة نيسبةتى شةريكةى تةئمينةوة، بؤ اوونة، ئةوانةى كة لوكم و ئةو 
شتانة هةَل دةطرنةوة ئةوانة ئَيستا تةئم  كراون، ئةوة بؤ اوونةية، ضـةندةها ئيشـى تـرى ئـاواش كـراوة،      

ين ئـةوة ئَيسـتا داوا دةكـات كـة     بشري.دواى ئةوة تةئمينى سَفةى زةواج و تةئمينى عةقارى وةكو جةنابى د
هـةَلى بطـرين، ئةمانـةش كـراوة، ئـةم شـةريكةية خـؤى كـة هـاتووة بـةناوى ئـةوةى كـة شـةريكة وةكـو كــاك               
خورشيد رةرمووى ئةمة حيساباتَيكى تايبةتى خؤى هةية، حساباتى موةحـةدي شـةريكات حسـاباتى ربـح و     

لـة كوردسـتان دا ئـةم شـةريكانة كـة هَيناومانةتـة       خةسارةية، ربح و خةسارةيان هةية، ئَيمـة ئةطـةر ئَيسـتا    
ئَيرة كة ياساكة موارةقةتى لةسةر بكرَيت بؤ ئةوةية تةرعيَى بكةين، كة تةرعيَى بكـةين مونارةسـةى ئـةو    
شةريكاتانةى ثَى دةكةين كة ئَيستا بـاس كـرا كـة هـاتووة ئـين دةكـةن ئَيسـتا لـة كوردسـتاندا، هةيـة ئيشـى            

ر جيـاواز تـر بـَى و زؤر مـةزمون تـرين بَيـت، بـة نيسـبةت ئَيمـةوة ئةطـةر           شةريكةى تةئمينى حكـومى زؤ 
شةريكة بَيت دةبَيت رةئ  ماليشى بؤ دابنَي ، ئةطةر موديريةتَيكى عام بَى ر ةنطة ثَيويست بةوةش نةكات، 

، لـة  ئةوة نازا  ضةند دةطوجنَيت، ضونكة لة عرياق دا ئَيمة ئةو شـتانةمان نـابَى لةطـةَل ئـةوان جيـاواز بـ       
عرياق اليةزال هةر شةريكةى تةئمينة، حةزدةكةم بةر َيزتان ئةوة بزانن، بـة نيسـبةت ئـةوةى كـة تـةئمينى      

خؤى تةئمينى شةخسية، هى هةموو ئةو حةوادسانةى كة تووشى شةخسَيا دةبَيـت، ئـةو   ، (تأمينات احليا )
بـاس دةكرَيـت، مومتةلـةكات و    تةئميناتةش دةكات كـة ئـةوة ئيَزاميـة، بـة نيسـبةت دةوائـريى دةوَلـةت كـة         

عةقاراتى ضى هةتا موةزةرينى حيسابى يان موزةرينى مةسئول ، لة كـاتى خؤيـدا ئةوانـة هـةر هـةموويان      
تةزم  دةكران و تةئم  دةكران، وة ئيَزامين بوو ئةوانة، بةداخةوة ئَيستا ئةوانة نـةماوة، ئينرـا ئةطـةر    
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دةسـت ثـَى دةكاتـةوة، ر ةنطـة بتـوانن منارةسـةيةكى بـاش        شةريكةكة تةرعيل بكرَيت ئةوانـة هـةر هـةمووى    
بكات، ئةمة لةطةَل ئةوانـةى كـة ئـةهَى هـاتوون و مـن ثـَيم وايـة لةبةرئـةوةى كـة زيـاتر مةزمونـة، ر ةنطـة             

 .خةَلكةكة زياتر ر وو بكاتة كؤمثانياكانى حكومى، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةوة زة ةت نةبَيت، كاك عونى رةرمووليذنةى ياسايى ئاخري سياكةتان  وَينن
 :بةر َيز عونى كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 18املاد  

الشريكة العامة للتأمني تتاىل اعهال التذأمني علذى املهتلكذات واالمذاال العامذة واخلاصذة وكذيلك التذأمني علذى          
التجذارى العذام كهذا حتذد مذن نسذبة        وتسذايم فذى دعذم اقتصذاد االقلذيم والنشذاط      ( تأمينات احليذا  )االشخا  

الت خم النقدى ويعترب التأمني ركيز  االقليم فذى اايذة ممتلكاتمذا وفذى ظذل التشذريعات الصذادر  فذى يذيا          
بط بما فروم الشركة اجملال، يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية و من ذوى اخلرب  واال تصا  وترت

 .فى احملافظات
 :انبةر يَ ز سةرؤكى ثةرلةم

بة رةئيتان ئـةوة زيـاد نيـة، ضـونكة ئـةوة رائيـدةكانى شـةريكةية        ( وتساهم رى دعم االقتياد )خؤى لةوَى 
شــةرحى دةكــات، نــة قانونــة، ئةطــةر ئيعــادةى نــةزةرى ىَل بكــةن خــراث نيــة، خاســةتةن تــةئم ، وةك كــاك  

خـاس هةيـة، هـى ئـةهَين     عبدالسالم طوتى بةر استى تةئم  قتاعَيكى طةورةيـة، ئيحتيـاجى بـة قـانونَيكى     
هةبَيت، نةك نةبَيت، ناتوانى حةمَى حةصر بكةى، بةس ئةمةى لَيرة هـاتووة، ئةمـة رةوائيـدةكانى شـةرح     

 (.فى ييا اجملال.......... وتسايم فى دعم االقتصاد)دةكات، ثَيويست ناكات لةناو قانون هةبَيت، 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك خورشيد رةرموو
 :سَيم ورشيد ا دبةر َيز خ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة ر ةئى من ئةوةى ( اجلدوى االقتصادية لتأسيس الشركة)شةريكات كة دروست دةكرَيت دةبَيت زكر بكرَيت 

