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 دةسثَيك ثرؤتؤكؤلي دانيشتين 
 7/9/0202 رَيكةوتي شةممةسَي 

بة عَيراق  -ردستان كو ثةرلةماني  7/9/0616رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (3)كاتذمَير   
 بــةِرَي  بــة مامــادةبووني, و ثةرلــةمانســةرؤكي  (كمــال كــةركووكي.د)حممــد دــادر عبــداهسـةرؤكايةتي بــةِرَي   

دانيشــتين , ثةرلــةمانبــةِرَي  سرســت عبــد عبــداه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و ارســ ن بــاي  الاعيــ .د
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي دةسثَيكي 

 :رنامةي كاربة
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 06)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ــتان   ــةماني كوردس ــراق -ثةرل ــةرؤكايةتي  , عَي ــتةي س ــةماندةس ــار ثةرل ــتين ي بِري ــثَيكي درا دانيش ــولي دةس خ
بـةم شـَيوةية    دا 7/9/0616كـةوتي  ي ثـاش نيـوةِرؤي رؤذي سـَي شـةممة ريَ    (3)سَييةمي هةَلبذاردن لة كـا   

 :بَيت
 .دةديقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق - 1
 .عَيراق بةم بؤنةيةوة -وتاري بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -0

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

دةكةينةوة، خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم،    بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان 
ــ     ــتثَيك، رؤذي دانيشـ ــتين دةسـ ــةم، دانيشـ ــداني يةكـ ــولي طرَيـ ــي 7/9/0616خـ ــو رةلـ ، رَيـ

ــةماني          ــَييةمي ثةل ــذاردني س ــولي هةَلب ــي خ ــاَلي دووةم ــةم س ــداني يةك ــولي طرَي ــةوةي خ كردن
لــة ( 0، 1)ر دوو بِرطــةي ي هــة(2)لــة مــاددة ( 1)كوردســتاني عَيــراق، بــةثَيي حــوكمي بِرطــة  

ي 1990ي سـاَلي  (1)عَيـراق ذمـارة    -لة ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردسـتان  ( 24)ماددة 
ــولي        ــي خ ــاَلي دووةم ــةمي س ــداني يةك ــولي طرَي ــةوةي خ ــاتي كردن ــدا ك ــراودا، بِرياري ــةموار ك ه

رَيكـةوتي  ي دواي نيـوةِرؤ رؤذي سـَي شـةممة    (3)هةَلبذاردني سـَييةمي ثةرلـةمان لـة كاتـذمَير     
 :دا بَيت، بةرنامةي كاري دانيشتنةكة بةم شَيوةية بَيت0616/ 7/9
 .دةديقةيةك وةستان بؤ طياني ثاكي شةهيداني كوردستان و عَيراق -1
 .عَيراق بةم بؤنةيةوة -وتاري بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان  -0

طيــاني ثــاكي شــةهيدان، زؤر  مَيســتا داوا لــة مَيــوةي بــةِرَي  دةكــةين دةديقةيــةك بوةســت  بــؤ   
 .سوثاس
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 .عَيراق بةم بؤنةيةوة –وتاري بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان / مَيستا خاَلي دوو
 .و ميهرةبانبةناوى خواى طةورة

 .....كاتةتان باش ممة

َيى دةكةين، لة مَيوةو تةواوى خـةَلكى  ةم حةستةية بةِرلموبارةكى رةمةزان كة   ثَيشةكى مانطى
 ،و بَيـت  هةروا جةذنيشتان ثـريؤز . وبارة ثريؤز بَيتود و موسَلماني جيهان نى كوردستانموسَلما

ماواتةخوازين هةموو ساَلَى ماوا بة تةبايى و برايةتى و ماشتى لة هةرَيمى كوردستان و تـةواوى  
 .عَيراق مةو جةذنة بكةينةوة

ةبردن ورد بكةينــةوة، بــةى خؤبــةِرَيووســاَلى رابــردووى تةمــةنى تةجر( 81)مةطــةر بــةرَي ان، 
لة كوردستاندا  تا رادةيةك سيستةمَيكى ثةرلةماني دميوكراتيبةدَلنياييةوة دةتوان  بَلَي  كة 

رؤذانــى نــاكؤكى توانيومانــة لــة طرســت و كَيشــة ناوخؤييــة دذوارو ســةختةكانى  ،وبــووة جــَيطري
لـة مـاوةدانى و طةشـةو     روو ا رادةيةك ثِر لـة مـةمن و مةمانـة ،   ت ناوخؤ دةربازبب ، هةرَيمَيك

كـة   ،كة بَيطومان زؤر شت و ماماجنى تريش مـاون  ،بؤ خةَلكى خؤمان دروست بكةين وذانةوةبو
هـةموومان ثَيكـةوة، مـةويش بةيـةك ريـ ى خؤمـان        دةبَيت هةوَليان بؤ بدةين و بيانهَينينةدى

 .لةناو هةرَيمى كوردستان بهَينينة دى
و بةهاوكارى دؤستان، توانرا سيستةمى حوكمِرانى لـة  تربةبةشدارى كوردو ثَيكهاتةكانى هةروا 

 كى ثةرلــةمانيةوة لــة مةركةزييــةتَيكى تونــدةوة بكةينــة سيســتةميَ -3002عَيرادــدا لــة دواى 
و، لةطــــةَل هــــةموو ةوة لــــة دةســــتوورى عَيرادــــدا جــــَيطري بــــووة-3002كــــة لــــة  ،سيــــدراَلى

ــؤرَى لــة شــةراكة  و تــةواسوودى نيشــتماني   كةموكورتييــةكانى ــَى  ج ــةنَيوان هــةر س  اليةنــةى ل
مـةم   ،بـؤ بـةِرَيوةبردنى عَيـراق ثَيـرةو بكـرَى و      ،كورد، شيعةو سوننةدا: سةرةكييةكةى عَيراددا

ةى هةَلبـذاردن لـة   دا ثرؤسـ 7/2لـة  مَيكى سيدراَلى دانى ثَيـدا بنـرَى،   هةرَيمةى مَيمة وةكو هةرَي
 ،ومـة  ثَيكنـةهَينراوةو  حك اوةتةواوة، مـةمِرؤ شـةش مـانطي تـةو     شةش مانطى ،وعَيراددا كراوة

بَيطومـان مـةم دواكةوتنـة كاريطـةريى     . يشـتوونةتة رَيككـةوتن  ةكيتلة براوةكانى هةَلبذاردن نةط
بـؤ   ،طةتيظى بؤ سـةر ثرؤسـةى سياسـى، بـؤ سـةر ماسـايش و سـةدامطرييى عَيـراق و        ضةو  و نَي

ودى اسة هةرضــى زووتـــر حكومــةتَيكى تـــةو  لةبــةر مـــةو . ســةر خ مـــةتطوزاريى طشــتى هةيـــة  
مَيمة ثشتيوانى لَيدةكـةين   ،نيشتمانيى بةبةشداريى هةموو ثَيكهاتة سةرةكييةكان ثَيكبهَيندرَى

هةرضـةند مَيمـة    .مةتـةدا نةبووين لة ثَيكهَينـانى مـةو حكو   و هةرطي  مَيمة كؤسث و تةطةرةش
مـةرجى  وةكو كورد خؤمان بة غةدرلَيكراو دةزان ، بةآلم لةبةر ناسـكيى هةلو  ،لةو هةَلبذاردنة
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كــة لــة شــةِرَيكى دذوار دايــة دذ بــةتريؤر، لةبــةر نــةبوونى تــةناهى و  ســةدامطرييى لــة  ،عَيــراق
هـةم لـة    ،وراسـتة هـةم لـة دانونةكـة    . كـرد  مان ثةسند7/2عَيراددا، مةجنامةكانى هةَلبذاردنى 

كورسـييةكان بةسـةر    هةم لـة دابةشـكردنى ذمـارةى    ،ذمارةى خةمَلَينراوى دانيشتوانى عَيراق و
ا، بـــةآلم غـــةدر لـــة كـــورد كـــر ،بـــةرَيوةبردنى ثرؤســـةى هةَلبـــذاردن هـــةم لـــة ،وثارَي طاكانـــدا

ةوتنى كــة رَيــك نةكــ ،مــةو ثاســاوةمان نةدايــة دةســت هــي  اليــةنَيك ،ومةجنامــةكانان دبــوَلكرد
هـةر بـؤ نوونـة لـةنَيوان دوو وةزارةتـى      .. لةسةرى كـوردا بشـكَينن   اليةنة عَيرادييةكان خؤيان

يـان   ،و بازرطانى، دوو مليؤن و نيو جياوازى هـةبوو لـة ذمـارةى دانيشـتوانى عَيرادـدا     ث ندانان 
سَ ، سةرةِراى ناجَيطريى و شةِر و تـةهريري لـةو   ومو شاري بوونى دانيشتوان لة وةك رَيذةى زياد

لـة ثارَي طايـةكى    3080تـا   3002ضـوار سـاَلى    لة ة، بةاَلمبووزياد %  62..ثارَي طاية كةضى 
اى تؤدانـدن و سَيـَ  و   مةوة سـةرةرِ ! بوو كةم كةس( 300000 -)و % 0وةك سلَيمانى  جَيطرييى

كـة سـندودى دةنطـدانى وا هـةبووة      ،سَ  و حةوجيـة ودا، وةك موكانناوضةلة تةزوير لة هةندَى 
مـةم كـةم و كورتيانـةمان هـةمووى      زيـاتر نـةبَيت،   000كة دةبوايـة لـة    ،كارتى تَيدابووة 720

كة بتـوان  لـةم ضوارسـاَلةى داهـاتوو بـة       ،سةند كردنى مةجنامةكةى مةوة بووبةاَلم ثة ،دةزانى
و كورتيانـةش هةيـة راسـت بكرَيتـةوة،     مةو كةم  ،تةواسوق مةو كَيشانةى هةية ضارةسةر بكرَين

نـاو   ياليةنة سياسية براوةكـان  طشتمة ، كة بؤ دانوستاندن و ثَيكهَينانى حكوبةرنامةى مَيمة 
 كردنى بةرنامةكـة بةشـدار   نى عَيراق لة هةرَيمى كوردستان تَيدا لة مامادةمةجنومةنى نوَينةرا

بةشـدارى نوَينـةرانى طشـت اليةنـة      بـة  ،كـراوة  بةرنامةيـةكى تـةواو و رَيكـوثَيكى مامـادة     ،بوون
سةرثةرشــتى  كاتــذمَير دانيشــ  لــة ثةرلــةمانى كوردســتان و بــة 23سياســيية براوةكــان ثــاش 

راسـتة مـةو بةرنامةيـة هـى طـةد كوردسـتانة، بـةاَلم ثَيمانوايـة         . سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان
مةطــةر اليةنــةكانى تــرى  ،كــردووة مــاو و بةرذةوةنــديى هــةموو ثَيكهاتــةكانى عَيرادــى رةضــاو 

عَيراق ثةسندى بكةن، مةوا ماسايش و تةناهى و خَيرو خؤشى بـؤ هـةمووان بـةدواوة دةبَيـت و     
 .م و ناعةدالةتى ال دةبا زوَل

ديـار نييـة    مةنى وةزيرانى عَيـراق بـةر هـةر كةسـَيك بكـةوَيت، كـة زؤر      سةرؤكى مةجنوثؤستى 
ةالى مَيمـةوة طـرنئ مةوةيـة كـة     ضـونكة بـ  . مَيمـة ثريؤزبـايى َد دةكـةين    هَيشتا بؤ كَى دةبَيـت  

و هـي    دى ثَيكهاتـة سـةرةكييةكان بَيـت   حكومةتةكة، حكومةتى شةراكةتى نيشتمانى و تـةواسو 
مــةتى ميتيدــاديي وةآلمــى  ، دةبَيــت بةرنامــةى حكولةتــةك مــةوةدا نــةخرَى اليــةنَيك ثــةراوَي 

ــتى و        ــة دروس ــى ب ــتوورى عَيراد ــةجَيكردنى دةس ــة جَيب ــت ب ــى بَي ــةد عَيراد ــةكانى ط داخوازيي
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ــةوة   لةهــــةمان ــتان بداتــ ــةرَيمى كوردســ ــى داخوازييــــةكانى هــ ــدا وةآلمــ ــة  ،كاتــ ســــةبارة  بــ
ى كوردستان و بةغدا لةطةلَ  مةوةش سـةرؤكى  ضارةسةركردنى كَيشةو طرستةكانى نَيوان هةرَيم

مــةبَيت مــةو  ،دا ماماذةمــان ثَيكــردووةرَيمى كوردســتان و لةبةرنامةكةمانــمَيمــة لــة هــة ،كؤمــار
ة بؤ مَيمـ . بؤ مةو ثؤستة دةست نيشان كراوةرَي دار سةرؤك تاَلةبانيش  ثؤستة بؤ كورد بَيت و،

ةوة لةسـةر جَيبـةجَيكردنى   خت بكاتـ مةوةيـة كـة جـة    خاَلى هةرة طرنطـى بةرنامـةى حكومـة    
 سةرووى هةمووشيانةوة كَيشةى كةركووك و ناوضـة جَيناكؤكـةكانى تـر، كـة هـةر     ، لةودةستوور

كــة  ،نةخشــة رَيطــةى جَيبةجَيكردنةكــةى ديــاريكردووة  800ي بــةثَيى مــاددة دةســتوور خــؤى
ة، كؤمــةَلَى تــةك مــةو كَيشــةي لــة. كردنــةوةو ســةرذمَيرى و دواتــر راثرســى بــريت  لــة ماســايي

 ،ومــةتى داهــاتووى عَيــراق ضارةســةريان بكــةين و ، كــة دةبــَى لةطــةَل حك كَيشــةى ترمــان هــةن 
طة وةك نى نـةو  و طـاز، كَيشـةى ثَيشـمةر    ، وةك دـانو ثَيويستة لة بةرنامةكةيان رةنئ بداتـةوة 

 ةو بةشـة بودجـةى هـةرَيمى كوردسـتان و    عَيـراق، كَيشـةى بودجـ    بةشَيك لة سيستةمى ديفاعي
مةنى سيـدراَلى وةك طةرةنتييـةك بـؤ ثاراسـتنى مـاو و      َيريى طشتى، دامةزراندنى مةجنوذمسةر

 .كوردستانيشةوةبةرذةوةنديى هةرَيمةكان بة هةرَيمى 
تـريش لـة   ديارة ماوةيةكة وةسدى مَيمة لةطةَل اليةنةكانى تـردا، سـةبارة  مـةو ثرسـانةو شـتى      

ثاش هـةر  . دانراوة كار دةكةن بةرنامةيةدانوستاندن دان لة بةغدا زؤر بةجددى و ثابةند بةو 
جـــار  مـــة  و بةرنامةكـــةى، دواةوَى ســـةبارة  بـــة ثَيكهَينـــانى حكورَيككـــةوتنَيكى كؤتـــايى لـــ

بـةو ثَييـةى ثةرلـةمان    . دةدةن مَيـوةى بـةرَي  بِريـارى لـيَ     ،دةيهَيننةوة بةردةم مةم ثةرلةمانةو
 ...مةرجةعى بِرياردانة لةسةر ثرس و كَيشة ضارةنووسسازةكان

ةزامةنديى عَيـراق  ِرمريكا هَي ة شةِركةرةكانى خؤى بةى مانطى مابدا، مة28ديارة لة بةرَي ان، 
ؤك مؤبامــا بــةَلَينى خــؤى بــردة و ميــدارةى ســةرَيككةوتننامــةى ســؤسا كَيشــايةوةو بــةطوَيرةى ر

 سةرباز بؤ راهَينان و كارى لؤجيستى لـة عَيـراق ماونةتـةوة،    20000و مَيستا دةوروبةرى سةر
كة خةريكة وةكو دةوَلة  بة تـةواوى   ،بةم بؤنةيةوة مَيمة ثريؤزبايى لة خةَلكى عَيراق دةكةين

كاتـدا نـاكرَى سوثاسـى مـةمريكا و هَيـ ى هاوثـةميانان        هةمان لة. سةروةريى خؤى وةرطرَيتةوة
 دام حســ كــة مــةوان خــةَلكى عَيراديــان لــة رذَيمَيكــى ديكتــاتؤرى وةك رذَيمــى ســةد   ،نةكــةين

ــار ــش   ،كردورزط ــةكى زؤري ــةتى و دوربانيي ــاش زةب ــةو  ث ــان داي ــى عَيرادي ــت ضارةنووس ة دةس
راددا دةمَينَيتةوة، كة بؤية مةم رؤذة بة رؤذَيكى ثريؤز لة مَيذووى عَي. عَيرادييةكان خؤيانةوة

 .دةبَيتة عَيرادَيكى مازاد ،عَيراق مازاد بوو
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مـةوة هـةنطاوَيكى بـةجَى و    اسـتيدا  ِرلة .ريى طشـتى لـة عَيرادـدا بكـرىَ    يارة مةمسـاَل سـةرذميَ  بِر

لــة  وةبةتايبــةتى لــة رووى نةتةوةييــة ،َد طرســت لــة ســؤرمى ســةرذمَيرييةكةدا هةيــة طةورةيــة
ة نضـاوى لَيكـراوة، شـيعة و سـون     و شيعة سؤرمةكةدا سةيركةن عةرةب وةكو نةتةوة بة عةرةب

بــة كــورد وةك نةتــةوة ة  سؤرمــةى كــة مامــادةكراوة ســةبار  بــةاَلم لــةولــةالي عــةرةب الدراوة، 
كــورد، مَيــ دى، شــةبةك، كــوردى : كــردن و كةمكردنــةوةى دراوةو نووســراوة دابــِرهــةوَلى دابــِر 

يةعنى هةر يةكَيك لةوانة دةوميةتَيك بوون، بؤية بؤ ضـاككردنى مـةو كَيشـة طةورةيـة      ،سةيلى
ا و لةطــةَل لةسـةر مـةمرى ســةرؤكى هـةرَيمى كوردســتان وةسـدَيكى بــااَلى هـةرَيم ضــوونة بةغـد      

ــردو، ســـةرؤكى مة ــان كـ ــران طفتوطؤيـ ــةنى وةزيـ ــراوة،   جنومـ ــةر كـ ــا نيـــوةى ضارةسـ كَيشـــةكة تـ
نةى ناومان هَينان لة كـورد دانةبِرَينـدرَين و غـةدرَيكى تـر     كؤمةاَلبةشَيوةيةك كة مةو تايةسةو 

و ر بـوون  كة ضوون لةطةَليان لةو دانيشتنة بةشدا بوو مةمة هةدةسى وةسدةكة ،لة كورد نةكرَى
مـةتى  لـةنَيوان هـةرَيمى كوردسـتان و حكو   بـؤ مـةم مةبةسـتة وتووَيـذ      تَييدا سةركةوتوو بوون،

 .سةركةوتوو بوونناوةندى دةستى ثَيكرد و تَييدا 
كة ثَيوةنديى بة سةرذمَيرييةوة هةبَى لة هةندَى ناوضةدا، بؤ  ة،خاَلَيكى ترمةوةي هَيشتا ماوة 

وســـَ  هـــةوَل دةدرَى مامؤســـتايانى كـــورد و طـــاى منوونــة لـــة ناوضـــة ى جَيناكؤكـــةكانى ثاريَ 
مــةوةش خــؤى لــة خؤيــدا . دَيريى ثرؤســةكةنةكــةن لــة ثرؤســةى ســةرذمَيرى و ضــاوبةشــدارى 

كـة هـةر لـة مَيسـتاوة      ،نى عةرةبى دةردةبـِرىَ ازَيكى خراثى هةندَى كةسايةتى و اليةنى شوظَيني
بؤ ضـوونى مـةو    ،وستى دةرنةكةوَيتاست و درخةريكن ثَيكهاتةى دميوطراسيى مةو شوَينانة بةِر

ــؤظَينيانة مةوةيــة  ــة ش ــةو   اليةن ــةَلَين م ــة م ــنريار  ك ــة س ــتا ل ــة مَيس ــتايانةى ك ــَ  و وو مومامؤس س
نابَيت دةورى خؤيان هةبَيت لةسـةر   ،راتبةكانيان لة هةرَيمى كوردستانةوة مةدرَيتبةعشيقةن 

كرَيت ش ضارةســـةر مـــةدَلنيـــاين مـــةوة يـــة مَيســـتا طفتوطـــؤ لةســـةر مةوةيـــةو،بؤ ،ســـندودةكان
 .سةركةوتن بة دةست دَين 

ةِرى سةبارة  بة ناوخؤى هةرَيمى كوردستانيشةوة، ثَيويستة لةسةر هةمووان، مـةو ثـ  بةِرَي ان، 
وةكـو خـةَلكَيكى مـةم     ،بـريو بؤضـوونَيكى سياسـى    هـةموو دوور لـة   هةوَل بدةين كة دَلسـؤزانةو، 

راســــتنى طشــــت دةســــكةوتةكان و بــــؤ ثا ،يــــةك دةنــــئ بــــ  ،نيشــــتيمانة يــــةك هةَلوَيســــت
 ،جودا لة بريى ح بايـةتى لـةكام ح بـى    ،جَيبةجَيكردنى مةوانةى كة هَيشتا جَيبةجَي نةبوونة

ش مَيمـة هـةموومان بةرثرسـ  لـة ثـيَ      ،يـان لـة مؤثؤزسـيؤنى    ،لةدةسـةاَلتى  ،يان لـةكام تـةرةسى  
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، ســةبارة  بــة نــاو بــةر راطرتنــى مــةو يــةك هةَلوَيســتية بةرامويــذدان و مَيــذوو وميللــة ان لة
بةتايبــة  ليذنــةكان و  ويســتة لةســةر هــةموومان، بةتايبــةتى ثَي ،ثةرلــةماني كوردستانيشــةوة

بــؤ مــةوةى هــي  شــوَينةوارَيكى دوو ميــدارةيى لــة   ،سراكســيؤنةكان هــةوَلى خؤيــان ةةنــة طــةرِ 
اضـوونى  هةرشتَيك بـؤنى دوو ميـدارةيي لَيبَيـت مـةركى ثةرلةمانـة بةدواد      ،كوردستاندا نةمَينَى

، بةتايبـــةتى ضارةســـةر بكرَيـــتكـــة مـــةو شـــتانة نةهَيَلـــدرَي و  ،بـــؤ بكـــا  لةطـــةَل حكومـــة 
لــةم  لةيةكخســتنةوةى دةزطاكــانى ماســايش و ضــاودَيري دارايــي، كــة لــة ماوةيــةكى ن يكــدا،        

يةكـةم   سـةرؤكى ديـوانى ضـاودَيريى دارايـى لـة     وةى بةرَي  بِريارى لَي مـةدةن و  ثةرلةمانةدا، مَي
 مينشـــامةَلَ  مةكةوَيتـــة بةردةســـتى مَيـــوةو، ن لـــة دواى جـــةذنى رةمـــةزانى ثـــريؤز دانيشـــتنما

بـؤ مـةوةى مـةو ديـوانى ضـاودَيرية يـةك        ،لة دوَينَيوة دانـراوة  وسيظيةكةشى لة سندودةكانتانة
ى بؤمـان هـاتووة لـة هـةر شـوَينَيكى دةزطاكـان       و دةست بةكار بَيـت، مـةو شـتانةش كـة    بطرَيتةوة

يان و مـــةو بةرَي انـــة مـــةوجا تو مةخرَيتـــة بـــةر دةســـووى مـــةحفوزةضـــاودَيرى جـــاران هـــةم
 .دواداضوونى بؤ مةكةنبة

و  هةندَيك لة خوشـك و بـرا ثةرلـةمانتارةكان و    ، مَيوةى بةرَي ى ثةرلةمانةولةم ثشوبةرَي ان، 
ميشـَيكى باشـيان   ون و دةورَيكـى كارايـان بينيـوة و،    لَيذنة بـةرَي ةكان بـة مـةركى خؤيـان هةَلسـا     

 تمةجناميان داوة لةو ماوةية مةخيةينـة بةردةسـ   كة تةسةرَيك لةو ميشانةىخبؤية مو ،وةكردو
 .مَيوةي بةرَي 

ــة   ــوان  ل ــاوةى نَي ــا  8/7م ــا   ( 310)، دا9/3080/.ت ــة جي ــاو اليةن ــة دامودةزط ــراومان ل نووس
( 870)لةبةرانبـةردا   ،و وةرطرياوةثةرلةمانى كوردستان و تؤماركراوةبؤ  ،جياكانةوة بؤ هاتووة

 ليذنــة هةميشــةييةكانى ثةرلــةمان لــةو    ،وي كوردســتانةوة دةرضــووة نووســراو لــة ثةرلــةمان  
 وسـةردانيان كـردووة  ( .8)بوونةوةيان لةطةَل بةرثرسانى حكومة  كردووةو، كؤ( 1)ماوةيةدا 

ــةوة  ــان بةســـةر كردؤتـ ــةكان بةدة( 8.2) ،ودامودةزطاكانيـ ــةرؤكايةتى كؤنووســـى ليذنـ ســـت سـ
ة هــةروةها ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانيش ضــاو ثَيكــةوتنى خؤيــان هــةبوو  ،وثةرلــةمان  طةيشــتووة

بـةم   ،لةطـةَل زؤر كةسـايةتى تـر    ،لةطـةَل حكومـة    ،لةطةَل دام ودةزطاكـانى كؤمـةَلطاى مـةدةنى   
سـةرؤكايةتى حكومـة  جارَيـك لـةم ثشـووة لةطـةَل        ،شَيوةيةى خوارةوة كة بؤتان باس مةكةين

ــة مامــادة  ــةمان و ب ــوون ســةرؤكايةتى ثةرل ــدا ب ــتنَيكمان مةجنام ــيؤنةكان دانيش ــادة ،ى سراكس  مام
ــةمان      ــةرؤكايةتى ثةرل ــؤ س ــار ب ــةش ج ــيةكان ش ــامانة سروش ــرى س ــوونى وةزي ــة   ،ب ــةَل مَيم لةط

و ضـةند وةزيرَيكـى تـرى بـةرَي  كـة      ثَيشـوازى وةزيرةكـانى تـر وةك ث نـدانان و داد    دانيشتووة 
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سـةرؤكى كؤمسـيؤنى بـااَلى     ،هةبووةبؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان مامادةييان  ،حةو  وةزير بوونة
عَيــراق و بــةرَي  كــاك حــاكم ســةردار كــة مةنــدامى كؤمســيؤنى بــااَلى هةَلبذاردنــةكانى عَيرادــة 

شــةش جــار دانيشــ  لةطــةَل سةرمانبــةرة طشــتيةكان  ،لةطــةَل ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان دانيشــ 
بـؤ تةنسـيو و     ،دوةريلةسةرؤكايةتى ثةرلةمان دانيش  لةطةَل سـةرؤكى مةجنومـةنى دا   ،كراوة

ة، دةزطا سةربةخؤكاني ناو هةرَيمي كوردسـتان، ثةرلةمانـ   يينةهاوكاري وهةماهةنطي زياتر لةب
ــة  ــةرؤكي هةرَيم ــة  س ــةني دادوةريي ــةرؤكي مةجنوم ــة، س ــةرؤكايةتي  .. ، حكومةت ــةوةي س كؤبوون

ــاوخؤ   ــةي ن ــةذ ليذن ــةمان لةط ــةذ    ،ثةرل ــةمان لةط ــةرؤكي ثةرل ــري س ــةرَي  جَيط ــةوةي ب  كؤبوون
شاند لـةم   30شاندةكانى بيانى  ي ثةرلةمان لةمةجنامدراوة، ثَيشوازي سةرؤك سةرؤك ليذنةكان

 و ضاوثَيكةوتنيان لةطـةَل كـراوةو شـتيان بـؤ روون كـراوة،     ثشووة سةرداني ثةرلةمانيان كردووة
موشـتةرةكي   شاندةكاني سةنديكاو رَيكخـراوة ناوخؤييـةكان بـة    ثَيشوازي سةرؤكي ثةرلةمان لة

شـاند   89جـار لةطـةَليان دانيشـتوون     89مةطـةر بـةرَي ان مامـادةي بـووبن،      ،سةرؤكايةتي وةكو
ــراون  ــةمان وبينـ ــة ثةرلـ ــةوةي ليذ ،هاتوونةتـ ــاني  كؤبوونـ ــةذ بةرثرسـ ــةمان لةطـ ــةكاني ثةرلـ  نـ

َيوةبــةري طشــ  ذمارةيـةك بةرِ  ووةزيــر 7جـار مةجنامــدراوة،  7حكومـةتي هــةرَيمي كوردســتان  
 .دةي ليذنةكان بوونةوةزارةتي ثةروةردةش ماما

بـةآلم لـةو ليذنانـةي مـةو      ،ليذنةكان كارةكاني خؤيان مةجنامـداوة  ،مةم ضاالكييانة مةجنامدراوة
ضـونكة   ،مـةبوو لـةو هاوينـة هـةموو راثـؤرتي طشـت ليذنـةكان        ثرؤذانةي لةبةردةستان بوو، كة

خـةوة تـا مَيسـتا    ابؤمان بَيتـةوة، بةد  كة ،بوو كرا هةر ثرؤذةيةك بؤ ضةند ليذنةيةك ثَيشكةش
مـةوةكاني تـري هةنـدَيكي     ،تةواوةتي كة طشت ليذنةكاني متةسقن لةسةري بة تةنها سَي ثرؤذة

ثرؤذةكـاني تـريش    لـة  هةنـدَيك  ،بةآلم دسمَيكي هَيشـتا نـةهاتووة   ،دسمَيكي مواسةدةتي كردووة
ش بـةدةديقي  يمـةو  كـة   ،ثَيتانيـان مـةدةين   ،مَيستا لَيـرة نييـة   ،مامارةكانيان لةبةردةستمانة كة

مـةو   ،بـووة  مامـادة  مَيوةي بةرَي  مةكةين مـةو ثرؤذانـةي كـة    مةمجوعةيةكي ماوة، بؤية داوا لة
 َيك و ثَيكــي وثَيويســتة زؤر بــةِر ،خوَيندنــةوةي بــؤكراوة لــةالي مَيــوةي بــةرَي ة ثرؤذانــةي كــة

 .نَي بؤمةوةي لةبةرنامةي كاري داب ،بَيتةوة سةرؤكايةتي، وردي كاري لةسةر بكرَيت وبة
 ،بــؤ مَيمــة ســةردي نييــة ،هــي  ثرؤذةيــةك لةاليــةن ثةرلةمانتارانــةوة هــي هــةر اليــةنَيك بَيــت 
مَيــوةي  ،يـاردةرن مَيــوة بِر ،مـوهيم مةوةيـة بَيتــة نـاو مــةو ثةرلةمانـة طفتوطـؤي لةســةر بكرَيـت      

ي يـان مةمـة بـةض شـَيوةيةك     ،بَيـت  مةم ثرؤذةية بةض شَيوةيةك دةرباز يار مةدةنثةرلةمانتار بِر
بكـةن، ضـونكة    ليذنـةكان مـةو كـارة   لـة   مَيوةيـة  ي بةسةردابَيت، بةآلم داواي مَيمة لةتر ماَلوطؤِر
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تـةواوةتي رةمـي    سراكسـيؤنةكان منادشـةي خؤتـان بكـةن بـة      لـة  ،ليذنةكان مةنبـةعي كارةكانـة  
ــةرةكانتان  ــة نوَينـ ــينةكانتان بدةنـ ــةو،  سراكسـ ــةكان هةيـ ــت ليذنـ ــة لةطشـ ــةكان  ، كـ ــةناو ليذنـ  لـ

مةوةيـة رةمـي    بـؤ  ،نـاو ثةرلـةمان   رةمـي خؤتـان بـدةن لـة     ي تَيروتةسـةل بكرَيـت و،  منادشةيةك
ثاشــان مةخرَيتــة  ،موخــالو ومواســو ضــةند بــةرَي َيك لةســةري روونكردنــةوةي خــؤي مــةداتن  

بؤيــة مــةم داوايــة لــةمَيوةي بــةرَي  مةكــةم نــاو هــؤَلي ثةرلــةمان نةكةينــة ميشــي     ،دةنطدانــةوة
 .     ثةرلةمان كاري خؤي بكا  ،ا ليذنة ميشي خؤي بك ،ليذنةكان

مــةتيش، ثَيويســتة لةســةر ليذنــةكانى  رى و بةدواداضــوونى كارةكــانى حكوســةبارة  بةضــاودَي
مــة  ؤى، بةدواداضــوون بــؤ كارةكــانى حكوثةرلــةمان، هــةر يةكــةيان بــةثَيى بــوارو ثســثؤِرى خــ

بـؤ مةمـةش    توون كة داخـوا ضـؤن و بـة كـوَى طةيشـ     بكا ، بةتايبة  بؤ ثرؤذة وةبةرهَينةكان، 
يـا   ،مينريـا سـةرؤكي حكومـة     ،لةدوو حةستة جارَيك حكومة  بانئ مةكةينـة مـةم ثةرلةمانـة   

يــان وةزيــرة بــةرَي ةكان بــؤ مــةو ثرســيارو ناروونييــةي كــة لــةالي مَيــوةي بــةرَي    ،جَيطرةكــةي
 ،كـة لـةم مينبـةرةوة بطاتـة خـةَلكي كوردسـتان       ،ثَيويستتان بةوةآلمدانةوةي راستةوخؤي هةيـة 

هةروةها مةوانيش مةو كارانةي مةيكةين بـةين   ،دياري مةكةينو رؤذَيك بؤ حكومة  دادةنَي  
ــةين   ــانئ مةك ــةين ب ــةوة      ،ب ــي بكةن ــةرَي  روون ــوةي ب ــةثَيش مَي ــرة ل ــةوةي لَي ــةوةي   ،بؤم ــؤ م ب

هـي  شـتَيك لةخـةَلكي كوردسـتان      كـة  نَيوان حكومة  وثةرلةمان هةبَيت،هةماهةنطي تةواو لة
ــةبَيت  ــاراوة ن ــةين و، ش ــةساسانة كاربك ــة  ، زؤر ش ــي ك ــةو ثرؤذانةش ــتة   م ــةدةن ثَيويس ــةجنامي م م

  ضــةند ثــارةي ثَيويســتة   بؤضــي كــراوة  كوَييــة لــة  هــةمووي بــ ان  ثرؤذةكــة نــاوي ضــية 
و وردو شـةسا   كةي تةواو دةبَيـت  زؤر  ضةندي لَي سةرو كراوة  ضةندي بؤ مةمساَل ثَيويستة

ــة و،    ــةم كاران ــةر م ــ  لةس ــو ب ــةر      ودةدي ــةموو مةط ــة ه ــةتوان  بطةين ــةوة م ــةي دارايش لةرَيط
 .حكومة  بكةين كة ضاك بكرَيتةوة داوا لة ،كةموكورتيةكيش هةبَيت

داوامان لة  0/2/8233مارة سةبارة  بة بودجةى خةمَلَينراوى ساَلى داهاتوو، بة نووسراوى ذ
بؤمـان مامـادة    8/80 سةرؤكايةتيى مةجنومةنى وةزيران كردووة لةوادةي ياسايي خؤي، واتا لة

بكةن وبينَيرن، بؤ مةوةي ماوةيةكي زؤرتـر بتـوان  لةسـةري كـار بكـةين و، لةسـةري طفتوطـؤ        
بكةين، مةطـةر خةلـةلَيك هـةبَيت ضـاك بكرَيتـةوة، بـؤ مـةوةي وةكـو ثارسـاَل  تـاخري نـةبَيت و            

مـارة  ثاشان بكةوينة ثةلـة ثـةل و حكومـةتيش نارةحـة  بَيـت، بؤيـة مَيمـة بـة نووسـراومان ذ         
 .داوامان لَييان كردووةو، مومَيدةوارين مةوانيش جَي بةجَيي بكةن 0/0/8233
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ــراق،   ،سياســةتى نــةوتي هــةرَيمى كوردســتان  بةنيســبة  دوذمــين زؤرة لــةناوةوةو دةرةوةي عَي
هةر مةو سياسةتة راستة بوو كـة  بؤية مَيمة ثشتيواني لةو سياسةتة نةوتيةي خؤمان دةكةين، 

ــتانى  ــةرَيمى كوردسـ ــةوة   هـ ــةى وزةى جيهانييـ ــةر نةخشـ ــة سـ ــة    . هَينايـ ــة خ مـ ــةش لـ مةمـ
ونى نةو  و غـاز بةشـَيوةيةكى   مةطةر دان. اية بة كوردستانيشةوةبةرذةوةنديى تةواوى عَيرادد

ــة    ــَيوةيةكى ش ــرَى و بةش ــةجَى بك ــؤى جَيب ــك و وةك خ ــةوة  رَيكوثَي ــةى ثةرلةمان ــة رَيط ساو و ل
لـةمبارةوة ضـةندين   . تانى َد ماطـادار بكرَيتـةوة  خـةَلكى كوردسـ   ،وضاودَيرى تةواوو باش بكرَي 

، بـــةرَي ان ســـةرؤكى جـــار دانيشـــ  لةطـــةَل بـــةرَي  وةزيـــرى ســـامانة سروشـــتييةكان كـــراوةو 
و بةرثرسةكانى تر لـة ثةرلـةمان    ي مةجنومةني وةزيرانمةنى وةزيران و جَيطرى سةرؤكمةجنو

ــةوة ــةرؤكى سراك  ،كؤبووين ــة س ــادةبوون و  ك ــدا مام ــيؤنةكان تياي ــة   حك س ــةَلَينى داوة ك ــة  ب وم
هةرضى دؤكيومَينت و بةَلطةى ثَيويست لةمبارةوة هةيـة بيخاتـة بـةردةم ثةرلـةمان و ليذنـةى      

وة داوايـان  كة لة مَيسـتا  ،خؤشيان لَيبكةينتلَيرةدا جَيطةى خؤيةتى كة دةس. ثيشةسازى و وزةوة
ةتى ثةرلــةمان هــةموو مَيمــةش لــة ســةرؤكاي ،و باشــب بــة مةركــةكانيان هةَلســنلَيبكــةين زيــاتر

ثَيويسـتة ماطـادارى    ،وتةبـؤ مـةو مةبةسـ    ،هةماهةنطيـةكى تـةواويان لةطـةَل مةكـةين    هاوكاري و 
دامـةزرَين ،   دةزطايـةكى دراسـا  بـؤ ثةرلـةمانى كوردسـتان      خةريك  مَيوةى بةرَي يش بكةين

 حـازر كـردووة،   ، كادريريشـمان بـؤ  و، شوَينمان بؤ حازر كردووةومَيستا مامادةكارميان بؤ كردووة
ــةبَيت   ــةكار م ــت ب ــةك       ،دةس ــةين ثرؤذةي ــان لَيبك ــة داواي ــا  ك ــت ناك ــةمان ثَيويس ــةوجا ثةرل  ،م

وا  بـةم  لة هةرَيم بـرِ  ، لةسةر بواري تةندروس دراسةيةك بكا  لةسةر وةزارةتى تةندروستى
 يش مـةدةين لـة  هـةولَ  يـة مـةتوانَى زؤر سـوود بـةخش بَيـت و،     تى هة، تانكى مـةعلوما الو بةو ال

و مـةعلوما  لةطـةَل   مـةوةى بتـوان  مـاَلوطؤِرى بـريوِرا     بؤ ،دةرةوةى عَيراديش تةسرييلى بكةين
هةر بـةو بؤنةيةشـةوة ماطـادارى مَيـوةي بـةرَي  مةكةينـةوة كـة         ،واَلتةكانى دةوروبةرمان بكةين

 دا بـؤ يارمانـ لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِر هةبوو، كةم و كورتيةكانى ثَيش مةندامانى ثةرلةمان
، بةتايبــة  بةنيســبةتى نيشــتةجَيبوون و، مــةويش تــةرتيب  نةهَيشــتنى مــةو كــةم و كورتيانــة 

مامــادة كــراوة لــة ماوةيــةكى ن يــك هــةموو مةنــدامَيكى ثةرلــةمان مــيب شــوَينى خــؤى    كــراوةو
، بـؤ مـةو   لـة دواى مَيـوةي بـةرَي يش    ،وَلكى ثةرلةمانى كوردستانة، تةبعةن مةو مااَلنة ممةبَي 

 مةوانيش بؤ كةسـانَيكى تـر مـةبن و،    ، لة دوايكة دَينة مَيرة ،تر مةبن بةرَي انةى خوشك و برا
ــة   ــب و ن يك ــةش زؤر موناس ــةمرِ  ،جَيطةك ــة م ــردةوة  مَيم ــرة ك ــتنةكةمان لَي ــةكان  ،ؤ دانيش خول

ثــَيش  ،بــةكار مــةب  لــة دواى جــةذن يةكــةم دانيشــتنى ترمــان مةكــةين تبــةرةلى مــيب دةســ



 10 

جـةذنتان   ،دووبارة زؤر سوثاس بؤ مامـادة بوونتـان بـةخَير هـاتن     ،ةوةخت ماطادارتان مةكةينةو
 .بَيتثريؤز بَيت خوا ماطادارتان 

 
 

                                                                                                                                                                          
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي           .د          ست ابد عبداه                سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان                        عَيراق     – كوردستان
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 ي (0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0202\9\02رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي (1)ذمارة  ثرؤتؤكؤلي دانيشتين
 02/9/0202 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  06/9/0616رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  سرست عبد عبداه سـكرتَيري  , َيطري سةرؤك وج ارس ن باي  الاعي .د
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(1)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(1)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان سـتةي سـةرؤكايةتي   دة, عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 06/9/0616ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
 .عَيراق -دةست نيشان كردني سةرؤكي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردستان  - 1
ــةوةي  -0 ــةن مةجنومــةني        خوَيندن ــة لةالي ــارةواني و طةشــتوطوزار، ك ــي ش ــرؤذة ياســاي وةزارةت ــةمي ث يةك

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياسـاي وةزارةتـي رؤشـنبريي و الوان، كـة لةاليـةن مةجنومـةني وةزيرانـةوة         -3

 .ثَيشكةش كراوة
 –ي كؤمسيؤني هةَلبذاردن لة هةرَيمي كوردستان خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي بااَل -4

 .عَيراق
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جـةذني مَي يديـةكان بةثشـووي سـةرمي لـة       -2

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
يي لة هـةرَيمي  خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسا -0

 .عَيراق –كوردستان 
 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -7

 .عَيراق

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــذا     ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ــولي  ب ــاَلي دووةم، خ ردن، س
 :، بةرنامةي كار06/9/0616، رؤذي دانيش  (1)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  
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ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 06)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــةمان بِرياريــ     –ي ثةرل ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس ــاري  عَي ــةي ك دا بةرنام

ي ثـَيش نيـوةِرؤ، رؤذي دوو شـةممة    (11)ي  خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (1)دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَيت 06/9/0616رَيكةوتي 

 .عَيراق -دةست نيشان كردني سةرؤكي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردستان  -1
ــرؤذة ياســاي    -0 ــةمي ث ــةوةي يةك ــةن مةجنومــةني       خوَيندن ــة لةالي ــارةواني و طةشــتوطوزار، ك وةزارةتــي ش

 .وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياسـاي وةزارةتـي رؤشـنبريي و الوان، كـة لةاليـةن مةجنومـةني وةزيرانـةوة         -3

 .ثَيشكةش كراوة
 –ذاردن لة هةرَيمي كوردستان خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي بااَلي كؤمسيؤني هةَلب -4

 .عَيراق
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جـةذني مَي يديـةكان بةثشـووي سـةرمي لـة       -2

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي   -0

 .عَيراق –ستان كورد
 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -7

 .عَيراق
 .عَيراق –دةست نيشان كردني سةرؤكي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردستان / مَيستا بؤ خاَلي يةك

اوةيــةكي زؤر دوورو درَيــذة، كــة ياســايةكة هــةبووة، بــةاَلم بــةِرَي ان، بــؤ يةكطرتنــةوةي ضــاودَيري دارايــي، م
هـادي  )سةرؤكي مةو دةزطاية دةست نيشان نةكرا بوو، بؤية لـة كؤتـايي طةيشـتينة دةناعـة  لةطـةَل بـةِرَي        

طفتوطؤمان كرد، ميستيعدادي هةبوو، كة مةو بةِرَي ة سيظيةكةي لةبةردةس  مَيوةي ( حممد كريم رةباني
و يةكَيك لة مَيوة مايف تةواوي خؤيةتي لة حاَلةتي دةنطـدان دةنطـي بـؤ بـدا ، يـان دةنطـي بـؤ        بةِرَي ة، هةمو

نــةدا ، يــان دذي بــَي ، بؤيــة مَيمــة مَيســتا مــةو بــةِرَي ة ثَيشــنيار دةكــةين وةكــو ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني    
كـة سـيظيةكةي لةبـةر    ( هادي حممد كـريم رةبـاني  )كوردستان بؤ مَيوةي بةِرَي ، كَي لةطةَل مةوةية رَي دار 

دةســ  مَيــوةي بــةِرَي ة، دةســت نيشــان بكرَيــت بــؤ ثؤســ  ســةرؤكي ديــواني ضــاودَيري دارايــي لــة هــةرَيمي  
كوردستان دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، بـةكؤي    

بـؤ كارةكـةي خؤتـان، نودتـةي ني امـي سـةرموو        دةنئ ثةسند كرا، ليذنةي ناوخؤ مَيستا كـةرةم بكـةن ب ـن   
 .كةرةم بكة

 :بةكريم رؤوف زانا.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .تَيبينيةكةم و نودتة ني اميةكةم لةسةر ماليةتي تةرشيح كردنةكةية
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةر بةِرَي َيكي تر، ضونكة مـةوة كؤتـايي   كاك زانا مةوة ثاشان وةرة سةرؤكايةتي لةطةَل جةنابت دادةنيش ، ه
ثَي ها  و دةنطمان لةسةريدا، رجامةن دوايي وةرة سةرؤكايةتي لةطـةَل جـةنابت دادةنيشـ ، حـةز دةكـةيت      
دوو سةعا ، سَي سةعا ، مةوة تةواو بوو و حةسم كراو بـةكؤي دةنـئ ثةسـند كـرا، كـةرةم بكـةن سـةرموو،        

 .سةرموو نودتةي ني اميت هةية
 :بهاءالدينعمر عبدالع ي  بةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مَيمة لةسةر مةو ماددةية ثـَيش مـةوةي ةرَيتـة دةنطـدان موالحـةزةمان هـةبوو لةسـةر ضـؤنيةتي تةرشـيح          

 .........كردني
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــيَ           ــي ث ــدان دةتوانيــت دةنط ــؤ دةنط ــديم دةكرَيــت ب ــة، تةد ــةي لةســةر نيي ــة موداوةل ــة، مةم نــةدةيت،  كاك
موالحةزةيــةكت هةيــة، دوايــي لةخ مــةتت دةبــ  كــةرةم بكــة دةتوانيــت بَييــت، مَيســتا بــؤ خــاَلي دووةمــي   

ــار  ــةي ك ــةن       / بةرنام ــة لةالي ــتوطوزار، ك ــارةواني و طةش ــي ش ــاي وةزارةت ــرؤذة ياس ــةمي ث ــةوةي يةك خوَيندن
 .مةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

خوَيندنـةوةي  /  خؤتان، ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بـؤ خـاَلي دووةم  ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بؤ شوَيين
يةكةمي ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـي شـارةواني و طةشـتوطوزار، كـة لةاليـةن مةجنومـةني وةزيرانـةوة ثَيشـكةش           
ــة      ــةرةبي بيخوَيننــةوة، بــؤ مــةوةي ل ــةي لةبةردةســتتانة بــةزماني كــوردي و ع كــراوة، تكايــة طشــت ثرؤذةك

 .بكرَيت، سةرموونثرؤتؤكؤل تؤمار 
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان
مَيستا دةدي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزاري هةرَيمي كوردستانتان ثَيشكةش دةكـةين بـة   

 :ردي دةخيوَينينةوةزماني عةرةبي، ثاشان بةزماني كو
 0202لسنة )( قانون رقم 

 العراق –قانون وزارة البلديات والسياحة القليم كوردستان 
 

 :يقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة ازائها الغراض هذا القانون: املادة االوىل



 00 

 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم: اواًل
 .ياحة لالقليموزارة البلديات والس: الوزارة: ثانيًا
 .وزير البلديات والسياحة لالقليم: الوزير: ثالثًا
 .وكيل وزارة البلديات والسياحة لالقليم: وكيل الوزارة: رابعًا

 .جملس االستشاري لوزارة البلديات والسياحة لالقليم6ال: اجمللس: خامسًا
 

 (اهداف الوزارة)
 :تهدف الوزارة اىل مايلي: املادة الثانية

ديم اخلدمات البلدية والسياحية لتأمني احتياجات السكن من املاء الصايف للشرب وجماري املياه الثقيلة تق: اواًل
ومياه االمطار وحمطة تصفيتها وبناء الطررق واسسرور واالنفراق داخرل حردود البلرديات والقررن مر  املنرا            

احتياجات املوا نني يف املنا   السرياحية  السياحية واالرتقاء باخلدمات البلدية املختلفة كمًا ونوعًا م  تأمني 
 .واملتنزهات

التخطري  واالدارة وتنفيرذ العمرل والواجبرات سرا يسرهم يف خلر  تنميرة اقتصرادية حمليرة عرن  رير              : ثانيًا
السياسات الفعالة يف استخدامات االرض والتخطي  العمراني م  ختطري  متابعرة وتطروير اةركرة السرياحية      

 .مة للسياحة يف االقليمضمن ا ار اخلطة العا
تهيئة االجواء املناسبة للمحافظة على البيئرة النظيفرة والصرحية واالهتمرامل باملنرا   اخليفرراء يف املردن        : ثالثًا

 .والقصبات م  املنا   السياحية
 .العمل على اجتذاب رؤوس االموال وتشجي  االستثمارات االجنبية م  هيئة االستثمار يف االقليم: رابعًا

 (يالت الوزارةتشك)
 :تتألف الوزارة من التشكيالت التالية: املادة الثالثة

هرو الررئيس االعلرى للروزارة واملسرنول عرن اعماجرا وتوجيرا سياسرتها واالقرراف والرقابرة عليهرا             : الوزير: اواًل
شركيالتها  وتصدر عنا وتنفذ باقرافا مجي  القرارات واالوامر والتعليمات يف كل مالا عالقة سهرامل الروزارة وت  

وصالحياتها وسائر قنونها الفنية واملالية واالدارية والتنظيمية وف  احكامل هذا القانون، ويكون مسرنواًل امرامل   
جملس الوزراء باعتباره عيفروًا متيفرامنًا فيرا، ولرا ختويرل بعرال مرن صرالحياتا اىل وكيرل الروزارة او املردراء            

 .العامني او من يراه مناسبًا يف الوزارة
يساعد الوزير يف توجيا الوزارة واالقراف على قنونها ضمن الصالحيات اليت توكل اليرا  : كيل الوزارةو: ثانيًا

 .من قبل الوزير على ان يكون حاصاًل على قهادة جامعية اولية اختصاصية
يرأسا ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على قهادة جامعية اولية ويعاونا عردد مرن   : مكتب الوزير: ثالثًا
 .فنياملوظ
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يرأسا ويديره موظف بدرجة مدير حاصرل علرى قرهادة جامعيرة اوليرة ويعاونرا       : مكتب وكيل الوزارة: رابعًا
 .عدد من املوظفني

يكررون عررددهم سررس مستشررارين ومررن جلررة قررهادة جامعيررة اوليررة ومررن  وي اخلرر ة : املستشررارون: خامسررًا
 :الختصاصات التاليةواالختصاص يف اعماجم على ان التقل عن عشرين سنة يف احد ا

 .القانونية -1
 .هندسة الطرق -0
 .هندسة املاء واجملاري -3
 .هندسة ختطي  املدن -4
 .السياحة -2

يِرأسررها مرردير عررامل حاصررل علررى قررهادة جامعيررة اوليررة ومررن  وي اخلرر ة   : املديريررة العامررة للررديوان: سادسررًا
 .واالختصاص

ِرأسرها مردير عرامل حاصرل علرى قرهادة جامعيرة اوليرة ومرن  وي          ي: املديرية العامة للتخطي  واملتابعرة : سابعًا
 .اخل ة واالختصاص

يِرأسرها مردير عرامل حاصرل علرى قرهادة جامعيرة اوليرة ومرن  وي          : املديرية العامة للتخطي  العمرانري : ثامنًا
 .اخل ة واالختصاص

اوليررة ومررن  وي اخلرر ة يِرأسررها مرردير عررامل حاصررل علررى قررهادة جامعيررة  : املديريررة العامررة للمشرراري : تاسررعًا
 .واالختصاص

يِرأسها مدير عامل حاصل علرى قرهادة جامعيرة اوليرة ومرن  وي اخلر ة       : املديرية العامة للماء واجملاري: عاقرًا
 .واالختصاص
يِرأسها مردير عرامل حاصرل علرى قرهادة جامعيرة       : املديرية العامة للبلديات يف حمافظات االقليم: اةادية عشرة

 .خل ة واالختصاصاولية ومن  وي ا
يِرأسها يف كل حمافظة رئريس بلديرة   : رئاسة البلدية يف مركز كل حمافظة من حمافظات االقليم: الثانية عشرة

 .حسب الصنف اخلاص للبلدية
تررتب  برالوزارة ويِرأسرها موظرف بدرجرة خاصرة حاصرل علرى قرهادة          : اجيئة العامة للسرياحة : الثالثة عشرة

 ة واالختصاص يف جمال السياحة وتنظم اعمال اجيئة اعاله وتشركيالتها بقرانون   جامعية اولية ومن  وي اخل
 .خاص

 :املادة الرابعة
 :يكون للوزارة جملس استشاري يتألف من: اواًل
 .الوزير -1
 .وكيل الوزارة -0
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 .املستشارون -3
 .املدراء العامون يف الوزارة -4
 .اجتماع اجمللس لغرض االستشارة عند اةاجة للوزير دعوة أي قخص داخل الوزارة وخارجها يف -2

 .يتوىل اجمللس تقديم االستشارات والتوجيهات اىل الوزير وتكتسب صفة القرار الوزاري ا ا نال تصديقا: ثانثًا
للوزير التعاقد م  االقخاص الطبيعية واملعنوية  من  وي اخل ة واالختصاص داخل االقليم او : املادة اخلامسة
امل باملهامل والواجبات اليت توكل اليهم وللمدة اليت يراها مناسبًا و لك لغرض حتقي  اهداف الوزارة خارجا للقي

 .وحتدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة جملس الوزراء
 :املادة السادسة

 .حيدد بنظامل مهامل واختصاصات وتشكيالت الوزارة: اواًل
 .حداث او دمج او الغاء مديريات او اقسامل او قعبا عند االقتيفاءللوزير است: ثانيًا
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكامل هذا القانون: ثالثًا

لسرنة  ( 06)وقرانون وزارة السرياحة رقرم     0667لسرنة  ( 0)يلغى قانوني وزارة البلديات رقرم  : املادة السابعة
 .العراق -كوردستان  الصادرين من برملان اقليم 0660

 .اليعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض م  احكامل هذا القانون: املادة الثامنة
 .على جملس الوزراء واسهات  ات العالقة تنفيذ احكامل هذا القانون: املادة التاسعة
 (.قائ  كوردستانو)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر يف اسريدة الرمسية : املادة العاقرة

 االسباب املوجبة
نظرًا لتشكيل الكابينة السادسة ةكومة اقليم كوردستان ودمج وزارتي البلديات والسياحة ببعيفرها ولتحقير    
املصلحة العامة ووض  هيكل مناسب ونش  حسرب متطلبرات الوقرحل اةاضرر وتقلريص النفقرات والغراء بعرال         

 . م  دوائر الوزارة، صدر هذا القانونالتشكيالت االدارية وتسهيل تعامل املوا نني
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بةزماني كوردي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 0202ساَلي ) ( ياساي ذمارة 

 عَيراق –ياساي وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار لة هةرَيمي كوردستان 
 

 :بةست لةم زاراوانةي خوارةوة بؤ مةبةس  مةم ياساية ماناكاني بةرامبةريانةمة: ماددةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم: يةكةم
 .وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزاري هةرَيم: وةزاة : دووةم
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 .وةزيري شارةواني و طةشتوطوزاري هةرَيم: وةزير: سَييةم
 .ةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزاري هةرَيمبريكاري و: بريكاري وةزارة : ضوارةم
 .مةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزاري هةرَيم: مةجنومةن: ثَينريةم

 ماماجنةكاني وةزارة 
 :ماماجني وةزارة  مةمانةي خوارةوةية: ماددةي دووةم

نــي ثَيويســتيةكاني  ثَيشــكةش كردنــي خ مــةتطوزاري شــارةواني و طةشــتوطوزاري بــؤ دابــ  كرد      : يةكــةم
دانيشتوان لة ماوي ثاكي خواردنةوةو ماوةِرؤي ماوي دـورس و مـاوةِرؤي مـاوي بـاران و وَيسـتطةي ضارةسـةري       
ثاككردنةوةيان و دروست كردني رَيطاو ثردو تونَي  لةناو سنووري شارةوانيةكان و طوندةكان لةطـةَل شـوَينة   

اري هةمــةجؤري لــة رووي ضــةنديي و ضــؤنييةوة طةشــتوطوزارييةكان و بةرزكردنــةوةي ماســ  خ مــةتطوز
 .لةطةَل داب  كردني ثَيويستيةكاني هاونيشتمانيان لة شوَيين سةيرانطاو شوَينة طةشتيارييةكان

ث ندانان و بةِرَيوةبردن و راثةِراندني  كارو مةركةكان بةجؤرَيكي وا دةطرَيتة مةستؤ، كـة بةشـداري   : دووةم
ابووري خؤماَلي بكا ، مةمةش لة رَيطاي طرتنةبةري سياسةتَيكي كارا دةبـَي،  لة خوَلقاندني طةشة سةندني م

بــؤ بــةكارهَيناني زةوي و نةخشــةداناني مــاوةداني لةطــةَل ث نــدانان و بةدواداضــوونةوةو ثــَيش خســتين         
 .مجوجؤَلي طةشتةوةري لة ضوارضَيوةي ث ني طش  طةشتوطوزار لة هةرَيم

كي طوجنـاو بـؤ ثارَي طـاري كـردن لـة ذينطـةي ثـاك و دروسـت و طرنطيـدان          مامادة كردنـي بـارودؤخيَ  : سَييةم
 .بةناوضة سةوزاييةكان لة شاروشارؤضةكان و لةطةَل شوَينة طةشتوطوزارييةكان

كــار كــردن لــةثَيناوي هَينــاني ســةرمايةو هانــداني وةبــةرهَيناني خؤمــاَلي و بيــاني لــة كةرتــةكاني  : ضــوارةم
ة  و مةمــةش بــة هةماهــةنطي لةطــةَل دةســتةي وةبــةرهَينان لــة هةرَيمــدا  ثةيوةنديــدار بــة كارةكــاني وةزار

 .دةبَيت
 

 ثَيكهاتةكاني وةزارة 
 :وةزارة  لةم ثَيكهاتانةي خوارةوة ثَيكدَي: ماددةي سَييةم

ســةرؤكي بــااَلي وةزارةتــةو بةرثرســة لــة كارةكــاني و ماراســتة كردنــي سياســةتةكةي و         : وةزيــر : يةكــةم
ضاالكييةكاني دةكا  و هةر لةويشةوة مةو بِريارو سةرمان و رَينماييانة دةردةضـن،  سةرثةرش  و ضاودَيري 

ــارطَيِري و     ــي و كـ ــةري و دارايـ ــة رووي هونـ ــةوة لـ ــةكاني وةزارة  و دةزطاكانيـ ــة مةركـ ــدييان بـ ــة ثةيوةنـ كـ
 رَيكخستنةوة هةية، بـةثَيي حوكمـةكاني ياسـا بةرثرسـيارة بةرامبـةر مةجنومـةني وةزيـران بـةو ثَييـةي كـة          

مةندامَيكي هاوكارة لةو مةجنومةنداو، بؤي هةية هةندَي لة دةسةاَلتةكاني بـدا  بـة بريكـاري وةزارة ، يـان     
 .بةِرَيوةبةرة طشتييةكان، يان مةوانةي لة وةزارةتدا بة شياويان دةزانَي
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ــاري وةزارة : دووةم ــ     : بريك ــاري وةزارة  و سةرثةرش ــي كاروب ــتة كردن ــة ماراس ــر دةدا  ل ــةتي وةزي  يارم
كاروبارةكاني لة ضوارضـَيوةي مـةو دةسـةاَلتانةي كـة لةاليـةن وةزيـرةوة ثَيـي دةدرَيـت و دةبَيـت بِروانامـةي           

 .بةرايي ثسثؤِري زانكؤيي هةبَيت
سةرمانبةرَيك سـةرؤكايةتي دةكـا  و بـةِرَيوةي دةبـا  كـة بـة ثلـةي بةِرَيوةبـةر         : نووسينطةي وةزير: سَييةم

 .ي هةبَيت و ضةند سةرمانبةرَيك يارمةتي دةدةنبَيت و بِروانامةي بةرايي زانكؤ
سةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكـا  و بـةِرَيوةي دةبـا  كـة بـة ثلـةي       : نووسينطةي بريكاري وةزارة : ضوارةم

 .بةِرَيوةبةر بَيت و بِروانامةي بةرايي زانكؤي هةبَيت و ضةند سةرمانبةرَيك يارمةتي دةدةن
َينج دةبَيت دةبَي بِروانامةي بةرايي زانكؤيـان هـةبَيت و مـاوةي شـارةزاييان     ذمارةيان ث: راوَيذكاران: ثَينريةم

لة بواري كارةكةيان كةمب نةبَيت لة بيست سـاَل خ مـة  و كارامـة بـن و ثسثؤِريةكةشـيان لـة يـةكَيك لـةم         
 :بوارانةدا دةست نيشان دةكرَيت

 .ياسايي -1
 .مةندازياري رَيطاوبان -0
 .ؤكانمةندازياري ماو و ماوةِر -3
 .مةندازياري نةخشةكَيشاني شارةكان -4
 .طةشتوطوزار -2

بةِرَيوةبـةرَيكي طشـ  سـةرؤكايةتي دةكـا ، كـة خـاوةني بِروانامـةي        : بةِرَيوةبةرايةتي طش  ديـوان : شةشةم
 .بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزايي و كارامةيي بَيت

بةِرَيوةبـةرَيكي طشـ  سـةرؤكايةتي دةكـا ، كـة      : ضـوون بةِرَيوةبةرايةتي طش  ث ندانان و بةدوادا: حةوتةم
 .خاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزايي و كارامةيي بَيت

بةِرَيوةبــةرَيكي طشــ  ســةرؤكايةتي دةكــا ، كــة : بةِرَيوةبةرايــةتي طشــ  نةخشــةداناني مــاوةداني: هةشــتةم
 .ي شارةزايي و كارامةيي بَيتخاوةني بِروانامةي بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةن

بةِرَيوةبةرَيكي طش  سةرؤكايةتي دةكا ، كـة خـاوةني بِروانامـةي    : بةِرَيوةبةرايةتي طش  ثرؤذةكان: نؤيةم
 .بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزايي و كارامةيي بَيت

تي دةكــا ، كــة خــاوةني بةِرَيوةبــةرَيكي طشــ  ســةرؤكاية: بةِرَيوةبةرايــةتي طشــ  مــاو و ماوةِرؤكــان: دةيــةم
 .بِروانامةي بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزايي و كارامةيي بَيت

كار بة هـي  دةدَيكـي ياسـايي، يـا بِريارَيـك ناكرَيـت طـةر لةطـةَل حوكمـةكاني مـةم ياسـاية            : ماددةي هةشتةم
 .ناكؤك بَيت

كمـةكاني مـةم ياسـاية جـَي بـةجَي      دةبَي مةجنومةني وةزيران و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حو  : ماددةي نؤيةم
 .بكةن

 :ماددةي دةيةم
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يشـدا بـَ و   (وةداميعي كوردستان)مةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة كاري ثَي دةكرَي و لة رؤذنامةي سةرمي 
 .دةكرَيتةوة

 
 هؤيةكاني دةرضوواندني مةم ياساية

ــتان و لَيكد    ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةمي حكوم ــةي شةش ــاني كابين ــةر ثَيكهَين ــي  لةب ــةر دوو وةزارةت ــةوةي ه ان
شارةوانيةكان و وةزارةتي طةشتوطوزارو بة لةبةر ضاوطرتين بةرذةوةندي طش  و دامةزرانـدني هةيكـةلَيكي   
طوجنـاو و ضـاالك، بـةثَيي ثَيويسـ  هةنووكـةيي و كـةم كردنـةوةي خةرجيـةكان و نةهَيشـتين هةنـدَيك لــة           

ردنــي مامةَلــةكردن لــةنَيوان هاوواَلتيــان و دامودةزطاكــاني  ثَيكهاتــة كارطَيِريــةكان و بــةِرَيوةبردن و ماســان ك 
 .وةزارة ، مةم ياساية دانرا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماددةي ثَينج و شةش و حةو  كؤثي نةكراوة، مَيستا دَي ، بؤ مةوةي بةردةوام بن لةسةري
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

، دةدة عةرةبيةكةم لةبةردةستة هةوَل دةدةم بيكةمة كوردي تا كةموكوِري تَيدا نةبَيت، بؤ مةو سَي بةِرَي ان
 .ماددةية ضاوةِرَي نةكةين، ماددةي ثَينج و شةش و حةو 

 :ماددةي ثَينريةم
وةزير بؤي هةية طرَيبةست لةطةَل كةسةكاني سروش  و مةعنةوي، مةوانةي كةخاوةن ثسثؤِري و شـارةزان  

ةرَيم و لةدةرةوةي هةرَيم، بؤ مةوةي بة مـةرك وكارةكانيـان كـة ثَييـان دةسـثَيردرَيت هةسـ ، بـؤ مـةو         لة ه
ماوةي كة بةطوجناوي دةزانَي تا ماماجنةكاني وةزارة  بةدةست بهَينَيت، مـاو ومةركـةكانيان لةاليـةن وةزيـر     

 .اندياري دةكرَيت، دواي وةرطرتين ِرةزامةندي سةرؤكايةتي مةجنومةني وةزير
 :ماددةي شةشةم

 .مةرك ودةسةآلتةكان و ثَيكهاتةكاني وةزار  بة ثَيِرةوَيك دياري دةكرَيت -1
وةزير بؤي هةية، ضةند بةِرَيوةبةرايةتيةك، يان هؤبةيةك، يان بةشَيك لةكاتي ثَيويسـت دروسـت بكـا ،     -0

 .يان لَيكيان بدا ، يان هةَليان بوةشَينَيتةوة
 .يي ثَيويست دةربكا  بؤ ماسانكاري جَيبةجيكردني مةم ياسايةوةزير بؤي هةية، ِرَينما -3

 :ماددةي حةوتةم
ي ســاَلي (06)و ياســاي وةزارةتــي طةشــتوطوزار ذمــارة 0667ي ســاَلي (0)ياســاي وةزارةتــي شــارةواني ذمــارة

 .كة لةاليةن ثةرلةماني كوردستانةوة دةرضووة، هةَلدةوةشَيندرَيتةوة 0660

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَي ان مَيستا مةم ثرؤذة ياساية ماراستةي ليذنةي شارةواني و ليذنةي ياسـايي دةكـةين، بـؤ مامـادة كردنـي      
راثؤرتيان لةطةَل مةندامة بةِرَي ةكاني ثةرلةماني كوردستان، مَيستاش خاَلي سَييةمي بةرنامـةي كـار كـةرةم    

 .بكةن
 

 :بةِرَي  عوني كمال بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةِرَي ان مةنداماني ثةرلةماني كوردستانب

، كـة خوَيندنـةوةي   06/9/0616ي ماسـايي مـةمِرؤ   (1)مَيستا بِرطةي سَييةم لة بةرنامةي كـاري دانيشـتين   
يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي رؤشـنيي و الوان، كـة لةاليـةن مةجنومـةني وةزيرانـةوة ثَيشـكةش كـراوة،        

ماراستةي ثةرلـةمان كـراوة، خوَيندنـةوةي ثـرؤذة ياسـايةكة       03/7/0616لة ( 1797)بةنووسراوي ذمارة 
 :بة زماني عةرةبي

 
 (مسودة مشروع)

 0202لسنة ) ( قانون رقم 
 العراق -قانون وزارة الثقافة والشباب ةكومة اقليم كوردستان 

 :القانونيقصد باملصطلحات والعبارات التالية، املعاني املبينة ازائها الغراض هذا : املادة االوىل
 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم: اواًل
 .وزارة الثقافة والشباب: الوزارة: ثانيًا
 .وزير الثقافة والشباب: الوزير: ثالثًا
 .وكيل وزارة الثقافة والشباب: وكيل الوزارة: رابعًا

 .عامًا( 36)عامًا ولغاية الر( 14)الشرحية اليت ترتاوح اعمارهم بني : الشباب: خامسًا
 (مهامل الوزارة)

 :تتوىل الوزارة حتقي  املهامل التالية: املادة الثانية
االهتمامل بالبنية التحتية املطلوبة لتطوير جماالت الثقافرة والفنرون والرياضرة وصرقل  اقرات الشرباب يف       : اواًل

 .االقليم
وينمري التقاليرد املدنيرة     نشر وتطوير الثقافة الكوردستانية سرا يرسرخ االصرالة واةفراظ علرى الررتاث،      : ثانيًا

والتقدمية يف جمال النشا ات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية، واحرتامل التعدد الفكري الثقرايف والقرومي   
وسرا يعررزز روح املوا نررة الكوردسرتانية، واالنفترراح علررى مصرادر الثقافررة العامليررة وتطروير العالقررات الثقافيررة     

  كوردسررتانيي دول اسرروار والعرران، واملنررا   االخرررن للعررراق الفرردرالي،  والرياضررية والنشررا ات الشرربابية مرر
 .وقعوب املنطقة والعان
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دعم وتشجي  حركة التأليف والرتمجة والنشر يف االقلريم، وتشرجي  وتكرريم الكتراب واالدبراء والفنرانني       : ثالثًا
املختلفرة وفر  ضرواب      والصحفيني والرياضريني واملبردعني عرن  رير  تعيفريد نشرا اتهم و بر  نتاجراتهم        

 .خاصة م  اةفاظ على حقوقهم املكتسبة، وينظم  لك بنظامل
التنسي  م  الوزارات واسهات  ات العالقة، ومنظمات اجملتمر  املردني يف االقلريم، سرا حيقر  مسرتلزمات       : رابعًا

 .التنمية البشرية، ونشر ثقافة العمل التعاوني والتطوعي داخل اجملتم 
طرر  املطلوبررة لرردعم اةركررة الرياضررية والنشررا ات الشرربابية، وتشررجي  ورعايررة وتكررريم    رسررم اخل: خامسررًا

الرياضيني، من خالل التنسي  مر  اللجنرة االوملبيرة الكوردسرتانية بهردف تطروير واقر  اةركرة الرياضرية يف          
 .االقليم
املكتبررات العامررة،  تأسرريس املكتبررة الو نيررة ومركررز التوثيرر  واالرقررفة الكوردسررتانية، واالهتمررامل ب     : سادسررًا

والنشا ات املتعلقة سجاالت ثقافة الطفل والفنون التشكيلية والسينما واملسررح واملوسريقى والفلكلرور والررتاث     
الشعيب وصناعة السجاد، والصرناعات اليدويرة الشرعبية، وترامني قاعرات للفرن التشركيلي وللعرروض املسررحية          

 .والسينمائية املعاصرة، واقامة معارض الكتب
اقامة املهرجانات والندوات وورش العمرل الثقافيرة والفنيرة والرياضرية، والنشرا ات الرياضرية اخلاصرة        : بعًاسا

بالشباب، وتشجي  ودعم نشا ات وفعاليات منظمات اجملتم  املدني اخلاصة بهذه اجملاالت، والعمرل علرى تبرادل    
 .ختلفةالوفود الثقافية والرياضية والفنية والشبابية م  دول العان امل

التنسي  فيما خيص عمل وكاالت االنباء واصدار الصحف واجملرالت والبرا اال اعري والتلفزيروني، بهردف      : ثامنًا
ايصررال سياسررة حكومررة اقلرريم كوردسررتان فيمررا يتعلرر  باجملرراالت والفعاليررات الثقافيررة والفنيررة والرياضررية       

اسهرات  ات العالقرة، للمنسسرات واملراكرز      والنشا ات الشبابية، ومنح اجازات العمل اخلاصة ع  التنسري  مر   
الثقافية والفرق الفنية واالحتادات واالندية الرياضية االهلية، والقاعات واملدارس واملعاهرد الرياضرية والفنيرة    

 .واملالعب، واملراكز الثقافية واالعالمية والرياضية والشبابية االخرن ودعم نشا اتهم
الثقافة والفنون والرياضة النسوية، والعمل من اجل نشر ثقافرة املسراواة برني    االهتمامل اخلاص سجاالت : تاسعًا

 .اسنسني يف اجملتم 
 امج اخلاصررة لرفرر  وصررقل مسررتون اخلرر ة والكفرراءة لرردن املررثقفني والفررانني       الرروضرر  اخلطرر  و : عاقرررًا

 .والرياضيني والشباب، والعمل العداد وتأهيل الكادر الكفوء جذه اجملاالت
املشاركة م  الروزارات  ات العالقرة لرسرم سياسرة و نيرة لتفعيرل مشراركة الشرباب يف الشرنون          : عشرة اةادية

العامة ومراكز القرار، والعمل من اجل معاسة مشاكل الشباب وتأهيلهم من خالل املشاركة يف عملية التطروير  
 .السياسي واالقتصادي واالجتماعي

حتياجات اخلاصة والعمرل علرى رفر   اقراتهم وكفراءاتهم يف اجملراالت       االهتمامل بالشباب  وي اال:  الثانية عشرة
 .املختلفة
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التثقيف سيفار استخدامل املواد املخدرة يف اجملتم ، ومن  استخدامل املواد املنشطة واحملظورة دوليَا : الثالثة عشرة
 .يف جمال الرياضة
الفنية والرياضية والشبابية وفر  القرانون،   تشجي  القطاع اخلاص يف جمال النشا ات الثقافية و: الرابعة عشرة

 . وتشجيعها على ضوء اسس وقواعد سياسة حكومة االقليم
 (تشكيالت الوزارة)

 :تتألف الوزارة من التشكيالت التالية: املادة الثالثة
لرى  هرو الررئيس االعلرى للروزارة واملسرنول عرن توجيرا اعماجرا وسياسراتها، واالقرراف والرقابرة ع           : الوزير: اواًل

نشا اتها، ومسنول عن مجير  القررارات واالوامرر والتعليمرات الريت تصردر عنرا وتنفرذ باقررافا وفر  احكرامل            
القانون، يف كل مالا عالقة سهامل الوزارة وتشكيالتها وصالحياتها وسرائر قرنونها الفنيرة واملاليرة واالقتصرادية      

باره عيفوًا متيفامنًا فيا، ولا ختويل بعال مرن  واالدارية والتنظيمية، ويكون مسنواًل امامل جملس الوزراء باعت
 .صالحياتا لوكيل الوزارة او املدراء العامني او من يراه مناسبًا يف الوزارة

يررديره موظررف بدرجررة مرردير حاصررل علررى قررهادة جامعيررة اوليررة ويعاونررا عرردد مررن  : مكتررب الرروزير: ثانيررًا
 .املوظفني

لوزير يف توجيا الوزارة واالقراف على قنونها ضمن الصالحيات يساعد ا: وكيل الوزارة للشنون الثقافية: ثالثًا
اليت توكل اليا من قبل الوزير على ان يكون على االقل حاصاًل على قرهادة جامعيرة اوليرة اختصاصرية ومرن      

 . وي اخل ة واملمارسة
ونها ضررمن يسرراعد الرروزير يف توجيررا الرروزارة واالقررراف علررى قررن   : وكيررل الرروزارة للشررنون الرياضررية : رابعررًا

الصالحيات الريت توكرل اليرا مرن قبرل الروزير علرى ان يكرون علرى االقرل حاصراًل علرى قرهادة جامعيرة اوليرة                
 .اختصاصية ومن  وي اخل ة واملمارسة

يديره موظف بدرجة مدير حاصل على قهادة جامعية اولية ويعاونا عدد مرن  : مكتب وكيل الوزارة: خامسًا
 .املوظفني
اليزيد عددهم عن رابعة، علرى ان يكونروا علرى االقرل مرن جلرة قرهادات جامعيرة اوليرة           :املستشارون: سادسًا

 .اختصاصية، ومن  وي اخل ة واملمارسة، ويتم حتديد اختصاصاتهم من قبل الوزير
يررديرها مرردير عررامل حاصررل علررى قررهادة جامعيررة اوليررة ومررن  وي اخلرر ة   : املديريررة العامررة للررديوان: سررابعًا

 .واملمارسة
يديرها مدير عامل حاصل على قهادة جامعية اولية ومرن  وي اخلر ة   : املديرية العامة للمكتبات العامة: ًاثامن

 .واملمارسة

يديرها مدير عامل حاصرل علرى قرهادة جامعيرة اوليرة ومرن       : املديرية العامة لالعالمل والطباعة والنشر: تاسعًا
 . وي اخل ة واملمارسة
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مديريرة عامرة متخصصرة، يرديرها مردير عرامل حاصرل علرى قرهادة          : الرياضرة شرنون  املديرية العامة ل: عاقرًا
 .جامعية اولية ومن  وي اخل ة واملمارسة

مديرية عامة متخصصة، يديرها مدير عامل حاصل على قهادة : شنون الشباباملديرية العامة ل: دية عشرةاةا
 .جامعية اولية ومن  وي اخل ة واملمارسة

يرديرها مردير عرامل حاصرل علرى قرهادة       : العامرة لشرنون الثقافرة والفنرون الرتكمانيرة     املديريرة  : الثانية عشرة
 .جامعية اولية ومن  وي اخل ة واملمارسة

يرديرها مردير عرامل حاصرل علرى قرهادة       : املديريرة العامرة لشرنون الثقافرة والفنرون السرريانية      : الثالثة عشررة 
 .جامعية اولية ومن  وي اخل ة واملمارسة

يدير كل منها مردير  : املديريات العامة للثقافة والفنون والرياضة والشباب يف حمافظات االقليم: الرابعة عشرة
 .عامل حاصل على قهادة جامعية اولية ومن  وي اخل ة واملمارسة

 :املادة الرابعة
 :للوزارة جملس استشاري يتألف من

 .رئيسًا: الوزير: اواًل
 .غياب الوزير، يرأس اجمللس الوكيل االقدمل يف الوزارةاعيفاء، يف حالة : وكيال الوزارة: ثانثًا
 .اعيفاء: املستشارون: ثالثًا
 .اعيفاء: املدراء العامون يف الوزارة: رابعًا

 .عيفوًا: اي خبري او اختصاصي من داخل الوزارة او خارجها خيتاره الوزير: خامسًا
 .اعيفاء: ممثلي الوزارات  ات العالقة بدعوة من الوزير: سادسًا

 :ملادة اخلامسةا
 .مهامل واختصاصات تشكيالت الوزارة، حتدد بنظامل: اواًل
للوزير استحداث او دمج او الغاء، مديريات او اقسامل او قعب الوزارة عند االقتيفاء وبهدف تطوير عمل : ثانيًا

 .الوزارة
 . للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكامل هذا القانون: ثالثًا

وقانون وزارة الرياضرة والشرباب  ات    0667لسنة ( 14)يلغى قانون وزارة الثقافة  ات الرقم : لسادسةاملادة ا
 .0667لسنة ( 3)الرقم 

 .اليعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض م  احكامل هذا القانون: املادة السابعة
 .لقانونعلى جملس الوزراء واسهات  ات العالقة تنفيذ احكامل هذا ا: املادة الثامنة
 (.وقائ  كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر يف اسريدة الرمسية : املادة التاسعة

 االسباب املوجبة
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بهردف تطروير جمراالت الثقافرة والفنرون واالعرالمل والطباعرة والرياضرة والشرباب، وتفعيرل دورهرم يف اجملتمر              
ملنسسرات واملراكرز الثقافيرة والرياضرية والنشرا ات الشربابية يف       الكوردستاني، ومن اجل تنظيم عمل وقنون ا

 .العراق، اقتيفى تشري  هذا القانون –اقليم كوردستان 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة كورديش تكاية
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 0202ساَلي ) ( ياساي ذمارة 
 عَيراق –رةتي رؤشنبريي و الواني هةرَيمي كوردستان ياساي وةزا

 
 :سةبارة  بةم ياساية مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم: يةكةم
 .وةزارةتي رؤشنبريي و الوان: وةزاة : دووةم

 .نوةزيري رؤشنبريي و الوا: وةزير: سَييةم
 .بريكاري وةزارةتي رؤشنبريي و الوان: بريكاري وةزارة : ضوارةم
 .ساَلة( 36)تاكو ( 14)الوان مةو توَيذةن كة تةمةنيان لةنَيوان : ثَينريةم

 
 

 مامانج و مةركةكاني وةزارة 
 :وةزارة  مةم مةركانةي خوارةوةي دةكةوَيتة مةستؤ: ماددةي دووةم

بؤ طةشة ثَيداني بـواري رؤشـنبريي، هونـةر، وةرزش و تواناكـاني الوان،      بنياتناني ذَيرخاني ثَيويست: يةكةم
 .لة هةرَيمدا

ــةثور      : دووةم ــا  و كةل ــةو بك ــةني ثت ــةجؤرَيك رةس ــتاني ب ــنبرييي كوردس ــةثَيداني رؤش ــةوةو طةش بَ وكردن
انـدا،  بثارَي َي و طةشة بـة نةريتـة مـةدةني و ثَيشـكةوتووةكان لـةبواري ضـاالكي رؤشـنبريي و وةرزشـي و الو        

لةسةر بنةماي رَي طرتن لة سرة سيكري و رؤشنبريي و سرة نةتةوةيي و طياني هاوواَلتي كوردستاني بدا  و، 
كرانـةوة بـة رووي سةرضـاوةكاني رؤشـنبريي جيهــاني و طةشـةثَيداني ثةيوةنـديي رؤشـنبرييي و وةرزشــي و        

و ناوضـةكاني ديكـة عَيـراق و طـةالني     ضاالكي الوان لةطةَل كوردسـتانييةكاني واَلتـاني دراوسـَي و هةنـدةران     
 .ناوضةكةو جيهاندا

ثشتطري كردني ب ووتنةوةي دانان و وةرطَيـران و بَ وكردنـةوة لـة هةرَيمـداو، هانـدان و رَي لَينـان و       : سَييةم
ــدةداني        ــةي ياري ــة رَيط ــةران ل ــةنووس و داهَين ــدو رؤذنام ــةديب و هونةرمةن ــةرو م ــي نووس ــتطريي كردن ثش
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ضــاثكردني بةرهةمــةكانيان و ثاراســتين ماســةكانيان، مةمــةش بــةثَيي سيســتةمَيك رَيــك   ضــاالكييةكانيان و 
 .دةخرَيت

هةماهــةنطي لةطــةَل وةزارة  و اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان و رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةني لــة : ضـوارةم 
هـةرةوةزي و   هةرَيمدا بة مةبةسـ  مةجنامـداني طةشـةثَيداني مرؤيـي و بـَ و كردنـةوةي رؤشـنبريي كـاري        

 .خؤبةخشي لة كؤمةَلدا
داناني نةخشةي ثَيويست بؤ ثشتطريي كردني ب اظي وةرزشي و ضاالكي الوان و هاندان و ضاودَيري : ثَينريةم

و رَي لَيناني وةرزشوانان و، هةماهةنطي لةطةَل ليذنةي مؤلؤمثي كوردستان بة مةبةس  ثةرةثَيداني ب اظـي  
 .وةرزشي لة هةرَيمدا

مةزرانــدني كتَيبخانــةي نيشــتماني و ناوةنــدو مةرشــيفي كوردســتان و بايةخــدان بــة كتَيبخانــة    دا: شةشــةم
طشتييةكان و ضاالكييةكاني بواري رؤشـنبريي منـدااَلن و هونـةري شـَيوةكاري و سـينةماو شـانؤو ميوزيـك و        

ري و هـؤَلي  كةلةثور و ماسور ضن  وثيشةسازي دةس  ميللي و، داب  كردني طةلةري بـؤ هونـةري شـَيوةكا   
 .شانؤو نايشي سينةمايي هاوضةرخ و كردنةوةي ثَيشانطاي كتَيب

سازداني سيسيتظاَل و كؤِرو كؤبوونةوةو وؤرك شؤثي رؤشنبريي و هونـةري و وةرزشـي تايبـة  بـة     : حةوتةم
 ضــاالكييةكاني الوان و هانــداني ضــاالكي رَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةني تايبــة  بــةو بوارانــة، مــاَلوطؤرِ  

 .كردني شاندي رؤشنبريي، وةرزشي و هونةري لةطةَل واَلتاني جيهاندا
هةماهةنطي كردني ماذانسي هةواَل و بَ و كردنةوةي رؤذنامةو طؤظارو ثةخشي راديؤو تةلةس يؤن : هةشتةم

بةمةبةســ  طةيانــدني سياســةتي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان لــةبواري رؤشــنبريي و وةرزش و ضــاالكي   
مؤَلةتدان بة دةزطاو سةنتةري رؤشنبريي و تيثي هونةري و يةكَي  و يانة وةرزشي و ميلليةكان و الوانداو، 

هؤَل و دوتاةانةو ثةميانطا وةرزشي و هونةرييةكان و ياريطةو ناوةندةكاني ديكةي رؤشـنبريي و راطةيانـدن   
 .ضاالكييةكانيانو وةرزش و الوان بة هةماهةنطي اليةنة ثةيوةنديدارةكانداو، ثشتطريي كردني 

بايةخداني تايبة  بة بواري رؤشنبريي و هونةري و وةرزشي خانان و، بَ و كردنةوةي رؤشنبريي و : نؤيةم
 .يةكساني جةندةري لة كؤمةَلطةدا

ي رؤشـنبريان و  يداناني بةرنامةي تايبة  بؤ بةرزكردنةوةي ماست و شـارةزايي و زانيـاري و لَيهـاتوو   : دةيةم
 .رزشوانان و الوان و مامادة كردني كاديري لَيهاتوو بؤ تَيكِراي مةم بوارانةهونةرمةندان و وة

بةشداري كردن لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان لة داِرشتين ث نَيكي نيشـتماني بـؤ بةطةِرخسـتين    : يازدةم
وان و كـارا  بةشداري الوان لة رةوشي طش  و ناوةندي بِرياردان، كاركردن بؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـةكاني ال   

 .كردني بةشدارييان لة ثرؤسةي طةشةثَيداني رامياري و مابووري و كؤمةاَليةتيدا
ــةم ــاو        : دوان دةي ــةوةي توان ــةرز كردن ــؤ ب ــاركردن ب ــة  و ك ــ  تايب ــاوةن ثَيداويس ــي خ ــة الوان ــدان ب بةياخ

 .لَيهاتووييان لة بوارة جؤراوجؤرةكاندا
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ــَي دةم ــةكارهَيناني    : س ــاني ب ــة زي ــنبري كــردن ب ــة       رؤش ــةدان ب ــاوة ن ــةداو م ــة كؤمةَلط ــبةةكان ل ــاددة هؤش م
 .بةكارهَيناني ماددة طورجكةرةكان لةبواري وةرزشدا

هانداني كةرتي تايبة  لـةبواري ضـاالكي رؤشـنبريي و هونـةري و وةرزشـي بـةثَيي ياسـاو لـة ذَيـر          : ضواردةم
 .رؤشنايي بنةماكاني سياسةتي حكومةتي هةرَيم