لةبةرئـةوة مـن بـة زةرورةتـى دةزا      ، (اجلذدوى االقتصذادية لتأسذيس يذيه الشذركة     )ئَيستا باسى لَيوة كـراوة  
 .زؤر سوثاسئةمة زكر بكرَيت لَيرة،  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةس لة ناو قانون، ئةوة دةبوو لة ئةسبابى موجبـة بـوترَى، ئةطـةر بكـرَى، ليذنـةى قـانونى رةئيتـان، كـاك         
 .شَيروان رةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةريكةى تـةئم ، يـةعنى ئـةوةى لـةدواوة     ئَيمة بةرامبةر بة دروسـت كردنـى هةيكـةلَيكى تةنزبينـة بـؤ شـ      

ئةوانة بةر استى وةسفةكة لة بؤ ئةو شةريكةية، ئَيمـة بـا تـةركيز بكةينـة سـةر      ........( وتساهم)نووسراوة، 
تةشكيَى شةريكةكة رةقةت، وةكو جيهازَيكى ئيدارى، وةئيال رةوائيدى تةئم  ئَيمة دةزان  ضية و ض نية، 

امة للتأمني، تتاىل اعهال التأمني على املهتلكات واالمذاال العامذة واخلاصذة وكذيلك     الشركة الع)بؤية ثَيم واية 
رةقةت،  يردس وا ََينَيت بة نيسبةت مدير عامةكةى، بة قةناعةتى  (. (تأمينات احليا )التأمني على احليا  

كوردسـتان، هـةروةكو   من تةئمينى ئيَزامى بؤ سةياراتى تَيدا بَيت باشرتة، ضونكة سةيارةكى زؤر هاتووة بؤ 
طومت هةم رائيدةى بؤ هاووآلتيان هةية، هةم لة بؤ موتـةزةرر هةيـة، هـةمين لـة بـؤ حكومـةت هةيـة، زؤر        

 .سوثاس
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةخري سياكةتان دار َيذنةوة و بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدان، كاك عونى رةرموو
 :بةر َيز عونى كمال بةزاز

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
 :ئَيستا دةقى ماددةكة بةو ثَيشنيارةى تةقديم كرا  دةيوَينمةوة

 18املاد  

الشركة العامة للتأمني، تتاىل اعهذال التذأمني علذى املهتلكذات واالمذاال العامذة واخلاصذة وكذيلك التذأمني علذى           
سما مذدير عذام حاصذل علذى شذماد       فى ظل التشريعات الصادر  فى ييا اجملال، يرأ( تأمينات احليا )االشخا  

 . امعية و من ذوى اخلرب  واال تصا  وترتبط بما فروم الشركة فى احملافظات
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةست خؤش، ئَيستا دةيدةينة دةنطدان، كـَى لةطةَلـة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة، زؤر سـوثاس، كـَى لةطـةَل          
ََى ثرؤذةكـة مـاددةى       16، ئَيسـتا بـؤ مـاددةى    دانية، زؤر سوثاس، بة كؤى دةنب قبـوَل كـرا    11كـة لـة ئةسـ

 .ر ؤذان رةرموو. هاتووة كةرةمكة، د
 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ََى ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددةى  11ماددةى   /16لة ئةس

رايــى و ياســا كارثَيكراوةكــان دةطرَيتــة ر اَــةكردنى حوكمــةكانى دا: بةر َيوبةرايــةتى طشــتى كاروبــارى ياســايى
ئةستؤ، ديراسةت كردنى ثرؤذة ياساكان و ر َيساكان و ر او ر اوَيذى دةداتَى لةسةر ئـةو بابةتـة ياسـاييانةى كـة     
ثةيوةنديان بة كاروبـارى خزمـةتى شارسـتانى هةيـة، يـا بابةتـة داراييـةكان كـة دةخرَيتـة بـةردةم وةزارةت           

ــةريَ  ــةكانى ه ــةن رةرمانط ــاكان و     لةالي ــايةكان و ر َيس ــرؤذة ياس ــايى ث ــَيوازى ياس ــادةكردنى ش ــةروةها ئام م، ه
ر َينماييةكانى كـة ثةيوةنـديان بـة كاروبـارى وةزارةت هةيـة، نوَينةرايـةتى وةزارةت دةكـات لةبـةردةم دادطـا،          
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بةر َيوبــةرَيكى طشـــتى ســـةرؤكايةتى دةكــات كـــة بر وانامـــةى زانكــؤى لـــة ياســـا دا بــة دةســـت هَينـــا بَيـــت،     
 :بةر َيوبةرايةتى طشتى كاروبارى ياسايى لةم بةشانةى خوارةوة ثَيا دَيت

 .ـ بةشى مارةكان1
 .ـ بةشى وةزيفةى طشتى0
 .ـ بةشى كاروبارى دارايى3

هةر بةشَيا لةو بةشانة رةرمانبةرَيا بة ثَـةى بةر َيوبـةر سـةرؤكايةتى دةكـات كـة بر وانامـةى زانكـؤى بـة         
 .ثسثؤر بَيت دةست هَينابَيت و بة ئةزموون و

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عونى رةرموو
 :بةر َيز عونى كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :16من املشروم والتى ستصبح املاد   11املاد  

 :املديرية العامة للشؤون القانانية
النظهذة  وابذداء الذرأى واملشذار      تفسري االحكام املالية والتشريعات النافي  ودراسة مشروعات القاانني واتتاىل 

فى املسائل القانانية املتعلقة بأمار اخلدمة املدنية واالمار املالية التى تعرض من دوائر االقليم، وكيلك اعداد 
الصذذيغ القانانيذذة ملشذذروعات القذذاانني واالنظهذذة والتعليهذذات ذات العالقذذة بعهذذل الذذازار  ومتنذذل الذذازار  امذذام  