 ثَيكهاتةكاني وةزارة 
 :ثَيكهاتةي وةزارة  بةم شَيوةية دةبَيت: سَييةم ماددةي
ــةم ــر: يةك ــةتةكاني وةزارة  و     : وةزي ــارو سياس ــي ك ــتة كردن ــة ماراس ــة ل ــةو بةرثرس ــااَلي وةزارةت ــةرؤكي ب س

هـةروةها بةرثرسـة لـةو بِريـارو سـةرمان و رَينماييانـةي كـة        . سةرثةرش  و ضاودَيري كردني ضاالكييةكاني
ــةجن    ــا م ــةكاني ياس ــةثَيي حوكم ــةركي وةزارة  و     ب ــة م ــدييان ب ــةي ثةيوةن ــةو بابةتان ــةبارةي م امي دةدا  ل

ــةروةها        ــتنةوةدا، ه ــابووري و رَيكخس ــي و م ــةري و داراي ــةكي هون ــةموو رووي ــة ه ــة، ل ــةوة هةي ثَيكهاتةكانيي
بةرثرسيشة لةبةردةم مةجنومةني وةزيراندا، بةو ثَييةي كة مةنـدامَيكي هاوكـارة لـةو مةجنومةنـداو، وةزيـر      

ك لة دةسةاَلتةكاني بة بريكاري وةزارة  يا بة بةِرَيوةبـةرة طشـتييةكان، يـان هـةر يـةكَيكي ديكـة بـة        هةندَي
 .شياوي ب انَيت لة وةزارةتدا دةدا 

سةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةر بةِرَيوةي دةبا  كـة دةبـَي بِروانامـةي زانكـؤي     : نووسينطةي وةزير: دووةم
 .ريدةي دةدةنهةبَيت و ضةند سةرمانبةرَيك يا

ــَييةم ــنبريي   : س ــاري رؤش ــؤ كاروب ــاري وةزارة  ب ــتةكاني وةزارة  و    : بريك ــة ماراس ــر دةدا  ل ــدةي وةزي ياري
سةرثةرشـ  كردنـي كاروبارةكـاني لــة ضوارضـَيوةي مـةو دةسـةاَلتانةي كــة وةزيـر ثَيـي دةدا ، دةبـَي بــةالي          

 .ةزايي و كارامةيي بَيتكةمةوة بِروانامةي ثسثؤِري زانكؤيي هةبَيت و ثسثؤرو خاوةن شار
ياريدةي وةزير دةدا  لـة ماراسـتةكاني   : نووسينطةي بريكاري وةزارة  بؤ كاروباري وةرزش و الوان: ضوارةم

وةزارة  و سةرثةرش  كردني كاروبارةكاني لة ضوارضَيوةي مةو دةسةاَلتانةي كة وةزيـر ثَيـي دةدا ، دةبـَي    
 .هةبَيت و ثسثؤرو خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيتبةالي كةمةوة بِروانامةي ثسثؤِري زانكؤيي 

سةرمانبةرَيك بةثلةي بةِرَيوةبـةر بـةِرَيوةي دةبـا ، كـة بِروانامـةي      : نووسينطةي بريكاري وةزارة : ثَينريةم
 .زانكؤي هةبَيت و ضةند سةرمانبةرَيك ياريدةي دةدةن

كـة بِروانامـةي ثسـثؤري زانكؤيـان هـةبَيت و      ذمارةيان لةضـوار راوَيـذكار زيـاتر نابَيـت،     : راوَيذكاران: شةشةم
 .خاوةن شارةزايي و كارامةيي بن، بواري ثسثؤرييةكان لةاليةن وةزيرةوة دةست نيشان دةكرَي

بةِرَيوةبةرَيكي طش  بةِرَيوةي دةبا ، كة بِروانامةي زانكؤي هةبَيت : بةِرَيوةبةرايةتي طش  ديوان: حةوتةم
 .تو خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَي

بةِرَيوةبةرَيكي طش  بةِرَيوةي دةبا ، كة بِروانامةي : بةِرَيوةبةرايةتي طش  كتَيبخانة طشتييةكان: هةشتةم
 .زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيت
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، بةِرَيوةبةرَيكي طش  بةِرَيوةي دةبـا  : بةِرَيوةبةرايةتي طش  راطةياندن و ضاثكردن و بَ وكردنةوة: نؤيةم
 .كة بِروانامةي زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيت

بةِرَيوةبةرايةتييــةكي تايبة ةنــدة، كــة بةِرَيوةبــةرَيكي : بةِرَيوةبةرايــةتي طشــ  كاروبــاري وةرزشــي: دةيــةم
 .طش  هةَلطري بِروانامةي زانكؤ و خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيت بةِرَيوةي دةبا 

بةِرَيوةبةرايةتييةكي تايبة ةندة، كـة بةِرَيوةبـةرَيكي طشـ     : وةبةرايةتي طش  كاروباري الوانبةِرَي: يازدةم
 .بِروانامةي زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيت بةِرَيوةي دةبا 

ةبـا ، كـة   بةِرَيوةبـةرَيكي طشـ  بـةِرَيوةي د   : بةِرَيوبةرايةتي طش  رؤشنبريي و هونةري توركماني: دوان ةم
 .بِروانامةي زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيت

ــَي دةم ــرياني  : س ــةري س ــنبريي و هون ــ  رؤش ــةري طش ــة   : بةِرَيوب ــا ، ك ــةِرَيوةي دةب ــ  ب ــةرَيكي طش بةِرَيوةب
 .بِروانامةي زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيت

هةر يةك لةوانـة بةِرَيوةبـةرَيكي   : ريي و وةرزش و الواني ثارَي طاكانبةِرَيوبةرايةتيي طش  رؤشنب: ضواردةم
 .طش  بةِرَيوةي دةبا ، كة بِروانامةي ثسثؤري زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيت

 :ماددةي ضواردةم
 :وةزارة  مةجنومةنَيكي راوَيذكاري دةبَيت و لةمانة ثَيك دَيت

 .سةرؤكة: وةزير: يةكةم
مةندامن و لـةكاتي مامـادة نـةبووني وةزيـر بـةثَيي ثَيشـينةيي يـةكَيكيان        : هةردوو بريكاري وةزارة : ةمدوو

 .سةرؤكايةتي مةجنومةن دةكا 
 .مةندامن: راوَيذكاران: سَييةم

 .مةندامن: بةِرَيوةبةرة طشتييةكاني وةزارة : ضوارةم
: ان لـة دةرةوةيـدا كـة وةزيـر هةَليدةبـذَيريَ     هةر شارةزايةك، يـان ثسـثؤري شـياو لـةناو وةزارة ، يـ     : ثَينريةم

 .مةندامة
 .مةندامن: نوَينةري وةزارةتةكاني ثةيوةنديدار لةسةر بانطهَيش  وةزير: شةشةم

 :ماددةي ثَينريةم
 .كارو ثسثؤرايي ثَيكهاتةكاني وةزارة  بة ثةيِرةو دةست نيشان دةكرَين: يةكةم
داني كاري وةزارة ، وةزير بؤي هةيـة بةِرَيوةبةرايـةتي، يـان    لةكاتي ثَيويستيداو بةمةبةس  ثةرةثَي: دووةم

 .بةش، يان هؤبةي وةزارة  لة نوَيوة دابيَن، يان لَيكيان بدا ، ياخود هةَليان وةشَينَيتةوة
وةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ماسان كاري جَي بةجَي كردني حوكمةكاني مةم ياساية بِريـار  : سَييةم

 .بدا 
ي (3)ي وةزارةتـي رؤشـنبريي و ياسـاي ذمـارة     0667ي سـاَلي  (14)هـةردوو ياسـاي ذمـارة    : شةمماددةي شة

 .ي وةزارةتي وةرزش و الوان هةَلدةوةشَينةوة0667ساَلي 
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كار بة هي  دةدَيكي ياسايي، يا بِريارَيـك ناكرَيـت مةطـةر لةطـةَل حوكمـةكاني مـةم ياسـاية        : ماددةي حةوتةم
 .ناكؤك بَيت

ةســةر مةجنومــةني وةزيــران و اليةنــة ثةيوةنديدارةكانــة حوكمــةكاني مــةم ياســاية جــَي ل: مــاددةي هةشــتةم
 .بةجَي بكةن

 :ماددةي نؤيةم
بـَ و  ( وةدـاميعي كوردسـتان  )مةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لة رؤذنامةي سـةرمي  

 .دةكرَيتةوة
 هؤيةكاني دةرضوواندني مةم ياساية

داني بوارةكاني رؤشنبريي، هونةر، راطةيانـدن، ضـاثةمةني، وةرزش و الوان، كـارا كردنـي     بةمةبةس  ثةرةثَي
عَيرادــداو بــؤ رَيكخســتين كاروبارةكــاني دةزطــاو ناوةنــدة رؤشــنبريي و   –رؤَليــان لــة كؤمةَلطــةي كوردســتان  

 .وةرزشييةكان و ضاالكي الوان لة هةرَيمي كوردستاني عَيراددا، مةم ياساية دةرضووة
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

بةِرَي ان، مةم ثرؤذة ياساية ماراستةي ليذنةي وةرزش و الوان و ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةيوةندييـةكان و  
مةندامة بةِرَي ةكاني ثةرلةمان دةكةين، مَيستا بؤ خاَلي سَيي بةرنامـةي كـار، ليذنـةي ياسـايي كـةرةم بكـةن،       

 .ةطةَل ليذنةي ياسايي دانيشن بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتتانليذنةي ناوخؤ كةرةم بكةن، مَيوةش وةرن ل
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان
خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي دةســتةي بــااَلي كؤمســيؤني   / خــاَلي ضــوارةمي بةرنامــةي كــار 

 .عَيراق – هةَلبذاردن لة هةرَيمي كوردستان
مَيســتا دةدــي راثــؤرتي ليذنــةي ياســاييتان بــؤ دةخوَينمــةوة بــة زمــاني عــةرةبي، ثاشــان بــة زمــاني كــوردي    

 .دةخيوَينينةوة
 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل

 القانونية حول مشروع قانون اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف األقليم  تقرير اللجنة/ مل
كررروردي املصرررادف ليرررومل  0716/خـــةرمانان/11سنرررة الشرررنون القانونيرررة صرررباح يرررومل األثرررنني  اجتمعرررحل 

امليالدية لدراسة مشروع قانون اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف اقليم كوردسرتان   2/3/0616
راءة االوىل لرا يف ال ملران   العراق املقدمل من قبرل العردد القرانوني العيفراء ال ملران واحملرال اىل سنتنرا بعرد القر          -

وبعد املناقشة واملداولة حبيفور مدير هيئة االنتخابرات يف   07/0/0616يف ( 19)جبلستا االعتيادية املرقمة 
 :االقليم ومديري مكتب اربيل ودهوك لالنتخابات واملوظفيني القانونني للهيئة ، توصلحل اللجنة اىل ما يلي
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بتشركيل أو تأسريس هيئرة عليرا مسرتقلة لالنتخابرات يف االقلريم لتكرون          من حيا املبدأ تنيد اللجنرة املشرروع  
السلطة اةصرية الجراء وتنفيذ عملية االنتخابات واالسرتفتاءات اخلاصرة براالقليم واعرادة صرياغتا وترتيرب       

 :مواد املشروع بالشكل املوضح ادناه
جرا واعرادة   ( االوىل)وجعل اصل املادة الفقررة  تقرتح اللجنة اضافة فقرة اخرن اليها : بالنسبة للمادة االوىل: اوال

 :صياغتها بالشكل اآلتي
 :املادة االوىل)
العرراق   –تنسس سوجب هذا القانون هيئرة عليرا مسرتقلة لالنتخابرات واالسرتفتاء يف اقلريم كوردسرتان        : اوال 

لتكون السلطة اةصرية اليت ( العراق –اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف اقليم كوردستان )باسم 
تقومل براجراء مجير  االنتخابرات واالسرتفتاءات احملليرة يف االقلريم وتنفيرذ االنتخابرات واالسرتفتاءات االحتاديرة           

 .بالتنسي  م  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقي
مكاتب يف مراكز سائر حمافظات  يكون املقر الرئيسي للهيئة يف حمافظة اربيل عاصمة االقليم وتفتح جا: ثانيا

 (.االقليم
بردل  ( ميزانيرة مسرتقلة  )منهرا مر  جعرل    ( حكوميرة )تنيدها اللجنة بعد حذف : بالنسبة للمادة الثانية: ثانيا

 (. ميزانية خاصة)ر
 . كما هي واردة يف املشروع( 2،  3،  0،  1)تنيد اللجنة الفقرات : بالنسبة للمادة الثالثة: ثالثا

 (.تسجيل)اىل ما بعد كلمة ( تصدي )تقرتح اللجنة اضافة ( 4)للفقرة  اما بالنسبة
 :فان اللجنة تقرتح اعادة صياغتها كاآلتي( 0)اما بالنسبة للفقرة 

البحل يف الشكاوي والطعون  ات العالقة بالعمليات االنتخابية واالستفتاءات وتكون قراراتها خاضعة للطعرن   -0)
 (.العراق – حمكمة يمييز اقليم كوردستان امامل اجيئة القيفائية اخلاصة يف

 :تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي(: 7)اما بالنسبة للفقرة 
 (.اعالن النتا ئج االولية لالنتخابات واالستفتاءات يف غيفون يومني والنتائج النهائية يف غيفون سبعة ايامل -7)

 :تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي( 3)اما بالنسبة للفقرة 
اعدة يف بنراء الثقرة يف العمليرة االنتخابيرة لردن كافرة اوسرا  اجملتمر  الكوردسرتاني وتعزيرز الثقافرة            املس –3)

 (.االنتخابية ع  ادامة الصلة م  كافة قركاء العملية السياسية
 :تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي(  9) اما بالنسبة للفقرة 

 ( . و تنفيذهاتنظيم و اجراء عملية العد و الفرز الصوات الناخبني -9)
 :تقرتح اللجنة دجمهما يف فقرة واحدة وصياغتها كاآلتي(: 11، 16)اما بالنسبة للفقرتني 

التنسي  م  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العرراق لتنظريم وتنفيرذ االنتخابرات واالسرتفتاءات       –16)
 (.لية االنتخابيةاالحتادية يف االقليم ع  تشكيل سان مشرتكة سمي  مراحل العم
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(. تنظريم عمليرة اةمرالت االنتخابيرة والقيرامل سراقبتهرا      : )وتقرتح اللجنة اضافة فقرة اىل املادة بالشكل اآلتري 
 .وتصحيح التسلسل حسب االضافة االعاله

 : بالنسبة للمادة الرابعة: رابعا
 :تقرتح اللجنة اعادة صياغة مقدمة املادة بالشكل اآلتي -0
 :العليا لالنتخابات يف االقليم منتتألف اجيئة )
 .جملس اجيئة -1
 (.االدارة االنتخابية -0
 :منها تقرتح اللجنة اعادة صياغتها بالشكل اآلتي( اوال)بالنسبة للفقرة  -0
ويتألف من سبعة اعيفاء اثنان منهم على االقل من القانونيني خيتارهم برملان كوردستان : جملس اجيئة: اوال)

طلقة لعدد اعيفائا بعد ترقيحهم من قبل سنة خاصة يشكلها ال ملان مر  مراعراة يمثيرل النسراء     باالغلبية امل
 ( .وتكون مدة والية اجيئة سس سنوات تقوميية

 .اي تقديم تسلسلها( ثالثا)بتسلسل الفقرة ( رابعا)جعل الفقرة  -3
بالشكل ( 0،  1)اعادة صياغة الفقرتني  تقرتح اللجنة( رابعا)واليت تصبح بتسلسل ( ثالثا)بالنسبة للفقرة  -4

 :اآلتي
ينتخب جملس اجيئة يف جلستا االوىل من بني اعيفائا وباغلبية سسة من اعيفائا رئيسًا ونائبًا ومقرررًا   -1)

 .للمجلس ورئيسا لالدارة االنتخابية 
ة قابلرة للتجديررد  تكرون مردة واليررة رئريس اجمللرس ونائبررا واملقررر ورئرريس االدارة االنتخابيرة سرنة واحررد        -0

 (.باغلبية سسة من اعيفائا على االقل
 : بالنسبة للمادة اخلامسة: خامسا

 : من املادة  وبالشكل اآلتي( اوال)تقرتح اللجنة جعل صالحيات اجيئة  بتسلسل الفقرة  -1
 :(.ميارس جملس اجيئة الصالحيات اآلتية: اوال )
 .مالحظة  منها التوجد عليها اية( 1)بالنسبة للفقرة  -0
واعرادة صرياغتها بالشركل    (  0)تقررتح اللجنرة دجمهمرا بفقررة واحردة بتسلسرل       ( 3، 0)بالنسبة للفقرتني  -3

 : اآلتي
 (.املصادقة على تسجيل الكيانات السياسية واالئتالفات واملرقحني لغرض خوض االنتخابات واملشاركة فيها -0)
 .ا اية مالحظةال توجد عليه( 16اىل  4)بالنسبة للفقرات من  -4
 :منها بالشكل اآلتي(11)تقرتح اللجنة اعادة صياغة الفقرة  -2
 (.منح املخصصات ملنتسبري اجيئة اسوة باقرانهم يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف  العراق -11)
 :اىل املادة وبالشكل اآلتي( ثانيا)تقرتح اللجنة اضافة فقرة بتسلسل الفقرة  -0
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لرتقيح للتعيني يف الدرجات العليا من مردراء الردوائر يف اجيئرة واملكاترب االنتخابيرة يف االقلريم يكرون        ا: ثانيا)
 (.باقرتاح ثالث مرقحني ويتم اختيار احدهم من قبل اللجنة ال ملانية

 :تقرتح اللجنة صياغة املادة بالشكل اآلتي: بالنسبة للمادة السادسة: سادسا
تخابية من التشكيالت اآلتية ويرأس كل منهرا موظرف بدرجرة مردير عرامل حاصرل علرى        تتألف االدارة االن: اوال

 :قهادة جامعية اولية
 .دائرة الشنون القانونية -1
 .دائرة الرقابة و التدقي  -0
 .دائرة العمليات -3
 .دائرة بناء القدرات -4
 .دائرة الشنون االدارية والقانونية -2
 .دائرة االتصال اسماهريي -0
 .ملكاتب االنتخابية يف حمافظات االقليما -7

تتوىل االدارة االنتخابية مسنولية تنفيذ االنظمة والتعليمات الصادرة من قبل جملس اجيئة وادارة كافة : ثانيا
 .النشا ات التنفيذية يف االقليم

 : بالنسبة للمادة السابعة: سابعا
املرادة الن املسرائلة وفقرا للنظرامل الرداخلي لل ملران مسرألة         من( اوال)يقرتح الغاء الفقرة /  هناك رأيان، االول -1

خاصة بالوزراء وسا ان اعيفاء جملس اجيئة ليسوا باعيفاء يف جملس الوزراء فال جيوز مسائلتهم، وامنرا لل ملران   
ة ينيد هذه الفقررة  ويررن امكانير   / اما الرأي الثاني. اعفائهم من منصبهم عند خمالفتهم الحكامل هذا القانون

مسائلة اعيفاء جملس اجيئة وفقا لالجراءات املنصوص اليها يف قانون انتخراب ال ملران و يقررتح اعرادة صرياغة      
 :وبالشكل اآلتي(( اوال)الفقرة 

لعدد اعيفائا عند ثبروت   ل ملان كوردستان اعفاء جملس اجيئة جمتمعني او منفردين باالغلبية املطلقة: اوال)
 (.ون وف  االجراءات املنصوص عليها يف قانون انتخاب ال ملان ونظاماخمالفتهم الحكامل هذا القان

فيمرا ا ا ن يرتم التصرويحل علرى     )منهرا  ( 4)تقرتح اللجنة اعادة صياغة الفقرة ( ثانيا)اما بالنسبة للفقرة  -0
 :من املادة وبالشكل اآلتي( اوال)الغاء الفقرة 

جمتمعا او منفردا من مهاما عنرد خمرالفتهم الحكرامل هرذا     اعفاء برملان كوردستان اعيفاء جملس اجيئة   – 4)
 (.القانون واالنظمة باالغلبية املطلقة لعدد اعيفائا

 : من املادة( 2)بتسلسل ( ثانيا)تقرتح اللجنة اضافة فقرة اخرن اىل الفقرة  -3
 (.ا ا ادن العيفو سعلومات مغايرة للواق  عند توليا الوظيفة –2)

 . ال توجد عليها اية مالحظات: الثامنةبالنسبة للمادة : ثامنا
 .منها( 3)اىل اخري الفقرة ( يف املوق  االلكرتوني)اضافة : بالنسبة للمادة التاسعة: تاسعا
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 (.خاصة)بر(     ميزانية سنوية)الواردة بعد عبارة ( مستقلة)تبديل كلمة : بالنسبة للمادة العاقرة: عاقرا
سعرل  ( للهيئة)الواردة يف بداية املادة بر( على اجيئة)تبديل عبارة : شرةع بالنسبة للمادة اةادية: حادي عشر

 (.خ اء دوليني)اىل بعد ( حمليني)مسألة االستعانة باخل اء الدوليني جوازيا وليس وجوبيا م  اضافة 
 .ال توجد عليها اية مالحظات: بالنسبة للمادة الثانية عشرة: ثاني عشر

 : وتغيري تسلسل املواد تبعا لذلك( 12،  14،  13)واد بتسلسل تقرتح اللجنة اضافة ثالث م
 :املادة الثالثة عشرة: ثالا عشر)

علررى اجيئررة العليررا املسررتقلة لالنتخابررات واالسررتفتاء التنسرري  والتعرراون مرر  منظمررات اجملتمرر  املرردني وممثررل  
 .مان نزاهتهاالكيانات السياسية لتسهيل عملية مراقبة االنتخابات واالستفتاءات و لك ليف

 :املادة الرابعة عشرة: راب  عشر
 .ختيف  حسابات اجيئة للتدقي  والرقابة من قبل ديوان الرقابة املالية يف االقليم

 :املادة اخلامسة عشرة: خامس عشر
 .حيدد بنظامل مهامل وتشكيالت اجيئة -1
 .تيفاءللهيئة  استحداث او الغاء او دمج  مديريات او اقسامل او قعب عند االق -0
 (.للهيئة اصدار االنظمة الالزمة لتسهيل تنفيذ احكامل هذا القانون -3

ال توجرد عليهرا ايرة    (:السادسرة عشررة  )شرروع والريت تصربح    بالنسبة للمادة الثالثرة عشررة مرن امل   : سادس عشر
 .مالحظات
عليهرا ايرة    ال توجرد (: السرابعة عشررة  )بالنسبة للمرادة الرابعرة عشررة مرن املشرروع والريت تصربح        : ساب  عشر
 .مالحظات
ال توجرد عليهرا ايرة    (: الثامنرة عشررة  )بالنسبة للمادة اخلامسة عشررة مرن املشرروع والريت تصربح      : ثامن عشر
 .مالحظات
ال توجرد عليهرا ايرة    (: التاسرعة عشررة  )بالنسبة للمادة السادسة عشررة مرن املشرروع والريت تصربح      : تاس  عشر
 .مالحظات

املشروع ورأي اللجنة القانونية بشأنا على ال ملان للمناقشة وأبداء الرأن  راجني التفيفل باأل الع وعرض أصل
 .املناسب والتصويحل، م  التقدير

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة كورديش ةوَيننةوة
 :بةِرَي  عوني كمال بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :وةراثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي دةخوَينمة

 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/بؤ
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راثؤرتى لَيذنةى ياسايى دةربارةى ثِرؤذة ياساى دةستةى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردن و ِراثرسى لة /بابة 
 هةرَيمدا

ــةممة ِرَيكــةوتى     ــةيانى ِرؤذى دووش ــة ب ــةر ل ــايى س ــارى ياس ــةرمانان/11ليذنــةى كاروب ــوردى 0716/خ ي ك
ى زايينى كؤبـووةوة، بـؤ تـاوتوَيكردنى ثـِرؤذة ياسـاى دةسـتةى بـااَلى سـةربةخؤى         0/3/0616بةرامبةر بة 

كـة لـة اليـةن ذمـارةى ياسـايى مةنـدامانى ثةرلـةمان        عَيـراق،   –مى كوردستان هةَلبذاردن و ِراثرسى لة هةرَي
نيشـتنى  ثَيشكةش كراوةو، ماِراستةى لَيذنةكةمان كراوة لـة دواى خوَيندنـةوةى يةكـةمى لـة ثةرلـةمان لـة دا      

ــارة  ــةرى   . 07/0/0616ى ِرؤذى (19)ماســايى ذم ــادةبوونى بةِرَيوةب ــة مام ــردن ب ــاوتوَى ك ــذو ت دواى وتووَي
دةســتةى هةَلبــذاردن لــة هةرَيمــدا لةطــةَل بةِرَيوةبــةرةكانى نووســينطةى هــةولَير و دهــؤك بــؤ هةَلبــذاردن و 

 :سةرمانبةرة ياساييةكانى دةستة، لَيذنةطةيشتة مةمانةى خوراةوة
َيوةيةكى بنــةِرةتى ليذنــة ثشــتطريى ثِرؤذةكــة دةكــا  بــة ثَيكهَينــان و دامةزرانــدنى دةســتةيةكى بــااَلى  بةشــ

سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردنةكان لة هةرَيم، كة تاكة دةسـةاَل   بَيـت بـؤ مةجنامـدانى هةَلبـذادرن و ِراثرسـى لـة        
ــيَ      ــةم شـ ــة بـ ــانى ثِرؤذةكـ ــتنى ماددةكـ ــتنةوةو ِرَيكخسـ ــارة داِرشـ ــةرَيم و، دووبـ ــوارةوة   هـ ــة خـ ــة لـ وةيةى كـ

 :ِروونكراوةتةوة
ليذنــة ثَيشــنياز دةكــا  بِرطةيــةكى ديكــة ةرَيتــة ســةرى  و مةســَلى  : ســةبارة  بــة مــاددةى يةكــةم: يةكــةم

 :لة ماددةكةو بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة( يةكةم)ماددةكة بكرَيتة بِرطةى 
عَيـراق بـة    –و ِراثرسـى لـة هـةرَيمى كوردسـتان     بةثَيى مةم ياساية دةستةيةكى بااَل بؤ هةَلبـذاردن  : يةكةم)

دادةمـةزرَيت،  ( عَيراق –دةستةى بااَلى سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردنةكان و ِراثرسى لة هةرَيمى كوردستان )ناوى 
ــداو،       ــة هةرَيم ــةكان ل ــية ناوخؤيي ــةكان و ِراثرس ــةموو هةَلبذاردن ــدانى ه ــؤ مةجنام ــةاَل  ب ــة دةس ــة تاك دةبَيت

ردن و ِراثرســية سيدراَليــةكان بةهةماهــةنطى لةطــةَل كؤمســيؤنى بــااَلى ســةربةخؤى  جَيبــةجَيكردنى هةَلبــذا
 .هةَلبذاردنةكانى عَيراق

ــة      : دووةم ــينطةكانى ل ــَى و، نووس ــدا دةب ــةختى هةرَيم ــةولَير ثايت ــاى ه ــة ثارَي ط ــتة ل ــةرةكى دةس بارةطــاى س
 (.سةنتةرى ثارَي طاكانى هةرَيمدا دةكاتةوة

بودجـةى  )و، (حكومـةتى )ليذنة ثشـتطريى دةكـا  دواى البردنـى وشـةى     : وةمسةبارة  بة ماددةى دو: دووةم
 (.بودجةى تايبة )بكرَيت بة ( سةربةخؤ

دةكا  هةروةك لة ثِرؤذةكةدا ( 2، 3، 0، 1)ليذنة ثشتطريى بِرطةكانى : سةبارة  بة ماددةى سَييةم: سَييةم
 .هاتووة

ــة   ــة بِرطــ ــةبارة  بــ ــادكر  ( 4)ســ ــة زيــ ــا  بــ ــنياز دةكــ ــة ثَيشــ ــةندكردنى)دنى ليذنــ ــةى                ( ثةســ دواى وشــ
 (.تؤماركردنى)

 :ليذنة ثَيشنياز دةكا  بةم جؤرةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة( 0)سةبارة  بة  بِرطة 
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ــذاردن و ِراثرســيةكان و،         -0) ــة كردارةكــانى هةَلب ــة ثةيوةنديــدارن ب ــكااَلو تانــةكانى ك ــةوةى س يةك كردن
ة لَيــدان لةبــةردةم دةســتةى دادوةريــى تايبــة  لــة دادطــاى ثَيداضــوونةوةى بِريارةكــانيش دةكةونــة بــةر تانــ

 (.عَيراق –هةرَيمى كوردستان 
 :لَيذنة ثَيشنياز دةكا  بةم جؤرةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة(: 7)سةبارة  بة بِرطة 

ةجنامى كؤتـايى لـة   ِراطةياندنى مةجنامى بةراييى هةَلبذاردنةكان و، ِراثرسيةكان لة ماوةى دوو ِرؤذداو مـ  -7)
 (.ماوةى حةو  ِرؤذدا

 :لَيذنة ثَيشنياز دةكا  بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة(: 3)لةبارةى بِرطةى 
يارمةتى دان لة بنياتنانى متمانـة لـة ثِرؤسـةى هةَلبـذاردن لـة اليـةن هـةموو كؤمـةَلطاى كوردسـتانى و،           -3)

ثةيوةنـدى لةطـةَل هـةموو بةشـداربووانى ثِرؤسـةى      ثتةوكردنى ِرؤشنبريى هةَلبذاردن لة ِرَيطةى بةردةوامى 
 (.هةَلبذاردن

 :ليذنة ثَيشنياز دةكا  بةم جؤرةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة( 9)لةبارةى بِرطةى 
 (.رَيكخس  و مةجنامدانى ثِرؤسةى ذماردن و جياكردنةوةى دةنطةكانى هةَلبذَيرةكان و جَيبةجَيكردنى -9)

ليذنة ثَيشنياز دةكا  بة لَيكدانى مةم دوو بِرطةية لة برطةيةكداو بةم (: 11، 16)بةاَلم لة بارةى بِرطةكانى 
 :جؤرة دابِرَيذرَيتةوة

هةماهـــةنطى لةطـــةَل كؤمســـيؤنى بـــااَلى ســـةربةخؤى هةَلبذاردنـــةكانى عَيـــراق بـــؤ ِرَيكخســـ  و          -16)
ى ليذنـةى هاوبـةش بـؤ هـةموو     جَيبةجَيكردنى هةَلبذاردنةكان و ِراثرسية سيدراَليةكان لة هةرَيمدا لة ِرَيطة

 (.دؤناغةكانى ثِرؤسةى هةَلبذاردن
رَيكخسـتنى كارةكـانى   : )هةروةها ليذنة ثَيشنياز دةكا  بـة زيـادكردنى بِرطةيـةك بـؤ ماددةكـة بـةم شـَيوةية       

 .و، ِراستكردنةوةى زجنريةكان بةطوَيرةى مةو زيادةية(ثِرؤسةى هةَلبذاردنةكان و ضاودَيرى كردنى
 :  بة ماددةى ضوارةمسةبارة: ضوارةم

 :ليذنة ثَيشنياز دةكا  ثَيشةكى ماددةكة بةم شَيوةية دابرَيذرَيتةوة -1
 :دةستةى بااَلى هةَلبذاردنةكان لة هةرَيمدا ثَيك دَى لة

 .مةجنومةنى دةستة -1
 .بةِرَيوةبردنى هةَلبذاردن -0

 : َيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوةى ماددةكة، ليذنة ثَيشنياز دةكا  بةم ش(يةكةم)سةبارة  بة بِرطةى  -0
لـة حـةو  مةنـدام ثَيـك دَى و بـة اليـةنى كةمـةوة دوانيـان ياسـايي دةبـن، كـة            : مةجنومةنى دةسـتة : يةكةم)

ثةرلةمانى كوردستان بـة زؤرينـةى ِرةهـاى ذمـارةى مةنـدامانى هـةَليان دةبـذَيرَى، مةمـةش دواى ثااَلوتنيـان          
ثةرلةمان ثَيكى دةهَينَى لةطةَل ِرةضاوكردنى نوَينةرايةتى ماسرةتـان و   دةبَى لة اليةن ليذنةيةكى تايبة  كة

 (.ثَينج ساَلى تةدوميية( وي يةتى)ماوةى كارى دةستة 
 .واتة زجنريةكةش ثَيش ةرَى( سَييةم)بكرَيتة زجنريةى بِرطةى ( ضوارةم)بِرطةى  -3
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بـةم  ( 0، 1)يذنة ثَيشنياز دةكا  بِرطةكانى ل(: سَييةم  كة دةبَيتة زجنريةى ضوارةم)سةبارة  بة بِرطةى  -4
 : شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة

مةجنومةنى دةستة لة دانيشتنى يةكةمدا لة ناو مةندامانى و بة زؤرينةى ثَينج لة مةندامانى سةرؤك و  -1)
 . رَىجَيطرى سةرؤك و بِرياردةرى مةجنومةن و سةرؤكَيك بؤ بةِرَيوةبردنى هةَلبذاردن هةَلدةبذَي

ماوةى كاركردنى سةرؤكى مةجنومةن و جَيطرةكةى و بِرياردةر و سةرؤكى بةِرَيوةبردنى هةَلبذاردن يةك  -0
 (.ساَلة و دةكرَى نوَى بكرَيتةوة بة زؤرينةى ثَينج لة مةندامانى  بة اليةنى كةمةوة

 : سةبارة  بة ماددةى ثَينريةم: ثَينريةم
 :ى ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة(يةكةم)ى دةستة بكرَيتة بِرطةى ليذنة ثَيشنياز دةكا  دةسةاَلتةكان -1
 :(.مةجنومةنى دةستة مةم دةسةاَلتانةى خوارةوةى دةبَى: يةكةم)
 .هي  تَيبينيةكى لةسةر نيية(  1)سةبارة  بة  بِرطةى  -0
و بـةم  (0)زجنـريةى   ليذنة ثَيشنياز دةكا  لَيك بدرَين لة يةك بِرطةدا بـة ( 3، 0)سةبارة  بة بِرطةكانى  -3

 :شَيوةيةى خوارةوة دابِرِيذرَيتةوة
ثةسةندكردنى تؤماركردنى دةوارة سياسيةكان و يةكطرتووةكان و ثاَليوراوان بة مةبةسـتى مةجنامـدانى    -0)

 (.هةَلبذاردنةكان و بةشداري كردن تيياندا
 .هي  تَيبينيةكى لةسةر نيية( 16تاكو  4)سةبارة  بة بِرطةكانى  -4
 :ى بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة(11)نة ثَيشنياز دةكا  بِرطةى ليذ -2
بةخشــينى دةرماَلــة بــة كارمةنــدانى دةســتة هــةروةك هاوكارانيــان لــة كؤمســيؤنى بــااَلى ســةربةخؤى   -11)

 (.هةَلبذاردنةكان لة عَيراق
بـؤ ماددةكـةو بـةم شـَيوةيةى     زيـاد بكرَيـت   ( دووةم)ليذنة ثَيشنياز دةكا  بِرطةيةك بة زجنريةى بِرطـةى   -0

 : خوارةوة
ــتةو        : دووةم) ــة دةسـ ــةكان لـ ــةرةكانى سةرمانطـ ــة بةِرَيوةبـ ــةرزةكان لـ ــة بـ ــة ثلـ ــدن لـ ــؤ دامةزرانـ ــااَلوتن بـ ثـ

نووسينطةكانى هةَلبذاردن لة هةرَيم بة ثَيشنياز كردنى سَى ثاَلَيوراو دةبَى، كة يةكَيكيان لـة اليـةن ليذنـةى    
 (.تثةرلةمانةوة دةستنيشان دةكرَي

 :ليذنة ثَيشنياز دةكا  ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة: سةبارة  بة ماددةى شةشةم: شةشةم
ــةم ــةكَيكيان سةرمانبــةرَيك        : يةك ــت و هةري ــك دَي ــوارةوة ثَي ــةم ثَيكهاتانــةى خ ــذاردن ل ــةِرَيوةبردنى هةَلب ب

 .وانامةى زانكؤى بنةِرةتى بَيتسةرؤكايةتى دةكا  بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى و دةبَى خاوةن بِر
 .سةرمانطةى كاروبارى دارايى -1
 .سةرمانطةى ضاودَيرى  و وردبينى -0
 .سةرمانطةى ثِرؤسةكان -3
 .سةرمانطةى بنياتنانى تواناكان -4
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 .سةرمانطةى كاروبارى كارطَيرى و ياسايى -2
 .سةرمانطةى ثةيوةندى جةماوةرى -0
 .ارَي طاكانى هةرَيمدانووسينطةكانى هةَلبذاردن لة ث -7

كارطَيِرى هةَلبذاردن بةرثرسيارييةتى جَيبةجَيكردنى ثَيِرةو و ِرَينماييةكانى كة لةاليةن مةجنومةنى : دووةم
 .دةستةو بةِرَيوةبردنى هةموو ضاالكيةكى جَيبةجَى كارى لة هةرَيم دةطرَيتة مةستؤ

 : سةبارة  بة ماددةى حةوتةم: حةوتةم
لة ماددةكة الدرَى، ضونكة لَيثرسـينةوة بـةثَيى   ( يةكةم)ثَيشنياز دةكا  بِرطةى : كةمياندوو ِرا هةية، ية -1

ثَيرةوى ناوخؤى ثةرلةمان ثرسَيكى تايبةتة بة وةزيرةكان و، لةبـةر مـةوةى مةنـدامانى مةجنومـةنى دةسـتة      
كو ثةرلةمان بـؤى هةيـة   مةندام ن  لة  مةجنومةنى وةزيران، بؤية ناشَى لَيثرسينةوةيان لةطةَلدا بكرَى، بةَل

ــة ثايــةكانيان بيانبةخشــىَ   ــةاَلم ِراى دووةم. ل ــا  و وا دةبينــَى كــة دةكــرَى       : ب ثشــتطريى لــةم بِرطةيــة دةك
ــاى          ــة ياس ــان ل ــة دةدي ــةى ك ــةو ِرَيكاران ــةثَيى م ــت، ب ــتة بكرَي ــةنى دةس ــدامانى مةجنوم ــة مةن ــينةوة ل لَيثرس

 :ةى يةكةم بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوةهةَلبذاردنى ثةرلةماندا هاتووةو ثَيشنياز دةكا  بِرط
ثةرلـةمانى كوردسـتان بـؤى هةيـة سـةرجةم مةجنومـةنى دةسـتة ببةخشـَيت بـة كؤمـةَل، يـان تـاك             : يةكةم)

بةزؤرينةى ِرةهاى ذمارةى مةندامانى لةكاتى سةملاندنى سةرثَي ي كردنـى حوكمـةكانى مـةم ياسـاية، بـةثَيي      
 (.ةوةكةيدا هاتووةاساى هةَلبذاردنى ثةرلةمان و ثَيرِرَيكارةكانى كة دةديان لة ي

ى بـةم شـَيوةيةى خـوارةوة    ( 4)مـةوا ليذنـة ثَيشـنياز دةكـا  بِرطـةى      ( دووةم)بةاَلم سةبارة  بة بِرطةى  -0
 :ى ماددةكة(يةكةم)مةطةر دةنئ نةدرا لةسةر البردنى بِرطةى )دابِرَيذرَيتةوة 

مانى دةستة بة طشتى، يان بة تـاك لـة كارةكانيـان ببةخشـَيت لـة      ثةرلةمانى كوردستان بؤى هةية مةندا -4)
 (.كاتى سةرثَي يكردني حوكمةكانى مةم ياسايةو ثَيِرةوةكان بة زؤرينةى ِرةهاى ذمارةى مةندامانى

 : لة ماددةكةدا( 2)بة زجنريةى ( دووةم)ليذنة ثَيشنياز دةكا  بِرطةيةكى ديكة ةرَيتة سةر بِرطةى  -3
 (.دامَيك زانياريدا كة جياواز بَى لةطةَل واديع لةكاتى وةرطرتنى ثؤستةكةمةطةر مةن -2)

 .هي  تَيبينيةكى لةسةر نيية: ماددةى هةشتةم سةبارة  بة: هةشتةم
يف املودـع   –لة ماَلثةرى مةلكبؤنى )لَيذنة ثَيشنياز دةكا  بة زيادكردنى : ماددةى نؤيةمسةبارة  بة : نؤيةم

 .ى ماددةكة(3)ِرطةى لة كؤتايى ب( االلكبوني
( بودجـةى سـااَلنة  )كة لة دواى دةسـتةواذةى  ( سةربةخؤ)طؤِرينى وشةى : ماددةى دةيةمسةبارة  بة : دةيةم

 (.تايبة )هاتووة بة 
كــة لــة ســةرةتاى ماددةكــةدا هــاتووة ( لةســةر دةســتة)دةســتةواذةى : مــاددةى يازدةيــةمســةبارة  بــة : يــازدة

اكو ثرسـى ثـةنابردن بـؤ شـارةزا نَيودةوَلةتييـةكان بةشـَيوةيةكى جـوازى        تـ ( دةستة بؤى هةية)بطؤِردرَى بة 
 (.شارةزا نَيو دةوَلةتيةكان)دواى ( ناوخؤييةكان)بَيت، نةك وجوبى لةطةَل زيادكردنى 

 .هي  تَيبينيةكمان لةسةر نيية: ماددةى دوازدةيةم: دوازدة



 42 

زيـاد بكرَيـت و ري بةنـدى ماددةكـان بـةو       (12، 14، 13)ليذنة ثَيشنياز دةكا  سَى مـاددة بـة زجنريةكـانى    
 :ثَيية بطؤِردرَى

 : ماددةى سَي دةيةم: سَي دةم)
ــةَل         ــارى لةطـ ــةنطى و هاوكـ ــيةكان هةماهـ ــةكان و ِراثرسـ ــةربةخؤى هةَلبذاردنـ ــااَلى سـ ــتةى بـ ــةر دةسـ لةسـ
ــاودَيرى      ــانكارى ضـ ــؤ ماسـ ــا ، بـ ــيةكان بكـ ــةوارة سياسـ ــةرى دـ ــةدةنى و نوَينـ ــةى مـ ــانى كؤمةَلطـ ِرَيكخراوةكـ

 (.نةزاهة )هةَلبذاردنةكان و ِراثرسيةكان بؤ مسؤطةركردنى ثاكى 
 : ماددةى ضواردةيةم: ضواردة

 ( . حسابى دةستة دةكةوَيتة ذَير وردبيين و ضاودَيرى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيم)
 : ماددةى ثازدةيةم: ثازدة

 .مةرك و ثَيكهاتةكانى دةستة بة ثَيِرةو دةستنيشان دةكرَيت -1
ةستة بؤى هةية بةرَيوةبةرايةتيـةك، يـان بةشـَيك، يـان هؤبةيـةك بـةثَيي ثَيويسـت ثَيـك بهَينَيـت، يـان           د -0

 .هةَليان بوةشَينيتةوة، يان لَيكيان بدا 
 (. دةستة بؤى هةية ثَيِرةوى ثَيوست بؤ ماسانكارى جَيبةجَي كردنى حوكمةكانى مةم ياساية دةرب وَينَى -3

هـي  تَيبينيـةكى لةسـةر    (: مـاددةى شـازدةيةم  ) دةمى ثِرؤذةكـة كـة دةبَيتـة    ماددةى سَيسةبارة  بة : شازدة
 .نيية

 .هي  تَيبينيةكى لةسةر نيية(: ماددةى حةظدةيةم)ماددةى ضواردةمى ثِرؤذةكة كة دةبَيتة : حةظدة
 .هي  تَيبينيةكى لةسةر نيية: (ماددةى هةذدةيةم)ماددةى ثازدةمى ثِرؤذةكة كة دةبَيتة : هةذدة
 .هي  تَيبينيةكى لةسةر نيية(: ماددةى نؤزدةيةم)ماددةى شازدةمى ثِرؤذةكة كة دةبَيتة  :نؤزدة

بفةرموون بؤ ماطادارى مةسَلى ثِرؤذةكة و ِراى ليذنةي ياسـايى لـةم بارةيـةوة ةرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمان بـؤ        
 طةَل رَي ماندالةطفتوطؤكردن لةسةرى و دةِربِرينى ِراى طوجناو لةم بارةيةوة و دةنطدان لةسةرى، 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مَيستاش ليذنةي ناوخؤو ماسايش و مةجنومةني خؤجَييةكان كةرةم بكةن بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتةكةتان
 :خيفربةِرَي  ماواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ بةِرَي 

بارة  بة ثرؤذة ياساي كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردن لة هةرَيمي راثؤرتي ليذنة سة/ ب
 كوردستان

ي رؤذي يـةك شـةممة رَيكـةوتي    (19)ثاش مةوةي سةرؤكايةتي  ثةرلةماني كوردسـتان لـة دانيشـتين ذمـارة     
ي ثرؤذة ياساي كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردن لة هةرَيم)خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ  07/0/0616

ــتان ــة رؤذي  ( كوردس ــراوة، ل ــارة   03/0/0616ك ــراوي ذم ـــ )بةنووس ــرا،  ( 379ك ــةمان ك ــتةي ليذنةك ماراس
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سةبارة  بة ثرؤذة ياساكة  10/9/0616ليذنةكةمان ثاش سَي كؤبوونةوة لة رؤذي ثَينج شةممة رَيكةوتي 
 :راي خؤي بةم شَيوةية دةخاتة روو

ا ، مةمـةي خـوارةوة سـةرنج و تَيبينيةكانانـة سـةبارة       سةرةتا ليذنةكةمان ثشتيواني لة ثرؤذةكة دةك -1
 :بة ماددةو بِرطةكاني ثرؤذة ياساكة

ــايةكة     -0 ــةناوي ثــرؤذة ياس ــةبارة  ب ــيةكة)س ــةنها بــوترَي    (راثرس ــةَلبطريَيت، ت ــتةي بــااَلي  )ي لــَي ه دةس
 (.عَيرادي سيدراَل –سةربةخؤي هةَلبذاردن لة هةرَيمي كوردستان 

يةك وشةي دةستةي طشـ  هـاتووة بكرَيتـة دةسـتةي بـااَلو بـة هةماهـةنطي لةطـةَل         سةبارة  بة ماددةي  -3
 .كؤمسيؤني بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان لة عَيرادي سيدراَلي بؤ زياد بكرَيت

 :سةبارة  بة ماددةي دووةم -4
 .َي اليةنوشةي حكومي لَي هةَلبطريَيت، واتة تةنها بطوترَي دةستةيةكي ثيشةيي و سةربةخؤيي و ب -ع

بارةطاي سةرةكي دةستةكة لة هةولَيري ثايتةخ  هةرَيم و نووسينطةكاني لة ميدارةو ثارَي طاكاني تـري   -ب
 .بؤ زياد بكرَيت

 :سةبارة  بة ماددةي سَييةم -2
لة ماددةي سَي بِرطةي دوو ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  وشةي جَي بةجَي كردنيشي بؤ زياد بكرَيـت، واتـة    -ع

 .جَي بةجَي كردن و سةرثةرش  كردن ببَيتة
 :ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  بِرطةي شةش لة ماددةي سَي بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت -ب
رؤذدا مــةجنام ( 3)يـةك  كردنــةوةي ســكااَلو تانــة لَيدانــةكاني تايبــة  بــة ثرؤســةي هةَلبــذاردن لــة مــاوةي  )

 (.بدرَي
 :بِرطةي حةو  بةم شَيوةيةي لَي بكرَيتليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  ماددةي سَي  -ج
 .دوو رؤذ رابطةيةندرَي( 0)مةجنامة بةراييةكاني هةَلبذاردن و راثرسيةكان لة ماوةي  -1
ــاوةي    -0 ــة م ــذاردن و راثرســيةكان ل ــة دواي  ( 7)مةجنامــة كؤتاييــةكاني هةَلب ــدرَي ل حــةو  رؤذدا رابطةيةن

 .هةَلبذاردن و راثرسيةكاني حكومةتي سيدراَلثةسند كردني لةاليةن دادطاي تةميي ةوة، جطة لة 
 :ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضوارةم مةم ثَيشنياريانةي خوارةوة دةخاتة روو -0

نــؤ كــةس، بــؤ مــةوةي نوَينةرايــةتي زؤرينــةي خــةَلكي ( 9)حــةو  كةســةوة بكرَيــت بــة ( 7)ليذنةكــة لــة  -ع
 .ثَيكهاتةكان و اليةنة كوردستانيةكاني تَيدا بَيت كوردستان بطرَيتةخؤ و، بة يةك ليست بَيت و، زؤربةي

دوو لةسةر سَي دةنطي مةنداماني ثةرلـةماني  ( 0/3)ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  مةم ليذنةية بة رَيذةي  -ب
 .كوردستان هةَلبذَيردرَيت

يةكـة  (ابانتخـ )ثَيشنياز دةكـا  وشـةي   ( 4)ي خاَلي (0)ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضواري بِرطةي  -ج
 .البيَيت

 :بةم شَيوةية بَيت( 0)خاَلي ( 0)ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضوار بِرطةي  -د
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بةشــداريي و هاوكــاري نــةكرد بَيــت لــةو تاوانانــةي كــة رذَيمــي لةناوضــوو لــة كوردســتاني عَيرادــي سيــدراَل    
 .نةخشةي بؤ دانابَي

 .كةس( 2)كةسةوة بكرَيت بة ( 4)لة ( 1)َلي ي خا(3)ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضوار بِرطةي  -ه
جـار زيـاتر   ( 0)كـةس و لـة   ( 2)بكرَيتـة  ( 0)خـاَلي  ( 3)ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضـوار بِرطـةي    -و

 .نةتوانَي خؤي هةَلبذَيرَيتةوة
 :ليذنةكةمان سةبارة  بة سةسَلي ضوار لة ماددةي ثَينج ثَيشنياز دةكا  -7

 :كةم بةم شَيويةي لَي بكرَيتسةبارة  بة بِرطةي ية -ع
دروست كردن و نوَي كردنةوةي تؤماري دةنطدةران لة رَيطةي نووسينطةكاني ميـدارةو ثارَي طاكـاني هـةرَيم    )

 (.و نووسينطةي هةَلبذاردني دةرةوةي هةرَيم
: ليذنةكــةمان ثَيشــنياز دةكــا  لــة سةســَلي ضــوار مــاددةي ثَيــنج بِرطــةي ضــوار مةمــةي بــؤ زيــاد بكرَيــت    -ب
 (.رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني و ضاودَيرة نَيودةوَلةتيةكان)
ماددةي شةش لة سةسَلي ثَينج ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكا  لة سةسَلي ثَيـنج مـةم بِرطةيـة بـةم شـَيوةيةي       -3

 :لَي بكرَيت
ارةو ثارَي طاكـاني  ميدارةي هةَلبذاردن ثَيكدَيت لة ميدارةي هةَلبذاردن و نووسينطةكاني هةَلبذاردن لة ميـد  -ع

 .هةرَيم
ــي           -ب ــادة كردن ــؤ مام ــت، ب ــك دةهَينرَي ــة  ثَي ــةكي تايب ــتةكةوة ليذنةي ــةني دةس ــة مةجنوم ــك ل ــة بِريارَي ب

هةيكةليةتي ميدارةي هةَلبذاردن و ثةسند كردنـي لةاليـةن مةجنومـةني دةسـتةوة بةمةبةسـ  رَيكخسـ  و       
 .ميدارة كردني كاروبارةكانيان

ز دةكــا  بــؤ سةســَلي شــةش مــاددةي حــةو  بِرطــةي دوو خاَلَيــك زيــاد بكرَيــت بــةم   ليذنةكــةمان ثَيشــنيا -9
 :شَيوةية، واتة بِرطةي ثَينج زياد بكرَيت

 (.ثَيداني زانياري هةَلة بة اليةني ثةيوةنديدار لة كاتي وةرطرتين ثؤستةكةدا)
ــة ت      -16 ــةي دوو ثل ــت بِرط ــاددةي هةش ــةو  م ــَلي ح ــة سةس ــا  ل ــنياز دةك ــةمان ثَيش ــة  ليذنةك ــةكان ب ايبةتي

 .بةِرَيوةبةري طش  دياري بكرَين و، بؤ دوو جاريش زياتر مايف دووبارة دانانةوةيان نةبَيت
ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكا  لة سةسـَلي حـةو  مـاددةي هةشـت بِرطـةي يـةك زيـاد بكـرَي واتـة بِرطـةي            -11

 :ضوار بةم شَيوةية
ار دةكـةن بـة خ مـةتي وةزيفـي مـاوةي كـار كردنيـان بـؤ         مةو سةرمانبةرانةي لة نَيو مؤسيسي ثارَي طاكان كـ )

 (.مةذمار بكرَيت
 :ليذنةكةمان سةبارة  بة سةسَلي هةشت ماددةي نؤ بِرطةي دوو ثَيشنياز دةكا  كة هاتووة -10

، (دةستةي بااَل بؤي هةية دةسةاَل  بداتة ميدارةي هةَلبذاردن بؤ ضارةسةري ناكؤكيةكان لةكاتي روودانياندا)
 .بيَيت، ضونكة مةم دةسةاَلتة تةنها بؤ دةسةاَلتي مةجنومةني بااَلي هةَلبذاردنةمةمة ال
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ــةري          ــا  ماَلث ــنياز دةك ــَي ثَيش ــةي س ــؤ بِرط ــاددةي ن ــت م ــَلي هةش ــة سةس ــةبارة  ب ــةمان س ــةروةها ليذنةك ه
 .مةليكبؤنيشي بؤ زياد بكرَيت، كة تايبة  بَيت بةخؤي

ة لـة سةسـَلي هةشـت كـة هـاتووة ثشـت ببةسـبَي بـة ثسـثؤرة          ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكا  ماددةي يـازد  -13
 .نَيودةوَلةتيةكان و ثسثؤرة ناوخؤيةكانيشي بؤ زياد بكرَيت

ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكا  لة ماددةي دوازدة لة سةسَلي هةشت مةم بِرطةية زياد بكرَيت، واتة بِرطـةي   -14
 :سَي

ةَل رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مـةدةني و نوَينـةري دـةوارة    ثَيويستة دةستةي بااَل هاوكاري و هةماهةنطي لةط)
ــيةكان،        ــةكان و راثرس ــي هةَلبذاردن ــاودَيري كردن ــةي ض ــانكاري ثرؤس ــ  ماس ــؤ مةبةس ــا ، ب ــيةكان بك سياس

 (.هةروةها داب  كردني ثاكي و بَيطةردي ثرؤسةكاني هةَلبذاردن و راثرسي
 :بكرَيت بةم جؤرةليذنةكةمان ثَيشنياز دةكا  كة بِرطةيةك زياد  -12

، (سةبارة  بة حساباتي دةستةكة ثَيويستة دةزطاي ضـاودَيري و دارايـي هـةرَي وردبـيين و ضـاودَيري بكـا       )
 .لةطةَل رَي ماندا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مَيستا ليذنةي ياسايي بؤ مةسَلي ثرؤذةكة كةرةم بكةن، نودتةي ني امية، سةرموو
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارةكةي من مةوةية مـةم ثـرؤذة ياسـاية تـةمريي  بكرَيـت، ديـارة كؤمـةَلَيك تةبريريشـم هةيـة، مةطـةر           
 :رَيطام ثَي بدةن مةو خااَلنةتان بؤ باس بكةم

زؤري  ديارة داِرشتين ياساكةو خوَيندنةوةي و جـارَيكي تـر هَينانـةوةي بـؤ ثةرلـةمان ثةلـة ثـةلَيكي       / يةكةم
 .ثَيوة ديارة، كة واي كردووة ياساكة كؤمةَلَيك كةموكورتي تيا بَيت، كة ضارةسةر نةكراوة

مةسةلةي بِري تَي ووني مةم كؤمسيؤنةية، كة لة هةموو ثرؤذة ياسايةك كـة ميلتي امـاتي مـالي تيـا     / دووةم
مةم ثـرؤذة ياسـاية ماراسـتةي     بَيت ماراستةي حكومة  كرا بَي و وةاَلمي حكومة ان وةرطرتؤتةوة، بةاَلم بؤ

حكومة  نةكراوةتةوة، كة مةمة ميلتي امَيكـي مـالي زؤر طـةورة دةخاتـة سـةر حكومـة ، لةوانـة مةسـةلةي         
دةستةكةو مةو سةرمانبةرة هةميشةييانةي كة دادةمةزرَين لةطةَل تَي ووني هـةموو بنكـةو بارةطاكـاني مـةم     

ــةرباري    ــتان، س ــةرَيمي كوردس ــة ه ــيؤنة ل ــ( 39)كؤمس ــد    ه ــة عةد ــاتي و ب ــة ك ــة ب ــة مةمان ــد، ك ةزار كارمةن
دادةمةزرَين، لة هةمووشي طـرنطب بـِري مـةو ثارةيـة كـة دةضـَيتة ثرؤسـةي هةَلبذاردنـةوة، كـة كـؤي مةمـة            

 .ثارةيةكي زؤر زةمخة لة بودجةي هةرَيمي كوردستاندا دةردةضَيت، كة مةمة عي ج نةكراوة
بــذاردن هةيــة لــة مةركــةز، لَيــرةش ديــارة كؤمســيؤنَيكي بــااَل مةســةلةي كؤمســيؤني بــااَلي هةَل/ خـاَلَيكي تــر 

دروست دةكرَيت، مةوانيش لَيرة نووسينطةو بارةطايان هةية، دواتريش مةم كؤمسيؤنة كؤمـةَلَيك نووسـينطة   
دةكاتةوة، كة تةعاروز دروست دةكا ، لة بةيين مةمة ياساكة هي  ضارةسةرَيكي بـؤ نةدؤزيتـةوة، بؤيـة مـن     
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ةم مــةم ثـرؤذة ياســاية تـةمريي  بكرَيــت بـؤ ماوةيـةكي تــر، كؤمـةَلَيك راو ثــرس بـة شــارةزايان       ثَيشـنيار دةكـ  
ــة         ــؤنية ل ــؤن ض ــةرةكةي ض ــةي و ضارةس ــةلةي بودجةك ــةر مةس ــت لةس ــة  وةربطريَي ــي حكوم ــت، رةم بكرَي

 .مةركةزةوة  دواتر جارَيكي تر ةرَيتة بةرنامةي كارةوةو طفتوطؤي لةسةر بكرَيت، سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

ميلتي ام مالي، مةطةر كؤمسيؤني بااَلي سـةربةخؤي بـَي   / سوثاس، بةنيسبة  ضةند خاَلَيكت باس كرد، يةك
ثارةي هةَلبذاردنةكة هـةرَيمي كوردسـتان    02/7اليةني بةغداش بيكا ، ثارةكةي هةر مَيمة دةيدةين، وةكو 

 .داي، مةوة بؤ مةعلوماتت
مَيمةية، بةاَلم لةطةَل مةوةش رَيـ  بـؤ ثَيشـنيارةكةي جـةنابت، مةطـةر       بةنيسبة  مةمة حةدَيكي دةستووري

 .ثشتيواني هةبَيت دةخيةينة دةنطدانةوة، تؤ تةميدي دةكةيت، سةرموو
 :بةِرَي  برهان رشيد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةرنةطرياوة، كة من لةطةَل مةوةي مي اسةتةن بؤ دسةكاني كوَيستان خان، كة رةمي عونصري مالي حكومة  

ساَلَيكة مَيمة هةر ض ثرؤذةيةك هاتبَيت، من نـازا  دانونييـة، يـان دـانوني رةمـي عونصـري مـالي حكومـة          
وةرطرياو بَيت، ثَيشب وةرطرياوة، بؤ مةم ثرؤسة ياساية وةرنةطرياوة، خاَلَيكي تر، مةطةر مَيمة مةم كؤمسيؤنة 

ــة، يــ    ــة هةي ــدا دوو موازةن ــة بةغ ــةوة، ل ــا بكةين ــيان / ةكَيكيانجي ــيادي، مةويبيش ــةي س ــةي / موازةن موازةن
حاكيمةية، هةر يةكَيكيان ن يكةي دة بابة، مَيمة لة موازةنةي حاكيمة ثارةيةكي زؤر لة هةرَيمي كوردسـتان  

 .دةبِرَيت بؤ كؤمسيؤني بااَلي هةَلبذاردنةكاني عَيراق
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كوَيستان خان دةكةن، ببَيتة سَي كةس دسـان بكـةن، دوايـي دوو بـرادةر     ببورة، مةطةر تةميدي ثَيشنيارةكةي 
ثاشان كة هاتينة سـةر دسـة كـردن وةختـت دةدةمـَي، مَيسـتا         بَيةوَيت بةردةوام بَيت، كاكة تةميدي دةكةيت

تةميدي دةكةيت يان تةميدي ناكةيت  مَيستا كاتي دسة كردنت نادةم، تةميدي دةكةيت  ثاشان كة خستمانة 
دانةوة رةمي دةدةيت لةسـةر سـَي بـةِرَي  لـةالي مَيـوة، سـَي بـةرَي يش لةوانـةي كـة دةيانـةوَيت نـةخَير            دةنط

 .بةردةوام بَيت، مةو خوشكة ثَيشنياري كردو رووني كردةوة، دانيشة، تةواو، سةرموو
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي طرنطة بؤ هةرَيمي كوردستان، بـةاَلم تةميـدي ثَيشـنيارةكةي كوَيسـتان     ثَيمواية مةمة دامةزراوَيكي نيشتمان
خــان دةكــةم، كــة ثةلــة ثــةلي ثَيــوة ديــارةو مــةوة ثةيوةنــدي بــة ثرؤســةيةكي طرنطــي دميــوكراتي هةيــة لــة  

 .كوردستان، ثَيويستة تةمريي  بكرَيت، مةسبابيش زؤرة، بةاَلم بؤ دوايي دسةي لةسةر دةكةين، سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
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مَيستا ثَيشنيارَيك هةية، بؤ مةوةي مـةم ثرؤذةيـة دواةرَيـت، كـَي لةطـةَل مةوةيـة مـةو ثرؤذةيـة دواةرَيـت،          
دواي مةوةي مةو بةِرَي انة دسـةيان كـرد، دةخةينـة بـةر مـةوةي كـة كـَي ديفـاعي لـَي دةكـا  بـةردةوام بـ              

 .لةسةري  كاك دَلشاد سةرموو
 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية مةو ثرؤذةية ياساية ماوةيةكي باشة خوَيندنةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوةو، لـة شـَيوازي كـاركردني       
كاري ثةرلةمانيشدا، مةم ماوة درَيذة بؤ مةوةية، كةوا مةو ثرس و راو خوبةراو شارةزا بانئ كـردن و مامـادة   

وةنديـدارةكان لـةو ماوةيـةدا كـار بكـةن، وَينةشـي دراوة بـة هـةموو         سازيةي بؤ بكرَيت، بؤ مةوةي ليذنة ثةي
مةندامة ثةرلةمان، هةر مةندامَيكي ثةرلـةمان دةيتـواني لـةو ماوةيـة ثَيشـنيارةكاني خـؤي بـدا  بـة ليذنـة          
تايبة ةندةكان، دةتوانرا وؤرك شؤثي بؤ بكرَيت، دةتوانرا هةموو مةو حازريةيان بؤ بكرَيت، لةبـةر مـةوةي   

هةردوو ليذنةي ثةيوةنديـدار بـة دةرةجـةي يةكـةم ليذنـةي ياسـايي، كـة راثـؤرتَيكي ثوختـةي لةسـةر           كةوا 
مامادة كردووة، هةروةها ليذنةي كاروبـاري نـاوخؤش، تَيبينيـةكان و كةموكورتيـةكانيش مةطـةر لةياسـاكةدا       

يـة، دةتوانرَيـت لـة    هةبَيت خراونةتة روو و، خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ياساكةش ماناي ميقرار كردني ني
دانيشتنةكاني ثةرلـةمان و دةسـتثَيكي طفتوطؤيةكانـدا دةوَلةمةنـد بكرَيـت و مـةم كةموكورتيانـةي هـةن لـة          
ثرؤذة ياساكةدا لة خي لي طفتوطؤيةكان ضارةسةر بكـرَين، لةبـةر مـةوةي مـةم مةسـةلةية مـن بـة بةشـَيكي         

كة هةرَيم بةشَيك لة سةروةرييةكاني خؤي لةو  طرنئ لة دابةش بووني سةروةرييةكان دةبينم لة دةوَلةتدا،
دامةزراوة موستةدي نةدا هةية، هي  ميعتريازَيك و رَي طرتنَيكي ياسايي و دةستووريش لةبةردةمي دانيية، 
لةبةر مةم موبةريراتانةي كة من باسم كرد، ثَيم باشة دةست بة طفتوطؤيةكاني بكرَيـت، تةميـدي جانيبَيـك    

وطؤيةكاني نـةكرَيت و مـاوةي كـايف بـة خؤمـان و بـة ثةرلـةمانتاران و بـة هـةموومان          دةكةم كة ثةلة لة طفت
بدرَيت، كةوا ضةندي كاتي بوَي طفتوطؤي لةسةر بكةين، بةاَلم من هؤكاري ثَيويسـت نـابينم بـؤ دواخسـتين،     

 .بةَلكو مةوة بة باش دةبينم، كةوا دةست بة طفتوطؤكان بكرَي، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالس م سةرموو
 :صديو مصطفى بةِرَي  عبدالس م

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مـن لةطـةَليا ،    ءمـةو هؤيانـةي كـة وةكـو مةبـدة     : مةطةر بري بكةين لة دواخستين دوو مةطةر دةبَيت، يةكةم

ــةبيَ       ــدراَل ه ــةَل سي ــةعاروز لةط ــةر ت ــةبَيت، مةط ــادار ن ــة  ماط ــةر حكوم ــت، مةط ــة كرابَي ــةر ثةل ــةوة مةط ت، م
ــؤنيةتي        ــودي ض ــة خ ــان ل ــة، ي ــودي سيكرةك ــة خ ــان ل ــةكا تَيبينيم ــة خوان ــر مَيم ــةي ت ــةتي، اليةنةك اليةنَيكي
ضارةسةركردني مةم بابةتة لةناو مةم ثرؤذة بَيت، مةوةي دووةميـان زؤر ماسـانة، مـن ثشـتطريي كـاك دَلشـاد       

مـن تةسـةور دةكـةم كـة     : ي يةكـةميان دةكةم، دةتوان  مَيمة دة ِرؤذي تر لَيرة مونادةشةي لةسةر بكةين، ه
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حكومـة  ماطـادارة، مةطـةر    : حكومة  خؤي ثرؤذةكةي ثَيشكةش كـردووة، مةمـةي خسـتووة حيسـاب، دووةم    
مَيمة لة مـةخريةوة كـة تةصـديقي دةكـةين، دةنَيردرَيـت بـؤ سـةرؤكي هـةرَيم، كـة مـةو سـةرؤكي دةسـةاَلتي             

اوَيذكاري لةطةَل حكومة  بكا ، ِرةمي بدا  و، بينَيرَيت تةنفي يية، دةتوانَيت ثَيش مةوةي مواسةدة بكا ، ِر
مةطةر دةستوور ةوَيين من ياسايي نيم، بـةاَلم لـة مـةو ماددانـةي كـة دةسـةاَلتي       / بؤ مَيمة، يا نا، سَييةميان

حةصري حكومةتي سيدراَلي تَيداية، بـاس نـةكراوة كـة تـةنها بـؤ مـةوة، مةبـدةمَيك لـة دةسـتووري عَيرادـي           
شتانةي وةكو ماددة هةية، مةو دةسـةاَلتانةي كـة نـةدراون، بـاس نـةكراون، دةبَيتـة دةسـةاَل  بـؤ          هةية، مةو

هةرَيمةكان، بؤية من لةطةَل مةوةمة طفتوطؤ بكةين، من داوا دةكـةم لـة هـةموو خوشـك و برايانـة، سيعلـةن       
تَيبــيين  06، 12مةســةلةيةكي موهيمــة، مَيمــة بــة وردي مونادةشــةي بكــةين، مــن خــؤم الي خــؤم رةنطــة   

سةرةكيم لةسةر هةية، مةو ثرؤذةية كة طفتوطؤي بكةين، ماناي نيية وةكـو خـؤي وةري دةطـرين، دةتـوان      
 .لة طفتوطؤكةدا مةصلةن بيطؤِرين، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك برهان مَيستا كةرةمكة دسةي خؤ  بكة، كة بؤ دةتةوَي تةمريي  بكرَي، كةرةمكة
 :برهان رشيد حس  بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من دسةكا  مةوةية، موبةريرةكا  بؤ مةوةي لةالي مةنداماني ثةرلـةمان واز  بَيـت، وةكـو وو عونصـوري     

مةطـةر  : ياساكة ثَيويس  بة وردبوونةوةي زياتر هةيـة، سـَييةميان  : مالي ِرةمي حكومة  وةرنةطرياوة، دووم
سـت بكـةين، وا دةكـا  نوَينـةري مَيمـة لـة كؤمسـيؤني بةغـدا كـةم بَيـت، يـان كـةم             مَيمة مةو كؤمسيؤنة درو

ــا        ــتيفتايةش ماي ــةو ميس ــداين، م ــةنازيع و كةركووك ــةناتيقي موت ــتيفتاي م ــةردةم ميس ــة لةب ــةوة، مَيم بكرَيت
كؤمسيؤني كوردستان دةيكا   يان هي بةغدا دةيكا   مةطةر بةغداد بيكا  مـةو وةختـة مايـا نفـوزي مَيمـة      

و كؤمسيؤنة زةعيو بَيت بة زةرةري بةرذةوةندييةكاني ميللةتةكةمان تةواو نابَيت  مةوة يةعين لةِرووي لة
سـاَلة شــةِر  ( 37)نيشـتمانييةوة، لـةِرووي نةتةوايةتييــةوة ميدتيمـالي مــةوة هةيـة زةرةر بكــةين، كـة مَيمــة      

ةركةزدا، خاَليكي تر كة ثَيويسـتة  لةسةر مةناتيقي موتةنازيعةو لةسةر مايف ميللةتةكةمان دةكةين لةطةَل م
دسةي لةسةر بكرَيت، وةكو عةرزي جةنابتا  كرد لة موازةنةي حاكيمة مةو ثارةية دةبـِرَي، كـة دةبـِرَي بـؤ     

هـةزار طـةنج تـةع  بكـرَي، وابـ ا       ( 39)هـةزار مـوةزةو، مةطـةر    ( 39)دوو جار لة دـوتي خـةَلك بـِيَي،    
( 12)يةتييـة نـامَييَن لةسـةر جـاددة، مةمـة موبـةريرَيكي تـرة، مَيمـة         مةزمةي طـةنج لـةو واَلتـة، مـةو ناِرةزا    

هــةزار مــوةزةو مي اســة دةكــةين، بــة ســةدةها بارةطــاو  ( 39)وةكيــ  وةزيــرو مــودير عــام مي اســة دةكــةين،  
سةيارةو تةداعودي دةوَي، مةوة نابَيتة بارَيكي طران بةسةر حكومة  و بةسةر ميللةتةوة، لة كاتَيكـدا مَيمـة   

ستمان بةوةية، بؤ مةوةي ثرؤسةي ماوةدانكردنةوة لة واَلتةكةماندا طرنطيدان بـة طـةجنان، خـاَلَيكي تـر     ثَيوي
مَيمة لةطةَل مةوةداين، من حةز دةكةم واَلتةكةي خؤم، كة من خةَلكَيكي مةو واَلتةم، بـةهَي ترين واَل  بـَي،   

ومةسةسـةمان هـةبَي لـة دنيـادا، وةكـو      بةهَي ترين نةتةوة بَيت، زؤرترين مومةسةسةي دانوني و ضـاكبين م 
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هةموو واَلتة ثَيشكةوتووةكاني تر، بةاَلم نودتةيةك هةية موهيمة مةوةيـة ميريتيهـاداتي دةسـتووري جيـاواز     
لة دةستووري داميمي عَيراق، بؤية ( 13)، (112)، (164)، (163)، (160)هةية لةسةر نةصي ماددةكاني 

ةو مةوزووعة، هةروةها ياسايةكي هَيندة مـوهيم كـة مـةم ياسـايةو،     ثَيويس  بة وردبوونةوةي زياتر هةية ل
مةم دةستةية كة دروست دةكرَي، مةو ياساية بِرياري لَي دةدرَي، بِريار لـة مةصـريي هـةموو مينتيخاباتـةكان     
و، مةصريي ثةرلةمان و حكومة  و هةموو مومةسةسة دةستوورييةكان هةية، مةم دةستةية هَينـدة طرنطـة   

ثَيويس  بة تةواسودَيكي نيشتماني هةية، ثَيويس  بة وردبوونةوةو تةمـةني و سـةبِر هةيـة لـةو      بةِراي من
 .مةوزووعةدا، زؤر سوثاسي بةِرَي   دةكةم، بؤية داواي تةمرييلي دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة
 

 :حممد عثمانبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ة كؤمسيؤنَيكي نيشتمانيية، لةِراستيدا ثةيوةستة بة ماينـدةي هةموومانـةوة، ثةيوةسـتة    ديارة مةو كؤمسيؤن

بة نةخشةي سياسييةوة، ثةيوةستة بة نةخشةي حي بييـةوة، ثةيوةستيشـة بـة مـريادةي سياسـي كـة دواتـر        
مـةم  نةخشةي سياسي و داهاتوومان دةستنيشان دةكا ، بؤية مةم كؤمسيؤنة كة مَيمة دسةي لةسةر دةكةين، 

دةستةية دةستةيةكي زؤر طرنطةو زؤر هةستيارة، كة دةكرَيت نةخَ  وردبيين زياتري لةسةر بكةين، هةوَل 
بدةين لةِراستيدا مةوزووعي زؤرينةو كةمينة دةري بكةين، بيكةين بة مومةسةسـةيةكي نيشـتماني طـةورة،    

ةتايبـة  مـةو اليةنـة سياسـيانةي كـة      جؤرَيك لة ميريماعي تَيدا بَي، لةاليةن هةموو اليةنة سياسيةكانةوة، ب
حكومة  ح ووريان هةية لةناو ساحةي سياسي و لةناو ثةرلةماني كوردستانيشـدا، مـن ثَيموايـة دةبـَي دوو     
ــةَل        ــتةكة لةط ــةتي دةس ــتةكة، مةهمي ــي دةس ــةعين طرنط ــتةكة، ي ــووني دةس ــةوزوعي ب ــةوة، م ــت جيابكةن ش

نةوة، مَيمـة لةِراسـتيدا لةسـةر سةدـةرةي دووةمـدا،      مونادةشةكردني ثرؤذةكة، مةم دوو شتة لةيةك جيا بكة
لةسةر دسةكردن لةسةر ثرؤذةكة، مايا مةم ثرؤذةية تـةمريي  بكـةين  مونادةشـةكةي تـةمريي  بكـةين  يـان       
تةمرييلي نةكـةين  مَيسـتا دةسـ  ثـَي بكـةين، بؤيـة مَيمـة لةِراسـتيدا وةكـو سراكسـيؤني طـؤِران، داواي مـةوة             

مريي  بكةين، طفتوطؤيةكان لةسةر ثرؤذةكة تةمريي  بكرَي، لةسةر مةم خااَلنةي دةكةين كة طفتوطؤيةكان تة
كة ديارة هاوكارا  زؤريان باس كرد، بةاَلم من زؤر بة خَيرايي دسة لةسةر هةندَيكي دةكةمةوة، وةك باسـم  

ر دةسـتداية،  كرد مةمة ثرؤذةيةكي طرنطة، ثَيويس  بة ديقةتَيكي زياترة، لةِراستيدا ِراسـتة ماوةيةكـة لةبـة   
بةاَلم ثَيويست دةكا  اليةنة سياسيةكان جؤرَي لة طفتوطؤيـان لةطـةَل بكرَيـت، مـن نـاَلَيم هـةر تـةواسودَيكي        
كام  هةبَيت لةسةر شتةكان، بةاَلم اليةنة سياسيةكان، مـةجالَيكي زيـاتري بـدةين بـة سراكسـيؤنةكان لـةناو       

نةكاني ثةرلـةمان دانيشـ  و طفتوطؤيـان لةسـةر مـةم      ثةرلةماندا دانيشتين لةسةر بكةن، تا مَيسـتا سراكسـيؤ  
ثــرؤذة ياســاية نــةكردووة، حــةق وايــة سراكســيؤنةكان ضــةند كؤبوونةوةيــةك لةســةر مــةم ثرؤذةيــة بكــةن،   
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ثاشانيش اليةنة سياسيةكانيش بةهةمان شَيوة كؤبوونةوةي لةسةر بكةن، هةوَل بدةين جؤرَيك لـة ميريمـا    
يؤنةكان، هــةم لةاليةنــة سياســيةكان، بــؤ مــةوةي بــة حةديقــة  مــةم  دروســت بكــةين، هــةم لةاليــةن سراكســ 

ثرؤذةية بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيـك بـةبَي كـةموكوِري ببَيتـة ثرؤذةيـةكي نيشـتماني طـةورة، كـة هـةموومان          
 .شانازي ثَيوة بكةين

هـةرَيمي  خاَلَيك كة بـرادةران باسـيان كـرد ثةيوةسـت بـووني مَيمـة بةناوضـة دابِراوةكـان، يـةعين كـة باسـي            
كوردسـتان دةكرَيـت، خؤمـان دةزانــ  بةشـَيكي طرنطـي كوردسـتان مَيســتا لـة دةرةوةي سـةاَلحياتي هــةرَيمي         
كوردستانداية، مامةَلةمان لةطةَل مةوانة ضؤن دةبَيت  ح وري مَيمة لة كؤمسيؤني بااَل ضـؤن دةبَيـت  مَيمـة    

مان لةطـةَل كـردووة  ثَيموايـة سراكسـيؤنةكان     نوَينةرةمان هةية لة كؤمسيؤني بـااَلي عَيـراق، مايـا موشـاوةرة    
ثَيويستة موشاوةرة لةطةَل نوَينةراني كورد لـة كؤمسـيؤني بـااَل بكـةن، جـارَيكي تـر ميشـكاليةتي دـانوني بـؤ          
هةرَيمةكــةمان دروســت نةكــةن و نةبَيتــة هؤكارَيــك بــؤ مــاَلؤزي وةزعةكــة، بؤيــة مَيمــة دةبَيــت لةطــةَل            

ــةرة سياســ  ــةرةكانان، نوَين ــةين و    نوَين ــاوةرة بك ــااَل موش ــيؤني ب ــة كؤمس ــةكانان ل ــةرة دانوني يةكانان، نوَين
دةيطرَيتةوةو  146بةتايبةتيش دسة لةسةر مةوزوعي ناوضة دابِراوةكان بكةين، مةو ناوضانةي كة ماددةي 

كـة   مايندةيان ضؤن دةبَيت  واتا هةرَيم ضةند رؤَلي دةبَيت لة مةوزوعي مةو راثرسي و مةو هةَلبذاردنانـةي 
لةوناوضانة دةكرَيت  مةودعيةتي كورد لة مومةسةساتي سيدراَليدا، كؤمـةَلَيك مومةسةسـاتي سيـدراَلي هةيـة     
بةهؤي مةم ياسايةوة دةبَيت دسةي لةسةر بكةين لةِراستيدا، طفتوطؤي زيـاتري لةسـةر بكـةين، مةودعيـةتي     

ــيؤني     ــةوزوعي كؤمس ــت  م ــي دةبَي ــدا ض ــاتي سيدراَلي ــةنَيو مومةسةس ــةَلَيك  مَيمــة ل ــدا كؤم ــذاردني بةغ هةَلب
ميعيبازاتي ناردووة بؤ ثةرلةماني كوردستان، هةموومان بينيوومانة، نوَينةري كورد هةية لـةو كؤمسـيؤنة،   
سةرؤكي كؤمسيؤنةكة كوردة، لةِراستيدا دةبَيت وردبينيةكي زياتر بكـةين، مـةو ميعتريازاتانـة ض مةساسـَيكي     

هةية  باسم كرد بؤ مةوةي ميشكاليةتَيك دروست نةبَيت، مةوزوعي ياسايي هةية  ض مةساسَيكي دةستووري 
بودجـةو بةشــداري كردنـان لــة مومةسةسـاتي ميعتياديــدا كــة لـة عَيرادــدا هةيـة، مــةوزوعي كارمةنــدةكان،      
مةمانة كؤمةَلَيك مةساميلن، من ثَيمواية مةطـةر وةختَيكـي زيـاتر بـدةين بـة سراكسـيؤنةكان، بـة مةنـداماني         

ة اليةنـة سياسـيةكان طفتوطؤيـةكي وردتـر بكـةين، جؤرَيـك لـة ميقنـا  كردنـي يـةكب بكـةين و            ثةرلةمان، ب
مشاوةرة لةطةَل مةو اليةنانة بكةين، مةو كاتة طفتوطؤ كردن لةسـةر ياسـاكة كـاملب دةبَيـت، ربـوورة بـةِرَي        

ن ثَيمواية مةوانة تةحصـي   سةرؤكي ثةرلةمان، لةِراستيدا بَلَي  وةَلَ  مَيمة لةسةرخؤ مونادةشة دةكةين، م
حاص  بووة لة ثةرلةمان، لة ثةرلةماندا هـةموو ماددةكـان لةسـةرخؤ كـراوةو هـةوَل دراوة بـوار بـة هـةموو         
اليةك بدرَيت، بؤية مةوزوعةكة مةوة نيية، كة مَيمة ماددة بة ماددةو لةسةرخؤو بة هَيمين و مةوانة، بةاَلم 

 .مونادةشة بكةين و بِرياري لةسةر بدةين  سوثاس هؤي ماددةكة ماددةيةكي هةستيارة، كوَيي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، كاك عومةر جةنابت مـاخري كـةس دسـةي خـؤ  دةكـةيت، كةسـَيكي تـريش ديفـا  دةكـا  خـةال            
 .دةبَي ، سةرموو
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 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةموويان دسـةي بـاش بـوون لةسـةر مةهميـةتي ياسـاكةو، لةسـةر مـةوةي كـة          واب ا  مةو دسانةي كة كران ه

ماسَيكي دةستووري خؤمانة، واب ا  كةس نكوَلي لةوة نيية، رةنطة تَيبيين براو خوشكانيش بؤ باشب كـردن  
و دةوَلةمةنـد كردنـي بَيـت، بؤيــة منـيش لةطـةَل مــةوةم دواي ةـةين، بـةس بـؤ كــاتَيكي ديـاري كـراو، نــةك           

دواكةوتن بةو مانايةي كة دواي ةةين و باسي لةسـةر نةكـةين و راوَيـذ نةكـةين و را نةطؤِرينـةوة،       دووبارة
هةر موجةِرةد دواخس  بَيت، من وا دةزا  ضةند شـتَيك هةيـة ثَيويسـ  بـة دواخسـتنة، بـؤ مـةوةي بـراو         

دوو ثـرؤذة كـوردي و   خوشكاني بةِرَي  لـة ليذنـةكانيش دةناعـة  بكـةن، جـارَي تـةتابودَيك لـة بـةيين مـةم          
عةرةبيـة بــة هــي  شــَيوةيةك نييـة، مــن مامــادةم و هةمووشــم ديــاري كـردووة وةكــو خ مــةتَيك بــة برايــان    
دةياندةمَي، زؤربةي ثَيشنيارةكاني ليذنةي ياسايي كة كراوة لة عةرةبيةكة هةية لة كورديةكة نيية، يان لـة  

َيكـة لـة بةَلطـةكان كـة سيعلـةن ثةلـةيي ثَيـوة        كورديةكة هةية لة عةرةبيةكـة نييـة، يـةعين مـةوة خـؤي يةك     
 .ديارة

ميتيقاسَيكي دةوَيت، ميتيفاق نة بةماناي مَيمة لة شتة ياساييةكة البدةين، بة مانـاي مـةوةي دةبَيـت    / دووةم
هــةوَل بــدةين مــةم ياســاية مــادام باســي هــةرَيمي كوردســتانة، مةســةلةيةكي نيشــتمانيية، هــةموومان باســي  

ِرةنطدانــةوةى مــؤزايكي سياســى كؤمةَلطــةى كوردســتان بَيــت، مةمــة  ويســتة بةِراســ  ثَي مةهميــةتي دةكــةين
دةخوازَى، كة ِراوَيذ و ِراطؤِرينةوةى زياترى لةسةر بكرَيت، مةو ثةلة كردنة بة ياسايةكةوة، من يةك نوونة 

ثَيناســى عــةرزى بــةِرَي انى ليذنــةى ياســايى دةكــةم كــة هــةر لــة نــةريتى ياســاكانان هةرضــى ياســا هةيــة      
موستةلةحا ان كردووة طوتومانة ثةلة لةمة كراوة كة طرنطبين ياساية، هي  ثَيناسةيةكمان نـةكردووة بـؤ   

دووبـارة  ( جملـر اييسـة  )جـار مـةجلر ريساسـة دووبـارة بووةتـةوة، بـؤ نوونـة يـان          13دةستةواذةكان كـة  
ش وةكو كـاك عبدالسـ م طـوتى حكومـة      كراوةتةوة، مةوة دةليلى مةوةية ثةلةيةكى ثَيوة ديارة، مةم ياساية

نية مةوةى من ب ا  لةاليـةن ذمـارةى ياسـايى ثةرلةمانتارانـةوة تةدـديم كـراوة لةاليـةن حكومةتـةوة نيـة،          
نازا  ِراى حكومة  بة جياوةرطريا بَيت، بؤيـة منـيش تةميـدى مـةوة دةكـةم كـة اليةنـة ثةيوةنـدارةكان لـة          

ن، بؤية بة كورتى مةوة عةرز دةكةم كة دواى ةةين بؤ كاتَيكى ديارى دةزطا تةنفي يةكانيش ِراى خؤيان بَلَي
كراو بة مةبةستى دةوَلةمةند كـردن و باشـب طةآلَلـة كردنـى، نـةك بـة مةبةسـتى تـةنها دواخسـ  و بـةبَى           
مةوةى طوَى بةو اليةنة بدةين، ليذنةكان  دسةى زياتر بكـةن، لـةبينى سراكسـيؤنةكان، ِرا طؤِرينـةوةى زيـاتر      

 .ةبَيت، تَيبينيةكان بدرَى بة سةرؤكايةتى بؤ مةوةى باشب دةوَلةمةندى بكةين، زؤر سوثاسه
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك عمر هةورامى ماخر كةس، تةواو ميب دةخيةينة دةنطدانةوة،  سةرموو
 :بةِرَي  عمر صديو حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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مانئ و نيو زياترة مةم ثرؤذة ياساية خوَيندنةوةى يةكةمى بـؤ كـراوة و    0اد لة مةوةندةى كة ماطادار مب زي
لةبةردةم ليريانى موختةس و ثةرلةمنتاراندا و لة دةزطاكانى ميع مى هـةتا مونـةزةماتى موختـةس مـةوةى     

ش، كة ن يك بوون لةم بوارة رةمى خؤيـان دةربِريـوة لـة ِرَيطـةى جياجيـاوة كؤبوونـةوةو وةسـاميلى ميع مـي        
بؤيــة مــةوة يــةك لــةو خاآلنةيــة كــةوا وا دةكــا  هــي  ثَيويســت نــةبَيت بــة دواخســتنى، وادةزا  كــاتى زؤر   
ثَيويستمان لةبةردةست بوو بؤ مةوةى زانيارميان هةبَيت بة هةموو بِرطةكان و ماددةكانى، خاَلَيكى تر بـاس  