عام حاصل على شماد   امعية فى القانان، وتتكان املديريذة العامذة للشذؤون القانانيذة     احملاكم، يرأسما مدير 
 :من االقسام التالية

 .ذقسم احلقاق1
 .ذقسم الاظيفة العامة0
 .ذقسم االمار املالية3

يرأس كل قسم من االقسام امليكار  اعال ماظف بدر ة مدير حاصل علذى شذماد   امعيذة ومذن ذوى اخلذرب       
 .واال تصا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى رةئيتان، كاك خورشيد رةرموو
 :سَيم بةر َيز خورشيد ا د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةنها    ــةين ت ــى ماددةك ــةَل دةق ــة لةط ــة    )ئَيم ــام التالي ــن االقس ــة م ــؤون ال انوني ــة لَش ــة العام ــون اثديري ( وتتك

هــةتا ئَيــرة بةســة، ( م حاصــل عَــى شــهادة جامعيــة اوليــةيردســها مــدير عــا)ئةقســامةكان دةرنــةكرَين هــةتا 
 .ئةقسامةكان ثَيويست ناكات زكر بكرَيت، ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةئيتان، كاك شَيروان رةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو ماددةيةمان كرد بوو مديريةى عامةية، وة ئيكتفامان كرد بوو كة ببَيتة مديريةتَيا لة زمنى ديـوانى  ئَيمة داواى ئيَغاى 

ََةى شةرح كرد بؤ ئَيمة، ئَيمة موقتةرةحةكةى خؤمان سةحب دةكةينةوة  عامة، بةآلم دواى ئةوةى جةنابى وةزير ئةو تةراسي
 .ثاسو تةئيدى ليذنةى ماىل و جةنابى وةزير دةكةين، زؤر سو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، جةنابى وةزير رةئيتان، رةرموو
 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَي  باييز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمةش تةئيدى دةكةين وةكو خؤى ََينَيتةوة وةكو مديريةتى عامى ياسايى، بةَلَى تةئيدى ليذنةى دارايـى  

 .دةكةين
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

ــر         ــةن، عم ــة بك ــةوَى قس ــة دةيان ــةى ك ــةو بةر َيزان ــتا ئ ــَيت، ئَيس ــمةكان البي ــةوَيت قس ــى دةيان ــةى داراي ليذن
 .خان، حسن حممد، كةرةمكة كاك عمر عبدالر ن، عمر هةورامى، سيوةيل خان، شوان كريم، شََير

 :عَي بةر َيز عمر عبدالر ن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ست خؤشى لة ليذنةى ياسايى دةكـةم كـة ثاشـطةزبوونةوة لـة رةئيةكـةى خؤيـان و قةناعـةتيان بـةوة         من دة
هَينــا كــة مديريــةتى عامةيــة ََينَيتــةوة، دواى ئــةو شــةرحةى كــة جــةنابى وةزيــر داى، سوثاســى جــةنابى   

بةشـَيكى  وةزيرين دةكةم بةو طرنطيةى داى  بة بةشى ياسايى وةزارةتةكةى خؤى، بـة تةئكيـد بةشـى ياسـا     
زؤر طرنطة، ضونكة رةبتى بة هةموو ياسا ماليةكان و طـةمار  و زةرائيـب و ياسـاى تـاثؤ و بـةيع و ئيرـارى       

 6عةقاراتى دةولة و ئةو عةقدانةى تر كة دةضَيتة ئةم وةزارةتة، ئةمة لةاليـةك، لةاليـةكى تـر لـة مـاددةى      
َسى وةزارةتـةوة هةيـة، مةجَسـى وزارة    كة رةبتى بة مةج 6ئَيمة كة تةسدي مان لةسةرى كرد ئةو ماددةى 

يةكَيا لة موهيمةكانى شةرح و باسى تةشريعات و قانونةكان و ئةمة زياتر دةعمى ئةو مةجَسة دةكات كـة  
هةر ئةو مدير عامة ئةندام دةبَيت لةو مةجَسة، بة تةئكيـد مـن ثـَيم وايـة مةسـةلة ياسـاييةكان هـةروةكو        

، مةجرايةكى باشرت بؤ خؤى ببينَى و ر َيطايةكى باش بـؤ جـةنابى   جةنابى وةزير طرنطيةكى زؤرى ثَي دةدات
ــن           ــةآلم م ــةر َيوة، ب ــات ب ــاييانة بب ــة ياس ــارى وةزارةت زؤر ب ــين و ك ــوانن ئ ــةوةى بت ــؤ ئ ــةوة ب ــر بكات وةزي
موالحةزةيةكم لةسةر ئةوةى كة مديريةتى عامة لة سَى قسم ثَيكهاتووة، قسمى ح وق و وةزيفةى عامـة و  

َيم واية ئةم قسمانةش وةكو باقى ترى مديريةتى عامةكانى تـر بـة مـديريات هـاتوون، بـا      ئمورى ماىل من ث
بيووك نةكرَيتةوة، مادام ئةم طرنطية طةورةى هةية لـةناو وةزارةت دا، بـا ئـةم قسـمانة بكرَيتـة مديريـةت،       
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مديريـةتى   بكرَيتة مديريةتى ح وق، مديريةى وةزيفةى عامة، مديريةى مالية و ئمورى ماىل، وةكـو بـاقى  
 .عامةكانى ترى ناو وةزارةت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر رةرموو
 :هةورامى حممد بةر َيز عمر صدي 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةيرم ثَيى هات هةردوو بةر َيز ليذنـةى دارايـى و ليذنـةى ياسـايى سـةحبى ئي رتاحةكـةى خؤيـان كـردةوة،         