ومةسةسةكانى تر نيشتمانى نـ  ،  لةوة دةكرَيت كة مةم مومةسةسةية نيشتمانية، من ثرسيار دةكةم مةى م
مــةم طومــان دروســت كردنــة بــؤ  مايــا ثةرلــةمانان نيشــتمانى نيــة  حكومــة ان و وةزارةتــةكانى تريشــمان  
نيشـتمانى نـ  ، بـاس لـة تَي ـوون و موازةنـة كــرا، بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان، مَيمـة ِراسـتة موازةنةيــةكى            

ليفى سيادميان هةية كة دةِروا ، تةكاليفى سيادى بةس تـةنها بـؤ   ميتيدادميان هةية، لةثاَليشى دا مَيمة تةكا
كؤمســيؤن نيــة، بــؤ هــةموو مــةو مةنســبانةن كــة هــى هــةموو عريادــن، لةطــةَل مــةوةى مَيمــة لَيــرة ســةرؤكى  
هةرَيممان هةية، بةآلم خؤ نةسةدا ان لةوَى بـة حـةدى خؤمـان لَيمـان بـِراوة، موشـارك  لـةوَى بـةوةى كـة          

 .............. ..لةضةند ساَلى 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

نودتةيةك، يةعنى نةسةداتى هةَلبذاردن، مَيمة دةيدةين، حةزدةكةم مةوة ب انن، لة سيادى وةرى ناطرين، لة 
 .مي انيةى هةرَيم دةيبةين، هةر بؤ مةعلوما ، كاك عمر سةرموو

 :بةِرَي  عمر صديو حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لةوةية بةوةى كة تَي ضوونان مةطةر كةم بَيت يان زياد بَيت ماناى مةوة نية كة مَيمة حةدى  من مةبةستم
موشارةكةمان نابَيت سبةى لةو كؤمسـيؤنة باآليـةى كـة لـة بةغـدا دَيـت، ضـونكة ِراسـتة مَيمـة ميقليمَيكمـان           

ةر بـةو دسـةى مـةو    هةية كة رةميسى ميقليممان هةية، مةجلسـى وزةرامـان هةيـة، ثةرلـةمانان هةيـة، مةطـ      
بةِرَي انة بَيت كة  كرديان، مَيمة مةو كاتة حةدى موشارةكةمان نابَيت لة ثةرلةمان و لـة وةزارةتـةكان و لـة    
ريساسة و لة شـوَينة سـياديةكانى عـرياق، لـة نوَينةرايـةتى عـرياق لـة دةرةوةو لـة وآلتـانى دةرةوة، بـةآلم لـة            

ةوانةوةية، مَيمة حةدَيكى دةستوورميان هةية، دانونيمان هةيـة،  تةتبيو و لة مومارةسة كردندا ِرَيك بة ثَي 
بؤ مومارةسةى مةو حةدةى خؤمان نةكةين، كة مـةويش دانـانى كؤمسـيؤنَيكى بـاآل بـؤ هةَلبذاردنةكانـة، بـؤ        
مةوةى ميـدارةى خؤمـانى ثـَى بكـةين، مـةوةى كـة بـةِرَي ان و هاوكـاران ماماذةيـان ثَييـدا طرنطيةكـةى زيـاتر             

 ............ .بةرجةستة كردنى سيادى لة: يةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

رجامةن ميشارة  بة دسةى بةِرَي ان مةدة، خؤ  ض رةميةكت هةية لةسةر دانونةكة مةوةمان ثَى بَلـَي، ثَيـت   
باشة بةردةوام بَيـت، بـؤ  مـيب هـةر برايـةك و هـةر خوشـكَيك مـازادة لـةو بريوِرايـةى كـة هةيـةتى و خـؤى              
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ت، مةوة خؤى لة دسةى خؤى مةسسولة، بةآلم جةنابت وةكو مةنـدامَيكى ثةرلـةمان بـؤ مـةم مةوزوعـة      دةيَلَي
 .ضيت هةية بيَلَى،  سةرموو

 :بةِرَي  عمر صديو حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

اسـى  مةوةى كة ب: لة كؤتايى دا دةَلَيم لة زياترين مةو خاآلنةى كة طرنطن بؤ دةرضوواندنى مةم ياساية، يةك
لَيوة كراوة لة ياسايةكةش غري موباشر لـة مةسـبابى موجبـة مامـاذةى ثَيـدراوة، بةرجةسـتة كردنـى زيـاترى         

كرانـــةوةي زيـــاتر لـــة هـــةرَيمى كوردســـتان بـــةرةو ِرووى ميقليمـــى و  : ســـيادةى هـــةرَيمى كوردســـتان، دوو
ن موشـارةكة بكـةن، مَيمـةش    نَيودةوَلةتى بةوةى كةوا وكاال  و مومةسةسـاتى نَيودةوَلـةتى و ميقليمـى بتـوان    

 .لةِرووى سياسيةوة هةرَيمى كوردستان زياتر كراوة بَيت بةرةو ِرووى دةرةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 و دةخيةينة دةنطدانةوة،  سةرموو بةِرَي  كاك مةرسةالن موداخةلةى هةية و ماخر كةسة دسة دةكا 
 :ارس ن باي  الاعي .بةِرَي  د

 .  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
مايا مةو كؤمسيؤنة ثَيويستة يان ثَيويست نية  مايا لةِرووى دانونيةوة دةستوور ِرَيطـاى ثـَي دةدا  يـان ثَيـى     
نادا   مايا ميقرار كردنى بة تةواسوق بَيت يان بة مةدةليـة  و بـة مةكسـةرية  بَيـت  مـن ثـَيم وايـة مـةم         

ــو مةســةلةيةكى نةتــةوةيى و نيشــ   ــتان،   كؤمســيؤنة وةك ــةرَيمى كوردس ــؤن مَيمــة وةكــو ه تمانى زةروريــة، ض
ثةرلـةمانى خؤمانـان هةيــة و حكومـة ان هةيــة و سـةرؤكايةتى ميقليممـان هةيــة، مةمـة شــتَيكة لـة شــتة        
زةرورةكانةو بؤ نةتةوةكةمان ثَيويستة، دةستووريش بـة ثَيـى رةمـى دانونيـةكان و مةوةنـدةى مَيمـةش لَيـى        

يـةك سـوماد جةوهـةرى    : ثَيداوة كة مةمة حةدى خؤمانة مةوة بكةين، سـَييةم  دةزان  دةستووريش ِرَيطةى
دَيتة ثَيشةوة، مايا مَيمة لة كوردستان مةطةر بؤمان بكرَيت ديـادةى خؤمـان بكـةين، مةوةنـدةى دةكرَيـت بـؤ       

كـو  شتَيكى مةحـةد و هةرَيمايـةتى يـان لـة بةغـداوة ديـادة بكـرَي   مـةوة سـومالَيكى جةوهةريـة، مَيمـة وة           
نةتةوةى كورد حةدة هةميشة ميش بؤ مةوة بكةين تا بؤمان دةكرَيت لة هةرَيمى كوردستان خؤمان ديادةى 
مومةسةساتةكانى خؤمان بكةين، نةك مَيمة ضاوةِرَيى بةغدا بكةين و تةس يلى بةغدا بكةين لةسةر خؤمـان  

بة نةزةرى مـن هـةردووكى لـة يـةك      لَيرة، لةبارةى مةوةى كة مايا مةمة بةردةوام بَيت يان تةمريي  بكرَيت 
شوَيندا يـةكب دةطرنـةوة، مـةويش مةوةيـة كـة دةَلـَين ثةلـة نـةكرَيت لـة مونادةشـةكانى وة دةرسـةتى مـةوة             
بـدرَيت كـة ليذنـةكان و سراكسـيؤنةكان لـةناو ثةرلــةمان و لـة دةرةوةى ثةرلـةمان لةسـةر ماسـتَيكى بــةرزتر          

يــةكب دةطرَيتــةوة، مــوهيم مةوةيــة ثةلــة نــةكرَيت لــة    مونادةشــة بكــةن، بــة رةمــى مــن لــةوة مةســةلةكان  
مانطـة مـةم ثـرؤذة ياسـاية      3مونادةشةكةى دةرسة  بدرَيت بة هةمووكوتلة سياسيةكان، مةطةر ضى مـاوةى  

تةدريبةن لةبةردةستى هةموو اليةكمان بووة، بةآلم مةطـةر مةسـةلةكة تـةواسوق بَيـت، سعلـةن تةواسودةكـة       
ين لة مايندة زؤربةى ثرؤذة ياساكان بة تةواسوق بكةين، ضونكة تـةواسوق دوةتَيـك   باشبة، دةبَيت هةوَل بدة
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دةداتة ثةرلةمان، دوةتَيك دةداتة ميللةتةكةمان، بؤية منيش ثَيم واية بةردةوام بَيت مونادةشةكانى، بـةآلم  
يذنـةكان و ض لـة   ثةلةى تَيدا نةكةين، دةرسة  بدةين بـؤ ِراوَيـذى زيـاتر بـؤ طفتوطـؤى زيـاتر، ض لـة نَيـوان ل        

 .دةرةوةش، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كوَيستان خان ثرسيارى هةية،  سةرموو
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة ثرسيارةكةم ماراستةى جةنابتان دةكـةم، جـةنابت دووجـار باسـى مـةوة  كـرد كـة ثـارةى تـَى ضـوونى           

ةرَيمة، من ثرسيارةكةم بؤ بةِرَي تان مةوةية كة مَيمة لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى ثَيشـوو  هةَلبذاردن لةسةر ه
كرا بؤضى مةوةنة وةستاين هةتاكو حكومةتى مةركةز مواسةدةتى لةسةر تَي ضـوونى ثارةكـةمان    02/7كة 

كـا ، مايـا   كرد  بةَلَى وةستاين تةمرييلةكةشى لةسـةر مـةوة بـوو، كـة حكومـة  مواسةدـةتى ثارةكـةمان بـؤ ب        
حكومة  وةكو مةركةز دةبَيت مواسةدة  بكا  كة مَيمة لـة بودجـةى خؤمـان مةسـرةسى هةَلبذاردنـةكانان      

 .بكةين، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس، بؤ وةآلمى بةِرَي   نةخَير، خةالس، مونادةشة داخرا، رجامةن تةواو، كؤمسيؤنى بـاآلى بـَى اليـةنى    
اق، مةوةَلةن لةو وةختةى كة ويستمان هةَلبذاردنةكـة بكـةين مـةوان سـةبةب بـوون كـة       هةَلبذاردنةكانى عري

نةيانهَيشت، يةعنى مةوة سةبةبَيكة هةر بؤ مـةعلوماتى جـةنابت، بـة نيسـبة  مـةوةوة كـة موحاوةلةيـةكى        
زؤر كرا كة لة بودجةى سيادى ثارةكـة سـةرو بكرَيـت، نـةيان كـرد لـة مـةخريى لةسـةر مـةوة ميتيفـاق كـرا            
هاوكارى بكةن، بةآلم لة مي انيةمان بِينةوة، مَيمة مَيستا مـةو ثارةيـةى هةَلبـذاردنى ثَيشـوو لةسـةر هـةرَيم       
كةو ، مةمةش لةسةر هةرَيم دةكةوَيت، لة موستةدبةليش مةطةر عرياديش هةَلبذاردنَيكى تر لَيرة بكا  بؤ 

هـى حكومـةتى ميتيدـادى بَيـت مـةوة       هةرَيمى كوردستان بَيـت هـةر ثارةكـةى لةسـةر مَيمـة دةبَيـت، مةطـةر       
لـة   19مةسةلةيةكى ترة، هةر بؤ مةعلوماتى مَيوةى بـةِرَي  مَيمـة مـةم ثـرؤذة ياسـاية لـة دانيشـتنى ذمـارة         

مـانئ  3مَيمة ميدالةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ناوخؤمان كردووة، ماوةيةكى زؤرة، يةعنى  07/0/0616
ؤذةيةكى موهيمة، ياسايةكى موهيمة و دةست كةوتَيكى موهيمة ِرؤذ دةديو لةبةردةستة، مَيستاش ثر 7كةم 

بـؤ هــةرَيمى كوردســتان، حـةدى هةريــةكَيك لــة مَيــوةو لـة خــةَلكى هــةرَيمى كوردسـتانة ثــاداطريى بكــا  كــة     
هــةرَيمى كوردســتان ياســايةكى لــةو شــَيوةيةى هــةبَيت، بــةآلم مــن ســةدى ســةد لةطــةَلتا  ضــةند لةســةرى    

وردبينةوة كة كةموكورتى تيا نةبَيت كةلَينةكانى ثِربكةينةوة، مَيمة لةطةَلتان ، بوةست  و ضةند لةسةرى 
لةبةرمةوةش لةسةرؤكايةتى ميتيفادمان كردووة كة بةوثةِرى مةمانةتةوة لةطةَل مةم ثرؤذةية لةطـةَلتان بـة   

ادةشـةى بكـةن،   هَيمنى و بة هَيواشى بِرؤين، مَيوةش سراكسيؤنةكان لةطـةَل خؤتـان و لـة بـةينى خؤتـان مون     
 .نودتةى ني اميت هةية  سةرموو........ لةبةينى مةندامةكان بؤ مةوةى ضةند ماددةى لة ِرؤذَيكدا
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 :حممد عثمانبةِرَي  عدنان 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دةبَيــت طرنطــى ثرؤذةكــة لــة طــةَل داواكردنــى تةمرييلةكــة جيابكةينــةوة، ماراســتةى دســةكان لــةوة بــوو كــة   
 .مانى و سةروةرى هةرَيم و مةمانةمةسةلةى نيشت

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مةوة حةدى خؤمـة دسـة دةكـةم، كةرةمكـة و دانيشـة رجامـةن، زؤر موهيمـة لـةِرووى نيشـتمانيةوة ِراسـتة،           
لةِرووى مةوةى كة كاك مةرسةالن ميشارةى ثَيى كرد كة كوَيستان خـان داواى كـرد و جـةنابت تةميـد  كـرد      

، هةنـدَيك خوشـك و بـراى تـريش ميشـارةتيان ثَييـداوة و بـة هَيمنـى لةسـةرى بـِرؤين و           كة تةمريي  بكرَيت
وةختى ثَى بدةين تا هةردووكى يةك دةطرَيتةوة، بؤية مَيستا ثَيشنيارى مَيوةى بةِرَي  وةكو ليستى طؤِران كة 

ةند مةنـدامَيكى  مةم ثرؤذةية تةمريي  بكرَيت بؤ ماوةيةكى تر تا باش لةسةرى طفتوطؤ بكةن، ثَيشـنيارى ضـ  
ترى بةِرَي  لة ليستى كوردستانى  كة مةوةى بـةردةوام بـ  لةسـةرى و طفتوطـؤ بكـةين بـة هَيمنـى، ليسـتى         
يـةكطرتووى ميســ ميش ثَيشــنيارى مــةوة بــوو كــة بــة هــةمان شــَيوة كــة تــةمريي  بكرَيــت بــؤ مــةوةى زيــاتر  

طدانةوة، مَيوةى بةِرَي  كَى لةطةَل مةوةيـة  وردبينةوة بؤ مةوةى ياسايةكى مةعقول بَيت، مَيستا دةخيةينة دةن
كـةس لةطـةَل مـةوةن كـة دواةرَيـت و تـةمريي  بكرَيـت بـؤ          36تةمريي  بكرَيت، تكاية دةست بةرزبكةنـةوة  

كةس لةطةَلة بـةردةوام بـ ، بؤيـة مَيسـتا بـةردةوام       07ماوةيةكى تر، كَى لةطةَل مةوةية كة بةردةوام ب   
بؤ دةستبةكار بوون بيخوَيننةوةو بؤ مةوةى ثاشان مونادشة بكةين، كاك عونى  تكاية ليذنةى ياسايى. دةب 

 .سةرموو
 :بةِرَي  عونى كمال بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 1املادة 

سس سوجب هذا القانون هيئة عليا لالنتخابات واالستفتاء فى أقليم كوردستان ر العراق بأسم اجيئة العامة نت
ات واالستفتاء فى أقلريم كوردسرتان ر العرراق لتكرون السرلطة اةصررية تقرومل براجراء مجير            املستقلة لالنتخاب

 .االنتخابات واالستفتاءات احمللية واالحتادية فى االقليم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان، سةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 1ماددةى 
مـةم ياسـاية كؤمسـيؤنى بـاآل بـؤ هةَلبـذاردن و ِراثرسـى هـةرَيمى كوردسـتان لـة عريادـدا بـةناوى             بة طوَيرةى 

دةستةى طشتى سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردن و ِراثرسى لة هـةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق دادةمـةزرَيت بـؤ مـةوةى        
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لـة هةرَيمـدا بـةجَى     سيـدِراَلى ( لؤكـال )ببَيتة تاكة دةسةآلتَيك كـة هـةموو هةَلبـذاردن و ِراثرسـيةكى نـاوخؤ      
 .بطةيةنَيت

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، سةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حيدرى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــياغةمان      ــادةى سـ ــنيارى ميعـ ــةين، وة داواى ثَيشـ ــاوةِرؤكى ماددةكـ ــةَل نـ ــايى لةطـ ــةى ياسـ ــو ليذنـ ــة وةكـ مَيمـ
 :ان مي اسة كردووة بةو شَيوةيةى كة مَيستا بؤتان دةخوَينمةوةكردووةتةوة، لةهةمان كاتدا سةدةرةيةكيشم

 1املادة 

سس سوجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة لالنتخابات واالستفتاء فى أقليم كوردستان ر العرراق بأسرم    نر ت1
ة الترى تقرومل   اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء فى أقليم كوردستان ر العراق لتكون السلطة اةصرري  

باجراء مجي  االنتخابات واالستفتاءات احمللية فى االقليم وتنفيذ االنتخابات واالستفتاءات االحتادية بالتنسي  
 .م  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات العراقى

فظرات  ر يكون املقر الرئيس للهيئة فى حمافظة اربيل عاصمة االقليم وتفتح جا مكاتب فى سائر مراكرز حما 0
 .االقليم

واتة بة حةسيلةى نيهامى مَيمة وشةى موستةديلةمان مي اسـة كـردووة، لةطـةَل ميعـادةى سـياغةى نـاوةِرؤكى       
ماددةكة، وةلة هةمان كاتدا سةدةرةيةكيشـمان مي اسـة كـردووة بـةو شـَيوةيةى كـة خوَيندمـةوة، بـةآلم دواى         

تنفيرذ االنتخابرات   )مـةخريى سةدةرةكـة دةَلَيـت    مةوةى كة ِراثؤرتةكةمان مامادة كرد لة سةدةرةى يةكـةم لـة   
مَيمة ثَيمـان باشـة، لةبةرمـةوةى     (واالستفتاءات االحتادية بالتنسي  م  املفوضية املستقلة لالنتخابات العراقى

ماددةيةكى موستةديلمان داناوة، بـؤ مـةوةى تيكـرار نةبيتـةوة، تـةنها ميعتمـاد لةسـةر مـاددة موسـتةديلةكة          
ة بـة نيسـبة  مـةو سةدةرةيـة البيدرَيـت بـؤ مـةوةى مـةو سةدةرةيـة تـةنها           (االنتخابرات  تنفيرذ )بكةين، مةو 

حةسرى بيت لة مينتخاباتى كة لة هةرَيمى كوردستان، مةسةلةى تةنسـيقةكة داخـ  نـةكرَيت، لةبةرمـةوةى     
زؤر  لة ماددةيةكى موستةد  لةوَى موعالةجة كراوة، كةى هاتينة سةر ماددةكـة مـةو وةختـة دةخيوَيننـةوة،    

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ناوخؤ كةرةمكةن، سةرموو

 :حس  بةِرَي  شؤِرش جميد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
هةر لةسةرةتاوة بؤ نـاوى ثـرؤذة ياسـايةكةش رةميـةكى ترمـان هـةبوو، سـةبارة  بـةناوى ثـرؤذة ياسـايةكة           

ةى باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردن لة هـةرَيمى كوردسـتان ـ     ِراثرسيةكةى َد هةَلبطريدرَيت تةنها بوترَيت دةست
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لة مةركةكاندا ِراثرسى بؤ ديارى كراوة كة يـةكَيك لـة    0لةبِرطةى  3عرياق، مةويش لةبةرمةوةى لة ماددةى 
 1مةركةكانى راثرسية، بؤية بةزيادى دةزان  كة تةنها ِراثرسيةكةى َد جيابكرَيتةوة، هةروةها لـة مـاددةى   

ةى طشتى هاتووة كة بكرَيتة دةستةى باآل و بةهةماهةنطى لةطةَل كؤمسيؤنى باآلى سـةربةخؤى  وشةى دةست
 .هةَلبذاردنةكان لة عريادى سيدِراَلى بؤ زياد بكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةميتان  كاك شَيروان، سةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بة نيسبة  دستةى طشـتيةكة، مَيمـة ضارةسـةرمان كـردووة، بـةآلم بـة نيسـبة  ميسـتفتايةكة مَيمـة لةطـةَل           
مـةوةداين كـة ميســتفتايةكة داخـ  بكرَيــت، لةبةرمـةوةى مَيمـة لــة ثـرؤذةى دةســتوورى هـةرَيمى كوردســتان        

تا ثرؤذةيـة لةاليـةن   ى مةندامانى ثةرلةمان دةنطيـان بـؤى داوة كـة مَيسـ     0/3ميستفتامان داخ  كردووة كة 
 :ثةرلةمانى كوردستانةوة ثةسةند كراوة، مةطةر دةتانةوَى نةسةكةتان بؤ دةخوَينمةوة

 سس بقانون هيئة عليا مستقلة لالنتخابات واالستفتاء فى كوردستان ر العراقنر ت1
ثَيشـوو   مةنـدام لـة  مةنـدامانى  ثةرلـةمانى     97مةمة نةسَيكى ثرؤذةى دةستوورى هـةرَيمى كوردسـتانة كـة    

 .دةنطيان لةسةرى داوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي ان مَيستا لةسةر مةم ماددةية كَى دةيةوَى دسة بكا  دةستى هةَلِيى تكاية  بـةَلَى مـةو بةِرَي انـةى كـة     
مـد،  ابـد وةرتـى، سـؤزان شـهاب، كوَيسـتان حممـد، ماسـؤ كـريم، حسـن حم         .ناويان نووسرا، عمرعبدالع ي ، د

طوَلي ار دادر، ب ل سلَيمان، بةسرين حس ، بة سعيد بة علـى، ذيـان عمـر، سـاالر حممـود، كـاردؤ حممـد،        
 .عمر نورةدينى، عمر عبدالربن، كاك عمر سةرموو

 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دى بة ماددةكةوة نية كة لة موداخةلةكـةى  ثَيشةكيةك عةرز دةكةم، ضونكة  ثةيوةن 1بة نيسبة  ماددةى 

تريشدا ماماذةم ثَيى كرد كة جَيى ثرسياريشة لة عةينى كا  ثَيشنياريشة ماددةيةك مي اسة بكةين، يـةعنى  
ماددةيةك ببَيتة دوو بِرطة يان ماددةيةكى سةربةخؤ بَيت كـة دةسـتةواذةكان ثَيناسـة بكـةين، دةسـتةواذةى      

دةستةواذةى دانون و دةستةواذةى مةجلر، ضونكة تةنها كةليمةى مةجلر  هةيسة و دةستةواذةى ميقليم و
جار لةم ياساية هاتووة كة دوو، سَى دَيرى كوشتووة كة واب ا  مةوة نةريتَيكة هى ياسـايةكانى تريشـة،    17

دا  نةريتَيكى دايم بووة لة ياساكانى تر، تَيبينى دووةمم كـوردى و عةرةبيةكـة بةِراسـتى تـةتابوديان لـةب      
 ............ .نية، 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .عةرةبيةكة بكةنة مةساس بؤ مونادةشة، كاك عمر سةرموو

 :بهْا  الدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنةى ياسايى هةندَى تَيبينى داوة بؤ ياسـايةكة مةسـةلةن لـة كورديةكـة هةيـة بـؤ نوونـة لـة كورديةكـة          

لـة عةرةبيةكـة نووسـراوة،    ( تصـديو )بنووسرَى  4اى مةوة كراوة ثةسةند كردن لة ماددةيةك لة بِرطةي داو
جةنابيشت دةسـةرمووى عةرةبيةكـة مةسـَ  بَيـت، تَيبينيـةكانى ليذنـةى ياسـايى لةسـةر كورديةكةيـة وةكـو           

عـةرز دةكـةم، بـة     موالحةزةيةك، بةرهةرحاَل تةتابوق لة بةينى عةرةبى و كورديةكة نية بـة كـورتى مـةوة   
ةوة هةر لة عةرةبيةكةى دوو تةنادوزى طةورةى تياية، يةكَيكيان هـةر لـة دَيـرى يةكـةم      1نيسبة  ماددةى 

دةَلَيت هةيسـةي عوليـاو لـة دَيـرى دووةم دةَلَيـت هةيسـةى عامـة كـة مـةوة ليذنـةى ياسـايش ماماذةيـان ثَيـى              
باسرم اجيئرة العامرة املسرتقلة     )كةضـى دةَلـَى   ( برات سوجرب هرذا القرانون هيئرة عليرا لالنتخا     )كردووة، دةَلَيت 

لة كورديةكة باسـى كؤمسـيؤن كـراوة يـةعنى مَيمـة دةمانـةوَى موجامةلـةى        / ، مةوة يةك، دووةم(لالنتخابات
 .......... .خؤمان بكةين

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ة، مةطــةر لــة جَيطايــةك  بــةِرَي  كــاك عمــر مَيســتا عةرةبيةكــة مةساســة، وةرة مونادةشــةى ســةر عةرةبيةكــ   
 .ابد سةرموو.خةلةلَيك هةبوو، ِراثؤر  هةية و شةر  كراوة، ِرَي دار د

 :ابد وةرتَى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارة  بة ناوى ثرؤذةكة منيش ثشـتطريى لـة ِراى ليذنـةى نـاوخؤ دةكـةم كـة وشـةى ميسـتفتا و ِراثرسـى          

ةربةخؤى هةَلبذاردنةكانى هةرَيمى كوردستان بَيت، ضـونكة لـة ماددةكـانى    البيدرَيت، هةر دةستةى باآلى س
تر لة مةركةكانى دةستة هاتووة كة ِراثرسيش مةجنام دةدا  لة هةرَيمى كوردستان، سةبارة  بة ثَيناسـةكان  

لـة   جَيـى بـؤ بكةينـةوة، مةطـةر     1بةِراستى منيش لةطةَل مةوةم كة هةندَيك لة ثَيناسةكان لَيرة لة مـاددةى  
سةدةرةيةك بَيت و سةربةخؤ بَيت، ضونكة لة ثرؤذة ياساكانى تر مَيمة كؤمةَلَيك تةعريفا ان كـردووة يـان   
ــي          ــرة ه ــةآلم لَي ــردوون، ب ــةمان ك ــة ثَيناس ــاكةدا هاتوون ــة ياس ــة ل ــةى ك ــة و زاراوان ــةو وش ــتةكانى م مةبةس

باسـم اييسـة   )ةتَيك دروسـت دةكرَيـت   ةكة كة دةَلَيـت هةيسـ  (اييسة العامة)ثَيناسةيةك نةكراوة، سةبارة  بة 
تةبعةن لةناو دانونةكة نـةهاتووة، دةسـتةى طشـتى سـةربةخؤى هةَلبذاردنةكانـة، بـةآلم لـةوَى دةَلـَى         ( العامة

يةعنى عامةكة وةكو مةوةية لـةويا ثَيشـنيار كـراوة كـة راثـؤرتى ليذنـةى ناوخؤيـة، عامةكـة         ( اييسة العامة)
ويست ناكـا  بـة ِراى مـن، سـياغة كردنـةوةى وةك مـةوةى ثـرؤذةى ِراثـؤرتى         البيدرَيت واتة مةوة شتَيكة ثَي

ليذنةى ياسايى ثَيشنيارى كردووة سياغةكة مـن ثشـتطريى لـةوة دةكـةم بـة دوو خـاَل ثـؤل  بكرَيـت، خـاَلى          
تى كة بارةطاى دةستةكة لة شارى هةولَير دةبَيت كة ثايةتـةخ  (ثانيا)كة هاتووة لة ( ثانيا)وة ( اوال/ )يةكةم

هةرَيمى كوردستانة، بةو شَيوةية مةو ثؤلينةى بؤ بكرَيت و منيش لةطةَل مةوةم بةِراسـتى لةبةرمـةوةى كـة    
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ِراستة لَيرة باسى ميستفتا هاتووة لة ثرؤذة ياساى هةرَيم، بةآلم لة ثرؤذةى دةستوورى هـةرَيمى كوردسـتان،   
لتكون السرلطة اةصررية   )دا، لَيرة كة دةَلَى بةآلم ديارة ثرؤذةى دةستووريش هَيشتا هةر ثرؤذةية لة ِراستى 

، بؤيـة لَيـرة بـة هةماهـةنطى     (التى تقومل باجراء مجي  االنتخابات واالستفتاءات احمللية واالحتادية فى االقليم
لةطةَل كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان لة عرياق من ثَيموايـة مـةوة طرنطـة لَيـرة بـاس بكرَيـت،       

َيت سوَلتةى حةسرى، دةسةآلتى حةسرى هةية، بؤية لَيـرة مةطـةر هةماهةنطيةكـةى لةطـةَل     ضونكة لَيرة دةَل
دا باس بكرَيت، ِراستة لة ماددةكانى ديكة بـاس لـةوة دةكـا  كـة يـةك لـة مةركـةكانى دةسـتةكة بريتيـة لـة           

ياســاى ِراثرسـى، بـةآلم لَيـرةدا ضـونكة بـاس لـة دةسـةآلتى حةسـرى دةكـا ، مـةو هةماهةنطيـة ثَيويسـتة لـة              
كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنـةكانى عريادـيش دا مفةوةزيـة هـاتووة كـة ميسـتفتاماتى ميتدـادى و مينتخابـاتى         
ميتيدادى لة هةرَيمى كوردستانيش مةو سةرثةرشتى دةكا ، بؤية مةطـةر هةماهةنطيةكـةى لةطـةَل دا بَيـت،     

 .من بة زةرورى دةزا ، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرمووسؤزان خان 
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ابد دةكةم لةسةر مةوةى مَيمة ثَيويستة ماددةيةكمان .من ثشتطريي لة هةر دوو براى بةِرَي م كاك عمرو د
كة تيايدا ثَيناسةى هةموو مةو دةستةواذانةى تيا بَيـت كـة لـةناو مـةم ياسـايةدا هـاتووة،        1هةبَيت، ماددةى 

مــة هــةتا مَيســتا ياســاكانان بــةو شــَيوةية هــاتووة، مةمــةش ياســايةك نيــة بــةدةر لــة ياســاكانى تــر، بطــرة   مَي
ــى       ــة البردن ــةبارة  ب ــت، س ــة بكرَي ــدا ثَيناس ــتةواذةيةك تياي ــة، هــةموو دةس ــى هةي ــةكى زؤريش تايبة ةندي

َيكـة كـة لـة زؤر لـة وآلتـانى      ميستفتاما  من لةطةَل مةوة نيم ميستفتاما  البيدرَيت، بةِرَي ان ِراثرسى كلتور
دنيا ِراثرسى لةسةر دروست كردنى ثرد دةكةن، لةشوَينَيك دا كة ثرد دروست بكرَيت يان دروست نـةكرَيت،  
لةبةرمةوة مَيمة مةسروزة لةطـةَل مـةو هينـة بـ  بـؤ مـةوةى هـةموو هاووآلتيـان هةسـت بكـةن بـةو بِريـارة             

رم كـة رَينَيتـةوة مـةوزوعى ِراثرسـى يـاخود ميسـتفتاما ،       مةوانيش بةشدارن تيايدا، لةبةرمـةوة مـن داواكـا   
تنفيذ االنتخابرات واالسرتفتاءات االحتاديرة بالتنسري  مر  املفوضرية العليرا املسرتقلة لالنتخابرات          )سةبارة  بة 

مةمــة ثــَيم باشــة رَينَيتــةوة، ِراســتة لــة ماددةيــةك لــة ثشــتةوة لةوانةيــة هــا  بَيــت، بــةآلم لــة     ( العراقيررة
ةيدا تؤ تةواو تةواو دةرى دةخةى كة هةَلبذاردنةكانى ناوخؤ مةم هةيسةتة دةيكا ، وة تـةعاون و  ثَيشةكيةك

تةنسيو دةكا  لةطةَل كؤمسيؤنى باآلى هةَلبذاردنـةكانى عـرياق بـؤ هةَلبذاردنـة ميتيداديـةكان، لةسـةرةتاى       
واش دةكـةم مـةو مـاددةى    ماددةكةدا ياخود لـة سـةرتاي ياسـاكةدا تـؤ مةمـة ِروون دةكةيتـةوة، بـةآلم هـةر دا        

 .يةكةم تةعاريفةكة دابندرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كوَيستان خان سةرموو
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 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ت ثشتطريى هاوِرَييانى ثَيش خؤم دةكةم بؤ مةوةى كة ماددةيـةك مي اسـة بكريَـ   / من دوو خاَلم هةية، يةكةم
ــان، دووةم  ــةى زاراوةك ــؤ ثَيناس ــتفتا      / ب ــة ميس ــةم ك ــاوخؤ دةك ــةى ن ــا  و ليذن ــةى هاوِرَيي ــةو ِراي ــتطريى ل ثش

البيدرَيت، لةبةرمةوةى ميستفتاش جؤرَيكة لة هةَلبذاردن، ثَيشم وانيية تـةعاروز لةطـةَل دةسـتووردا بكـا ،     
دةسـتوورى عـرياق و ياسـايى ذمـارة      مةو دةستوورةى كة هَيشتا ريفراندؤمى لةسةر نةكراوة، مةطـةر سـةيرى  

ناوةكــةش وةكــو يــةك نيــة و تــةعاروزى دةستووريشــى      % 166ى كؤمســيؤنى هةلذبــذاردن بكــةين لــة    11
 .نةكردووة، بؤية من ثَيم وانية مةمة تةعاروزى مةو دةستوورة بكا  كة ميستفتاى لةسةر نةكراوة، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ماسؤ سةرموو
 :حممد صاحل بكر كريم بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :من ثَيشنياز دةكةم ماددةى يةكةم بةم شَيوةية دابِرَيذرَيت 

بة طوَيرةى مةم ياسـاية كؤمسـيؤنَيكى بـاآلى هةَلبـذاردن و ِراثرسـى لـة هـةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق           / يةكةم
دسـتان ـ عـرياق دارـةزرَى و ببَيتـة تاكـة       بـةناوى دةسـتةى بـاآلى سـةربةخؤى هةَلبـذاردن و ِراثرسـى لـة كور       

 .دةسةآل  بؤ مةجنامدانى هةر هةَلبذاردن و ِراثرسيةكى ناوخؤيى لة هةرَيمدا
، (دابنـدرَيت ( سةرانسـةرى )دةكرَيت لـةناو دـةوس   )دةستة بؤهةر هةَلبذاردن و ِراثرسيةكى سيدِراَلى / دووةم

 .اردنةكان لة عرياق دا بكةنبة هةماهةنطى لةطةَل كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةَلبذ
بارةطاى سةرةكى دةستة لة ثايتةختى هةرَيم دةبَى و نووسينطة لة سةنتةرى ثارَي طاكانى هةرَيم دا / سَييةم

 .دةكاتةوة
سـامر نابَيـت، بـادى، يـةعنى خـؤى      ........( سـامر مراكـ   ) ثَيشنيازى ليذنةى ياسايى لة عةرةبيةكةدا هاتووة 

انى هةموو موحاسةزاتةكان بَيت، بؤية بةبِرواى من دةكرَيت مةو سامرةش البيدرَيـت  دةبَيت بَلَي  مةراك ةك
 .لة عةرةبيةكةى، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثَيشنيارةكة  بنووسة و بيدة ليذنةى ياسايى، كاك حسن سةرموو
 :بةِرَي   حسن حممد سورة
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

زياد بكرَيت بة ثَيناسةى وشة و دةستةواذةكان، هةروةكو  1دةكةم كة ماددةى  منيش تةميدى مةو ثَيشنيارة
لة هةموو ياساكاندا هاتووة، بةنيسبة  ناوةكةوة من تةميدى مةو دةكةم كة وةك مةوةى لة ليذنـةى ياسـايى   

ونكة دا هاتووة، دةستةى باآلى سةربةخؤ بـؤ هةَلبذاردنـةكان و ِراثرسـى لـة هـةرَيمى كوردسـتان ـ عـرياق، ضـ         
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وةكو باسكرا هةم لة دةستووري ثَيشنيار كراويش وا هاتووة، هةروةها من بة نيسبة  البردنى وشةى ناوخؤ 
بـةِراي مـن مـةم تةدسـيم بةنديـة هـةر       يـاخود مةحـةد و ميتيدـادى،    و سيدِراَلى واتة مةو تةدسيم بةنديـة،  

ــت كــة لــة عةرةبيةكــةدا هــاتووة    تقررومل بررأجراء مجيرر  بالنتخابررات  ) البيَيــت، بــةَلكو وةكــو مــةوةي لــَي بكرَي
واتة هي  طرنئ نية مَيمة بَلـَي  حمـةلي و ميتيدـادي، بـؤ هةماهـةنطي و تةنيسـيو       (واالستفتاءات يف االقليم

ــاآلي       ــيؤني ب ــة ياســاي كؤميس ــةَلكو ل ــيو دةكــةين، ب ــ  داواي هةماهــةنطي و تةنس ــن مــةوة مَيمــة ن بــةِراي م
ي دووةم لـة مـاددةي دووةم هـاتووةو خؤيـان داواي مـةو جـؤرة       سةربةخؤي هةَلبـذاردني عَيراديـدا لـة سةصـلَ    

هةماهةنطية دةكةن، كة ثَيويسـتة هةماهـةنطي لـةنَيوان سـوَلتاتي مةركـةزي لةطـةَل مـةداليم هـةبَيت، بؤيـة          
 .تةبيعي مةمة تةحصي  حاصلة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ِرَي دار طوَلي ار خان، سةرموو

 :دادر الاعي  بةِرَي  طوَلي ار
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ناوي دةستةكة، دةستةي باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردني هـةرَيمي كوردسـتان بَيـت، ِراثرسـي البيَيـت، وشـةي       
 .طشتيش لة دةستةي طش  البيَيت، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بي ل، سةرموو
 (:ب ل) بةِرَي  ابد سليمان عبداه

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .زؤر سوثاس، دسةكاني من كران

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار بةسرين خان، سةرموو
 :بةِرَي  بةسرين حس  خليفة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منيش هةر تةمكيد لةسةر مةو خاَلة دةكةمةوة كة ماددةيـةك زيـاد بكرَيـت بـؤ وشـةو زاراوةكـان بـة هـةمان         

) وة، نـاوي دةســتةكةش لـة دةسـتةي طشــ  بكرَيـت بـة دةســتةي بـاآل، ثَيشـنيار دةكــةم بـةم  جـؤرة بَيــت         شـيَ 
بةطوَيرةي مةم ياساية كؤميسيؤني بـاآل بـؤ هةَلبـذاردن و ِراثرسـي لةهـةرَيمي كوردسـتاني عَيرادـدا، بـةناوي         

ق دادةمـةزرَيت بـؤ مـةوةي    عَيـرا  –دةستةي باآلي سةربةخؤ بؤ هةَلبذاردن و ِراثرسي لةهـةرَيمي كوردسـتان   
تاكة دةسةآل  بَيت لة مـةجنام طةيانـدني هةَلبـذاردن و ِراثرسـية ناوخؤييـةكان وهةماهـةنطي كـردن، لةطـةَل         
كؤميسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكاني عَيراق لةبةِرَيوةبردني سةرجةم مامادةكارييـةكاني ثِرؤسـةي   

 .زؤر سوثاس( هةَلبذاردن و ِراثرسي سيدِراليدا
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَي دار بة سةعيد، سةرموو
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
: منيش لةطةَل مةوةدام كة ماددةيةك زياد بكرَيـت بـؤ ثيناسـةو شـةرحي زاراوةو موسرةداتـةكان، مـةوة يـةك       

فتامةكةي لَي بكرَيتةوة، ضونكة ميستيفتاميش بةِراس  ناوي مةم دةستةية دوورو درَيذة، بؤية ميستي: دووةم
هةر جؤرَيكة لةهةَلبـذاردن تـؤ كـة هةَلبـذاردن دةكـةي مـيب ميسـتيفتا ضـية  هةَلبـذاردن دةدَيكـي ياسـايية،            
دةدَيكي سياسية، دةدَيكي دةسـتوورية، كةواتـة ميسـتيفتاميش هـةر نةوعَيكـة لـة هةَلبـذاردن، لةبةرمـةوة بـا          

، تةعاروزيش نابينم لةطةَل مةوةي كة لةدةستووردا هاتووة، بؤية كور  بكرَيتـةوة  ميستيفتامي لَي بكرَيتةوة
بؤ دةستةي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان لةكوردستان، مةو ميستيفتاي حمةلي و ميتيدادييةشـي لـَي البيَيـت،    

ةآلم مـةوةي  ضونكة مَيمة بة عةملي ناتوان  سةرثةرش  هةَلبذاردن بكةين لةهةموو عَيراق و ميتيداددا، بـ 
تَيدا بَيت بةتةعاون و تةنسيو و هةماهةنطي لةطـةَل كؤميسـيؤني بـاآل، ضـونكة مَيمـة هةنـدَيريار مةسـاميلي        

 .مامار و مةو شتانةمان هةية و ثَيويستيمان بةو تةعاونة مةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ِرَي دار ذيان عمر، سةرموو
 :عمر شريوذيان . بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نــاوي ثــِرؤذة ياســاكة، وشــةي بــاآل زيادةيــةو لــة كؤميســيؤني بــاآلي    : مــن ضــةند تَيبينيــةكم هةيــة، يةكــةم 

سةربةخؤي هةَلبذاردنةكاني عَيرادةوة وةرطرياوة، لةكاتَيكدا كؤميسيؤنةكةي سيدِرال بؤ مةوة نازنـاوي بـاآلي   
: كان دروسـت بـوون وشـةي بـاآل لـةوةي هةرَيمـةكان جيـا بكرَينـةوة، دووةم        لةخؤي ناوة، تا هةركاتَي هةرَيمة

مةسباب موجةبة لـةم ياسـايةدا نـةهاتووة، يـةعين لـة ثِرؤذةكـةدا نةنووسـراوة، منـيش ثشـتطريي هاوِرَييـا            
دةكةم كة تةرخان كردني ماددةيةك بؤ ثَيناسةكردن و ناسـاندني هةنـدَيك لـةو زاراوانـة كـة لـة ثِرؤذةكـةدا        

 .وون، زؤر سوثاسهات
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار ساالر حممود، سةرموو
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي و ناوخؤ دةكةم، بؤ مامادة كردنـي ِراثؤرتـةكانيان، بـةآلم تَيبينـيم     

لةســةر وشــةي ِراثرســي هةرضــةندة بــة تةسصــي  لــة مــاددةي يةكــةم و   لةســةر عينوانةكــة هةيــة بةِراســ 
ماددةكاني تريش هاتووة، ثَيم واية مةسةلةي ثِرؤذةي دةستووري هـةرَيم نابَيتـة مانعَيـك لةبـةردةم الدانـي      
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ــةعاريو و      ــؤ تـ ــة بكرَيـــت بـ ــةروةها ثشـــتطريي مـــةو ماددةيـــةش دةكـــةم كـــة مي اسـ مـــةو دةســـتةواذةية، هـ
َيكي تر كة بةالي منةوة زؤر طرنطة كة تَيبيين خؤمي لـة بـارةوة بَلـَيم، مـةويش مـةو      موستةلةحاتةكان، خاَل

ــةموومان           ــؤ ه ــانة ب ــةو ناوض ــدةدا، م ــة ماين ــيدان ل ــةردةم ِراثرس ــة لةب ــةرة، ك ــان لةس ــة ناكؤكي ــانةي ك ناوض
و  ناوضةيةكي مةصريين و جَيطاي بايةخي هـةموو اليـةكمانن، مايـا دةكـرَي مَيمـة وةكـو هـةرَيمي كوردسـتان        

ي دةستووري ناوضةي ناكؤكي لةسةرة (146)لةِرَيطةي مةم ثِرؤذة ياسايةوة كة مةو ناوضةية بةثَيي ماددةي 
ــةتي ميتيداديــة، مَيمــة ســةالحية ان هــةبَيت يــان لــة     لــةنَيوان دوو ميــدارة كــة هــةرَيمي كوردســتان و دةوَل

ــيدا      ــذاردن و ِراثرسـ ــةكاني هةَلبـ ــَيوةي ثِرؤسـ ــة ضوارضـ ــدا لـ ــارةكة كردنـ ــةبَيت،     موشـ ــان هـ ــةي خؤمـ دسـ
هةماهةنطيمان هةبَيت، يان بةشداري كردنان هةبَيت  لة ِرَيطةي ماددةي يةكةمدا هـاتووة كـة مةمـة تـةنها     
حةسرييةن لة هةرَيمي كوردسـتاندا دةتوانـدرَيت كارةكـاني خـؤي بكـا ، مـةم دةسـتةية، بـةآلم بـؤ ناوضـةي           

اآلي هةَلبذاردنــةكان لــة عَيــراق، وة لةبةرضــاوي  نــاكؤكي لةســةر مَيمــة دةزانــ  لةبةرضــاوي كؤميســيؤني بــ  
وةزارةتي جتارةي عَيرادي و لةبةرضـاوي زؤر اليـةني تـري بةرثرسـيار لةسـةر سـيادةي عَيـراق بينيمـان كـة          
لةضوارضـَيوةي هةَلبذاردنـةكاني ِرابــردوودا ضـؤن لةسـةر مةســريي مـةم وآلتـةي مَيمــة تـةعاموليان كـرد، بــؤ         

يان مي اسـة كردبـوو، بـةس بـؤ شـارَيكي طـةورةي وةكـو        % 46لةشاري موصَ  لة نوونة لة نوي دانيشتواندا 
سلَيماني كة بةدةر بووة لةو هةموو مةسامي نةي كة لةِرابردوودا ِروويداوة نوةكةي نةك سفر بووة، بةَلكو 
بــة نــادس دةســ  ثَيكــردووة، مَيمــة ضــؤن دَلنيــا بــ  لــةو ثرؤســانةي كــة لــة ماينــدةدا دةكرَيــت، بــؤ               

كردنةوةي مةصري و موستةدبةلي مةو ناوضانة، كة بؤ مَيمة خاَلي طرنطن، من لةِرَيطاي مةم ماددةيـةوة  يةك 
كة ماددةي يةكةمة، داوا دةكةم كة ديقةتي زياتر بدرَيت و مةم ياساية هاوكـار بَيـت بـؤ مـةو ثرؤسـانةي كـة       

ان هاوكاريـان بـ  بـؤ مـةوةي بـة      لةناوضةي ناكؤكي لةسةر مةجنام دةدرَين بتواندرَيت بةشَيك لـةهاوكاري يـ  
 .تةوازون و دوور لة ناعةدالةتي ثرؤسةكان بةِرَيوة نةضن، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار كاك كاردؤ، سةرموو
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةوةندة ثةلة بـةو ثِرؤذةيـةوة كـرا، مةطـةر بـؤ تاكـة       هةرضةندة من خؤم لة ليذنةي ياسايم، بةآلم بةِراس  م

جارَيكيش لة ليذنةكة مَيمة لة دةدَيكدا كةثَيمان وابوو داناني با دوو لةسةر سَي بَيت دةنطيشمان هَينـا كـاك   
شَيروان وتي ميب بة دوو ِرةمي دةضينة ناو ثةرلةمانةوة، يةعين بؤ مةوةمـة كـة ثةلـةكردن بـة ثِرؤذةكـةوة      

خاَلَيك خاَلَيكي تر مةوةية كـة ثـِرؤذة ياسـاي دةسـتةي هةَلبـذاردن، مـن ثـَيم وايـة باآلكـة مةمـة           ديارة، مةمة 
ِراثرسي، ِراثرسي ض هةَلبذاردن ض ِراثرسي هةمووي لة : عَيراق بةكاري دَينَيت بؤ سيدِرال، مةمة زيادة، دووةم

ةستووري يان دؤخَيكي سياسية ض بة ثرؤسةي هةَلبذاردنة، بةآلم ِراثرسي بؤ هةَلبذاردني دةدي ياسايي يان د
ثةسةند كردن، يان رةس  كردن مةمة ِرَيطر نابَيت لة نـاو نـةهَيناني كـة لـة ثـِرؤذةي دةسـتوورةكةدا هـاتووة،        
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لةدةدَيكي ياسايي كة بَلَيت ِراثرسيش مةجنام دةدا ، بةآلم ناوةكةي زةرووري نيـة، ضـونكة مَيمـة سيسـتةمي     
يــةتَيكي ناراســتةوخؤية،  وةكــو مــةو ثــِرؤذة ياســا دةســتووريةي كــة دراوة،   نوَينةرايــةت ، يــةعين دميوكرات

مةنداماني ثةرلةمان لة دميوكراتيةتي ناِراستةوخؤ، ثةسةندي ثِرؤذة دةسـتووريةكةيان كـردووة، يـةعين تـؤ     
 لة شوَينَيكي وةكو سويسرا نيت كة بة دميوكراتيةتَيكي ِراستةوخؤ هةموو شتَيك بدةيت بة ِراثرسـي، لةبـةر  

مةوة مةم ناوة بةزياد دةزا ، خاَلَيكي تر كةبةالمةوة طرنطة، كة مَيمة ناوي ِراثرسي لَي دةنـَي  مـن، لةطـةَل    
دسةي هاوكارم كاك ساالرم، كة ِراثرسـي، تةعـديلي دةسـتووري عَيـراق بكرَيـت، يـان مةطـةر ِراثرسـي لةسـةر          

ووي نةتــةوةيي و نيشــتماني بــا مَيمــة  جَيطــا ناكؤكــةكان بكرَيــت مةمــة مامــاجني مــةم دامةزراوةشــة كــة لــةرِ  
تةجروبةكةمان بةهَي  بكةين، بةِراس  مةم ميشكالة ساغ نةكرَيتةوة، ميشكاليةتَيكي طةورةية تؤ دبوَلي مةم 

 .كؤميسيؤنة بكةيت بةم شَيوةي مَيستا، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ِرَي دار عومةر نورةديين، سةرموو
 (:نورةديين)  عمربدام  خدر بةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة ماددةي يةكدا هاتووة، هةرضةند من تةميدي بريو بؤضوونةكاني ليذنـةي ياسـايي دةكـةم، بـةو مي اسـةش      

بـةِرةمي  (تقومل بأجراء مجي  االنتخابات) كة كاك شَيروان باسي كرد، بةآلم لةوَي هاتووة دةَلَيت مةم دةستةية
دسـتان ضـةندين جـؤر هةَلبـذاردنان هةيـة، هةنـدَيكيان تايبـةتن، لةوانةيـة ثةيوةسـت بَيـت بـة            من لـة كور 

مجيـع  )ناوخؤي ح بَيك، هةندَيكيان تايبةتـة بـة سـةنديكاو يةكَيتيـةكان، بؤيـة بـةِرةمي مـن لَيـرةدا بَلـَي           
َيكي تـر مةوةيـة كـة باسـي     لةوانةية باشب بَيت و دةديو تر بَيت لةِرووي ياسـاييةوة، خـالَ  ( االنتخابا  العامة

مةوة دةكرَيت بواري كاركردني مةم دةستةية وةكـو دسـةي لةسـةر كـرا، بـةِروونب و وازحـب ديـاري بكرَيـت،         
مةوةية كة تايبة ةنـدي نيشـتماني   : مَيمة لة عَيرادي نوَيدا لة بةردةم دوو ثِرؤسةي هةَلبذاردن  يةكَيكيان

ةجَي بكرَيت بؤ نوونة هةَلبذاردن بؤ ثةرلةماني عَيرادي، مةمـة  هةية، مةطةر لةهةرَيمي كوردستانيش جَيب
كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردني باآلي سةربةخؤيي عَيرادي مةجنامي دةدا ، بةآلم مَيمة لةهةرَيمي كوردسـتان  
ضةندين هةَلبذاردني تايبة  بة هةرَيمي كوردستانان هةية، بؤ ثةرلةماني كوردستان، بؤ سةرؤكي هـةرَيم،  

داهاتوودا بؤ ثارَي طاكان، هةموو مةمانة تايبة  دةبن بةوةي كة مةم دةستةية، مةم كؤميسيؤنة لةهةرَيمي لة
كوردستان سةرثةرش  بكا  و جَيبةجَيي بكا ، بؤية مـةوةي كـة ثةيوةنـدي بـة هةَلبـذاردني نيشـتمانيةوة       

جَي كردني مـةو هةَلبذاردنانـةي كـة    هةية، مةم دةستةية، وا ماماذةي ثَي بدرَيت، كة بةشدار دةبَيت لة جَيبة
تايبة ةندَي  نيشتمانيان هةية بةهةماهةنطي لةطةَل كؤميسيؤني باآلي هةَلبذاردن بؤ مةوةي بوارةكة لَيك 
جيا بكرَيتةوة، سةبارة  بة مةسةلةي ِراثرسي و هةَلبذاردن من ثشتطريي لةوة دةكةم كة ِراثرسيشي لةطـةَل  

سي مةوة بكةين كة جياوازي لةنَيوان هةَلبـذاردن و ِراثرسـيدا ضـية ، ضـونكة     بَيت، دةرسةتي مةوة نية كة با
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بَيطومان جياوازييان لةنَيواندا هةية، بؤية مةطةر ِراثرسـيةكة رَينَيتـةوة لـةِرووي ياسـايي و دةسـتوورييةوة      
يدا دةبـ   هي  ميشكاليةتَيك نية ثَيويستيشة، ضونكة لةداهاتوودا مَيمة لةبةردةم ضةندين ثرؤسـةي ِراثرسـ  

لةهةرَيمي كوردستان، مةسةلةي دةستوور ثاشان تةعـديلي دةسـتوور و ضـةندين ِراثرسـي تـر لةسـةر ماسـ         
هةرَيمي كوردستان، سةبارة  بةمةسةلةي ناوضة جـَي ناكؤكـةكان بـاس كـراو مامـاذةي ثَيكـرا، بـةآلم تـا مـةو          

اس لـة هـةرَيمي كوردسـتان دةكـةين     ِرادةيةي كة ثةيوةندي بـة ناوضـة جـَي ناكؤكةكانـةوة هةيـة، مَيمـة كـةب       
لةبةردةم موستةَلة  و ضـةمكَيكي ميداريـداين، مـةوةي تـا مَيسـتا ثيـادةي دةسـةآلتي ثةرلـةمان و حكومـةتي          
هةرَيمي بةسةردا جَيبةجَي دةكرَيت مةم دةستةية لةم سنوورة ميداري و لـةم سـنوورة دانونيـة لـةداهاتوودا     

كردني دةكــا ، بــةآلم ديوةكــةي تــري كــة لةوَيــدا هــاتووة لــة  بــةجَيسةرثةرشــ  ثرؤســةي هةَلبــذاردن و جي
ماددةكــةدا هةماهــةنطي لةطــةَل كؤميســيؤني بــاآلي هةَلبــذاردن لةوَيــدا دةكرَيــت مَيمــة لــةداهاتوودا لــةِرووي  
سياسـيةوة هـةوَل بـدةين كـة مـةم دةسـتةية لةطـةَل دةسـتةي بةغـداد بـؤ مةسـةلةي ِراثرسـي لةناوضـة جـَي               

طـةَل يـةكبي بكـةن و تةنسـيو لةطـةَل يـةكبي بكـةن، ضـونكة ِراسـتة مَيمـة لـةِرووي            ناكؤكةكان هاوكـاري لة 
نةتةوةيي و سياسيةوة كؤك  لةسةر مـةوةي كـة مـةو ناوضـانة بةشـَيكن لةسـةر هـةرَيمي كوردسـتان، بـةآلم          

ن، زؤر لةِرووي دانوني و دةستوورييةوة تا مَيستاش بؤمان ِروون نةبوةتةوة كة بةشَيكن لة هةرَيمي كوردستا
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار كاك عومةر عبدالربن، سةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالربن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشةكي ِراستة من لة ليذنةي ياسايي لة مامادةكردني مةم ِراثؤرتةدا بةشداريم تَيـدا كـردووة، بـةآلم هـاوِرام     

سروز بوو، هةندَي موستةَلةحاتي تَيداية تةعريو بكراية، ضونكة ياسا بـؤ سةرتاسـةري   لةطةَل مةوةي كة مة
ــي          ــر، دةستخؤش ــةكي ت ــةك، لةالي ــة لةالي ــاكة مةم ــي ياس ــةوزيح كردن ــؤ ت ــت، ب ــةَلك دةردةكرَي ــةآلني خ كؤم
 لــةبرادةراني ليذنــةي ياســايي كــة مَيســتا لةســةر مــاددةي يةكــةم ِرَيكخســتنةوةيةكيان تَيــدا كــرد، بةتةمكيــد  

ميريراي هةموو هةَلبذاردن و ِراثرسيةكي حمـةلي و ميتيدـادي وةكـو لـة ِراثؤرتةكـةدا هـاتووة مـن ثـَيم وايـة          
لةبــةر مــةوةي لــة ( واالسررتفتاءات احملليرة واالحتاديررة بالتنسرري  مر  املفوضررية العليررا املسرتقلة   ) بكرَيـت هــةتا  

بـةو شـَيوةية هـاتووة، لةاليـةكي تـر مـن       دا بة تةنسيو لةطةَل كؤميسيؤني بـاآلدا   01ماددةي سَي لة بِرطةي 
ثَيم وانية، بووني ِراثرسي كارَيكي ناِرةوا بَيت يان كارَيكي خراث بَيت لةم ياسايةدا هةبَيت، بة تةمكيد مَيمة 

كـة   041لةداهاتوودا بةرامبةر بة ضةند ِراثرسيةك دةبينـةوة لةناوضـةكةي خؤمانـدا، بـؤ نوونـة مـاددةي       
مةم ِراثرسـية بـة مامـادةبووني كؤميسـيؤني بـاآلي عَيرادـي دةكرَيـت، مةطـةر مَيمـة          ِراثرسي لةسةر دةكرَيت، 

ي مـاددةي سـَي   01لَيرةدا باس لة هةَلبذاردن و ِراثرسي نةكةين، سبةييَن ضؤن دةتوان  وةكو لة سةدـةرةي  
ِرادةربِرين بالان كردووة، مَيمة دةتوان  تةنسيو لةطةَل كؤميسيؤني باآلي سةربةخؤي عَيرادي بكةين، بؤ 
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و هةَلبذاردن، مةطةر لَيرةدا لةم ياساية باس نةكرَيـت بةِراس  مةم دةستةية، دةست بةسباو دةبَيت، ناتوانَي 
هةسَ  بة عةمةليةي ِراثرسي لةو ناوضانة دابِراوانةي كةلة كوردستان جيا كراونةتةوةو دابِراون، لةاليةكي 

اثرسي دةس  ثَيكرد، ناضار دةبـ  مَيمـة، مةطـةر لَيـرةدا بـاس      تريش، مةطةر هاتو سبةييَن مةو عةمةليةي ِر
نةكرَيت، مـةبَي ياسـايةكي تـر دةربكرَيـت و دةسـتةيةكي تـر دروسـت بكرَيـت، بـةآلم مَيسـتا مةمـة ياسـايةكة             
لةبةردةستمانداية، ياسايةكي ضِر وثِرة، ياسايةكي ِرَيك وثَيكة، زؤر باشـة عةمةليـةي هةَلبـذاردن و ِراثرسـي     

وايــة لــة دةســتووري هــةرَيمي كوردســتان هةرضــةند ثِرؤذةيــة نــةبووة بــة ياســا هةيــة، هةَلبــذاردن و  ثَيشــم 
 .ِراثرسي با وةكو خؤي رَينَيتةوة مَيستا، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي وةآلمتان بؤ موداخةلةي مةنداماني بةِرَي ، سةرموون
 

 :ح حةيدةريَي  شَيروان ناصبةِر
.بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة هةندَيك لةو موالحةزاتانةي كة درا، ثةيوةندي بة مةسةلةي صياغةي كوردي و عةرةبي هةيـة، مَيمـة   
ضةندين جار وتوومانة مَيمة بةرثرسيار ن  لة مةلةسةي كوردي و عةرةبي بةِراس  مَيمـة زمانـةوان نـ ،    

ــةتي   ــة حكوم ــةوة داوا ل ــةم مينبةرةش ــة      ل ــةودوا ك ــة لةم ــةين ك ــاش دةك ــةين  و تك ــتان دةك ــةرَيمي كوردس ه
ــةوةي            ــؤ م ــةبَيت ب ــدا ن ــي تَي ــت و نودستانيش ــوردي بَي ــةرةبي و ك ــةزماني ع ــا ب ــت ب ــؤ دةنَيرَي ــان ب ثِرؤذةم
ــةكي       ــةك لةالي ــة لةالي ــتا، مةم ــان لَيكــردوون هــةتا مَيس ــةندين جــاريش داوام ــا ، ض ــووك بك مةركةكــةمان س

 ان مةنداماني ثةرلةماني بةِرَي ، ميشارةتيان بةوةدا كة ثَيويست ناكـا  ميسـتيفتا   تريشةوة، هةندَي لة بةِرَي
ــةرَيمي        ــتووري ه ــةثِرؤذةي دةس ــتيفتا ل ــةوَيت ميس ــان نةمان ــةوَيت ي ــة ران ــت، مَيم ــة بَي ــةو ثِرؤذةي ــي م داخل

م ثةرلةمانـةي  كوردستاندا هاتووة، وة دوو لةسةر سَيي مةنداماني ثةرلةمان دةنطيان لةسةر داوة، بِرياري مة
ثَي دةرضووة دةستوورةكة، كةواتة مَيمة ثابةندين بة ثِرؤذةي دةستوور كة باسي مةم دةستةية دةكا ، ضؤن 
لةثِرؤذةي دةستووردا هاتووة، مَيمة بةو شَيوةية لةم ثِرؤذةيةدا دامان بةزاندووة، تةسةوري مـةوةش ناكـةين   

عةكسةوة مةطةر وشةي ِراثرسي تَيدا نةبَيت ِرةنطـة لـة   هي  زةرةرَيك هةبَيت وشةي ِراثرسي لةناو بَيت، بة 
داهاتوودا مَيمة تووشي نودساني بب ، تووشي تةعدي تي دةستووريش بب ، بؤية بة دةناعـةتي مَيمـة زؤر   
تةبيعي و ماسايية كة وشةي ِراثرسي تَيدا بَيت، ضونكة ثرؤسةي ِراثرسي لةبةردةممانداية، زؤر لة بـةِرَي ان  

ةرلـةمان باسـي مـةوةيان كـرد، كـة ثَيويسـتة ثَيناسـة لـةماددةي يةكةمـدا دابنـَي ، مـن بـؤ مـةو              مةنداماني ث
بةِرَي انة دةمةوَي ِرووني بكةمةوة، حةز دةكةم ميتي عيش بكةن لةسةر دـةوان ، هةنـدَي دـةوان  هةيـة،     

  هـةبَيت، تـةعريفا    تةعريفاتي تَيداية، هةندَيكي تريش هةية تَييدا نية، يةعين مةرج نية مي  تةعريفا
بــؤ ضــية ، مةطــةر دةســتةواذةيةكي موبهــةمي تَيــدابَيت، ماســايية تــةعريفاتي تَيــدا بَيــت، مةطــةر هــاتو            
دةستةواذةيةكي درَيذي تَيدا بَيت، بؤ مةوةي كورتي بكةيتةوة، ماسايية تـةعريفاتي تَيـدا بَيـت، مةطـةر هـاتو      
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مةويش هةر ماسايية كة هةبَيت، بةآلم مَيمـة مـةوةي    دووبارةيةكي زؤر هةبوو، بؤ دةستةواذةيةكي زؤر درَيذ
جـار   01جـار دووبـارة بووةتـةوة، ِراسـتة      01كة برادةران باسي دةكةن، باسي مةجلسي دةستة دةكـةن، كـة   

بةآلم تةعريفاتي لة خودي ياساكةي تَيداية، دةسةآلتةكاني تَيدايـة، ميـدارة كردنةكةشـي    ÷ دووبارة بووةتةوة
ضؤنيةتي دامةزراندنيشي تَيداية، زؤر لة ثَيناسةكة وازحـبة، كـة تـةعريفي بكـةين، وة     تَيداية، بة تةسصي  

مةنداماني ليذنةي ياسايش يةك كةس ميسارةي تةعريفي نةكردووة، مَيستا لةناو هؤَلي ثةرلـةمان ميسـارةي   
طـةَل  تةعريفةكان دةكـةن، مةطـةر نـا تـةعريو دانـان شـتَيكي زةبـة  نـةبوو، بؤيـة بةحةديقـة  مَيمـة لة           

مةوةدا ن  كة مةصَلةن تةعريفاتي تَيدا بَيـت، ضـونكة شـتَيكي واي تَيـدا نيـة، مـن دووبـارة بـَيم ثةرلـةمان          
تةعريو بكةمةوة، يان وةزارةتَيك تةعريو بكةمةوة، هةموو تةعريفاتةكان لـة دـةوانيين نـاسي دا هـاتوون،     

ــبة    ــدامَيكي بــةِرَي  داواي مــةوةي كــرد بةنيس ــولي  بةنيســبة  مــةوةي كــة مةن   هةَلبــذاردن، هةَلبــذاردن  
ــذاردني     ــا ،  ـــولي هةَلبـ ــان ناكـ ــذاردني ِرَيكخراوةكـ ــَيم وايـــة  ـــولي هةَلبـ ــا ، مـــن ثـ ــان دةكـ ِرَيكخراوةكـ
دامــةزراوةكاني مَيمــة دةكــا ،  ــولي ِراثرســي دةســتووري دةكــا ،  ــولي تةعــدي تي دةســتووري دةكــا ،    

بذاردن بة نيسبة  دامةزراوةي هةرَيم، نةك بةهةَلبذاردني هةَلبذاردني دامةزراوةي مَيمة ثةيوةستة بة هةَل
ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني، يان دةستةيةك، ضـونكة يةكـةم شـت مـةوان ياسـاي خؤيـان هةيـة، مةطـةر         
ياساي خؤشيان نةبَيت بةثَيي ياساي كؤمةَلةكان هةَلبذاردن دةكةن، نةك بةثَيي مةم ياسايةي كة مَيمة دةري 

تــةنها مةوةنــدة موالحــةزةم هةيــة، مةطــةر موالحــةزاتي تــر هــةبَيت، نــازا  دكتــؤرة ِرؤذان ض   دةكــةين، مــن 
 .موالحةزاتَيكي هةية، سةرموو

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي بـاآلي  تةنها لةسةر مةوةي كة بِرطةيةك زياد بكرَيت هةماهةنطي لةنَيوان مةو دةسـتةية لةطـةَل كؤميسـيؤن   
برني مفوضرية اجيئرة واملفوضرية العليرا املسرتقلة لالنتخابرات يف         التنسري  )عَيراق، بةنووسراويش بؤمان هـا  

لةبةر مةوة مَيمة بة با ان نةزاني لَيرة زيادي بكةين، ضـونكة لـة ماددةيـةكي سـةربةخؤ لـةماددةي      (العراق
هةَلبذاردن لةكوردستان لةطـةَل كؤميسـيؤني   باس لةو هةماهةنطية دةكا ، لةنَيوان دةستةي  01سَي بِرطةي 

ي 01باآلي عَيراق بؤ هةَلبذاردنـةكاني ميتيدـادي، لةبـةر مـةوةي كـة لـة ماددةيـةكي سـةربةخؤ لـة بِرطـةي           
 .ماددةي سَي هاتووة، ثَيويست ناكا  لَيرة باس بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان 

 .سوثاس، ليذنةي ناوخؤ ِرةميتان، سةرموون
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــارة         ــك دووب ــةند جارَي ــة ض ــتةواذانةي ك ــةو دةس ــؤ م ــةين ب ــي ثَيناس ــاد كردن ــنيازي زي ــةَل ثَيش ــدا لةط لةثَيش
بوونةتةوة، سةبارة  بة ِراثرسيش مَيمة ثَيمان واية، ِراثرسي جياية لةطـةَل هةَلبـذاردن، هةَلبـذاردن بةياسـا     
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اري كراوة، هةرضةند ساَلَيك جارَيـك دووبـارة دةبنـةوة، يـةعين وةكـو شـتَيكي دةورييـة، بـةآلم         كاتَيكي بؤ دي
ِراثرســي بــؤي ديــاري نــةكراوة، بــةَلكو لــةكاتي ثَيويســتدا مــةجنام دةدرَيــت، لةيــةكَيك لــةماددةكانيش وةكــو    

ر البيَيـت، زؤر  مةركَيكي مـةو دةسـتةية بـؤي ديـاري كـراوة، بؤيـة بـة ثَيويسـ  دةزانـ  كـة ِراثرسـي لةسـة            
 .سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ِرةميتان دةربارةي ِرةمي ليذنةي ناوخؤ، سةرموو
 
 
 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مسـير  مَيمة هةروةكو ثَيشبيش تةوزحيم كرد، مَيمة ثيمان واية كة ماددةي يةكةم، موسـتةدي  بَيـت بـة تة   
كردن و تةشكي  كردني مةم دةستةية، با جارَي داخلي مةساميلي تةنسيو نةب ، بةماددةيـةكي موسـتةدي    
تةنســيقةكة بهَينينــة خــواري، هــةم بــؤ جةماليــةتي ماددةكــة، هــةم بــؤ بايةخــدان بــةو دةســتةية، ضــونكة     

دووبارةش بَيت مـةوة هـةر    تةنفي ةكة تةنسيقي بؤ بهَينينة ناو مةسةلةكانةوة كة لةماددةيةكي تر هةبَيت،
ثَيويست ناكا ، بؤية مةو ماددةية خا  بَيت، بة تةشكي  كردني مةو دةستةية، هي  دةسـتةواذةيةكي تـري   
لةطةَل داخ  نةكرَيت بة ماددةيةكي سـةربةخؤ هـةمان صـياغة، هـةمان تةنسـيو داخـ  كـراوة، ماددةيـةكي         

 .تايبةتيشي دراوةتَي، زؤر سوثاس
:ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

 .ليذنةي ناوخؤ مَيستا ِرةميتان لةسةر مةو ثَيشنيارةي كة كردتان، سةرموو
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مَيمة لةسةر ثَيشنيازةكةي خؤمان بةردةوام ، ضونكة وةكو دةزانن برادةراني تريشمان لَيرة نـ ، مَيمـةيان   

 .كاني مةوانيش بكةين، زؤر سوثاستةكليو كردووة كة ديفا  لة ِرةمية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر عبدالع ي  نودتةي ني اميت هةية، سةرموو
 :بهاء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةس تةسنيةي كرد01لةسةر ثَيشنيارَيك كة : من دسةكةم يةكةم
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:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مــةوة دَيمــة ســةري جــارَي ثــَيش مةكــةوة، مَيســتا دةخيةمــة دةنطدانــةوة، مــةوةمان دانــاوة بــؤ      ببــورة كاكــة
كـةس داواي كـرد دةخيةمـة دةنطدانـةوة، مةطـةر نودتةيـةكي       0ثَيناسةكة، ضونكة ضةند بةِرَي َيك زيـاتر لـة   

انةوة، بةِرَي ان تري ني اميت هةية بةسةرضاو، بةس مةوة مَيمة دامان ناوة ميتيفادمان كرد دةخيةينة دةنطد
مَيسـتا بـؤ مـةوةي ثَيناسـة زيـاد بكرَيـت، لـةماددةي يةكـةم، ماددةيـةك زيـاد بكرَيـت ثَيناسـةي مـةو زاراوانـة               
بكرَيـت، مَيمــة مةمــة دةخةينــة دةنطدانــةوة، دووكــةس شــةرحي بكــا  بــؤ ثَيناســة بكرَيــت، دوانــيش لةطــةَل  

 .سةرموو ليذنةي ياسايي ِرةمي خؤيان بدةن لةسةري، كاك عبدالس م،
 
 
 

 :صديو مصطفىبةِرَي  عبدالس م 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دسةكاني كاك شَيروان سيعلةن مةنتق  و ِراستة، بةآلم ماددةم ِراستة مَيمة تا مَيستا لة ياسـاكانان هـةمووي   
زؤر لـة  بةِراسـ  حاجـة  هةيـة، ضـونكة     : ثَيناسةكانان تةعريو كردووة، وا ب ا  مـانع نيـة، دووةم  : يةك

جار دووبارة بوونةتةوةو درَيذيشن، بؤية من لَيرة  دةبينم، مةو ماددةيـة مي اسـة    5جار و  4دةستةواذةكان 
 .بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر، سةرموو
:بهاء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
جـار   04مةوة، دةسةرمووي جارَي باسي جملسي دةستة نةبوو، دوو وشةية، من تةمكيد بؤ كاك شَيروان دةكة

دَيِر، بةالني كةمي جطة لـة وشـةي    7دةستةي باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردن هاتووة، هةر مةمة خؤي دةكاتة 
تريش، بؤية تةمكيد دةكةمةوة كة الثةِرةيةك يان سَي ضارةكي الثةِرةيةك كةم دةبَيتةوة لة ياساكة، ضونكة 

 .ثَيويست ناكا  هةموو جارَي دووبارة ببَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي ياسايي مةطةر ثَيشنيارةكان وةردةطرن، يان لةسةر ِرةمي خؤتان بةردةوام دةبن لةسةري كاك شَيروان 
 .تكاية، سةرموو

:بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان



 73 

تةعريفةكة مَيمة ِرةمي خؤمان داوة، دوا ِرةميش ِرةمي مةنداماني بةِرَي ي ثةرلةمانة، لةسةر ضي  بةنيسبة 
دــةرار دةدةن مَيمــة مةناعــة ان نيــة، بــةآلم مَيمــة مةســبابةكاني كــة واي كــردووة تــةعاريو دانــةنَي ،           

 .ك دةدا   سوثاسدةستنيشانان و ديارميان كرد، مَيستاش دوا ِرةمي ِرةمي ثةرلةمانة كة ض دةرارَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَل مةوةداية كة ماددةيةك بؤ ثَيناسةكان دابندرَيت، با دةس  بَلند بكا  تكايـة ، زؤر سـوثاس، كَيـي    
لةطةَلدا نية ، بةزؤرينةي دةنئ ثةسةند كرا، مةبَي مةم ماددةية زياد بكرَيت، تكاية دايِيَيذنةوة، بؤ مـةوةي  

َيــت، بةنيســبة  ثَيشــنياري ليذنــةي كــة دةســتةكة بــة تةنســيو لةطــةَل عَيــراق بَيــت، بؤيــة داوا   مي اســة بكر
 .لةليذنة ياسايي دةكةين كة ِروونكردنةوة بدا ، لةسةر مةو خاَلة، سةرموو

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةدةرةي يةكةمي البيَيـت، لةبـةر مـةوةي لـةماددةي     مَيمة ثَيشنيارمان كرد ِرستةي مةخريي ماددةي يةكةم س
ي ثِرؤذةكة كة لةكؤتاييدا باسكراوة، مَيسـتا دةخيوَينمـةوة لةوَيـدا هـاتووة، بـةبا ان زانـي       01سَي سةدةرةي 

لةوَيــدا نةمَينَيتــةوة، مــةوة بابــة  بَيــت بــة تةمســير كردنــي دةســتةكة، بــةآلم تةنســيقةكة كــة نــاوةِرؤكي    
التنسري  مر  املفوضرية العليرا     ) ي ماددةي سـَيدا هـاتووة، بـةو شـَيوةية    01، لةسةدةرةي سةدةراتةكاني تَيداية

املستقلة لالنتخابات يف العراق، لتنظيم وتنفيذ االنتخابات واالستفتاءات االحتادية يف االقليم ع  تشكيل سان 
 (.مشرتكة سمي  مراحل العملية االنتخابية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مَيمة هـةر بـؤ ِروونكردنـةوة، دةسـتةيةكي سـةربةخؤ بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان دادةنـدرَيت، تَيكـةلي            بةِرَي ان
مةكةن و مةيبةستنةوة بةوةي كة نةتوانَيت هي  بكا  بَي دةستةيةكي تر، بؤية ميختيصاصةكان جيا بَيت، 

لةبيدايةتــةوة  مةســةلةن وةخــَ  حكومــةتي ميتيدــادي دةبَيــت بــا تةنســيقيش هةبَيـــت، بــةآلم مَيســتا هــةر 
بيبةستيتةوة هي ي ثَي ناكرَيت، لةسةر مةم خاَلة، ضونكة ِرةمي ليذنةيةكة دوو كةس ديفاعي لَي بكا ، دوو 
كةسيش دذي بَيت، كة بةبَي تةنسيو بَيت لةطـةَل كؤميسـيؤني بـاآلي سـةربةخؤي هةَلبذاردنـةكاني عَيـراق،       

 .سؤزان خان، سةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 . سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 
تةبعةن كاك ماسؤ كةرمييش مودتةرةحَيكي نارد، كاتَي كة تؤ باس دةكةي جياي دةكةيتةوة بةخاَل، ليذنةي 

دا هــاتووة، مــةوة مةركةكانيــةتي مــةوة مــةركي مــةو      01ياســايي دةَلَيــت، لــة مــاددةي ســَي لــة سةدــةرةي       
ريو دةكةي، ب ةبـت بـةو شـَيوةية مـن تةميـدي      كؤميسيؤنةية، كة هةَلدةستَيت ثَيي، بةآلم كة تؤ دَييت تةع

اجيئرة العامرة   ) مةوةيـة كـة دةَلَيـت   : مةوة دةكةمةوة، كة ثَيناسةكةي بكرَيت بة سـَي بةشـةوة، بةشـي يةكـةم    
لتكرون السرلطة اةصررية الريت تقرومل برأجراء       ( العرراق  –املستقلة لالنتخابات واالسرتفتاء يف اقلريم كوردسرتان    
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تنفيررذ االنتخابررات واالسررتفتاءات : دووةم: مةمــة يةكةمــة. اءات احملليررة يف االقلرريممجيرر  االنتخابررات واالسررتفت
يكرون مقرر الرئيسري للهيئرة عاصرمة      : سـَييةم . االحتادية بالتنسي  مر  املفوضرية العليرا املسرتقلة لالنتخابرات     

ةركــةكاني و بــةو شــَيوةية مَيمـة دةتــوان  هــةموو م  االقلريم وتفررتح جررا مكاترب يف مراكررز حمافظررات االقلريم،   
تةعريفةكةشي بكةين و مةو مةهامةشي كة بؤي دروست بووة، ِرَيك لةناو مـةو ثَيناسـةيةدا ِرةنـئ بداتـةوة،     

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارةكةي كاك ماسؤ، بةتةنها خؤي بوو، كةسي تر تةسنيةي نةكرد، لةبةر مةوة داواي لَيبوردن دةكـةين،  
 .ر ِرةميتان بؤ تةوزيح لةسةر مةو مةسةلةيةليذنةي ياسايي ماخ

 
 
 

:بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مَيمة ثَيمان واية، هةروةكو ثَيشبيش و ان، تةشكيلي مةو دةستةية خصوصيةتَيكي بدةييَن تـا تةنسـيقةكة   

دا هــاتووة، مــةوة ِراي ليذنــةي داخَلــي مةســةلةكان نةكــةين، ضــونكة تةنســيقةكة لــة ماددةيــةكي ســةربةخؤ  
 .ياسايية، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دكتؤر مةبةد نودتة ني اميةكة ، سةرموو

 :ابد ابراهيم علي. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي مــن ثــَيم وايــة ِرةمــي هــةردوو ليذنةكــة مةوةيــة كــة بةهةماهــةنطي لةطــةَل كؤميســيؤني بــاآلي ســةربةخؤ  
هةَلبذاردنــةكان بَيــت، بــةآلم ِرةمــي ســةرؤكايةتي و ليذنــةي ياســايي لَيــرةدا طــؤِراوة، مــةطينا لــة ِراثؤرتةكــةدا  
هاتووة، كة دةبَيت بة هةماهةنطي لةطةَل كؤميسيؤني باآلي سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان بَيت، مةوة بة نة  

 .هاتووة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةر بؤ ِروونكردنةوة ِراثؤرتي ليذنةي ياسايي لةالي مَيمةية، مةركةكاني جيـا كردؤتـةوة، بـةآلم    براي بةِرَي  ه
مةمة كؤميسيؤني هةرَيمي كوردستانة، كؤميسيؤنة بؤ هةَلبذاردنةكاني ناو هةرَيمي كوردستان، مةوانةي بةو 

، دةتـوانَي تةنسـيقت لةطـةَل    هةَلبذاردنانة هةَلدةستَيت، مةوةي عَيراق، كة بـؤ مةجنومـةني نوَينـةران دةكـا     
بكـا ، مةشــتوانَي نــةيكا ، يـةعين تــؤ نــاتواني مـةوة ســةرز بكــةي، كـة دةبــَي تةنســيقت لةطـةَل بكــا ، مــةوة      
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ثِرؤذةيــة و هــاتووة، بــةس تــؤ ثةرلــةمانتاري دةتــواني ضــاكي بكــةيت، كــاك شــَيروان تكايــة بــة تــةوزحيَيكي   
 .موسةصةَل ِرووني بكةرةوة، تا بيخةينة دةنطدان

:ِرَي  شَيروان ناصح حةيدةريبة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبة  تةنفي ي هةَلبذاردن و ِراثرسي ميتيدادي بة تةنسيو لةطةَل كؤميسيؤن مةمة سيعلـةن مةركَيكـة   
لةماددةيةكي سةربةخؤ هاتووة، ميشارةتيشـمان ثَيـداوة لـةناو ِراثـؤرتي خؤمـان بـة تـةوزحيي، ِراسـتة دكتـؤر          

ت، مَيمة لة ليذنة تةنفي ي هةَلبذاردن و ِراثرسيمان لةماددةي يـةك هـاتووة، بـةآلم دوايـي كـة      مةبةد دةَلَي
لةبـةر مـةوةى تكـرار بكرَيتـةوة     تةماشامان كرد، دووبارةية لة عةمةلييـةي تةشـريعي موكـةِرةِر دبـوَل نيـة،      

ى خؤمــان بــةرز مــةدبول نييــةو، تايبة ةنديــةك بدرَيتــة مــةو دةســتةية، مَيمــة خؤمــان دةبَيــت دةســتةكة   
ِرابطرين، نةوةك مةساملى تر، با تةعريفى دةستةكةى خؤمان بكةين جارَى، بؤ ب ينة مةساملى تةنسيقةوة، 
مةســاملى تةنســيو بــة مــاددةكى موســتةد  ميمكــان هةيــة موعالةجــة بكرَيــت، وة سعلــةن بــة مــاددةكى           

سةر دامةزراندنى هةيسةكة، وة  موستةدليش عي مجان كردية، بؤية بة دةناعةتى من مَيمة تةركي  بكةينة
مةركى هةيسةكة، نةوةك ب ينة مةساملى تةنسيو و مةوانة، وة مةمنيش كة لَيـرة دادةنيشـم وةكـو سـةرؤكى     
ليذنةى ياسايى و مةنـدامان، مـةمن مـةسروزة ةـةوةل مب لَيـرة بـةو مةسـةالنة، وة دذى هـي  شـتَيك دسـةم           

ماددةيةك هةية، لـة نـاوةِرؤكى تـةعريفى دةسـتةكةى خؤمـان،      نةكردووة، مةبدةمةكة دةَلَيم هةية، بةاَلم لة 
 .من وام طوتووة، لةطةَل عةينى مةبدةم ، مَيستاش لةطةَل عةينى مةبدةم ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرَي دار كاك سرسة  موداخةلةيةكى هةية، بفةرموو

 :بةِرَي  سرست ابد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من لةطةَل رةمى ليذنةى دانونيمة، لةبةر مةوةى كـو هةيسـةى مينتيخابـاتى هـةرَيم ميختيصاصـَيكى مةصـلى       
هةية، مةويش هةَلبذاردنى ناو هةرَيمة، بةاَلم ميختيصاصى تر مةوى كو هاريكارى تةنسيو لةطـةَل دةسـتةى   

، يـان ميختيصاصـَيكى   ثانويرا عوليا بكا  لة بةغدا، مـةوة ناتوانَيـت لةسـةريان سـةرز بكـا ، ميختيصاصـَيكى       
رمة، ناتوانَيت مةوةش سةرزى بكا  لةسةر هةيسةى عولياى بةغدا، مي  بة مواسةدةى هةيسةكـة، هةيسـةى    ا

ــت      بةغــدا مةطــةر داواى كــرد مــةتوانَيت لةطــةَليان بكــا ، مةطــةر داوا نــةكاتن، هةيســةى هــةرَيم خــؤ ناتوانَي
 .حةشرى بكا  لةناو مةو بابةتة، زؤر سوثاس

 :َي  سةرؤكى ثةرلةمانبةِر
 .نودتةى ني امية كةرةمكة

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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من دوو نودتةى ني اميم هةيـة، يةكـةم مـةو ثرسـيارة ماراسـتةى سـةرؤكايةتى دةكـةم،مايا مـةو ِراثؤرتـة كـة           
و لةطـةَل سـةرؤكايةتى، مةمـةيان رةمـى     بةِرَي انى ليذنةى ياسايى ميم ايـان كـردووة، نووسـيويانة بـة تةنسـي     

 .ليذنةى ياسايى مةبَيت
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مةطةر بؤ مةوةى بة هةَلة نةضى، مـةَلَي  بـؤ ميسـتيفتاماتى ميتيدـادى، بـؤ ميتيدـادى زؤر تةبيعيـة، مةطـةر         
 .مةوان دةبوَل بكةن

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مَيستا ليذنةى ياسايى رةمـى وايـة، بـؤ مـةوةى ميتيدـادى بـة تةنسـيو بَيـت، مَيسـتا سـةرؤكايةتى لَيـرة             مةمة
مةيانةوَى مةو تةنسيقة البةرن، مايا كامةيان رةمى ليذنةى ياسايية  نودتةى ني امـى دووةمـم، دوو نودتـةى    

اوى ياسـايةكة ميسـتيفتاى َد   ني اميم هةبوو، دووةميـان مَيمـة ضـةند مةنـدامَيكى ثةرلـةمان داوامـان كـرد نـ        
 .البيَيت،  مايا مةوة دةخةنة دةنئ دان يان يان ناخيةنة دةنطدانةوة  زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر ِراستة، بةِرَي ان مَيستا دَيينة سةر مةوة كة ضةند مةندامَيكى ثةرلةمان، ثَيشنياريان كرد وتيـان، وشـةى   

نى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردن لة هةرَيمى كوردستان البيَيت، وازحـة يـةك   ميستيفتا لةسةر ناوى كؤمسيؤ
كــةس لةطةَلــة كــة  36كةليمةيةكــة، كــَى لةطــةَل مةوةيــة ميســتيفتا ال ب ــَيت تكايــة دةســتى بــةرز بكاتــةوة  

ز البيَيــت، كــَى لةطةَلدايــة وةكــو مــةوةى لَيذنــةى ياســايى هــاتووة بــةو شــَيوةية رَينَيــت تكايــة دةســتى بــةر  
كةس لةطةَل مةوةية وةكو ليذنةى ياسايى رَينَيتةوة، مةوة ثَيشنيارةكة سةرى نةطر ، ليذنةى  26بكاتةوة  

ناوخؤ مَيستا مَيوة لةطةَل مةوةن ثَيشنيارةكةتان سةحب بكةنـةوة، يـان ةرَيتـة دةنطدانـةوة، مَيسـتا ليذنـةى       
 .كةياسايى ثَيناسةكةمان بؤ ميع ن بكةن، بيخوَيننةوة بةض شكلَي