ئةو ماددةيـة لةطـةَل تةرسـريى بـةر َيز وةزيـر يـةكانطري نـةبوو، ئَيسـتا لـة ثَيناسـةى            لةبةرئةوةى لةتةرسريى
ماددةكة، دةَلَى ئةم مديريةتة هةَلدةستَى بة تةرسريى ئةو ماددة قانونيانة و ئةو نيزامانةى كة ثةيوةندارن 

نى هةيـة، مةجَسـى   بة وةزارةى ماليةوةو رةئيان لةسةر بدات، لةكاتَيا دا بؤ خـؤى وةزارة مستةشـارى قـانو   
/ وةزارةى هةية، يةعنى هةموو ئةو ئةمرانةى يان ئةو مةهامانةى كة داويةتى بة مديريـةى عامةيـة، يـةك   

ئـةو مةهامـةى كـة داويـةتى بـة مديريـةى       / هى مةجَسـى وزارةيـة، سـىَ   / هى مستةشارى قانونيةكةية، دوو
تيادى بةر َيوة دةضَيت، هـةر بـؤ خؤشـى    عامةية بة باوةر ى من ضؤن ئَيستا سارى مةرعولة بة مديريةكى ئيع

لــةناو مةشــروعةكة كــة  هَيناويــةتى لــة ثــاش ئــةوةى كــة دةَلَيــت مديريــةى عامــة يةكســةر قســمى هَينــاوة،  
مديريــةى نــةهَيناوة، بــؤ خؤشــتان دةزانــن مديريــةى عامــة ـ مديريــة، اقســام دَيــت، مــن تةســةور دةكــةم        

ؤ خؤى ئةطةر مةبةست ع ودة، ع ود يـا ئـةوةتا جـةنابى    روئيايةكة مةيدانى رعَين لة داهاتوو بؤ وةزير ب
وةزير بؤ خؤى دةيكات يـان مديريـةى عامـةى ديـوان دةيكـات، ئةطـةر نـا ئـةم حةل ةيـة زائيـدة و زيادةيـة،            

 .دواترين لةوانةية زؤر لة بةرذةوةندى ئين و كارةكانى وةزارةتى ماىل نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ن رةرمووسيوةيل خا
 :ا د عنهانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين رةئيم لةطةَل ليذنةى دارايية كة ئةو ئةقسامانة ديارى نةكرَيت، لةوانةيـة ببَيتـة مديريـة، لةوانةيـة     

 .ببَيتة شعب و ئةقسام، بةس ئةطةر لَيرة ديارى بكرَيت وابزا  تةسبيت دةبَيت، زؤر سوثاس
 :كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .كاك شوان رةرموو
 :بةر َيز شوان كريم كابان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لة ثَيشرت بةر َيز وةزيرى دارايى كة باسى ئةم بةر َيوبةريةتةى كرد يةكَيا لة ئةركةكانى بةوة باس كـرد كـة   
من ثرسيار دةكةم، ئايا  هةموو ئةم ع ودانة دَيتةوة ئةم بةر َيوبةريةتية و بة طرنطى وةسف كرد، لةبةرئةوة

 .نابَيت باسى ع ودين بكرَيت لة ئةركةكانيدا و تةوزيع بكرَيت،، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شََير خان رةرموو
 :صاد بةر َيز شََير حمى الدين

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ودراسذة مشذروعات   ) ة(ال)ئـةو  ( ريعاتتتاىل تفسري االحكام املالية والتش:)كة دةَلَيت 16بة نيسبةت ماددةى 

فذى املسذائل القانانيذة املتعلقذة بذأمار      )بـة رةئـى مـن كـة دةَلَيـت      ( القاانني واالنظهة  وابذداء الذرأى واملشذار    
املشذاريخأ  )يذا اد  ( وعنذد ابذرام عقذاد املشذاريخأ االسذرتاتيجية     )ئيزارـة بكرَيـت   ( دمة املدنية واالمار املاليذة اخل

ضونكة ئةوة بةر استى دةست خؤشى لة وةزير  (ى حساب امليزانية للهيزانية االستنهاريةالكبري  التى تنفي عل
ةوة ئَيمة ثَييدا دةر ؤيـن، يةكـةم جـار ئـةو ثـارة زؤرانـةى كـة لـة          0223دةكةم، ضونكة ئةمة كَيشةيةكة لة 

مـان زؤر  مةشاريعى ئيستسمارى سةرف دةكرَيـت ئَيمـة خاسـةتةن كـة شـةريكاتى دةرةوة دَيـت، اليـةنى ع ود       
زةعيفة، ئةطةر بَيتو ئةوهةتا خةَلكين بنَيرَيتة دةرةوة هَيشتا ئةوة دةهَينَى، ضونكة دةوائـريى ئي َـيم زؤر   
دةبَيت ئيستشارة بة وةزارةتى مالية بكةن، هـةتا ئـةمن وةكـو رةئـى خـؤم ئةوةنـدة زؤر بـن كـة لـة ليذنـةى           

ــة       ــةوةى ئ ــؤ ئ ــونكة ب ــةبَيت، ض ــة ه ــةكَيا لةوان ــةتائات ي ــةحَيَى ع ــة    ت ــت، ل ــوةت بَي ــة ق ــة زؤر ب و عةقدان
ــة ،      ــةى عام ــة و وةزيف ــة ح وق ــرين ك ــةكانى ت ــة  )مديريةت ــور اثالي ــم االم ــودين   ( قس ــت ع  ــةر بكرَي ئةط

ــرَيت،  ــود   )بنووس ــة والع  ــور اثالي ــة االم ــةى       (مديري ــةموو ئةوان ــةن ه ــَى بك ــاوةر م ث ــودة ب ــةو ع  ــونكة ئ ض
ئَيمة جارى وايـة كَيشـةمان بـؤ دروسـت دةبَيـت بـة        وةبةرهَينةكان دةترسم كة ئَيمة خةَلكى شارةزامان نية،