 : بةِرَي  عونى كمال بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةى تةعريفى
 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم
 .العراق -برملان كوردستان : ال ملان
 .اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف االقليم: اجيئة
 .جملس اجيئة: اجمللس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .َي ان، تكاية مَيستا، كاك عونى، سةرمووبةِر

 :بةِرَي  عونى كمال بةزاز
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :دووبارة ماددةكةى ثَيشنيار كراو دةخوَينمةوة

 :يقصد باملصطلحات والتعابري االتية املعانى املبينة ازاءها الغراض هذا القانون
 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم
 .العراق -ان كوردستان برمل: ال ملان
 .ستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف االقليماملاجيئة العليا : اجيئة
 .جملس اجيئة: اجمللس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرَي ان، طوَيتان لَيى بوو بةو صياغةى كة بةِرَي  كاك عونى خوَينديةوة، بةناو ليذنةى ياسايي، كـَى لةطـةَل   

رز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَى لةطةَلدا نيية تكاية دةسـتى بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس،     داية تكاية دةستى بة
 .دوو كةس لةطةَلدا نيية، بة زؤرينةى دةنئ ثةسةند كرا، بؤ ماددةكةى تر، كةرةمكة

 
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
تـةعريفى، واتـة ذمـارةى مـاددةى يـةك بـووة مـاددةى        دواى دبول كردنى ثَيشـنيارةكة بـة مي اسـةى مـاددةى     

 :تةعريفى، مَيستا ماددةى يةكى ثِرؤذةكة دةبَيتة ماددةى دوو كة بةم شَيوةية دةخيوَينمةوة
 :املادة الثانية

العرراق   –تنسس سوجب هذا القرانون هيئرة عليرا مسرتقلة لالنتخابرات واالسرتفتاء يف اقلريم كوردسرتان         : اواًل
لتكون السلطة اةصرية اليت تقومل ( العراق –ستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف اقليم كوردستان اجيئة امل)بأسم 

 .باجراء مجي  االنتخابات واالستفتاءات احمللية يف االقليم
يكون املقر الرئيسي للهيئرة يف حمافظرة اربيرل عاصرمة االقلريم وتفرتح جرا مكاترب يف مراكرز حمافظرات           : ثانيًا

 .االقليم
 :  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

 .ليذنةى ناوخؤ سةرموو
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مَيمة لةطةَل دةدى ثَيشـنيازةكةى ليذنـةى ياسـاي ، بـةاَلم يـةك شـتى بـؤ زيـاد بكرَيـت، ضـونكة تـةنها مَيمـة             

طـةرميان، ميـدارةى بـؤ زيـاد     مةركةزى حماسةزةمان نيـة، بـةَلكو مَيسـتا ميداراتيشـمان هةيـة، وةكـو ميـدارةى        
 .بكرَيت و زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ليذنةى ياسايى رةميتان لةو داخوازيةى ليذنةى ناوخؤ
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .مةكاتبةكان تةنها لة مةراك ى حماسةزا  دةبَيت، نا لةدةزاو ناحيةكان، ميمكان نيية

 :ِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانبة
 .ما، مةطةرنا دوايى ،ني امية، مةطةر ني امية

 :بةِرَي  عوني كمال بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
العرراق   –تنسس سوجب هذا القرانون هيئرة عليرا مسرتقلة لالنتخابرات واالسرتفتاء يف اقلريم كوردسرتان         : اواًل

لتكون السلطة اةصرية اليت تقومل ( العراق –ابات واالستفتاء يف اقليم كوردستان اجيئة املستقلة لالنتخ)بأسم 
 .باجراء مجي  االنتخابات واالستفتاءات احمللية يف االقليم

يكون املقر الرئيسي للهيئرة يف حمافظرة اربيرل عاصرمة االقلريم وتفرتح جرا مكاترب يف مراكرز حمافظرات           : ثانيًا
 .د االقتيفاءاالقليم والوحدات االدارية عن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نودتةي ني امي كاك ساالر، سةرموو

:بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــتةكان       ــة دةس ــدَي ل ــكيلةي وةزارةتــةكان و هةن ــؤ تةش ــةم خولــةدا ب ــايانةي كــة ل ــةثَيي مــةو ياس لةِراســتيدا ب

طةرميان وةكو ميدارةييةك لة ثاَل ثارَي طاكاني كوردستاندا ميقرارمان كرد لة ثةرلةماني كوردستان ميدارةي 
نــاوي هَينــرا بــة نةصــي ســةريح، هيــوادارم لــةم ثرؤذةيةشــدا بــة نةصــي ســةريح نــاوي ميــدارةي طــةرميان     
بهَيندرَيت، ضونكة خصوصيةتَيكي ميداري تايبةتي هةية، وةكو ضؤن لة ياساي دةستةي مايف مرؤظ و ياسـاي  

 .نةصة ناو هاتووة، لَيرةش بةو شَيوةية مي اسة بكرَيت، سوثاسوةزارةتةكاني تر بةو 
:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حةسةن كةرةم بكة
:بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يــةك، دوو لــة مةنــدام ثةرلــةمان، وابــ ا  زيــاتر لــة دوو ثَيشــنياري مــةوةمان كــرد كــة تةدســيم بةندييةكــة  

تا مةحةلي و ميتيدـادي هـةردووكي البيَيـت، ضـونكة مةطـةر لَيـرة مةحـةلي زيكـر بكرَيـت، مـةو           البيَيت، وا
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وةختة مةم هةيسةتة بؤي نيية بةشداري مينتيخاباتي ميتيدادي بكـا ، بؤيـة هـةردووكيان البيَيـت باشـبة،      
 .هي يان و، زؤر سوثاس، واتا حةصر نابَيت لة (مجي  االنتخابات واالستفتاءات يف االقليم)تةنها بكرَيت بة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك زانا كةرةم بكة

:بةكريم رؤوفزانا .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنياز دةكـةم مـةو بِرطـةي دووةميـان هـةر بَيتـة سـةر ماددةكـةي تـر، ضـونكة مـن وا تةسـةور دةكـةم              

رَيـت، مـادام لـة بِرطـةي دووةمـدا، لـة مـاددةي دووةمـدا         ماددةي يةكةميان كة دةَلَيت هةيسةتَيك دروست دةك
دةَلَيت ثَيناسةي هةيسةي عولياي موستةديلةي مينتيخابا  دةكا ، بؤ مةوةي نةبَيتة بةديلي مةو، دووةميان 
بكرَيتة دوو بِرطة، يةعين واز لةو بِرطةيةي دووةميان بَين ، كة دةَلَي  مةدةري هةيسة لة هةولَير، ضونكة 

اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف اقليم كوردسرتان  )ن بةس تةسصيلةكةي، دوايَي دةَلَيت يةكةميا
باسي دةكا ، تةساصيلةكةي هةية، تةسـةور دةكـةم بـؤ مـةوةي     .......( هيئة مهنية حكومية مستقلة وحمايدة

ــةج       ــبة ل ــةوة باش ــةي دووةميان ــةر بِرط ــة س ــن ، بَيين ــكالةتة بَي ــةو ميش ــةي   واز ل ــة لةثَيناس ــةوةي ك ياتي م
يةكةمياندا بَلَي  مةو هةيسةتـة دروسـت دةكرَيـت، مةدةرةكـة بَيتـة بِرطـةي دوو، ضـونكة مةطـةر وا نـةبَيت          
ماددةي دواي مةوة ديمةتي نامَينَيت، هي  بةهايةكي نامَينَيت، ضونكة تؤ دوو ثَيناسة لة يةك شتدا دووبارة 

 .دةكةيتةوة، سوثاس
:لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي ماخري صياغةتان بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، كةرةم بكةن
:بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
( االنتخابـا  يف االدلـيم  )، (االنتخابـا  يف االدلـيم  )ثَيشةكي كاك دكتؤر حةسةن باسي مةوةي كرد كة بيكةينة 

مةطةر مينتيخابا  بكرَيت لـة ميقليمـة، هـةرَيميش مةطـةر تايبة ةنـدي خـؤي هـةبَيت و        خؤي ميتيداديش 
مينتيخاباتي خؤي بكا  هةر لة ميقليمة، بؤية ناكرَيت بةِراس  مةو موستةلةحة داخي  بكةين، بةاَلم مَيمة 

كردؤتةوة، كة دةتوان  مةوةي بةنيسبة  هةرَيمة جيامان كردؤتةوة، مةوةي بةنيسبة  ميتيدادية جيامان 
بةشَيوةية تةنسيو دةبَيت، بةنيسبة  ميدارةي طةرميان، مَيمة تةمةنا دةكةين كة بتوان  لةوَي كؤمسـيؤني  
مَيمة رؤذَيك لة رؤذان هةَلبذاردني خؤي لة ميدارةي طةرميان بكا ، ميدارةي طةرميان حاَلةتَيكي موةدةتـةو  

مة كؤمسيؤنيش دارةزرَين  لةوَي لةو زورسـةي، مَيمـة   ، مَيستا مَي146بةندة بة جَي بةجَي كردني ماددةي 
ناتوان  لةوَي مينيتخابا  و مةو شتانة بكةين، مةوةي عَيرادي ميشراو دةكا ، تؤ بتـةوَيت، يـان نةتـةوَيت،    

، بةاَلم مةطةر طةِرايـةوة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان، ماددةكـة دةيطرَيتـةوة كـة        (املنا   املتنازع عليها)ضونكة 
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، بؤية بة دةناعةتي من ناوهَينانةكة لَيرة هي  سوودَيكي نيية، من (والوحدات االدارية عند االقتيفاء) دةَلَين
 .تةمةنا دةكةم هةروةكو طوو رؤذَيك لة رؤذان بتوان  مةوة بكةين، زؤر سوثاس

:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك خةلي  كةرةم بكة
:بد ام  عثمان بةِرَي  خلي 

.كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 ...........ميدارةي طةرميان مةناتو موتةنازيع عةليها نيية، يةعين بةس تةوزحيَيك بؤ دسةي كاك شَيروان
:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان، كة دةَلَيت ميدارة، ني امية كةرةم بكة
:بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دـةزا ثَيكهـاتووة، كـة وةخـ  خـؤي لـةو طؤِرانكارييـة ميداريـةكان كـة حكومـةتي            ميدارةي طـةرميان لـة سـيَ   

بــةعر كردويــةتي وهَيناويــةتي جيــاي كردؤتــةوة، مَيســتا ميــدارةكاني، لةبــةر مــةوةي ناوضــةيةكي زؤر زؤر  
سراوانة، ميدارييةكي بؤ دروست كراوة، ميداريةكةي ثةيوةستة بة مةجنومةني وةزيرانـةوةو لـةناو بودجـةي    

مساَل بالان كردووة، دةيدي ضي دةكا ، مةطةر مَيمة مَيستا سبةي رؤذَي بؤ مـةوةي كؤمسـيؤن سـةرعَيكي    مة
هةبَيت لةوَي، مةطةر خواو ثَيغةمبةر كردي ناوضـةكاني دةرةوةي هـةرَيم طةِرايـةوةو مـةم تةركيبةيـة طـؤِرا،       

 .َيت بةِراس ، سوثاسكؤمسيؤنةكةش بةشَيوازَيكي تر دادةنرَيت، مةعقول نيية مَيستا باس نةكر
:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك مةرسةالن كةرةم بكة
:ارس ن باي  الاعي .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
باشة ناوي موحاسةزةكان هاتووة  خؤ ناوي موحاسةزةكان نةهاتووة، هةتا ناوي طـةرميانيش بَيـت، طـةرميان    

كان نـةهَينيت ضـؤن دةبَيـت نـاوي طـةرميان بَينيـت  كـة دةَلَييـت         بةسةرضاو، بةاَلم كـة تـؤ نـاوي موحاسـةزة    
 .وةحداتي تر، مةبةس  مةوةية ض وةحدةي تر كراوةتةوة مةوة دةطرَيتةوة، سوثاس

:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ساالر ماخري نودتةي ني امي كةرةم بكة
:بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ا مةوةي ثةيوةندي بة موحاسةزاتةوة هـةبَيت وازحيـة بـة نةصـي سـةريح لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا         لةِراستيد

مَيمــة ســَي ثارَي طامــان هةيــة هــةولَير، دهــؤك، ســلَيماني، ميــدارةي طــةرميان خصوصــيةتَيكي خــؤي هةيــة،    
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هةَلبـذاردن  ناوضةيةكي بةرسراوانة لة رووي جوطراسيةوة، لة رووي سترياتيرييةوة ميهتيمامي خـؤي هةيـةو،   
لــة هــةرَيمي كوردســتاندا دةكرَيــت، مــةو مةنتيقةيــةش بةشــداري طــةرم دةكــةن، ضــونكة لــة بنياتنــاني مــةم  

كـة مَيمـة دسـة لةسـةر     / حكومةتةو مةم مةزموونة دميوكراسـية دوربانيـةكي زؤر زؤر طةورةيانـداوة، دووش   
 ..............ياسا دةكةين، بةثَيي ياسا

:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وخوا مةوة ني امي بوو  رجامةن كاك ساالر مةوة شةرحة، ني امـي نييـة، بـةِرَي ان، مَيسـتا مـاخري صـياغةي       ت
 .ليذنةي ياسايي ةوَيننةوة، بؤ مةوةي ةةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدا نيية دةنطي ثَي نةدا 

:بةِرَي  عوني كمال بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثانية

العرراق   –تنسس سوجب هذا القرانون هيئرة عليرا مسرتقلة لالنتخابرات واالسرتفتاء يف اقلريم كوردسرتان          :اواًل
لتكون السلطة اةصرية اليت ( العراق –اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف اقليم كوردستان )بأسم 

 .تقومل باجراء مجي  االنتخابات واالستفتاءات احمللية يف االقليم
يكون املقر الرئيسي للهيئرة يف حمافظرة اربيرل عاصرمة االقلريم وتفرتح جرا مكاترب يف مراكرز حمافظرات           : ثانيًا

 .االقليم والوحدات االدارية عند االقتيفاء
:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةسـ    بةِرَي ان، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة   
بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، ضـوار كـةس لةطةَلـدا نييـة، بةزؤرينـةي دةنـئ ثةسـند كـرا، مَيسـتا كؤتـايي بـة            
دانيشتنةكةمان دةهَين ، بؤ دانيشتين داهاتوو ماطادارتـان دةكةينـةوة لـة رَيطـاي راطةيانـدن، تكايـة زؤر زؤر       

ةشـةي بكـةن، تـةواسوق بكـةن ماطادارتـان      وةختتان دةدةيـيَن، زؤر بـاش بيخـوَينن و ديراسـةي بكـةن و موناد     
 .دةكةين، خوا ماطادارتان بَيت

 
                                                                                                                                                                              

 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي            .د                         ست ابد عبداهسر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – ردستانعَيراق                            كو – كوردستان
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 ( 0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0202\9\09رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 09/9/0202 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةِرؤي ي (11)كات ــَيش ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  09/9/0616رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَي  سرست عبد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارس ن باي  الاعي .د بةِرَي 
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(0)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(0)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -كوردستان ثةرلةماني 
بةم شَيوةية  دا 09/9/0616ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
ي كؤمسـيؤني هةَلبـذاردن   بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي بااَل - 1

 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جـةذني مَي يديـةكان بةثشـووي سـةرمي لـة       -0

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
يي لة هـةرَيمي  خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسا -3

 .عَيراق –كوردستان 
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 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -4
 .عَيراق

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــذا     ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ــولي  ب ــاَلي دووةم، خ ردن، س
 :، بةرنامةي كار09/9/0616، رؤذي دانيش  (0)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 06)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــةمان بِرياريــ     –ي ثةرل ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس ــاري  عَي ــةي ك دا بةرنام

ي ثـَيش نيـوةِرؤ، رؤذي ضـوار شـةممة     (11)ي  خولي سَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير    (0)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 09/9/0616رَيكةوتي 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةسـتةي بـااَلي كؤمسـيؤني هةَلبـذاردن      -1
 .عَيراق –ستان لة هةرَيمي كورد

خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جـةذني مَي يديـةكان بةثشـووي سـةرمي لـة       -0
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 

خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي   -3
 .عَيراق –كوردستان 

 –نةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان خست -4
 .عَيراق

مَيستا داوا لة ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ دةكـةم تةشـريفيان بَيـنن بـؤ شـوَيين خؤيـان كـةرةم بكـةن،            
 .ةرمووسةرموون، تكاية دانيشن، هَيشتا دةستمان بةهي  نةكردووة، ني امي ضي  س

 :بةِرَي  رَيباز ستا  حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيمواية بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ، مةو دةسةاَلتة دراوة بة سةرؤكايةتي سراكسـيؤنةكان، كـة هـةر بابـةتَيك بـة      
 ..............طرنطي ب انن داوا بكةن لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
انيشة تكاية، داوا دةكةن، بةاَلم دةتوان  رةس ي بكةين، مَيمـة لةسـةر بةرنامـةي كـار، تكايـة      ثةسند نةكرا، د

دانيشة، رجامةن دانيشة، رجامـةن دانيشـة، رجامـةن، رجامـةن دانيشـة تـةواو، ليذنـةي ياسـايي كـةرةم بكـةن           
نامـةي كـة هةمانـة    بِرؤنة سةر بابةتةكة، سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةبولي نـةكرد، ضـاوةِرَي دةكـةين مـةم بةر    

تةواو بَيت ثاشان، نةخَير، تةواو، رجامةن دانيشة، ماطادار  دةكةم دانيشة، داوا  لَي دةكةم لة شوَيين خـؤ   
دابنيشة، دةخيةينة بةر دةنطدان عبداه حممد نوري مةنعي دةكـةين لـةم دانيشـتنة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ        
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واو بوو، رجامةن تةواو، عبداه حممد نوري لةم دانيشـتنة  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنئ، تة
بة رةلي مةنع كرا، تةواو، ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن، تكاية رجاتان لَي دةكـةم هـَيمين بثـارَي ن، ضـونكة     
مةو موسولةي هةية، مَيمة لةسةر مةوة دةِرؤين و نيية، دةتوانن دوايي بَين ميعـترياز تةشـكي  بكـةن، تكايـة،     

ــة ــةر       رجام ــةجاوزة لةس ــةوة ت ــة، م ــةدي نيي ــاو، ح ــةن، بةسةرض ــترياز بك ــَين ميع ــوانن ب ــان دةت ــةواو، ثاش ن، ت
ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان و لةســةر ثةرلــةمان، لــةم جةلســةية بــة رةلــي و بةزؤرينــةي دةنطــي مةنــداماني     

وةرة  ثةرلــةمان دةركــرا، ، رجامــةن، وةخــ  نييــة، وةخــ  دســة جيايــة، مَيســتا بةرنامــةمان هةيــة، ثاشــان   
سةرؤكايةتي، كةي هاتة ناو بةرنامة مينريا، تكاية ميلتيـ ام بـة بةرنامةكـة بكـةن، تكايـة، رجامـةن، سـةرموو        

 .كةرةم بكة
 :حممد عثمانبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سـةعا  بطـا ، لـةم ثةرلةمانـة،     ( 43)دةبَيـت بةرنامـةي كـار بـة     ( 06)بةطوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤ مـاددةي  

ــةك  ــا ، ( 43)ن ــا    ( 04)ســةعا  ناط ــتمان، وات ــتؤتة دةس ــةمِرؤ طةيش ــوة م ــة دوَينَي ــ ا  ل ( 12)ســةعا ، واب
سةعاتيش ناكا ، بؤية جارَي ثَيش هةموو شتَيك خودي مةم جةلسـةية دـانوني نييـة بـةطوَيرةي ثـةيِرةوي      

 .ناوخؤ دةبَيت مةم جةلسةية ميلغا بكرَيتةوة
كــرد، دوو ياداشــتمان ثَيشــكةش كــردووة، دوو ياداشــت لةســةر مــةوةي  وةكــو بــرادةران باســيان/ خــاَلي دووةم

ثرسي راطةياندن ةرَيتة مَيرة، ميستينادمان كردؤتة سةر كؤمةَلَيك ماددة، لةسةر ياساي هةَلبذاردن، لةسـةر  
ــةم        ــردووة، م ــان ك ــةرة بال ــة سةد ــةرة ب ــةري،  سةد ــاي رؤذنامةط ــةر ياس ــةمان، لةس ــاوخؤي ثةرل ــةيِرةوي ن ث

ــة و ــةماني       مةوزوع ــةِرَي ةكاني ثةرل ــة ب ــتان و مةندام ــةماني كوردس ــاو ثةرل ــة ن ــة ةرَيت ــةم ثرس ــة م توومان
كوردستان دسةي لةسةر بكةن، لةبةر مةوةي بوو بة كَيشةيةكي موزم ، نامانةوَيت ثةرلةمان بـةم شـَيوةية   

، لةطةَل جةنابتان دوور لة ضاوي كامريةكان و دوور لة راي طش  كؤبوونةوةكاني بكا ، باسي حةملان كردووة
ضةندين جار باس كراوة، بةاَلم مةم ثرسة هي  وةاَلمَيكي رةلي نيية، بؤية مَيمـة بـة رةلـي داوا دةكـةين     
مةم كؤبوونةوةي مةمِرؤ ةرَيتة بةرنامـةي كـارةوة، كـة نـةكراوة ةرَيتـة بةرنامـةي كـارةوة، بـؤ مـةوةي لـة           

 .ثةرلةماندا دسةي لةسةر بكرَيت
 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

 .كاك سرسة  موداخةلةي هةية
 :بةِرَي  سرست ابد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سـةعا ، تـؤ بةرنامـةي كـار بـؤ مةوةيـة مةنـدامان خؤيـان مامـادة بكـةن بـؤ بِرطـةكان، مـةو              ( 43)مةوزوعي 

بـةردةوام بوونـة   دانيشتنةي مةمِرؤ، مةوة هةستةيةك زياترة تةمريي  بـووة، هـةموو بـرادةران دةزانـن مـةوة      
لةسةر بةرنامةي ثَيش مَيستا، لةبةر مةوةي تةسسريي مةو ماددةية بةو شـكلة ناكرَيـت، وةكـي تـر مـةوزوعي      
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بـَي ، موسـتةعريةل     رارئى / سةرؤكي سراكسيؤن، راستة حةدي هةية، بةس ماخري سَي شةرتي تَيداية، يةك
مةطــةر هــاتو مونادةشــةي لةســةر كــرا،  بَيــت، عــام بَيــت، تةدــديري مــةو شــتانة بــة دةســت ســةرؤكايةتيية،   

مونادةشــةي لَيــرة لةســةر ناكرَيــت، لــة دةســتةي ســةرؤكايةتي، مةطــةر هــاتو مــةو سراكســيؤنة رازي نــةبوو،    
سةرؤكايةتي دةتوانَيت بيخاتة دةنطدانةوة لـةناو ثةرلـةمان، مـةو وةختـة مةطـةر ثةرلـةمان، بِريـاري لةسـةر         

بِريــاري لةســةر نــةدا  خــارجي بةرنامــةي كــار دةبَيــت، زؤر  بــدا  داخيلــي بةرنامــةي كــار دةبَيــت، مةطــةر  
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بؤ بةرنامةي كارتان، سةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دو، مَيستا دةضينةوة سـةر مـاددةي سـَييةم،    مَيمة لة كؤبوونةوةي ثَيشب دوو ماددةمان لةثرؤذةكة ثةسند كر

بؤ مةوةي مةنداماني ثةرلةمان سورةتَيكي وازحييان هةبَيت لة مةسـةلةكة، مَيمـة مـاددةي يـةك تـةعاريفمان      
زياد كرد، بةاَلم كة دةضينة سةر ماددةكانةوة، بؤ مةوةي لة مةنداماني ثةرلةمان تَيك نةضَيت، مَيمة لةسـةر  

ة ماددة دةِرؤين، دوايـي تةسةلسـولي ماددةكـان بـةثَيي مـاددةي ميـ ايف دةطؤِردرَيـت،        مةسَلي ثرؤذةكة ماددة ب
ــةرةبي          ــوردي و ع ــاني ك ــة زم ــةِرَي م ب ــاني ب ــة براي ــَييةم، ك ــاددةي س ــةر م ــينة س ــتا دةض ــوثاس، مَيس زؤر س

 .دةخوَيننةوة، ثاشان راثؤرتي ليذنةكان سةبارة  بةو ماددةية دةخوَيندرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :عونى كمال سعيد بةزازبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم لة مةسَلي ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي

 : املادة الثانية
اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف اقليم كوردستان، هيئة مهنية مستقلة وحمايدة تتمت  

 –نية العامة لالقليم وختيف  لرقابة برملان كوردستان بالشخصية املعنوية وجا ميزانية مستقلة ضمن امليزا
 .العراق، وتكون مسنولة اماما

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَييةم
دةستةي بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردن و راثرسي لة هةرَيمي كوردسـتاندا، دةسـتةيةكي ثيشـةطةري حكـومي     

اليةنة، خاوةني كةسايةتي مةعنةوييةو بودجةيةكي سةربةخؤي لة ضوارضـَيوةي بودجـةي   سةربةخؤ و بَي 
عَيراددا دةبَيت، لة بةرامبةريشيدا بـةرثرس   -طش  هةرَيمدا هةيةو لةذَير ضاودَيري ثةرلةماني كوردستان 

 .دةبَيت
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةمي ليذنةي ياسايي
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
( بودجـةى سـةربةخؤ  )و (حكوميرة )ليذنة ثشتطريى دةكا  دواى البردنى وشةى : سةبارة  بة ماددةى دووةم

، مةسبابي البردنيشي مةوةية، لةبةر مةوةي مَيمة ثَيمانواية مـةوة دةسـتةيةكي   (بودجةى تايبة )بكرَيت بة 
وشةي حكومة ان البردووة، بـؤ مـةوةي ب انرَيـت مـةم      سةربةخؤيةو، ثةيوةندي بة حكومةتةوة نيية، بؤية

 .دةستةية دةستةيةكي سةربةخؤية، هةرضةندة ميشةكةي مةم دةستةية ميشَيكي تةنفي يية، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ رةميتان تكاية
 
 

 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :خؤ لةسةر ماددةي دووةم بةم شَيوةيةرةمي ليذنةي ناو

 .وشةي حكومي لَي هةَلبطريَيت، واتة تةنها بطوترَيت دةستةيةكي ثيشةيي و سةربةخؤو بَي اليةن -1
نووسـينطةكاني لـة ميـدارةو    )بارةطاي سةرةكي دةستةكة لة هةولَيري ثايتـةخ  هـةرَيم و،وا بنووسـرَيت     -0

زياد بكرَيت، واتا نووسينطةي ميـدارةكاني بـؤ زيـاد بكرَيـت، جطـة لـة        ، مةوةي بؤ(ثارَي طاكااني تر بكرَيتةوة
 .ثارَي طاكان، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة كاكة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
نيسـبة  سةدـةرةي دوو،   بةنيسبة  سةدةرةي يةكةمي ليذنةي ناوخؤ، هةمان رةمي مَيمةيان هةية، بـةاَلم بة 

 .مَيمة لة ماددةي يةك سةثاندمان و، نةصةكةمان داِرَيشتةوةو دةنطيشي لةسةر درا، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، مةو بةِرَي انةي كة دةيانةوَيت دسة بكةن دةستيان بـةرز بكةنـةوة، تـاكو ناويـان تؤمـار بكـةم، مـةو        
سـؤزان شـهاب، مـةظ  عمـر، هـاذة سـليمان، بـة سـعيد، دانـا          )ة بكـةن رَيـ داران   بةِرَي انةي كة ويستيان دس

، كةسـي تـر هةيـة  رَيـ دار سـؤزان شـهاب       ( كررن سعيد، ج ل علي، رزطار حممد ام ، لرية عبداه، امينة 
 .كةرةم بكة
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 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
م بؤ البردني حكوميةو، موستةديلةش بكرَيت بة خاصة، بةاَلم مةوةي من ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكة

، مةمـة مةطـةر لةناحيـةي ميهةنيـةوة بَيـت، بـةاَلم       (ختيفر  لرقابرة برملران كوردسرتان    )كة لـةالي مـن طرنطـة    
، ضونكة لـة رةدابـةي   (ختيف  لرقابة مالية)لةناحيةي ماليةوة دةبَيت مةويش خازيع بَيت بؤ رةدابةي مالي، 

 .ؤ موموري مالي، ميهةنيةكةشي بؤ ثةرلةماني كوردستان بَيت، زؤر سوثاسمالي ب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَي دار مةظ  كةرةم بكة
 :ظ  عمر ابدمةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بَيت بؤ رةدابـةي   من ثشتطريي رةميةكةي سؤزان خان دةكةم، كةوا رةدابةي مالي بؤ مي اسة بكرَيت و خازيع

 .مالي، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار هاذة سليمان كةرةم بكة
 :مصطفىبةِرَي  هاذة سليمان 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من ثشتطريي لة رةمي ليذنةي ياسايي و ناوخؤ دةكةم، بةوةي كةوا وشةي حكومي البيَيت، ضونكة مـةوة لـة   

، دةكرَيت بةو شـَيوةية دابنرَيـت، مـةو    (هيئة مهنية تنفيذية)ينةي حكومة  نيية، هةر بطوترَيت زميين كاب
 .بودجة سةربةخؤيةش بكرَيت بة بودجةي تايبة ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَي دار حةمة سةعيد كةرةم بكة

 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا لةبةر مةوةي مةم ثرؤذة ياساية لة سةسَلي ضوارةوة دةست ثَي دةكا ، ثَيم باشة سةسَلي يةك و دوو و 

، سةسـَلي  (مهرامل اجيئرة  )، يان (املهام)بَيت، سةسَلي دوو ( التعاريو)سَيش زياد بكةين بؤ ماددةكة، سةسَلي يةك 
 .ياساكة لة سةسَلي ضوارةوة دةست ثَي دةكا ، مةوة موالحةزةيةكة، ضونكة ثرؤذة (تشكيلة اجيئة)سَي 

هيئة )بةنيسبة  ماددةكةشةوة، منيش لةطةَل مةوةدام مةو حكوميةية البيَيت بكرَيت بة تةنفي ي، يةعين 
ميزانية عامة لالقليم تابعة ل ملان كوردستان وختيف  لرقابتا )، مينريا .(.........مهنية تنفيذية وجا ميزانية

 .، مةوا بؤي زياد بكرَيت، بةو شَيوةيةي لَي بَيت، سوثاس(ماوتكون مسنولة اما
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 . زؤر سوثاس، رَي دار دانا سعيد سؤيف كةرةم بكة

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ؤ دةزطايةكي وا ميهةني زؤبةري تَيبينيةكا  طوترا، بةس مةوةي ماوة بَلَيم مةسةلةي ثيشةطةريية، نازا  ب
 .زةرورة بَيت، ياخود نا  هةر مةوةندة تَيبينيةم هةبوو، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَي دار جةالل عةلي كةرةم بكة

 :بةِرَي  ج ل علي عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سـيفةتي  ، (تاء يف اقلريم كوردسرتان هيئرة مهنيرة رمسيرة     اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستف)وا بَيت كة 

، نــةك (مسررتقلة وحمايرردة تتمترر  بالشخصررية املعنويررة والقانونيررة وجررا ميزانيررة خمصصررة  ) رةلــي بــدرَيَ 
ضرمن  ) موستةديلة، ضونكة موستةديلة لةوانةية سيفةتَيكي وا بَيت كة كةس نـةتوانَيت موحاسـةبةي بكـا    

العراق، وتكون مسرنولة امرامل القرانون والتعليمرات      –ختيف  لرقابة برملان كوردستان امليزانية العامة لالقليم و
 .، سوثاس(املرعية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَي دار حاكم رزطار كةرةم بكة

 :بةِرَي  رزطار حممد ام 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ت، ببَيت بة ضةند بِرطةيةكمن ميقتريا  دةكةم مةم ماددةية بةم جؤرةي لَي بَي
اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف اقليم كوردستان هيئرة حمايردة تتخرذ مرن مدينرة اربيرل       : )بِرطةي يةكةم

مقرًا جا، تتروىل االقرراف علرى االنتخابرات أو االسرتفتاء يف االقلريم وتشركل برئاسرة قاضري مرن حمكمرة يمييرز             
املنا   االستئنافية ورئيس االدعاء العامل أو مرن ميثلرا يف االقلريم مرن      االقليم وعيفوية كل من روؤساء حماكم

بررني املرردعني العررامني واحملررافظني ومرردير عررامل االحصرراء يف االقلرريم أو مررن ميثلررهم علررى ان ال تقررل درجتررا     
 (.الوظيفية عن مدير

 (.للهيئة سكرتري تعينا لتنظيم اعماجا) :بِرطةي دووةم
ئة سان فرعية يف احملافظات واالقيفية الداء مهامها برئاسة قاضي أو مدعي عامل أو تشكل اجي) :بِرطةي سَييةم

نائب مدعي عامل اليقل صنف اي منهم عن الثالا وعيفوية ممثل عن احملافظرة أو القيفراء وممثرل عرن دائررة      
 (.االحصاء يف احملافظة
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نتخابررات يف العررراق عنررد اجررراء  تترروىل اجيئررة التنسرري  مرر  املفوضررية العليررا املسررتقلة لال  ) :بِرطــةي ضــوارةم
االنتخابات العامة أو االستفتاء اليت تشرمل بهرا االقلريم وخترتص بهرا املفوضرية العليرا و لرك عرن  رير  سران            

 (.مشرتكة تشكل من الطرفني جذا الغرض
ون يمرارس اعيفراء اجيئرة اعماجرا وصرالحياتها املنصروص عليهرا يف هرذا القرانون أو ايرة قران           ) :بِرطةي ثَينريـةم 

انتخابي اخر يف االقليم، اضافة اىل وظائفهم وجم ح  التفرغ التامل ايامل التصويحل والفرز الجناز مهامها بأحسن 
 (.صورة

تتخذ اجيئة قراراتها باالغلبية وللمتيفرر من اصحاب العالقة ح  الطعرن فيهرا لردن اجيئرة     ) :بِرطةي شةشةم
ريخ صدور القرار اةيفوري أو من اليومل الترالي مرن تراريخ    املوسعة من حمكمة التمييز خالل ثالثة ايامل من تا

 ......(تبليغا وعلى هيئة الطعن البحل فيا خالل عشرة ايامل من اليومل التالي من تاريخ الوصول
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ؤتـة  كاك رزطار ببوورة، مةوة خارجي ماددةكةية، مَيمة ماددةي دوو، لة مةسَلي ثرؤذةكة مـاددةي دووة، كـة ب  
ماددةي سَي، مةو تةعاريفانة، مةوة لة ماددةكاني داهاتوو دَيت، مةوة جةنابت باست كرد، مةطةر ماددةي دوو 
جــةنابت لةبــةر دةســتة بيخــوَيين لةســةر مــةوة شــتَيكت هةيــة بةسةرضــاو، مةطــةرنا ســةبر بطــرة هــةتا مــةو 

 .وةخ 
 :بةِرَي  رزطار حممد ام 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
انيان سابيتة، دةتوانن مةو ضةند رؤذة تةسةروغ بكةن، لة مَيستاشـدا مةطـةر جـةنابتان سـةرجنتان     مةوديعةك

بدةن، مَيمة كؤمةَلَيكي زؤر ميتيدادا  و مونةزةما ان هةية، اليةزال كة مينتيخاب دةكـةن بـؤ مينتيخابـاتي    
ر مينتيخاباتةكاني موسةوةزيـة،  خؤيان دازييةك لةطةَل نوَينةرَيكي موحاسةزة تاكو مَيستا ميشراو دةكاتة سة

يةعين بة سةدانان هةية لةو ميتيداداتانةي كةوا تاكو مَيستا، بؤيـة مـن ثَيموايـة مـةو سةدةرةيـة، يـان مـةو        
 .ميتيداداتانة وةكو خؤيان رَينَينةوة بةثَيي ثَيشوو، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . م بكةزؤر سوثاس، رَي دار لرية عبداه كةرة

 :بةِرَي  لرية عبداه الاعي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .رةميةكةم طوترا، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . كري كةرةم بكة زؤر سوثاس، رَي دار مامينة 

 :سعيد  كرنبةِرَي  امينة 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثاس، ماخاستنا مة هاتة كرن
 :نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي رةميتان دةربارةي مةو ماددةية
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سؤزان خان و مةظ  خان ميشارةتيان بةوةدا كة حيساباتي مةم هةيسةية خازيعي رةدابةي مالي بَيت، مةطةر 

ختيفر  حسرابات اجيئرة اىل    )  مةمة هـاتووة، دةَلَيـت   تةماشاي ماددةي ضواردة بكةين لة ثرؤذةكة بةسةراحة
 .، مةوة يةك(االسس املعتمدة لدن ديوان الرقابة املالية

بةنيسبة  كاك حةمة سةعيد كة ميشارةتي بةوةدا سةسَلةكان هةندَيك ديـاري نـةكراوة، راسـتة، مَيمـة     / دوو
ضـوار ثةِريـةوة، مَيمـة دةركمـان بـةوة       سةسَلي يةكةم، سةسَلي تةعاريو و تةمسير بوو، بةاَلم مةواني تـر لـة  

كردووة، كة هاتينة سةر سةسَلةكان بة تةمكيد ناوي سةسَلةكان دةهَين ، سةبارة  بة دسةكاني براي بةِرَي م 
 .كاك جةالل كة بَلَي رةلية، خؤي مَيمة بة دانون دايدةنَي  بة تةمكيد سيفةتَيكي رةلي هةَلدةطرَيت

يشارةتي بةزؤر مةساميلدا، لةوانة تةشـكي تي هةيسـة، لةوانـة سـةالحياتة، لةوانـة      براي بةِرَي م كاك رزطار م
مةدةري هةيسةية، بةِراس  موالحةزةكاني زياتر لةسةر مـةوادي تـر بـوو، لةسـةر مـاددةي تةعريفةكـة زؤر       
 موالحةزةيــةكي واي نيشــان نــةدا، كــة بتــوان  وةاَلمــي بدةينــةوة، كــةي هاتينــة ســةر ماددةكــان ميعتيــادي   

بةنيســبة  مــةو خااَلنــةي كــة ميشــارةي ثــَي كــرد، بــة تةمكيــد مَيمــة موســتةعيدين وةاَلمــي بدةينــةوةو، دوا 
 .رةميش رةمي بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمانة، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني كةرةم بكة
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مة هاتووة ثَيشنياري سَي ماددةمان كردووة، كة مي اسة بكرَيت لةسةر ثرؤذةكةي، يةك لةوانـة  لة راثؤرتي مَي
، لـة سةدـةرةي ضـواردةمي    (ختيف  حسابات اجيئة للتدقي  والرقابة من قبل ديوان الرقابة املالية يف االقلريم )

 .راثؤرتةكةمان، نةك لة مةسَلي ثرؤذةكةدا، زؤر سوثاس
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

 .ليذنةي ناوخؤ رةميتان
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان



 94 

رةمي ليذنةي ناوخؤ هةمان مةو رةميةي ثَيشوومانة، بةاَلم بؤ زياد كردني ثابةند كردنـي مـةو دةسـتةية بـة     
ايي كردوويـةتي،  رةدابةي ثةرلةمانةوة، ض لَيرة بنووسرَيت، ض لةو ماددة ثَيشنياز كراوةي كة لة ليذنةي ياسـ 

 .ثَيمانواية هي  سةردَيكي مةوتؤي نابَيت، طرنئ مةوةية ثابةند بكرَيت بؤ رةدابةي ثةرلةمان، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مَيستا ماخري صياغة ةوَيندرَيتةوة، بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :صياغةي نيهامي بؤ ماددةكة، كة دةبَيتةوة ماددةي سَييةم

 :املادة الثالثة
اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف االقليم هيئة مهنية مستقلة وحمايدة تتمت  بالشخصية 

 .لة امامااملعنوية وجا ميزانية خاصة ضمن امليزانية العامة لالقليم وختيف  لرقابة ال ملان، وتكون مسنو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بــةِرَي ان، مَيســتا دةخيةمــة دةنطدانــةوة بــةو صــياغةيةي كــو طوَيتــان لــَي بــوو، كــَي لةطةَلدايــة دةســ  بــةرز  
بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـئ ثةسـند كـرا، بـؤ       

 .دةبَيتة ماددةي ضوار، كةرةم بكةن ماددةي سَي لة مةسَلي ثرؤذةكة كة
 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مَيستا دةست بـة مـاددةي سـَي دةكـةين، واتـا ثـَيش ماددةكـة سةسـَلي دووةم دةسـت ثـَي دةكـا ، كـة مـةهامي              

 .هةيسةية، بةِرَي ان دةخيوَيننةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .ةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانب

 الفصل الثاني
 : تتوىل اجيئة العليا لالنتخابات يف االقليم ما يلي: املادة الثالثة 

وض  األسس والقواعد املعتمدة يف االنتخابات واالستفتاءات وبصدار األنظمة والتعليمات واالجراءات اخلاصة  -1
 . ها بصورة عادلة ونزيهةبها سوجب القوانني املرعية يف االقليم ليفمان تنفيذ

 .االقراف على مجي  االنتخابات واالستفتاءات يف االقليم -0
 .تنظيم تنفيذ عملية تسجيل الناخبني وحتديا سجل الناخبني وف  صيغ مناسبة وحديثة -3
 . تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل تصدي  الكيانات السياسية واالئتالفات والتصدي  على قوائم املرقحني -4
 .تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل مراقبري االنتخابات واملنظمات واالعالميني الدولية واحمللية -2



 92 

البحل يف الشكاون والطعون  ات العالقة بالعمليات االنتخابية وتكون قراراتها خاضعة للطعن امامل حمكمة  -0
 .يمييز اقليم كوردستان

 .اعالن النتائج النهائية -7
يف العملية االنتخابية لدن كافة اوسا  اجملتم  الكوردستاني وتعزيز الثقافة  املساعدة يف بناء الثقة -3

االنتخابية ع  ادامة الصلة باالحزاب والكيانات السياسية ومنظمات اجملتم  املدني وبناء قدرتها وتطوير 
 .مهارات اعيفائها من النواحي الفنية والتقنية وع  التنسي  م  اللجان االستشارية لالحزاب

 .املصادقة على اجراء العد والفرز الصوات الناخبني وتنفيذها -9
التنسي  م  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق لتنظيم وتنفيذ االنتخابات واالستفتاءات  - 16

 .االحتادية يف االقليم
عليها املفوضية العليا املسرتقلة  يف حال مشاركة االقليم يف االنتخابات واالستفتاءات االحتادية واليت يشرف  -11

يف العررراق، يررتم التنسرري  الكامررل بررني اجيئررة املسررتقلة لالنتخابررات يف اقلرريم كوردسررتان واملفوضررية العليررا         
 .لالنتخابات يف العراق بتشكيل سان مشرتكة يف مجي  مراحل العملية االنتخابية

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما
 بةشي دووةم

 مةركةكاني دةستة

 :دةستةي هةَلبذاردن لة هةرَيمدا مةم مةركانةي لة مةستؤ داية: ماددةي ضوارةم
داناني بنةماو رَيساي تايبة  بـة هةَلبـذاردن و راثرسـي و سيسـتةم و رَينمـايي و رَيكـاري تايبـة  بـةوان          -1

طةر كردنـي جـَي بـةجَي كردنيـان بةشـَيوةيةكي      بةثَيي ياساكاني ثةيِرةو كراو لةهةرَيمدا دةردةكا ، بؤ مسـؤ 
 .دادثةروةرانةو ثاك

 .سةرثةرش  كردني هةموو هةَلبذاردن و راثرسييةك لة هةرَيمدا -0
ــوَي         -3 ــدةران و ن ــي دةنط ــار كردن ــةكاني تؤم ــي ثرؤس ــةجَي كردن ــَي ب ــوَي ج ــاو و ن ــَيوازَيكي طوجن ــةثَيي ش ب

 .كردنةوةي تؤماري دةنطدةران رَيك دةخا 
س  و جَي بةجَي كردني ثرؤسةي تؤمار كردني دةوارةي سياسـي و كؤبةنـدةكان و ثةسـند كردنـي     رَيكخ -4

 (.كانديدةكان)ليس  ثاَلَيوراوان 
رَيكخســ  و جــَي بــةجَي كردنــي ثرؤســةي تؤمــار كردنــي ضــاودَيراني هةَلبــذاردن و رَيكخراوةكــان و           -2

 .ميدياكاني نَيودةوَلةتي و ناوخؤ
بةو سكااَلو تانانةي ثةيوةندييان بة ثرؤسةكاني هةَلبذاردنـةوة هةيـة، بِريارةكانيشـي    بِرياردان سةبارة   -0

 .هةرَيمي كوردستاندا( ثَيداضوونةوةي)دابيلي تانة لَيدانن لةبةردةم دادطاي تةميي ي 
 .راطةياندني مةجنامي كؤتايي هةَلبذاردنةكان -7
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اردن لـةالي تَيكـِراي ناوةنـدةكاني كؤمـةَلطاي     يارمةتيدان بؤ دروسـت كردنـي متمانـة بـة ثرؤسـةي هةَلبـذ       -3
كوردستان و بةهَي  كردني كةلتووري هةَلبذاردن لة رَيي درَيذةدان بة ثةيوةندي بة ثار  و دةوارةي سياسي 
و رَيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني و بنياتنــاني تواناكــاني و ثةرةثَيــداني شــارةزايي مةنــداماني لــة رووي   

 .رَيي هةماهةنطي كردن لةطةَل ليذنةكاني راوَيذي ثارتةكانهونةرو تةكنيكةوة لة 
ثةسند كردني ثرؤسةي دةسـت ثـَي كردنـي ذمـاردن و جيـا كردنـةوةي دةنطـي دةنطـدةران و جـَي بـةجَي            -9

 .كردني
هةماهةنطي كردن لةطةَل دةستةي بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردن لة عَيراددا بؤ رَيكخس  و جَي بـةجَي   -16

 .ذاردن و راثرسي سيدراَلي لة هةرَيمداكردني هةَلب
لة حاَلةتي بةشداري كردني هةرَيم لة هةَلبذاردن و راثرسي سيدراَلدا، كة كؤمسـيؤني بـااَلي سـةربةخؤ     -11

لة عَيراددا سةرثةرشتيان دةكا ، هةماهـةنطي تـةواو لـةنَيوان دةسـتةي سـةربةخؤي هةَلبـذاردن لةهـةرَيمي        
َلبذاردن لة عَيراددا دةكرَيـت، بـة ثَيكهَينـاني ليذنـةي هاوبـةش لـة هـةموو        كوردستان و كؤمسيؤني بااَلي هة

 .دؤناغةكاني ثرؤسةي هةَلبذاردندا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةميتان
 
 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دةكا  هةروةك ( 2، 3، 0، 1)ة ثشتطريى بِرطةكانى ليذن: سةبارة  بة ماددةي سَيي مةم ياساية بةم شَيوةية

 .لة ثِرؤذةكةدا هاتووة
دواى وشةى ( تصديو)، واتا (ثةسةند كردنى)ليذنة ثَيشنياز دةكا  بة زياد كردنى ( 4)سةبارة  بة بِرطة 

 (.تسريي )، واتا (تؤمار كردنى)
 :ِرَيذرَيتةوةلَيذنة ثَيشنياز دةكا  بةم جؤرةى خوارةوة داب( 0)سةبارة  بة بِرطة 

يةك كردنةوةى سكااَلو تانةكانى كة ثةيوةنديدارن بةكردارةكانى هةَلبذاردن و ِراثرسيةكان و -0)
بِريارةكانيش دةكةونة بةر تانة لَيدان لةبةردةم دةستةى دادوةريى تايبة  لة دادطاى ثَيداضوونةوةى 

 (.عَيراق –هةرَيمى كوردستان 
 :شنياز دةكا  بةم جؤرةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوةليذنة ثَي(: 7)سةبارة  بة بِرطة 

ِراطةياندنى مةجنامى بةراييى هةَلبذاردنةكان و ِراثرسيةكان لة ماوةى دوو ِرؤذداو مةجنامى كؤتايى لة  -7)
 :ليذنة ثَيشنياز دةكا  بةم شَيوةيةي خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة(: 3)و، لة بارةى بِرطةى (ماوةى حةو  ِرؤذدا
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ةتيدان لة بنيا  نانى متمانة لة ثِرؤسةى هةَلبذاردن لة اليةن هةموو كؤمةَلطاى كوردستانى و يارم -3)
ثتةوكردنى ِرؤشنبريى هةَلبذاردن لة ِرَيطةى بةردةوامى ثةيوةندى لةطةَل هةموو بةشداربووانى ثِرؤسةى 

 :ابِرَيذرَيتةوةليذنة ثَيشنياز دةكا  بةم جؤرةى خوارةوة د( 9)و، لة بارةى بِرطةى (هةَلبذاردن
 (.رَيكخس  و مةجنامدانى ثِرؤسةى ذماردن و جياكردنةوةى دةنطةكانى هةَلبذَيرةكان و جَيبةجَيكردنى -9)

ليذنة ثَيشنياز دةكا  بة لَيكدانى مةم دوو بِرطةية لة برطةيةكداو ( : 11، 16)بةاَلم لة بارةى بِرطةكانى 
 :بةم جؤرة دابِرَيذرَيتةوة

طةَل كؤمسيؤنى بااَلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانى عَيراق بؤ ِرَيكخس  و جَي بةجَي هةماهةنطى لة -16)
كردنى هةَلبذاردنةكان و ِراثرسية سيدراَليةكان لة هةرَيمدا لة ِرَيطةى ليذنةى هاوبةش بؤ هةموو 

ةك بؤ و، هةروةها ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  بة زياد كردنى بِرطةي(دؤناغةكانى ثِرؤسةى هةَلبذاردن
و، ِراستكردنةوةى (ِرَيكخستنى كارةكانى ثِرؤسةى هةَلبذاردنةكان و ضاودَيرى كردنى: )ماددةكة بةم شَيوةية

زجنريةكان بةطوَيرةى كة بِرطةكاني ثَي زياد كراوة، لة كؤتاييشدا ليذنةكةمان ثَيشنياري هةية، لةبةر مةوةي 
ي سةرؤكايةتي بِرطة بة بِرطة طفتوطؤي لةسةر بِرطةكاني مةو ماددةية زؤر زؤرة، مةطةر بكرَيت دةستة

 .بكةن، ثاشان دةنطداني لةسةر بدةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ليذنةي ناوخؤ رةميتان
 :خيفربةِرَي  ماواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دةكـا ،  ( 11و  16و  9و 3و 2و 4و 3و 1)سةبارة  بة ماددةي سَييةم ليذنةكـةمان ثشـتطريي لـة بِرطـةي     

بةاَلم لة بِرطةي دوو ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  وشةي جَي بةجَي كردنيشـي بـؤ زيـاد بكرَيـت، واتـة ببَيتـة       
 :جَي بةجَي كردن و سةرثةرش  كردن، لة بِرطةي شةش لة ماددةي سَي بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت

رؤذدا مــةجنام ( 3)يبــة  بــة ثرؤســةي هةَلبــذاردن لــة مــاوةي يـةك  كردنــةوةي ســكااَلو تانــة لَيدانــةكاني تا )
 :، هةروةها ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  لة ماددةي سَي بِرطةي حةو  بةم شَيوةيةي لَي بكرَيت(بدرَي

 .دوو رؤذ رابطةيةندرَي( 0)مةجنامة بةراييةكاني هةَلبذاردن و راثرسيةكان لة ماوةي  -1
ــذ  -0 ــاوةي  مةجنامــة كؤتاييــةكاني هةَلب ــة م ــة دواي  ( 7)اردن و راثرســيةكان ل ــدرَي ل حــةو  رؤذدا رابطةيةن

 .ثةسند كردني لةاليةن دادطاي تةميي ةوة، جطة لة هةَلبذاردن و راثرسيةكاني حكومةتي سيدراَل
 .سةبارة  بة خاَلةكاني تر تَيبينيمان نيية، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اسايي كة بِرطة بة بِرطة طفتوطؤي لةسةر بكةين، لةسةرؤكايةتيش موتةسيق  بةِرَي ان، ثَيشنياري ليذنةي ي
 .لةسةري، مَيستا بؤ بِرطةي يةك لة ماددةي سَييةم كةرةم بكةن

 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
التعليمات واالجراءات اخلاصة وض  األسس والقواعد املعتمدة يف االنتخابات واالستفتاءات وبصدار األنظمة و -1

 . بها سوجب القوانني املرعية يف االقليم ليفمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :دةستةي هةَلبذاردن لةهةرَيمدا مةم مةركانةي لة مةستؤ داية: ماددةي ضوارةم

ايبة  بة هةَلبذاردن و راثرسـي و سيسـتةم و رَينمـايي و رَيكـاري تايبـة  بـةوان،       داناني بنةماو رَيساي ت -1
بةثَيي ياساكاني ثةيِرةو كراو لةهةرَيمدا دةردةكا ، بؤ مسـؤطةر كردنـي جـَي بـةجَي كردنيـان بةشـَيوةيةكي       

 .دادثةروةرانةو ثاك
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِرطةي يةك دسة بكةن دةستيان بةرز بكةنةوة، بؤ مةوةي ناويان بةِرَي ان، مةوانةي دةيانةوَيت تةنها لةسةر ب
، بة  اهرعمر عبدالع ي ، مارام دادر، ماسؤ، جةمال )بنووس ، مةو بةِرَي انةي ناويان نووسيووة رَي داران 

، كةسي تـر هةيـة  نييـة، تـةواو، كـاك      (سةعيد، لرية عبداه، حاكم رزطار، ناسك تؤسيو، حممد شارةزووري
 .ر كةرةم بكةعومة

 
 
 

 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مةم بِرطةي يةكة لةم ماددةية باس لة داناني بنةماو رَيسا دةكا ، بؤ دةسـتةي بـااَلي هةَلبـذاردن، بـةو ثَييـة      

انـاني بنـةماو   ي موسةوةزيةية، لـةوَيش بـاس لـة د   (11)ياساييةكي تر هةية لة عَيراق، مةويش ياساي ذمارة 
رَيســا دةكــا  و، ماماذةشــي كــردووة بــة مينتيخابــاتي ميتيدــادي و مينتيخابــاتي ميقليمــي، ثرســيارةكة لَيــرة   

نيية لةطةَل ماددةي دوو لـة بِرطـةي يـةكي موسةوةزييـة، كـة مامـاذة دةكـا  بـة          ضمةوةية، مايا مةمة تةنادو
لةوَيش هاتووة، كة داناني بنةماو رَيسـاية بـؤ    عةيين عيبارة ، بةهةمان دةستةواذةكانيش كة لَيرة هاتووةو

مينتيخابــاتي ميتيدــادي و ميقليمــي، ثرســيارةكة مةوةيــة كــة مايــا مَيمــة لــة عَيرادــدا دوو رَيســاو موسســمان    
ــةو          ــةم، م ــايي دةك ــةي ياس ــتةي ليذن ــيارةكة ماراس ــا  ثرس ــان ن ــةوة، ي ــةوَيش دةطرَيت ــرة م ــةوة مَي ــةبَيت  م ه

 .سوثاس موشكيلةية ضؤن ضارةسةر كراوة،
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَي دار مارام كةرةم بكة

 (:مارام)بةِرَي  ايوب نعمت دادر
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
هاوِرام لةطةَل رةميةكةي مامؤستا عومةر، بةاَلم بؤ ضارةسةر كردني مةوة، مـن ثَيشـنيارةكةم مـةوة بـوو، كـة      

، ضونكة مَيمـة  (هةَلبذاردن و راثرسييةكاني تايبة  بة هةرَيمي كوردستانداناني بنةماو رَيساي تايبة  بة )
ناتوان  دواعيدو موسسَيك دانَي  بؤ هةموو مينتيخاباتةكان، بةَلكو تةنها مايف مةوةمان هةية، مةو ليذنةية 

 .كة دواعيدو موسر بؤ مينتيخابا  دادةنَي كة تايبة  بَيت بةكوردستان، زؤر سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

 . زؤر سوثاس، رَي دار ماسؤ كةريم كةرةم بكة

 (:ماسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مي اسـة بكرَيـت، لـةوةش    ( احمللية)وشةي ( االنتخابات واالستفتاءات)من لةطةَل دةدي بِرطةكةم، تةنيا لةدواي 

 .رزطارمان دةبَيت، كة برادةران طوتيان، سوثاس
 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

 . كةرةم بكة  اهرزؤر سوثاس، رَي دار جةمال 
 :ابراهيم  اهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ضونكة هةية ، (وض  األسس والقواعد املعتمدة يف االنتخابات واالستفتاءات العامة)من ثَيشنيارم مةوةية 

بة مةندازيارانة، بة ثارَي ةرانة، مايا لَيرة مةطةر بَلَي  مينتيخابا  عي دةي بة نةدابةي مامؤستايانة، 
االنتخابات واالستفتاءات )  كام مينتيخابا   لَيرة بةس مةوةية تةشخيس بكةن، بيكةنة (االنتخابا )

 .، سوثاس(العامة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . زؤر سوثاس، رَي دار حةمة سةعيد كةرةم بكة

 :يبةِرَي  بة سعيد بة عل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .مةو تَيبينيةي مامؤستا عومةر هةيبوو، منيش هةمان تَيبينيم هةية، مةوة يةك
حةز دةكةم موالحةزةيةكم بَلَيم، كة خ مة  بة ليذنةي ياسايي دةكا ، حةو  بِرطة لةم بِرطانةي / دووةم

كة صةالحياتة، يةعين تةداخولَيك هةية  ماددةي ضوار، كة مَيستا ضوارة، دووبارة بؤتةوة لة ماددةي ثَينج،
 ........لة بةيين مةهام و سةالحياتدا، بؤية مةطةر مةم حةو  بِرطةية تةصفية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مَيستا دَيينة سةر مةوَي، مَيستا بةس بِرطة يةك، دوايَي دةضينة بِرطةي دوو و سَي و بِرطةكاني تر، لرية 
 .عبداه كةرةم بكة
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 :َي  لرية عبداه الاعي بةِر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لةو ماددةية بةنيسبة  خاَلي حةوتةم، ثَيويستة ماوةي كاتي بؤ راطةياندني مةجنامي هةَلبذاردنةكان دياري 
 .بكرَيت، لةو ثرؤذة ياساية روون بكرَيتةوة، لة خاَلي يازدةمدا هةر لةو ماددةية، عةسوو، ببوورة

 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي

 .زؤر سوثاس، رَي دار حاكم رزطار كةرةم بكة
 :بةِرَي  رزطار حممد ام 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وض  األسس والقواعد العامة لالنتخابات أو االستفتاء اليت جتري يف  -1)من ثَيمواية بةم جؤرةي لَي بَيت 
، مةطةر سةيري (املعتمدة) تةبعةن، بيَيتال( االجراءات) كةليمةي( االقليم وبصدار األنظمة والتعليمات

رَيك ( املعتمدة)لةم الية كةليمةي ( وض )، كة مَيمة دةَلَي  (املعتمدة والقواعد االسس وض )دةدةكة بكةين 
، يةعين (واالسس القواعد وض )يةعين خؤي هةية، بةاَلم مَيمة كة دةَلَي  ( املعتمدة)ناكةوَيت لةطةَليدا، كة 

 االسس تبين)نابَيت، دةبَيت مةو كاتة بَلَيي ( وض )مةطةر هةبَيت ( املعتمدة)دايدةنَي، مةو هةيسةتة 
 والتعليمات االنظمة واصدار)دةبَيت لةوَي الب َيت، دوايي ( املعتمدة)، كةليمةي (املعتمدةوالقواعد 
 واصدار)يادة ضؤن ميصدار دةكرَيت  بة بؤضووني من كةليمةيةكي ز( االجراءات)، كةليمةي (واالجراءات
، (سوجب القوانني املرعية يف االقليم ليفمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة بها اخلاصة والتعليمات االنظمة

دةبَيت ال ب َيت، مةطةر بيخوَينيةوةو سةيري بكةيت لةطةَلي رَيك ناكةوَيت، ( االجراءات)يةعين كةليمةي 
 .وثاسواب ا  دةبول نيية، س( االجراءات اصدار)كةليمةي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار ناسك تؤسيو كةرةم بكة
 :بةِرَي  ناسك تؤسيو عبدالكريم

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة منيش هةر هةمان مةو ثرسيارةي بةِرَي  مامؤستا عومةر كردي، لةالم ميشكاليةتَيكي دروست كردووة، 

ــَي  هةَلبــذاردني مةجنومــةني نوَينــةران، مــةو كاتــة مَيمــة ضــؤن   ضــونكة مةطــةر هــةموو هةَلبذاردنــةكان   بَل
دةتوان   مايا تةعاروزو تةزاروب دروست نابَيـت لـة بـةيين مـةو ياسـايانةي لـة هـةرَيم دةردةضـَيت، لةطـةَل          
مةوانةي لة مةركةزةوة دةردةضَيت  بؤية ثَيم باشة مةطةر ليذنةي ياسايي ضارةسةري مةوة بكا ، بؤ مةوةي 

 .  بة هةَلبذاردنة ناوخؤييةكان  سوثاسبيكا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار حمةمةد شارةزووري كةرةم بكة

 (:شارةزووري)بةِرَي  حممد ابد علي 
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ات التعليمرر)دواي ( اخلاصررة واالجرراءات )منـيش ثشــتطريي رةميةكــةي كـاك حــاكم رزطــار دةكـةم بــؤ البردنــي    

ــا ، لــة مةركــةكاني    (بهررا اخلاصررة واالجررراءات ــونكة خــؤي مةمــة تــةعليما  و مةن ميــةو مةوانــة دةردةك ، ض
البــدرَيت، ( بهررا اخلاصررة االجررراءات)ميريرامةتةكةيــةتي، لةبــةر مــةوة منــيش مــةو وشــةية بــة زيــادي دةزا   

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةي مةم ثَيشنيارانةي مةنداماني ثةرلةماني بةِرَي زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي وةاَلمتان دةربا
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةنيسبة  مةو تَيبينيانةي كاك عومةرو ضةند مةندامَيكي ثةرلةمانيش ثشتطرييان لَي كرد، مَيمة 
دةَلَيت ( 112)ةتايبةتيش ماددةي تةمةسوكمان بة نةصي دةستووري كردووة بؤ دةرهَيناني مةم ياسايةو، ب

كل مان ينص عليا يف االختصاصات اةصرية للسلطات االحتادية يكون من صالحية االقاليم واحملافظات )
الغري املنتظمة يف االقليم والصالحيات االخرن املشرتكة بني اةكومة االحتادية واالقليم تكون االولوية فيها 

، راستة مَيمة هةَلبذاردنان (غري املنتظمة يف االقليم يف حالة اخلالف بينهمالقانون االقاليم واحملافظات ال
بةثَيي مةو ياسايةي كة لة عَيرادةوة دةرضووة كردووة، بةاَلم مَيمة كؤمسيؤنَيكي تايبة ان نةبووة، هةتا 

خؤمان ياسايةكي تايبةتيشي بؤ دةربكةين، بؤية كة مةو ياساية دةرضوو بة تةمكيد مَيمة مةن ميةي 
دةردةين ، تةعليماتي خؤمان دةردةين  و، رَينماييةكاني خؤمان دةردةين ، مةوة زؤر تةبيعي و زؤر 
ميعتياديية، هي  تةنادوزَيكيش ناكرَيت، مةو وةختة مَيمة عةمةل بة دانوني خؤمان دةكةين، ضونكة 

مةن ميةو تةعليماتي خؤمان  مةولةوية  بؤ خؤمانةو عةمةل بة دانوني بةغدا ناكةين و، لة هةمان كاتدا
 .دةردةكةين

بةنيسبة  مةو ثَيشنيارةي كة كاك ماسؤ كردي، مةسةلةي مةحةلية مةطةر مي اسة بكرَيت، مَيمة 
ثَيشنيارةكةمان ثَي دةبولةو، يةك، دوو برادةريش مةوةيان ميسارة كرد، رةمي مةوانيش هةر دةبولة، مةطةر 

تةوة لة ميتيدادييةكة، هةرضةندة مَيمة لة ثَيناسةكةدا مةحةلي مي اسة بكرَيت، واتا جيا دةكرَي
 .مةحةليةمان ميشارة  ثَيداية، بةاَلم هي  مانع نيية لَيرةش ميشارةتَيكي ثَي بدةين

، مَيمة ثَيمانواية مةو موسر (وض  االسس والقواعد املعتمدة يف االنتخابات)بةنيسبة  كاك رزطار كة دةَليت 
دةوليةن بيكةينة ياسا لةناو ( لقواعد املعتمدة يف االنتخاباتا)مةدصةدي  و مةو دةواعيدةي موعتةمةدة

ياساكةدا داخيلي بكةين و لة ثةرلةماني كوردستان مةو ياساية ثةسندي بكةين، مينريا مةوان دةتوانن بة 
بؤ ني ام جَي بةجَيي بكةن، بة تةعليما  جَي بةجَيي دةكةن، ضؤن جَي بةجَيي دةكةن، مةوة دةطةِرَيتةوة 

كؤمسيؤنةكة، كةواتة مةو مةعايرية دةوليةن هةية، بةاَلم رةنطة لةناو ياسايةكةي مَيمةدا رةنطدانةوةي 
 .نةبَيت، بؤية رةنطدانةوةكةي لةناو ياسايةكةي مَيمةدا زةروريية
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 .مةوةي كة ميسارة كرا، مةوة بوو وةاَلمةكاني، هيوادارم هةَلةمان نةكرد بَيت، زؤر سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ناوخؤ رةميتان
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مَيمة ثشتطريي لة رةميةكةي ليذنةي ياسايي دةكةين، سةبارة  بة بووني مةن ميةو تةعليماتي تر لة 
ي دةستووري (112) بةغداو تةنادوز بووني لةطةَل مةن ميةو تةعليماتي خؤمان، هةروةكو لة ماددةي

عَيراق، هةموو مةو سةالحياتة حةصريانةي كة لة زميين سةالحياتي حةصري حكومةتي سيدراَلي نييةو 
دةكةوَيتة زميين سةالحياتي حكومةتة سيدراَليةكان و موحاسةزةكان، بؤية مةولةوية  بؤ دةوان  و بؤ 

 .مةن ميةو تةعليماتي خؤمان دةبَيت و كار بةهي مةوان ناكةين
مَيمة ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي بةِرَي  كاك جةمال دةكةين بؤ زياد كردني وشةي عامة، / خاَلي دووةمان

يةعين بؤ هةَلبذاردنة طشتييةكان، بؤ مةوةي لة هةَلبذاردنة رَيكخراوةيي و ميتيداداتةكان جيا بكرَيتةوة، 
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو بيخوَينةوة
 

 :  رزطار حممد ام بةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لةبةر مةوةي واديارة مةشغولي مةو مودتةرةحةي منن، مةوةي جةنابي كاك شَيروان سةرمووي، دةكرَيت بة 
وض  األسس والقواعد )نةوعَيكي تر ميعتيماد بكرَيت، بَلَي  يةعين مةطةر صيغةكة بةو نةوعة بطؤِرين 

مةطةر مةوةي جةنابت  ،(تفتاء اليت جتري يف االقليم وسا تتف  م  املعايري الدوليةالعامة لالنتخابات أو االس
وبصدار األنظمة والتعليمات اخلاصة بها سوجب القوانني املرعية يف االقليم )، بتةوَيت مةوةي بؤ زياد بكرَيت

 .، سوثاس(ليفمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة كاك عةوني
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :دواي تَيبينيةكاني كاك حاكم رزطار، مَيمة بةباشي دةزان  صياغةكة بةو شَيوةية بَيت
وض  األسس والقواعد املتبعة دوليًا لالنتخابات أو االستفتاءات العامة اليت جتري يف االقليم وبصدار  -1

 .لتعليمات اخلاصة بها سوجب القوانني املرعية يف االقليم ليفمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهةاألنظمة وا
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ليذنةي ناوخؤ رةمتيان لةسةرة 

 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَي مَيمةش ثشتطريي لةو ثَيشنيارةي تازة دةكةين

 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
بةِرَي ان، مَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة بةو صياغةيةي كو طوَيتان لَي بوو، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز 
بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنئ سةدةرةي 

 .دوو كةرةم بكةيةك ثةسند كرا، يةك دةنئ لةطةَلدا نيية، مَيستا بؤ سةدةرةي 
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 (.االقراف على مجي  االنتخابات واالستفتاءات يف االقليم -0) 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 (.سةرثةرش  كردني هةموو هةَلبذاردن و راثرسيةك لة هةرَيمدا -0)
 

 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .ليذنةي ناوخؤ
 :خيفربةِرَي  ماواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
نةك تـةنيا سةرثةرشـ ، بـةَلكو جـَي بـةجَي كـردن و سةرثةرشـ  كـردن، واتـا ببَيتـة جـَي بـةجَي كـردن و              

 .سةرثةرش  كردني هةَلبذاردنةكان، وشةي جَي بةجَي كردني بؤ زياد بكرَيت، سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

بةِرَي ان، مةو بةِرَي انةي كة دةيانةوَيت دسة بكةن دةستيان بةرز بكةنةوة، مةو بةِرَي انةي دةيانةوَيت دسـة  
ابد، حاكم رزطار، دانا سعيد صؤيف، ساالر .، عمر عبدالع ي ، دعثمانعمر هةورامي، خلي  )بكةن رَي داران 

 .ورامي كةرةم بكةكةسي تر ماوة  كاك عومةر هة( حممود
 :بةِرَي  عمر صديو حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ثاش دةستخؤشي بؤ هةردوو ليذنةي بةِرَي ، بةنيسبة  مةو ثَيشنيارةي ليذنةي ناوخؤ بؤ جَي بةجَي كردن، 
و  من ثَيشنيار دةكةم لة بِري جَي بةجَي كردن بةِرَيوةبردن بَيت، ضـونكة تـةنها دةسـتةي بـااَلي هةَلبـذاردن     
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راثرسي لـة هـةرَيمي كوردسـتان موشـارك نابَيـت لـة عةمةليـةي مينتيخابـا  و راثرسـيةكان، بـةَلكو اليـةني            
تريش هةن، بؤية ميدارة كردنةكةي لة مةستؤي مةوانة، يـةعين هـةموو جـَي بـةجَي كردنةكـة لـة مةسـتؤي        

ةو مالية  و مةو رَي و شوَينةي مةوان نيية بة تةنها، تةنها اليةن ن  لة جَي بةجَي كردني مةو رَينمايي و م
كة دةيطرَيتةبةر بؤ مةجنامداني  هةر هةَلبذاردنَيك، يـان هـةر راثرسـييةك، بـةَلكو ميدارةكـةي لـة مةسـتؤي        

 .مةوانة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار خةلي  عولان كةرةم بكة

 :بدام  عثمانبةِرَي  خلي  

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى 
من دوو مي اسةم هةية، تةدريبـةن هـةر  عي دـةي بـةو بِرطةيـةوة هةيـة، مينريـا يـاخود ةرَيتـة سـةر مـةم            

االقراف علرى مجير  االنتخابرات واالسرتفتاءات يف     )بِرطةية، ياخود بة بِرطةي جياجيا لة ماددةكةدا دَين، يان 
ــت   ( االقلرريم ــاد بكرَي ــؤ زي ــي ب ــةعين (القرروانني اخلاصررة باالنتخابررات  وابررداء الرررأي يف مشررروعات )مةمةش ، ي

مةشاريعي ثرؤذة ياساي هةَلبذاردن بةس ميشي ثةرلةمان و ه  نةبَيت، بةَلكو رةمي مةوانيشي لةسةر بَيـت  
 .وةكو دةزطايةكي موختةس، جا مةمة دةكرَيت مي اسة بكرَيتة سةري، ياخود بة بِرطةيةكي تازة بَيت

ةويش لةوانةية تا سةر كوردستان هةر يةك دامريةي مينتيخاب نةبَيت بؤ خاَلَيكي تر كة بة المةوة طرنطة، م
هةَلبذاردني ثةرلةمان، ياخود سَي دامريةي مينتيخـابي نـةبَيت بـةطوَيرةي كةسـاسةي سـوكاني، لةوانةيـة الزم       

مةوة زياد بكا  سبةييَن مةم دامرية مينتيخابيانة بطؤِرَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةم مةطةر بِرطةيةك هةر لة ثاَل 
، يـةعين لةطـةَل دةوامـريي    (اقرتاح قواعد حتديد الدوائر االنتخابية م  اسهرات  ات العالقرة  )بكرَيت، مةويش 

 .ميدصاي عام حةسب كةساسةي سوكاني مةو دةواعيدي عامة دابنرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار دانا سةعيد سؤيف كةرةم بكة

 :  دانا سعيد صؤيفبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مَيمــة لةبــةر مــةوةي لــة بِرطــةي يةكةمــدا هةَلبــذاردني طشــتيمان، يــةعين تــةنيا سةرثةرشــ  هةَلبذاردنــة     
طشتيةكان دةكا ، بةاَلم لةو بِرطةيةدا هاتووة سةرثةرش  كردني هةموو هةَلبذاردن و راثرسييةك، ثَيمواية 

لةبةيين بِرطة يةك و بِرطة دوو، يان دةبَيت هةمووي البدةين، يان دةبَيت بيكةين  مَيستا تةنادوزييةك هةية
بــة هةَلبــذاردن و راثرســية طشــتيةكان لَيرةشــدا، بــؤ مةســةلةي مــةو ثَيشــنيارةي ليذنــةي نــاوخؤ، ثَيموايــة     

ت سةرثةرش  كردن هةمووي دةطرَيتةوة، هةم جَي بةجَي كردنيشـة، هـةم مةوةيـة، مةطـةر مي اسـةش بكريَـ      
هي  كَيشةيةك نيية، بةاَلم ثَيمواية سةرثةرش  كردن هةم بةِرَيوةبردن وةك مةوةي كاك عومةر ميشـارةتي  

 .ثَيدا، هةم بابَلَي  جَي بةجَي كردنيش دةطرَيتةوة، سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار ساالر حممود كةرةم بكة

 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَي 

لةِراستيدا لة مومجةلي بؤضووني مةنداماني بةِرَي ةوة، من مةم صياغةيةم مامـادة كـردووة، هيـوادارم تَيـرو     
بـــةِرَيوةبردن و سةرثةرشـــ  كردنـــي هـــةموو راثرســـي و )تةســـةل بَيـــت، كـــة بـــةم جـــؤرةي لـــَي بكرَيـــت  

 .، سوثاستان دةكةم(هةَلبذاردنَيكي طش  لة هةرَيمدا
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

 .زؤر سوثاس، ثَيشنيارةكة  بة نووس  بنَيرة، رَي دار عمر عبدالع ي  كةرةم بكة

 :بةِرَي  عمر عبدالع ي  بهاءالدين

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــة، سيعلـةن ميـتَ ق و    (مجيـع )تَيبينيةكةم كاك دانا طـوتي، بـةس مـن صـياغةكةم نووسـيوة، مـةو كةليمـةي        

ي تياية، ماناي واية مَيمة حةصري بكةين بؤ مينتيخاباتي عمـومي، لةبـةر مـةوة ثـَيم باشـة      تةعميمَيكي زؤر
 .سةدة ، سوثاس( االقراف على االنتخابات واالستفتاءات العامة يف االقليم)بةم شَيوةية بنووسرَيت 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار دكتؤر مةبةد كةرةم بكة

 :ابراهيم عليابد .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
شـي  (احملليرة )منيش لةطةَل هاوكارا  هاوِرام، كة داِرشتنةكةي بةم شَيوةية بَيت، بةس من ثَيم باشـة وشـةي   

االقرراف علرى مجير  االنتخابرات واالسرتفتاءات احملليرة العامرة يف        )بؤ زياد بكرَيت، ماددةكة بةو شَيوةية بَيت 
لتنسي  م  املفوضية العليا املسرتقلة  ا)دةَلَيت ( 16)ةي مينتيخاباتي ميتيدادي لة بِرطةي ، لةبةر مةو(االقليم

، لـةوَي بـة هةماهـةنطي    (لالنتخابات يف العراق لتنظيم وتنفيذ االنتخابات واالسرتفتاءات االحتاديرة يف االقلريم   
طـةَل مـةو بِرطةيـةش، كـة مـةو      لةطةَل موسةوةزيةي عولياية، بةاَلم مةطةر لَيرة بؤ مةوةي جياي بكةينـةوة لة 

هةَلبذاردنانة مةحةل  و، طشتيشن بؤ مةوةي لة هةَلبذاردنـةكاني ديكـةي غـةيري طشـ  جيـاي بكةينـةوة،       
مةطةر بشكرَيت لةو سةدةرةشدا نةبَيت، لة شـوَينَيكي تـر بتـوان  بـؤ مـةناتيقي موتـةنازيع عـةليها شـوَيين         

رَيم بتوانَيــت شــَيوازَيك لــة سةرثةرشــ  كردنــي هــةبَيت لــة بكةينــةوة بةِراســ ، مةطــةر لــة حاَلةتَيكــدا هــة
بةِرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان، ياخود ميستيفتياما  لةو ناوضانة، بةِراس  واب ا  لَيرة موعالةجة نـةكراوة،  

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار حاكم رزطار كةرةم بكة
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 :بةِرَي  رزطار حممد ام 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــةكة زؤر موتَلةدـة، يـةعين هـةر مينتيخاباتَيـك      (مجيـع )، (كجمير  االنتخابرات واالسرتفتاءات يف االقلريم    )مةو 
بكرَيت لة كوردستاندا، ميب دةبَيت مةوان ميشراو بكةن، بة بؤضووني من دةبَيت ميستيسنايةكي تـَي ةـةن   

أو االستفتاء اليت جترري يف  )ي ناوَي مجعةكةش، (ع )واب ا  ( االستفتاءبأستثناء االقراف على االنتخابات أو )
االقليم وال تشمل  لك انتخابات االحتادات املهنية أو اسمعيات أو االحزاب ومنظمات اجملتم  املدني الريت تتبر    

نـةوة، مـةو   يـةعين بـؤ مـةوةي جيـاي بكةي     ،(االجراءات واليفواب  املتبعة يف اجراءها قبل صدور هذا القرانون 
هةيسةتة هي  رؤذَيك نيية بؤ مينتيخاباتي مةجليسـي ميـدارةي ميتيداداتـةكان و مونـةزةما  و مـةح اب و      
مةوانـــةو مينتيخابـــا  نـــةكرَيت، كـــة مـــةو موتَلةديـــةتي دايـــة، مـــةو كاتـــة شـــةرعية  نامَينَيـــت بـــؤ هـــةر 

 .مينتيخاباتَيكي تر، كة بكرَيت بؤ مةو جيهاتانةي ترو، زؤر سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي رةميتان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  تَيبيين مةنداماني بةِرَي ، بةِرَي َيك باسي مةوةي كرد كة لَيرة ميدصا زياد بكرَيت، بةِرَي ان 

ي دةستووري عَيراق، لَيرة ناتوان  زيادي بكةين و لةبةر مةوةي ميدصا لة دةسةاَلتي حةصريية بةثَي
ماماذةي ثَي بكةين وةكو مةركَيك كة مةو دةستةية ثَيي هةَلسَ ، لةبةر مةوةي لة دةسةاَلتي مَيمةدا نيية 

 .وةكو هةرَيمي كوردستان و، ناتوان  باسي بكةين
سراوانبة، ضونكة مةو دةستةية باس لةوة كرا سةرثةرش  كردن و يان بةِرَيوةبردن، سةرثةرش  كردن 

تةنها هةلذبذاردنةكان بةِرَيوة نابا  هةروةكو لة بِرطةي يةك مَيستا دةنطمان بؤدا، باس لةوة دةكرَيت كة بؤي 
هةية ضةندي بنةماو بن ينةو دةواعيدو موسر دةربكا  بؤ رَيكخستين هةَلبذاردن، هةتا مةو مةن ميانةي 

كة دةنطي بؤ دةدةين ثةسند دةكرَيت، بؤية سةرثةرش  كردن سراوانبةو كة دةردةكا  بةثَيي مةو دانونةي 
باشبة مةو وشةية هةبَيت، هةمووي مةوانةي ماماذةتان ثَي كرد بةِرَيوةبردن و دةركردني مةو رَيكارانة بؤ 

 .ةرَيكخستين مةجنامداني هةَلبذاردن سةرثةرش  كردنةكة سراوانة، مةو دةستةواذةية هةمووان دةطرَيتةو
سةدة  زياد بكةين، مةوة ثَيويست ناكا ، لةبةر مةوةي لة ماددةي دوو كة ( االقليم يف)ثَيشنياري مةوة كرا 

لتكون السلطة اةصرية اليت تقومل باجراء ) دةنطمان بؤدا لة دانيشتين ثَيشوو، خؤمان دةنطمان بؤ مةوةدا
ماددةكةي ثَيشوو دةنطمان بؤ مةوةدايةو مةوةمان  ، مَيمة لة(مجي  االنتخابات واالستفتاءات احمللية يف االقليم

 .يةك  كردؤتةوة، بؤية ثَيويست ناكا  تةنها بؤ هةرَيم لةو بِرطةية زياد بكرَيت لةو ماددةية
باس لةوة كرا كة ميستيسنا بكرَيت، هةندَيك لةو هةَلبذاردنانة هةية وةكو هةَلبذاردني بؤ نوونة يةكَي  

دني نةدابةكان، مةوة ثَيويست ناكا ، ضونكة مةوان ياساي تايبةتي خؤيان هةية لة ثةرلةمانتاران، هةَلبذار
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ياساكانيان باس لةضؤنيةتي هةَلبذاردن و دةستةكان كراوة، مةو دةستةيةي كة مَيستا مَيمة طفتوطؤو تاوتوَيي 
ؤيان هةيةو بةو بِرطةو بةندةكاني دةكةين تايبة  نيية بةو جؤرة هةَلبذاردنانة، مةوان ياساي تايبةتي خ

 .كارة هةَلستاون، مةو جؤرة هةَلبذاردنةي تَيدا رَيكخراوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ناوخؤ
 :خيفربةِرَي  ماواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

َي بةجَي كردني بؤ زياد راي ليذنةكةمان مةوةية كة مةم بِرطةية وةكو خؤي رَينَيتةوة، تةنيا وشةي ج
بكرَيت، ضونكة جَي بةجَي كردن و سةرثةرش  كردن بة رةمي مَيمة جياوازة، ثَيش سةرثةرش  كردن 
دةبَيت جَي بةجَي بكرَيت، مينريا سةرثةرش  بكرَيت، بؤية لةسةر رةمي خؤمان  كة وشةي جَي بةجَي 

 .كردنةكةي بؤ زياد بكرَيت، سوثاس
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

 .ليذنةي ياسايي ماخري صياغة ةوَيننةوة، بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .االقراف على مجي  االنتخابات واالستفتاء يف االقليم -0

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةري، ضةند مةندامَيكي بةِرَي ي ثةرلةمان ميشارةيان ةرَيتة ( عامة)البدرَيت، ( مجيع)ثَيشنيار ها  كة 
بةياني ح بَيك مينتيخابا  ( مجيع)دةخةينة دةنطدانةوة، طشتيية، ضونكة ( عامة)ثَي كرد، مةو ثَيشنيارةي 

دةكا  خاصة بؤ خؤي، تايبةتة بةخؤي، نةدابةيةك دةيكا  تايبةتة بةخؤي، لةبةر مةوة مةو ثَيشنيارة 
نيارة دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية كة طش  مي اسة بكرَيت تكاية دةس  بةرز ها ، بؤية مةو ثَيش

بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنئ سةدةرةي دوو 
نة ثةسند كرا، تكاية بةِرةضاو كردني مةو ثَيشنيارة دووبارة صياغةي بكةنةوة، بؤ مةوةي بيخةي

 .دةنطدانةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :بِرطةي دووةم بةم شَيوةيةي لَي دَيت
 (.االقراف على االنتخابات واالستفتاءات العامة يف االقليم -0)
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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رز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية بةِرَي ان، مَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بة
 .دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنئ سةدةرةي دوو ثةسند كرا، بؤ سةدةرةي سَي تكاية

 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ديثةتنظيم تنفيذ عملية تسجيل الناخبني وحتديا سجل الناخبني وف  صيغ مناسبة وح -3

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــوَي         -3 ــدةران و ن ــي دةنط ــار كردن ــةكاني تؤم ــي ثرؤس ــةجَي كردن ــَي ب ــوَي ج ــاو و ن ــَيوازَيكي طوجن ــةثَيي ش ب

 .كردنةوةي تؤماري دةنطدةران رَيك دةخا 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةميتان
 :عبدالقادر دزةيي رؤذان.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مَيمة هي  تَيبينيمان لةسةر نيية، ثشتطريي لة بِرطةكة دةكةين هةروةكو خؤي لة دةدي ثرؤذةكةدا هـاتووة،  

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ رةميتان
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيبينيمان نيية، وةكو خؤي لة مةسَلي ثرؤذةكةدا هاتووة، سوثاسمَيمةش هي  ت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مةو بةِرَي انـةي ناويـان   ، بةِرَي ان، مةوةي دةيةوَيت دسة بكا  دةس  بةرز بكاتةوة تاكو ناويان تؤمار بكةين
خورشـيد عبـد، دانـا سـعيد     نووسيوة، مةمينة زكري، ماسؤ كريم، تارا مةسعةدي، مجـال تـاهري، جـ ل علـي،     

صويف، بة سعيد بة علي، عمر عبدالع ي ، زكية سـيد صـاحل، سـاالر حممـود، حـاكم ِرزطـار، دلَيـر حممـود،         
 .خلي  عولان، شةو  حممد، كةس ماوة ناوي نةبَي  كةرةمكة مامينة زكري

 :سعيد  كري بةِرَي  عمينة
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اردنادا، ســريلى ناخبينــة، يــان ســري  نــاظَى دةنطدةرانــة، مةطــةر هــاتو ســبةى         طــرنطبين بابــة  د هةَلبــذ  
هةَلبذاردنَيت سيدراَلى بَينة كرن، يا هةماهةنطى، يةعنى سريلَيت كو تةن مياوَى ذ اليَى ظَى كؤمسـيؤنَى دَيتـة   
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دا ناكؤكى كرن، ثشت بةس  دبيت سري  ناخبينا يا عريادَى دبي ، يان ثشت بةس  دظَى بي ، دوَى حالةتي
مابةينا هةرَيمَى و يا عريادَى دروست نابيـت، ل بـةر هنـدَى مـةز بيـنم مةطـةر مـةم بَيـذين ب هاظكـارى طـةل           
كؤمســيؤنا ميتيدــادى بــي ، تــةن ميا  يــا ســري  نــاخب  يــا ديتــةذى، ياشــتةكى دى ســبةى هــةر هةرَيمــةكى   

كى ذى دَى سـريلَى خـؤى نـاخبينَى خـؤ     ميستق ليا داتةخؤ، يا هةرَيمى يا سيـدراد ثةيـدا كـرد، هـةر هةرَيمـة     
هةبي ، ديسا هةر سةر ذمَيرى و مةم زان  ديسا هـةتا نوكـةذى معاناتـا مـةزن دطـةل سـري  نـاخب  هـةى،         
بةشداريا هةَلبذاردنا كَيشةيةكى مـةزن سـةر وى هةيـة، ذبـةر هنـدَى ب تةسـةورامن موسـا نةحـةل كـةن كـو           

 .    ت كرن، سوثاسطةل كؤمسيؤنى ميتيدادى بهَينة دروسدهاظكارى 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماسؤ كريم، كةرةمكة
 (:ماسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تنظريم تنفيرذ عمليرة    )ثشتيواني لة ِرةميةكـةي مامينـة خـان دةكـةم، ثَيشـمواية بـةو شـكلة صـياغة بكـرَي،          
، ضونكة ِرةنطـة بـة تـةنيا هـةر     (اسهات  ات العالقة تسجيل الناخبني و حتديا سجل الناخبني بالتنسي  م 

 .موسةوةزيية نةبَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كَي ية  ِروون بَي، واز  بَي (جهات  ات العالقة)بةس 
 (:ماسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي ديكــةش هــةبَي، ِرةنطــة وةزارةتــي  موسةوةزييــة يــةك لــة تةرةسةكانــة، ميدصــا دووةمــة، ِرةنطــة مــةجهي ة  

 .ضووزا ، تيريارة هةبَي، يةعين كؤمةَلَيك جيها 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تارا مةسعةدي كةرةمكة
 :بةِرَي  تارا حتس  مةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةوةنـدة بَيـت،   ، هـةر م (تنظيم و تنفيذ و تسجيل سجل الناخبني وف  صيغ مناسبة)من واي بة باش دةزا  
ثَيويست بة دووبارة كردنةوةي ناكا، هةر هةمان مةبةسـت هةيـة، بـةس بـؤ ِرَيكخسـتين بـةو شـَيوةية بَيـت،         

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة  اهرمجال 
 :إبراهيم  اهربةِرَي  مجال 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دوو وشةن لةيةك جيانـة،  ( تنفيذ)و ( تنظيم)، (تسجيلتنظيم تنفيذ عملية ال)دوو وشة هاتينة بيدايةتَي، 

ثَيشنيار دةكةم هةموو مةو عيبارة دووبارة بَيتة صياغة كرن، ثَيشنيارم مةوةيـة بكرَيـت بـة ميـدارة عمليـة،      
) دةكرَيـت، هـةموو دةكرَيـت، بكرَيـت بـة       ختطي مةكرَيت،  تنفيذمةكرَيت،  تنظيممةطةر كردى بة ميدارة، 

( ل الناخبني وتنظيم و حتديا سجالتهم وفر  او باعتمراد االسراليب االليكرتونيرة اةديثرة     ادارة عملية تسجي
مةبةستى ضية ، مةطةر مةبةستيان بة داتابير بَيت  حديامناسبة و( وف  صيغ مناسبة وحديثة) ضونكة 

شـوَينى  (  كرتونيرة باعتمراد اسراليب االلي  ) و دةواعيد بيانا  بَي ، بةكار هَينانى كؤمثيوتةر بَيت، مةوا لَيـرة 
 . هةموو مةوانة دةطريتةوةو، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .، كةرةمكةعليج ل 

 :بةِرَي  ج ل علي عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل ِراي هاوِرَيكانم كة ثَيش خؤمان دسةيان كرد، بةَلام من داوا لة لَيذنةي ياسايي بةِرَي  دةكةم، يان 
ةو بةِرَي انةي كة مةو ياسايةيان ثَيشكةش كردووة، مةطةر بكرَي شةرحَيك يان تةوزحيَيكمان بدةنَي لةسةر م
لـة ضـةند مينتيخابـاتَي    ( سرجل النراخبني  )، ضـونكة  (حترديا سرجل النراخبني   )و ( عملية تسرجيل النراخبني  )

مان دةتـوان  تةحديسـي سـريلةكان    كراوة، بة تايبةتي مينتيخاباتة ن يكةكان، مايا سريلي سيدِراليية  مايا خؤ
بكةين  لةسةر ض ميسلوبَيك  لةسةر ض مةساسَيك  مةوة حةز دةكةم مةو مةندامة بةِرَي انةي مةو ياسـايةيان  

 .تةدديم كردووة، يان بةِرَي اني سةر مينةصةكة،  مةطةر بكرَيت شةرحَيكمان بؤ بكةن، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةمكةخورشيد عبد، كةر
 :بةِرَي  خورشيد عبد سليم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مةز يَى دطةل وَى ضةندَيم، كو مةم تةركيبةكَى دانَي ، تةنسيقةكَى بكةين دطةل كؤمسيؤنا بااَليا عريادَى، بؤ 
سـري  نـاخب ، ضـونكة دوو مينتيخابـا  دوَى سـري  دَينـة كـرن، يـةك  مينتيخاباتَيـت نـاظخؤيى يـَى             حتديا

مَى، دوو مينتيخاباتَيت مةركةزى، كو سيدراد ل سةر ماستَى عَيرادَى هةموو دَينة كرن، لـةوما ظـَى دظـَى    هةرَي
سـري  نـاخب  تةنسـيقةك هـةبى دطـةَل       حترديا خاَلَيدا مةم هشيار ب ، ماماذة بوَى ضةندَى بدةين، كو مةظ 

وتكرون اسهرات  ات العالقرة    ميلـ ام بَيـت،   بةغدايَيدا، مةظة خااَل يةكآ، يا دوَى، من ثَى باشة لـةباتى تنسـيو،   
ختياريـة، لَيـرة لةبـةر مـةو شـتةكة زؤر طرنطـة و زؤر       ملزمة بالتعاون م  اجيئة الجنراز هرذه املهرامل، تنسري  ا    

مهيمـة، ظَيـت مـةو دةوامريَيـت مــةعنى ض بـن، احسـابيت هـةر ضـيةك بيــت مـول ةم بيـت، تةنسـيقَيت دطــةل            
 .رى، زؤر سوثاسهةيسةى بكا ، بؤ مةجنامدانا ظَى كا
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ِرَي دار دانا، كةرةمكة

 :بةِرَي  دانا سعيد صويف
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِراستيةكةي منيش تَيبينيم هةر لةسةر ميكاني مي دياري كردني مةسةلةي تؤماركردني دةنطدةرانـة، مـةوة   
مةوةيــة دةَلـَي شـَيوازَيكي طوجنــاو و نوَييـة، بةِراســ     بـا بَلـَي  لــة ثـرؤذة ياسـاكةدا هــاتووة، ميكاني مةكـةي      

شَيوازَيكي طةجناو و نوَي نازا  يةعين ماناي ضية  يةعين بة ض شَيوازَيكي نـوَي و طوجنـاو  لةوانةيـة مَيمـة     
ياسايةك دةركةين دواتر هي  شَيوازَيكي نوَيب نةدؤزينةوة بةِراس ، لةوانةية هـةر شـَيوازة كؤنـةكان بـةكار     

نةوة، بةهةر حاَل مـةوة ميكـاني مَيكي طوجنـاو نيـة، ميكـاني مَيكي وا نيـة، جـا منـيش ثَيموايـة، يـةعين           بَين
ثَيمباشة دياري بكرَي، مةو اليةنةي كة مَيمة تةنسـيقي لةطـةَل دةكـةين بـؤ ض سةرضـاوةيةك دةطةِرَيينـةوة        

خود بة تةنسيو لةطةَل بـا بَلـَي    مايا بؤ سةرذمَيري عرياق دةطةِرَيينةوة  بؤ خؤمان سةرذمَيري دةكةين  يا
مةو سري تةي لة كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردنةكان لة عرياق هةية  يةعين بةِراس  دةبَي مةوة دياري بكرَي، 
نــاتوان  مَيمــة هــةروةها بَلــَي ، مَيســتا مــةعلوماتي وةزارةتــي بازرطــاني بــؤ كؤمســيؤني باَلــاي عريادــي            

بةياني ضي دةبَي  مايا سةرذمَيري هةيـة كـة مَيسـتا دةكـرَي، مايـا تـةواو        سةرضاوةية، بؤ تؤماري دةنطدةران،
 .دةبَي يان تةواو نابَي  ثَيمواية دةبَي مةوة يةك يي بكرَيتةوة، سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .، كةرةمكةعليبة سعيد بة 
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دنةوةي ثشـتطرييم بـؤ ِراي مـةو بةِرَي انـة، بةتايبـةتي كـاك خورشـيد و كـاك دانـا، ضـونكة           لةطةَل دووبارةكر

مةســةلةي ســةرذمَيري مةســةلةيةكي طــرنئ و هةســتيارة، خؤمــان دةزانــ  لــة ثارَي طاكــان ســةرذمَيري بــة  
مة و لة تايبةتي مةوةي موص  و بةغدا ضةند ِرَيذةكةي زيادي كرد  بؤ مةو تةنسيو و تةعاونة لة نَيوان مَي

نَيــوان كؤمســيؤني باَلــاي هةَلبذاردنــةكان و هــةردوو وةزارةتــي تيريــارةي مَيــرة و بةغــداد، مــةوة زؤر طرنطــة، 
ثاش طةِرانـةوة بـؤ نـوَيبين سـةرذمَيري دانيشـتوواني هـةرَيمي       )عيبارةتَيكيش زياد بكرَيت بؤ مةو ماددةية 

 .، مةوةي بؤ زياد بكرَيت، سوثاس(كوردستان
 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي

 .عمر عبدالع ي ، كةرةمكة
 :بهاءالدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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مــن وادةزا  مــةو بِرطةيــة، جةوهــةري مــةو بِرطةيــة بــاس لــة تؤمــاركردني نــاوي دةنطــدةران دةكــا ، بــةَلام  
، ...(عمليرة تسرجيل ال  تنظريم و تنفيرذ   )صياغةكة واي كردووة كة مةصلي مةوزوو  خةريكة لة بريدةضـَي،  

منـيش  ( وفر  صريغ مناسربة و حديثرة    )يةعين تؤزَيك درَيذة، مـةوة تَيبـيين يةكـةم، تَيبـيين دووةم مةوةيـة      
هاودةنطم لةطةَل مةو بةِرَي انة كة هي  ثَيويست ناكـا ، دابيلـة مَيمـة صـييةغي ناموناسـيب، يـان صـييةغي        

ين، مؤدَيرنبين صييةغ يان ميكاني م دادةنرَي بؤ عةتيقة بة ميص حي عةرةبي بَين ، حة ةن هةر نوَيب
مــةو شــتانة، لةبــةر مــةوة تةحصــي  حاصــلة، ثَيويســت ناكــا  ببَيــت، ثَيموايــة كةليمــةي تــةن يم و تــةنفي   

زيادة، مةطةر لَيذنةي ياسايي لَيم وةرطرَي، ثَيمباشة بةو صيغةي لـَي  ( عملية)هةردووكيشي زيادة، كةليمةي 
مةوة جةوهةري مةو بِرطةيةية،  ،(تسجيل أمساء الناخبني و حتديا سجالتهم)ورةكةز، بكةين، زؤر كور  و م

ــةر كةليمــةي     ــدةران و نوَيكردنــةوةي ســري تييانة، جــارَي ه ــاخب )باســي تةســرييلي نــاوي دةنط ( ســري  الن
بة  ، بـة نيسـ  (تسجيل أمسراء النراخبني و حترديا سرجالتهم    )دووبارة ببَيتةوة، ( ناخب )دووبارةية، نايةوَي 

ــةو      ــرَي، عادةتــةن م ــ ا  تــةعليما  دةردةك ــيش ثشــتطريم، بــةس واب ــةِرَي ان وتيــان، من تَيبينيــةكاني تــر، ب
تةسصي تة دةضَيتة ناو تةعليماتةوة، سةبارة  بة مةسةلةي تةنسيو، مةسةلةي هةماهةنطي لةطةَل بةغـدا،  

 .لةطةَل ميدصا، يان لةطةَل مةو شتانة، زؤر سوثاس
 :ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

 .زكية صاحل، كةرةمكة
 

 :بةِرَي  زكية صاحل عبداخلالو
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ماخاستنا من هاتة كرن، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي  ساالر حممود، كةرةمكة
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كوردييةكــة لــةوة دةبينمــةوة كــة هةســت دةكــةم تةرجةمــةكراوي بِرطــة  لــة ِراســتيدا مــن ميشــكالي صــياغة  
عةرةبيةكةية، ثاش و ثَيش كراوة، من ِرام واية كة بةو شَيوازة مةطةر طوجناو بـَي كوردييةكـة دابِرَيذَيتـةوة،    
ثرؤسةي تؤماركردني دةنطدةران و ِرَيكخس  و نوَيكردنةوةي تؤماري دةنطدةران بةشَيوةيةكي سةردةمييانة 
ِرَيك دةخا ، دةسـتةواذةي سـةردةمييانة بـةدي  بـَي بـؤ طوجنـاو و نـوَي، كـة خؤ ـان دةزانـ  هـةموو مـةو             
ــةلةي        ــةردةم ، مةسـ ــتةي سـ ــةش كةرةسـ ــرَي، مةوانـ ــَي بكـ ــاري ثـ ــدرَي كـ ــة دةتوانـ ــةجهي ة مةلكبؤنيانـ مـ

ة شــَيوازي تةن ميةكةشــم مي اســة كــردووة، ثَيموايــة ِرَيكخســتنةكةش بةشــَيك دةبَيــت لــةو مةركانــةي كــة لــ   
 .تؤماركردني ناوي دةنطدةران و نوَيكردنةوةيانة، دةشَي مةو ِرَيكخستنةش بيَب، سوثاست دةكةم
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، حاكم ِرزطار، كةرةمكة

 :بةِرَي  ِرزطار حممد عم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اإلقرراف علرى بعرداد و تنظريم و حترديا قروائم       )من دةمةوَي، ميقترياحةكةم بةو جؤرةي لـَي دَيـت بـةِرَي ،    
، نــازا  مورةشــةحةكانيش ثَيويســتيان بــة ميعــدادي  (قرروائم أو سررجالت النرراخبني و املرقررحني )، (النرراخبني

دةواميم هةية ثَيموابَي، بةَلام مةوة دةخةمة دةوسَيكةوة، مورةشةحةكانيش، مايا مةوان نـاكرَي هـةر خـازيع    
ن و ميشراو كـردن لةسـةري، لةسـةر مورةشـةحةكانيش، هةيـة  لـة ضـوارةم دا        بَي بؤ ميعداد و تةن يم كرد

 هةية  
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ين، دلَير حممود كةرةمكة(3)لة سةدةرة ضوار باسي مورةشة  دةكا ، مَيستا مَيمة لة سةدةرة 
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كراوة زؤر تةدريبةن دةبينم كةم و كووري تَيدايـة، هـي  شـتَيك ناضـَيتة سـةر       مةو تةرجةمة كوردييةي كة
بـة طـوَيرةي شـَيوازَيكي    : عةرةبييةكة، بةَلام هةندَي طؤِرانكاريشي تَيداية من وام ثَي باشة بةو شَيوةية بَيـت 

ــةي تؤمــ        ــي ثرؤس ــةجَي كردن ــَي ب ــ  و ج ــة ِرَيكخس ــتَيت ب ــاوةرثَيكِراو هةَلدةس ــوَي و ب ــ  و ن اركردني زانس
دةنطــدةران و نــوَي كردنــةوةي تؤمــاري دةنطــدةران، مــةوة وةكــو مــةوة، لــة هــةمان كاتــدا ثَيويســتة لــة كــاتي   
تؤماركردني دةنطدةران و نوَيكردنةوةي تؤماري دةنطدةران دا مةو دةستةية ثةيوةندي بكا  بـة كؤمسـيؤني   

ذمـارةي دةنطـدةران، لـة هـةمان كاتـدا بـؤ        باَلاي هةَلبذاردنةكانةوة بؤ ِراس  و دروس  ذمارةي دانيشـتوان و 
دةرخستين ذمارةي تةواوي دانيشتوان و دةنطدةرانيش ثَيويس  بـة ثةيوةنـدي كـردن و هاوكـاري وةزارةتـي      
ث نداناني عرياق و كوردستان هةية، كة مَيمة لة كاتَيكدا دةَلَي  سريلي ناخب  بةو شـَيوةية تـةن يم بكـرَي    

وازَيكي طوجنــاو بَيــت، مــةو شــَيوازة طوجنــاوة شــةر  نيــة ثشــت ببةســَ  بــة و جــَي بــةجَي بكــرَي كــة بــة شــَي
شَيوةيةكي عيلمي و بـة بنةمايـةكي عيلمـي و بـاوةِرثَيكراو، لةبـةر مـةوةي بـاوةِر ثَيكـراوة مـن بـة زةرووري           

 .دةزا  كة ب َيتة ناو مةو بِرطةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خلي  عولان، كةرةمكة
 :بد عم  عثمانِرَي  خلي  بة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةَل  موالحةزةكةي من مةو جارة موالحةزةيةكي شكليية، يةعين دةبينم كةليمـةي تـةنفي  و تـةن يم زؤر    
دووبارة دةبَيتةوة، مايا مةوة ناكرَي عيباراتي تـر هـ  بكـرَي  يـةعين مةطـةر لَيذنـةي ياسـايي صـياغةيةكي         
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، بة تايبةتي ضونكة لَيك وونَيك هةية لة بةيين مةو ثرؤذة ياساية و لةطةَل مةو دانونـةي  تري بؤ بدؤزنةوة
كة لة عريادـدا دةرضـووة، بةشـَيك لـة شـتةكان هةسـت دةكـةم دووبارةيـة، بؤيـة مةطـةر صـياغةي طوجنـاوتر             

 .هةبواية لةاليةن لَيذنةي ياساييةوة من ثَيم باش بوو، زؤر سوثاس
 :نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

 .شةو  حممد، كةرةمكة
 :بةِرَي  شةو  حممد غريب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةك بةِرَي تان ماطادارن مةو بِرطةية يةكَيكة لةو بِرطانةي كة دةبَي زؤر بة وردي كاري لةسةر بكرَي، ضونكة 

انـةي كـة وةري   مةصريي عةمةلييةي مينتيخابيةكة دةستنيشان دةكا ، لةو حاَلةتةشدا دةبَي مـةو مةعلومات 
بالتعراون و  )دةطري، مةعلوماتَيكي زؤر ورد بَيت، من ثَيم باشة لةو بِرطةيةدا مةو جوملةية مي اسـة بكرَيـت   

ــا،     (التنسرري  مرر  اجيئررات اةكوميررة   ــاني ميدص ــةر دامريةك ــة س ــاد دةكات ــا  ميعتيم ــةوةي مينتيخاب ــةر م ، لةب
ةســةكاني دةوَلــة  هةَلدةســ  ض لــة دادطــا، ض لــة دامريةكــاني تيريــارة، هــةروةها دامريةكــاني دةوَلــة  كــة موةز

دامريةكاني تةربية، دامريةكاني كة موةزةسةكاني دةوَلةتن هةَلدةس  بـةو كـارة، لةبـةر مـةوة ثـَيم باشـة مـةو        
 .بِرطةية مي اسة بكرَي، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ثةرلةمان لَيذنةي ياسايي وةَلامتان بؤ وةَلامي بةِرَي ان مةنداماني 
 :لَيذنةي ياسايي/ ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان، سةبارة  بةم طفتوطؤية تَيروتةسةلة دةربارةي تةسـريي  و تةحديسـي سـريلي    

ةي كـة تـا مَيسـتا كرايـة     ناخب ، مةوة بةشَيكي زؤر طرنطة لة ثرؤسةي هةَلبـذاردن، مَيسـتا مـةو هةَلبذاردنانـ    
نووسينطةكاني كؤمسيؤني باَلاي هةَلبذاردني عرياق لة ثارَي طاكاني هةرَيمي كوردستان بـةو كـارة هةسـتاون،    
كارَيكي طرنطة، زؤرجاران كة هةَلبذاردن دوادةخرَي هؤي سـةرةكي مةوةيـة كـة مـةو ثرؤسـةية ثَيويسـ  بـة        

ةر لة نوَي ثَيويس  بة نوَي كردنةوةيـة مـةو سـري نة، بـ انن     ماوةيةكي زؤرة، لة هةر هةَلبذاردنَيكي نوَي س
ضةند كةس مـايف هةَلبـذاردني هةيـة، مـايف دةنطـداني هةيـة، يـاخود خؤثاَلـاوتين هةيـة، بؤيـة مـةوة طـةلَيك             
طرنطة، بةَلام مةو وردةكارييةي بةِرَي تان باستان كرد هـةموو لـة نـاو مـةو ياسـاية جَيـي نابَيتـةوة، مَيمـة لـة          

ــة      (1)بِرطــة  ــة  هةيــة ب ــي تايب ــا ، ني ام ــة دةربك ــةوا مةن مي ــتةية ك ــةو دةس ــان دا م ــة ماسم ــةو ماددةي ي م
تةحديسي سريلي ناخب ، مةو وردةكارييانة هةموو لةوَي جَيي دةبَيتةوة، نـاتوان  مَيمـة، دواي مـةوة مَيمـة     

ي سريلي ناخب ، مَيسـتا  ماسمان دا بةو دةستةية كةوا مةن مية دةربكا ، يةك لةو ني امانة، ني امي تةحديس
لة موسةوةزييةي عرياديش دةريان كرديية، كاري ثَي دةكرَي و ثةيِرةو دةكرَي، سةبارة  بةوةي كة باس كرا 

يـة  (حديثرة )، مـةو  (وف  صيغ مناسبة و حديثرة )يان ( روجب)وةساميلي مةلكبؤني زياد بكةين، كة دةَلَيت 
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ؤني ثَيويست ناكا  لة هةموو شـوَينَيك بـاس بكـةين، ِراسـتة     مةو وةسامي نة دةطرَيتةوة، مَيمة وشةي مةلكب
دةدة كوردييةكة زؤر لةطةَل عةرةبييةكة يةك ناطرنةوة، بةَلام مَيمة بـة شـَيوةيةكي تـر دامانِرشـتةوة دةدـة      
كوردييةكة، كةوا مةو شَيوازة سةردةمييانة بةكار بَيت لةو كاتـةي مـةو دةسـتةية بـةو كـارة هةَلدةسـَ  بـةو        

صرريغ مناسرربة و )لــة هةَلبــذاردن، كــة ثَيــي دةوتــرَي تةســريي  و تةحديســي ســريللي نــاخب ، بؤيــة   دؤناغــة
كة مةو مةلكبؤنيية دةطرَيتةوة، ثَيويست ناكا  مةطةر وشةي مةلكبؤنيشي تَيـدا نـةبَيت،   (حديثة)، (حديثة

وازي نـوَيب ثةيـدا بَيـت،    دواتر بةِرَي َيك ماماذةي بةوة كرد كة لةوانةية مامَيري تر ثةيـدا بَيـت، يـاخود شـيَ    
هةَلبذاردن كرا، لـةو   0611مةطةر ياساكة لة ، (صيغ حديثة)يان ( مناسبةوسام  )بةِرَي ان كة مَيمة دةَلَي  

كاتة جَي بةجَي كرا، مةو كاتي ضي سةردةمييانةية و نوَيبين شَيوازة، مةسرووزة مَيمـة بـةو دةدـة يـان بـةو      
ةو شَيوازة بةكاربَينَيت، دواتـر دواي ضـوار سـاَل كـة هةَلبـذاردن دووبـارة       بِرطةية دةستةمان ثابةند كرد كة م

دةكرَيتةوة، ديسان لةو كاتي ض سةردةمييانةية، ض طوجناوة، ض نوَيية، مـةو بـةكاردَيت، ثَيويسـت ناكـا  مَيمـة      
ةكـرَي، دواتـر   هةموو وةساميلةكان لَيرة دانَي  و زياد بكةين، كة مةوِرؤ مةوة جَي بـةجَي دةكـرَي، ثـةيِرةو د   

طؤِراني بةسةردا دَيت، مامَيري نوَيب ثةيدا دةبَيت، بؤ مةو دؤناغة، بؤ مةو ثرؤسـةية بـةكاردَيت، بـاس لـةوة     
كرا كة مورةشةح  زياد بكةين، مةوة لـة بِرطـةي دواتـر، لـة بِرطـةي ضـوارةم بـاس لـة مورةشـةح  كـراوة،           

كيانـاتي سياسـي، مـةوة لـة دوو بِرطـةي جيـاواز و       لةبةر طرنطي مةو زانيارييانـةي دةربـارةي مورةشـةح  و    
 .سةربةخؤ باس كراوة، زؤر سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان، سةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ويش مةوةيـة  من دوو موالحةزةم هةية، موالحةزةيةكيان عامة، مـةجبوورم لَيـذرة ميشـارةتي ثـَي بـدةم، مـة      

لَيرة مَيمة باس لة مةوة دةكةين كة هةيسةي عوليا ميش و كارةكاني ضية  هةيسةي عوليا مـيش و كارةكـاني   
مةوةية كة مَيمة مَيستا ثَيي دادةض ، بةَلام هةيسةي عوليا بري  ية لة دوو دةزطـا، دةزطايـةكيان مةجليسـي    

و داناني ِرَينماييةكاني مةن مية، دةزطاي دووةم ميدارةي هةيسةي ثَي دةَلَين، كة دةسةَلاتةكاني جياية، كة وةك
مينتيخابيية، مةويش كة تةنفي ي عةمةلييةي مينتيخابيية، وةكـو مـةوةي بَلَيـي مـةو تةشـريع دةكـا ، مـةو        
تةنفي ي دةكا ، مةوة تةوزحيَيكـة بـؤ بـةِرَي ان مةنـداماني ثةرلـةمان، خـاَلي دووةم دةمـةوَي ميشـارةتي ثـَي          

اخب  ميعتيمـاد دةكاتـة سـةر ميدصـاميا ، مَيمـة ميدصـاميا ان نيـة مَيسـتا، ميشـاَل  ميدصـا           بدةم، سريلي نـ 
دةكرَيت لة مانطي داهاتوو، بة نيسبة  ميدصا دةسةَلاتَيكي حةصري ميتيداديية، سريلي ناخب  يةك سريلي 

ابـاتي ميتيدـادي   ناخبينة، ض بة نيسبة  عرياق بَيت، ض بة نيسبة  مَيـرة بَيـت، مـةوان بـة نيسـبة  مينتيخ     
تةنفي ي دةكةن، بة نيسبة  مةو سريلي ناخبينة، مَيمةش بة نيسبة  ميتيداداتي حمةلي خؤمان تـةنفي ي  



 110 

دةكةين، كةواتة تةنسيقيش هةيـة بـةيين هـةردووال، بِرطةيـةكي تايبـةتيمان دايـة، ميمكـان هةيـة ميعتيمـاد          
 .كة زؤر لةسةري دسة كرا، زؤر سوثاسبكرَيتة سةر مةو بابةتانة بؤ تةنسيو بة نيسبة  سريلي ناخب  

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي ناوخؤ ِرةميتان 
 :لَيذنةي ناوخؤ/ خيفر بةِرَي  ماواز عبدالواحد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
طشت مةو تَيبينيانةي خوشك و برا ثةرلةمانتارةكان باسـيان كـرد، بـة تايبـة  مـةوةي كـاك ماسـؤ و مامينـة         

ةش هاوِرابووين، بةَلام دةضَيتة بابي تةعليماتةوة، بؤية لَيرةدا هاوِراين لةطةَل لَيذنةي ياسـايي،  خانيش، مَيم
كة ماددةكة وةكو خؤي بَيت، تةنها هةماهـةنطي زيـاد بكرَيـت، بـةَلام مةطـةر لَيـرةش لـة خاَلـةكاني تـر بـاس           

 .كرابَيت، دةتوان  مةوةش نةكرَيت، هةر وةكو خؤي رَينَيتةوة، سوثاس
 :ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب

 .لَيذنةي ياسايي ماخري صياغةتان ةوَيننةوة بؤ دةنطدان، ني اميية  سةرموو
 :سعيد  كريبةِرَي  مامينة 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثرسيارةكا  بؤ كاك شَيروان، مةطةر دةسةاَلتا حةسرية، مةو سريلَيت نـاخب  مـةو بـن مـةوَيت  كؤمسـيؤنا يـا       

، دَي ضؤن مةم دَين نى كرنَى و تةن يم كرنةكا دى نى بكةين  مةظة يا وازحة ، مةظ خااَل بَيذى بااَليا عريادآ
نى كرنَى، مو تةن يم كرنا سةرَى، يةعنى نوى كرناو ضَى كرنا وَيية، مةطةر دةسةاَلتا حةسريا كـو دَى ضـةوا   

 جارةكادى وى ماسى دا ظَى كؤمسيؤنَى كو شوَد بكاتةظة  
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 لَيذنةي ياسايي ِرةميتان 
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ض كؤمسيؤني عريادي بَيت، ض كؤمسيؤني هـةرَيمي كوردسـتان بَيـت، ناوةكـان لـة دامـريةي مـةحوالي مـةدةني         

ووة، كــَي تــةواوي ســاَلي تــةواو كــرد 13وةردةطــرَي، كةواتــة ســريلي ناخيبــةكان لــةوَي هــةمووي هةيــة، كــَي   
ساَليان تةواو كردووة ناوةكانيان بَيتة اليان، بؤ مـةوةي تةحديـدي    13نةكردووة، داواي لَي دةكةن، مةوانةي 

ناخب  بكرَيت، مةوة مةوزووعَيكة ثةيوةندي بـة مـةحوال مـةدةني هةيـة، ثةيوةنـدي بـة ميدصـاوة هةيـة،         
، (سـري  النـاخب    حترديا )سةرق دةكا ، مةوة ثَيي دةَلَين بةَلام لةوانةية منتيخاباتَيك بؤ مينتيخاباتَيكي تر 

سـاَليان تـةواو كـردووة، تةحديسـةكة مةسـةلة مةوةيـة،        13بؤ مةوةي ذمارةكانيان زياد دةكا ، مةوانةي كـة  
مةوةي تر سريللي ناخب  ثةيوةنـدي بـة مـةحوال مـةدةني هةيـة، مـةحوال مـةدةنيش بـة ميدصـا دةكرَيـت،           

 .ةَلاتي حةصرية، زؤر سوثاسميدصايةكةش لة زميين دةس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، مَيستا ماخري صياغة ةوَيننةوة لَيذنةي ياسايي تا بيخةينة دةنطدان
 :بةِرَي  عوني كمال بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ادارة عملية تسجيل الناخبني وتنظيم وحتديا سجالتهم و لك بالتعاون م  اسهات املعنية-3 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةدة عةرةبيةكةية دةيكةمة كوردي

بةِرَيوةبردني ثرؤسةي تؤماركردني دةنطدةران و رَيكخس  و نوَي كردنةوةي تؤماري دةنطدةران  -3
 .بةهاوكاري اليةنة ثةيوةنديدارةكان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ا دةخيةمة دةنطدانةوة بةو صياغةيةي كة بة عةرةبي و كوردي خوَيندرايةوة، كَي لةطةَلداية بةِرَي ان، مَيست
دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، يةك كةس لةطةَلدا 

 .نيية، بةزؤرينةي دةنئ سةدةرةي سَي ثةسند كرا، بؤ سةدةرةي ضوار كةرةم بكة
 
 

 :ِرَي  عوني كمال بةزازبة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .تنظيم و تنفيذ عملية تسجيل و تصدي  الكيانات السياسية و اإلئتالفات و التصدي  على قوائم املرقحني 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سـندكردني دـةوارةي سياسـي و كؤبةنـدةكان و     ِرَيكخس  و جَي بةجَي كردني ثرؤسـةي تؤمـاركردن و ثة   -4

 .ليس  ثاَلَيوِراوان و كانديدةكان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي، سةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ة بكرَيـت، دواي  مي اسـ ( تصـديو )مَيمة ثَيشنيارمان كردووة كة ميعادةي صياغةي ماددةكة بكرَيتةوة، وشـةي  

ــةي  ــريي )وش ــة      (تس ــةي ك ــةو بةِرَي ان ــووة ل ــةمان وةرطرت ــةو مةعلومات ــةي زؤري م ــ  زؤرب ــةش بةِراس ، مَيم
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شارةزاييان هةية لة مةسةلةي كؤمسيؤن لة ناو هةرَيمي كوردستان، مةوان وتيـان ثَيمـان باشـة مـةوة مي اسـة      
 .بكرَيت، بؤ ميش و كاري مَيمة ماسانكاري دةكا ، زؤر سوثاس

 :ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب

 .لَيذنةي ناوخؤ، سةرموو
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هي  تَيبينيمان لةسةر نيية، تةنها مةوة نـةبَي كـة ثشـتطريي لـة ِرايةكـةي لَيذنـةي       ( 4)سةبارة  بة بِرطةي 

 .، زؤر سوثاس(تصديو)ياسايي دةكةين، بؤ زيادكردني وشةي 
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

عبد إبراهيم، مارام دـادر،  . بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان، مةوانةي دةيانةوَي دسة بكةن، عمر عبدالع ي ، د
هاذة سليمان، تارا مةسعةدي، شلَير حممد، شوان كريم، عمر نورةديين، عمر عبدالربن، شو  حممد، حـاكم  

 .ِرزطار، سةرموو
 :لدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  بهاءا

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــة         ــرد، كردمان ــةمان الب ــةنفي  و تةن ميةك ــةي ت ــؤِري، كةليم ــوومان ط ــةي ثَيش ــة بِرط ــةي (بدارة)مَيم ، كةليم

ميـدارةمان لـة جَيــي دانـا، لةبــةر مـةوة نــةوةكو بةسـةريدا تَيثـةِرين، لَيــرة ثـَيم باشــة ، كةليمـةي تــةنفي  و         
، ضونكة مةمة بـاس لـة   (تسجيل الكيانات السياسية)يةكسةر بَلَي  تةن يم و عةمةلية هةمووي البةين، هةر 

بدارة عمليرة تسرجيل   )تةسرييلة، ميب مةطةر دةرارة باسـي كةليمـةي عامـةش لَيـرة بـَي، ثـَيم باشـة بيكةينـة         
 .، وةكو بِرطةي ثَيشوو، زؤر سوثاس(الكيانات السياسية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .عبد، سةرموو. ِرَي دار د
 :عبد إبراهيم علي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةَل  منيش ثشتطريي لةو ِراية دةكةم بةِراس ، تةن يم كة لةو سَييةم خاَلةدا دووبـارة بؤتـةوة، بـةِراي مـن     
ميدارةكة بةسة، ضونكة مةطـةر لَيـرة تةسـرييلي كيانـاتي سياسـية، هةَلبةتـة سـةردي هةيـة لةطـةَل تةسـرييلي           

ةســرييلي نــاخب  ميدتيمــال مــةركي زيــاترة، تــةن ميي دةوَي، ِرَيكخســتين دةوَي، بــةَلام تةســرييلي  نــاخب ، ت
كياناتي سياسي مةوةندة زةبةتةي ناوَي، يةعين مةوةندة موعةدةد و ماَلؤز نيية، بؤيـة تـةنها ميـدارةكردن    

كاسيـة لَيـرةدا، زؤر   ، (بدارة تسرجيل الكيانرات السياسرية و التصردي  علرى قروائم املرقرحني       )بةسة بةِراي مـن،  
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس، كاك مارام، سةرموو
 (:مارام)بةِرَي  عيوب نعمت دادر 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلــ  مــن ثرســيارَيكم لــة لَيذنــةي ياســايي هةيــة، مــةويش مــةو بِرطــةي ضــوار، لةطــةَل زيــادكردني وشــةي     

ــرة، مةطــةر   ( 3)و ( 0)بِرطــةي لــة ( 2)ثةســندكردن، لــة مــاددةي   دووبــارة بؤتــةوة، تَيكةَلاوييــةك هةيــة لَي
دايبنَي  بة مةرك، لةوالوة مَيمة جـارَيكي تـر دووبارةمـان كـردووة كـة صـةَلاحيةتة، مايـا كاميـان شـوَينَيكي          

  زؤر كة بري  ية لة صةَلاحيةتي مةو هةيسةية( 2)طوجناوة  لَيرة وةكو مةرك دابندرَي  ياخود لة ماددةي 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .هاذة خان، سةرموو
 :مصطفى بةِرَي  هاذة سليمان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي سـاَلي  (17)من ثَيشنيار دةكةم لة كؤتايي بِرطةكة مةوةي بؤ زياد بكرَي، بة ثَيي دـانوني مـةح اب، ذمـارة    

 .س، كة مَيستا لة كوردستان كاري ثَي دةكرَيت، سوثا1993
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تارا مةسعةدي، سةرموو
 
 

 :بةِرَي  تارا حس  مةسعةدي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بدارة تسررجيل الكيانررات ) هــةرواي بــة بــاش دةزا ، هــاوِرام لةطــةَل هاوكارةكــا  كــة ثَيشــبيش بــاس كــرا، كــة 
 .، سوثاس(نيواألحزاب السياسية و اإلئتالفات و التصدي  على قوائم املرقح

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .شلَير خان، سةرموو
 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زياد بكرَي، بؤ ( الشخصيات املستقلة)، مةطةر (الكيانات السياسية و اإلئتالفات)بة نيسبة  مةو ماددةية دةَلَي 

وتصـديو علـى دـوامم    )َيمـة لـة مينتيخاباتـدا بينيمـان،     مةوةي دوايي موشكيلة دروست نابَي، ضونكة جارَي م
بةسة مةو جوملةية بة نيسبة ، ثرسيارةكةم لة ليذنـةى ياسـايية مـةو مـةوزوعى نةزاهـة  يـان       ( املرشد 
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ى بـةعر و مـةو شـتانة دوايـى لـة مةن ميـة و شـتةكانيان دةردةضـَيت، يـةعنى بـؤ مـةو            (اجتثاث)دواى مةوة 
 .مورةشةحانة، سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  
 .كاك شوان سةرموو

 :بةِرَي  شوان كريم كابان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، مةوةى شلَيرخان طوتى منيش هةمان ِرام هةبوو كة مةشخاس زياد بكرَيت، كـة بـة ثَيـى ياسـاى     

  بَيـت بـة تـةنها    هةَلبذاردن تاكة كةسيش ماسى مةوةى هةية خـؤى بثـاَلَيوَى مـةرج نيـة كيانـا  و ميست سـا      
 .بةشدارى هةَلبذاردن بكا ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمر سةرموو
 :(نورةدينى )بد ام  خدر بةِرَي  عمر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــارة       ــى دووب ــةوارةى سياس ــةمكى د ــار زاراوةو ض ــةندين ج ــاكةدا ض ــِرؤذةى ياس ــةناو ث ــة ل ــت ك ــى دةكرَي تَيبين
ِرةمى من ثَيويست بة ناساندن دةكا ، واتة تةعريفَيك هةبَيت بؤ مـةوةى كـة دـةوارةى سياسـى     بؤوةتةوة، بة

مةوةية كة ضةند ثرسيارَيك دَيتة ماراوة سةبارة  بةو موستةَلةحة و / يان كيانى سياسى ضية  خاَلى دووةم
، يـان دـةوارةى   سـيفةتى بـة سياسـى بـوون    بةو ضةمكة، مايا تةنها بةشـدارى كـردن لـة ثرؤسـةى هةَلبـذاردن      

سياسى بـوون دةبةخشـَى بـة اليةنـةكان يـان نـا ، يـان تـةنها سياسـى بـوون كـور  دةكرَيتـةوة، بـؤ ثرؤسـةى               
هةَلبذاردن ، بة رةمى من نةخَير، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة لةوَيـدا كيـانى سياسـى يـان دـةوارةى سياسـى       

كة دةَلَي  كيانى سياسى يان دةوارةى سياسى،  بطؤِرَيت بؤ دةوارةى مينتيخابى، دةوارةى هةَلبذاردن، ضونكة
زياتر دةبَيت رةبتى بكةينةوة بة اليةنة ياساييةكةى، واتة مةو حي بة سياسـى و ثارتـة سياسـي و كؤمـةَل و     
ــةتى       ــةوان مؤَل ــيةكان، م ــة سياس ــيةكان و كؤمةَل ــة سياس ــاى ثارت ــوَيرةى ياس ــة ط ــة ب ــيانةى ك ــراوة سياس ِرَيكخ

ش هةَلبذاردن و دواى هةَلبذاردنيش مةوان بةردةوام دةبن لةضـاالكى سياسـى، بـةاَلم    كاركردنيان ثَيدراوة، ثَي
كة دةطوترَى دةوارةى هةَلبذاردن، تةنها بةشدارى لة ثرؤسةى هةَلبذاردن دةكا ، مةرج نية ثـَيش بةشـدارى   

يش وةكـو  كردن لة هةَلبذاردن مةو كيانى سياسـى بووبَيـت، مـةرج نيـة دواى بةشـدارى كـردن لـة هةَلبـذاردن        
كيانى سياسى درَيذةى بوونى خؤى بدا  و رَينَيتةوة، لةاليةكى تر دةبين  مةوانـةى كـة بةشـدارى دةكـةن     
لة ثرؤسةى هةَلبذاردن، مةرج نية بة طوَيرةى ياساى ثارتة سياسيةكان مةوانة دةوارةى سياسى بن، لةوانةية 

ى هةردوو الى بةيةكـةوة كـؤ دةبَيتـةوة، بؤيـة     مةوانة مةشخاصى تةبيعى بن، بةاَلم كة دةطوترَى كيانى سياس
من ثَيشنيار دةكةم و بـة ثَيويسـتى دةزا  كـة مةمـة واتـة ضـةمكى دـةوارةى سياسـى بطؤِرَيـت بـة دـةوارةى            

 .هةَلبذاردن، زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر عبدالربن سةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالربن على
 .نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما

عمرل تسرجيل وتصردي  الكيانرات السياسرية واالئتالفرات و       ، تنظريم و تنقيرذ  )من ثَيمواية بة تةمكيـد لَيـرة    
دَيتة كايةوة، بة تةمكيد لَيرة ليذنةى ياسـايى دةسـتيان خـؤش بَيـت لَيـرة لـة كـاتى خؤيـدا         ( قوائم املرقحني

صـوليب ميشـى مـةو مفةوةزييـة كـة      دواى كةليمةى تةسريي ، تصديقى  هَيناوة، ضونكة مةوة بة تةمكيـد لـة   
هةَلبســتَيت بــة ِرَيكخســتنى وة تةســريي  كردنــى مــةم كيانــا  و مــةح اب و مــةو ميستي ساتانــة، وةهــةروةها   

تةنفيذ، بة تنظيم و تنفيذ داميمةى مورةشةح ، لةبةر مةوة صولبى ميشةكةى خؤيةتى كة رَينَيتةوة بة 
، بـة واتـا وةك تةصـديقةكةى مـةو     تالفرات وقروائم املرقرحني   عملية تسجيل وتصدي  الكيانات السياسية واالئ

 .سةريشى لةسةرال بيَيت، زؤر سوثاس
 :بةرٍَِِي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شةو  حممد سةرموو
 :بةِرَي  شةو  حممد غريب

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .دسةكا  لةاليةن كاك عمر كرا، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سةرمووحاكم رزطار 

 
 :بة سعيد بةِرَي  رزطارحممدام 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
منيش هاوِرام لةطةَل مامؤستا عمر نورةدينى، لةطةَل شلَيرخان، لةسةر مةسةلةى داخ  كردنى مةشخاس، وة 
تةعريو كردنى كياناتى سياسـى لـة دواى كيانـاتى سياسـيش ميستي سـا  هـاتووة، ميستي ساتةكـة مةبةسـتى         

، موجةرةد ميستي سا ، ميستي سا  ضؤن ، دواى مةم جيهةتانة مةم هةيسةتة، مةمة ميريازة مةدا  بةو ضية 
هةيسةتانة بؤ مةوةى داخلى ميينتيخاباتةكة بنب، يان خؤيان لة شوَينَيكى تر مةو هةدةيان ثَى دراوة و دَيـن  

مان هـةدى ميريازةيـان هةيـة ،    مةم تةن ميى دةكا ، مةو تةسرييلى دةكـا ، مةمـة مةسـةلةيةكى موهيمـة، مـة     
مةطةر مةم ميريازةى نةداتَى ميب مةحروم مةبَيت لة مينتيخاباتةكـة يـان نـا ، مـةم نودتةيـة زؤر طرنطـة كـة        
ثَيويستة زياتر لةسةرى بوةست ، بـةرةمى مـن مـةبَيت مـةو دوو، سـَى شـتة واز  بَيـت، ِرةنطـة مةطـةر بَلَيـى           

 تةنفيرذة ؤ ضـية، دووبـارة مةبَيتـةوة، ثَيموايـة مـةو كةليمـةى       يـش نـازا  لـةوَى بـ    تةنفيرذ ، كةليمةى تنظيم
يةكةى، يةعنى جَيبةجَيى دةكةى، جيهةتَيكى تر تةنفيذعةمةليةى تةسريي ، كة تؤ  تنفيذمةبةست ضية ، 
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داميمـةن جيهـةتَيكى تـر هةيـة      تةنفيرذ مةمر  بةسةرا ناكا ، بؤ خؤ  بـةو كـارة هةَلدةسـتيت، كـة مـةوةى      
ةكـة بـةرةمى   تةنفيذجَيبةجَيى دةكةى، كة بةو كارة هةَلدةستيت، مةَلَى تتود مايلى، مةمر بةسةر تؤ دةكا  

عملية تسريي  االشخا  او اجلهة التى يا حو مشاركة  تنظيممن لة شةوَينى خؤى نية، دوايى مةطةر بَلَييت 
تـووة، يـان مـةم مـةو     االنتخابا ، مةطةر وامان طو ، حبو يا حو املشاركة، لة شوَينَيكى تر مةو حةدةى وةرطر

 .حةدة مةدا ، حةزةكةم مةوة ِروون بَيتةوة، من تؤزَيك غموز هةية لةالم، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى وةاَلمتان بؤ وةاَلمى بةِرَي ان مةندامانى ثةرلةمان
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ينيةكان تايبة  بوو بـة وشـةى رَيكخسـ ، جَيبـةجَى كـردن بطؤِردرَيـت بـؤ وشـةى بـةِرَيوةبردن،          زؤر لة تَيب

لةبةر مةوةى لة بِرطةى ثَيشوو ماددةكةمان بةو شَيوةية داِرشتةوة كرا بة بةِرَيوةبردن، بـةاَلم مايـا لَيـرة كـة     
ِرَيوةبردنةكـة، هـةمان شـوَينى    باس لة تؤماركردنى دةوارة سياسيةكان دةكةين و ثةسةند كردنيـان، لَيـرة بة  

ِرَيكخس  و جَيبـةجَى كردنةكـة دةطرَيتـةوة يـان نـا ، بـاس لـةوة كـرا كـة بـة ثَيـى وشـةى دـانونى مـةح اب               
بِرطةيةك زياد بكرَيت لة كؤتايى مةو بِرطةية، دانونى مةح اب زياد بكرَيت، بةِرَي ان دانونى مةح اب، بـاس  

، وة لةوانةيــة هةنــدَيك دــةوارةى سياســى بةشــدارى بكــةن لــة  لــة مــةح اب دةكــا ، نــةوةك كيانــاتى سياســى
هةَلبذاردن، تؤمار نةكراون لة ح ب، مؤَلةتيان وةرنةطرتووة، يـان خؤيـان نـةيان ويسـتووة كـة ببنـة حـ ب،        
وةكة ثَيناسةى ح ب كراوة هةموو ح بَيك كيانى سياسية، بـةاَلم هـةموو كيـانى سياسـى، دـةوارةى سياسـى،       

ر بَلَي  بة ثَيى دانونى مةح اب مةو بِرطةية زياد بكـةين، مـةوة دةكـا  رٍَِِيطربـووى لـة      ح ب نية، بؤية مةطة
بةر دةم بةشدارى كردنى دةوارة سياسيةكان لة ثرؤسةى هةَلبذاردن تـةنها ِرَيطةتـدا بـة ح بـةكان، بـاس لـة       

داوا ثَيشـكةش مـةو   مةرجةكان كرا، كَى خؤى هةية ، كَى ماسى هةية ، بةشدارى بكا ، يان تؤمار بكا ، يـان  
دةستةية بكا ، اليةنةكى تر هةيـة مـةو دةسـتة تةحديـد دةكـا ، بـةِري ان هـي  اليةنـةك نيـة، تـةنها ياسـا            
هةية، مَيمـة ياسـاي هةَلبـذاردنى ثةرلـةمانان هةيـة، ياسـاى هةَلبـذاردنى مةجنومـةنى ثارَي طاكانـان هةيـة،           

ى مــاسى مــةوةيان هةيــة بــؤ تةرشــيح كــردن، بــؤ  كةلــةو دوو ياســاية مةرجــةكانان دانــاوة، بــؤ مــةو كةســانة 
دةنطدان، مةوة تةنها مةو دةستةية ميكاني مةكةو شتة تةكنيكيةكةو مةو اليةنة دةكاتن، تةساصـيلةكانى تـر   
و وردةكاريــةكانى تــر مــةوة دــانونى مينتيخابيــة، هــةر اليــةنَيكى ترمةطــةر هةَلبــذاردنى ثةرلــةمان بــوو بــؤ   

ــتان،    ــةمانى كوردس ــة، ثةرل ــةمانى      نوون ــابى ثةرل ــانونى مينتيخ ــى د ــة ثَي ــا ، ب ــةكان دةربك ــت مةن مي دةبَي
ــيم        ــة يف ادل ــوان  املرعي ــو الق ــؤى داوة، وس ــان ب ــة دةنطم ــةو ماددةي ــةكى م ــة ي ــة بِرط ــةروةك ل ــتان، ه كوردس
كوردستان، مةطةر ياساي هةَلبذاردنى مةجنومةنى ثارَي طاكان بـوو، دةبَيـت مةن ميـةكانى دةربكـاتن، بـة ثَيـى       

ى مينتيخــابى، جملـر حماســةزا  مـةوة تةحديــد دةكـا  كــة بـةض شــَيوةيةك تؤمـاركردنى مــةو دــةوارة      دـانون 
ــة          ــذاردن، بؤي ــة هةَلب ــةن ل ــدارى بك ــة، بةش ــان هةي ــوانن و ماسي ــة دةت ــي  ك ــة دةب ــةو اليةنان ــيانة و م سياس
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كـردووة،   مةرجةكانى مورةشةح  باس ناكرَيت، ياساي تايبةتى خؤى هةية، هةر مةوةندةم الى خؤم تؤمـار 
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ناوخؤ رةميتان

 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وةكــو خــؤى رَينَيتــةوة، تــةنها مــةو ثَيشــنيازةى بــةِرَي  كــاك عمــر نــورةدينى   4مَيمــة ثَيمــان باشــة بِرطــةى 
ى بنووســرَى دــةوارةى هةَلبــذاردن، وة دةكرَيــت لــةناو  ثشــتطريى َد دةكــةين، كــة لــة جيــاتى دــةوارةى سياســ 

كةوانةيةكيش تةعريفى مةوة بكرَيت، ضونكة دةوارةى هةَلبذاردن شةر  نية بـةس حـ ب و كؤمةَلـة بَيـت،     
بةَلكو لة شةخسياتيش دةوامم تةدديم دةكةن، بؤ مةوةى بةشدارى لة هةَلبـذاردن بكـةن، لـة دواى دـةوارةى     

رَيتةوة، دةوسـَيك بكرَيتـةوة جـا ض شةخسـيا  يـان كؤمةَلـة يـان حـ ب بـَي ، بـؤ           هةَلبذاردن كةوانةيةك بك
مةوةى تةعريفةكةى شام  بَيت، موهيم مةوةية شةخسياتيش بطرَيتةوة، تةنها ح ب نةطرَيتةوة، يان تـةنها  

 .دةوارةيةكى سياسى نةطرَيتةوة،  زؤر سوثاس
 :بةرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عونى سةرموو

 
 
 
 

 :  عونى كمال سعيد بةزازبةِرَي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دواى ِراوَيــذ كــردن لةطــةَل مةنــدامانى ليذنــةى ياســايى و ليذنــةى نــاوخؤ، ثَيشــنيار دةكــةين صــياغةكة بــةو  
 سـا   والتصـديو   تسريي  الكيانا  السياسية واالمت )شَيوةية بَيت، مةطةر مةندامانى ثةرلةمان دبوَليان كرد، 

 (.رشد على دوامم امل
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَي  سكرتَيرى ثةرلةمان موداخةلةى هةية، كةرةمكة
 :بةِرَي  سرست ابد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
هةر لة مَيذة كاتى دانانى دانونى عريادـيش مَيمـة رةميـةكى تايبـة ان هـةبوو، كـو كةليمـةى كيـانى سياسـى          

و نابَيت، ح ب كيان سياسية، تةن ميةكة بةردةوام دةبَيت، ثـَيش هةَلبـذاردن و   لةسةر مةو دةواميمانة تةتبي
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ثاش هةَلبذاردن، بةاَلم ضوار برادةران، ثَينج لة برادةران خؤ ِرَيك دَيخن، داميمةيـةك دروسـت دةكـةن، ثـاش     
َيك ب ـَيت  هةَلبذاردن يةكةك بةسةر دةكةو ، ضوارى تر دةضنة ماَلى خؤيان، دوورنية هةر عي داتيشيان ت

و لة يةكبى عاج  بن، ضـونكو دةرنةضـوون، لةبـةر مـةوة كةليمـةى كيـان سياسـى لةسـةر مـةو دةواميمانـة،           
كيان سياسـى ح بـة،   : بةِرةمى من شتَيكى غةَلةتة، من لةطةَل رةمى كاك عمرم، ضونكو بةردةوام نابَيت، دوو

، كيــانى سياســى خــازعى دــانونى مــةو مفةوةزيــة، مــةو هةيسةيــة هــةق نيــة ميريــازة بــة كيــان سياســى بــدا  
جةمعيا  و مةح ابة، مةوانة ميريازةى ثَى دةدةن، مةوة وةك ميريازةى لَيدَيت، باشة مةطةر هـاتو مـةو كيـانى    
سياسية يةك دةرضوو، بةاَلم تةن يم بةردةوام بـوو، تَيـك نةضـوو مابـةينيان، مـَى مـةوة دةبَيتـة تـةن ميَيكى         

ليمةى كيانى سياسى من ميشم ثَيـى نيـة كـو لـة بةغـدا مـةوة بـةكار        سياسى كة ميريازةى نية، لةبةر مةوة كة
دَينَيت، خؤ شةر  نية هةموو شتيكى بةغدا ِراست بَيت،  بةرةمى من يان ببَيتة داميمةى مينتيخـابى، دوور  
نية باشب بَيت، شاملى هةموويانة، هةتا شاملى مةح ابيشـة، داميمـةى مينتيخـابى حـ ب ثَيشكَيشـى دةكـا ،       

 .دةكرَيت، شاملى مةح ابيشة و شاملى غةيرى مةح ابيشة، زؤر سوثاستةصديو 
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مَيستا ثَيشنيارى كاك سرست سكرتَيرى ثةرلةمان دةخوَينمـةوة، مةطـةر مةنـدامانى ثةرلـةمان دبوَليـان كـرد،       

 (. سا  وتصديقهاواالمتتسريي  القوامم االنتخابية ) دةنطى ثَى دةدةين،
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي ان دةخيةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة  سوثاس، كـَى لةطـةَل دانيـة تكايـة     
 .دةستى بةرز بكاتةوة، سوثاس، بةكؤى دةنئ ثةسةند كرا، بؤ خاَلى ثَينج كةرةمكة

 
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .ةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانب
 .تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل مراقبري االنتخابات و املنظمات واالعالميني الدولية واحمللية - 2
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
َيكخراوةكـان و  ِرَيكخس  وجَيبةجَى كردنى ثرؤسةى تؤماركردنى ضاودَيرانى هةَلبذاردنى ِر: بِرطةى ثَينريةم

 .ميدياكانى نَيو دةوَلةتى و ناوخؤ
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رةميتان لةسةرى كاك شَيروان سةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةرٍَِِي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .مَيمة تةميدى مةو سةدةرةيةمان كردووةو هي  م حةزةيةكمان نية
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ناوخؤ سةرموونليذنةى 
 :بةرٍَِِي  شؤرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .لةطةَل دةدى بِرطةكةين، كةلة مةصَلى ثِرؤذةكةدا هاتووة، هي  تَيبينيةكمان نية

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
، مـةو   بةِرَي ان مةندامانى ثةرلةمان كَى مةيـةوَى لةسـةر مـةو خاَلـة دسـة بكـا ، سـؤزان خـان لـةوَيوة نـاو ،          

ج ل على، تارا مةسعدى، حاكم  عثمان،بةِرَي انةى ويستوويانة دسة بكةن، سؤزان شهاب، مةظ  عمر، خلي  
 .رزطار، ناسك تؤسيو، حممد شارةزوورى، سؤزان خان كةرةمكة

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من لَيرة عملييـةى   مات واالعالمني الدولية واحمللية،تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل مراقبى االنتخابات واملنظ
تسريي  جـارَيكى تـر مةكةوينـةوة مـةوةى كـة مةمانـة، مةسـةلةن مونةزةمةيـةك ضـؤن مةضـَيت نـاوى خـؤى             

ةو جارَيكى تر و تةسـرييلةكة البيَيـت،   تةنفيذتسريي  دةكا ، بةَلكو دةبَيت مةمان تةن ميى مةوة بكةن، مةو 
، مـةوة بةسـة، بـةو شـَيوةيةى َد     قراف مراقبى االنتخابات من املنظمات واالعالمينيتنظيم عملية اهةر بَلَي 

ــؤى       ــريي ، خ ــونكة تس ــا ، ض ــت ناك ــةعنى ثَيويس ــت، ي ــةس    منظمررة مسررجلة بَي ــةمان ب ــراوة، م ــريي  ك ، تةس
هةرمةوةندة مةضن مةيانةوَيت بَلَين مَيمة لةطةَلتان هاوبةشةب  لة مورادةبة كردنى مةم ثرؤسـةية، يـاخود   

ؤمةَلَيك مونةزةما  هةية، ميشيان بةس مةوةية كة مورادةبةى ميشراسى مينتيخابا  دةكـةن، مةمـة خـاَلى    ك
كةمثـةينى هةَلبذاردنـةكان، ِرَيكخسـتنى     تنظيم عمليةيةكةم، من ثَيش مةم خاَلة ثَيشنيارَيكمان هةية، كةوا 

يساسي مةوانـةوة، ضـونكة دةبَيـت    ثِرؤسةى كةمثةينى هةَلبذاردنةكان، ضونكة مةويش دةكةوَيتة زمنى ميخت
ــك        ــؤن ِرَي ــتَيت ، ض ــةى دةوةس ــا  ، ك ــَى دةك ــت ث ــةى دةس ــةوةى، ك ــةر م ــةن لةس ــةعليما  دةربك ــةَلَيك ت كؤم
دةخرَيت ، لةكاتى تةجاوزاتا، مةمةش مةبَيت بكرَيـت بـةخاَلَيك ميـ ا سـة بكرَيـت، لـة بـةينى خـاَلى ضـوار و          

 .ثَينريا، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 . خان سةرموومةظ 
 :بةِرَي  مةظ  عمر ابد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لَيـرة هـةَلبطريَيت، ضـونكة     تنفيرذ منيش هاوِرام لةطةَل سؤزان خان، لةطةَل رةمى سؤزان خـان، كـة وا وشـةى    

كردنى ضـية يـةعنى ، مـةو     تةنفيذكردو تسرييلت كرد، مورادبينةكان  تنظيمحل ثَيويست ناكا ، كةتؤ تةواو
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لَيرة واب ا  جَيطاى خؤى نيـة، وةهـةروةها مـن لةطـةَل مـةوةم كـةوا مـورادبى مينتيخابـا ، كيانـاتى           وشةية
ــيى و مونــةزةماتى موجتةمــةعى مــةدةنى و مونــةزةماتى دةولــيش دةطرَيتــةوة، وابــ ا  كةليمــةى         سياس

َل مـةوةم منـيش،   مونةزةماتيش لَيرةدا مةطةر البيَي، ضونكة بوونى و نةبوونى هةروةكو يةك مةبَيت، لةطة
ثشتطريى رةميةكةى سؤزان خان دةكـةم، كـةوا حةملـةى مينتيخابـا  يـاخود حةملـةى ميع مـى مينتيخابـا          
ــةم        ــتؤى م ــة مةس ــت و بكةوَيت ــارى بكرَي ــةى دي ــةن يم كردنةك ــت و ت ــاوى بهَينرَي ــرةدا ن ــت، لَي ــةن يم بكرَي ت

 .دةستةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرموو سوثاس، جةالل على
 :عبداه  ل علىبةِرَي  ج

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
املنظمررات املدنيررة ، يــان بَلَيــى واملنظمررات  ون العالقررةتســريي  مرادبــى االنتخابــا   تنظرريمبــةِرةمى مــن مــةو 

 ون ، ضونكة لـة كوردسـتانا، لـة هـةرَيمى كوردسـتانا بةسـةدان ِرَيكخـراو هةيـة، مةطـةر          واملهنية  ون العالقة
نةبَيت ضؤن تةسرييلى مةكةى، مةو مةسـةلةى مـةو اع مـ  الـدول  وا لـ ، مـةوةش دةواعديـةن         القةالع

 .واب ا  ِرَيك نية، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَي  تارا مةسعةدى كةرةمكة
 
 
 

 :بةِرَي  تارا حتس  مةسعةدى
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

خان و سـؤزان خـان، زؤر شـت بةِراسـتى لَيـرةدا لـةو عةمةلييـةى هةَلبذاردنـةدا         منيش هاوِرام لةطةَل مةظ  
ثَيويستمان بةروون كردنةوةو بة دانانى مةو ثرؤسةية بة ثَيى مةو تةعليماتةى كة لةطـةَل مـةم هةرَيمـةمان    

ة دةطــوجنَى، لةطــةَل مــةعايرى دوةد ِرَيــك بكــةوَيت، هــةمووى بــة شــَيوةيةك دةبَيــت بكرَيــت، مــةو كةمثينــ   
رَيكخستنةى كة بؤ هةَلبذاردنةكة، تاكو بتـوان  بـة ِرَيكـى مـةو شـتانةى كـة تؤزَيـك نامؤيـة مَيسـتاش لـةناو           
مَيشكى زؤرَيـك لـة مةندامةكانانـدا، هـةمووى بـة ِرَيـك و ثَيكـى بكرَيـت بـة ثَيـي مـةوةى كـة دادةنرَيـت، وة              

تة كة مةبَيت، مةطـةر داش نـةنرَيت   ميدارةى تةسريي  كردنةكة هى مينتيخابا  واب ا  خؤى هةر مونةزةما
 .مونةزةماتةكة، ميع ميةكان لة ِرووى دوةليةوة وة حمةليةوة دابنرَيت كاسية، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ناسك تؤسيو سةرموو
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 :بةِرَي  ناسك تؤسيو عبدالكريم
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ؤسةى تؤمار كردنى ضاودَيرانى هةَلبذاردن دةكا ، بةاَلم ديارة خاَلى ثَينريةم مورةشةحى مةوَيت، باس لة ثر
لَيــرة كــة دةخوَينيتــةوة وا هةســت دةكــةى دةَلَيــت، تؤمــار كردنــى ضــاودَيرانى هةَلبــذاردن و ِرَيكخراوةكــان،    
ِرَيكخراوةكان تةسرييليان ناوَيـت، بؤيـة مـةبَيت بَلـَي ، ِرَيكخسـ  و تؤمـاركردنى ضـاودَيرانى هةَلبـذاردن لـة          

رى دـةوارة سياسـيةكان و ِرَيكخراوةكـانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى و ميـدياكارانى نَيودةوَلـةتى ونـاوخؤيى،         نوَينة
يةعنى مةو واوة زيادة، واى كردووة مةَلَي ، تؤ لَيرة باس لة تةسرييلى ِرَيكخراوةكـان دةكـةى، نـةوةك مـةوان     

بذاردن لة نوَينةرى دـةوارة سياسـيةكان   مةوان وةكو ضاودَير وابن، بؤية مةطةر بكرَيت بَلَي  ضاودَيرانى هةَل
 .و ِرَيكخراوةكان و ميدياكارانى نَيودةوَلةتى و ناوخؤيى، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .حاكم رزطار سةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممدام 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ريراماتى موشارةكة كردنةكة، مةوان ببورة من ثَيمواية تةن ميى ميريراماتى موشارةكةكة بكا  مةم، يةعنى مي
ــةكان،     ــةكان موراديبـ ــةزةماتى دةود ميع ميـ ــةعايرى مونـ ــى مـ ــة ثَيـ ــةزةماتى دود بـ ــة، مونـ ــةديان هةيـ هـ
مورةشةحةكان مورادبى خؤيان هةية، كيانةكان مورادبى خؤيان هةية، بةاَلم مـةم تـةن ميى ميريرامـاتى مـةو     

دود، مينريـا مةطـةر بـةو جـؤرة صـياغة بكرَيتـةوة،        موشارةكةية دةكـا ، لةسـةر صـعيدى داخلـى و صـعيدى     
، تنظرريم  اجررراءات مشرراركة املررراقبني واالعالمررني علررى الصررعيدين الرردوىل والررداخلى يف العمليررة االنتخابيررة    

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .حممد شارةزوورى سةرموو
 (شارةزوورى)بةِرَي  حممد ابد على

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل مراقبى االنتخابات واملنظمات ثَيمواية خاَلى ثَينج بكرَيت بة دوو بِرطةوة، من 

ــةو ميست ســا  و كيانــاتيش    واالعالمررني الدوليررة واحملليررة وممررثلني عررن الكيانررات واالئتالفررات       ، ضــونكة م
لية اةمرالت االنتخابيرة والقيرامل    تنظيم عممومةسليان هةية لةوَى، كة مواسةدةتى لةسةر بكا ،  خاَلى دوو، 

 .، سوثاسسراقبتها
 :بيةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةميتان، دةربارةى موداخةلةى مةندامانى ثةرلةمان، سةرموو
 : بدام  عثمانبةِرَي  خلي  
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بــة عةمةليــةى مينتيخابــا  لــة هــةردوو  كــاك دكتــؤر مــةم خاَلــة زيــاتر دةاللةتــة بــؤ زيــاتر شــةساسية  دان   

مةراحلى دةنطدان و سةرز كردن، بؤية وةكو برادةران باسيان كرد، لَيرة ناوى وك ى دوامم نةهاتووة مي اسـة  
بكرَيــت، وة مونــةزةماتيش لَيــرة، مونــةزةما  تــةعريو  بكرَيــت، يــةعنى مةطــةر  بَلَيــى بــةس مونــةزةما ،  

مواية بكرَيـت بـة مونـةزةماتى موجتةمـةعى مـةدةنى، دةتـوانى بَلَيـى        هةية، وةمن ثَي (رابيش)مونةزةماتى 
ني يوض  قواعد واجرائات واملشاركة وكالء القوائم ومراقبرى االنتخايبرات ومنظمرات اجملتمر  املردني واالعالمر      

 .، سوثاسالدولية واحمللية يف متابعة عمليات االقرتاع والفرز
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةميتان، دةربارةى موداخةلةى بةِرَي ان مةندامانى ثةرلةمانليذنةى ياسايى ر
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مةبةست لةو بِرطةية مةوةية كة مةو نةزاهةتة و حياديةو شةساسيةتةى باسـى دةكـةين، بتـوان  لـة رٍَِِيطـةى      

نةى كة لةو بِرطةيةدا هـاتووة، مَيمـة بتـوان  بـة دةسـتى      بةشدارى كردن ياخود ضاودَيرى كردنى مةو اليةنا
بَين ، كة باس دةكةين مينتيخاباتةكة ثَيويستة نـةزيهبَى، حياديـة  لةبةرضـاو بطريَيـت، مـةوة لـة حاَلـةتى        
بةشــدارى كردنــى مــةو اليةنانــة، مَيمــة دةتــوان  مــةو شــتة مســؤطةر بكــةين، بــةاَلم هةنــدَيك شــت هةيــة،      

َيـت، مـةو مةبةسـتةكان هةيـة مَيمـة لـةو بِرطةيـة، بـةاَلم مةطـةر ثَيشـنيارةك هـاتووة            مةبةستةكة تةحقيو ب
وشـةى داخــ  ادلــيم و خــارج ادلــيم بــةكار بَيــت، لــةباتى وشــةى دةود و حمــةد، يــان تــةعريفى مونــةزةما   

 ـينةى  بكرَيت، بةِرَي ان مةوا جَيى نية مةو ماددةية، مَيمة باسـى دانونةكـة دةكـةين، دانونةكـة ضـةندين بن     
طشتى لة خؤدةطرَى، بؤمةوةى مةو مةبةستةى كة مَيستا باسم كـرد، لةسـةرةتا مـةوة تـةحقيو بكـا ، مـةوجا       
بةض شَيوةيةك بة ض صياغةتةك مةو كَيشةمان نية، بةاَلم هةندَيك شت هةية لَيـرة جَيـى نابَيتـةوة، ضـونكة     

ــم كــرد     ــى بِرطةكــةى تــر باس ــت، هــةروةكو لــة تَيبين ــة  مةن ميــة دواتــر دةردَي ــَيت بــاس ل ، مةن ميــة دةردةض
وردةكاريةكان دةكا ، بةاَلم مايا لة بةشدارى كردن ض اليةنَيك هةية لةبري كرابَيت، كةلـةو ثرؤسـةية تـاوةكو    
مةو شةساسيةتةو مةو حيادية تةحقيو بكرَيت، سؤزان خان ثَيشنيارةكى هـةبوو، كـةوا ميسـتيعانة بـة ضـةند      

، لـة مةصـلى مـةو    11سـةربةخؤ هةيـة لـة ثـِرؤذة هـاتووة، مـاددةى       اليةنَيكى تـر بكرَيـت، مـةوة ماددةيـةكى     
على اجيئة االستعانة خب اء دولرني يف جمرال االنتخابرات يف    ثِرؤذةية كة باس دةكرَيت، ميستيعانة بة خوبةرا، 

،  مراحرررل اعرررداد وحتيفرررري واجرررراء االنتخابرررات واالسرررتفتاء، مةراحلـــةكانى بـــاس كـــردووة، مجيررر  املراحرررل
بــاس كــردووة، مــةوة ماددةيـةكى ســةربةخؤية بــاس كــراوة، مـاددةكى ســةربةخؤ بَيــت باشــبة    بناغةكانيشـى 

لةوةى كة بةبِرطةيةك ب ووكى بكةينةوة،  لَيرة بة بِرطةيةك باسـى بكـةين، دةنـا ثَيشـنيارةكة  لـة جَيطـاى       
ةاَلم ض اليةنَيك لـةبري  هةَلبطريَيت، با هةَلبطريَيت، الرميان نية، ب تنفيذخؤيةتى و شتَيكى باشة، بةاَلم وشةى 
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كراوة بةشدارى بكةن لةوة،  مةوة مةبةستة لَيرة زياد بكرَيت يان نا، بةض شَيوةيةك بة ض صـياغةتَيك مَيمـة   
 .كَيشةمان نية، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ناوخؤ رةميتان، سةرموو

 :خيفربةِرَي  ماواز عبدالواحد 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لة كؤى تَيبينى و ثَيشنيارى بةِرَي ان، مَيمةش طةيشتينة مةو رايةى كة لة كؤتايى تـةنيا مـةوة لـةبري كـراوة،     
نوَينةرانى دةوارةكانى هةَلبذاردن، بابَلَي  ِرَيكخس  و جَيبةجَى كردنـى ثرؤسـةى تؤمـاركردنى ضـاودَيرانى     

ــةوارةكانى هةَلبــذاردن و ِرَيكخر    ــذاردن و نوَينــةرانى د ــةرانى دــةوارةكانى    هةَلب ــان و ميــدياكاران، نوَين اوةك
 .هةَلبذاردن لة بري كراوة، ثَيشنيار دةكةين كة زياد بكرَيت، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى ماخري صياغةتان

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــَيم، مــ   ــة بيَل ــةكم هةي ــةم م حةزةي ــن حةزدةك ــة    م ــتا ل ــةتاوةكو مَيس ــن ه ــارى م ــةثَيى زاني ةويش مةوةيــة، ب
ني امــة هــةموو تةسســرية بــؤ مــةو  02نيــ ام دةرضــووة، مــةو  02كؤمسـيؤنى بــااَلى هةَلبذاردنــةكانى عــرياق  

ماددانةى كة لة دانونةكة هاتووة، يةعنى مةخسةدم لةو دسـةية مةوةيـة مـةرج نيـة مَيمـة زؤر تةسصـي تى       
كيـدةن دةبَيـت، مـةو ني امانـة هـةموو لةاليـةن دةسـتة دةرب ـَيت، وة هـةموو مـةو           لَيرة بـدةينَى، ضـونكة مة  

 .تةسسرياتانةى بداتَى كة لة بِرطةكانى مةم ماددةيةدا هاتووة، مةمة تةنها بؤ تةوزيح بوو، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ماخري صياغةتان

 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز
 .ةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةرل

 .تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل مراقبري االنتخابات و املنظمات واالعالميني الدولية واحمللية وغريهم  - 2
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 ني امية، كةرةمكة

 :ابد ابراهيم على.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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تنظريم وتنفيرذ عمليرة تسرجيل مراقبرري       ثَيمواية صـياغةكةى بـةم شـَيوةية هةَلةيـة، ضـونكة مةطـةر بَلـَين،       
 مةطـةر مرراقيب،  مةطةِرَيتـةوة يـان بـؤ     تةكـة منظمرا  بـؤ  االنتخابات و املنظمات واالعالمريني الدوليرة واحملليرة،   

وابــ ا  لَيــرةدا مةبةســتى لــة بِرطةكــة مةوةيــة،  ، بــؤ بــةكار بهَيــن دولرري واحمللررى  ناكرَيــتمراقبررى مجعررة، 
، مراقبررى لالنتخابررات مررن يــةعنى مةطــةر وابَيــت باشــبةمررات و االعالميررة، منظ ضــاودَيرانى هةَلبــذاردن لــة
 .زؤر سوثاس، ثَيمواية باشبة  و ِرَيك ترةقليم وخارجا، الاملنظمات واالعالمني داخل ا

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر سةرموو

 :عمر عبدالربن على
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

شوو تردا كة دةنطيشى هَينا، كيانى سياسى نةمابوو، بة دواممي انتخابى، ثَيويستة لةبةر مةوةى لة بِرطةى ثَي
 .مةو نوَينةرة لَيرة بكرَيتة دواممى انتخابى، باس بكرَيت تياية، سوثاس، لةبةر مةوةى كيان نةماوة تياية

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةميتان

 :زازبةِرَي  عوني كمال سعيد بة
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تنظريم  )مَيستا مةو صياغةي دةخيوَينمةوة، ثَيشنيارة، مةطةر مةندامان دبوَليـان كـرد دةخيةينـة دةنطدانـةوة،    
 .(عملية تسجيل مراقيب االنتخابات من املنظمات واالعالميني الدولية واحمللية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ سةرموو
 
 

 :شؤِرش جميد حس  بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مـةي كياناتةكـةي تـر هـي سياسـي هـي       ( تسرجيل مرراقيب االنتخابرات مرن املنظمرات واالعالمريني      ) كة دةَلَي 
 .مينتيخابي، مةبَي مةوانيش نوَينةريان هةبَيت لة هةَلبذاردن، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي سةرموو
 :َيروان ناصح حةيدةريبةِرَي  ش

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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كياناتي سياسيش حةدي مةوةيان هةية ضاودَيري خؤيان دابنَين، مةوة شتَيكي ماسـايية، بـةآلم مـةوة هـةموو     
ناوةكــان وةكــو ميشــارة ان ثَيــدا ناكرَيــت لَيــرة ناويــان بَيــت، بــةآلم ضــاودَير بةســيفةتَيكي عــام دةطرَيتــةوة،  

ياسيةكانيش بة سيفةتي ضاودَير لةوَي دةمَيننةوة، بؤية غةيري كيانيش دةطرَيتةوة وةكو نوَينةري كيانة س
 .ِرَيكخراوةكان، ميع م هةمووي دةطرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ناسك خان، نودتةي ني امي هةية، سةرموو
 :بةِرَي  ناسك تؤسيو عبدالكريم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
َلَيم مادام هةمووي دةطرَيتةوة، بؤ هةر نةنووس  ثرؤسةي تؤمار كردنـي ضـاودَيراني هةَلبـذاردن، بـؤ     من دة

مةوةي ناو نةهَين ، مةطةر دةرارة با مةوةش بطرَيتةوة، ضـونكة ضـاودَيراني هةَلبـذاردن يـان مـةبَي بيَلَييـت       
 .ؤتايي ثَي بهَين ، زؤر سوثاسِرَيكخراوكان و نوَينةراني دةواميمي هةَلبذاردن، يان هةر بةكورتي ك

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر هةورامي، سةرموو
 :بةِرَي  عمر صديو حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من مةوةندةي ماطادار مب مةرك و مايف ضاودَير، لةطةَل نوَينةري دةوارةي هةَلبذاردن جياوازة، بؤية ثَيويسـت  

 .ندرَيت، زؤر سوثاسدةكا  ناوي هةردووكيان بهَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر عبدالع ي ، سةرموو
 
 
 

 :بهاء الدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اعتمراد مرراقيب   )مـةوةي تَيدايـة،   (4)مةم سةدةرةية تةحديدةن تةلية كراوة، لـة مـاددةي ثَيـنج سةدـةرةي     
مــيب مايــا لَيــرةدا دووبــارةي دةكةينــةوة يــان ثَيويســت  ( السياسررية واالعالمررينياالنتخابررات ووكررالء الكيانررات 

 .ناكا  ، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان، سةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِرَيكخراوةكـان، لةوانـةي كـة    داميمةن مةوانةي كة ضاودَيري ثرؤسةي هةَلبذاردنةكان دةكةن، بةشَيكن لةوانة 

لةدةرةوة دَين، ميب مةرج نية مةوانةي كة لةدةرةوة دَين هةر ميع ميي بن، هةية شةخصياتي سياسي دَيـت  
بـؤ ضــاودَيري هةَلبذاردنةكــة، مةمانــة بــة دةعــوة  دَيــن، مـةم كؤميســيؤنة مــةم شــتانة ِرَيــك دةخــةن، بــةآلم   

و خةَلكانـةي كـة خؤيـان هةَلبـذاردووة مـةويش مـايف هةيـة كـة         لةهةمان كاتدا مةو داميمةي هةَلبذاردنةو مـة 
يةكَيك دابنَيت وةكو نوَينةري خؤي مةويش هةر بؤ ضـاودَيري كردنـي مـةو ثرؤسـةية، كةواتـة مَيمـة مَيسـتا        
مةوان البةرين لة مةوزوعةكةدا بَلَي  مةوان جارَيكي تر بة ن وم و مةو شتانة مةمانة ِرَيك ةةنةوة، لَيرةدا 

ةك دةبَيــت لــةناو ثرؤذةكــةدا، مــن هــاوِرام لةطــةَل مــةوةي يةكســةر بــة كــور  كراوةيــي بيِيينــةوة و    كةلييــ
مةوانة هةمووي مةطرَيتـةوة، زؤر  ( مراقيب االنتخابات)ميب ( تنظيم عملية تسجيل مراقيب االنتخابات)بَلَي 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حممد شارةزووري، سةرموو
 :مد ابد عليبةِرَي  حم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــرد      ــةوةمان كـ ــنياري مـ ــدامَيك ثَيشـ ــةند مةنـ ــة ضـ وتنظررريم عمليرررة اةمرررالت االنتخابيرررة والقيرررامل     ) مَيمـ

ضونكة لةم ياسايةدا تةن ميي بانطةشةي هةلًَبذاردن نةكراوة، حةدي هةية لةم خاَلةدا باسـي مـةوة   (سراقبتها
 .زؤر سوثاس( خابية والقيامل سراقبتهاوتنظيم عملية اةمالت االنت)بكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شؤِرش، سةرموو
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مـةوة  ( مـن )مةطةر بةو صياغةي ليذنةي ياسايي بَيت دةبَي دووبارة صياغة بكرَيتةوة، ضونكة بـة كةليمـةي   

تنظريم عمليرة تسرجيل مرراقيب االنتخابرات مرن       )شـتَيك، كـة دةَلَيـت    مةو مورادةبةية حةصر دةكا  لةضةند
واتــة لَيــرةدا حةصــري كــرد تــةنها مونــةزةما  و ميع مــي دةولــي  (املنظمررات واالعالمرريني الدوليررة واحملليررة

البـةرن،  ( مـن )دةطرَيتةوة، كةواتة نوَينةري كياناتي تَيدا نية، بؤية يان دةبَيت مةوةي بؤ زيـاد بكرَيـت، يـان    
 .اسسوث

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان مةوةي خؤتان ةوَيننةوة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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تنظريم عمليرة تسرجيل مرراقيب االنتخابرات مرن       )ثَيشنيارَيكي نوَيمان هةية بةو شَيوةيةية كـة دةخيوَينمـةوة  
 (.ميني الدولية واحمللية وغريهمممثلي القوائم االنتخابية واملنظمات واالعال

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان مَيستا ماخر صياغة دةخوَينَيتةوة بةدةنطَيكي بةرز ثاشان دةخيةينة دةنطةوة، كاك عةوني سةرموو
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثلري القروائم االنتخابيرة واملنظمرات واالعالمريني الدوليرة       تنظيم عملية تسجيل مراقيب االنتخابات من مم -2
 .واحمللية وغريهم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر هةورامي نودتةي ني امي هةية، سةرموو
 :بةِرَي  عمر صديو حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةو كاتـة لـة نوَينةرايـةتي كردنـي     مةطةر مَيمة صيفةتي ضاودَيري بدةين بة نوَينةري دةوارةي هةَلبذاردن، م

دةوارةكةي خؤي صيفةتةكةي لَي دةسةنينةوة، ضاودَير كة دةضَيتة ناو عةمةلييةي هةَلبذاردن بةس تـةنها  
ضاودَيري دةكا ، بةآلم نوَينةري كياني سياسـي يـان دـةوارةي هةَلبـذاردن بةشـداري دةكـا  لةسـةير كردنـي         

، بؤ نوونة، مةطةر لة مةركةزَيك ب اندرَيت كةموكوِري هةية لة عةمةلييةي هةَلبذاردنةكة، واتة ِراستةوخؤ
بذاردنةكة، مةو كاتة نوَينةري كيانة سياسيةكة يان ح بـة سياسـيةكة، دةضـَيتة    بةِرَيوة ضووني ميدارةي هةَل

الي موديري مةركةزةكة و دةَلَيت لة سآلن وَيستطة كَيشة هةية، دةبَي ضارةسةري بكةيت، بـةآلم مـةم حةدـة    
ية بؤ نوَينةري كياني سياسـي يـان ح بـي سياسـي، بـةآلم ضـاودَير تـةنها دةنووسـَيت، هـي  بةشـدارييةك           هة

 .ناكا  لة ضؤنيةتي بةِرَيوة ضووني عةمةلييةي هةَلبذاردنةكة، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بة سةعيد، سةرموو
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تسرجيل منردوبي القروائم    ) زياد لة سَي كةس مةو ثَيشنيارةيان كردو ليذنةي ناوخؤش ثَيشتطريييان كرد، كة

مـيب بـةوة موشـكيلةكة حـةل دةبَيـت، مـةو دسـةي كـاك         (اخل.... االنتخابية ومراقيب االنتخابات من املنظمات 
بـةو شـَيوة دابِرَيـذرَيت حـةل      عومةر هةوراميش زؤر دةديقة، ضونكة موراديب و مةندووب سةرديان هةيـة، 

 .دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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مَيستا صيغةكةي ليذنةي ناوخؤ دةدةينة دةنطدان، كاك بة سةعيد ِراست دةكا ، ضةند كةسَيك ثشتيواني 
 لَي كرد، سةرموو

 
:بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تنظريم وتسرجيل عمليرة ممثلري الكيانرات ومرراقيب        )غةي كؤتـايي واي لَيبكرَيـت،  مَيمة ثَيشنيار دةكـةين صـي  

ضـونكة دةسـةآلتي موراديـب جيايـة لـة دةسـةآلتي نوَينـةري        ( االنتخابات من املنظمرات واالعالمريني الدوليرة   
كياناتي سياسي، هي كيانا  دةسـةآلتي مـةوةي ثَيـدراوة كـة تـةداخول بكـا  و شـكا  بكـا ، بـةآلم موراديـب           

( ممثلري الكيانرات   )ةنها موالحةزاتي خؤي تةسريي  دةكا ، بؤية دةبَيت لَيرةدا جيا بكرَيتـةوة، بكرَيـت بـة    ت
 .زؤر سوثاس(مراقيب االنتخابات) مةوي تر

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةميتان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بـة صـيفةي   : سي بةدوو شَيوة بةشداري هةَلبذاردن دةكةن بةنيسـبة  نوَينـةركانيان، يـةكيكيان   كياناتي سيا

ضاودَير مةوي تريان بة صيفةي نوَينـةر بةشـداري دةكـا ، مـةوي كـة نوَينـةرة بةشـدارة لـة عةمةليةتةكـة،          
دةدا  كـة لـةناو   مةوي كة ضاودَيرة بةشداري ناكا ، لةدوورةوةية، تةنها موالحةزا  لةسـةر مـةدامي مةوانـة    

كـة هـاتووة، ضـاودَيري كيانـاتي سياسـيش      ( مـراديب االنتخابـا   )هةَلبذاردنةكةدان، بؤية بة دةناعةتي مَيمـة  
دةطرَيتةوة، هي هةموو اليةك دةطرَيتةوة، بةآلم مةطةر بابةتةكة ثةيوةنـدي بـة ح بةكانـةوة هـةبَيت لـةناو      

 .بةخؤ مَيمة عي جي بكةينهةَلبذاردنةكةدا مةوة ميمكان هةية بة ماددةيةكي سةر
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حاكم رزطار، سةرموو
 :بةِرَي  رزطار حممد ام 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مَيمة مةطةر ب ينةوة بؤ سةدةرةي يةكةم مةوةي تَيداية، مَيمـة خؤمـان زؤر مانـدوو كـرد بـةو سةدةرةيـةوة،       

مةوانـة هـةمووي ناطرَيتـةوة، مـيب بـؤ      ( االسرس والقواعرد املعتمردة   وض  ) سةدةرةي يةكةمي ماددةكة دةَلَيت
 .مَيمة ب ينة ناو تةساصيلةوة، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني سةرموو
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 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نتخابرات مرن املنظمرات واالعالمريني     تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل ممثلي القوائم االنتخابية ومرراقيب اال  -2

 .الدولية واحمللية وغريهم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بؤ دواجار بيخوَيننةوة ثاشان دةخيةينة دةنطدان، سةرموو
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تخابرات مرن املنظمرات واالعالمريني     تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل ممثلي القوائم االنتخابية ومرراقيب االن  -2
 .الدولية واحمللية وغريهم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مَيستا دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةس  بَلند بكا  تكايـة ، سـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة ، بـةكؤي       
 .دةنئ وةرطريا، زؤر سوثاس، بؤ خاَلي شةشةم تكاية

 :زبةِرَي  عوني كمال سعيد بةزا

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
البحل يف الشكاوي و الطعون  ات العالقة بالعمليات االنتخابيرة و االسرتفتاءات وتكرون قراراتهرا خاضرعة للطعرن       

 .امامل اجيئة القيفائية اخلاصة يف حمكمة يمييز اقليم كوردستان
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كردنةوةى سكااَل و تانةكانى كة ثةيوةندييان بة ثرؤسـةكاني هةَلبـذاردن و ِراثرسـيةكانةوة هةيـة،     يةك  -0 

 .بِريارةكانيش دابيلي تانة لَيدانن لة بةردةم دادطاي تةميي ي ثَيداضوونةوةى هةرَيمى كوردستان
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةم  ــايي ب ــةي ياس ــةي    ِراي ليذن ــياغةي بِرط ــادةي ص ــَيوةية ميع ــة    ( 0)ش ــوارةوة ك ــَيوةي خ ــةم ش ــةوة ب بكرَيت

 :دةخيوَينمةوة
البحل يف الشكاوي و الطعون  ات العالقة بالعمليات االنتخابية و االستفتاءات و تكرون قراراتهرا خاضرعة     -0)    

كةواتـة دوو طؤِرانكـاري   (. العرراق   –للطعن امامل اجيئة القيفائية اخلاصة يف حمكمرة يمييرز اقلريم كوردسرتان     
زيـاد كـراوة، مـةو دوو    ( واالسرتفتاءات ) ةكـة زيـاد كـراوة، دووةمـيش    (هيئرة قيفرائي  ) :بةسةردا هاتووة يةكـةم 