ثَيـى قـةوانينى دةوىل دةبَيــت لـة ثــاري  هـ  بكرَيــت، هـةموو شــارةزاييان نيـة، لةبةرئــةوة دائيمـةن ئَيمــة        
 .دةدؤر َين  لةو قةزيانة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حسن رةرموو
 :سورة بةر َيز حسن حممد
 .رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

بةر اى من دائريةى شئونى قانونى زؤر زؤر طرنطة لة هةموو وةزارةتَيا بة تايبةتى  وةزارةتى مالية، بة ثَيى ئـةو سـةردانانةى   
كة ئَيمة دةيكةين بؤ ئةو شوَينانة، مةسائيَى قانونى زؤر طرنطة كة بـة تـةواوى ر ةنـب بداتـةوة لـةناو وةزارةت، لـةناو هـةموو        

ةر استى ئين و كارى شئونى قانونية، بة نيسبةت دانانى مستةشارى قانونى و جياكردنـةوةى مستةشـارى   دةوائري كة ئةوةش ب
قانونى لة دائريةى شئونى قانونى، بةر ةئى من ئةم دائريةية زةعيف ناكات، ضونكة هةر بؤ خؤى ئةم قانونة لة قانونى عرياقى 

رَيـت بََـَي  مستةشـارى قـانونى لـة جَيطـاى قسـمى ئيستشـاراتة لـة          وةرطرياوة، قسمَيا هةبووة بة ناوى قسمى ئيستشـارات، دةك 
 12دائريةمان تةشكيل كـرد، هـةر    12قانونةكة، لةبةرئةوةى ئةمة ئةخري دائرية بوو كة تةشكيل كرا يةك رةئيم هةية، ئَيمة 
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وة قانونى وةزارةتى مالية، بةآلم دائريةكة بريتى بوون لةو دائريانةى كةوا شئونى مال ، ئةم قانونة لة قانونى عرياقى وةرطريا
دائريانة لةو دائريةى كـة دامـان مةزرانـد لـة بـارةى       12قانونى ئَيمة، وةزارةتى ئَيمة وةزارةتى مالية و ئي تسادة، هي  كام لةو 

ى شئونى قانونى نةبوو، ببورة شئونى اقتيادى نةبوو، هةر ضةندة ناوةكةى بة شئونى اقتيـادى هـاتووة، ئةهدارـةكانى شـئون    
 .اقتيادى تَيدابوو، بؤيةمن لَيرة اقرتاح دةكةم، دائريةيةك دروست بَيت، دائريةى شئون اقتيادية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى دارايى رةئيتان

 :سَيم بةر َيز خورشيد ا د
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دنةوةى جةنابى وةزير هةية، ئَيمة هي  ئةو موقتةرةحاتةى كة هاتووة، هةمان ثَيويستى بة ر وون كر
 .تَيبينيةكمان نية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى رةئيتان

 : بةر َيزشَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان

ك ئَيمةش ئةو ثرسـيارانةى كـة ئاراسـتة كـرا زؤر بـاش بـوو، عيالقـةى بـة جـةنابى وةزيـر هةيـة، بـةاَلم يـة             
مالحةزةمان هةية، ئةوين بة نيسبةت ئةوةى شََيرخان ئيشارةتى ثَييدا، بة نيسبةت ع ود، ئَيمةش ثَيمان 
باشة ع ود بَيتة ناو ئةو شةرحةى كة هاتووة لةوَى، بةر استى طةر ع ودةكان دةكرَيت دةبَيت بةشى ياسـايى  

بكــات، بــؤ ئــةوةى ع ودةكــان بــة  يــان مديريــةى عامــةى ياســا ئاطــادار بَيــت، وة مشــورةت بــة ياســا ناســةكان 
مشذمار  يف  بـدات،   تنظذيم عقذاد  شَيوةيةكى ر َيا و ثَيا بكرَيـت، بؤيـة ئةطـةر ثَيتـان بـاش بَيـت، كةليمـةى        

 .ع ود داوَيينة ناو مةسةلةكان و زؤر سوثاس تنظيم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير رةرموو
 :ئابوورىوةزيرى دارايى و / بةر َيز باييز تاَلةبانى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة كة مةسةلةى ع ود كة باس دةكرَيت، لةسةر ئي ترياحى وةزارةتـى دارايـى، ئَيسـتا بةشـى ع ـود وة ئةجنومـةنى وةزيـران        
موارةقةتى كرد، بةشى ع ود لة هةموو وةزارةتةكان بكرَيتةوة، وة ئةم ياسايةى ئَيمة كة هاتبووة ثةرلـةمان، ثـَين ئـةوة بـوو     
كة ئةو بةشة موارةقةتى هاتةوة، ئَيستا اعتيادى كة موارةقةتى هاتؤتةوة، ديارة بةشى ع ود اعتيادى دةضَيتة ناو ئةم مـديرة  
عامةوة، ئةوة بةنيسبةتى ئةوةوة، نازا  ثرسيارى تر ضـى هـةبوو، دةربـارةى دائـريةى اقتيـادى، بةر اسـتى ئَيسـتا ليذنةيـةكى         

ةتى سةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران، وة جَيطركـةى و ئةنـدامَيتى وةزيـرى دارايـى و وةزيـرى        بااَلى اقتيادى هةية، بة سةرؤكاي
، وةزيرى زراعة، وةزيرى رارة، وة هةروةها ضـةند كةسـانَيكى تـرى ثسـثؤرى، بةر اسـتى مـن ثَيموايـة ئـةو ليذنةيـةى          ختطيط