 . موالحةزةمان هةبوو كة لة ميعادةي صياغة ِرةضاومان كردووة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ليذنةي ناوخؤ رةميتان، سةرموو
 :خيفر بدالواحدبةِرَي  ماواز ع

 بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يةك كردنـةوةي سـكاآلو   )لـةماددةي سـَي بـةم شـَيوةي لـَي بكرَيـت      ( 0)ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  كة بِرطةي

 .، سوثاس(تانة لَيدانةكاني تايبة  بة ثرؤسةي هةَلبذاردن و ِراثرسي لةماوةي سَي ِرؤذدا مةجنام بدرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .يذنةي ياسايي سةرموول
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــدان ســةدفي      ــدا، مَيمــة موعالةجــةمان بــؤ دؤزيوةتــةوة، ِرَيطــاي تانةلَي مــةوةي ليذنــةي نــاوخؤ ميشــارةتي ثَي

 .وثاسزةمةنيمان بؤ داناوة، لة كؤتايي ياساكةدا، بؤية ثَيويست ناكا  لَيرةدا داخَ  بكرَيت، زؤر س
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان مَيستا كَي دةيةوَيت دسـة بكـا  لةسـةري لـة مـةخريةوة ناوتـان دةنووسـم سـةرموون، مـةم بةِرَي انـة           
، كـاك  (دادر حسن، عبدالس م بةرواري، سؤزان شهاب، مارام دادر،حاكم ِرزطار) داوايان كردووة كة دسة بكةن،

 .دادر سةرموو
 :دادر بةِرَي  دادر حسن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم كة بِرطةيةك لةم ماددةية زياد بكرَيـت كـة بانطةشـةي هةَلبـذاردن ِرَيـك ةـا ، كـة هـي          

 .ماماذةي ثَي نةكراوة بؤ ِرَيكخستين بانطةشةي هةَلبذاردن، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالس م سةرموو
 :صديو صطفىمبةِرَي  عبدالس م 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةسةلسولي زةمةني ثِرؤذةكةي تَيداية، لَيـرةدا  ( 6تا  0)من تةسةور دةكةم، مةطةر بِرطةكان ةوَينينةوة لة 
ة ، مـن  (البحل يف الشركاوي () 6)ميع ني نةتاميرية، مينريا ( 1)بكةين سةرزة، ( 9)تَيك ضووة، مةطةر تةماشاي 

ذنــةي ياســايي ميعــادةي تةسةلســولةكة بكةنــةوة تــا شــتةكة مــةنتقي بَيــت، مةطــةر   وةكــو ثَيشــنيارَيك بــؤ لي
مــةطينا (6)هةيــة، ضــونكة مــةو كاتــة مــةبَيت بــة  ( 9)وةربطريَيــت مَيســتا بــَي مــةوة مــن موالحــةزةم لةســةر  

 .تةمرييلي دةكةم، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان، سةرموو
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 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

تةنها لةشتَيكة كة بؤ مـةحاكم  ( البحل( )البحل يف الشكاوي و الطعون  ات العالقة بالعمليات االنتخابية) وشةي 
دةطةِرَيتـةوة، مـةحاكم بـة  مـةكا  لـة شـتَيكداو بِريـاري نيهـامي دةدا ، مـةوان تـةنها سـةيري شــةكاويةكان            

صـاةة و واي ثـَي دةوترَيـت، و شـةكوايةكي تـةواوة، مـةوة       دةكةن، كة شةكواكة ضووة بةردةميان مةوةي كـة  
تةسنيفي دةكةن، مةوةشي كة دةَلَين شةكواي صاحل نية، ناضَيتة ضوارضَيوةي شةكواوة الي دةبةن، لةكؤتايدا 

مـةبَيت  ( البـت )مةوان بةرزي دةكةنةوة بؤ مةحكةمةكةو مـةجراي ياسـايي خـؤي وةردةطرَيـت، لةبـةر مـةوة       
وة كاك دادر حسن، جارَيكي تر باسي مةو ماددةيةي كـرد كـة مـيقباحم كـردووة مي اسـة       (النظر)بكرَيت بة 

بكرَيت، هةموومان لةسـةر مـةوة موتـةسق  كـة حـةم تي هةَلبـذاردنيش دةبَيـت تـةن يم بكرَيـت، لةاليـةن           
ي بكـةن،  كؤميسيؤنةوة، مةوعيدةكةي و شَيوازي هةَلواسيين ثؤستةرةكان و هةموو شتَيك دةبَيت تَييدا ديـار 

مةوان مةبَي مةمة بكةن، بـة نيـ ام دةبـَي دةري بكـةن، مـةبَيت شـوَينةكان و شـارةكان و شـارةوانيةكان دةبـَي          
) ميلتي امي ثَيوة بكةن، مةطةر مةوان مةوة نةكةن مةوة دةبَيتة سةوزا، بؤيـة جـارَيكي تـر باسـي دةكةمـةوة،      

 .رَيتة ناو ياساكةوة، زؤر سوثاسمةويش دةبَيت بةماددةيةكي جيا ة(تنظيم اةمالت الدعائية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك مارام، سةرموو
 (:مارام)بةِرَي  ايوب نعمت دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مــن ثشــتطريي مــةو ثَيشــنيارةي ليذنــةي نــاوخؤ دةكــةم، ســةبارة  بــةداناني مــاوة بــؤ مــةو ســكاآليانةي كــة     

لـة مـاددةي   ( 0و 2و  4)ن، ضونكة مةو دةستةيةي كة دانـراوة، لـة بِرطـةي   ثَيشكةش بة مةجنومةنةكة دةكرَي
ــة       ــت، يــاخود ل ــةوة دةكرَي ــت كــة لةاليــةن دةســتةي دادوةرييةك نــؤدا بــاس لــة تــةعين مــةو بِريارانــة دةكرَي
مةحكةمةي تةميي ، بةآلم مةو بِريارانةي كة دةستةكة دةريدةكا ، هي  ماوةيةكي بؤ دةستنيشان نـةكراوة،  

مةوة من ثَيشنيار دةكـةم بـؤ مـةوةي كـة ماوةيـةك ديـاري بكرَيــت كـة سـَي ِرؤذة، مـةو بِريارانـةي كـة             لةبةر 
سةبارة  بة سكاآلكان دةردةضَيت، ثَيويستة ماوةيةكي بؤ دةستنيشـان بكرَيـت، ضـونكة ثاشـان دةضـَيتة مـةو       

 .ؤر سوثاسمةجلسي دادوةرييةي كة دادةندرَيت، هةروةها ثاشب دةضَيتة مةحكةمةي تةميي ، ز
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، حاكم ِرزطار، سةرموو
 :بةِرَي  ِرزطار حممد ام 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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لــةوَي تــةعن و شــةكواكان بــاس دةكرَيــت، لــة   ( الشرركاوي االنتخابيررة)مَيمــة لــة مــةخريدا سةصــَلَيكمان هةيــة  
  من واي دةبينم لةبةر مـةوةي سةصـَلَيكي تايبـة ان    سةدةرةي ثَينج لة ماددةي ثَينج هةر باس كراوة، نازا

 .هةية بة شكاوي ميب بؤ لَيرة دايبنَي ، با لةوي بة تةسصي  باس بكرَيت، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي مَيستا وةآلمتان بؤ مةنداماني ثةرلةماني بةِرَي ، سةرموون
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

سؤزان خان، باسي حةمةالتي هةَلبذاردني كرد، لةطـةَل كـاك دـادر حسـن، مةطـةر تةدريرةكـةي مَيمـة دوايـن         
تنظرريم عمليررة اةمررالت االنتخابيررة و القيررامل  ) بِرطــة ســةير بكــةين، بِرطةيــةكمان مي اســة كــردووة، بــةناوي 

ثَيشنيارمان كـردووة مَي اسـةي مـةم بِرطةيـة بكرَيـت،      مةوة ماخر سةدةرةية لة تةدريري مَيمة، كة ( سراقبتها
مةم مةبدةمةي كة هاتووةو دةسةآلتي داوة بةم دةزطاية بؤ مـةوةي بـة  لـة تانـةكان بكـا ،      : مةمة يةك، دوو

مةمة مةبدةمَيكي عامة هاتووة، بةآلم مةو مودة زةمةنيانةي يان مةو سـةدفة زةمةنيانـةي كـة تَييـدا هةيـة،      
هـاتووة، لـةناو ثِرؤذةكةشـدا هةيـة، مَيمـةش ثَيشـنيارمان كـردووة كـة سـةدفي زةمـةني           بةماددةي جيـا جيـا   

دابندرَيت، مةطـةر مومـةخريةي ِراثؤرتةكـة تةماشـا بكـةن، هـةموو مـةو سـةدفة زةمةنيـةي تَيدايـة، مـةوةش            
سـةدفي  ثةيوةندي بة بابي شةكاوييةوة هةية، هةروةكو حاكم ِرزطار وتي لةوَي مَيمة مةوةمان داِرشـتؤتةوة،  

زةمةنيمان داناوة، دةراراتي مةو دةستة خاصةي كة لة تةميي ة ميعتيبار دةكرَيـت بـة بـا ، هـي  تـةعنَيكي      
 .تري لَينادرَيت، بؤية مةو دوو نودتةية ميسارة كراو وةآلممان دايةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ ِرةميتان، سةرموون
 
 
 
 

 :د حس بةِرَي  شؤِرش جمي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مَيمةش لة ليذنةي ناوخؤ سةبارة  بة هةَلمةتي هةَلبذاردن و باس نةكردني لةوَي ثَيمـان وايـة لـة ِراثـؤرتي     
ليذنــةي ياســاييدا لةشــوَينَيكدا دةستنيشــان كــراوة، بؤيــة ثَيويســت ناكــا  لَيــرةدا دووبــارة بكرَيتــةوة، لــةوي  

 .ةي ليذنةي ياسايي دةكةين، سوثاستريشدا ثشتطريي لة ثَيشنيازةك
:بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان سةرموو
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 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مةو موالحةزةي براي بـةِرَي م كـاك عبدالسـ م وتـي ِرةنطـة لـةجَيطاي خـؤي بَيـت بـة نيسـبة  تةسةلسـولي            
دةنطي لةسةر درا، جـةنابي سـكرتَيري ثةرلـةمان تـةن ميي سةدـةرةكان       سةدةرا ، بةآلم ميمكان هةية، مةطةر

بكاتةوة، واب ا  هي  لةمةوزوعةكة ناطؤِرَيـت، تـةنها تةسةلسـولَيكي مةنتقيـة بـؤ ِرَيكوثَيـك كردنـي مةطـةر         
 .بيدرَيَ ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .يعادةي تةسةلسولي سةدةرا  بكرَيت، سةرموونمَيستا ثَيشنيارةكةتان ةوَيننةوة، لةطةَل مةوةي كة م
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

البرحل يف الشركاوي و الطعرون  ات العالقرة بالعمليرات االنتخابيرة و االسرتفتاءات و تكرون قراراتهرا خاضررعة           -0 
 .العراق –ان للطعن امامل اجيئة القيفائية اخلاصة يف حمكمة يمييز اقليم كوردست

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان مَيستا دةخيةمة دةنطةوة بـةو شـَيوةي كـة خوَيندرايـةوة، لةطـةَل ميعـادةي تةسةلسـولةكةي لةاليـةن         
سكرتَيري ثةرلةمانةوة، كَيي لةطةَلداية با دةس  بَلند بكا  تكايـة ، سـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة ، بـةكؤي       

 .ي حةوتةمدةنئ وةرطريا، بؤ خاَل
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اعالن النتائج النهائية لالنتخابات -7
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةميتان
 
 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اعررالن النتررائج االوليررة لالنتخابررات و   -7)َيوة كردؤتــةوةمَيمــة ميعــادةي صــياغةي بِرطــةي حــةو ان بــةم شــ 

لَيـرة تـةنها باسـي نـةتاميريي نيهـامي       (.االستفتاءات يف غيفون يومني و النتائج النهائية يف غيفون سبعة ايرامل  
ــةين      ــة بكـ ــتيفتاماتيش مي اسـ ــةين، ميسـ ــاس بكـ ــةوةليش بـ ــةتاميريي مـ ــوو نـ ــاش بـ ــان بـ ــة ثَيمـ ــا ، مَيمـ دةكـ

 .ؤ مةوةي نةتاميريي نيهامي ميع ن بكا  مةو دةستةية، زؤر سوثاسوهةستةيةكيش دابنَي  ب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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كَي دةيةوَيت لةسةر مةو سةدةرةية دسة بكا  دةس  بَلند بكا  تا ناوةكان بنووسم، با مَيستا ليذنةي ناوخؤ 
 .دسة بكا  ثاشان ناوةكان دةنووسم، سةرموو

 :خيفر بةِرَي  ماواز عبدالواحد

 .ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة
مــةجنامى كؤتـايي كؤتاييــةكانيش كــة  و ِرؤذ بـة نيســبة  ِراي ليذنةكـةمان مةجنامــة بةراييــةكان لـةماوةي دو   

ِرؤذ ِرابطةيةنَيت لـة دواى ثةسـةند كردنـى لةاليـةن دادطـاى       7مةجنامى كؤتايى هةَلبذاردنةكانيش بؤ ماوةى 
 .حكومةتى سيدِراَل، تةنها مةو تَيبينيةمان هةبووتةمي ةوة، جطة لة هةَلبذاردن و ِراثرسيةكانى 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عونى سةرموو. ليذنةى ياسايى ماخر سياغةتان بؤ مةوةى ثَيش مةوةى بةِرَي ان دسة بكةن،

 :بةِرَي  عونى كمال بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .أيامل 7فى غيفون يومني والنتائج النهائية فى غيفون اعالن النتائج االولية لالنتخابات واالستفتاءات -7
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي ان مَيستا مةوانةى دةيانةوَى دسة بكةن با ناويان بنووس ، عمـر عبـالع ي ، هـاذة سـليمان، عبدالسـ م      
 .بةروارى، تارا، عماد حممد، شةو  حممد، كاك عمر سةرموو

 :لدينبهْا  ا بةِرَي  عمر عبدالع ي 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ثشتطريى لة ليذنةى ناوخؤ و ليذنـةى ياسـايى دةكـةم بـؤ     / دوو تَيبينيم هةية، يةكةم 7بة نيسبة  بِرطةى 
ى مـاددةى  7من مةشكالَيكى ياسايى دةبينم من وا دةزا  لة بِرطةى / تةحديد كردنى كا  كة طرنطة، دووةم

لةسةر ميع نى نةتاميريى مينتخاباتى كردووة بـؤ مةحكةمـةى   ى دةستوورى عريادى حةسرى موسادةدة  93
ميتيدادى عوليا، مايا مةمة ضؤن لَيرة ضارةسةر دةكرَيت، جطة لةوة كة لة مةجلسى مفةوةزيةى عولياش لة 
عرياق مةوة هي  متمانة جوابى مةوةية كة تةنسـيو دةكـةين و مةولةويـة  بـة هـى خؤمـان دةدةيـن، بـةس         

ستوورى عريادى كة دةَلَيت ميع نى نـةتاميج و موسـادةدة لةسـةر نـةتاميريى نيهـامى      ى دة93لةطةَل ماددةى 
 .حةسرة لة مةحكةمةى ميتيدادى دا، ضؤن لةطةَل مةوة يةك دةطرَيتةوة  سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاذة خان سةرموو
 :مصطفى بةِرَي  هاذة سليمان

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ريى لــة ليذنــةى ياســايى و ليذنــةى نــاوخؤ دةكــةم بــةوةى كــة وةخــت دابنــدرَيت بــؤ  بةِراســتى منــيش ثشــتط

ميع نكردنى نةتاميريى مينتخابا  دواى ثةسةند كردنى لةاليةن دادطاى تةمي ةوة، يـةعنى بـةوةى كـة مـةو     
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ن ِرؤذ دةسـت نيشـا   7ِرؤذ و مةوةى كؤتاييش لـةماوةى   0دوو بِرطةية دابندرَيت نةتاميريى بةرايى لة ماوةى 
 .بكرَيت، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالس م سةرموو

 :صديو مصطفىبةِرَي  عبدالس م 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مةجنامـة بةراييـةكان شـتَيكى    / من دوو تَيبينيم هةية لةسةر مةو ثَيشـنيارانةى كـة ثَيشكةشـكراوان، يةكـةم    
ةرز كراون، تةوةدوعاتة تـاوةكو مـن بـ ا  مـةوة كـة مـيع ن       ة نازان  ضية  ِرَيذةى دةنطدةرانى س(فيففاض)

مـةوةى كـارى كردبَيـت لـةو ثرؤسـانة وة تؤزَيـك معامةلـةى لةطـةَل داتـا          / بكرَين، تـؤزَى مـةوةى تَيـدا، دووةم   
كردبَيت، دةزانَى مَيمة ناتوان  لة ياسايةك  تةحديد بكـةين دوو ِرؤذ بـؤ مةجنامـة بةراييـةكان، كـة نـازان        

يةعنى ضى  وة حةو  بؤ نيهامى، مةوة ِرةنطة بة ثَيى هةلومةرج و ثَيشكةوتنى كؤمةآليةتى بابةتى بةرايى 
دـةثا  دةبيـت سـندوق،     0داتا وا  َد بكا  كة لة مةوروثا بةراييةكان ثاش نيو سةعا ، يةعنى سةعا  كة 

ازية لة نيهاميةكان، بؤيـة  نيو سةعا  دواتر نةتاميريى بةرايى دةردةضَيت كة زاميد، نادر دوو يان سَى جياو
ِرؤذَيــك دَيــت مَيمــة لــة كوردســتان ِرةنطــة شــةبةكةى مواســةالتى مَيمــة واى َد بَيــت توانــاى مــةوةى نــةبَيت     
نةتاميريى نيهامى بة دوو ِرؤذ ميع ن بكةين، من لةطةَل مةوةمة بؤ مـةوةى نةضـينة مةشـكالياتى مـةوةى كـة      

 (املصرداقة علرى الطعرون   )تاميريى مينتخابا  كاسية، ضونكة كاك عمريش باسى كرد، بة رةمى من ميع نى نة
كـة سـةآلحياتى دةداتـَى     1هةمووى مةوزوعَيكى ترة، كاك شَيروان موالحةزةيـةكى زؤر جـوانى و  مـاددةى    

مةن مة دةربكا ، مةم شتانة و ضؤنيةتى ميع نى نةتاميج بة ني امَيك دةردةضَيت، بـةس مـن دذى مةوةمـة    
ــةو  ــة دوو ِرؤذ و ح ــة لــةِرووى         مَيم ــومك  ني ــ ان ، م ــتا دةي ــة مَيس ــةوةى خؤمــان ك ــَى م ــَي  ب   ِرؤذ دابن

لؤجستيةوة و لةِرووى داتاو ميدخال، بؤية ماددةكة هي  مةوةى نابَيت، لةسةرةتاوة مَيمة ماددةيةك دابنَي  
 .ن، سوثاستةنفي  ناكرَيت، ِرةنطة لة سبةينَى مَيمة تواناى مةوةمان نةبَيت سةريع تريش ميع نى بكةي

 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان سةرموو

 :ياس  مةسعةدي بةِرَي  تارا حتس 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

واالحتفراظ  ) 7من تةبيعى تةميدى ِرةمـى ليذنـةى ياسـايى دةكـةم، بـةس يـةك مي اسـةم هةيـة كـة لـة خـاَلى            
 .، زؤر سوثاس(اقهر 0باالوراق االنتخابية ملدة التقل عن 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عماد سةرموو
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 :بةِرَي  عماد حممد حس 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

اعالن النتائج االولية لالنتخابات واالسرتفتاءات  )ثَيشنيار دةكةم بؤ مةم ماددةية، بةم شَيوةية سياغة بكرَيت، 
، (عليها من اسهرات القيفرائية املختصرة    يوما بعد املصادقة 12أيامل والنتائج النهائية فى غيفون  3فى غيفون 

َرؤذ كةمة بـؤ يةك كردنـةوةى تعونـةكان، ديسـان نـةتاميريى نهـامى نابَيـت يـةعنى مـيع ن           7ضونكة ماوةى 
 .بكرَيت، دةبَيت، تةسديو بكرَيت، دوايى ميع ن بكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شةو  خان سةرموو

 :غريب بةِرَي  شةو  حممد
 .سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي  

منيش ثشتطريى لة ِراى هاوِرَيكا  دةكةم لةم بِرطةية، ثَيم باشة مـةم بِرطةيـة واى َد بكرَيـت كـة نـةتاميريى      
ــؤرى         ــة و ج ــةوة كاتةك ــة م ــكرا ك ــةزا  باس ــدَى موالح ــونكة هةن ــت، ض ــَى ِرؤذ بَي ــؤ س ــةوة ب ــةوةد لةِرؤذَيك م

ؤذ دةرب ـَينَيت نةتاميريـة مةوةليـةكان، ِرؤذَى بـؤ     عةمةليةى مينتخابيةكة تةحديدى مةوة دةكا  لةضـةند رِ 
سَى ِرؤذ بؤ مةوةليةكة بَيت، مةوةى تريش بؤ حةو  ِرؤذ بَيت، هةمان موالحةزةم هةيـة كـة كـاك عمـاديش     

اعالن النتائج النهائية لالنتخابات واالستفتاءات بعرد املصرادقة عليهرا مرن قبرل      )باسى كرد كة مي اسة بكرَيت 
 .، سوثاس(املختصةاسهات القيفائية 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان سةرموو.ليذنةى ياسايى كةرةمكةن بؤ وةآلمدانةوةى مةندامانى بةِرَي ى ثةرلةمان، د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
عاروزَيك لةوانةيـة هـةبَيت،   سةبارة  بةو بةِرَي ةى ماماذةى بة ماددةيةكى دةستوورى عريادى كـرد كـةوا تـة   

ِراستة مةو ماددة هةية، بةآلم مةو ماددة باسى ثةسةند كردنى مةجنامى هةَلبذاردنى مةجنومةنى نوَينـةرانى  
، بؤيـة هـي  ثةيوةنديـةكى بـة مَيمـةوة نيـة،       (املصـاددة علـى نتـامج انتخابـا  جملـر النـواب      )عرياق دةكـا ،  

ة بة مةجنومةنى نوَينةران، سةبارة  بة ماوة كة مايـا دوو ِرؤذ يـان   تايبةتة بة هةَلبذاردنَيكى خؤيان، تايبةت
ِرؤذ مانــاى مــةوة نييــة وةكــو مــةوةى كــاك  0ســَى ِرؤذ بَيــت و يــان ثَيــنج ِرؤذ بَيــت ، كــة دةَلــَي  لــة مــاوةى 

عبدالس م ماماذةى ثَيى كرد مةطةر مةجنامةكان لةاليةن دةستة ِروون بوو هـةمووى تـةواو بـوو مانـاى مـةوة      
نية دةستة ضاوةِرَى دةكا ، دوو ِرؤذةكة تـةواو بَيـت مـةوجا نةتاميريـةكان مـيع ن بكـا ، لةوانةيـة هـةر كـة          
تةواو بوو ثَيش مةو دوو ِرؤذةش لـةماوةى نيـو سـةعا  خؤزطـة بـةو شـَيوةية بـا و بـةو جـؤرة مةجنامـةكان           

يع ن بكـا ، بـةآلم لـة دوو ِرؤذ    بةزووترين كا  بآلوبكرابايةوة، مةوة هةر كاتَيك كـة تـةواو بـوو دةتـوانَى مـ     
تةجاوز نـةكا  مـةوة حـةدة مةع يةكـة مَيمـة ديارميـان كـردووة، بؤيـة هـي  ِرَيطريـةك نيـة لةبـةردةم مـةو              
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حاَلةتةى كة كاك عبدالس م ماماذةى ثَيى كرد، لةوانةية نيو سـةعاتى يةكـةم دواى هةَلبـذاردن مةجنامـةكان     
مايا ماوة ديارى بكرَيت يان ديارى نةكرَيت  مةطةر ماوةكـةش ديـارى   ميع ن بكرَيت، بةآلم لةطةَل مةوةى كة 

اعرالن النترائج   )نةكرَيت هي  الرميان نية، بِريار بِريارى بةِرَي تانة كة مايا تةنها بِرطةكة بةو شـَيوةية بَيـت   
َيمة دةستةكة ثَيويست بة مودة نةكا  و مودةش باس نةكرَيت، با م (االولية والنهائية لالنتخابات واالستفتاء

تةحديــد نةكــةين، تةديــدى نةكــةين و نــةى بةســتينةوة بــة ماوةيــةكى ديــارى كــراو، بــةآلم خــؤى هــةر كــة  
مةركةكانى تةواو بوون و مةجنامةكانى تةواو بوون بآلوى بكاتةوةو خةَلك ماطادار بكاتةوة، نةتاميريى مةوةد 

از و مـةو شـتانة ثَيـى دةطوترَيـت نـةتاميريى      و نهامى عادةتةن نةتاميريى نهامى مةوةية كة دواى مـاوةى مـيعب  
نهــامى، مةوةليةكــةش مــةجنامى ســةرةتايية كــة هَيشــتا لةوانةيــة اليــةنَيك هــةبَيت و دةوارةيــةك هــةبَيت و   
ليســتَيك هــةبَيت شــكا  بكــا  و تانــة لــة مةجنامــةكان بطريــت، بؤيــة ثَيــى دةطوترَيــت نــةتاميريى مــةوةد و    

دةكرَيتةوة، مةطةر ثَيتان باش بوو ماوةكة البدةين مَيمة وةكو ليذنةى نةتاميريى نهامى كة دواى تةعن يةك  
 .ياسايى الرميان نية
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان سةرموو

 :ناصح حيدرى بةِرَي  شَيروان

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بكرَيت ض بة نيسبة  نةتاميريى هةندَيك لة بةِرَي انى مةندامانى ثةرلةمان داوايان كرد كة مةو مودانة زياد 

مــةوةد و ض بــة نيســبة  نــةتاميريى نهــامى، هةنــدَيك لــة بــةِرَي انى مةنــدامانى ثةرلــةمان ثَييــان وابــوو كــة   
نةمَينَيت، لَيرةدا ِرةنطة ثَيويست بة تةسويتى ثةرلةمان بكا ، بةآلم رةميكى تريش هةية مةطةر ثَيتان باشة 

بتـى بكـةين بـة موسـادةدةى هـةيساتى دـةزامى كـةنطى موسـادةدة كـرا،          مَيمة بة نيسبة  نةتاميريى نهامى رة
ثَيويستة سةورى ميع ن بكرَيت، مـةوة لةاليـةك، بـة نيسـبة  نـةتاميريى مـةوةليش ميمكـان هةيـة بـة نيـ ام           
تةن ميى بكةن بؤ خؤيان، مةو رةميةش هةية، مينريـا مـةوة ثَيويسـت بـةوة دةكـا  كـة مةنـدامانى ثةرلـةمان         

يان هةبَيت بؤ مةوةى بة تةسويت مةوة حةسم بكـةين يـان ثَيشـب ميتفـادى لةسـةر بكـةين،       سورةتَيكى وازح
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان سةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنـةى ياسـايية بؤيـة مةطـةر      لة مةسـَلى ثرؤذةكـة مـاوة بـاس نـةكراوة و مـودة نـةهاتووة، مـةوة ثَيشـنيارى         

بدرَيتة دةنطدان، دةبَى ثَيشنيارةكة بدرَيتة دةنطدان، مايا دوو ِرؤذةكة و ثَينج ِرؤذةكـة زيادبكرَيـت يـان نـا ،     
 .زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان سةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لـة ليذنـةى ياسـايى دةكـةم، مـةو ثَيشـنيارةى مَيـوة لةسـةر مةساسـى مةوةيـة كـة ثـاش             من لَيرة يةك ثرسيار 

مةوةى كة دانيشتوون لةطةَل خوبةراى مينتخابا  و هةيساتى مينتخابا  لةالى خؤمان يان وا هةروا هاتووة  
وو بـؤ حـةو    مةطةر مَيوة لة مةجنامى دانيشتنةكانتان و مةوان تَييان طةياندوون كة ماوة دابنـدرَيت باشـة د  

بؤ مةوةى ميل امى مةوان بكةين، مةوة مَيمة مَيسـتا لَيـرة بـةبَى مةسـاس نـاتوان  الى ببـةين، مةطـةر دانـانى         
مَيوة لةسةر مةساسَيك نية و هةروا حةزتان كردووة هةيسةكة ميل ام بكةن بة دةكردنى بَلَي  نةتاميج، مةوا 

تةمخريى نةكةن، ضاوةِرَى نةكةين مانطَيك و دوو مـانئ،   مَيمةش لةطةَل مةوةداين ميل اميان بكةن بؤ مةوةى
مَيمة بَلَي  لةماوةى دوو ِرؤذ و حةو  ِرؤذةكـة مةطـةر دوو ِرؤذةكـةش دانـةنرَيت موشـكيلة نيـة، بـةآلم هـى         
نهامى دةبَيت دابندرَيت، بؤ مةوةى هةموو اليةك زةمـانى مـةوة بكـةن كـة دةسـت و بـردى تيـا بكـرَى و، زؤر         

 .سوثاس
 :  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

 .ِرؤذان سةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مَيمة بة بَى بنةما مةو ماوةيةمان دانةنا، دواى مةوةى دانيش  لةطةَل ثسثؤران و مـةو اليةنانـةى كـةوا بـةو     

 و ثابةنديان بكـةين كـةوا نـةتوانن لـةو     كارة هةَلدةس  كة خاوةن شارةزا و ثسثؤرن كة مةو ماوةية دابنَي 
ماوةية تةجاوز بكةن، بةآلم ِرَيطر نية لةبـةردةم مـةوةى كـةوا لـة ماوةيـةكى كـةمب، لـة دوو ِرؤذةكـة كـةمب          

 .بةضةند سةعاتَيك نةتيريةكان ميع ن بكةن
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ناوخؤ كةرةمكةن، كاك شؤِرش سةرموو

 :د حس بةِرَي  شؤِرش جمي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ليذنةى ياسايش كة ماوةكةى ديارى كردووة لةسةر مـةو مةساسـة بـووة تـاخري بـوونى راطةيانـدنى مـةجنامى        
كؤتايى  يان بةرايى مةسَلةن لة مةساس دا ثرسيار دةخاتة سةر ثرؤسةكة و طومان دةخاتـة سـةر ثرؤسـةكة،    

ى دةرةوةش كـة مةجنامـةكان رادةطةيةنـدرَيت طومـان دةخرَيتـة      وةك بينيمان هةم لة عرياق و هـةم لـةوآلتان  
سةر ثاكى ثرؤسةكة، بؤية تةحديد كردنيان بة ماوة كـارَيكى باشـة، مـةوةى يةكـةم بـؤ بةراييةكـة دةكرَيـت        
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بَلَي  لةِرؤذَيك تا سَى ِرؤذ زياتر نةبَيت، مةوةى تريشيان دواى موسادةدة كردنى هةيساتى دةزامى بَيت، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حاكم رزطار سةرموو

 :بةِرَي  رزطار حممد ام 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مَيمة لَيرة دوو نةو  مينتخابا ان هةية بةشَيكيان مفةوةزية ثَيـى موختةسـة، جـةنابى كـاك عمـريش ثـَيم       

ة، يـةعنى نـاتوانَى مـةم ضـؤن ميع نَيـك      وابَى ميشارةتى بةوة دا، مةم ميع نة بةشَيكى عي دةى بة مَيرة نيـ 
بكا  لةكاتَيك بةغدا ثَيى مةعنية ثَيى، مةعلوميشـة ميع نةكـة بـة موسـادةدةى هينـةوة كـة عي دـةى بـة         

 .غةيرى مةو مينتخاباتانةى الى خؤمان هةية
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

موستةدلة و خـؤى  % 166تانة كة بةغدا مةعنى نية ثَيى، مةوة بؤ كؤمسيؤن و بؤ هةيسةى هةرَيمى كوردس
دةرار دةدا ، بةغدا ع دةى ثَيى نية، بؤ مةجلسى نـواب مَيمـة نايكـةين، بـة كؤمسـيؤنى هةَلبذاردنـة، كـاك        

 .خورشيد سةرموو

 :سليم يونر بةِرَي  خورشيد ابد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
كا ، ديمـةتى مـةو تةحديـدة ضـية      ِرؤذ، مةحكةما تةمي َى موسادةدة نـة  12ِرؤذ مان  16مةطةر مة طؤتى 

لبةر مةوة مة با رةبت بكةين بة تةسديقى مةحكةمة، كةنطى مةحكةمة تةسديقى كرد مـةو كاتـة ميع نـى    
 .بكةن

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شؤِرش سةرموو
 
 

 

 :حس  بةِرَي  شؤِرش جميد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لة ليذنةى ناوخؤش هاتووة، دواى تةسديقى دادطاى تةمي  مةو كاتـة   هةم لة ِراثؤرتى ليذنةى ياسايى و هةم

 .بة هةستةيةك زياتر نةبَيت ميع نى نةتاميج بكا 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان ماخر سياغةتان ةوَيننةوة، كاك عونى سةرموو

 :بةِرَي  عونى كمال بةزاز



 140 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ايامل بعرد   7ولية لالنتخابات واالستفتاءات فى غيفون يومني، والنتائج النهائية فى غيفون اعالن النتائج اال-7

 .املصادقة عليها من اسهات القيفائية املختصة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي ان مَيستا بةو شكلةى كة خوَيندرايةوة، دةخيةينة دةنطدان، كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتـةوة  زؤر  
كةرةمكـةن،   3كةس لةطةَل دانية، بة زؤرينةى دةنـئ ثةسـةند كـرا، بـؤ خـاَلى       1س، كَى لةطةَل دانية  سوثا

 .كاك عونى سةرموو

 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
فرة  املساعدة فرى بنراء الثقرة فرى العمليرة االنتخابيرة لردن كافرة اوسرا  اجملتمر  الكوردسرتانى وتعزيرز الثقا            -3

 .االنتخابية ع  ادامة الصلة م  كافة قركاء العملية االنتخابية
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان سةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
اى يارمةتى دان بؤ دروست كردنـى متمانـة بـة ثرؤسـةى هةَلبـذاردن لـةالى تَيكـِراى ناوةنـدةكانى كؤمـةَلط         -3

كوردستان و بةهَي كردنى كلتورى هةَلبذاردن لةِرَيى درَيذة دان بة ثةيوةندى بة ثار  و دـةوارةى سياسـى و   
ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى و بنيادنانى تواناكانى و ثةرةثَيدانى شارةزايى مةندامانى لةِرووى هونةرى 

 .ِراوَيذى ثارتةكانو تةكنيكةوة، لةِرَيى هةماهةنطى كردن لةطةَل ليذنةكانى 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان سةرموو
 
 

 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مَيمة وةكو ليذنةى ياسايى لةطةَل مةوةين كة ميعادةى سـياغة بكرَيتـةوة، وة ميختسـارى مـةو بِرطةيـة بكـرَي       

 :بةو شَيوةيةى كة دةخيوَينمةوة مَيستا
املساعدة فرى بنراء الثقرة فرى العمليرة االنتخابيرة لردن كافرة اوسرا  اجملتمر  الكوردسرتانى وتعزيرز الثقافرة              -3

 .االنتخابية ع  ادامة الصلة م  كافة قركاء العملية االنتخابية
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ليذنةى ناوخؤ رةميتان  كاك شؤرش سةرموو

 :بةِرَي  شؤرش جميد حس 

 .رؤكى ثةرلةمانبةِرَي  سة
 .مَيمة لةطةَل دةدى ثَيشنيازةكةى ليذنةى ياساي ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

، كةس هةية دسة بكا   مةو بةِرَي انةى كة داواى دسـةكردنيان كـردووة، عمـر    3بةِرَي ان بة نيسبة  خاَلى 
 .ابد، كاك عمر كةرةمكة.ارةتى، دبةش فاضلحاكم رزطار، عبدالس م بةروارى،   كرن،عبدالع ي ، امينة 

 :بهْا  الدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
وةَلآل هةرضةندة ليذنةى ياسايى سياغةى كردووةتةوة، بـةآلم دةمـةوئ مـةوة عـةرز بكـةم مـةم بِرطةيـة زؤر        

ر دةكةم بةو شَيوةيةى َد بكرَيـت  درَيذة، هَيشتا مةوةى بةِرَي انى ليذنةش هةر درَيذة، لةبةرمةوة من ثَيشنيا
مبةررى مةوةش بطؤِردرَيت مةوةية كة سةرةتا مةهيممةكة باس بكرَيت مةوجا هةدةسةكة باس بكرَيت، لَيرة 
باسى مةهامةكة مةوةية كة تةع ي ى سيقة بكرَيت، يـةعنى يـان تةنسـيو بكرَيـت لةطـةَل مـةتراسى مـةعنى        

مـةوة ةةينـة ثَيشـةوة، ثَيشـنيار دةكـةم مةسـَلى ميشـةكة و        ( ليرة املسراعدة فرى بنراء الثقرة فرى العم     )ثَيويست 
مةمـة  ( التنسري  مر  االحرزاب  والكيانرات السياسرية واملنظمرات االهليرة       )مةهامةكة بنووسرَيت بـةم شـَيوةية   

لتطروير الثقافرة االنتخابيرة وبنراء     )ميشةكةية، يةعنى مةمة مةهامةكةية، ماماجنةكةشـى مةوةيـة كـة بَلـَي      
مةطةر ثَييان بـاش بَيـت ليذنـةى ياسـايى لةمـةش كـور  تـر مـةو دةسـتةواذةى          ( العملية االنتخابية الثقة فى
، ثَيويســت ناكــا  زؤر درَيــذة، (التنسرري  مرر  قررركاء العمليررة االنتخابيررة لتطرروير الثقافررة االنتخابيررة)خؤيــان 

 .ماماجنةكةش بؤ دوو، سَى كةليمةيةك، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ان سةرمووامينة خ
 

 

 : كرن سعيدبةِرَي  امينة 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ثب بِرطةكا ني اميا، ثَيويستى هندَى ناكا  ببيتة بِرطةيةكا ياسايى، لبةر هةندَى ذى مـةز   3مةز دبينم بِرطا 
 .ثب دبينم ب يتة ثةيِرةوى ناوخؤيى دا، يةعنى د ني امى دا بَيتة بةحر كرن

 :ةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةرل

 .حاكم رزطار سةرموو
 :بةِرَي  رزطار حممد ام 
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بــة نيســبة  مــةم سةدةرةيــةوة بــة بؤضــوونى مــن جَيطــةى نيــة لــةم ماددةيــة، لةِراســتى دا نــازا  مايــا مــةو   

 3و  0و  1ةوة هةية، بةآلم سةسَلى  4نوسخةى كة لةالى منة سةسَلةكانى باس نةكردووة، ضونكة لة سةسَلى 
ةوة ببَيــت بــة  1، لــة دواى مــاددةى (اســر القــانون)تيانيــة الى مــن نــازا ، مةمــة مــةسروزة ببَيــت بــة  4و 

موسوسى دانونةكة، ضونكة مةمة مةساسى مةم هةيسةتة مةوةية كة موساعةدة بكرَيت لة عةمةليةى سيقة و 
، مةمـة دةبَيتـة   (اييسـة مـا يلـى   تتـود  )لة عةمةليةى مينتخابى و مةوة نةك بة سةدةرةيـةك مـةهام نيـة لـة     

موسوسى دانونةكة و بة سةسَلَيك لة سةسَلةكانى مةطةر تةوزيع كـراوة، ضـونكة لةِراسـتى دا مـن وةك عـةرزم      
دةست ثَى دةكا  و هةية، بةس سةسَلى يةك و دوو و سَى نابينم لة دانونةكـة، مةمـة ببَيتـة     4كردن سةسَلى 

 .م سةدةرةية مةم نةسة دةربهَيندرَيتسةسَلَيك و ببَيتة موسوسى دانونةكة لة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالس م سةرموو
 :مصطفى صدي بةِرَي  عبدالس م 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من ضاوةِرَى دةكةم مةم ماددةية هةبَيت باشة، يةك لة موهيماتة سةرةكيةكانة، بـةآلم ميعـادةى سـياغةيةكى    

ــت، يــةك لــة موه  ــانى   كــور  بكرَي يمــةكانى بآلوكردنــةوةى ِرؤشــنبريى هةَلبــذاردن و بةرزكردنــةوةى تواناك
شورةكامى عةمةليةى مينتخابى، سيغةيةك بدؤزنةوة تةنها مةو دوومةركةى تَيدا بَيت، بة تةسةورى من زؤر 

 .طرنطة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرموو فاضلكاك 
 :بةشارةتى فاضلبةِرَي  

 .نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما
يارمـةتى دان بـؤ دروسـت    )كة دةَلَيـت   3من دوو تَيبينى ب ووكم هةية لةسةر شَيوةى نووسينةكة لةبِرطةى 

، مةو يارمةتى دانة بة بـِرواى مـن بكرَيـت بـة بِريـار، لـة بِرطةيـةكى        (كردنى متمانة بة ثرؤسةى هةَلبذاردن
جـةماوةرى  )كوردستانيشـة بكرَيـت بـة     ثَيشـنيار دةكـةم مـةو كؤمـةَلطاى    ( كؤمـةَلطاى كوردسـتان  )تردا دةَلَيت 

 .، زؤر سوثاس(كوردستان يان طةد كوردستان
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ابد سةرموو.كاك د
 :ابد وةرتى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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م باشـة  مَيمة لةثَيش مةوة دةواميمى مينتخابيمان زياد كرد، ثَي/ وةَلآلمن دوو تَيبينى ب ووكم هةية، يةكةم
ضـونكة تـةنها   ( وع  التنسري  مر  سران استشرارن االحرزاب والقروائم االنتخابيرة       )لَيرة دةواميم زياد بكرَيت 

مةح اب نية دةواميمى مينتخابيشمان زيـاد كـرد، مةطـةر تةنسـيو بـَى وهةماهـةنطى بَيـت، ثَيويسـتة لةطـةَل          
هةية، مومةسـيلى مـةح اب هةيـة، جلـانى      ليريانى ميستشارى نازا  مةم موستةَلةحة/ مةوانيش بَيت، دووةم

 .زؤر سوثاس! ميستشارميان هةية لةِرووى دانونيةوة، نازا  مةوة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى رةميتان دةربارةى موداخةلةى بةِرَي ان مةندامانى ثةرلةمان، سةرموو
 :ِرؤذان عبدالقادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
رة  بة دابةشـكردنى ماددةكـان بـؤ بةشـى يـةك و بةشـى دوو، ِراسـتة مـةوة  لةضـاث  نـةكراوة و لـةبري            سةبا

كراوة، دةنا هةمووى كة لة كاتى مَيمة دةخيوَينينةوة ثَيشنيار و ِراثؤرتى ليذنةى ياسايى ماماذةمان بة بةشى 
كـة مـةو بِرطةيـة وابـ ا  دوو     يةك و دوو كردووة، سةبارة  بة طرنطى مـةو بِرطةيـة هةنـدَيك داوايـان كـرد      

مةندام بوون طوتيان كة مةو بِرطةية رَينَى يان نةمَينَى كةوتنة شك، بةِرَي ان مةو بِرطةيـة زؤر  طرنطـة كـة    
رَينَى، لةبةر مةوةى لةبوارى هةَلبذاردن، نةك لة كوردستان لةسةر ماستى عرياق، مَيمة بَي  لة هةَلبـذاردن،  

ن ثــَى نــةدرابوو و مــةو دةرسةتــة نــةبوو مازادانــة ِروو لــة ســندودةكانى دةنطــدان بةداخــةوة، ضــونكة ِرَيطــةما
بكةين، وة مومارةسةى مةو ثرؤسةية بكةين، بؤية مةو بِرطةية زؤر طرنطة كة رَينَى كة مةو دةسـتةية بـةو   

ة، مةركة هةَلسـَى و مـةو متمانةيـة دروسـت بَيـت بـؤ ثرؤسـةى هةَلبـذاردن، مَيمـة تـا ضـةند متمانـةمان هةيـ             
ضونكة كة مةو متمانةية دروست بوو، هةست ثَى دةكةين كة مةركَيكة لةسةرشانان بةشدارى لة هةَلبذاردن 
بكةين، ثَيشنيارى مةوة كرا موساعةدةكة و يارمةتيةكة بكرَيتـة بِريـار، بـةِرَي ان متمانـة بـة بِريـار دروسـت        

ة بِريارَيك ناتوان  دروستى بكـةين، مـةوة   نابَيت، زؤر زةبةتة، هي  متمانةيةك بة هي  شتَيك باوةِرَيك ب
ثَيويستى بة ِرؤشنبريية، ثَيويستى بة ماستى وشيارى خةَلكةكةية لةبوارى هةَلبذاردن، بؤية زؤر طرنطة مـةو  
بِرطةية رَينَيتةوة، بةآلم ثَيويستى بة داِرشتنةوة هةية ِراستة لةاليةن ليذنةى ياسايى دامانِرشتةوة، مةطـةر  

ةش هةبَيت واب ا  هةندَيكمان بؤ ها  كـة مـةوة دادةِرَيذينـةوة، سـةبارة  بـة ثَيشـنيارةكةى       ثَيشنيارى ديك
ابد، وشةى مةح اب و وشةى جلانى ميستشارى لَيـرة زيـادة و ِروون نيـة، ِراسـتة مَيمـةش هةسـتمان ثَيـى        .د

عـي ادامـة الصـلة    )تـاوةكو   كرد وةكو بةِرَي   ماماذة  ثَيى كرد، بؤية لةِراثؤرتى مَيمة دووبارة دامانِرشتةوة
مــان زيــاد كــرد، كــة مــةو اليةنةنانــة و اليــةنى تــريش هــةموو دةطرَيتــةوة، كــةوا ( شــركامى عملــى االنتخــابى

 .دةتوانن بةشدار بن لةو ثرؤسةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ناوخؤ موالحةزةتان هةية  ماواز خان سةرموو
 :خيفر بةِرَي  ماواز عبدالواحد
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مَيمــةش لةطــةَل مانــةوةى بِرطةكــةين بــؤ دروســت كردنــى متمانــة، هــةروةها هــاوِراين لةطــةَل داِرشــتنةكةى   

 .ليذنةى ياسايى و بةزيادكردنى هةندَى تَيبينى
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ياسايى ماخر سياغةتان  كاك عونى سةرموو
 :سعيدبةِرَي  عونى كمال 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :سياغةكة بةو شَيوةية دةبَيت كة مَيستا دةخيوَينمةوة

ثقررة فررى العمليررة االنتخابيررة لرردن كافررة اوسررا  اجملتمرر  الكوردسررتانى وتعزيررز الثقافررة  الالعمررل علررى بنرراء -3
 .االنتخابية ع  ادامة الصلة م  كافة الشركاء العملية االنتخابية

 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى ث

بةِرَي ان بةو شَيوةيةى كة خوَيندرايةوة دةخيةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَلة تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة  زؤر   
كـاك   9سوثاس، كَى لةطةَل دانية  تةنها دووكةس لةطةَل دانية، بة زؤرينةى دةنـئ ثةسـةند كـرا، بـؤ خـاَلى      

 .عونى سةرموو
 :بةِرَي  عونى كمال بةزاز

 .ى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
 .املصادقة على اجراء العد والفرز الصوات الناخبني وتنفيذها-9

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان سةرموو.د
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 ثةســةندكردنى ثرؤســةى دةســت ثــَى كردنــى ذمــاردن و جياكردنــةوةى دةنطــى دةنطــدةران و جــَى بــةجىَ -9

 .كردنى
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان سةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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مَيمة دواى مةوةى كة دانيشت  لةطةَل مةو بةِرَي انـةى كـة هـا  بوونـة ليذنـةى ياسـايى دوو كؤبوونـةوةيان        
وو ميعادةى سياغةى مةمـة بكرَيتـةوة، مَيمـةش لةبـةر     لةطةَل مَيمة كرد كة ثسثؤرن لةو بابةتة، ثَييان باش ب

 :ِرؤشنايى دسةى مةوان ميعادةى سياغةمان كردووةتةوة، بةم شَيوةيةى كة مَيستا بؤتان دةخوَينينةوة
 .تنظيم واجراء عملية العد والفرز الصوات الناخبني وتنفيذها-9

ــةراك ى       ــؤ م ــة ب ــةكان، ِرةنط ــة مةهام ــة ل ــة يةكَيك ــان مةم ــةوان طوتي ــيةتى   م ــدة ميش ــةنها مةوةن ــابى ت مينتخ
 .موسادةدةكة  لة مةجلسى هةيسةوة دةبَيت، تةبريرةكان مةوانةن

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى ناوخؤ رةميتان  سةرموو
 :حس  بةِرَي  شؤرش جميد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
اى عةمةليـةى عةدةكـةش بكـا  و    مَيمةش لةطةَل مـةو ثَيشـنيازةى ليذنـةى ياسـاي  كـة تـةن يم و وة ميريـر       

بة هةمان شَيوةى كة ( تنظيم واجراء عملية العد والفرز الصوات الناخبني)سةرزى مةسوا  كة عةرةبيةكةى 
 .طوتى ثشتطرييان دةكةين ليذنةى ياسايى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةظ  خان سةرمووبةِرَي انى مةندامان كَى دةيةوَى دسةى لةسةر بكا   مةظ  عمر، ماسؤ كريم، م
 :ظ  عمر ابدبةِرَي  مة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ـةكةي بؤ زياد بكرَيـت، بـةاَلم   (االجراءات)من رةميم لةطةَل رةمي ليذنةي ياسايي داية، كةوا دةبَيت كةليمةي 

لة ( تنفيذها)لة مةخري زيادة دةبَيت، مةطةر بَيتو وشةي ( تنفيذها)كة ميريراماتةكة زياد كرا، واب ا  وشةي 
 .كؤتاييدا هةَلبطريَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، رَي دار ماسؤ كةرةم بكة

 (:ماسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زيادة، زؤر سوثاس( تنفيذها)هاوِرام لةطةَل دسةكاني مةظ  خان، مةو 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي ياسايي رةميتان بةرامبةر مةنداماني ثةرلةمانليذنة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان



 120 

ال بـدةين، ضـونكة ميريـراة عةمةليةكـة خـؤي تـةنفي ة،       ( تنفيرذها )مَيمةش لةطةَل مةوةداين و هاوِراين كـة  
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وَيننةوة، بؤ مةوةي بيخةينة دةنطدانةوةليذنةي ياسايي ماخري صياغةتان ة
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .تنظيم وبجراء عملية العد والفرز الصوات الناخبني -9

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةرز بكاتةوة  زؤر  بةِرَي ان مَيستا بةو شَيوةيةى خوَيندرايةوة دةخيةينة دةنطدانةوة، كَى لةطةَلداية دةس  
 .سوثاس، كَى لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤى دةنئ ثةسةند كرا، بؤ خاَلى دة

 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ستفتاءات التنسي  م  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق لتنظيم وتنفيذ االنتخابات واال -16

 .االحتادية يف االقليم
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةماهةنطي كردن لةطةَل دةستةي بااَلي سةربةخؤي هةَلبذاردن لة عَيراددا بؤ رَيكخس  و جَي بةجَي  -16

 .كردني هةَلبذاردن و راثرسي سيدراَلي لة هةرَيمدا
 :يدةريبةِرَي  شَيروان ناصح حة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان

مةطةر موالحةزة بكةن بِرطةي دةو بِرطةي يازدة لة ثرؤذةكة ثةيوةندييان لةطةَل يةكب هةية، بؤية مَيمة 
ة، لةطةَل ليذنةي ياسا وامان بة باش زاني كة مةم دوو بِرطةية دةمج بكرَيت، بِرطةيةكيشمان ثَيشنيار كردوو

 :كة جَيطاي هةردوو بِرطة بطرَيتةوة بةشَيوةيةكي موختةسةر، كة مَيستا بؤتان دةخوَينمةوة
التنسي  م  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق لتنظيم وتنفيذ االنتخابات واالستفتاءات  -16)

يةعين وامان كردووة كة (. ابيةاالحتادية يف االقليم ع  تشكيل سان مشرتكة سمي  مراحل العملية االنتخ
ميتيداديةكة جيا ببَيتةوة، هي خؤ ان جيا ببَيتةوة، بةو نةصةش عي مجان كردووة، مةسةلةكةش 
تةنسيقة، مةطةر تةنسيقيان ويست مةهلةن وةسةهلةن، مةطةر تةنسيقيشيان نةويست، مةوة مةوزوعَيكي 

 .ترةو، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .َيطري سةرؤكي ثةرلةمان موداخةلةي هةية، كةرةم بكةبةِرَي  ج
 :ارس ن باي  الاعي .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية ليذنةي دانوني خؤيان لة هةموومان باشب دةزانن، كة موسةوةزيةي عولياي هةَلبذاردني 

 مَيمةش ناتوان  مةوان مول ةم بكةين سيدراَلي مول ةم نيية بةوةي كة لةطةَل مَيمة تةنسيو بكا ، يةعين
 .بؤ مةو مةسةلةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، ليذنةي ياسايي ماخري صياغةتان ضية ثَيمان بَلَين، ثَيش مةوةي بةِرَي ان مونادةشة بكةن، كةرةم 
 .بكة

 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دووبارة ماددةكةي ةوَيننةوة، مَيمة لَيرة مةبةستمان مةوةية موسةوةزيةي خؤمان، هةيسةي خؤمان  مةطةر

ميل ام بكةين بة تةنسيو لةطةَل هةيسةي ميتيدادي عَيراق، نةك مةوان ميريبار بكةين، واتة صياغةكة زؤر 
 .تةواوة، هي  كَيشةي دانوني لةدوا نيية، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةِرَي ان، كَي موداخةلةي هةية لةسةر مةو مةوزوعة  مةم بةِرَي انة داواي دسة كردنيان كردووة، رَي داران ب
بةشري خةلي ، سؤزان شهاب، يشار جنم الدين، بة سةعيد، ماسؤ كريم، شظان ابد، شلَير حممد، صبا  .د)

 .دكتؤر، كةرةم بكة كاك (بةرزجني، ناسك تؤسيو، عمر عبدالربن، حاكم رزطار
 :بشري خلي  تؤسيو.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من هاوِرام لةطةَل مةو ميقترياحةي ليذنةي ياسايي، كة مةو دوو سةدةرةية دةمج بكرَيت، ضونكة بةِراس   

ثَيويستيان بةدةمج كردن هةية، ضونكة يةك مانايان هةية، بةاَلم بؤ مةوةي سيفةتَيكي ميل ام نةدةين بة 
يقةكةو سيفةتَيكي ميختياري ثَي بدةين، من ثَيم باشة لة سةرةتاوة مةوةي بؤ زياد بكةين بَلَي  تةنس

، ب ان  مةطةر مةوان كرديان، بيكةين، مةطةر نةيانكرد، ...(........للهيئة التنسي  م  املفوضية العليا)
 .نايكةين، تةواو، زؤر سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . دار سؤزان شهاب كةرةم بكةزؤر سوثاس، رَي
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان
 .بةِرَي  ليذنةي ياسايي

من ثرسيارَيك دةكةم، دةمةوَيت وةاَلمةكةم لةالي مَيوةي بةِرَي  دةست بكةوَيت، مةكاتيب كؤمسيؤني بااَلي 
او هةرَيمي كوردستاندا دةمَيننةوة، باشة، كة مةوان دةمَيننةوة مةكاتبةكاني هةَلبذاردنةكاني عَيراق لةن

خؤمان بؤ هةَلبذاردنةكاني خؤمان دةبَيت، مةوانةي كة لةسةر سةعيدي ناوخؤيية، مَيمة مةطةر هاتو 
ة رَيطةي هةَلبذاردنَيكي ميتيدادي كرا، مةوان مامادة نةبوون مةو تةنسيقة بكةن لةطةَل مَيمة، بَلَين مَيمة ل

مةكاتبةكاني خؤمانةوة مةم عةمةليةتة تةنفي  دةكةين، هي  مانعَيك هةية بؤ مةوةي مةوان مةو 
عةمةليةتة تةنفي  بكةن  كةواتة بؤ مَيمة مةم ماددةية لَيرة دابنَي   مةوان كة مةكاتيب خؤيان حازر بَيت 

ؤيان، مةطةر مَيمة مةم مةرجة دابنَي  و وجودي هةبَيت لةناو هةرَيمي كوردستان و هةَلس  بة كارةكاني خ
و دوايي بوو بة ميشكاليةتَيك و تةعاون نةكراو تةنسيو نةكرا، يةعين بةِراس  وةزعَيكي ناخؤش دةبَيت، 
مةطةر وايةو مةوان هةَلدةس  بةو كارانةي خؤيان، با مَيمة مةو ماددةية هةر مةسَلةن دانةنَي ، من واي بؤ 

 .دةضم، سوثاس
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

 .زؤر سوثاس، رَي دار يةشار كةرةم بكة
 :بةِرَي  يشار جنم الدين نورالدين

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
حةزم كرد ماماذة بة خاَلَيك بدةم، كة يةك لةمةهامةكاني مةم ليذنةية مةوةية وادةي دةنطدان زؤرجار زياد 

ك زيـاد دةكـا ، لـةهي  لـةو خااَلنـة مامـاذة بـةوة        دةكا ، مومارةسةي مـةو عةمةليـة دةكـا ، ضـةند سـةعاتيَ     
 .نةكراوة، كة سةالحياتيان هةية مةو وةخ  مينتيخابا  درَيذ بكةن، يان نا  سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار حةمة سةعيد كةرةم بكة
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةطـــةَل ثَيشـــنيارةكةي ليذنـــةي ياســـاييم بـــؤ دةمـــج كـــردن، دوو تَيبينـــيم هةيـــة،  مـــن ســـةرةِراي مـــةوةي 

مَيمــة لــةناو ثَيناســةي هةيسةكــة باســي مــةوةمان كــردووة، كــة تةنســيو و تــةعاون لــةنَيوان     / تَيبينيــةكيان
موسةوةزيةي عولياي بةغدا لةطةَل مةم دةستةية هـةبَيت، كةواتـة مـةم خاَلـة يـةعين بـةثَيي مـةوة مـةم دوو         

َلة هةردووكي زيادن، مةطةر هةر ميسراري كرد بـؤ مـةوةي بَلـَي  دووبـارة بوونةوةكـة بـؤ تةمكيـدة، ثـَيم         خا
باشة تةعاون و تةنسيقةكة لة هةَلبذاردني تةنها ميتيدادي نةبَيت، ضونكة لة مةحةلي، لة ميقليمـيش هـةر   

و شـتانةش هـةر ثَيويسـتمان    ثَيويسيتمانة، لة مةسةلةي سريلي ناخيب  و ميدصاو تةعليما  و موسر و لـة 
 .بة تةنسيو و تةعاون هةية، سوثاستان دةكةم
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار ماسؤ كةريم كةرةم بكة
 (:ماسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 للهيئرة )ة صـياغة بكرَيـت   من لةطةَل دةمج كردني هةردوو سةدةرةكةم لـة سةدةرةيةكـدا، بـةاَلم بـةم شـَيوةي     

التنسي  م  املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العرراق فيمرا خيرص االنتخابرات واالسرتفتاءات االحتاديرة يف       
و ضــي و ضــي، مةوانــة ثَيويســت ناكــا ، بــةو شــَيوةية صــياغة   ...........( يف كافررة املراحررل)، نــازا  (االقلرريم

 .بكرَيتةوة، سوثاس
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 .زؤر سوثاس، رَي دار شظان ابد كةرةم بكة
 :بةِرَي  شظان ابد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـاييمة كـة دةَلـَين دةجمـي مـةم دوو سةدةرةيـة، ضـونكة مـةسهوميان يةكـة،            

حةديقةتةن مَيمـة داخيلـي مـةوة نـةب ،     ديسان لةطةَل مةوةمة مةو تةنسيقةي ميل اميةمان هةبَيت، يةعين 
مةوان نةيكةن كةيفي خؤيانة، بةحةديقة  دةنئ دةدةنة كَي كةيفي خؤيانـة، بـةاَلم مَيمـة مـول ةم ، مـةو      
ميل امــةمان لةســةر خؤمــان بــة دــانون مــول ةم بكــةين، مةمــة زؤر ثَيويســتة، ضــونكة مــةوان مةســَلن، مَيمــة   

 .جوزم 
ةية لةسةر مةهامةكاني كة هاتووة لة ثاش دةمج كردني مةم دوو سةدةرةيـة،  من ثَيشنيارَيكي ترم ه/ دووةم

سةدةرةي تر مي اسة بكرَي ، كة لة ماددةي يازدةدا هاتووة سوَليب مةهامة كة لةوَي هي  مانايةكي نادا  لـة  
ةكي رووتـة  ذَير بابي شةكاوي مينتيخابي و مةوانة، واتا سةسَلي شةكاوي و مةوانة، مةو ماددةي يـازدة ماددةيـ  

ببَيتـة  ( 11و  16)لةوَي، سوَليب مةهامي مةم هةيسةية ببَيتة بِرطةي مةو وةختـةي كـة دةمـج بـوو بِرطـةي      
 .، كة مةهامةكة دةطرَيتةوة، سوثاس(11)بِرطةي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار دكتؤر صبا  كةرةم بكة
 
 

 :صبا  حممد جنيب.بةِرَي  د

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
، ضونكة ميل امـي  (11و 16)سةبارة  بةم ماددةية كة باسي مةهام و مةركةكان دةكا ، من ثَيمواية بِرطةي 

تياية بؤ مةسةلةي كؤمسيؤني بااَلي عَيراق، مَيمة مةو سةالحياتةمان نيية كة مةوان ميل ام بكةين، كة باسي 
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، خؤتـان دةزانـن كـة    (للهيئرة )كـرا، كـة دةَلَيـت     هةماهةنطي دةكرَيـت، تةنانـة  مـةو صـيغانةش كـة ثَيشـنياز      
، مةمة ناضَيتة بابي مةرك و مةهامةوة، دةضَيتة بابي سـةالحياتةوة، يـةعين لـة حاَلةتَيكـدا،     (للهيئة)دةَلَي  

مةطةر مةم مةوزوعة رَينَيت شوَينةكةي مةوةية ب َيتة سةسَلي سةالحياتةوة، نةك لَيرةدا رَينَيتـةوة، بؤيـة   
لةو بؤضوونة دةكةم، كة مةم دوو بِرطةية، نةك دةمج نةكرَيت، هـةر البيَيـت، ضـونكة دـوةتي      من ثشتطريي

ميل اممان نيية بؤ كؤمسيؤني بااَل كة هةماهةنطي بكـا ، يـةعين مةطـةر مـةو هةماهـةنطي نـةكا ، مَيمـة لـة         
ةيـة كـة شـتَيك    وةاَلمدا دةبَيت ضي بكةين  وةكو كاك حاكم عةوني سةرمووي هي ، يةعين مةوزوعةكة مةو

نةكةين لة سةالحيةتي مَيمة نةبَيت، مادام ماددةكـةش باسـي مةهامـةو، مةمـةش نابَيـت بـة مـةهام ةرَيتـة         
 .سةسَلي سةالحيا  و، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار ناسك تؤسيو كةرةم بكة
 :بةِرَي  ناسك تؤسيو عبدالكريم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة من هةر لةسةرةتاوة دسـةم لةسـةر مـةوة هةيـة، كـة بةِراسـ  مةطـةر هةماهـةنطي نـةكرَيت، ميشـةكان           
عةردةلةي تَي دةكةوَيت، ضونكة وةكو ثَيشبيش هاوِرَييا  ميشـارةتيان ثَيـدا، مةطـةر هةماهـةنطي نـةكرَيت      

ةساسانةدا، مةطةر بَلَي  مَيمة بة لةطةَل موسةوةزيةي عوليا ميشةكانان عةردةلةي تَي دةكةوَيت لةو كاتة ح
ياسا خؤمان دياري بكةين، مةطةر مةو نةيكا ، مَيمة هي  دةسةاَلتَيكمان نييـة، بةِراسـ  مـةم كَيشـةية وةكـو      
ضؤن مَيستا لة ياساي نةو  وغازدا كَيشةمان بة وازحيي بؤ دةردةكةوَيت، زؤر جار ناتوان  مـيش بكـةين لـة    

بةندَيكي ياسايي لةناو ياساكاندا تةحديـدمان كـردووة لـة سـةالحياتي خؤمـان،       بةرامبةر مةوةي كة مَيمة بة
كةضي مةو لةبةر مةوةي مةو دةوَلةتة، مةو مةسَلة، تةعداي سـةالحيةتي تـؤ دةكـا  و تـؤش ناتوانيـت مـيش       
 بكةيت، من ثَيمواية مةمةش ديسان دةبَيتـة نودـاتَيكي خـي يف مـةم ياسـاية، مـةم دانونـة، مةطـةر نةنووسـ          

هةماهــةنئ دةكــةين، مــةي ضــؤن عةمةليةتةكــة بكــةين  مةطــةر دةنووســ  مــةي ضــؤن مَيمــة مــةو ميل امــة  
 .بكةين  سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار عمر عبدالربن كةرةم بكة
 
 

 :بةِرَي  عمر عبدالربن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
م كـة ثَيشـةكي مـةو دوو بِرطةيـةي تةوحيـد كـردووةو صـياغةيةكي        من دةستخؤشي لة ليذنةي ياسايي دةكـة 

تازةي بؤ داِرشـتووة، خـؤي راسـتة مـةم بِرطةيـة بِرطةيـةكي ياسـايية، بـةاَلم مةمـة بـة سـوودَيكي سياسـي بـؤ              
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هــةرَيمي كوردســتان دةطةِرَيتــةوة، مــةم تةنســيقة لةطــةَل موسةوةزييــةي عوليــاي مينتيخابــا  راســتة، مــةوان 
مان لةطــةَل نةكــةن، بــةاَلم مَيمــة لــة ناحيــةي سياســيةوة ســوودمةند دةبــ ، بةضــي  بــة     دةتــوانن تةنســيق

موشــارةكة كــردن، مةطــةر باســي لةســةر بكرَيــت لةطــةَل موسةوةزيــةي عوليــا، ضــونكة مةســَلي مــةم ياســاية،     
ياسايةكة خا  نيية تةنيا بة هةَلبذاردن، خاصة بة ميسـتيفتا كـردنيش لةناوضـةكاني كوردسـتان، مَيمـةش      

ـة، كة تايبةتة بة ناوضة دابِراوةكاني كوردستان، هـةر  (146)مةوةَل و مةخريمان جَي بةجَي كردني ماددةي 
كاتَي ميستيفتاي لةسةر كرا، باشبة مةم كؤمسيؤنة موشارةكةي موسةوةزيةي عوليا بكا  لةو ميسـتيفتامانة،  

تان، مـةو ميسـتيفتاية جـَي بـةجَي     بؤ مـةوةي بـة ماطـادار بـووني موسةوةزيـةي هةَلبـذاردني هـةرَيمي كوردسـ        
بكرَيت، مَيمةش مةوةندة لة طلةيي و طازاندة بكةوين بَلَي  موسةزةيةي عولياي مينتيخابا  هاتن بؤ خؤيان 
سةر بـة سـةر راثرسـيةكيان لةناوضـةكةدا كـرد، مـةو كـاتي بـة ميشـرايف موسةوةزيـةي عوليـاي هةَلبـذاردن و             

وايـة سـوودَيكي سياسـي بـؤ ناوضـةكةية، راسـتة مةمـة سـةالحياتي         راثرسي هـةرَيمي كوردسـتان بكرَيـت، ثَيم   
حةصريية، راستة مةوان مول ةم ن  تةنسيقمان لةطةَلدا بكةن، بةاَلم مةطةر بةم صياغةيةي كة لة ليذنـةي  

تةنفي ةكـة بكرَيتـة   ( يف العرراق لتنظريم وتنفيرذ االنتخابرات واالسرتفتاءات     )ياسايي دايِرشتووة، هـةتا مةطـةر   
 .ةش، من ثَيمواية مةو بِرطةية هَي َيكي ياسايي زياتر دةدا  و سةعالب دةبَيت، زؤر سوثاسموشارةك

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار حاكم رزطار كةرةم بكة
 :عبداه بةِرَي  رزطار حممد ام 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كةين، كة هةيسةكة مول ةمة بةوةي يارمةتي موسةوةزيـة  من ثَيمواية دةبَيت مَيمة لةزاويةي مةوةوة سةير ب

بدا  لةو مينتيخاباتانةي كةوا موسةوةزيةكة ثَيي موختةسة، بؤية من ميقتريا  دةكةم بةم جؤرةي لَي بَيت 
على اجيئة تقديم املسراعدة املمكنرة للمفوضرية العليرا املسرتقلة لالنتخابرات يف حرال  لبهرا منهرا  لرك يف كرل            )

، يـةعين لـةو   (هيل اجراءات االنتخابات واالستفتاءات اليت ختتص بها املفوضية وجتري يف االقلريم ماتتعل  بتس
 .طؤشةيةوة سةيري بكةين، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَي دار حةسةن كةرةم بكة
 
 

 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ة مينتيخابا  و ميستيفتاي ميتيدادي دةكا ، ديارة مينتيخابا  و ميستيفتاي ديارة مةم دوو سةدةرةية باس ل

ــة         ــرة ب ــة حةص ــة مةم ــاتووة ك ــةش ه ــانوني موسةوةزي ــة د ــةز، ل ــة مةرك ــراوة ل ــؤ دان ــانوني ب ــاديش د ميتيد
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ك موسةوةزيةي بااَلي مينتيخابا ، بؤية دةبَيت مَيمة بةثَيي دانون نابَيت لَيرة شتَيك ميل ام بكةين، يان شتَي
سةرز بكةين، كة دذي مةم دانونةي مةوة بَيـت، مـةطينا خـؤي دانونةكـةي مَيمـة دةكةوَيتـة بـةر تـةعن، لَيـرة          
باســي تةنســيو و موشــارةكة دةكــا ، يــةعين تةنســيو ضــية  تــؤ داواي موشــارةكة دةكــةيت لــة مينتيخابــاتي  

ةبَيت، بؤية بة رةمي من يـان  عَيرادي، مةطةر رَيطا  ثَي نةدا  خؤ تؤ ناتوانيت، مةمة بة تةداخول حيساب د
دةبَيت مَيمة سيفةتةكة وا لَي بكةين ميستيعدادي خؤمان نيشان بدةين لـة حاَلـةتي داوا كـردن، كـة مـةويش      
هةر زةروري نيية، ضونكة مةمة تةحصي  حاصلة، بة رةمي من هةر خؤي مةم دوو سةدةرةية ميلغـا بكرَيـت   

 .و ثَيويست ناكا  داخي  بكرَيت، زؤر سوثاس
 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .زؤر سوثاس، رَي دار شلَير خان كةرةم بكة
 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مةو ثرسيارانةي كة سؤزان خان لة ليذنةي ياسايي كرد، منيش بةهةمان شَيوة، ضونكة واب ا  لةطـةَل كـاك   

مـةو ميشـكاليةتة دروسـت نـةبَيت لـةو مةكاتبانـةي        سةردار عبدالكرميم مةمانة لـة موسةوةزيـة دانيشـتوون،   
 .موسةوةزيةي كة سةر بة مةوانةو لةوانةي عَيراديشدا، مةوة ثرسيارَيكة بؤ مةوان، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةِرَي ان مةو كؤمسيؤني بااَلي بَي اليةني هةَلبذاردنةكاني عَيراق سيعلةن ياسـاي خـؤي هةيـةو،    
ة بؤ مةجنومةني نوَينةران، كة هةَلبذاردن بكا  بـؤ طشـت عَيـراق مـةو دةيكـا ، مـةو نوَينةرايـةتي        حةصريي

خؤشي هةية لة شارةكان و لة ميقليمش هةيةتي، مةكتةبي خؤي هةية، مةكتةبةكةي ثَيي هةَلدةسـتَيت، لـة   
ــةتَيك داواي تــةعاوني كــرد، مــةو كؤمســيؤنة مامــادة بَيــت هاوكــاري لةطــةَل دةكــا ،     داواي نــةكرد هــي  حاَل

تةدةخول لة ميشـي ناكـا ، مَيمـة نامانـةوَيت بـة ياسـا لـة هةرَيمـدا روو بـدا ، لةبـةر مـةوة داوا لـة ليذنـةي              
 .ياسايي دةكةم كة ماخري صياغةيان ثَيشكةش بكةن، زؤر سوثاس، كةرةم بكة سةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ياســاي كؤمســيؤني بــااَلي هةَلبذاردنــةكاني عَيــراق لــة مــاددةي دووةمــدا دوو بابــة   دواي موتاَلةعــة كردنــي

هاتووة لة سةسَلي دووةمدا لة ماددةي دووةمدا دوو بابة  هاتووة، بابةتي يةكةم كة لة خاَلي دووةمدا خـؤي  
يميرة ويف احملافظرات   االقراف على مجي  انرواع االنتخابرات واالسرتفتاءات االحتاديرة واالقل    )دةبينَيتةوة دةَلَيت 

 .، مةوة ميشراو كردنة، حةدي ميشراو كردني داوة بةخؤي(الغري املنتظمة يف االقليم
مةكتـةبي  ( تقومل هيئة االقراليم لالنتخابرات بالتنسري  والتعراون مر  املكترب الرو ين       : )خاَلي ضوارةمي دةَلَيت

هةَلبذاردنةكاندا خؤيان لةناو ياسايةكةي وةتةني لةكوَيية  لةعَيرادة، مةكتةبي وةتةني لة كؤمسيؤني بااَلي 
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تقومل هيئة االقاليم لالنتخابات بالتنسي  والتعاون م  املكتب الو ين سهامل االدارة والنظم )خؤياندا وتوويانة 
 .، سوثاس(االنتخابية االقليمية واحمللية اخلاصة باالقليم حتحل اقراف املفوضية العليا لالنتخابات

 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

مةوة بةني ام دةريان كردووة، مةوة بةني امة، مةطةر سةيري بكةيت خؤيان ني اميان دةركردووة بؤ خؤيان، 
مةم كؤمسيؤنة دانرا، مةم هةيسةتة دانرا، هةيسةتَيكي بَي اليةنة، سةربةخؤية، ميشـي هـةرَيم دةكـا ، ميشـي     

ةيـة، مـةو ثَيـي هةَلدةسـتَيت، تـةدةخول لـة       هةرَيم مةو هةَلبذاردنانةي عام، طش  كة رةب  بة هةرَيمةوة ه
ميشي ميتيدادي ناكا ، مةطةر مةوان داوايان كرد، مةمان هاوكاريـان دةكـةن، داوايـان نـةكرد بـؤ مةجنومـةني       
نوَينةران هةَلبذاردن بكةن، مَيمة هي  تـةدةخولي لـَي ناكـةين، ميشـي مَيمـة نييـة، يـةعين مـةوة بـؤ مةوةيـة           

 .تكاية ماخري صياغةتان كةرةم بكةنوازيح بَيت، ليذنةي ياسايي 
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

التعراون مرر  املفوضرية العليررا املسررتقلة لالنتخابرات يف العررراق لتنظرريم وتنفيرذ االنتخابررات واالسررتفتاءات      -16
 .االحتادية يف االقليم عند االقتيفاء

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ميلغــا دةكةينــةوة، مةمــة جَيطــةيان  11و  16، مةمــة دةخةينــة دةنطدانــةوة، دواي مــةوةي بِرطــةي بــةِرَي ان

، مَيسـتا بـةو شـَيوةيةى خوَيندرايـةوة دةخيةينـة دةنطـدان، كـَى لةطةَلدايـة تكايـة          16دةطرَيتةوة بة سةدـةرة  
ثاس، بـةكؤى دةنـئ   دةس  بةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَى لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـو         

 .ثةسةند كرا، بةِرَي ان سوثاس بؤ مَيوة، كاك شَيروان سةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مَيمة لة كؤتايى بِرطةكاندا سةدةرةيةكمان مي اسة كردووةو، دواى مي اسـة كردنـى مـةو سةدةرةيـة، ثَيويسـتة       

 :تةوة، سةدةرةكةش بةم شَيوةيةتةسةلسود سةدةرةكان ضاك بكرَي
ــدامانى ثةرلــةمانيش     ( تنظرريم عمليررة اةمررالت االنتخابيررة والقيررامل سراقبتهررا     ) ــة بــةِرَي ان مةن ــة زؤر ل ك

 .ميشارةتيان ثَييدا، مةمة مودتةرةحى ليذنةى ياسايية  بؤ زياد كردنى مةم ماددةية
 
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بوو مةو بِرطةيةي ليذنةى ياسايى لةطةَل ليذنةى ناوخؤ ثَيشـنياريان كـردووة،    بةِرَي ان، مَيستا كة طوَيتان لَي
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَلداية تكاية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَى لةطةَلدا نيية دةس  بةرز 

هــةرَيمى  بكاتــةوة  زؤر ســوثاس، بــةكؤى دةنــئ ثةســةند كــرا، بــةِرَي ان، مــةم ثرؤذةيــة زؤر زؤر طرنطــة بــؤ 
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وو كوردستان و، زؤريش حةساسة، بؤية لةسةر دانيشتنةكةمان بةردةوام دةب  تا ِرؤذى دوو شةممةى داهـات 
 .بةخواتان دةسثَيرين 11سةعا  

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبداه                سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0202\02\4رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 4/02/0202 رَيكةوتي شةممةدوو
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عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  4/16/0616رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)بداهحممد دادر عبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  سرست عبد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارس ن باي  الاعي .د
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(3)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(3)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 4/16/0616ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
ةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةسـتةي بـااَلي كؤمسـيؤني هةَلبـذاردن     ب -1

 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جـةذني مَي يديـةكان بةثشـووي سـةرمي لـة       -0

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
توطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي  خستنةِروو و طف -3

 .عَيراق –كوردستان 
 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -4

 .عَيراق

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــ ــولي     ب ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ةناوي ط
 :، بةرنامةي كار4/16/0616، رؤذي دانيش  (3)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 06)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـَيش نيـوةِرؤ، رؤذي دوو شـةممة    (11)ي  خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (3)دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَيت 4/16/0616رَيكةوتي 

دني ثرؤذة ياساي دةسـتةي بـااَلي كؤمسـيؤني هةَلبـذاردن     بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كر -1
 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان 

خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جـةذني مَي يديـةكان بةثشـووي سـةرمي لـة       -0
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
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راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي  خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي  -3
 .عَيراق –كوردستان 

 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -4
 .عَيراق

ن، مَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ دةكةم كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤيان كةرةم بكةن، سةرموو
 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن بؤ ماددةي ضوارةم لة مةسَلي ثرؤذةكة، كة دةبَيتة ماددةي ثَينريةم، سةرموون

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لــة كؤبوونــةوةي ثَيشــووي ثةرلةمانــدا طفتوطــؤ كــردن لةســةر مــاددةي ضــوارةمي ثرؤذةكــة، كــة مَيســتا بــةو   
كة ثَيشكةش كراوة، لة ثةرلةمان ثةسند كرا، ماددةيةك مي اسة بوو، واتا ماددةي ثَينريةمة، كة  ثَيشنيارانةي

 .مَيستا باسي لَي دةكرَيت، سوثاس
 :بةِرَي  عمر عبدالربن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .مةندامة بةِرَي ةكان

 :ماددةي ضوارةم لة مةسَلي ثرؤذةكة، كة دةكاتة ماددةي ثَينريةم
 : دة الرابعةاملا

 :تتألف اجيئة العليا لالنتخابات يف االقليم من التشكيالت التالية
 . جملس اجيئة -1
 .االدارة االنتخابية -0
وتتألف من سبعة اعيفاء اثنان منهم على االقل من القانونيني خيتارهم برملان كوردستان : جملس اجيئة: اواًل

ن قبل هيئة رئاسة ال ملان م  مراعاة يمثيل النساء وتكون مدة باالغلبية املطلقة العيفائا بعد ترقيحهم م
 .والية اجيئة سس سنوات تقوميية

 : يشرت  فيمن يرقح جمللس اجيئة مايلي: ثانيًا
 .ان يكون من موا ين االقليم ومقيما فيا اقامة دائمية -1
 .ان يكون حاصال على قهادة جامعية اولية على االقل -0
 .سسة وثالثني سنة( 32)عن ال يقل عمره  -3
ان يكون من  وي اخل ة واالختصاص يف العمل االداري واالنتخابي واملشهود لا بالكفاءة والنزاهة  -4

 .واالستقاللية
 .ان اليكون حمكومًا جبرمية خملة بالشرف -2
 .مان اليكون مشرتكًا يف اسرائم اليت خططحل جا أو ارتكبتها السلطة القمعية يف االقلي -0
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 .ان يكون مستقاًل من الناحية السياسية -7
 :ثالثًا

ينتخب جملس اجيئة يف جلستا االوىل من بني اعيفائا وباغلبية اربعة من اعيفائا رئيسًا ونائبًا ومقررًا  -1
 .للمجلس

تكون مدة والية رئيس اجمللس ونائبا واملقرر سنة واحدة قابلة للتجديد باغلبية اربعة من اعيفائا على  -0
 . القلا

 .رئيس اجمللس هو املمثل القانوني للهيئة -3
 :ميارس رئيس اجمللس اومن ينوب عنا الصالحيات اآلتية -4
 .ادارة اعمال اجمللس االدارية والتنظيمية -أ
اعداد جدول اجتماعات اجمللس وعقدها وترؤوسها سا يف  لك اي اجتماع يطلبا ثالثة من اعيفاء اجمللس  -ب

 .على االقل
 .ة مهامل اخرن يكلفها با اجمللساي -ج
 

 :رابعا
 : يندي اعيفاء جملس اجيئة اليمني القانونية امامل جملس القيفاء يف االقليم وبالصيغة التالية

اقسم باهلل العظيم ان أؤدي مسنولييت القانونية واملهنية بأمانة وتفان واخالص واعمل على اجناز املهامل )
 (.على ما اقول قهيداملوكلة الي باستقالل وحياد واهلل 

يكون اجتماع اجمللس صحيحا باالغلبية املطلقة لعدد اعيفائا وتتخذ قراراتا باغلبية اةاضرين ويف : خامسا
 .سوثاس. حال تساوي االصوات يرجح اسانب الذي يصوت معا الرئيس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردي ماددةكة ةوَيننةوة، ثاشان ليذنةي ناوخؤ
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.دبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةي ثَينريةم، كة لة مةسَلي ثرؤذةكة ماددةي ضوارةمة

 :دةستةي بااَلي هةَلبذاردن لة هةرَيمدا لةم ثَيكهاتانةي خوارةوة ثَيك دَين
 .مةجنومةني دةستة -1
 .ميدارةي هةَلبذاردن -0

ثَيك دَيت بةالي كةمـةوة دوانيـان ياسـاناس دةبـن، ثةرلـةماني       مةجنومةني دةستة، لة حةو  مةندام: يةكةم
ــتةي        ــةن دةس ــةوةي لةالي ــاش م ــة ث ــا ، ل ــانيان دةك ــت نيش ــداماني دةس ــاي مةن ــةي رةه ــة زؤرين ــتان ب كوردس
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ماسرةتـان، مـاوةي   / سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة كانديد دةكرَين، بة رةضـاو كردنـي نوَينةرايـةتي كردنـي ذنـان     
 .َينج ساَلي تةدوميي دةبَيتدةسةاَلتي دةستةكةش ث

 :مةوةي بؤ مةجنومةني دةستة كانديد دةكرَيت، ثَيويستة مةم مةرجانةي خوارةوةي تَيدا بَيت: دووةم
 .دةبَي هاوواَلتي هةرَيم بَيت و بةشَيوةيةكي هةميشةيي تَييدا نيشتةجَي بَيت-1
 .بَيتبةالي كةمةوة دةبَي بِروانامةيةكي بةرايي زانكؤي بةدةست هَينا  -0
 .سي و ثَينج ساَل كةمب نةبَيت( 32)تةمةني لة  -3
ــاكي و        -4 ــةتواناو ث ــةواهي ب ــت و ط ــثؤري بَي ــارةزايي و ثس ــاوةن ش ــدا خ ــدارةو هةَلبذاردن ــةبواري مي ــَي ل دةب

 .سةربةخؤييةكةي بدرَيت
 .حوكم نةدرا بَيت( خملة بالشرف)بة تاوانَيكي مابوروبةر  -2
بَيت كة دةسةاَلتي سةركوتكةر لة هةرَيمدا ث ني بؤ داِرشـت بَيـت و، يـان     بةشداري لةو تاوانانةدا نةكرد -0

 .كرد بَي 
 .لة رووي سياسييةوة سةربةخؤ بَيت -7

 :سَييةم
مةجنومةني دةستة لة يةكةم  دانيشتين خؤيدا بة زؤرينةي ضوار مةندام، سةرؤك و جَيطرو بِرياردةري  -1

 .تمةجنومةن لةنَيو مةنداماني هةَلدةبذَيرَي
ماوةي دةسةاَلتي سـةرؤكي مةجنومـةن و جَيطرةكـةي و بِريـاردةر يـةك سـاَل دةبَيـت و بةزؤرينـةي ضـوار           -0

 .مةندام بةالي كةمةوة دابيلي نوَي كردنةوةية
 .سةرؤكي مةجنومةن نوَينةري ياسايي دةستةكةية -3
 :ا سةرؤكي مةجنومةن، يان مةوةي دةبَيتة بريكاري مةم دةسةاَلتانة ثيادة دةك -4

 .بةِرَيوةبردني كاري ميدارةو رَيكخستين مةجنومةن -ع
مامادة كردني خشتةي كؤبوونةوةكاني مةجنومـةن و طرَيـدان و سـةرؤكايةتي كردنـي، لةنَيويشـياندا هـةر        -ب

 .كؤبوونةوةيةك كة بةالي كةمةوة سَي مةندامي مةجنومةن داواي دةكةن
 .هةر مةركَيكي ديكة كة مةجنومةن رايدةسثَيرَيت -ج

 :ضوارةم
مةنـداماني مةجنومــةني دةسـتة ســوَيندي ياســايي لةبـةردةم مةجنومــةني دادوةري لــة هةرَيمـدا بــةم جــؤرةي     

 :دادَيت دةخؤن
سوَيند بـةخواي مـةزن دةخـؤم كـة مـةركي ياسـايي و ثيشـةيي خـؤم بـة مةمانـة  و لـةخؤ بووردوانـةو بـة              )

دني مةركي سةرشا  بةسةربةخؤيي و بَي اليـةني  دَلسؤزييةوة بة جَي بطةية  و، كار لة ثَيناو بةجَي طةيان
 (.دةكةم و، خوداش لةوةي كة دةيَلَيم شاهَيدة

 :ثَينريةم
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كؤبوونةوةي مةجنومةن بةزؤرينةي رةهاي ذمارةي مةنداماني راست دةبَيت و بةزؤرينـةي مامـادة بووانيشـي    
 .سوثاس. ت كة سةرؤك لةطةَليدايةبِريار دةدا ، لة حاَلةتي يةكسان بووني دةنطدا مةرَي بؤ مةو الية دةبَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ كةرةم بكة
 

 :خيفربةِرَي  ماواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضوارةم مةم ثَيشنياريانةي خوارةوة دةخاتة روو

كـةس، بـؤ مـةوةي نوَينةرايـةتي زؤرينـةي خـةَلكي       نـؤ  ( 9)حةو  كةسـةوة بكرَيـت بـة    ( 7)دةستةكة لة  -1
 .كوردستان بطرَيتةخؤ و، بة يةك ليست بَيت و، زؤربةي ثَيكهاتةكان و اليةنة كوردستانيةكاني تَيدا بَيت

دوو لةسةر سَي دةنطي مةنداماني ثةرلةماني ( 0/3)ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكا  مةم دةستةية بة رَيذةي  -0
 .َيتكوردستان هةَلبذَيردر

يةكـة  (انتخـاب )ثَيشنياز دةكـا  وشـةي   ( 4)ي خاَلي (0)ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضواري بِرطةي  -3
 .البيَيت

 :ثَيشنيار دةكا  بةم شَيوةية بَيت( 0)خاَلي ( 0)ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضوار بِرطةي  -4
اوضــوو لــة كوردســتاني عَيرادــي سيــدراَل  بةشــداريي و هاوكــاري نــةكرد بَيــت لــةو تاوانانــةي كــة رذَيمــي لةن 

 .نةخشةي بؤ دانابَي
( 2)كةسةوة بكرَيت بة ( 4)ثَيي باشة لة  (1)ي خاَلي(3)ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضوار بِرطةي  -2

 .كةس
( 0)كـةس و لـة   ( 2)ثَيـي باشـة بكرَيتـة    ( 0)خـاَلي  ( 3)ليذنةكةمان سةبارة  بة ماددةي ضـوار بِرطـةي    -0

 .ر نةتوانَي خؤي هةَلبذَيرَيتةوةجار زيات
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةميتان
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :رةمي ليذنةي ياسايي سةبارة  بة ماددةي ضوارةم بةم شَيوةية

 :ةوةليذنة ثَيشنياز دةكا  ثَيشةكى ماددةكة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيت -1
 :دةستةى بااَلى هةَلبذاردنةكان لة هةرَيمدا ثَيك دَى لة

 .مةجنومةنى دةستة -1
 .بةِرَيوةبردنى هةَلبذاردن -0
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 : ى ماددةكة، ليذنة ثَيشنياز دةكا  بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة(يةكةم)سةبارة  بة بِرطةى  -0

و بـة اليـةنى كةمـةوة دوانيـان ياسـايي دةبـن، كـة        لـة حـةو  مةنـدام ثَيـك دَى     : مةجنومةنى دةسـتة : يةكةم)
ثةرلةمانى كوردستان بـة زؤرينـةى ِرةهـاى ذمـارةى مةنـدامانى هـةَليان دةبـذَيرَى، مةمـةش دواى ثااَلوتنيـان          
دةبَى لة اليةن ليذنةيةكى تايبة  كة ثةرلةمان ثَيكى دةهَينَى لةطةَل ِرةضاوكردنى نوَينةرايةتى ماسرةتـان و  

 .ثَينج ساَلى تةدوميية( وي يةتى)ة ماوةى كارى دةست
 .واتة زجنريةكةش ثَيش ةرَى( سَييةم)بكرَيتة زجنريةى بِرطةى ( ضوارةم)بِرطةى  -3
بـةم  ( 0، 1)ليذنة ثَيشنياز دةكا  بِرطةكانى (: سَييةم  كة دةبَيتة زجنريةى ضوارةم)سةبارة  بة بِرطةى  -4

 : شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة
ومةنى دةستة لة دانيشتنى يةكةمدا لة ناو مةندامانى و بة زؤرينةى ثَينج لة مةندامانى سةرؤك و مةجن -1)

 . جَيطرى سةرؤك و بِرياردةرى مةجنومةن و سةرؤكَيك بؤ بةِرَيوةبردنى هةَلبذاردن هةَلدةبذَيرَى
نى هةَلبـذاردن يـةك   ماوةى كاركردنى سةرؤكى مةجنومةن و جَيطرةكةى و بِرياردةرو سةرؤكى بةِرَيوةبرد -0

 (.ساَلةو دةكرَى نوَى بكرَيتةوة بة زؤرينةى ثَينج لة مةندامانى  بة اليةنى كةمةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبيةكةش ةوَينةوة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .مةنداماني ثةرلةماني بةِرَي 

 : ابعةبالنسبة للمادة الر: رابعا

 :تقرتح اللجنة اعادة صياغة مقدمة املادة بالشكل اآلتي -0
 :تتألف اجيئة العليا لالنتخابات يف االقليم من)
 .جملس اجيئة -1
 (.االدارة االنتخابية -0
 :منها تقرتح اللجنة اعادة صياغتها بالشكل اآلتي( اوال)بالنسبة للفقرة  -0
اعيفاء اثنان منهم على االقل من القانونيني خيتارهم برملان كوردستان ويتألف من سبعة : جملس اجيئة: اواًل)

باالغلبية املطلقة لعدد اعيفائا بعد ترقيحهم من قبل سنة خاصة يشكلها ال ملان مر  مراعراة يمثيرل النسراء     
 (.وتكون مدة والية اجيئة سس سنوات تقوميية

 .قديم تسلسلهااي ت( ثالثًا)بتسلسل الفقرة ( رابعًا)جعل الفقرة  -3
بالشكل ( 0،  1)تقرتح اللجنة اعادة صياغة الفقرتني ( رابعًا)واليت تصبح بتسلسل ( ثالثًا)بالنسبة للفقرة  -4

 :اآلتي
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ينتخب جملس اجيئة يف جلستا االوىل من بني اعيفائا وباغلبية سسة من اعيفائا رئيسًا ونائبًا ومقرررًا   -1)
 .للمجلس ورئيسًا لالدارة االنتخابية

تكرون مردة واليررة رئريس اجمللرس ونائبررا واملقررر ورئرريس االدارة االنتخابيرة سرنة واحرردة قابلرة للتجديررد          -0
 (.باغلبية سسة من اعيفائا على االقل

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، نودتةي ني امي، سةرموو كاك عمر عبدالع ي و كاك عبدالس م بةرواري، سةرموو كاك عومةر
 

 :بهاءالدين   عمر عبدالع ي بةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من واب ا  لةبةر هةستياري و طرنطيية مةم بِرطةية لـة ياسـاكةوة لةبـةر راسـثاردةي بةِرَي تانـةوةو هـةموو       
اليةك كة موشاوةرةو تاوتؤي زؤري لةسةر بكرَيت، ثَيشـنيار دةكـةم بِرطـةي يةكـةم لـة كؤبوونـةوةي مـةمِرؤ        

بؤ مةوةي موشاوةراتَيكي زياتر بكةين، لةبةر سـةرداَلي ليذنـةكان و سراكسـيؤنةكان، وابـ ا       تةمريي  بكةين،
حةدي تةواو نةدرا بَيت بة ناوةِرؤكي مةم بِرطةية، لةبةر مةوة داواكـارم لـة بـةِرَي تان، مةطـةر دةكرَيـت مـةم       

ي دسـةي زيـاتري لةسـةر بكـةين،     بِرطةية دوا ةةين، ب ينة سةر بِرطةكاني تر، تا لة كاتَيكي تـردا بةشـَينةي  
 .بةدَلنيايي مشتومِر هةَلدةطرَيت، من دَلنيام حةدي خؤي نةدراوةتَي لة تاوتؤ كردن و تةداول، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كاك عبدالس م كةرةم بكة
 :صديو مصطفىبةِرَي  عبدالس م 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ؤية بة ني اميم دانا، ضونكة لةسـةر مـةو ثرنسـيثة مةطـةر ماددةيـةك دةنطـي لةسـةر درا،        زؤر سوثاس، من ب

ثاشان ناتوان  طفتوطؤي لةسةر بكةين، من بة تـةحريريش لةطـةَل ليذنـةي دـانوني باسـي مـةم مةوزوعـةم        
كــردووة، مــةوةي مَيســتا باســي دةكــةم، تةميــدي منيــان كــرد بــوو لةترســي مــةوةي مَيمــة ب ــينة مونادةشــةو  

 :دةنطدان، ثاشان مةجال نةبَيت، مةطةر رَيطام بدةيت
مَيمة ديتمان لة سةسَلي دووةم و سةسَلي سَييةم نةبوو، رةمسةن سةسَلي ضوارةم بوو، سةسَلي يةكـةممان  / يةك

 :داناو دووةميش، ثَيشنيارةكةي من مةوة بوو كة
باسـي هةيسـة دةكـا ، كةضـي مَيمـة      ماددةي دة و يازدةو دوازدةو سَي دة، مةطةر تةماشـاي بكـةيت   / يةكةم 

هاتووينة باسي مةجلير دةكةين و ثاشان دامريةي مينتيخابي، مينريا جارَيكي تر طةِراوةتةوة، ميقترياحةكـة  
مةوة بوو ثَيش مةو ماددة ضوارة، ماددةي دةو يازدةو دوازدة بيخةينة تةسةلسولي يـان ثـَيش لةطـةَل رةضـاو     

 .......كردني مةوةي دة دووبارةية
 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة
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 .تكاية كة هاتينة سةر مونادةشة مةو كا  ثَيشنيار بكة، رجامةن، سةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

راســتة هةنــدَيك مــاددةو بةشــةكان ثَيويســتيان بــة دووبــارة داِرشــتنةوة هةيــة، يــاخود ثاشــةو ثَيشــة، بــةاَلم   
دةكةين مةطةر رةزامةندي بفةرموون سكرتَيري ثةرلةمان تةخوي  بكرَيت، ماددةكـان وةكـو    ثَيشنياري مةوة

بةو شَيوةيةي هاتووة لة مةسَلي ثرؤذةكة طفتوطؤي لةسـةر بكرَيـت و دةنطـي بـؤ بـدرَيت، بـةاَلم بـؤ تـةبويب         
ي دةنطـي  كردن و داِرشتنةوةو ري بةندي سكرتَيري ثةرلةمان تـةخوي  بكـةين ثـاش مـةوةي ياسـاكة هـةموو      

 .هَينا، مةو ري بةندي ماددةكان بطؤِرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةدنان كةرةم بكة
 :حممد عثمانبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 لةِراستيدا مةم ماددةية يةكَيكة لة ماددة طرنطة هةستيارةكاني مةم ثرؤذة ياساية، بؤية من هاوِراي مامؤسـتا 

عومةرم، كة هةوَل بدةين مةم ماددةية تـةمريي  بكـةين، طفتوطؤيـةكان تـةمريي  بكـةين، بـوارَيكي زيـاتر بـة         
سراكسيؤنةكاني ناو ثةرلةمان بدةين، بـؤ مـةوةي طفتوطـؤي زيـاتر لةسـةر شـَيوةي ثَيكهَينـاني مـةم دةسـتةية          

ســةر ماددةكــاني تــرو  بكــةن، كــة دســة لةســةر مــةوة كــرا مــةم دةســتةية دةســتةيةكي نيشــتمانيية، ب ــينة    
ــة            ــاتر ب ــةتَيكي زي ــةوةي سرس ــؤ م ــر، ب ــاتَيكي ت ــؤ ك ــةين ب ــةمريي  بك ــة ت ــةم ماددةي ــةاَلم م ــر، ب ــةكاني ت بِرط

 .سراكسيؤنةكان بدرَيت و زياتر طفتوطؤي لةسةر بكرَيت، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةوة خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوة، واتـا      07/0/0616ر تَيبيين مةوة بكةين مةم ثرؤذة ياسـاية لـة   مةطة
ماوةيةكي زؤرة لةبةردةم مةنداماني ثةرلةمانة، مَيمـة وةكـو ليذنـةي ياسـايي لةطـةَل ليذنـةي نـاوخؤ ثـرؤذة         

فتوطؤي لةسةر بكةين، هي  ياساكةمان جوان ديراسة  كردووة، مةو ماددةيةمان كة داناوة مَيستا دةتوان  ط
 .ميريابي مةوةي نيية كؤبوونةوة دواةرَيت بؤ مةم مةبةستة، سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بورهان كةرةم بكة
 :بةِرَي  برهان رشيد حس 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

م بدة دسةكانان بـاش  من دسةم لةسةر مةوة هةية ثرؤذة هةية حةو ، هةشت مانطة هاتؤتة مَيرة، يارمةتي
بَيت، خراث بوو شةتيب بكة، بـةاَلم ثَيويسـ  بـة تـةواسودَيك هةيـة تـاكو مَيسـتا نةهاتؤتـة ثـَيش، مةمـة لـة            
مانطي شةش و حةوتةوة، هاتبَيت موبةرير نيية، ثرؤذة هةية حةو ، هةشت مانطة دةنطيشـمان نـةكردووة،   

ك مةرسـةالن و دةنطـداني جـةنابت، شـوَين و جَيطـةي      بةاَلم مةطةر ديقة  بكةين لة بيدايةتةوة دسةكاني كا
بريكردنةوةي ثةرلةمان وا بوو مةمة تـةواسودَيكي نيشـتماني ثَيويسـتة، بؤيـة مَيمـة هـي  عـةييب تيـا نييـة،          
خةَلك هةية حةو ، هةشت مانطة حكومةتي ثـَي تةشـكي  ناكرَيـت، مَيمـة مةطـةر حةستةيـةكي تـر بـؤ لَيـك          

ياسي هـةرَيم جيـاوازة، خةريتـةي سياسـي طـؤِراوة، هـي  عـةييب تيـا نييـة          طةيش ، لةبةر مةوة نةخشةي س
 .ب ينة سةر ماددةي ثَينج، مةو ماددةي ضوارة بيهَيَلينةوة بؤ مونادةشةي زياتر، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مةوةيـة دوا   بةِرَي ان، مَيستا سَي مةندام ثةرلةمان ثَيشنياريان كـرد بـؤ دواخسـ ، ليذنـةي ياسـاييش لةطـةلَ      
نةخرَيت، دةخيةينـة دةنطدانـةوة، ثـَيش مـةوةي بيخةينـة دةنطدانـةوة، مـةو بةِرَي انـةي كـة داوا دةكـةن دوا           

 .ةرَيت، مةندامَيكي تريش دسة بكا ، كةرةم بكة
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بَيت مةوان وةاَلم بدةنةوة، نةك ليذنةي ياسـايي،  داواكة تةوجيهي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرا، لةبةر مةوة دة
 .وةاَلمةكة لةالي مَيوةية، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر سةرموو
 :بةِرَي  عمر صديو حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
طدانـةوة، كـة مايـا    هةر لة سةرةتاي دةست ثَي كردني طفتوطؤكردن تايبة  بةم ياساية، مةوة خراية بـةر دةن 

مةم ثرؤذةية بةردةوام ب  لَيي، يان تةمريي  بكرَيت  مـن تةسـةور دةكـةم دةنطـدانيش لةسـةر مـةو بابةتـة        
 .كراوة، ثَيويست ناكا  جارَيكي تر دةنطدان بكرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةنيا بؤ روون كردنةوة، مَيستا بـةِرَي ان  سوثاس، مةوة بؤ تةمريي  نيية، بةس مةو ماددةية تةمريي  بكرَيت، 
ضوار مةندامي بةِرَي  ثَيشنياريان كرد مةم ماددةية، كة دةكاتة ماددةي ثَينج بؤ طفتوطؤكردن دواةرَيت، كَي 
لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  مةو ماددةي ضوار لة مةسَلي ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددةي ثَينج، سـَي، ضـوار   

ةيةكي تريش ثشـتطرييان كـرد، داوا دةكـةن جـارَي طفتوطـؤ لةسـةر مـةو ماددةيـة نةكـةين و          بةِرَي  مةمجوع
دواةرَيـت بـؤ دواي ماددةكــاني تـر، بــؤ مـةوةي لةطـةَل سراكســيؤنةكان طفتوطـؤ بكــةين، هةنـدَيك بــةِرَي يش        
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نج، مَيسـتا  دةيةوَيت بةردةوام ب ، مَيستا كـَي لةطـةَل مةوةيـة مـاددةي ضـوار لـة ثرؤذةكـة بؤتـة مـاددةي ثيَـ          
كةس لةطةَل مةوةية مـةو  ( 01)طفتوطؤي لةسةر نةكرَيت و دواةرَيت، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  

كـةس  ( 41)ماددةية مَيستا طفتوطؤي لةسةر نةكرَيت، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتـةوة   
وا دةخةين بـؤ كـاتَيكي تـر، كـة لةسـةر ثرؤذةكـة       زؤر سوثاس، بؤية بة زؤرينةي دةنئ مَيستا مةو ماددةية د

طفتوطؤ دةكرَيت، مَيستا بؤ ماددةي ثَينج لة مةسـَلي ثرؤذةكـة بؤتـة مـاددةي شـةش، ليذنـةي ياسـايي كـةرةم         
 .بكةن

 :بةِرَي  عمر عبدالربن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَينج لة مةسَلي ثرؤذةكة دةبَيتة ماددةي شةش
  الفصل الراب

 صالحيات جملس اجيئة
 : املادة اخلامسة

 :ميارس جملس اجيئة الصالحيات اآلتية
 .انشاء  وحتديا سجل الناخبني بالتعاون والتنسي  م  مكاتب حمافظات االقليم -1
 .تنظيم سجل الكيانات السياسية واملصادقة عليها لغرض خوض االنتخابات واملشاركة فيها -0
 .نتخابات واملصادقة عليهاتنظيم سجل املرقحني لال -3
 .اعتماد مراقبري االنتخابات ووكالء الكيانات السياسية واالعالميني -4
البحل يف الشكاوي والطعون االنتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امامل حمكمة يمييز اقليم  -2

 .كوردستان خالل مدة ثالثة ايامل من اليومل التالي لنشرها
 .جراءات العد والفرزاملصادقة على ا -0
اعالن النتائج النهائية لالنتخابات واالستفتاءات بعد املصادقة عليها من قبل حمكمة التمييز باستثناء  -7

 .االنتخابات واالستفتاءات االحتادية
 .وض  االنظمة والتعليمات اليت حتفظ للعملية االنتخابية نزاهتها -3
 .بية والتعيني يف الوظائفاملصادقة على هيكلية االدارة االنتخا -9

 .تعيني منتسبري املكاتب االنتخابية يف حمافظات االقليم -16
منح املخصصات ملنتسبري اجيئة على ان ال تتجاوز مايعادل نظرائهم يف املفوضية العليا املستقلة  - 11

 .لالنتخابات يف  العراق
 .رسم السياسة املالية للهيئة -10

 .زؤر سوثاس

 :ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
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 .بةكوردي كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي ضوارةم
 دةسةاَلتةكاني مةجنومةني دةستة

 .ماددةي شةشةم لة مةسَلي ثرؤذةكة ماددةي ثَينريةمة
 :ماددةي ثَينريةم

 :مةجنومةني دةستة مةم دةسةاَلتانةي دةبَيت
ةوةي تؤماري دةنطدةران بـة هاوكـاري و هةماهـةنطي لةطـةَل نووسـينطةي ثارَي طاكـاني       دانان و نوَي كردن -1

 .هةرَيمدا
رَيكخســتين تؤمــاري دــةوارةي سياســي و ثةســند كردنيــان بــة مةبةســ  ضــوونة هةَلبــذاردن و بةشــداري  -0

 .كردن
 .رَيكخستين تؤماري كانديداني هةَلبذاردن و ثةسند كردني -3
 .راني هةَلبذاردن و بريكاراني دةوارةي سياسي و ميدياكارانثشت بةس  بةضاودَي -4
بِرياردان لة تَيكـِراي سـكااَلو تانـةكاني هةَلبـذاردن، بِريارةكـانيش دـابيلي تانـة لَيـدانن لةبـةردةم دادطـاي            -2

 .ثَيداضوونةوةي هةرَيمي كوردستان لة ماوةي سَي رؤذدا لة رؤذي دواي بَ و كردنةوةي
 .ةكاني ذماردن و جياكردنةوةثةسند كردني كار -0
راطةياندني دواي  مةجنامي هةَلبذاردن و راثرسـي دواي ثةسـند كردنـي لةاليـةن دادطـاي ثَيداضـوونةوة،        -7

 .بةدةر لة هةَلبذاردن و راثرسي سيدراَلي
 .داناني ثَيِرةو و رَينماييةك كة ثاكي ثرؤسةي هةَلبذاردن دةثارَي َيت -3
 .ميدارةي هةَلبذاردن و دامةزراندني لة سةرمانةكانثةسند كردني ثَيكهاتةي  -9

 .دامةزراندني كارمةنداني نووسينطةكاني هةَلبذاردن لة ثارَي طاكاني هةرَيمدا -16
ثَيداني دةرماَلة بةكارمةنداني دةستة بةمةرجَيك لةوةي هاوتاكانيان لة كؤمسيؤني بااَلي سـةربةخؤيي   -11

 .هةَلبذاردن لة عَيراق تَيثةِر نةكا 
 . طةاَلَلة كردني سياسةتي دارايي دةستة -10

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ رةميتان لةسةري تكاية
 

 :خيفربةِرَي  ماواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ليذنةكةمان سةبارة  بةم ماددةية تةنيا دوو ثَيشنيازي هةية
 :َي بكرَيتسةبارة  بة بِرطةي يةكةم بةم شَيويةي ل -1
دروست كردن و نوَي كردنةوةي تؤماري دةنطدةران لة رَيطةي نووسينطةكاني ميـدارةو ثارَي طاكـاني هـةرَيم    )

 (.و نووسينطةي هةَلبذاردني دةرةوةي هةرَيم
: ليذنةكــةمان ثَيشــنياز دةكــا  لــة سةســَلي ضــوار مــاددةي ثَيــنج بِرطــةي ضــوار مةمــةي بــؤ زيــاد بكرَيــت    -0
 (.مةَلطاي مةدةني و ضاودَيرة نَيودةوَلةتيةكانرَيكخراوةكاني كؤ)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 : ثَيشنياري ليذنةي ياسايي سةبارة  بة ماددةى ثَينريةمي ثرؤذةكة، كة دةكاتة ماددةي شةشةم

 :ى ماددةكة بةم شَيوةيةى خوارةوة(يةكةم)كا  دةسةاَلتةكانى دةستة بكرَيتة بِرطةى ليذنة ثَيشنياز دة -1
 (.مةجنومةنى دةستة مةم دةسةاَلتانةى خوارةوةى دةبَى: يةكةم)
 .هي  تَيبينيةكى لةسةر نيية(  1)سةبارة  بة  بِرطةى  -0
و بـةم  (0)يةك بِرطةدا بـة زجنـريةى    ليذنة ثَيشنياز دةكا  لَيك بدرَين لة( 3، 0)سةبارة  بة بِرطةكانى  -3

 :شَيوةيةى خوارةوة دابِرِيذرَيتةوة
ثةسةندكردنى تؤماركردنى دةوارة سياسيةكان و يةكطرتووةكان و ثـاَليوراوان بةمةبةسـتى مةجنامـدانى     -0)

 (.هةَلبذاردنةكان و بةشداري كردن تَيدا
 .نييةهي  تَيبينيةكى لةسةر ( 16تاكو  4)سةبارة  بة بِرطةكانى  -4
 :ى بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة(11)ليذنة ثَيشنياز دةكا  بِرطةى  -2
بةخشــينى دةرماَلــة بــة كارمةنــدانى دةســتة هــةروةك هاوكارانيــان لــة كؤمســيؤنى بــااَلى ســةربةخؤى   -11)

 (.هةَلبذاردنةكان لة عَيراق
زيـاد بكرَيـت بـؤ ماددةكـةو بـةم شـَيوةيةى       ( دووةم)ليذنة ثَيشنياز دةكا  بِرطةيةك بة زجنريةى بِرطـةى   -0

 : خوارةوة
ــتةو       : دووةم) ــة دةسـ ــةكان لـ ــةرةكانى سةرمانطـ ــة بةِرَيوةبـ ــةرزةكان لـ ــة بـ ــة ثلـ ــدن لـ ــؤ دامةزرانـ ــااَلوتن بـ ثـ

نووسينطةكانى هةَلبذاردن لة هةرَيم بة ثَيشنياز كردنى سَى ثاَلَيوراو دةبَى، كة يةكَيكيان لـة اليـةن ليذنـةى    
 (.يشان دةكرَيتثةرلةمانةوة دةستن

 :مَيستاش بة زماني عةرةبي دةخيوَينمةوة
 : بالنسبة للمادة اخلامسة

 : من املادة  وبالشكل اآلتي( اوال)تقرتح اللجنة جعل صالحيات اجيئة بتسلسل الفقرة  -1
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 :(.ميارس جملس اجيئة الصالحيات اآلتية: اوال )
 .ةمنها التوجد عليها اية مالحظ( 1)بالنسبة للفقرة  -0
واعرادة صرياغتها بالشركل    (  0)تقررتح اللجنرة دجمهمرا بفقررة واحردة بتسلسرل       ( 3، 0)بالنسبة للفقرتني  -3

 : اآلتي
املصادقة على تسرجيل الكيانرات االنتخابيرة واالئتالفرات واملرقرحني لغررض خروض االنتخابرات واملشراركة           -0)

 (.فيها
 .مالحظة ال توجد عليها اية( 16اىل  4)بالنسبة للفقرات من  -4
 :منها بالشكل اآلتي(11)تقرتح اللجنة اعادة صياغة الفقرة  -2
 (.منح املخصصات ملنتسبري اجيئة اسوة باقرانهم يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف  العراق -11)
 :اىل املادة وبالشكل اآلتي( ثانيًا)تقرتح اللجنة اضافة فقرة بتسلسل الفقرة  -0
قيح للتعيني يف الدرجات العليا من مردراء الردوائر يف اجيئرة واملكاترب االنتخابيرة يف االقلريم يكرون        الرت: ثانيًا)

 (.باقرتاح ثالث مرقحني ويتم اختيار احدهم من قبل اللجنة ال ملانية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مينتيخـابي، مـةوة موراعـاتي    بةِرَي ان، بؤ ماطاداريتان دةوارةي سياسي لـة ياسـاي ثَيشـب كردمانـة دـةواميمي      
بةِرَي انـةي كـة   مـةو  مةوة بكةن، مَيستا مةو بةِرَي انةي دةيانةوَيت دسة بكةن، تكاية دةستيان بةرز بكانـةوة،  

عمر عبدالع ي ، مارام دادر، هاذة سليمان، كوَيستان حممد، زانـا، ماسـؤ، جـ ل، حسـن     : ويستوويانة دسة بكةن
، حاكم ِرزطـار،  حمي الدينيان عبد، ساالر حممود، سةردار رشيد، شلَير حممد، خلي  عولان، بة سعيد، بة

ظيان عبد، نةسرين مجال، نةرميان، عبداه، عبدالس م، هاوِراز خؤشناو، سازل بةشارةتي، ماشنا ع ي ، كةس 
 .ماوة  كةرةمكة كاك عمر عبدالع ي 

 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

، لةطةَل ماددةيـةكي ثَيشـوودا، مَيمـة طةَلالـةمان كـرد، سـةر بـة        (4)، ببوورة ماددةي (2)بة نيسبة  ماددةي 
ة بة ثَيي مةو تةعدي تة، دووبـارة بوونةوةيـةكي زؤر هةيـة لةبـةيين مـةهام و صـةالحيا ، لـة        (0)ماددةي 
( 4)، بِرطةي (الكيانات السياسية تنظيم سجل( )0)، بِرطةي (بنشاء و حتديا سجل الناخبني)كة ( 1)بِرطةي 

، هــةمووي لــة (بعررالن النتررائج( )7)، بِرطــةي (البررحل يف الشرركاوي( )2)، بِرطــةي (بعتمرراد مررراقيب اإلنتخابررات)
بـة عـةيين عيبـارة  بـة تؤزَيـك تـةغريةوة هةيـة، مايـا مـةوة مةسـَلة  يـان مـةوي تـر  مـن يـان                ( 3)ماددةي 

، مةوة خاَلي يةكةم، ثَيويسـتة مـةو خاَلانـة البـيَين، تـةنها مـةوة       متةوةجيه نةبووم، يان هةمووي دووبارةية
رَينَيتةوة كة لةوَي ميشارةيان بؤ نةكراوة، موالحةزةي دووةمم لةطةَل مـةو تةعدي تـةم تةسـنيةي دةكـةم،     
مةوةي لَيذنةي ياسايي و لَيذنةي ناوخؤ، بة تايبةتي مةو تةصنيفة تازةيةي كة لَيذنةي ياسـايي كردوويـةتي   

 .بؤ ماددةكة، ضونكة مةوة سةلير و باشب دَيتةوة لةطةَل ناوةِرؤكةكةي، زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، كاك مارام، سةرموو

 (:مارام)بةِرَي  عيوب نعمت دادر 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مـة، لَيـرة صـةَلاحياتة، دةبـَي     كة دووبـارة بؤتـةوة، لـةوَي مةها   ( 2، 4، 3، 0)مةو دووبارة بوونةوانةي خاَلي 
بـة  ( 11)لَيذنةي ياسايي ضاكي بكـا ، يـان لـة صـةَلاحيا  دايـبيَن، يـان بيكاتـة مـةهام، سـةبارة  بـة خـاَلي            

موخةصةصاتي مةو دةستةية، بَيطومان لة كوردستانيشدا هي ، نة ثةرلةمانتار، نة وةزير، نة ثَيشمةرطة، نة 
ة، لَيــرةدا مةطــةر بَيــت و مَيمــة مــةوان هاوتــا بكــةين، مــةوة  ثــؤلير مووضــةي وةكــو حكومــةتي ناوةنــدي نيــ

سـةبارة  بـة تـةعيين    ( 16)بَيطومان ستةمَيكي زؤرة لة ض  و توَيذةكاني تري هةرَيمي كوردسـتان، خـاَلي   
ماماذة بكرَيت بةوةي كة بةثَيي سيستةمي دامةزراندن لـة هـةرَيمي   ( 16)مونتةسيب ، لَيرة دةبَي لة خاَلي 

، دواي مةوة ماماذة بة خانةنش  بكرَيت، وةكو لـة ياسـاي كؤمسـيؤني باَلـاي حكومـةتي ناوةنـدي       كوردستاندا
 .هاتووة، بؤ مةوةي كة ماسةكانيان نةسةوتَي ثاش دامةزراندنيان، زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .خان سةرموومةو دووبارةبوونةوةكان بة نووس  ماراستةي لَيذنةي ناوخؤ و ياسايي بكةن، هاذة 

 :مصطفىبةِرَي  هاذة سليمان 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
، ثشـتطريي لـة لَيذنـةي نـاوخؤ     (4)و بِرطـةي  ( 1)لة مةسَلي ثرؤذةكة، من لـة بِرطـةي   ( 2)دةربارةي ماددةي 

و  دانان و نوَيكردنةوةي تؤماري دةنطدةران بة هاوكاري: )دةكةم، بؤ مةوةي كة بِرطةي يةكةم واي لَي بكرَيت
، ضونكة ميدارةي طـةرميانان هةيـة و، نووسـينطةكاني ثارَي طاكـاني     (هةماهةنطي لةطةَل نووسينطةي ميدارة

هةرَيمة و هةَلبذاردني نووسينطةكاني دةرةوةي هةرَيم، دةربارةي بِرطـةي ضـوارةم، مةوةشـي بـؤ زيـاد بكـرَي       
ــةكان    ) ــةدةني و ضــاودَيرة نَيودةوَلةتي ــةي م ــاني كؤمةَلط ــةي   ،(ِرَيكخراوةك ــارةي بِرط بةخشــيين ( )11)دةرب

، يـةعين ثشـتطريي لـة لَيذنـةي     (دةرماَلة بة كارمةنداني دةستة بة مةرجَيك وةكو هاوكارانيان بَي لـة بةغـدا  
 .ياسايي دةكةم بؤ مةو بِرطةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، كوَيستان حممد، سةرموو

 
 
 

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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( 4)بةشَيك لة دسةكا  كرا، بةَلام مةوةي كة زؤر طرنطة الم و دووبارةي دةكةمةوة، مةوةيـة كـة لـة بِرطـةي     
 .ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني و ضاودَيرة نَيودةوَلةتيةكاني بؤ زياد بكرَي، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، كاك زانا، كةرةمكة

 :بة كريم رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثشتطريي لة هةندَيك مةو بريوِرايانة دةكةم كة باس كران، لةوانة ِراثؤرتي لَيذنـةي نـاوخؤ سـةبارة  بـةوةي     
ــاودَيري        ــةدةني و ض ــةي م ــاني كؤمةَلط ــووني ِرَيكخراوةك ــة ب ــةبارة  ب ــرد، س ــي ك ــانيش باس ــتان خ ــة كوَيس ك

، بــةَلام نـازا  لــة دانيشـتنةكاني ِرابــردوودا سـةبارة  بــة بـووني مــةكاتيب، مايـا هــةر مَيمـة لــة       نَيودةوَلـةتي 
ثارَي طاكاندا بالان كرد  ياخود بؤ ميدارةكانيش  مةطةر وابَيت دةبَي ثَيداضوونةوةيةك بكةين بـة بِرطـةي   

دارا ان زيـادكردووة، وا  يةكةمدا، بؤ دروستكردني سـريلي نـاخب  لـة مـةكاتيب حماسـةزا ، مةطـةر مَيمـة ميـ        
هةست دةكةم دةبَيت لَيرةشدا مي اسةي بكةين، مةطةر نا وةكو خؤي رَينَيتـةوة هـي  كَيشـةيةكمان نيـة، بـة      

ِرةنطـة هـةر زيـاد بَيـت، يـةعين بؤضـي مـةحني        ( 11)نيسبة  مةحني موخةصةصا ، بة بِرواي من بِرطـةي  
هةيسةكـة خـؤي دادةنَييـت، مـيب بؤضـي لَيـرة       موخةصةصا  بؤ مونتةسـييب هةيسـة  مـادام سياسـةي مـالي      

بةشـكةم زروويف دارايـي هـةرَيمي كوردسـتان بـة ماراسـتةيةك بَيـت          شةرتَيك دادةنَيي لةسةر مـةو دةسـتةية  
مةو ثارةي كة وةري دةطرَي دةبَي هةمان شت بَي لةطةَل : جياواز بَيت لةوةي بةغدا، تؤ ميريباري بكةي بَلَيي

ِرةنطة مةوة كؤمةَلَيك ميشكالياتت بؤ دروست بكا ، مةو تةبيعاتة ماليـة، ِرةنطـة    مةوةي بةغدا وةري دةطرَي،
بيدةينة دةست هةيسةكة خؤي مامةَلةي لةطةَلدا بكـا ، نـةك وةكـو مـةرجَيك لةسـةري دابنَيـي مـيل  دةبـَي         

 مةطـةر  ثارةكة بةو شَيوةية صةرو بكرَي، يةك خاَلي تريش هةية بة نيسبة  منةوة ميشـكاليةتَيكة، نـازا   
هةندَيك لة بةِرَي ان وةَلامم بدةنةوة سةبارة  بة موصادةدة كردن لةسةر ميريراماتي عـةد و سـةرز، وابـ ا     
لة ثرؤذة ياساكةي بةغداشدا، لـة ياسـاي بةغداشـدا مـةوة دووبـارة كراوةتـةوة، بـةَلام مايـا موصـادةدة كـردن           

ــةلي مي     ــة عةم ــابَي ل ــَيك ن ــةر بةش ــةن ه ــةرز تةدريب ــةد و س ــةر ع ــةوة   لةس ــان م ــةتاميريي نيهــامي  ي ــي ن ع ن
عةمةليةيةكــة مــةو خــؤي موصــادةدةي دةكــا   خؤشــي ميع نــي نةتاميريــةكان دةكــا ، يــةعين بــؤ بــة دوو   
مةرحةلة مةو ميشة بكرَيت  بؤ هةردووكي لة يةك عةمةلييةدا نةبَيت  يةعين ميع ني نـةتاميريي نيهـامي،   

ني نةتاميريي نيهاميشمان هةية، لة بِرطةي حةوتةميدا دوايي مةرحةلةي عةد و سةرزمان هةية، دوايي ميع 
بعالن النتائج النهائية لإلنتخابات و اإلستفتاءات بعد املصادقة عليها من قبل حممكة ): باس لةوة دةكا  دةَلَي

، مةو عيبارةتة بةشـَيكي ِراسـتة، بـةَلام بةشـةكةي تـري      (التمييز بإستثناء اإلنتخابات و اإلستفتاءات اإلحتادية
كة ميستيسنا  كرد، دةَلـَي ميسـتيفتاماتة ميتيدادييـةكان، خـؤ مَيمـة ميسـتيفتامي مينتيخابـاتي ميتيدـاديش         
هةندَيك جار ثَيويستمان بةوة هةية موصـادةدةي مةحكةمـةي تـةميي ي بـؤ بكرَيـت، يـةعين مـةو بِرطةيـة         

َلاحيةتي كؤمسـيؤنة، بـةَلام   ِرةنطة صياغةكةي لة شتَيكدا بكرَيتةوة، مةوة ميع ني نةتاميريي نيهـامي لـة صـة   
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تةصديقي مةحكةمةي تةميي  لةو حاَلةتةدا بة نيسبة  مينتيخاباتَيكي حمةلي، مينتيخابـاتَيكي ميتيدـادي،   
مةحكةمةي تةميي  لة هةردووكياندا تةواجودي هةية، بـةس كـة تـؤ لَيـرةدا مـةو ميستيسـنايةمان بـؤ دانـا،         

، مايـا مَيمـة بـةو مةوزووعـة بـة حيسـاب مةحكةمـةي        (ت اإلحتاديةبإستثناء اإلنتخابات و اإلستفتاءا): دةَلَي 
تةميي  موعادةلةكةي دَينينة دةرةوة  يان تةنها بـؤ ميع نـي نةتيريةكـة بابةتةكـةمان هَينايـة دةرةوة  زؤر      

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ماسؤ، كةرةمكة
 (:ماسؤ)بةِرَي  بكر كريم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل تَيبينييةكاني لَيذنةي ياسـاييم سـةبارة  بـةو ماددةيـة، لَيذنـةي نـاوبراو ثَيشـنيازي كـردووة كـة           من
بِرطةيةك مي اسة بكرَي بؤ مةو ماددةية، بةَلام من ثَيم باشة كة دةستكارييةك بكرَين، با بَلَي  بةو شـَيوةية  

اء الردوائر مرن اجيئرة و املكاترب اإلنتخابيرة يكرون       الرتقيح للتعني يف الدرجات العليا من مردر ): دابِرَيذرَيتةوة
للهيئرة ثالثرة مرقرحني يرتم بختيرار أحردهم مرن قبرل اللجنرة          )، يةعين مةبةستم هةيسةتةكةية، (بإقرتاحها

 .، سوثاس(ال ملانية اخلاصة اليت يشكلها ال ملان جذا الغرض على أن يصادق عليها ال ملان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .، كةرةمكةعليج ل  سوثاس،
 :بةِرَي  ج ل علي عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بالتعراون و التنسري  مر  مكاترب اجيئرة      : )بةشَيك لة دسةكاني من كرا بةَلام هةر بؤ صيغةي ماددةي يةكـةم 

اسـ ، مةطـةر   ، ضونكة مَيمة ميدارةي طةرميانان هةيـة بةرِ (حملافظات اإلقليم و اإلدارات القائمة و املستحدثة
لة ياساكة ناوي نةبـةين بـةجؤرَي لـة جؤرةكـان، يـان مةطـةر رانـةوَي تـةبيعي تةتـةور هةيـة لـة ميداراتـدا،             
لةوانةية جطة لة طةرميان شوَيين تر طةورة بووبَي، ثَيويسـت بكـا  كـة ميسـتيدداس بكـرَي، مـةو صـيغةية،        

 .مةطةر مةو دوو شتة مي اسة بكرَي، سوثاس
 :لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

 .حسن، كةرةمكة. د
 
 
 

 :حسن حممد سوورة. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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، بةِرةمي من مـةوةيان زيـاد   (تعني منتسيب املكاتب اإلنتخابية يف حمافظات اإلقليم)هاتووة ( 16)لة سةدةرةي 
تريش هةيـة لـة كـاتي     ، ضةند ميشَيكي(اجيئة)، (عن  ري  اإلعالن وف  الشرو  اليت تيفعها اللجنة: )بكرَي

ــة           ــة ل ــةو لَيذنةي ــي م ــةر ه ــرَي، مةط ــاري بك ــةَلاحياتةكان دي ــ  دةزا  ص ــة ثَيويس ــرَي، ب ــدا دةك مينتيخابات
مةهامةكان بَي، مةطةر هي مةو لَيذنةية نية، مةوة لَيذنةي ياسايي جوابَيكمان بداتيٍَِ، يةكَيكيان بـة نيسـبة    

ةطــةر صــةَلاحياتي مـةو هةيسةيــة ثَيويســتة لـة مَيســتاوة بــاس   م ،(دوائر اإلنتخابيرة الرربىل : )تةدسـيمي ميقلــيم 
 ..........باسي موةزةسيين مةكاتيب موحاسةزا ان كردووة، بةَلام تةشكيلي و تةعيين: بكرَي، دووةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةرة بَلَيناوي سةدةرةكان بَلَين داميمةن بؤ مةوةي تَيكةَل نةبَي لَيمان، كة مةو سةدةرةي دسةتان لةس

 :حسن حممد سوورة. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مةو سةدةرانةي كة باس دةكةم مَيستا لة مةهامةكان نةهاتوون، بؤية من بة ثَيويس  دةزا  مةطةر هةبَيت، 

، تـةبيعي مـةوة سـةرؤك و مةندامـةكانيش هـةر لـة زميـين        (تشكيل و تعني رؤساء أعيفراء مكاترب احملافظرات   )
ة، نــاتوان  مةمــة بــة نــاوي مونتةســيب نــاوي بنــَي ، مةوانــة هةيســةي موحاسةزاتــة، يــان مــةكاتيب     مةوةيــ

جتهيرز اإلسرتمارات و اسرداول و املسرتندات و الوثرائ  و      )تـةبيعي هـةر مـةو هةيسةيـة،     : موحاسةزاتة، سـَييةم 
هةيسةيـة لـة كـاتي    يـةعين مةوانـة هـةمووي مـيش و كـاري مـةو        ،(البطاقات اإلنتخابيرة و الصرنادي  اخلاصرة   

ديارة لة مةساميلي مةمين وازحـة كـة كـَي، مةسـةلةي مـةمين ِرؤذانـي مينتيخابـا  لـة         : مينتيخاباتدا، ضوارةم
وضر  القواعرد و بصردار التوجيهررات الالزمرة ليفرمان الرتتيبرات األمنيررة       )مةسـتؤي كـَي يـة  بـةَلام بــةالي مـن      

 .زؤر سوثاس ميش و كاري مةو هةيسةية، ،(بسالمة و حرية اإلنتخابات
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خلي  عولان، كةرةمكة
 :بة عم  عثمانبةِرَي  خلي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
حسـن  .وةَل  برادةران ديارة بةشَيكي زؤري دسةكاني منيان كرد، بـةَلمم مـن تةمكيـد لةسـةر دسـةكةي كـاك د      

مةو مةجليسـة باسـي اليـةني مـةمين نـةكراوة، كـة        دةكةمةوة، كة ض لة مةهامي كؤمسيؤن، ض لة صةَلاحياتي
من ثَيمواية بةشَيك لة داِرشتين سياسةتي مةمين و سباتيريي مةمين كار و صةَلاحياتي مةو مةجليسةية، كة 
مةويش دوو اليةن دةطرَيتةوة، اليةنـةكيان ثاراسـتين مةمنيـةتي دةنطـدةر، واتـة ناخيـب كـة مـةوة لةوانةيـة          

مةمنيةكانـةوة بـَي، بـةَلام خـاَلَيكي تـر ثاراسـتين مةمنيـةتي سـةربةخؤيي و ثـاكي           زياتر عي دةي بة دةزطـا 
هةَلبذاردنةكانة، كة من ثَيمواية دةخرَيتة ضوارضَيوةي صةَلاحياتي مةو كؤمسيؤنةوة، خـاَلَيكي تـر كـة بـاس     

ةَلمــةتي نــةكراوة، مــةويش ثــَيم باشــة زيــاد بكــرَي، بــة بِرطةيــةك، مــةويش دانــاني ِرةمــ ي ِرموزةكانــة بــؤ ه 
هةَلبذاردني مـةح اب و موسـتةديل ، يـةعين مةطـةر لَيذنـةي ياسـايي بِرطةيـةك دابِرَيـذن لةسـةر مـةوة كـة            
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مةسةلةي داناني ِرموزي مينتيخابي بؤ حةملةي هةَلبـذاردن، هـةروةها تةمكيـد لةسـةر مـةوة دةكةمـةوة كـة        
لةوانةيـة ببَيتـة عيبسَيكـي مـالي     ( 11)و، ثشتطريي مةو برادةرانة دةكةم كة من ثَيمواية خـاَلي  ( 11)خاَلي 

طةورة بةسةر ماليةي هةرَيمي كوردسـتانةوة، مـةويش مةوةيـة كـة مةطـةر مونتةسـيب و سةرمانبـةراني مـةو         
 .دةزطاية موخةصةصا  و مةعاشيان وةكو بةغداي لَي بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة سعيد، كةرةمكة
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من لة كؤبوونةوةي ثَيشووش ميشارةو ثَيكرد كة تـةداخوولَيك هةيـة لـة بـةيين مـةهام و صـةَلاحيا ، مـةو        

تيكــرارة لــة ( 3، 4، 3، 0، 1)بِرطانةشــم نــارد بــؤ لَيذنــةي دــانوني، مَيســتاش دووبــارةي دةكةمــةوة، بِرطــةي 
دا تيكــرار بوونةتــةوة لــة مــةهام، كةواتــة مــةو بِرطانــة (1، 2، 4، 3)مةهامــدا، لَيــرة البــيَين، لــة بِرطــةكاني 

لة مـةهام لـة صـةَلاحياتة، لَيـرة دووبـارة بؤتـةوة، وةكـو        ( 9، 3، 7، 0)ةرَينة مةهام، لَيرة البيَين، بِرطةي 
ــة  ــا ، هــةروةها     ( 9، 7، 0، 2)ديــارة ل ــت ناك ــادة و ثَيويس ــ  زي ــة بةِراس ــارة بووان ــةو دووب ــك، م مــةوة خاَلَي

إعـ ن  )، لةوَي بة موتَلـةدي دةَلـَي   (3)ي ماددةي (7)لةطةَل بِرطةي ( 7)نادووزَيك هةية لة بةيين بِرطةي تة
ي تَيخستووة، كةواتة مةو موتَلةدي و مةو دةيـدة تـةنادووزة يـةعين، يـان مـةوةيان، كـة       (ديد)، لَيرة (النتامج

، ميشـكالةكةش حـةل دةبـَي، خـاَلَيكي تـر بـة       من ثَيموايـة مـةوة صـةَلاحيةتة مـةوة بهَيَلرَيتـةوة، مـةو البـييَ       
، يةعين بؤ مـةوةي خـةَلكي ماطـادار بـَي و     (بعد اإلع ن من وسام  اإلع م)نيسبة  تةعينةوة، من ثَيم باشة 

هةر كةسَيك كة كةسامة  و مـةو شـروو  و مـةو هينانـةي تَيدايـة، لـة ميع نـدا، لةطـةَل مةوةشـدام كـة مـةو            
مـةوة ميلتي اماتَيـك دروسـت دةكـا ، مـادام سياسـةتي مـالي تَيدايـة، ثَيموايـة           البـيَي، ضـونكة  ( 11)بِرطةي 

ثاَلــاوتن لــة ثلــة : البــيَي باشــة، ثشــتطريي لَيذنــةي دــانوني دةكــةم كــة مــةو بِرطةيــةي زيــاد كــردووة، دووةم  
هـةروةها   بةرزةكاندا، كـة لةاليـةن سـَي ثـاَلَيوِراو هـةبَي و يةكـةكيان لةاليـةن لَيذنـةي ثةرلةمانييـةوة بَيـت،          

ثشــتطريي لــة لَيذنــةي نــاوخؤش دةكــةم، هةَلبذاردنــةكاني دةرةوة، نووســينطةكاني هةَلبــذاردني دةرةوةي         
 .ِرَيكخستووة لةطةَل ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةيان ابد كةرةمكة

 
 
 

 :حسن بةِرَي  بةيان ابد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان



 130 

، ببيتة ِرَيكا نظيسـينطةه و ميـدارا  و ميـداراتى    انشاء وحتديا سجل الناخبني بالتعاونةبارة  خااَل مَيكَى، س
ثارَي طةها هةرَيم، وةهةروةسا نظيسينطةهَى هةَلبذاردنا ل دةرةظَى هةرَيما كوردستانَى، سـةبارة  خـااَل دوَى،   

تنظريم سرجل الكيانرات    )، هـةر دوو خـاَل ببنـة مَيـك،     خااَل دوَى و سَييَى، مةز باش دبينم كو بَيتة دةمج كرن
يةعنى تةمام ببي ، مةظ هةردوو خـااَل ببيتـة مَيـك،     (السياسية وسجل املرقحني لالنتخابات واملصادقة عليها

مرادبَيت دةود بَيتـة   NGOزانا دكةم، كو مي اسةى .خااَل ضارَى، ثشتطريى ل بؤضونا كوَيستان خان و كاك د
 .اَل هةشتَى مةز بينم دووبارةية، زؤر زؤر سوثاسكرنَى بوو، خا

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ساالر حممود سةرموو

 :مراد بةِرَي  ساالر حممود
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لة ِراسـتيدا مـةوةى ثةيوةنـدى بـة تكـرارى مـةو بِرطانـةوة هةيـة، لـة مابـةينى مـاددةى سـَى و مـةم ماددةيـة               
ورم واية تةنها بِرطة دوو، سَى، شةشة، لةماددةكة البدرَيت،  ضـونكة مـةوانى تـر كـة     ماددةى ثَينج، من تةسة

هاتوون، هةندَيك تةساصيلى داوة، مةبَيتة مايةى زياتر ِروون كردنةوة، هيـوادارم ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى     
ــت، بــ       ــة بكرَي ــةك مي اس ــةم بِرطةي ــنيار دةك ــن ثَيش ــةروةها م ــةن، وةه ــةتَيك بك ــةدا ديق ــاوخؤ لةم ــةوةى ن ؤ م

سةالحيا  بدرَيت بةم مةجنومةنـة، كـة لـة هـةر ناوةنـدَيكى دةنطدانـدا حاَلـةتى سـاختةكارى هاتـة ثَيشـةوة،           
بتوانن بة زووى معالةجة بكرَيت، وةكو هةَلوةشانةوةو الدان، بؤ مةوةى كاريطةرى لةسةر تـةواوى ثرؤسـةكة   

ةدا دةكةم، مةويش ثةيوةندى بة كوردستانيانى نةبَيت، لة بازنةى طشتى هةَلبذاردندا، وة ثرسيارَيكى تر لَير
دةرةوةى هةرَيمى كوردستانة، واتة مةوروثا و جاليةى كـوردى لـة واَلتـانى دوور، مايـا لـة ضـوار ضـَيوةى مـةم         
ثِرؤسةية مةكرَيت كار ماسانيان بؤ بكرَيت، وة سةاَلحيةتى مةم مةجنومةنة ضؤنة ، بؤ مامةَلة كـردن لةطـةَل   

كــردن لــةو ثرســانةى كــة ثةيوةنــدى بــة هةَلبــذاردن و ِراثرســيةوة هةيــة لــة هــةرَيمى  مــةوان، بــؤ بةشــدارى 
 .كوردستاندا

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك سةردار سةرموو

 :حممد بةِرَي  سةردار رشيد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

َييـان، ِرام لةطـةَل زؤرَيـك لـةو     لة ِراستيدا زؤرَيك لة دسةكا  هاوِرَييان كرديان، بةاَلم لة بِرطةى ضواردا هاوِر
هاوِرَييانةم، كة بؤ ضاودَيرى هةَلبذاردن، جطة لة دةوارة سياسيةكان و ميـديا، هةديقةتـةن لةبـةر طرنطـى و     

 .ِرؤَلى ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى، هةدة مةوانيشى بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شلَيرخان سةرموو
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 :صاحل َي  شلَير حمى الدينبةِر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من هاوِرام لةطةَل مةو بةِرَي انةى كة دةَلَين لة بِرطـةى يـةك هـةتاوةكو حـةو ، دووبـارة بوونـةوةى تَيدايـة،        
دووبارة بوونةوةكة لة مةهامى هةيسةى هـةموو مـةو مةهامانـة هـاتووة، مـةو خااَلنـة هـاتووة، هـةتا بِرطـةى          

ش لة سةاَلحياتى مةجلسى هةيسة دووبارة بؤتةوة، بؤية دةتوان  لة مةهامى مةجلسـى هةيسـة   حةو ، لَيرة
س اجيئرة هرذه الصرالحيات عرن  رير  جملرس       مي اسةيةك بكةين، لة مةخريى بِرطـةى حـةو  بَلـَي ، و ـار    

ى مـةوة لَيـرة   ، يةعنى ميشارة  بدةين كة لة ِرَيطاى مةجلسى هةيسة مةو مةهامانة مةجنام دةدا، يـةعن اجيئة
 .دووبارة نابَيتةوة، مةطةر لةوَى ميشارة  بة مةجلسى هةيسة بدةين، لةناو مةهامى هةيسة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .حاكم رزطار سةرموو

 :بد سعيد بةِرَي  ِرزطار حممدام 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ملصاددة على دوامم االنتخابية، بةو جؤرةى لَيبَيت، دوايى سةدةرةى دوو و سَى، ثَيمواية يةكسةر بكرَيت بة، ا
، مَيمة نازا  قليماالانشاء وحتديا سجل الناخبني بالتعاون والتنسي  م  مكاتب حمافظات لة سةدةرةى يةكا، 

مةكاتبى مةحاسةزاتى االدليم لة ثَيش مةم ماددةوة لة هي  شوَينَيك نـاوى هـاتووة، جـارَى نـازان  مايـا مـةو       
كتةبــة دروســت دةبَيــت يــان دروســت نابَيــت، مَيمــة لَيــرة مَيســتا مصــاددةى بكــةين ِرةنطــة لــةدواترا بــةو   مة

البرحل يف الشركاوي والطعرون    عيبارةتة دروست نةبَيت، مـةوة جَيطـةى ثرسـيارة الى مـن، لـة سةدـةرةى ثَيـنج،        
ثرة ايرامل مرن اليرومل التراىل      امرامل حمكمرة التميرز خرالل مردة ثال      االنتخابية كافة وتكرون القررارات قابلرة للطعرن    

، نةشر لةكوَى ، يةعنى مةَلَيت لةبةر دةمى مةحكةمةى تـةمي ، بـة بؤضـوونى مـن تةعنةكـة لةبـةر       لنشرها
دةمى هةيسةى موةسةعة بَيت، لة مةحكةمةى تةمي ، هةيسةى موةسةعةى مةحكةمةى تةمي ، مةم تةعنـة  

،  لَيـرة  ث سرنوات مرن اليرومل التراىل لنشررها     خرالل مردة ثرال   مينتيخابيانة ب ـَيتة هةيسـةى موةسـةعة، دووةم،    
مةجلير هي  سةدةرةيةكى تيانيـة كـة نةشـرى دـةراراتى خـؤى بكـا ، وة مالـةتى نةشـر كردنةكـةى، ضـؤن           
نةشــرى مــةكا   يــةعنى مَيمــة ضــؤن بــ ان  مــةم نةشــرة لــة كةيــةوة ، وةلــة لةكوَييــة ، هــةتاوةكو ببَيتــة    

، دواى سةدةرةى حةو ، ثَيموايـة ميع نـى نـةتامريى نيهـامى،     اختيصاصَيك بؤ مةوةى مودةكةى تيا بذمَيرين
لة دواى مةوةى كةوا تةصديو دةكرَيت، لة مةحكةمـةى تـةمي ةوة، بـة بؤضـوونى مـن تةصـديقةكةش هـةر        
لةاليةنى هةيسةى موةسةعةى مةحكةمةى تةمي  بَيت، مودةيةك دابنرَيـت بـؤ ميع نةكـة، يـةعنى سـةورةن      

ؤر مةبَى ديارى بكرَيت، كة موصـادةدة كـرا لـة مةحكةمـةى تـةمي ةوة، ثاشـى       موصادةدة، يةعنى وةدتَيكى ز
ضةنَيك مةم صـةالحياتى هةيـة ِراى بطرَيـت، لـة مـيع ن كردنةكـةى  مَيمـة ثَيمـان باشـة كـة مودةيـةكى بـؤ             
دابنرَيت، كة مودةكة زؤر كةميش بَيت، لة سةعاتى يةكـةمى طةيشـتنى نةتيريـةى مينتيخابـا  لـة موصـادق       

سةعاتى يان لـة ِرؤذى يةكـةم مـيع ن بكرَيـت، مـةوة بـة كراوةيـي نةهَيَلرَيتـةوة باشـة، لةسةدـةرةى           علية لة 
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هةشت، ثَيموابَيـت تكـرارة، خاصـةتةن لـةكاتى خـؤى لـة سةدـةرةى هةشـت، تتـود اييسـة العليـا لنتخابـا  يف             
ببَيتــة مةساســى  االدلــيم مــايلى، مــةوة وةلــةو لــةكاتى خــؤى ويســتم مــةوة ماددةيــةكى موســتةدي  بَيــت، وة  

، هـةموو مـةو   يف بينراء ثقرة يف العمليرة االنتخابيرة    دانونةكة، بةاَلم مةوة دبوَل نةكرا، مةصـَلةن مةمـة مـةَلَيى    
شــتانةى كــةوا باســى كــردووة لــةوَى، مــةو سةدةرةيــةى هةشــتة يــةعنى مــةو نةزاهةتــة مةضــَيتة بــابى مــةو     

خـةَلكى، وة ختـَى سـيقةو ميتميسنـان دةبَيـت،       سةدةرةيةوة، تؤسيقة دروست دةكةى وة ميتميسنان مةدةى بة
كة مينتيخاباتةكـة بـة شـَيوةيةكى نةزيـه ِرؤيشـتبَيت، بؤيـة ثَيموايـة مـةوة ِرةنطـة تكـرار بَيـت، لةطـةَل مـةو              

املصرادقة علرى هيكليرة االدارة االنتخابيرة     سةدةرةيةي هةشتا، مةوة مةضَيتة مةو خانةى سةدةرةى هةشتةوة، 
ِراســتيدا مَيمــة مــةو ماددةيــةى تةشــكيلةكة كــة نــاوي ميــدارةى مينتيخــابيش هــةر   ، لــةوالررتعني يف الوظررائف

تةمريي  بوو، ضونكة هةردووكيان بـؤ مةجلسـى هةيسـة و ميـدارةى منتيخـابى لـةوَييا، مَيسـتا هـةتا ميـدارةى          
ة مينتيخابى مايـا بـةو مانايـة مةمَينَيتـةوة ، لـةو ماددةيـةى كـة دَييينـةوة منادةشـةى دةكـةين، بـةو كةليمـ            

، يةعنى لةكوَى ، وةزامفى كوَى ، و تعني يف الوظائفمةمَينَيتةوة يان نا ، مةوةش تؤزَيك جَيطةى سةرجنة، و 
املصادقة على هيكلية االدارة االنتخابيرة  ، تعني يف الوضائفيةعنى مةبةست ضية لةوة ، و ائف، ظتعني يف الو

نيسبة  موخصصاتيشةوة، مةوةش هةر ِرةنطة كاتى ، تؤزَيك درتاوة الى من، نازا ، بة ني يف الوظائفيتعالو
ثَيش وةدت بووبَيت، مـةكرَيت بـة نيـ ام دواى خـؤى دةريبكـا ، يـةعنى هـةدى هـةبَيت كـة ني امَيـك مـةوة            
لةباتى مةوة، يةعنى صةالحياتى ني ام دةركردنى هةية بؤ تةسـهيلى مومـورو مـةو شـتانةى كـةوا موهيمـةى       

 .سوثاسمؤزةس  هةموو لةخؤ دةطرَيت، زؤر 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيان خان سةرموو
 :ابد عثمانبةِرَي  سيوةي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةدةرةى يةك، مةطةر لـة كؤتاييةكـةى بـامن بيخونـةوة،      صالحيات جملس هيئة، بة نيسبة  مةو ماددةية،
قلرريم ومكاتررب خررارج اقلرريم  حمافظررات االلنرراخبني والتعرراون والتنسرري  مرر  مكاتررب   انشرراء وحتررديا سررجل ا 

، بؤ نونة مةوةى وةحدةى طـةرميانان هةيـة، ناوضـةى طـةرميان يـان مـةناتقى موتـةناز  عليهـا،         كوردستان
، هةست دةكةم مةوانة ثالثا وخامساو ثانيا مةطةر مةوانيش مةكاتبيان هةبيت باشة، بة نيسبة  سةدةرةكانى

مةهامن، صـ حيا  نينـة، يـةعنى هةيسـةك دادةمـةزرَيت، حة ـةن مـيش و كـارى هةيـة، مةوانـة لـة زمنـى             
ــةدةنى، لةطــةَل          ــةعى م ــرد، مونــةزةماتى موجتةم ــيان ك ــوارةم، وةك هاوكــارا  باس ــةرةى ض ــة، سةد مةهام

، حة ةن هةيسة رةلى سياسـةى  10و  11مورادب  دةولي ، لة بؤ مي اسة بكرَيت، بة نيسبة  سةدةرةى 
زانا كة باسى كرد، سياسةى مـاد مـةوة ني امـى حماسـبية، لؤخـؤى      .ماد للهيسة نووسراوة، ِرام لةطةَل بةِرَي  د

حيسابا  و كتاباتى خؤى تةنها موخصصا  نية، بيداتة مونتةسـبةكانى هـةتاوةكو ديـارى بكرَيـت،  يـةعنى      
يسة، يةعنى شتةكى ميستيسنامية دانراية، ثَيمباشة مةطـةر مـةو   ديارى كردنى مندى موخصصا  ملنتسبى اي
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سةدةرةيــة البيدرَيــت، لؤخــؤى رســم السياســة املاليــة للهيســة، وابــ ا  كاسيــة لــة بــؤ هــةموو مةصــاريفةكان،   
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةسرين مجال سةرموو

 :مصطفى بةِرَي  نةسرين مجال
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من دةست خؤشى لة هاوِرَيكا  دةكةم، ماماذةيان بة زؤر شتدا كة مةمويست بيَلَيم، من تةمكيد لة دوو بِرطة 
دةكةمةوة، مةويش بِرطةى ضـوارة بـة تايبـةتى، ناكرَيـت مَيمـة هةَلبـذاردن بكـةين، دوور لـة بةشـدار بـوونى           

اتر باشب كردنى هةَلبذاردن و ِرَيك و ثَيك ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى و ضاودَيرى نَيودةوَلةتى، بؤ زي
كردنى، بؤ مةوةى كةمبين تةعن هةبَيت، ثَيويستة مةو دوانةى بؤ مي اسة بكرَيت، بِرطةكةى تر كة مةمةوَى 
ثشتيوانى بكةم، مةسةلةى ميدارةية، ديارة هةموو هاوِرَييا  ماماذةيان بةوة دا كـة ثَيويسـتة ميـدارة مي اسـة     

ةمة بةبةرضاوى هةموومانةوة ميدارةى طةرميانان هةية،  ميدارةيـةكى بةرسراوانـة، وةلـة    بكرَيت، ضونكة م
داهاتووشا لةوانةية ميـدارةى ترمـان هـةبَيت كـة جيـا بكرَيتـةوة، مةمـة يـاخود مـةبَيت، مـةو شـوَينانةى كـة             

ضةم ـةماَل   بةدانونَيك لة دانونةكانى هـةرَيمى كوردسـتان، خراوةتـة سـةر ميـدارةى طـةرميان، بـؤ نوونـة،        
كةكاتى خؤى لةسةر كةركووك بووة، دةربةندخيان لةسةر سلَيمانى بووة، يان مةبَيت مةمانة ةرَيتـةوة سـةر   
سلَيمانى، مةوكاتة مةبَيت ميدارةى ترى بؤ مي اسـة بكـةين، بـةاَلم مـةبَيت ميـدارةى بـؤ مي اسـة بكـةى، لةبـةر          

 .مةمانة مةحروم نةبن لة هةَلبذاردنا، زؤر سوثاسمةوةى هاوواَلتيانى ضةم ةماَل و دةربةندخيان و كةالر 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك نةرميان سةرموو
 :دادر بةِرَي  نةرميان عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارة  بة بِرطةى يةك، لةماددةى شةش  كة ماددةى ثَينرية، بةم شَيوةيةى َد بكرَيـت ثشـتطريى لـة رةمـى     

كــةم، كــة لــة ِرَيطــةى نووســينطةكانى ميــدارةكان، وةكــو هاوكــارا  باســيان كــرد، ميــدارةى   ليذنــةى نــاوخؤ دة
طةرميان مَيستا وجودى هةية، ضةند ثَيشنيارَيكيش هةية كـة ميـداراتى تـريش دروسـت بَيـت لـة داهـاتوودا،        

كانى ثَيشـــوةخت مةرزيـــةتى بـــؤ مامـــادة بكـــةين و ميـــدارةى تَيـــدابَيت، ثارَي طاكـــانى هـــةرَيم و نووســـينطة 
هةَلبذاردنى دةرةوةى هةرَيم، مةمة يةكَيك لة خاَلة سلبيةكان كة طلةيى هاتؤتة سةر، مةم خولةى ثةرلـةمان  

هةَلبذاردنى بؤ كراوة، ِرَيطة نةدرا بة هاوواَلتيانى دةرةوةى هةرَيمى كوردستان كة بةشـدار بـن لـة     02/7لة 
ؤظ و موعاهةداتى نَيودةوَلةتى مةو هةدةى داوة، وةلة دةنطدان، لةكاتَيكدا مةمة ماسَيكى نَيودةوَلةتى ماسى مر

دانونى عرياديشدا بةهةمان شَيوة ِرَيطة دراوة بة هةموو هاوواَلتى و ثَيكهاتةيةكى عريادـى كـة بةشـدار بَيـت     
ــة         ــت ب ــاَلَيكى الواز دةبَي ــةوة خ ــتى م ــةدةين، بةِراس ــة ن ــةو ماس ــة م ــت و مَيم ــةر بَي ــدا، مةط ــة هةَلبذاردنةكان ل
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ــةوة ــردن و       ثِرؤذةك ــ ة ك ــارى ثراكتي ــة ماد ــةرَيم ب ــى ه ــة ضارةنووس ــةوةى ك ــةر م ــةسق  لةس ــة موت ، وة مَيم
، ِرَيكخراوة 4ثَيشخستنى كؤمةَلطاكة بةرين، بؤية من ثَيم  باشة مةو خاَلة زياد بكرَيت، سةبارة  بة بِرطةى 

لةبـــةر مـــةوة بتـــوان  نَيودةوَلةتيـــةكان و كؤمـــةَلطاى مـــةدةنى و ضـــاودَيرة نَيودةوَلةتيـــةكان، زؤر زةرورة  
مصــداديةى شــةساسيةتى مــةو ثرؤســةى هةَلبذاردنــة زيــاتر بــة هَيــ  بكــةين لــة ماســتى نــاوخؤو دةرةوة، زؤر  

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالس م بةروارى سةرموو
 :صديو مصطفى بةِرَي  عبدالس م

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ؤر تكرار كرا، تةسةور دةكةم لةسـةرةتاوة ضـونكة هةيسـة ثَيشـان نـاوى      مةم مةسةلةى صةالحيا  و مةهام ز

هةيسة هاتووة، وةكو وجودَيكى سي ياى هةبَي  كةضى دةرضوو هةيسة بريتى ية لة، مةجلر و لة ميـدارا ،  
بؤية واب ا  مةوة هاتبوو، من بة تةحريرى بؤ ليذنةى ياسا و نـاوخؤ مـةم ثَيشـنيارةى مَيسـتا بـاس دةكـةم،       

مـةهامن، مـةواني   ( 7، 0، 2، 3، 0، 1)م، تةصةور دةكةم زؤربةيان كؤك  لةسةر مةوةي ماددةي، بِرطـة  نارد
تــر مــةركن، مةطــةر مــن باســم كــرد، تــةنها باســي مةوانــة دةكــةم، بــؤ ثَيشــنيارَيكي موحــةدةد، مــاددة دةســت  

، مةوة حةلي (ينة يف املادة الرابعةتنفيذ املهامل املب: أواًل: يمارس جملس اجيئة الصالحيات التالية) ثَيدةكا  بة 
تيكرارةكةش دةكا ، هةر تةركي يش دةكا  لةسةر مـةوةي مـةو شـتانة مـةجنام دةدا ، ديـارة مةوانـة مـةهام        

، مةو كاتة ضوار و تا خوارةوة دَيت، مةوة (ممارسة الصالحيات التالية: ثانيًا) بوون، بةَلام مةوة حةل دةبَيت، 
  ( 16)ضـونكة تـؤ مـاددةي    ، (11)من تةصةور دةكـةم سةدـةرة   : ، دووةميانثَيشنياري موحةدةدي كةمينة

ش (9)لةبِرطـةي   (رسرم السياسرة املاليرة   )دةَلَيـت   10هةية باس دةكـةي مي انيـةي خـؤي هةيـة، لـة بِرطـةي       
مةمانـة هـةمووي موعالةجـةي مـةو     (املصرادقة علرى هيكليرة االدارة االنتخابيرة والتعريني يف الوظرائف      )دةَلَيت 
عة كراوة، تؤ ميمتيازاتَيكي بدةرَي، لةِرَيطاي مةوانةوة دةبَيت، بـةس مةسـةلةي تةداعـد و مـةو شـتانة      مةوزو

بةِرةمي من لةمةودوا هةوَل بدةين ب   بةرةو بة مومةسةساتي كردن، تةداعد بةكةسَيك بـدةين سـَي سـاَل    
 46ساَليمان هـةبَيت، بـؤ    46ساَلي و  36ساَل جةيشَيكي خةَلكي  16ميش بكا  بة تةداعد و ميمتياز ثاش 

ساَل تةداعد وةردةطرن، بؤية ِرةمي واية مةو ميقباحة مي اسة نةكرَيت، ثَيشنيارَيك لةاليةن دكتـؤر حةسـةن   
و يةك دوو برادةري تر دروست بوو، كة لة مةركةكانـدا مـةوةي تَيـدا نيـة ديـاري كردنـي دةوامـريو مـةكاتيب         

كاني مـةوان، موهيمةيةكيشـة، مـن مـيقبا  دةكـةم مـةوة مي اسـة        مينتيخابي كة مةوة يةكَيكـة لـة سـةآلحياتة   
بكرَيت بة بِرطةيةك، دةربارةي دةنطدةراني دةرةوة كة دوو، سَي ثَيشنيار ها ، وةكو ثرةنسيث، من نامةوَيت 
خــؤم دســةيةكي وا بكــةم هةســتَيكي طــران بَيــت بؤخــةَلك، ضــونكة هــةموويان خؤشــة مينســان بَلَيــت مــةوة    

وةك تةجروبةي شةخصي و موعايشـةم، ثرةنسـيثَيك هةيـة لـة هةَلبذاردنـةكاني نـاوخؤ        حةديانة، من خؤم
مةوانةي دانيشتووي سيعلي مةو جَيطايةن بةشدار دةبن، لة هةَلبذاردنة نيشـتمانيةكان، هاووآلتيـان مةوانـةي    
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كـاني تـر بـَي    بؤ مةو لةح ةية لةدةرةوةن، تةرتيباتيان بـؤ دةكرَيـت، مـةكرَي مَيمـة لَيـرةدا مـةوةش لـة ماددة       
مـةوةي لَيـرة باسـي بكـةين، سيســتةمي مامـادةكردني كـارتي دةنطـدان ثَيــي دةَلـَين لـةدةرةوة، لـةو وادةي كــة           
هةَلبذاردن دةكرَيت، من سةسةرَيكم هةية، مةتوا  بةشَيوةي دةنطـدان لـةدوورةوة مـن ثـَيش وةخـت دةنطـي       

ــةو     ــةدةرةوةش م ــةوة ل ــةم، م ــ ام بك ــي ني ــةم داخل ــدةم، و كارتةك ــؤم ب ــةي    خ ــةن، بِرط ــةيِرةوي دةك ــة ث ني ام
و ( مـ ، جـي، مـؤ   ) ، من تةسةور دةكةم كَين مـورادييب هةَلبـذاردن، غـةيري    (اعتماد مراديب االنتخابا ()4)

دةرةوة، مةطةر بَيت و مَيمة ناو بَلَي ، ِرةنطة هةندَي خوشك وبرا ثَييان باشة، بةآلم خؤ وازحـة هةَلبـذاردن   
 .مةوانة، زؤر سوثاس(يؤ، مَين) مؤ م ، جي،) دةكرَيت لةاليةن 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، هاوِراز خان، سةرموو

 :هاوِراز شَيخ ابد بد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بةم ماددةية من لةخاَلي ضوار دسةم هةية، كة ضـاودَيراني هةَلبـذاردن بـة موتَلـةدي هـاتووة، ثـَيم       
هةَلبــذاردن و موســداديةتي هةَلبــذاردن، ِرَيكخراوكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني و   باشــة بــؤ نةزاهــةتي ثــِرؤذةي  

ضاودَيرة ناوخؤيي و نَيودةوَلةتيةكاني بؤ زياد بكرَيت، بةشَيوةيةكي طشـتيش لةسـةر دةسـةآل  و مةركـةكان     
ة سـةعيد  تَيكةَلكردنَيك هةية، لةطةَل دووبارة بوونةوة لةخاَلةكاني، من هاوِرام و ثشتطريي لةِرةمي كـاك بـ  

 .دةكةم، كة دةبَيت مةمة لةوَي ضارةسةر بكرَيت بةثَيي ياسا، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سازَل بةشارةتي، سةرموو
 :حممد دادرفاضل بةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لــة بــاس لةنووســينطةي مــةو دةســتةية دةكــا  كــة   : يةكــةم 16مــن دســةم لةســةر دوو خــاَل هةيــة، خــاَلي   

ثارَي طاكان هةبَيت، بةبِرواي من مَيمة ضةند دةزايةكي سراوانان هةية لةكوردستان، جطة لـةوةش ميـدارةي   
سةربةخؤ ان هةية لة هـةرَيمي كوردسـتان كـة بةحةديقـة  ثَيويسـتة نووسـينطةي مـةو دةسـتةيةي تَيـدا          

ياسـاييةوة دةتـوان  لةكـةركووك     بَيت، وة ثرسيارَيكيشم هةية، مايا لة دانـاني نووسـينطةكان مَيمـة لـةِرووي    
نووسينطةمان هةبَيت ، ضونكة باس نةكراوة، كـة بـة بـِرواي مـن مـةوة بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان، ضـونكة لـة           
هةموو هةَلبذاردنةكان كَيشةي طةورةي مَيمـة لـة ناوضـةدابِراوةكان و بةتايبـة  كةركووكـة، مةطـةر بكرَيــت        

زؤر باسـي  ( 10و 11)لة خاَلي : مةوة شتَيكي زؤر باشة، دوو نووسينطةي مةم دةستةية لة كةركووك هةبَيت
سةربةخؤ بووني مةو دةستةية دةكا ، من لَيرةدا يةك ثرسيارم هةية، مايا مةم دةسـتةية لـة سـةرؤكةوة بـؤ     
هةموو مةنداماني، مةطةر اليةنطري خؤيان دابـِري بـؤ دةوارةيـةكي سياسـي، هةرضـةند لـة بِرطةيـةكي تـردا         

كــة مــةم دةســتةية لــةذَير ضــاودَيري ثةرلــةماني كوردســتاندا دةبَيــت، بــةآلم لــة مةســناي   بــاس لــةوة دةكــا  
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هةَلبذاردنةكان، مةطةر كةسَيك لةم دةستةية، ضونكة دةتوانَي كاريطةرييةتي هةبَيـت بؤ اليةنطري خـؤي بـؤ   
دا كـة ميدامـة   هةر دةوارةيةكي سياسي، كَي ضاودَيرة ، يان بةرثرسة ، لة لَيثرسينةوةي مةو كةسـة لةوكاتـة  

 .بةو خروداتة نةدا  كة لةكاتي هةَلبذاردنةكاندا دةكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ماش  عةزي ، سةرموو
 :بةِرَي  ماش  ع ي  صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةميـدي مـةو ِرايانـةي تـر     ، لَيـرةدا جـارَيكي تـر ت   3تَيبينيةكاني من سةرةبارة  بة مـادددةي ثَينريـةم، خـاَلي    

دةكةم كة مةسةلةي ثاراستين نةزاهةتيان باس كرد، كة ثةيوةنـدي هةيـة بـة مـةركي دةسـتةكةوة، مةوةنـدة       
ثةيوةندي نية بة سةآلحيةتةوة، ِراستة لَيرةدا وةكو مةن ميـةو تـةعليما  دانـراوة، بـةآلم مةطـةر مةسـةلةي       

ةمـة مةطـةر تـةنها سـةآلحية  بَيـت بـة بـِرواي مـن         ثاراستين نةزاهـة  كـة ِرؤحـي ثرؤسـةي هةَلبذاردنـة، م     
شَيوازَيكة لة دةسةآلتي حةسري مةو دةستةية خؤي، كة مةكرَي جَيبةجَيي بكا  يـان نـةيكا ، بـةآلم مةطـةر     
نةزاهة  وةكو مةرك دابندرَيت، مةوكاتة زياتر ِرووبةِرووي لَيثرسينةوةو ضاودَيري كردن مةبَيت، كـة مةمـة   

نة  كردنة بؤ ثاراستين نةزاهة ، هةر بؤية مةطةر لةحاَلةتَيكدا مةم خاَلة مايةوة، بـؤ  زياتر ثاراس  و زةما
ــةتي          ــةربةخؤيي و نةزاه ــتين س ــة ثاراس ــت ك ــةركَيك بكرَي ــةي م ــةبَي مي اس ــةعليما ، م ــةو ت ــاني مةن مي دان

ــةمووم      ــكراية الي ه ــونكة وةك ماش ــدرَيت، ض ــةي دادةن ــاني مي جَيبةجَيكردنةك ــر ميك ــة، دوات ان، هةَلبذاردن
ميكاني مي جَيبةجَي كردن ِرووبـةِرووي لَيثرسـينةوة نابَيـت، مةوةنـدةي مـةرك زيـاتر تووشـي لَيثرسـينةوة         

تةع  كردني منتسيب مكاتب، مةطةر بكرَيت مـةم وشـةية تةحديـد بكرَيـت،      16دةبَيت، سةبارة  بة خاَلي 
راو تـةع  كـردن هـةبَيت،    تةع  كردنـي مونتةسـيب مـةكاتيب هةَلبـذاردن تـةنها بـؤ دةسـتةيةكي ديـاري كـ         

ضـونكة سـةرةِراي مـةوةي كـة تـةع  كردنــي سةرمانبـةرَيكي زؤر ماثؤِرايـةك لـة سةرمانبـةرمان بـؤ دروســت           
دةبَيت، كة شَيوازَيكي ترة لة باردورس كردني دارايـي حكومـة  و لةبةرامبةريشـدا مةطـةر هـاتو بةشـَيوازي       

ةية، كة رٍِؤحي كَيِيكَي و زؤرجاريش كـرٍِِيين دةنطيـان   تةع  كردن بَيت، مةم سةرمانبةرانة دابيلي مةوةي ه
و الدانيان لةمةسةلةي سةربةخؤيةتي، مةسةلةيةكي ماسان بَيت، بـةس مةطـةر بةشـَيوازي كؤنباكـت بَيـت و      
عةدد بَيت و بةشَيوةيةكي خولي هةم شَيوازي سةرثةرش  و ضاودَيري كردنيـان بةِرؤحيـةتي موناسةسـةوة    

ة، سةرةِراي مةوة لةِرووي داراييةوة، باردورسيةك نامَينَيت لةسةر حكومة ، هةروةها زياتر موناسةسة كردن
شَيوازَيك لة بةتاَلي مودةنةعة، وةكو دةزان  ماوةيـةكي زؤرة لـة خولـةكاني هةَلبذاردنـدا، بَيكارييـةكي زؤر      

تر هاوكـاري كردنـة، بـؤ    لةناو مةم سةرمانبةرانةدا دروست دةبَيتةوة، يةعين مةمة بةشَيوازَيكي تر جؤرَيكي 
دروست بوونةوةي مةو بةتاَلةيـة، مةطـةر لـةبري مـةوة بـة طرَيبةسـت موعالةجـةي بكرَيتـةوة يـان لةطةَليـدا           

 .طرَيبةست لةطةَليدا تؤمار بكرَيت شتَيكي خراث نية، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان



 139 

 .سوثاس، دكتؤر دانا، سةرموو
 :دانا سعيد صؤيف. بةِرَي  د

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 
ثَيم واية زؤربةمان موتةسو بووين لةسةر مةوةي كة تَيكةآلوييةك هةية لةبةيين دةسةآلتةكان و مةركةكان، 
مةوةي من مَيستا لَيرةدا  تَيبينيم كردووة، لةماددةي ثَينريدا، بِرطةي يةك تا ضوار، تةدريبةن كؤثي ماددةي 

طـةكاني يـةك تـا ثَيـنج بةِراسـ  هـةمووي دووبـارة بوويـةوة،         سَييةمة، كـة بـوو بـة مـاددةي ضـوارةم، لـة برِ      
بةتةنها مةوةية لـة بِرطـةي يةكةمـدا، بـةهاوكاري و هةماهـةنطي، لةطـةَل نووسـينطةي ثارَي طاكـاني بـؤ زيـاد           
كراوة، نازا  مةوةش تا ضـةند دةطوجنَيـت لـةوَي لـة مةركـةكان مـةوةي تَيـدا نيـة، كـة هةماهـةنطي بكرَيـت،            

ةي ثارَي طاكانـدا، بةنيسـبة  بِرطـةي شـةش، ِراسـتاندني كارةكـاني ذمـاردن و جياكردنـةوة،         لةطةَل نووسـينط 
مَيمة ثَيشب هةر لةماددةي سَيدا، مةسةلةي دواي تةصديو كردني لةاليةن دادطاي تةميي ةوة بـؤي زيـادكرا،   

دةكـةم زيادةيـة،   هةست  11وا هةست دةكةم تةنسيقَيك نية لةبةيين مةو دوو بِرطةيةدا، بةنيسبة  بِرطةي 
دا نووسراوة، طةآلَلةكردني سياسةتي داراييانةي دةستة، خؤي لةخؤيدا، مةوةي لة 10لةبةر مةوةي لةبِرطةي 

هاتووة لةوَيدا جَيطاي دةبَيتةوة، ثَيويست ناكا  لةناو ياسايةك دةرب   و مةو تةسصي تة باس  11بِرطةي 
ت، ثـَيم باشـة بِرطةيـةك زيـاد بكرَيـت، لةبةرمـةوة مةطـةر        بكةين كة دةرماَلةكةيان ضةند بَيت و ضةند نةبَي

بةياسا مَيمة سةآلحية  بـةو كؤميسـيؤنة نـةدةين، يـةعين توانـاي مةسـةلةي سـ اداني مـاددي و مةعنـةوي          
لةكاتي هةَلبذاردنةكاندا، مةطةر يةكَيك يان اليةنَيك سةرثَي ي مةو ياسايانةي كـرد، دةبـَي ياسـايةك هـةبَيت     

ةخوي  كردبــَي تــا بتــوانَي نــةوعَيك لـة ســ ا كــة مايــا مادديــة يــان مةعنةوييــة دةبَيــت  مـةو كؤميســيؤنةي تــ 
دابِرَيذرَيت، لةوانةية كؤميسيؤن خؤي نةتوانَي مةو سةآلحيةتةي هةبَيت، وةكو وو بِرطةكاني يةك تا ضوار 

ةتايبـةتيش لـة   مي اسةن، بةآلم مةوةي لة بِرطةي ضواردا هاتووة، مةطـةر تةماشـاي بكـةين، زؤراليـةن هةيـة ب     
ِراثؤرتي ليذنـةي نـاوخؤدا هـاتووة، كـة مةسـةلةي كؤمـةَلي مـةدةني زيـاد بكرَيـت، كؤمـةَلي مـةدةني مـةمِرؤ             
شانصي باش بوو، زؤربةيان ديفاعيان لَيكرد، بةس من ثَيم واية زيادة ضونكة لةوَي هاتووة، لة ماددةي سـَي  

 .هاتووة مةوةش مي اسةية، سوثاس
 :نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

 .سوثاس، دكتؤر مةبةد سةرموو
 
 
 

 :ابد ابراهيم علي. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِراس  بةنيسبة  سةآلحيا  و مةهامةوة، منيش هـاوِرام، لةطـةَل ليذنـةي ياسـايي باسـي مـةوةم كـرد، كـة         
مةجلسـي دةسـتة دةكـا ،     لَيرةدا دووبارة بوونةوةي زؤر هةية بةِراس  مةو بِرطانةي كة باس لة سةآلحياتي

لةطةَل مةهامي دةستةكة، جياوازييةكة ِرةنطة لَيرةدا تةنها مةوة بَيت، لَيـرة سـةآلحياتي مةجلسـي هةيسةيـة     
لةوَي بةشَيوةيةكي طش  باس لـة مـةهامي دةسـتةكة دةكـا ، ديـارة دةسـتة سـراوانبة لـة مةجلسـي دةسـتة،           

ةوَيش وام ثَيشـنيار كـرد كـة مـةو خاآلنـة زؤربـةيان يـان        بةآلم بةِراس  دووبارة بوونةوةي زؤر هةية، مـن لـ  
دةمج بكـرَين يـان البـيَين، لةبـةر مـةوة ثـَيم وايـة ثَيويسـ  بـة داِرشـتنةوةيةكي تـر هةيـة، ثشـتطريي لـةو               
سةدةرةي دةكةم كة ليذنةي ياسايي زيـادي كـردووة، لةشـوَيين خؤيدايـة، لـةبارةي بِرطـةي يةكـةمي مـاددةي         

خؤ ثَيشنياري كردووة، من ثشتطريي لَي دةكةم، بةتايبةتي كة لَيرة ميدارةو ثارَي طـاي  شةشةم، كةليذنةي ناو
ثَيكــةوة هَينــاوة، ميــدارة زؤر طرنطــة لَيــرة ببَيــت، بةتايبــةتيش نووســينطةي هةَلبــذاردني دةرةوةي هــةرَيم،  

ةجةي بكـةين، ضـونكة   مةمةش لَيرةدا بةثَيويست دةزاندرَيت، بةآلم مةبَيت لةماددةكاني داهاتوو مَيمة موعال
باسي نووسينطة نةهاتووة، باسي ميدارةش نةهاتووة، بؤية دةبَي لةماددةكاني دواتر ضارةسةري بكةين، هـةم  
لةطةَل ثارَي طاكاندا ميدارةي بؤ زياد بكرَيت، خاَلَيكيش زياد بكرَيـت، بـؤ نووسـينطةي هةَلبـذاردني دةرةوةي     

مالي، هةرضةندة لةسةرةتاوة باس لةوة دةكا  كـة دةسـتة    رةلي سياسةي 10هةرَيم، سةبارة  بة بِرطةي 
ــؤ       ــةبَيت ب ــازعيش م ــتان، خ ــةرَيمي كوردس ــ  ه ــةي طش ــةزمين مي اني ــت، ل ــةربةخؤي دةبَي ــةكي س مي انيةي

ضـؤن ديـاري دةكرَيـت ،    ( رةلـي سياسـةي مـالي دةسـتة    )ضاودَيري ثةرلةمان، لَيرةدا بةكورتي بـاس كـراوة،   
خرَيتة بةردةمي ثةرلةمان بؤ ثةسةند كردن يان ضؤن دةبَيت ، مةطـةر باسـي   بِرطةي ضةند دةبَيت ، مايا دة

ثَيويسـت ناكـا ، ضـونكة لـةزمين رةلـي       11رةلي سياسةي مالي بكرَيت، بةِراي منيش مةوةية كة خـاَلي  
 .كاتة بِرطةية زيادة، زؤر سوثاس سياسةي مالي مةحني دةرماَلةش هةية بؤ مونتةسيب دةستة، مةو

 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

ســوثاس، مَيســتا مةنــدامان تــةواو بــوون، ليذنــةي ياســايي تكايــة وةآلمتــان بــؤ مــةو ثرســيارانةي مةنــداماني    
 .ثةرلةمان، سةرموون