ريةى اقتيـادى لـةناو وةزارةتـى دارايـى، مـن ثـَيم       ئَيستا ئين و كارىاقتيادى دةكات، بةاَلم ئةطةر دائريةيةك هةبَيت، وةكو دائـ 
 .باشة ئةوة ئةطةر دةسةاَلتى بدرَيت، بؤ ئةوةى ئةبَيت ديراسةت بكات، ضؤن بَيت، يةعنى نازا 
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثرسيار هةبوو، بكرَيتة مديريةت قسمةكان، ثرسيارَيكى ترين هةبوو، قسمةكان البيَيت
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ انىبةر َيز باييز تاَلةب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة نيسبةتى ئَيمة وةكو وةزارةتى مالية وةكو ديراسةدان كرد، ياساى ئةو مديريةتة عامةمان لـةم مةركـةزا   
داناوةو بة ئةقسامةكانى، بةاَلم لـة هـةموو دائريةيـةكا ياسـايى هةيـة و شـوعبةى ياسـا هةيـة، ئـةو شـوعبانة           

بن بةو بةشانةوة، كةوا بةو مديريةتةوةن، جا ئةطةر بيكةينة مديريـةت و هـةر لـة مةركةزيشـا     مةربوت دة
 .بَيت ئةوانة، نازا  ثَيمواية زيادة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى ئاخري سياكةتان، رةرموون
 : بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ر املاد  السادسة عش

تتاىل تفسذري االحكذام املاليذة والتشذريعات النافذي  ودراسذة مشذاريخأ القذاانني واالنظهذة وابذداء           : املديرية العامة للشؤون القانانية
الرا  واملشار  يف املسائل القانانية املتعلقذة بذامار اخلدمذة املدنيذة واالمذار املاليذة الذيت تعذرض علذى الذازار  مذن دوائذر االقلذيم              

الصيغ القانانية للعقذاد ومشذاريخأ القذاانني واالنظهذة والتعليهذات ذات العالقذة بعهذل الذازار  ومتنذل الذازار  امذام             وكيلك اعداد
 .احملاكم، يرأسما مدير عام حاصل على شماد   امعية يف القانان

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دةخةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل داية  بةر َيزان ئَيستا بةو شَيوةيةى كة خوَيندرايةوة، ماددةكة لة ثر ؤذةكة
تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، بة كؤى دةنب 

ََى ثر ؤذةكة ماددةى  11ثةسةند كرا، بؤ ماددةى   .ية، كةرةمكة 15كة لة ئةس
 : ر ؤذان عبدال ادر دزةيى. بةر َيز د

 .ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل
 :11ماددةى

 .ئةرك و ثسثؤريةكانى ثَيكهاتةكانى وةزارةت بة ثَيى ثةير ةوى ناوخؤ ر َيا دةخرَيت:يةكةم
وةزير بؤى هةية لةكاتى ثَيويست دا هةر بةر َيوةبةراتيةك لة بةشَيا يان هؤبةيةك بكاتةوة يان :دووةم

 .يةكى  ات واتة لَيكى بدات
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
 :11والتى ستصبح هلا املاد   15املاد  



 218 

 .حيدد بنظام ممام وا تصاصات تشكيالت الازار : اواًل
 .للازير استحداث او دمج ااملديريات اواالقسام او الشعب ضهن تشكيالت الازار  عند االقت اء: ثانيًا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى دارايى كةرةمكةن

 :ز خورشيد ا د سَيمبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين، هي  تَيبينيمان لةسةر نية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير، كةرةمكة، ليذنةى ياسايى
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
للذذازير اسذذتحداث او الغذذاء أو دمذذج ا  مذذن  : ثانيذذًا)اكةمان كردؤتــةوة بــةو شــَيوةية ، داواى ئيعــادةى ســيثانيذذائَيمــة بةنيســبةت 

لةبـةر ئـةوةى مةسـةلةى ئيَغايةكـةى تَيـدا نـةبوو، زؤر        ،(املديريات او االقسام او الشعب ضهن تشذكيالت الذازار  عنذد االقت ذاء    
 سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .جةنابى وةزير ئَيستا رةئيتان لةسةرى

 
 

 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ بةر َيز باييز تاَلةبانى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةَلَى، ئَيمةش لةطةَل هةمان رةئينة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان، كَى دةيةوَى قسة بكات لةسةرى،، يةك كةسَيا هةية، سيوةيل خان، كةرةمكة
 :ا د عنهانبةر يز سيوةيل 

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 
للازير استحداث او دمج او الغاء ا  من املديريات او االقسام او الشعب ضهن : ثانيًا ، اثاددة السابعة عشرة، اوال، هي ،11ماددةى 

انشذاء  تةبعةن مةبةستمان لةو وةزيرةى ئَيستانية، دةزان  شارةزاية لة هـةموو شـتةكى، بـةاَلم    تشكيالت الازار  عند االقت اء، 
ةن درَيذ دةبَي، هةر تةقاعدين دةبَي، يان وةزيرةكى ديكة دَيت لةوانةية ئةو شارةزايية نةبينت لة ئمورى ماىل، لةبـةر  تةمللة 

لة وةزيـر و وةكيـل    وةزارةجملسى  لةبةر ئةوةىبالتنسيق يان بالتشاور مخأ جملس الازار ،  ئةوةى ثَيمان باشة، ئةطةر بنووسرَى
، حذي  و الغذاء  ثَيا هاتووة، ئةطةر مستةشـارةكان، ئيستيشـارةيان ثـَي نةكـةى، لـة دةمـج و       وةزير و مدير عام و مستةشارةكان 

 .ئةدى لةض كاتةك ئيستشارةيان ثَى دةكةى،، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .جةنابى وةزير رةئيت لةسةر ئةوة
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ بةر َيز باييز تاَلةبانى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، ئـةوة ئـةوةلياتى دةبَيـت،    اسذتحداث بةتةئكيد هةر وةزيرَيا كة هةَلبستَيت بة دةمج كردن ياخود الغـا يـان   
َََيـى وةزيـر هةرلةخؤيـةوة دةسـت ثـَى بكـات،           وةديراساتى لةسةر دةكرَيت، موقتةرةحاتى لةسـةر دَيـت، تـؤ ب

 .يةكسةر دائريةيةك الداو، دائريةيةكى تر دابنَى، سوثاس
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 .ليذنةى ياسايى ئاخري سياكةتان، تكاية
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 11املاد  

 .حيدد بنظام ممام وا تصاصات تشكيالت الازار : اواًل
عنذذد للذازير اسذتحداث اوالغذاء أو دمذج اى مذن املذديريات اواالقسذام او الشذعب ضذهن تشذكيالت الذازار             : ثانيذاً 

 .االقت اء
 
 
 

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان، طوَيتان لَيى بوو، ئَيستا دةيةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل داية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، 

سوثاس، كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، بة كؤى دةنب يةك كةس لةطةَلدانية، بؤ 
ََى ثر ؤذةكة19كة ماددةى  15ماددةى   .ية لة ئةس

 : ر ؤذان عبدال ادر دزةيى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نووسراوة،  1991ية، ساَلى 13نية،  10نووسراوة،  10ماددةى نؤزدةم لة ئةسََى ثر ؤذةكة، ياساي ذمارة 

 .دةوةشَيتةوةى وةزارةتى دارايى و ئابوورى هةَل1990ى ساَلى 13ة، ياساي ذمارة  1990ئةوين ساَلى 
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املاد  التاسعة عشر  من املشروم والتى ستصبح املاد  النامنة عشر 

 .املعدل 1990لسنة ( 13)يلغى قانان وزار  املالية واالقتصاد رقم  
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ليذنةى دارايى كةرةمكةن
 :يد ا د سَيمبةر َيز خورش

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين، تَيبينيمان لةسةرى نية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى، كةرةمكةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يلغذى  : اواًلَيت بـة دوو رةقـةرة يةكـةميان بـةو شـَيوةية بَيـت،       ئَيمة ثَيمان واية، ئيعادةى سياكةى ئةم ماددة بكريتةوة، وة بكر

ال يعهذل بذا  نذص قذاناني او قذرار يتعذارض احكذام يذيا         : املعذدل، ثانيذاً   1990لسذنة  ( 13)قانان وزار  املالية واالقتصاد رقذم  
يـدا، ثَيويسـت بـةوة دةكـات ئـةو      لةبةر ئةوةى بةر استى ئَيمة هةندَيا بر يارمـان دةركـردووة، هـةروةكو ئيشـارةدان ثيَ    القانان، 

نةسة دابنَي ، لةبةر ئةوةى ئةو بر يارانةى ثَيشوو ئيعتبارى نامينآ، وةكو ئةوةى لةو ياسايةدا ثيادة كراوة، وة ثةسةند كراوة 
 .ئةمة تةنفيز دةكرَيت، بؤية ئةو نةسةمان داناوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .جةنابى وةزير، كةرةمكة

 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ َيز بايز تاَلةبانىبةر 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمةش لةطةَل رةئى ليذنةى ياساي 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، ئَيستا ئيعادةى قريائةى سياكةكةتان بكةنةوة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :19اثادة 
 .املعدل 1990لسنة ( 13)يلغى قانان وزار  املالية واالقتصاد رقم : اواًل

 .ال يعهل با  نص قاناني او قرار يتعارض احكام ييا القانان: ثانيًا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بيخوَينةرةوة 15بيخوَينةرةوة، بة ماددةى 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى
، لةبـةر ئـةو تةعديالتـةى كـة تَييـدا كـرا، رةرقـةرة يـةكى         15خوَيندمةوة، بةس خؤى ماددةى  19ماددةى 

 :دةَلَى
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 .املعدل 1990لسنة ( 13)يلغى قانان وزار  املالية واالقتصاد رقم : اواًل

 .ال يعهل با  نص قاناني او قرار يتعارض احكام ييا القانان: ثانيًا
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

بةر َيزان ئَيستا كـَى لةطةَلدايـة تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة، سـوثاس، كـَى لةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتى بـةرز             
ََى ثر ؤذةكـة بـة مـاددةى            02بكاتةوة، سوثاس، بة كؤى دةنب ثةسةند كرا، بـؤ مـاددةى نـؤزدة كـة لـة ئةصـ

 .هاتووة، كةرةمكةن
 : ر ؤذان عبدال ادر دزةيى. بةر َيز د

 .ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة
 : 19ئةصَى ثر ؤذةكة دةكاتة ماددةى  02ماددةى 

 .ثَيويستة لةسةر وةزيرة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :19التى ستصبح املاد   02املاد  

 .حكام ييا القانانعلى الازراء املختصني تنفيي ا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى كةرةمكةن
 
 

 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى كةرةمكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
على جملس الذازراء واجلمذات ذات العالقذة تنفيذي احكذام يذيا       مة هةندَيا سياكةكةمان طؤر ى بةم شَيوةية، ئَي

 .القانان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير كةرةمكة
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ بةر َيز بايز تاَلةبانى
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئَيمةش لةطةَل رةئى ليذنةى ياساي 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، كةس مداخةلةى نية،، ئَيستا نةسةكةى ئةخري جار  وَيننةوة، بؤئةوةى 
 .بيدةينة دةنطدانةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :19اثادة 

 .ييا القانان على جملس الازراء واجلمات ذات العالقة تنفيي احكام
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان، كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة،، ئةيدةينة دةنطدان، دةستان بةرز بكةنةوة، سوثاس، 
كة لة  02كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، بةكؤى دةنب ثةسةند كرا، بؤ ماددةى 

 .هاتووة 01ئةصَى ثر ؤذةكة بة 
 : ر ؤذان عبدال ادر دزةيى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 : 02ماددةى 

 .ئةم ياساية لة بةروارى باَلو كردنةوةى لة ر ؤذنامةى رةرميدا جَيبةجَى دةكرَيت
 

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :02املاد  

 .ه يف اجلريد  الرسيهةينفي ييا القانان اعتبارًا من تاريخ نشر
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى دارايى كةرةمكةن
 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير كةرةمكة
 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ بةر َيز بايز تاَلةبانى
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 .ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س

 .ئَيمةش لةطةَل دةقى ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، كةس هةية قسة بكات، نةك بة دةنطدان، مالحةزةت هةية، كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةوةَيت لـة ئـاخريى وةقـايعى كوردسـتان ئيزارـة بكـةين، ضـونكة        ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكـةين، بـةاَلم دةمانـ   

 .نووسراوة جةريدةى رةمسى رةقةت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كَى ئةيةوَيت قسة بكات، بةس تةنها ر َيزدار عبدالسالم بةروارى
 :صدي  مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كة، هةرضةندة من بةرواريةكةم بةدَل نيةسوثاس، وةَلاَلهى من لة بةروارية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى كةرةمكةن، بةس ماددةى بيستة نةوةك بيست و يةك

 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :02املاد  

 (.ردستانوقايخأ كا)ينفي ييا القانان اعتبارًا من تاريخ نشره يف اجلريد  الرسيهة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بـةر َيزان كــَى لةطةَلدايـة دةســتى بـةرز بكاتــةوة، سـوثاس، كــَى لةطةَلدانيـة دةســتى بـةرز بكاتــةوة، ســوثاس،       
 .اسباب ما بةبةكؤى دةنب ثةسةند كرا، ئَيستاش بؤ 

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 االسباب املا بة
تاحيد وزارتي املاليذة يف اقلذيم كاردسذتان يف وزار  واحذد  باسذم وزار  املاليذة واالقتصذاد، لغذرض قيذام الذازار  مبماممذا يف            بغية 

تنظيم االحاال املالية واالقتصادية ومراقبة سالمة التصذر  باملذال العذام واملهتلكذات العامذة وحتقيذق االسذتخدام االمنذل للهذاارد          
 .رم ييا القاناناملالية يف االقليم، فقد ش

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .جةنابى وةزير كةرةمكة

 :وةزيرى دارايى و ئابوورى/ بةر َيز بايز تاَلةبانى
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة لةطةَل دةقى ئةو شةرحةين كة هاتووة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى دارايى كةرةمكةن

 :بةر َيز خورشيد ا د سَيم

 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
 .ئَيمةش لةطةَل دةقى ماددةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان، كةس مالحةزةى هةية لةسةر اسباب موجبة،، نية، ئَيستا ئاخري جار 

وايى لةطةَل بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةى بيدةينة دةنطدانةوة، تكاية، بةر َيزان ئَيستا ئاخري جار بيخوَينةوة، د
 .طشت ثر ؤذةكة، لةطةَل قانونةكة ئةيةينة دةنطدانةوة

 :ر ؤذان عبدال ادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 السباب املا بةا
بغية تاحيد وزارتي املاليذة يف اقلذيم كاردسذتان يف وزار  واحذد  باسذم وزار  املاليذة واالقتصذاد، لغذرض قيذام الذازار  مبماممذا يف            
تنظيم االحاال املالية واالقتصادية ومراقبة سالمة التصذر  باملذال العذام واملهتلكذات العامذة وحتقيذق االسذتخدام االمنذل للهذاارد          

 .املالية يف االقليم، فقد شرم ييا القانان
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
طدانةوة، كَى لةطةَلداية تكاية بةر َيزان، ئَيستا طشت ثر ؤذة ياسايةكة، لةطةَل ئةسباب موجبة دةدةينة دةن

دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، بة كؤى دةنب ثةسةند 
كرا، ثريؤزبايى لة ئَيوةى بةر َيز، نوَينةرانى ميََةت و طةىل كوردستان و وةزارةتى دارايى و ئابوورى ئةكةين، 

ميََةتةكةمانى ثَى بكةن، ئَيستاش بةر َيز وةزيرى دارايى، ر َيزدار كاك شَي   ئومَيدةوارين بة باش، خزمةتى
 .بايز كةرةمكات ئةطةر ووتةيةكى هةية

 :رىووةزيرى دارايى و ئابو/ بةر َيز بايز تاَلةبانى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بَى ثايان لة ئَيوةى بةر َيز  بةر َيز ئةندامانى ثةرلةمان، بةر استى ئَيمة وةكو وةزارةتى دارايى سوثاسَيكى
ئَيمة لة وةزارةتى دارايى، وةلة  انشاءهللدةكةين، بؤ ئةم ياسايةى كة ئَيستاكة بةم شَيوةية تةواو بوو، 

حكومةتى هةرَيم، ئةوةى كة هاتووة لةو ياساية هةمووى وةكو خؤى جَيبةجَى دةكةين، وة هةوَلةدةين 
وةختَيا طةيشتة دةستمان، سوثاسى ئةو ليذنانة دةكةين، بة ثةلةشى تيا بكةين لة جَيبةجآ كردنى، هةر 
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تايبةتى ليذنةى دارايى و ليذنةى ياسايى كة زؤر ماندوو بوون، بةر استى لةطةَل ئَيمةدا، وة ئَيمة دووبارة 
 .هلل جَيطاى سي ةى ئَيوةش دةب ، سوثاسءسوثاس و انشا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
، دووبارة بةردةوام 12تايى بة دانيشتنةكةى ئيمر ؤمان دَين ، وة سبةى سةعات سوثاس، بةر َيزان ئَيستا كؤ

 .دةب  لةسةر كارةكةمان، خوا ئاطادارتان بَيت
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