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َييةم كـة دةنطمـان   زؤربةي زؤري ثَيشنيارةكان، ثةيوةست بوو بـة دووبـارة كردنـةوةي بِرطـةكاني مـاددةي سـ      
لةسةر داوة، لةطةَل مةو ماددةيةي كـة لَيـرةدا باسـي دةكـرا، مَيمـة لـة ليذنـةي ياسـايي لـةكاتي طفتوطـؤكردن           
تَيبيين مةوةمان كرد، سيعلةن تَيكةآلوييةك هةية، بةآلم مةبةسـتمان مـةوة بـوو لـةويش بالـان لـةوة كـرد،        

ياتر تةمكيد بَي، هةرضةندة دووبارةية، ميمكانـة مَيسـتا   مةوي مةرك و مةهامة لَيرةدا سةآلحياتة، و ان با ز
مةطــةر مةنــداماني ثةرلــةمان ِرازي بــوون لةســةري مــةو ثَيشــنيارانةي كــة باســي لَيــوة كــرا، هةَلبطريَيتــةوةو   
ميكتيفا بكةين بةوةي كةهةية، ضونكة لةوَي دةنطمان لةسةري داوة، ناتوان  طؤِرانكاري لةسةر بكـةين بـةو   

وَي هــاتووة، لَيــرة مــةو زيــادةي كــةماوة دةتــوان  الي بــةرين، برادةرَيــك باســي دامةزرانــدني شــَيوةي كــة لــة
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مونتةسـبيين كــرد، دامةزرانــدني مونتةســبيين لـةو دةســتةية تةبعــةن بــة ثَيـي سيســتةمي دامةزرانــدن كــة    
يان كـرد، كـة   بةثَيي ياساكاني كار ثَيكراو لةكوردستان ميشي ثـَي دةكرَيـت، بةشـَيك لـة بـرادةران باسـي مـةوة       

ماددةكاني سَييةم دةنطمان لةسةري داوة، كاك زانا باسي مةوةي كرد مةوانةي تَيدا نيـة، بـةآلم مـةو ماددةيـة     
بــة وازحــي بالــان لَيــوة كــردووة، لــةماددةكاني تــر كــة دةنطمــان لةســةردا، تةصــديو كــراوة زؤربــةي زؤري  

ر كرد، بةنيسبة  هةندَي ثَيشـنياري تـر كـة    دسةكاني كاك زانا ثةيوةست بوو بةوةي كة مَيمة ميشمان لةسة
ثَيشــكةش كــرا، ســةبارة  بــة مي اســة كردنــي هةنــدَي مــاددة، مةطــةر ســةيري ماددةكــاني مــةخريي ثرؤذةكــة 

ــوة كــردووة، لــة مــاددةي    ــَي  11بكــةين، مَيمــة بالــان لَي للهيئررة العليررا املسررتقلة لالنتخابررات يف اقلرريم  )دةَل
دوليني واحمللريني يف جمرال االنتخابرات يف مراحرل االعرداد و التحيفرري و اجرراء        كوردستان االستعانة باخل اء ال

على اجيئة العليا املستقلة لالنتخابات و االسرتفتاء التنسري    )دةَلَيت 13لة ماددةي (. االنتخابات و االستفتاءات
بررة االنتخابررات و و التعرراون مرر  منظمررات اجملتمرر  املرردني و ممثلرروا الكيانررات السياسررية لتسررهيل عمليررة مراق  

بةشـَيك لـة بـرادةران باسـي طـةرميانيان كـرد، مَيمـة لـةماددةي دووةمـي          االستفتاءات و  لك ليفمان نزاهتهرا،  
يكون املقرر الرئيسري للهيئرة يف حمافظرة      -0)ثِرؤذةكة بة وازحي بالان كردووة، لة سةدةرةي دووةم دةَلَين 

( والوحدات االدارية عند االقتيفاء(. ائر حمافظات االقليماربيل عاصمة االقليم و تفتح جا مكاتب يف مراكز س
باســي لَيــوة كــراوة هةرضــةندة ناوةكــةي بةِراشــكاوي نــةهاتووة بــةس   ( والوحرردات االداريررة عنررد االقتيفرراء )

 .مةبةستمان مةو وةزعةية، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة ِرؤذان، سةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ مةو خاآلنةي كة دووبارةية مَيمةش ثشتطريي مةو خاَلة دةكةين كة دةَلَيت مةوةي دووبارةية لَيرة البيَيت 
و ثَيويست ناكا ، هةرضةندة مَيمة لةطةَل مةوة بووين كة ميكاني مةكةي جَيبةجَي كردني مةو مةهامانةية 

م ثشتطريي لةو ثَيشنيارة دةكةين، زؤر لةبةِرَي ان جةختيان لـةوة كـردةوة   بؤية لَيرةدا هَيشتبوومانةوة، بةآل
زيادمـان كـرد، مـةوكاتيش     3لـة مـاددةي    2ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني زياد بكرَيت، مَيمـة لـة بِرطـةي    

 تنظرريم و تنفيررذ عمليررة تسررجيل ممثلرري القرروائم االنتخابيررة ومراقبررري -2ثشــتطريميان لــةو ثَيشــنيارة كــرد، 
مةوكاتيش ثشـتيطرميان لـةو ثَيشـنيارة كـرد     ، (االنتخابات من املنظمات واالعالميني الدولية واحمللية وغريهم

دةنطي بؤ درا، باس لة بةشداري كردني ميع م  2لةسةر مةو بنةماية مةوة زياد كرا، لةماددةي سَييةم خاَلي 
ة مةنــداماني باســي لــة ســاختةكاري كــرد، كــرا، لةهــةمان خــاَل دةنطــي بــؤ درا لــة مــاددةي ســَييةم، يــةكَيك لــ

بِرطةيةك لةو ماددةية زياد بكرَيت، بةِرَي ان ثَيويسـت بـةو بِرطةيـة ناكـا ، لةبـةر مـةوةي لـةماددةي نؤيـةم         
ماددةيةكي تايبة ان هةية، بةشَيكي تايبة  كـةباس لـة شـةكاوي هةَلبـذاردن دةكـا ، هـةر كةسـَيك هةسـت         

هةَلبذاردن بةِرَيك و ثَيكي و نةزاهة  مةجنام نةدراوة، ِرَيكـاري ياسـايي   بكا  يان طومان لةوة بكا  ثرؤسةي 
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دةستنيشان كراوة تا بتواني بةض شَيوةيةك بيسةملَينَيت بةثَيي مةو ِرَيكارة ياسايية لةبةشي هةشتةم ماددةي 
بـاس نـةكراوة،   نؤيةم هاتووة، كاك حاكم ِرزطار باسي لة بآلوبوونةوةي بِريارةكان كرد، كة لة هي  شـوَينَيك  

لـةماددةي   3لةكوَي مةو بِريارانـة بآلودةكرَيتـةوة، تـةنها بـؤ بـةِرَي يان مـةو بِرطةيـة دةخوَينمـةوة، بِرطـةي          
تنشر قرارات جملس اجيئرة يف ثرالت صرحف     -3) نؤيةم، كةباس لةبآلوبوونةوةي مةو بِريارانة دةكا ، دةَلَيت

 (لعربية و للمجلس اة  باصدار صحيفة خاصة جرذا الغررض  حملية يومية يف االقليم و باللغتني الكوردية و ا
هةروةها تانةكان، ضةند ثَيشنيارَيكي هةبوو حاكم ِرزطار، كةلَيرة باس بكرَيـت، مـةو وردةكارييانـة هـةمووي     
لــةماددةي نؤيــةم بــاس كــراوة، مــاوةي تةعنةكــة ض لةاليــةنَيك بــؤي هةيــة مــةو تةعنــة ثَيشــكةش بكــا  ،     

ش ثَيشـكةش دةكرَيـت ، هـةموو وردةكارييـةكاني تانـةو تانـة طـرتن لـةماددةي نؤيـةم          لةبةردةم ض اليـةنَيكي 
هةيـة، هةيكـةلي ميــدارةي هةَلبـذاردن و ثةسـةندكردني مــةوةش لـة بِرطـةي يةكــةم باسـكراوة، كـة ثَيشــنيار         

لـر  يصادق عليهـا جم )دةكرَيت، لةوَي ماماذة بةوة كراوة، لةماددةي شةشةم بِرطةي يةكةم، كة مةو دةستةية 
ميقبا  دةكرَيت لةاليةن سةرؤكي ميدارةي هةلًَبذاردن و مةجنومةني دةستة ثةسةندي دةكا ، كـارتي  (اييسة

دةنطدان، ماماذة بةوةش كرا، مةوةش هةر وردةكاريية، لةياساكة مةو وردةكاريية بـاس ناكرَيـت، كـة شـَيوازي     
ية سةر بة ثةرلةمانة، هـةروةكو لـةماددةي   دةنطدان ضؤن دةبَيت، باس لة نةزاهة  كرا، بةِرَي ان مةو دةستة

دووةم دةنطمان لةسةر داوة، ثةرلةمان ضاودَيري دةكا ، هةروةها وةكو ماماذةم ثَيكرد لةماددةي نؤيةم، باس 
لةوة كراوة بةتايبةتي خاَلي يةكةم، باس لةدامةزرانـدني سةرمانبـةران كـرا بةشـَيوةي هةميشـةيي بَيـت يـان        

ــةِريَ  ــت، ب ــَيوةي طرَيبةس ــةوةش      بةش ــت، م ــت بَي ــة طرَيبةس ــة، ب ــي واي ــة ثَي ــوو، ك ــان ب ــ  خ ــ ا  ماش  َيك واب
بؤضــوونَيكةو مَيمــةش ثشــتطريي لــةوة دةكــةين كــة بةشــَيوةي هةميشــةيي بَيــت باشــبة، ضــونكة كــة ب انــَي  
بةداميمية خ مةتي مةو دةزطاية دةكـا ، لةوانةيـة ميشـوكارةكاني باشـب بكـا ، هةرضـةند ِرَيـ م بـؤ مةوانـة          

كة بة طرَيبةست دادةمةزرَين، لةكاتي هةَلبذاردن لةوانةية مةو دةستةية ثَيويس  بةذمارةيةكي زياتر هةية 
ــةرَيك           ــةند سةرمانب ــاكو ض ــةوة، ت ــول دةكرَيت ــذاردن خ ــَيش هةَلب ــادارين ث ــةموو ماط ــةبَيت، ه ــةر ه سةرمانب

ِرؤذَيكـة هةستةيةكـة يـان     شارةزاييةك ثةيدا بكةن ياخود سَيري مةو كارة بنب، كةلةماوةي هةَلبذاردن ضـةند 
ضةند مانطَيكة ميستيعانةيان ثَي دةكرَيت، تا كارةكانيان مةجنام دةدةن، مةوة هـي  ِرَيطرَيـك نيـة لةياسـاكةدا     
لةبةردةم مةوةي كة مَيستا بة طرَيبةست ضةند سةرمانبةرَيك دارـةزرَينن، بـةآلم ثَيويسـت بـةوة دةكـا  كـة       

 .ةي هةميشةيي، بؤ بةِرَيوةبردني كاروبارةكانيان، زؤر سوثاسضةند سةرمانبةرَيكيان هةبَيت بةشَيو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان مةو ماددةية ديارة تيكـراري زؤر تَيدايـة، ميدتيمـالي حةزسيشـي تَيدايـة، بـؤ مـةوةي باشـب صـياغة          
ة مَيستا دةنطدان لةسةري بكرَيت، مةو ثَيشنيارانةي كة كردتان، لةطةَل ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ، مَيم

ناكةين، دةيهَيَلينةوة ميعادةي صياغةي بكةن، بـؤ مـةوةي لةدانيشـتين داهـاتوو مـةوةي ثَيويسـ  بـة حـةزو         
 .كرد بةدةنطدان حةزيف دةكةين، ميعادةي صياغةي بكةنةوة، كوَيستان خان نودتةي ني امي هةية، سةرموو

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
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 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
مةو ثَيشنيارانةي كةكراوة، مةسةلةن زياتر لة مةندام ثةرلةمانَيك ثَيشنياري كردووة، لة دانيشـتين داهـاتوو   

 .دةخرَيتة دةنطدانةوة يان نا، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بكةنـةوة،   مَيستا موداخةلةكان زؤر بوون، هةمووشي هاوشَيوةية، مةيهَيَلينةوةو هـةمووي ميعـادةي صـياغةي   
لةبةردةس  مةمانيش هةية، دوايي دةخيةينة دةنطدانةوة، مَيستا با ب ينة سةر ماددةي دواتر، كـاك شـؤِرش   

 .موداخةلةي هةية، سةرموو
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةركـة دةطرَيتـة مةسـتؤ ،    ثَيشنياري هةندَي لة برادةران باس لةثاراستين ثرؤسةي هةَلبذاردن بوو، كَي مةو م

مـن ثــَيم وايـة هــةموو دؤناغـةكاني ثرؤســةي هةَلبــذاردن، هـةر لــة ثاراسـتين بنكــةكان تـا دةطاتــة ثاراســتين       
سةرمانبــةران و دةنطــدةران لةمةســتؤي هَي ةكــاني ناوخؤيدايــة، مــةوةي تــري دةمَينَيتــةوة بــؤ مــةو كَيشــةو    

لةكارمةندةكاندا، يان لةنووسـينطةكاندا ِروو دةدا ،   طرستانةي كة لةكاتي دةنطداندا يان لة خروداتي يةكَيك
مةوة بةثَيي مةو مةن ميةو تةعليماتانةي كة هاتووة لةياساي هةَلبذاردنيشدا بة وازحـي ديـاري كـراوة، بؤيـة     

 .ثَيويست ناكا  لَيرة دووبارة بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .، كة دةبَيت بةماددةي حةوتةم، سةرموونمَيستا بؤ ماددةي شةشةم لة ثرؤذةكة
 :بةِرَي  عمر عبدالربن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي شةشةم لة مةصَلي  ثرؤذةكة كة دةبَيت بة ماددةي حةوتةم
 الفصل اخلامس
 االدارة االنتخابية

 (:7)املادة 
 :ادارة االنتخابية

ية يف حمافظات االقليم وفقًا جيكلية يتم اقرتاحها من قبل رئيس تتألف االدارة االنتخابية من املكاتب االنتخاب -1
 .االدارة االنتخابية ويصادق عليها جملس اجيئة لتنظيم وادارة اعماجا

 .ترتب  املكاتب االنتخابية يف حمافظات االقليم باجيئة العليا لالنتخابات يف اقليم كوردستان -0

االنظمرة والتعليمرات الصرادرة مرن قبرل جملرس اجيئرة وادارة كافرة         تتوىل االدارة االنتخابيرة مسرنولية تنفيرذ     -3
 .النشا ات التنفيذية يف االقليم

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 بةشي ثَينريةم

 بةِرَيوةبردني هةَلبذاردن
 :ماددةي شةشةم لة مةصَلي ثِرؤذةكة كة دةبَيت بة ماددةي حةوتةم

بــذاردن لةنووســينطةكاني هةَلبــذاردن لــةثارَي طاكاني هــةرَيم ثَيــك دَيــت، بــةثَيي مــةو  ميــدارةي هةَل -1
ثَيكهاتةي كة سةرؤكي بةِرَيوةبردني هةَلبذاردن ثَيشنيار دةكرَيت و مةجنومـةني دةسـتة ثةسـةندي    

 .دةكا ، بؤ ِرَيك خس  و هةَلسوِراندني كارةكاني
ــةثارَي طاكاني هةريَ   -0 ــذاردن ل ــينطةكاني هةَلب ــن     نووس ــذاردن دةب ــاآلي هةلًََب ــتةي ب ــة دةس ــةر ب ــدا س م

 .لةهةرَيمي كوردستاندا

بةِرَيوةبردني هةَلبذاردن مةركي جَيبةجَي كردني مةو ثةيِرةو ِرَينماييانةي كة لةاليةن مةجنومةني  -3
دةستةوة دةردةضن دةطرَيتة مةسـتؤ، هـةروةها هةَلسـوِراندني هـةموو ضـاالكيةكي جَيبـةجَي كـردن        

 .لةهةرَيمدا

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .دكتؤر مةبةد نودتةي ني امي هةية، سةرموو
 :ابد ابراهيم علي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلآل من ثَيشنيارم مةوةية كة كؤبوونةوةكـة دواةـةين، لةبـةر مـةوةي مـةو مـاددةي كـة مَيمـة لَيـرة دةنطـي           

ةنطـة طؤِرانكـاري دروسـت بكـا  بةتايبـةتي لـة دروسـت          ِرلةسةر دةدةين، دواتـر ماددةكـاني ثَيشـب بةِراسـ    
ــذاردن       ــدارةي هةَلب ــة مي ــةبَي ل ــ ، م ــة بةِراس ــةرَيم، مةوان ــذاردني دةرةوةي ه ــةي هةَلب ــدارةو ليذن ــي مي كردن
جَيطايان بؤ بكةينةوة، ضونطة مةطةر لَيرة دةنطيان بؤ بـدةين و مـةو ماددةيـةش ثةسـةند نـةكراوةو دةنطـي       

م وايــة جياوازييــةك دروســت دةكــا ، بؤيــة ثــَيم باشــة كؤبوونةوةكــة دواةرَيــت، دواي  لةســةر نــةدراوة، ثــَي
 .ثةسةند كردني ماددةي ثَيشوو، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان 

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةميتان، سةرموون
 
 
 

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ة مـةنتقي نـازان ، لةبـةر مـةوةي مةطـةر مونادةشـةي بكـةين هـي  تَيكةآلوييـةك نيـة،           مَيمة ثَيشنيارةكة بـ 
لةماددةي دي كـةبالان كـرد، مـةوة سـةآلحيا  بـوو، ِرَيكـي بكـةين بـةجؤرَيك كـة تـةعاروز نـةكا ، لةطـةَل             
ــي  ثةيوةنــدي            ــة، ه ــةو ميدارةي ــدني م ــةوة دامةزران ــتا م ــةآلم مَيس ــةردا، ب ــان لةس ــة دةنطم ــَي ك ــاددةي س م

 .ماددةكاني تر نية، زؤر سوثاسبة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر، سةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالربن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مةكرَي مةوةي كة مةو برادةرة بةِرَي انة باسيان كرد، ِرةب  بـة سـةآلحيةتةوة نيـة، بـةآلم هـةر ماددةيـةكي       

 .ني كؤتاييدا لة مةحكامي خيتامي مي اسةي لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاسمي ايف ها  دةكرَيت دوايي لةبابةكا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 \.لةسةر دانيشتنةكةمان بةردةوام دةب ، ليذنةي ناوخؤ، سةرموون
 :خيفر بةِرَي  ماواز عبدالواحد

 بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :سةبارة  بةماددةي شةشةم، ِراي ليذنةكةمان بةم شَيوةية

دارةي هةَلبذاردن ثَيـك دَيـت لـة ميـدارةي هةَلبـذاردن و نووسـينطةكاني هةَلبـذاردن، لـة ميـدارةو          مي -1
 .ثارَي طاكاني هةرَيم

بةبِريارَيك لة مةجنومةني دةستةكةوة، ليذنةيةكي تايبة  ثَيك دَيت، بؤ مامادةكردني هةيكةليةتي  -0
وة، بةمةبةســ  ِرَيكخســ  و ميـدارةي هةَلبــذاردن و ثةســةند كردنــي، لةاليـةن مةجنومــةني دةســتة  

 .ميدارةكردني كاروبارةكانيان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِرةميتان
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ِراي ليذنةي ياسايي سةبارة  بةماددةي شةشةم، بةم شَيوةي خوارةوةية

 :ة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةليذنة ثَيشنيار دةكا  ماددةك
ــةم  ــةرَيك        : يةك ــةكَيكيان سةرمانب ــت و هةري ــك دَي ــوارةوة ثَي ــةى خ ــةم ثَيكهاتان ــذاردن ل ــةِرَيوةبردنى هةَلب ب

 .سةرؤكايةتى دةكا  بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى و دةبَى خاوةن بِروانامةى زانكؤيى بنةِرةتى بَيت 
 .سةرمانطةى كاروبارى دارايى  -1
 .انطةى ضاودَيرى  و وردبينى سةرم -0
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 .سةرمانطةى ثِرؤسةكان  -3
 .سةرمانطةى بنياتنانى تواناكان  -4
 .سةرمانطةى كاروبارى كارطَيرى و ياسايى  -2
 .سةرمانطةى ثةيوةندى جةماوةرى  -0
 .نووسينطةكانى هةَلبذاردن لة ثارَي طاكانى هةرَيمدا  -7

ــياريي : دووةم  ــذاردن بةرثرسـ ــارطَيِرى هةَلبـ ــةن   كـ ــة لةاليـ ــةكانى كـ ــِرةو و ِرَينماييـ ــةجَيكردنى ثَيـ ةتى جَيبـ
 .مةجنومةنى دةستة و بةِرَيوةبردنى هةموو ضاالكيةكى جَيبةجَى كارى لة هةرَيم دةطرَيتة مةستؤ

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وَيت دسـةي  ليذنةي ناوخؤ مَيوة ِرةميةكي ترتان هةية لةسةري، باشة بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان كَي دةية
مــةظ  عومــةر، مــارام دــادر، عومــةر  )لةســةر بكــا  ناوتــان دةنووســم، مــةم بةِرَي انــة دةيانــةوَي دســة بكــةن  

عبدالع ي ، بة سةعيد، دكتؤر دانا، دكتؤر زانـا، ثـةيام خـان، مامينـة خـان، مجـال تـاهري، دكتـؤر مةبـةد،          
ةد، دكتؤر صبا ، ناسـك تؤسيـو، شـلَير    سيوةي  عولان، عةزمية خان، حاكم رزطار، شوان كريم، شظان مةب

 .، مةظ  خان، سةرموو(خان، عومةر هةورامي
 :بةِرَي  مةظ  عمر ابد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بةماددةي شةشـةم خـاَلي يةكـةم، كـة باسـي تةشـكي  كردنـي ميـداراتي هةَلبـذاردن دةكـا ، لةطـةَل            

، لةطةَل مةوةي كة لة ثارَي طاكاني هةرَيمـدا مـةم نووسـينطانة    نووسينطةكاني هةَلبذاردن، من ثَيشنيار دةكةم
دادةمةزرَين، لةطةَليدا مةو ميدارة تايبةتيانةي كة لة كوردستان هةية، لَيرةدا مي اسة بكرَيـت، لةبـةر مـةوةي    
 من وةك مةوةي خةَلكي طةرميا  دةزا  لةو ناوضةيةدا، مةطةر بَيت و لةطـةَل مـةو خاَلـةي كـة لـة ثَيشـوودا      

بالان كرد، لة مةهامي مةجنومةنةكـةدا، مـةبين  مينشـا و ميدداسـي سـريلي نـاخب  بةتةنسـيو دةكرَيـت،         
لةطــةَل مــةو نووســينطانةي ثارَي طاكــاني هةرَيمــدا، مَيمــة دةزانــ  لةناوضــةكاني طةرميانــدا، ســريلي نــاخب   

هةية، هةروةها لة شوَينةكاني  146لةوَيدا تَيكةَليةكي تَيداية، كَيشةيةك هةية، لةبةر مةوةي لةوَي ماددةي 
تريش هةية، بةآلم من لةبةر مةوةي خةَلكي مةو شوَينةم دةتـوا  باسـي مـةوَي بكـةم، مَيمـة سـريلي نـاخب         

كَيشةى لةسةرة، جـا بـة بؤنـةى مـةوةى كـة كَيشـة لـةو شـوَينانة هةيـة دةبَيـت ضارةسـةر بكرَيـت مـةو               لةوَي
مةو كَيشةية لة ن يكةوة ضارةسةر ناكرَيت، مةطةر ميدارا  لةوَى دا كَيشانة، واب ا  بة مةكاتبى موحاسةزا  

خؤيان لة شوَينى مةودعةكةدابن، واب ا  بة شَيوةيةكى باشـب دةتـوانن تـةن ميى سـريلى نـاخب  بكـةن كـة        
 .دةبَيتة يةكَيك لة مةهامةكانى مةجلسى هةيسة، لَيرةدا تةشكي  كردنةكةى ديارى دةكرَيت، زؤر سوثاس

 
 :  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

 .كاك مارام سةرموو
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 (:مارام)بةِرَي  ايوب نعمت دادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

يةك ثَيشنيارم هةية، خاَلى يةكةم سةبارة  بة ميـدارةى مينتخـابى تةمكيـد كردنـةوة لـةو ثَيشـنيارةى كـاك        
ةينـةوة كـة ميـداراتى مينتخـابى     ساالر كة لة طفتوطؤكةى ثَيشوو دووبارةى كردةوة لَيرةدا دةبَيت جَيطـةى بك 

تةنها باس لة ثارَي طاكانى هةرَيم كراوة، بوترَيت ثارَي طاكانى هةرَيم و دةرةوةى هةرَيم كة مةبةست لة مةو 
كوردانةية كة لة هةندةران دةذين بؤ مةوةى كة مةو دةستةية سـةآلحيةتى هـةبَيت لـة ثاشـةِرؤذ دا بـة ثَيـى       

رةيــةكى تايبــةتى دروســت بكــا  بــؤ هةَلبــذاردن لــة دةرةوةى هــةرَيم بــة مــةم سةدــةرةى دانونــة بتــوانَى ميدا
 .شَيوةيةكى طشتى، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر سةرموو
 :بهاءالدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بؤ  7ةية كة بووة بة ماددةى ه 0ةوة من يةك تَيبينيم هةية و سَى ثرسيار لة ماددةى  0بة نيسبة  خاَلى 

ليذنةى ياسايى، بة نيسبة  مةو ثَيشنيارةى ليذنةى ياسايى من ثشتطريى دةكـةم كـة بـةو شـَيوة تةشـكي تة      
تترألف االدارة االنتخابيرة مررن   )بكرَيـت، بـةس نـاوبنرَين يةكـة، وةحـةدا ، يــةعنى بـةم شـَيوةية بنووسـرَيت         

رقابيررة، وحرردة بنرراء القرردرات، الوحرردة االداريررة وحرردة االتصررال   الوحرردات االتيررة، الوحرردة املاليررة، الوحرردة ال 
، بؤيــة عةرةبيــةكان دةَلــَيم لةسـةر ثَيشــنيارى جــةنابتان كــة مـاددة عةرةبيةكــة بكةينــة مةســَ ،   (اسمراهرين 

باسـى رةميسـى ميـدارةى مينتخـابى هةيـة، لـة هـي         / دةكرَى بة ماسانى بكـرَى بـة كـوردى، ثرسـيارى يةكـةم     
لةم ياساية باسى نةهاتووة، مةرجى مةو رةميسى ميدارة مينتخابية ضية  مايا مةندامة لة  جَيطاى تر تةبعةن

باسـى   0لةبِرطـةى  / مةجلسى هةيسة، يان هةيسةى عةليا، يان نـا  مـةوة نـازا  ِروون نيـة  ثرسـيارى دووةم     
ن تـةن يم دةكرَيـت   ثةيوةندى مةكاتبى ثارَي طاكان كراوة لةطةَل هةيسةى عوليا، ماليةتى مةم ثةيوةندية ضؤ

بة نيسبة  مةكاتبى مينتخابيةوة ضؤن / لة بةينى مةكاتبى موحاسةزا  و هةيسةى عوليا ، ثرسيارى سَييةم
تةشكي  دةدرَيت ، يةعنى ضؤنيةتى ثَيكهَينانى مةكاتبـةكان ضـؤنة  مايـا لَيـرة دةيـةوَى يـان تـةعليماتى بـؤ         

 .ان بداتةوة، سوثاسدةردةكرَيت  مةوة مةطةر بكرَيت ليذنةى ياسايى وةآلمم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك بة سعيد سةرموو
 
 

 :بةِرَي  بة سعيد بة على
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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دا هاتووة كة مونادةشة نةكرا، مايـا موسـادةدة    4مةم ميدارةى مينتخابية لة تةشكي تى هةيسةكة لةماددةى 
ةمةوة، مةوة  4مةوة بةسباوةتةوة بة كاتى مونادةشةى مةو ماددةى   دةكرَى و دةمَينَيتةوة يان نامَينَيتةوة

تتألف االدارة االنتخابية من املكاتب االنتخابية فى حمافظات االقليم والوحدات االدارية )خاَلَيك، خاَلَيكى ترم، 
لـة دةرةوةى  دةكرَيـت مَيمـة ضـةند دامريةيـةكى مينتخـابيش      ( املستقلة واالدارات االنتخابية فى خارج االقلريم 

تررتب  مكاترب االنتخابيرة فرى حمافظرات      )دا  0هةرَيم بكةينةوة، بؤية مةوةشى بؤ زياد دةكـةين، لةبِرطـةى   
هةر الى ببةين يةكسةربَلَي ، ضونكة مةكاتبى مينتخابى وةسفمان كـرد لـةو شـوَينة كـة ثَيكهـاتووة      ( االقليم

َي  بـة هةيسـةى عوليـاوة، بـة نيسـبة  مـةو       موحاسةزا  و وةحداتى ميدارى و خارجى ميقلـيم، يةكسـةر بلَـ   
ثَيشنيارةى ليذنةى ياسايى كة مةو سةرمانطانةى نووسيوة، من ثَيم باشـة مـةم سةرمانطانـة يـان مـةو بةشـانة       
مديريا  بَيت، مةدسام بَيت، يان سةرمانطة بَيت، هةرضى بَيت ناوةكةى لة تةشكيلةى مةجلسى هةيسـة بَيـت   

مةنـدام ثَيـك بـَى لـة مةجلسـة باآلكـة مـةو تةشـكي نة          7مةنـدام يـان    9 كة تةشكيلةى مةجلسـى هةيسـة لـة   
، 2زؤرة بكرَيــت بــة  7طؤِرانكاريشــى تيــا بكرَيــت، طؤِرانكاريةكــة مــن  ثــَيم وايــة / هــةبَيت، مــةوة يــةك، دوو

 سةرمانطــةى كاروبــارى كــارطَيِرى ةرَيتــة الى دارايــى، بكرَيــت بــة سةرمانطــةى كاروبــارى كــارطَيِرى و دارايــى، 
سةرمانطـــةى ياســـايى و ضـــاودَيرى، سةرمانطـــةى  0سةرمانطـــةى بةشـــة ياساييةكةشـــى ةرَيتـــة الى بِرطـــةى 

ثةيوةنديةكانيش، ثةيوةندية جةماوةريةكان نةبَيت، ثةيوةنديةكان بة موتَلةدى بة جـةماوةر و مـةح اب و   
ها لــة سةرمانطــةى مونــةزةما ، ةرَيتــة ثــاَل ثرؤســةكان، سةرمانطــةى ثةيوةنديــةكان و ثرؤســةكان، هــةروة   

بنيادنانى تواناكاندا هؤشيارى بؤ زياد بكرَيت، سةرمانطةى هؤشيارى و تةمهي ، يةعنى سةرمانطةى هؤشيارى 
 .و بنيادنانى تةدريب و ِراهَينان، مةو تةعدي تةى تيا بكرَيت، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دانا سةرموو
 :دانا سعيد سؤسى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دا بـةِرَيوةبردنى هةَلبـذاردن لـة     1بكـةين، لـة بِرطـةى      0و  1مةطةر لة دةدـة كورديةكـة تةماشـاى بِرطـةى     

كارطَيرى هةَلبذاردن، ثَيمواية مةوة تةوحيد بكرَيت، لةبةرمةوةى مةبةستمان ميدارةى هةَلبذاردنة  0بِرطةى 
ى هةَلبذاردن هاتووة و مةوةى تريان بةِرَيوةبردنى هةَلبذاردن، ثَيمواية لةهةردوو حاَلةتدا، يةكَيكيان كارطَيِر

بةِرَيوةبردن تةرجومةيةكى غةَلةتيشة لةو جانبة، بة نيسبة  مةو ثَيشـنيارةى كـة ليذنـةى ياسـايى منـيش      
مـةو  ثَيم باشة بةو شَيوةية تةن يم بكرَيت لةبةرمةوةى لـة مةسـَلى ثـرؤذة ياسـاكة بةِراسـتى زؤر ِروون نيـة       

سةرمانطـة كـراوة، كـة مـةو شـةش       0ميدارةية ضؤن ثَيك دَى و بة ض شَيوةيةكة ، بةآلم ثَيم وايـة ثَيشـنيارى   
سةرمانطةية زؤرة وةك كاك بة سعيد ميشـارةى ثَيـدا دةكـرَى هةنـدَيكيان لَيـك بـدرَيت، بـؤ نوونـة نـازا           

ــيؤنة بَيــ    ــةركى مــةو كؤمس ــَى م ــان بــؤ دةب ــانى  تواناك ــت  سةرمانطــةى بنيادن ــة دةبَي ــن ثَيمواي ت  بةِراســتى م
مةوةيةكى موختةس و مةكادميى مةو ميشة بكا ، نةك مةو دةستةية بيكا   يان مـةو ميـدارةى هةَلبذاردنـة    
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بيكا ، دةكرَى سةرمانطةى كاروبارى كارطَيِرى و ياسايى وةك كاك بـة سـعيد ميشـارةى ثَييـدا دةمـج بكـرَى       
رمانطـةى ضـاودَيرى و وردبينـى، بـة نيسـبة  مـةو سةرمانطانـة مـن         لةطةَل سةرمانطةى كاروبارى دارايى و سة

نازا  بؤ دةبَى ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتيان هةبَيت  مةوةش جَيى ثرسـيارة، مةطـةر هـةموو مـةوانى تـر وايـة       
كؤمسيؤنةكانى تر، يةعنى سةرمانطةكانيان بةو شـَيوةيةية  مـةوة دةكرَيـت لَيـرةش وابَيـت، دةكـرَى ليذنـةى        

 .وةمان بؤ ِروون بكةنةوة، سوثاسياسايى مة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك زانا سةرموو
 :بةكريم رؤوفبةِرَي  زانا 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من يةك ثَيشنياز دةكةم، بؤ مةوةى كة لة مةشكايةتَيك دةربازمان بَيت كة لـة ماددةكـةى ثَيشـوو هـةبوو بـؤ      

دا باسى مةكتةبى مينتخابـا  كـراوة، بـةآلم     2ينتخابا  لة ماددةى باسكردنى بوونى دةستةواذةى مةكاتبى م
دواتر باسى مةكاتبةكان دةكرَيت، من ثَيشنيار دةكةم جا مةطةر بة ثَيى دةدى مةسَلآ ياساكة بَيت ياخود بـة  

يم، املكاترب االنتخابيرة يف حمافظرات االقلر     -7كـة نووسـراوة،    7ثَيى ِراثؤرتى ليذنةى ياسايى بَيت، لة بِرطـةى  
ويتروىل التنسري    )، مةكرَي لةوَيدا يةك مي اسةي بؤ بكرَيت كة لة الثةِرةي ثَيشوودا هـاتووة، مـةويش مةوةيـة   

يةعين مةوةي كة لةثَيشوودا هاتووة، لة مـةوزوعي  ( م  جملس اجيئة يف عملية انشاء وحتديد سجل الناخبني
دةسـتةواذةي مـةكاتيب حماسـةزا  بَينينـة     مةكاتيب موحاسةزا ، لةماددةي ثَينريـةم مةطـةر صـياغة كرايـةوة،     

وتتروىل التنسري  مر  جملرس اجيئرة يف عمليرة       )دةرةوة، لَيرةدا مي اسةى بؤ بكةينةوة، بةم صياغةية كة بَلَي 
 .زؤر سوثاس(انشاء وحتديد سجل الناخبني

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ثةيام خان، سةرموو

 :بةِرَي  ثةيام ابد حممد
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي ليذنةي ناوخؤ دةكـةم، كـة ثَيـك دَيـت لـة ميـدارةي هةَلبـذاردن و نووسـينطةكاني         
هةَلبذاردن لة ميدارةو ثارَي طاكاني هةرَيم و دةرةوةي هـةرَيميش بطرَيتـةوة، ضـونكة مَيمـة خؤمـان، مـن بـؤ        

و، لةكاتي هةَلبذاردنةكاندا، هةندي خةَلك هةبوو كـة  خؤم كة لة خانةد  بووم كؤمةَلَيك مةشاكيلمان هةبو
 ــولي كردبــوون، نــة  146خــةَلكي خانــةد  بــوون، بــةآلم دةمــان بــيين كــة  ــولي كردبــوون و مــاددةي   

لةهةرَيمي كوردستان ناويان هاتبوويةوة نة لة ديالةش ناويان هاتبوويةوة، بؤيـة تووشـي ميشـكالياتَيكي زؤر    
َيت، مَيمة لة ناحيةي بةمؤ لةطةَل ناحيةي دؤرةتوو، لةطةَل مةيداندا، كة سةر بـة  بوونةوة، لةبرييشمان نةض

ثارَي طاي ديالـةن، بـةآلم مةمـة لـةكاتي هةَلبذاردنةكانـدا، سـةر بـة ميـدارةي طـةرميانن، بؤيـة دةكـرَي لـةوَي             
ردنة، هةروةها مةو ميدارةيةكي يان ضةند دامريةيةكي هةَلبذاردن بكرَيتةوة، بؤ كار ماسان كردني مةو هةَلبذا
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ــةوةي      ــةي ياســايي بــؤ كردن ــةو ميشــكالياتة نــةكرَين، دواي مــةوة مــةو ثَيشــنيارةي ليذن خةَلكــةش تووشــي م
سةرمانطةكان، ثشتطريي لةوة دةكةين، بةآلم وةكو كاك بة سةعيد و كاك دانا وتيان، ديارة مةو سةرمانطانـة  

بةِرَيوةبةري طشـ  بَيـت  بـؤ بةِرَيوةبـةر نـةبَيت       زؤرن، مةطةر لةيةك بدرَينةوة دواتريش مةو ثرسيارة بؤ 
مايا سةرمانطةكاني تر هةر هـةموويان بـةو شـَيوةية كـراون، يـان نـا  مـةوة ثرسـيارَيكة حـةز دةكـةم ِروونـب            

 .بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، دكتؤر مةبةد، سةرموو
 :ابد ابراهيم علي. بةِرَي  د

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س
من لَيرةدا ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي ليذنـةي ياسـايي دةكـةم، بـؤ مـةو سةرمانطانـةي كـة داينـاوة، لـة ذمـارة           

 -7)بِرطـةي حةوتـةم   (. مررتب  االتصرال اسمراهريي    )ثَينريةوة، بِرطةي ثَينريةم دوايش شةشـةم دةبَيـت بـة    
و ثَيشــنيارةي كــة لــةماددةي ثَيشــةوة بالــان كــرد، بــؤ مــةوةي مــة(. املكاتررب االنتخابيررة يف حمافظررات االقلرريم

ليذنةي ناوخؤش تةبةني كردووة لَيرةدا، من ثَيشنيار دةكةم لَيرةدا ميـدارة لةطـةَل مـةكاتيب هةَلبـذاردن لـة      
لةطـةَل   (املكاترب االنتخابيرة يف حمافظرات االقلريم و ادارة احملافظرة     ) ثارَي طاكاني هةرَيم زياد بكرَيـت، يـةعين  

هةَلبـذاردن لـة دةرةوةي هــةرَيم، مةمـةش كـة لَيــرة ثَيشـنيار كـراوة لــة بِرطةيةكـدا جَيطـاي بــؤ          نووسـينطةي 
 .بكرَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، سيوةي  خان، سةرموو
 :عثمان اجدبةِرَي  سيوةي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تترألف االدارة االنتخابيرة مرن املكاترب االنتخابيرة يف      )َيـت بةنيسبة  مةو ماددةيـة تـةنها خـاَلي يةكـةم كـة دةلَ     
ضونكة مَيمة لةماددةي ثَيشب ثَيشنيارمان كرد، بةس نةخراية دةنطدانـةوة كـة   ، (حمافظات االقليم وخارجها

مايا لةطةَليداين يان لةطةَلي ن   مَيستا دةتوان  مي اسةي بكةين يان وةكو خؤي بيهَيَلينةوة ، مةوي ترمـان  
ةثَيشدا نةخستة دةنطدانةوة كـة مايـا لةطةَليـداين يـان نـا  مَيسـتا ضـؤن دةتـوان  مونادةشـةي بكـةين يـان            ل

لَيـرةدا  ( املكاتـب خـارج االدلـيم   )ميقراري بكةين، يان دةنطي لةسةر بدةين ، لةبةر مةوة مَيمـة ثَيشـب و ـان    
 .تَييدا نية، مةو ثَيشنيارة ماوةو دةنطي لةسةر نةدراوة، سوثاس

 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .سوثاس، عةزمية خان، سةرموو
 :جنم الدين عظيمةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ديارة لةم ماددةيةدا من ثَيم باشة وةكو مةو ثَيشنيارةي ليذنةي نـاوخؤ، ميـدارةي هةَلبـذاردن ثَيـك بَيـت لـة       
ارَي طاكــاني هــةرَيم، ميدارةشــي تَيــدا بَيــت، ميــدارةي هةَلبــذاردن و نووســينطةكاني هةَلبــذاردن لــة ميــدارةو ث

خاَلَيكي تـر كـة لـةم ثِرؤذةيـةدا باسـي لَيـوة نـةكراوة، باسـي مـوديري مةكتـةبى ثارَي طاكـان نـةكراوة، مةمـة              
ةرَيتة ثِرؤذة ياسـاكةوة ثاشـان دروسـت كردنـي ليذنـة لةثةرلـةمان بـؤ سةرثةرشـ  دةسـتة سـةربةخؤكان،           

بـؤ مةبةسـ  هةَلبـذاردني مةنـداماني دةسـتةو دروسـت كردنـي ليذنـة بـؤ          هةروةها داناني ماليةتي دروسـت  
ثاآلوتين مةنداماني دةستةكة، لةجياتي سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ماليةتَيك دابندرَيت بؤ دروسـت كردنـي مـةو    

 .دةستةية، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك حاكم رزطار، سةرموو
 :بةِرَي  رزطار حممد ام 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س
من ثَيم واية مةطةر ماددةي ثَينريةكة مةم بةشَيك بَيت لةو ماددةيـةي كـة تـةمرييلمان كـرد، ثـَيم وايـة وارد       

لةطـةَل دامـريةي هةَلبـذاردن، يـةعين دسـةكردن لةسـةري ثـَيم        ( تتألف اجيئة من اجمللس)نية، ضونكة دةَلَيت 
ابَي لـة ميــدارةي هةَلبـذاردنيش دسـة بكـةين هــةتا     وايـة مَيمـة حـةلمان كردبـوو، بؤضــووني مـن مةوةيـة نـ       

دةضينةوة سةر مةصَلي ماددةكة، ِراستة مةم ماددةيةكي سةربةخؤية، بةآلم مةم بةشَيكةو تةسصي تة، بـةس  
لةناو ماددةي ثَينج ثَيم واية دسة كردن لةسةري نية، مةطةر مةم تةرحةي من دبوَل نةبَيت، مةوكاتة دسةي 

تةرحةكة دبوَل نةبوو  باشة، مَيستا ثَيم واية مةو ماليةتةي كةمن دةمةوَيت يان ثـَيش  لةسةر دةكةم، مَيستا 
مةوةي ب مة سةر مةو ميدارةيةي كة دةمةوَيت ضـؤن تةشـكي  ببَيـت، لَيـرةدا لـة سةدـةرةي يةكـةم هـاتووة،         

كلية يتم اقرتحها من قبل تتألف االدارة االنتخابية من املكاتب االنتخابية يف حمافظات االقليم وفقًا جي)دةَلَيت 
كَيية سةرؤكي ميدارةي مينتخابي  جـارَي سـةرؤكي ميـدارةي مينتخـابي ديـار نيـة،       ( رئيس االدارة االنتخابية

مةم هةيكةليةتةش مةبَيت مةو دياري بكا ، لةبةر مةوة مَيسـتا ضـؤن دسـة لةسـةر مـةم ميـدارةي مينتخابيـة        
بـةردةوام بـوون لةسـةري ثـَيش مـةوةي دسـة كـردن لةسـةر         بكرَيت ، مةوة هةر بؤ موالحةزةي خؤتـان، مايـا   

سةرؤكي ميدارةي هةَلبذاردن واريدة يان واريد نية ، من بِروا ناكةم واريد بَيت، مةطةر مةم تةرحةش دبـوَل  
 .نية هةتاكو  من مةو ميدارةي مينتخابية دةمةوَيت ماوا بَيت، يةعين ماددةكة بةم جؤرة بَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تؤ وتت ماواهي بَيت، يةعين ضؤن بَيت، ِرووني بكةرةوة
 
 

 :بةِرَي  رزطار حممد ام 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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تترألف االدارة االنتخابيرة مرن اللجران      -1) يـةعين سرليمانية،  الو كؤدهـ اللجان االنتخابية يف حمافظات اربيل و 
وادارة املهامل املتعلقة بالعمليرة االنتخابيرة املنصروص     وسليمانية لتنفيذ دهؤكاالنتخابية يف حمافظات اربيل و 

عليها يف القوانني واالنظمة والتعليمات النافذة وتشكل كل سنة برئاسة قاضي او مدعي عامل اليقرل صرنف اي   
منهم عن الصنف الثالا وعيفوية ممثل عن احملافظة يرقحا احملافظ التقل درجتا عن املدير ومدير احصاء 

ن ميثلرا مرن  وي اخلر ة واالختصراص، وحير  جرا ابررامل العقرود املنقترة مر  املروظفني لتسرهيل             احملافظة، او م
اللجان الفرعية اليت تشكلها سران احملافظرات لتسرهيل وتنفيرذ      -0مهامها بعد استحصال موافقة جملس اجيئة، 

سرها قاضري او نائرب مردعي     العملية االنتخابية يف كل مركز احملافظة او القيفاء او الناحية حسب اةاجرة، يرتأ 
عامل او موظف قانوني وعيفوية ممثل عن مركرز احملافظرة او القيفراء او الناحيرة، واخرر عرن دائررة االحصراء         

. املراكرز االنتخابيرة يتحردد تشركيالتها بنظرامل مرن قبرل جملرس اجيئرة          -3. يعمل حتحل اقراف سنرة احملافظرة  
 .سوثاس

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ة و بيدة ليذنةى ياسايى، كاك شوان، سةرمووبة نووس  بينووس

 :بةِرَي  شوان كريم كابان
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ســةبارة  بــة مــاددةى شةشــةم لــة مةصــلى ثرؤذةكــة، كــة مَيســتا مــاددةى حةوتةمــة، مــن ثشــتطريى تــةواوى  
َيتةوة بؤ مةوةى واز  ثَيشنيارةكةى ليذنةى دانونى دةكةم، كة سةرمانطةكان بةو شَيوازةى كة كراوة جيا بكر

بَيت، بةاَلم لة يةكةمةوة دةست ثَى دةكةم كة دةَلـَى، هـةر يـةكَيكيان سةرمانبـةرَيك سـةرؤكايةتى دةكـا  بـة        
ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى، من ثرسيار دةكةم مةرجة بةِرَيوةبةرى طشتى بَيت  ناكرَيت بةِرَيوةبةر بَيت ، يان 

يةعنى من ثرسيارةكةم لة بةِرَي انى ليذنـةى ياسـايى دةكـةم، مةمـة     مةطةر بةِرَيوةبةرى طشتى بَيت بؤضى ، 
ــةى        ــة سةرمانط ــةكراوة، ك ــاس ن ــرنئ ب ــةكى ط ــةكانا سةرمانطةي ــة سةرمانط ــى دووةم، ل ــةم، تَيبين ــى يةك تَيبين
ِراطةياندنة بةِراستى ثرؤسةى هةَلبذاردن ثَيويستيةكى طةورةى هةية بة ِراطةياندن بؤ مةوةى مةو عي دةى 

ــةكانى ِراطةيانــدن، وة بؤخؤشــى ضــى هةيــة ، ض ثَيويســتيةكى بــة     لــة بــةينى دةســتةكة هةيــة لةطــةَل كةناَل
ِراطةيانــدن هةيــة ، لةبــةر مــةوة ثَيويســت دةكــا  سةرمانطةيــةكى ِراطةيانــدن هــةبَيت، مةطــةر دســةش لــةوة   

بـة سةرمانطـةى   دةكرَيت كة سةرمانطةكان زياد دةبَيت، دةكرَيت سةرمانطةى ثةيوةنـدى و ِراطةيانـدن بكرَيـت    
ثةيوةنــدى و ِراطةيانــدن، يــةعنى بكرَيــت بــة يــةك سةرمانطــة، جيــا نةكرَيتــةوة، بــؤ مــةوةى يــةك كةســيش   

بـة نيسـبة  حةوتةمـةوة،    / سةرثةرشتى بكـا ، وةلةيـةك سةرمانطـة جَيطـةى بكرَيتـةوة مةمـة دوو، سـَيهةم       
ةكة ميداريةكانى هةرَيميشى تيـا  منيش ثشتطريى مةوة دةكةم لَيرةوة بة وازحى نووسينطةكانى هةَلبذاردن ي

 .جَى بكرَيتةوة لةطةَل دةرةوةى هةرَيم، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شظان كةرةمكة
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 :عبدالقادر بةِرَي  شظان ابد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةتـة مـاددةى   بة حةديقة  منيش وادةبينم، ميدارةى مينتيخابى شةدى دووةمى ماددةى ضوار، كـة مَيسـتا بو  
ثَينج،  منيش تةميدى كاك حاكم رزطار دةكةم، كة مةمة شةدى دووةمى مـةو ماددةيـة كـة تـةمرييلمان كـرد،      
موحتةوايةكـةى دةضــَيتة نــاوةوة، مةطــةر بــةردةوام بــ  لةســةر مةمــة، دةبيــنم مــةو دامريانــةى كــة ليذنــةى  

الى من واز  نينة بةراسـتى، كـة دةبيـنم    دانونى، لَيرة لة مودتةرةحى ليذنةى دانونيدا هاتووة، هةندَيكيان 
دامريةى الردابة والتدديو،  ردابة و تدديو لة ض ، يان دامريةى عمليـا ، دامـريةى عمليـا  بؤضـى ، مـن ثـَيم       
باشة مةو حةو  دامرية بكرَيتة ثَينج دامرية، لة دةرةجـةى مـدير بَيـت، نـةوةك لـة مـدير عـام بَيـت، يةكـةم          

، ن يكـى يـةكن، دامـريةى اعـ م كـة كـاك شـوان باسـى كـرد، دامريةيـةكى زؤر           (اليةقنون االدارية وامل)دامريةى 
، كـة زؤر  (تسجيل الناخبني والكيانات واالئتالفات واملرقرحني )موهيمة كة نةهاتووة لَيرةدا،  سَييةم، دامريةى 

بَيـت،  ( هرارات تطروير امل )، يران  (بنراء القردرات  )مهيمة، دامريةيةكى موهيمة كة ميشى مـةم هةيسةيـة، دامـريةى    
، هــةمووى ثَيكــةوة يــةك دامــرية بَيــت، وة  (دائرررية تسررجيل الطعررون والشرركاون والشررنون القانونيررة )ثَينريــةم 

دةكرَيــت ســـود لــة تةشـــكيليةى مفةوةزيــةى عوليـــا وةربطريَيـــت، لــة موسةوةزيـــةى عوليــاى عـــرياق، لـــةم      
 .تةشكي تانةى كة لَيرةدا هاتوونة، زؤر سوثاس

 :انبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةم
 .صبا  سةرموو.د
 :صبا  حممد جنيب.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مةم ماددةيةى كة مَيمة دسةى لةسةر دةكةين، ثةيوةندى بة مؤرطانَيـك و عـوزوى هةيـة بـة مـاددةى ثَيشـوو       
ترةوة، كة باسـى ميـدارةى هةَلبـذاردن دةكـةين، ميـدارةى هةَلبـذاردن ديـارة جـوزمى موكـةميلى مةجنومـةنى           

ةستةية، مةوةى كـةمن تةسـةور دةكـةم، ثَيويسـتة مـةم ماددةيـة مـةم بابةتانـةى تَيـدابَيت، يةكـةم ثَيناسـة،            د
دووةم، ثَيكهاتة، سَيهةم مةرك و سةرمانةكان، مـةوةى موالحـةزةم كـرد سـةبارة  بـة مةجنومـةنى دةسـتة كـة         

ــةالَ        ــراوة، ب ــاو ك ــا ِرةض ــرى تي ــي تَيكى زؤر ت ــرا، تةسس ــةكانى دواخ ــارة مونادةش ــدارةى  دي ــةلةى مي م لةمةس
ثَيناسةكة ثَيناسةيةكى زؤر واز  و ِروون نية، / هةَلبذاردندا، مةسةلةكة زؤر بة ميريمال هَيَلراوةتةوة، يةكةم

ثَيكهاتةكانيشى تةنها ميكتيفا كراوة، مةو ثِرؤذةى كة لةبةر دةستمانداية، تةنها مةَلَيت ثَيك دَيت لـة  / دووةم
ثارَي طاكانى هةرَيم، كة مةمة بةِراستى دةديو و ورد نيـة، مـةوةى كـة ليذنـةى     نووسينطةكانى هةَلبذاردن لة 

ياسايى بةِرَي  ثَيشنيازيان كردووة، بةشَيك لةو ميشكاالتانةى حةل كردووة، ضـونكة باسـى ثَيكهاتـةكانى مـةم     
ان لةاليةن ميدارةى هةَلبذاردنةى كردووة، هةرضةندة مةوةش بوونى سةرمانطةكان بةو زؤريةو بةِرَيوةبردني

بةِرَيوةبةرى طشتيةوة، خاَلى نية لة ميشكال، دةكرَيت مةو سةرمانطانة بةِرَيوةبةرَيك بـةرٍَِِيوةيان ببـا ، بؤيـة    
مـن ثـَيم باشـة تةبـةناى صـياغةى ليذنـةى ياسـايى بكـةين، بـةاَلم بـة ورد كردنةوةيـةكى زيـاتر، بـؤ مـةوةى               
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ى هةَلبــذاردن، تــةنها وةكــو طرنطــى ثَيــدان لةطــةَل  تةناســوب و تةناســودَيك هــةبَيت، هــةم لــة نَيــوان ميــدارة 
مةجنومةنى دةستةكةدا، مةوةى دووةم لة ثِرؤذةكةدا خاَلى دووةميـان، بةراسـتى تةحصـيلى حاصـلة، ضـونكة      
ــي        ــن، وة تةحص ــذاردن دةب ــتةى هةَلب ــة دةس ــةر ب ــدا س ــانى هةرَيم ــة ثارَي طاك ــذاردن ل ــينطةكانى هةَلب نووس

ةو بارةيةوة، بؤية من تةمكيد دةكةمـةوة، كـة صـياغةكةى ليذنـةى ياسـايى      حاصلةو، هةر بِرطةيةكة كاسية ل
بةو جياوازيةى كة ثَيويست ناكا  سةرمانطةكان بةِرَيوةبةرى طشتى بةِرَيوةيان ببا ، بةِرَيوةبـةرَيك كاسيـةو،   

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة  كرنمامينة 
 :سعيد يوسف  كرنبةِرَي  مامينة 

 .ِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانبة
هةَلبة  مةز تةميدا طؤتنا كاك حـاكم رزطـار و شـظانى دكـةم، ضـنكى مـةم نيقاشـى سـةر هةيكةليـةتا يـا ظـى            
ماددةى دكةم، يا كو طرَيداية ماددةى ضار و ثَينج ظة، مةطةر بَيم بةحر بكةم رةميسى دامـريةى مينتيخـابى   

هةيسةى بي  ، مةرجَيت وى ضنة ، كى دَيوان دانـي  ، يـا    دَى ضةوا دَيتة هةَلبذاردن ، كية د مةندامَى وَى
رةميسَيت مةكاتبَيت يا مةحاسةزاتة، سةالحيةتَيت وان دَى ض بي  ، ضةوا هَينـة داِرشـ  ، تشـتةكا طرَيـدايا     
ب هةيكةليةتا، ظَى ميداريَى ظة، يةعنى ظَى مةجلسَى ظة، ذاليَى ديكةش مةطة مةم بَي  سة  كةينَى، يـةعنى  

مة منادةشةى سةر تشتةكى دكةين، بؤ نوونة مةطةر بَيـى بِرطـا سـَييَى، كاملـةن طـةل ماددةيـا ضـارَى كـو         مة
دبَيذي  هةيسة ثَيك دَيـ  ذ مةجلسـَى مـو ميـدارا مينتيخـابى، ظـَى بِرطَيـدا دبَيـذيت وةسـةنا ثَي ـيت كـو يـا             

كـو دَى ضـةوا يـا خـاز  بـي ، ذوان       خازعة بؤ مةجلسَى، كو ياسايَيدا يةكسانن بةرانبةر مَيك و دوو، يـةعنى 
دَى ذى مةزى دبينم، مةزى ضونكى طرَيدايا ب هةيكةد داخازَى دكةم كو بَيتة تةمريي  كرنَى و ديراسا بَيتـة  

 .سةر كرنَى، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ناسك خان سةرموو

 :بةِرَي  ناسك توسيو عبدالكريم
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةنطي خؤم دةخةمة ثاَل كاك حاكم و مامينة خان، كة بةِراس  مةوة مةو ماددةية ِرةب  زؤرة  ديارة منيش
ةوة، مةسَلي ماددةكةش، ماددةي شةشةم بَلَي  لة مةسَلي ثرؤذةكة كةم و كورتي زؤرة، مةوانة (2)بة ماددةي 

ر ثَيشـنيارةكةي لَيذنـةي   صبا  ميشارةتي ثَيدا، مـن حـةز ناكـةم زؤر لةسـةري بـِرؤم، بؤيـة يةكسـةر لةسـة        .د
ياسايي دةِرؤين مةطةر تةمريي  نةكرا، مةوان هاتوون بةِرَيوةبردني هةَلبذاردن، جـارَي هـةر ناوةكـةي سيعلـة،     

سـةرؤكي  : بةِرَيوةبردني هةَلبذاردن، مايا مـةوة بةِرَيوةبةرايـةتي يـة  ضـية  هـةر ناوةكـةي، مـةوة يـةك، دوو        
ناو ثَيشنيارةكةي مةوانيشدان نازان  سـةرؤكي مـةو ميدارةيـة ضـية      مةوة بةِرَيوةبةرة جَيطةي نةبؤتةوة، لة
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يةعين  مايـا مـةي مةطـةر مـةو سةمانطانـة بةثلـةي بةِرَيوةبـةري طشـت ، مـةي سـةرؤكي مـةو ميدارةيـة ضـي              
دةبَيت  مةي مةو مةندامي دةستة كة دةبَي، بة ثلةي ضي دةبَيت  مينريا مةطـةر مـةو سةرمانطـة زؤرة هةيـة،     

يسان مةخاويف مةوةي كة مةو كةم و كورتيةي كة لة بودجة هـةبوو، بِرَيكـي زؤر كـة لـة بودجـةي      بةِراس  د
مةمساَل ِرؤيى بؤ بودجةى تةشغيلي، ديسان لَيرة ذمارةيةكي زؤر، بؤية مةطةر هةتا بكـرَي كـةم بـن، يـةكيان     

بةِراسـ  ثةيوةندييـةكان    ةةين، كاروباري دارايي و كارطَيري بةيةكةوة بن، ياسـايي ب ـَيتة ثـاَل ضـاودَيري،    
دةبَي ميع مي لةطةَل بَي، ضونكة من ثَيمواية ِراطةياندن زؤر زةروورة، مينريا نووسينطةكان ديار نية لة ضي 
ثَيك دَين، بةرثرسةكانيان كَين  مينريا دواي مـةوة دَيتـة سـةر مـةوةي بـاس لـة ثارَي طاكـاني هـةرَيم دةكـا ،          

 .موو كؤمةَلَي موالحةزةن، زؤر سوثاسمةوانةي دةرةوة، بةِراس  مةوانة هة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شةو  خان سةرموو
 :بةِرَي  شةو  حممد غريب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة ِراثؤرتةكةي لَيذنةي ياسايي دةكةم، لةطةَل زيـادكردني دوو بِرطـة، نووسـينطةكاني دةرةوةي    

يرتم  )ةروةها ثـَيم باشـة مـةو بِرطةيـةش مي اسـة بكرَيـت بـؤ سـةرعةرةبيةكة         هةرَيم، لةطةَل ِراطةياندن دا، ه
حماسبة رؤساء و أعيفاء املكاترب اإلنتخابيرة عرن بدارة أعمراجم و يرتم حماسربتهم و بسرتبداجم بصروت أكثريرة          

 .سوثاس ،(أعيفائهم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر سةرموو
 :بةِرَي  عمر صديو حممد

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
تايبة  بةو ماددةية مـن ثشـتطريي لـة ِراي لَيذنـةي نـاوخؤ دةكـةم بـةوةي كـة زؤر نةضـؤتة نـاو تةساصـيلي            
هةيكةل و ثةيكةربةندي ميدارةي مينتيخابي، بؤ  لةبةر مـةوةي مَيمـة لـة ماددةكـاني ثَيشـوو بـؤ مةسـةلةي        

ضاودَيران، لةطةَل ميدياكاران، لة ناوخؤ و  ميدارةكردني مالي، بؤ دةركردني ِرَينمايي، بؤ مامةَلةكردن لةطةَل
ــتةكة،       ــةني دةس ــدارةي مةجنوم ــة مي ــةدمان داوة ب ــةبريةكان، ح ــةَل خ ــتان، لةط ــةرَيمي كوردس ــة دةرةوةي ه ل

ــر    ــاَلَيكي ت ــك، خ ــا ، مــةوة خاَلَي ــة ِرَيكبخ ــةِرَينمايي مــةو بابةتان ــرَي  : ب ــي دةوت ــة ثَي ــةوةي ك ــةري )م بةِرَيوةب
بـؤ سةرمانطـةكاني تـريش دةكـرَي دواتـر بـة ِرَينماييـةك يـان بِريارَيـك لةاليـةن            ، بة هةمان شَيوة(ميدارةكة

مةجنومةنةكةوة دةست نيشان بكرَيت، وةكو مةوةي كة لَيذنةي ناوخؤ ثَيشنياري كـردووة، كـة سـَي كـةس لـة      
نـةي  مةنداماني مةجنومةني دةستةكة رابسثَيرن بؤ مامـادة كردنـي مـةم ثةيكـةرة، مـةوة كـة بـةِرَي ان لـة ليذ        

ناوخؤ ثَيشنياريان كردووة، من تةسةور دةكةم زؤر واديعي بَيت بؤ مَيستاو بؤ داهاتووش، بؤ  لةبةر مـةوةي  
مةعايريي دةولي بؤ باش بةِرَيوة ضووني كاروباري هةَلبذاردن بـةردةوام ثَيشـوة ضـوون بةخؤيـةوة ببينَيـت،      
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، وا بكـةن كـة تـؤ سةرمانطةيـةكي نـوَي      بؤية لةوانةية هةندَيك مةعايري لة داهاتووي ن يك كـة دروسـت بـنب   
دروست بكةيت بؤ بةِرَيوةبردني هةَلبذاردنةكان، بؤية بة باوةِري من نةضوونة ناو تةسسيلي بةِرَيوةبةرةكان 
و سةرمانطةكاني ميدارةي مينتيخابي كارَيكي باش دةبَيـت، مةمـة بـةدوورمان دةخـا  لـةوةي كـة سـبةي رؤذ        

رســي لــة هــةرَيمي كوردســتان ثَيويســ  بــةوة بَيــت سةرمانطةيــةكي نــوَي   مةطــةر دةســتةي هةَلبــذاردن و راث
بكاتةوة لةناو مةو دةسـتةية، يـان لـةناو ميـدارةي مينتيخاباتـدا، جـارَيكي تـر مةشـروعَيك تةدـديم نةكـةين           
بةوةي كة هةمواري مةم دانونة بكرَيت و تةنها لةبةر مةوةي كة سةرمانطةيةك دروست بكةين، واتا مَيمة لـة  

مةوةي كة نةضينة ناو تةساسيلي سةرمانطةو بةِرَيوةبةرايةتيةكان، سةالحية  دةدةين بةو مةجنومةنةي  رَيي
كة لَيرة لة ثةرلةماندا دةنطيان ثَي دةدرَيت و سيقةيان ثَي دةدرَيـت و، مةسـسوولن بةرامبـةر بـة ثةرلـةمان،      

مـةوةي كـة لـة    / َيـك، خـاَلَيكي تـر   مةوان حةديان هـةبَيت ثةيكـةري ميـدارةي مينتيخـابي دابنـَي ، مـةوة خالَ      
هاتووة، ب ةبت مَيمة مةو واجبة، مةو مةسسووليةتة دةخةينة سةر مةستؤي مةجنومةني دةستةكة،  3بِرطةي 

بةوةي كة ميدارةي مينتيخابي و مةوانةي كة كارمةنـدن تَييـدا لـة بةِرَيوةبـةرةوة تـا سةرمانبـةرَيكي ماسـايي        
و بن، يةعين لَيثرسينةوةيان لةطةَلـدا بكرَيـت، مةطـةر بةباشـيش زانـرا،      لةبةرامبةر مةم مةجنومةنة لَيثرسرا

مةجنومةنةكــة مــةو كاتــة كــار دةكــا  بــةثَيي مــةو رَينماييانــةي لــةداهاتوو دةريــدةكا ، سةرمانبةرةكــة، يــان   
يي بةِرَيوةبةرة طشتيةكة، يان هةر كةسَيك كةموكوِري هةبوو، يان الداني هةبوو لة ياسـاكة بـة ِرَيكـاري ياسـا    

اليبةرَيت، بؤية بة باوةِري من جارَيكي تر دةَلَيم ضوونة ناو تةسسيلي ثةيكـةر بةنـدي ميـدارةي مينتيخـابي     
 .تةسةور دةكةم لة بةرذةوةندي ثرؤذة ياساكةو ميدارةي مينتيخابي نابَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
باشتان ثَيشـكةش كـرد، مَيمـة مَيسـتا لةسـةرؤكايةتي      بةِرَي ان، سوثاس بؤ هةموو مَيوةي بةِرَي  كة بؤضووني 

، داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و مةو (16)دانيشتنةكة دوادةخةين بؤ رؤذي ضوارشةممة سةعا  
مةندامة بةِرَي انة دةكةين، كة دةيانةوَيت ثرؤذةكة دةوَلةمةنـد بكـةن، حماوةلـة دةكـةين رؤذي ضوارشـةممة      

ة ليذنةي ياسايي و ناوخؤ دةكةين و سةرؤكايةتيش لةطةَليان كؤ دةبَيتةوة، بـؤ مـةوةي   تةواوي بكةين، داوا ل
بــةخواتان دةســثَيرين، ( 16)بةشــَيوازَيكي زؤر رَيــك و ثَيــك دابِرَيذَيتــةوة، تــا رؤذي ضــوار شــةممة ســةعا   

دةس  ثَي  ي بةياني(16)مَيستاش كؤتايي بة دانيشتنةكةي مةمِرؤ دةهَين  بؤ رؤذي ضوار شةممة سةعا  
 .دةكةينةوة

                                                                                                                                                                        
 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه               ارس ن باي  الاعي  .د         ست ابد عبداه                سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - نعَيراق                           كوردستا – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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ــذمَير   ــوةِرؤي ي (11) كات ــَيش ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  0/16/0616رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَي  سرست عبد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارس ن باي  الاعي .د بةِرَي 
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(4)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(4)ةي درا دانيشـتين ذمـار  ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 0/16/0616ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةسـتةي بـااَلي كؤمسـيؤني هةَلبـذاردن      -1

 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان 
وطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جـةذني مَي يديـةكان بةثشـووي سـةرمي لـة      خستنةِروو و طفت -0

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي   -3

 .عَيراق –كوردستان 
 –خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي -4

 .عَيراق

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :، بةرنامةي كار0/16/0616، رؤذي دانيش  (4)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ي هــةموار كــراوي ســاَلي (1)نــاوخؤي ذمــارة  يةوثَيــِرلــة ( 06)ي مــاددةي (1)بــةثَيي حوكمــةكاني بِرطــةي 
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ــذاردن لــة كاتــذميَ  (4)دانيشــتين ذمــارة  ي ســةرلةبةياني، ببــوورن بــةهؤي  (16)ر ي  خــولي ســَييةمي هةَلب
ي ثـَيش نيـوةِرؤ، رؤذي ضـوار شـةممة     (11)كَيشةي تةكنيكيةوة دانيشتنةكةمان سةعاتَيك دوا خرا، سةعا  

 :بةم شَيوةية بَيت 0/16/0616رَيكةوتي 
 بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةسـتةي بـااَلي كؤمسـيؤني هةَلبـذاردن     -1

 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جـةذني مَي يديـةكان بةثشـووي سـةرمي لـة       -0

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
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خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي   -3
 .عَيراق –كوردستان 

 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -4
 .عَيراق

مَيستاش داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ دةكةين كـةرةم بكـةن بـؤ شـوَيين خؤيـان، ليذنـةي ياسـايي        
 .كةرةم بكةن

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .واي بةخشندةو ميهرةبانبةناوي خ

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان

هــةروةك هــةموو اليــةك ماطــادارن كــة لةســةر رؤشــنايي بِريــاري ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان لــةدوا   
ذنـةي  كؤبوونةوةيدا كـة بِريـار درا بـة مةجنامـداني كؤبوونةوةيـةكي هاوبـةش لـةنَيوان ليذنـةي ياسـايي و لي         

ناوخؤي ثةرلةمان، بؤ بةدواداضووني مةو بِرطةو ماددانةي كة لة كؤبوونةوةي ثَيشـب راو سـةرجنيان لةسـةر    
سةعاتي خاياند لـة بةشـَيكي   ( 7)درا، دوَييَن وةكو هةردوو ليذنةي هاوبةش كؤبوونةوةيةكمان مةجنامدا كة 

َيداضوونةوة بة ثرؤذةكةو ثَيداضوونةوة مةو كؤبوونةوةيةدا سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةشداري كرد، لةدواي ث
بة بِرطةو ماددةكاني طشـت ثرؤذةكـةو، بةهةنـد وةرطـرتين راو سـةرنج و تَيبينيـةكاني بـةِرَي ان مةنـداماني         
ثةرلةمان، بؤيـة مَيمـة وةكـو هـةردوو ليذنـةي هاوبـةش طةيشـتينة ميتيفادَيـك لةسـةر هـةموو بِرطـةي مـةم             

ةو دةست نيشاني بِرطةو ماددةكانان كـردووة، بةهةنـد وةرطـرتين راو    ثرؤذةيةو، راثؤرتيشمان مامادة كردوو
ــة لـة   (4)مـاددة  / سةرنج و تَيبينيةكاني بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان، تةنها دوو ماددة نـةبَيت، يةكـةميان  

 لة مةسَلي ثرؤذةكة، كةي هاتينـة سـةر مـةو بِرطانـة تـةوزحيا  و     ( 13)ماددةي / مةسَلي ثرؤذةكة، دووةميان
تةسسي تي زيـاتري دةدةيـيَن، بؤيـةش مَيسـتا ثَيشـنيار دةكـةين بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان كـة مـةو برطـةو             
ماددانةي كة ماونةتةوة طفتوطؤي لةسةر نةكراوة لة مةسَلي راثؤرتي ليذنـةي هاوبـةش بكرَيتـة مةسـاس بـؤ      

بِريـاري طوجنـاوي لةسـةر     مونادةشة كردن، بؤ مـةوةي بِرطـة بـة بِرطـة بـة ماددةكانـدا ب ـينةوة، بـؤ مـةوةي         
 .بدةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن، سةرموون
 
 

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
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 الفصل الثالا

 تشكيالت اجيئة
 : املادة اخلامسة

 :تتألف اجيئة من
 جملس اجيئة  -اوال

 .االدارة االنتخابية -ثانيا

تسررعة اعيفرراء خيتررارهم ال ملرران باالغلبيررة املطلقررة لعرردد اعيفررائا بعررد   ( 9)و يتررألف مررن : جملررس اجيئررة -1
ترقيحهم من قبل سنة خاصة يشكلها ال ملان من مجي  مكوناتا على ان يكون ثالثة من اعيفاء اجمللس على 

 .سس سنوات تقومييةاالقل من القانونيني وعلى ان يراعي يمثيل النساء وتكون مدة والية اجيئة  
 : يشرت  فيمن يرقح للمجلس ما يلي  -0
 .ان يكون من موا نى االقليم و مقيما فيا اقامة دائمية -أ
 .ان يكون حاصال على قهادة جامعية اولية على االقل -ب
 .سسة وثالثني سنة (  32) ال يقل عمره عن  -ج
 .واملشهود لا بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية ان يكون من  وي اخل ة واالختصاص يف العمل االداري -د
 .ان اليكون حمكوما جبرمية خملة بالشرف -ه
 .ن يشارك يف اسرائم اليت خط  جا او ارتكبها نظامل البعا يف العراق -و
 .ان يكون مستقال من الناحية السياسية -ز
 : يم وبالصيغة التاليةيندي اعيفاء اجمللس اليمني القانونية امامل جملس القيفاء يف االقل -3
اقسم باهلل العظريم ان أودي مسرنولييت القانونيرة واملهنيرة بأمانرة وتفران واخرالص واعمرل علرى اجنراز املهرامل            )

 (.املوكلة الي باستقالل وحياد واهلل على ما اقول قهيد
 .يكون اعيفاء اجمللس بدرجة خاصة ومتفرغني العمال اجيئة ملدة سس سنوات قابلة للتجديد -4
ينتخب اجمللس يف جلستا االوىل باالغلبية املطلقة لعدد اعيفرائا رئيسرا ونائبرا ومقرررا للمجلرس ورئيسرا        -أ -2

 .لالدارة االنتخابية
تكرون مردة واليرة رئريس اجمللرس ونائبرا واملقررر ورئريس االدارة االنتخابيرة سرنة واحردة قابلرة للتجديرد               -ب

 . باالغلبية املطلقة لعدد اعيفائا
 .لس هو املمثل القانوني للهيئةرئيس اجمل -ج
 :ميارس رئيس اجمللس اومن ينوب عنا الصالحيات اآلتية -0
 .ادارة اعمال اجمللس االدارية والتنظيمية -أ
اعداد جدول اجتماعات اجمللس وعقدها وترؤسها سا يف  لك اي اجتماع يطلبا ثالثرة مرن اعيفراء اجمللرس      -ب

 .على االقل
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 .با اجمللس اية مهامل اخرن يكلفها -ج
يكون اجتماع اجمللس صحيحا حبيفور االغلبية املطلقة لعدد اعيفائا وتتخذ قراراتا باغلبية اةاضرين ويف  -7

 .حال تساوي االصوات يرجح اسانب الذي يصوت معا الرئيس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنـةي هاوبةشـة، كـة مَيسـتا     بةِرَي ان، مَيمة مةسَلي ثرؤذةكـةمان وةكـو خـؤي دةمـَييَن، مةمـة هـي هـةردوو        
ثَيشكةشي دةكةن، مَيمة لة جةلسةي ثَيشووتريش طفتوطؤمان لةسةر كردو هَيشتمانةوة بـؤ مـةوةي مـةو دوو    
ليذنةيــة راثــؤرتي خؤيــان دووبــارة دابِرَيذنــةوة لةســةر مــةو كةموكوِريانــةي كــة هــةبوو، بــةاَلم لــة مةســَلي     

رةبي، رةمي هةردوو ليذنةمان لةسةر وةرطر ، مَيستا مةمـة  ثرؤذةكة مَيمة خوَيندمانةوة بة كوردي و بة عة
رةمي ليذنـةي هاوبةشـة بـؤ مةسـَلي ثرؤذةكـة، يـةعين بـؤ ماطاداريتـان، مـةوة ثرؤذةيـةكي تـازة نييـةو رةمـي              
ليذنــةي هاوبةشــة، هــةردوو ليذنةكــة، ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي نــاوخؤ لةســةر ثرؤذةكــة كــة لــة مةســَلدا    

 .بؤية كاك نةرميان سةرمووخوَيندنةوةمان بؤ كرد، 
 :بةِرَي  نةرميان عبداه دادر

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةي ناوخؤ و ياسا راثؤرتي هاوبة ان دانا، بةاَلم مَيستا مةو راثؤرتة لةبةر دةس  مةنداماني ثةرلةماندا 

 .اسنييةو نةخراوةتة سندودةكانةوة، بؤية داواي دواخستين كؤبوونةوةكة دةكةم، سوث
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثاس، ثَيشــنيارةكة  دــةبول كــراو حــةدي خؤتــة، داوا دةكــةين مَيســتا مــةو ثرؤذةيــة ةرَيتــة بةردةســ   
 .مةنداماني ثةرلةمان، ليذنةي ناوخؤ كةرةم بكةن

 :بةِرَي  شؤِرش جميد حس 

 .بةِريََ  سةرؤكي ثةرلةمان
 بةشى سَي يةم

 ثَيكهاتةى دةستة
 م ماددةى ضوارة

 :دةستة ثَيك دَيت لة
 مةجنومةنى دةستة:يةكةم

 بةرَيوة بردنى هةَلبذاردن:دووةم 
 :مةجنومةنى دةستة -8

مةندام ثَيك دَيت كة لة اليةن لَيذنةى يةكةى تايبةتةوة ثالَيوران كـة ثةرلـةمان لـة هةمووثَيكهاتـةكان      9لة 
ةضاوةى نوَينةرايةتى ماسرةتان بكرَيـت  مةندامى مةجنومةن ياسايى بن و ر 2دروست دةكا  كةلةاليةنى كةم 

 .ساَل دةبَيت2و ماوةى كاركردنيان تةنها 
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 :دةبَيت ثالَيوراو بؤ مةجنومةن مةو مةرجانةى هةبَيت -3
 .عَيراق بَيت-هاوواَلتى ودانيشتووى هةميشةيى هةِرَيمى كوردستان -ا

 .اليةنى كةم خاوةن بِروانامةى زانكؤ بَيت-ب
 .مب نةبَيتساَل كة22تةمةنى لة  -ج
 .خاوةن تواناو شارةزايى وثسثؤرى لةكارى بةرَيوةبردنداو ثاك وبَي اليةن وبَيت و سةربةخؤبَيت -د
 .حوكم نة درابَيت(خملة بالشرف)بة تاوانَيكى  -ه
بةشدارى لةو تاوانانة نةكردبَيت كة رذَيمى بةعر لة هةرَيمى كوردستان وعَيراددا نةخشةى بؤ كَيشـابَي   -و

 .دابَيت ومةجنامى 
 .لة رووى سياسى يةوة سةربةخؤبَيت  -ز
مةجنامدانى مةجنومةنى دةستة لةبةردةم مةجنومةنى دةزاى هةرَيمى كوردستان مةم سـوَيندة ياسـايى يـة     -2

 :دةَلَين
سوَيندبَي بةخواى مةزن كة مةركى ياسايى وثيشةيى خؤم بةمةمانةتةوة ولة خؤبوردانةو بةدَلسـؤزى يـةوة   )

و كار لةثَيناو بةجَي طةياندنى مةركى سةرشا  بةسةر بةخؤيى بَي يـةنى دةكـةم و، خـواش     بة جَيبطةيَينم
 .(لةوةى كة دةيَلَيم شاهَيدة

مةندامانى مةجنومةن بة ثلةى تايبة  تةرخان دةبن  بؤكارى دةسـتة بـؤ مـاوةى ثَيـنج سـاَل وة دةكرَيـت        -0
 . تازة بكرَيتةوة

خؤيـدا بةزؤرينـةى رةهـاى ذمـارةى مةنـدامانى سـةرؤك و جَيطـرو        مةجنومـةن لـة يةكـةم كؤبونـةوةى      -ع/  2
 .بةِرَيوةبةرى هةَلبذاردن دةست نيشان دةكا   ،بِرياردةر

ماوةى كاركردنى سةرؤك وجَيطر و بِرياردةرى مةجنومةن و بةِرَيوةبةرى هةَلبذاردن يـةك سـاَلة ودةكـرَي     -ب
 . ردنيان تازة بكرَيتةوةتةنها يةكرياريش بةزؤرينةى رةهاى مةندامان ماوةى كار ك

 . سةرؤكى مةجنومةن نوَينةرى ياسايى دةستةكةية -ج
 .سةرؤكى مةجنومةن يان مةو كةسةى دةبَيتة بريكارى مةم دةسةاَلتانة ثيادة دةكا  -.

 .بةِرَيوةبردنى كارةكانى بةِرَيوةبردن   -ا
ــةرؤكايةت    -ب ــدان و س ــةن و طرَي ــةوةكانى مةجنوم ــتةى كؤبوون ــاددةكردنى خش ــةوةكان مام ــى كؤبوون . ى كردن

 .بةوانةشةوة كةلة سةر داواى سَى لة مةندامان طرَي دةدرَي 
 .هةر مةركَيكى تريش كة مةجنومةن رايدةسثَيرَى -ج
كؤبوونةوةى مةجنومةن بةزؤرينةى رةهاى ذمارةى مةندامانى راست دةبَيت وبةزؤرينةى مامـاددةبوانيش   -7

 .ةكان مةرَي بؤ مةالية دةبَيت كة دةنطى سةرؤكى لةطةَلدايةبِريار دةدا  ولةكاتى يةكسان بوونى دةنط

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةرَِِي ان، بؤ مةوةي مةم ميستنسـاخة بكرَيـت و لةبـةر دةسـ  مَيـوةي بـةِرَي  بَيـت، مَيمـة وامـان اني دابـةش           
ةخـةين، تـاكو دَيتـة    كراوة بةسةرتان، يةعين بةحةديقة  حةدي مَيوةية، بؤية سـةعاتَيك دانيشـتنةكة دوا د  

 .الي مَيوةي بةِرَي و ثاش سةعاتَيكي تر بةدةوام دةب  لةسةري
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، بـةردةوام دةبـ  لةسـةر دانيشـتنةكةمان، ليذنـةي ياسـايي كـةرةم بكـةن بـؤ كارةكانتـان، بـةِرَي ان،            
خةلة بكةن، دةتوانن ناويان بنووسن، مةطةر هي يش نييـة دةخيةينـة   مَيستا مةو بةِرَي انةي دةيانةوَيت مودا

ثةميان ع الدين، ثةريهان دوب ي، )دةنطدانةوة، بةِرَي ان، مةم بةِرَي انة ناويان تؤمار كردووة بؤ دسة كردن، 
، ابـد، عمـر عبـدالع ي ، بـة سـةعيد     .كوَيستان حممد، عدنان عولان، ماراس، مـةمري طؤطـا، مـارام دـادر، د    

زانـا، ثـةيام ابـد،    . هاوِراز خؤشناو، ثةروين عبدالربن، بَيريظان سةرهةنئ، امينة زكـري، جعفـر علـي، د   
عبداه م  نوري، شاهؤ سعيد، سةرهةنئ، رزطار حممد، سةروةر عبدالربن، ناسك تؤسيو، سـةرطوَل، لـري   

هـاذة، ماشـ  ع يـ ، عبـدالربن     سليم، رسيو صـابر، عبدالسـ م بـةرواري، نـةرميان عبـداه، كـاردؤ حممـد،        
، كةسي تر نييـة  كـةرةم بكـة    (حس ، طةشة، عمر عبدالربن، عمر نورةديين، بورهان رشيد، سؤزان شهاب

 .ثةميان خان
 :بةِرَي  ثةميان ع الدين عبدالربن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .لةسةرةتاي دسةكاني دةنطى دةرنةضووة

َيــت، مَيمــة طرنطــى زؤرمــان ثَيــداوةو هــةموومان بــة مةهميةتــةوة بــة   لــة ثةرلةمانــدا دســةى لةســةر دةكر   
جياوازى ميتيرياه و بريوِراكانةوة، دسةمان لةسةر مةوة كردووة كة مةم كؤمسيؤنة ثرؤذةيةكى هةرة طرنطـى  
نيشتمانى و نةتةوةيى ية، بؤية ثَيويستى بةوة هةية  كة بة تةواوى تـاوتوَى بكرَيـت، دواي مـةو ضـةند رؤذ     

كردنة، مَيمة لة كاتَيك دا دَيينة سةر دسة كردن لةسةر مةم مةوزوعة، دةبَى مَيمة بـ ان  ميريابيـا     تةمخري
و ســلبياتى زؤرينــة لــة ضــى دايــة و ميريابيــا  و ســلبياتى كــة مودتــةرةحَيكى ثَيشــب هــةبوو مــن بــؤ خــؤم    

سـَى بَيـت، سـلبياتى     هةتاوةكو مَيستاش لةطةَل مةو مودتةرةحةى ليذنةى ناوخؤم كة بـة دةنطـى دوو لةسـةر   
كاميــان زؤرتــر يــان كــةمبة، بـــةبِرواى مــن مَيمــة لــة ثةرلةمانـــدا بــؤ خؤمــان دوو حالًََــة  زؤر ِرؤشـــنة           
لةبةرضاومان، يةكَيكيان طرستى زؤينةية كة لة ثةرلةمانى كوردستان دا هةية، دووةميان طرستَيكة كـة مَيمـة   

جـار لةبةرمـةوةى كـورد لةطـةَل مـةوةى كةمينةيـة        لة ثةرلـةمانى عريادـدا ديسـانةوة لـة حاَلةتةكـةداين زؤر     
لةِرووى ذمارةوة، بةآلم ثَيداطرى زؤر طةورةو طرنئ دةكةين لةسةر مةوةى كة شتَيك نية بةناوى كةمينـة و  
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زؤرينة لةو حاَلةتانةى كة دَيتـة نـاو بةرذةوةنديـة نيشـتمانيةكان و بةرذةوةنديـة نةتةوايةتيةكانـةوة، مـةم        
ة، بؤية بةبِرواى من ناكرَيت مَيمة بة دوو سادى لة عرياق دا تَيِروانينمان بؤ كةمينة و ثرؤذةيةش لَيرةدا واي

ثلـة   136زؤرينة لةبةرامبةر ثرؤذة نةتةوايةتيةكاندا شَيوةيةك بَيـت، بـةآلم لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا  بـة       
تى و بؤ زةمانةتى ثـاكى  جياوازى هةبَيت، بؤية من لةو خاَلةدا بؤ زةمانةتى ثاراستنى بةرذةوةندى نةتةواية

و رةزامةندى هةموو اليةنـةكان لـة مايينـدةى هـةر هةَلبـذادنَيك كـة لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا لةاليـةن مـةم            
كؤمسيؤنةوة بكرَيـت لةطـةَل مـةوة دام كـة بـة وةرطرتنـى ِراى دوو لةسـةر سـَيى مةنـدامانى ثةرلـةمان بَيـت،            

سةى لةسةر بكةم مةسةلةى موشارةكةى ذنة كة ديسـانةوة  خاَلَيكى تر كة هةر لةو ماددةيةية و دةمةوَيـت د
كـة مةمـة بةِراسـتى بـؤ     ( يراعرى يمثيرل النسراء   )لة راثؤرتة هاوبةشةكةشدا هاتووة كة باس لـةوة دةكـا  كـة    

دَلخؤشكةرية يان بَلَي  ناضَيتة داَلبى ياساييةوة كة ضؤن موراعاتى نسبةى ذن دةكةى  بـة ض ماليـةتَيك كـة    
ةحديــد بكــرَى، ضــونكة مةبةســت لــة موشــارةكةى ذن لــة هــةر بــا بَلــَي  دةزطايــةكى يــان    ثَيويســتة مــةوة ت

دامةزراوةيةكى مةم هةرَيمة مةبةست لَيى ِرووكةشى نية بؤ مةوةى ذنَيك يان دووان دابنَيى بؤ مةوةى بَلَيـى  
 تةمسيلى ذنا  هةية، سوثاس

 :بةِرَي  ثةريهان دوب ي حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بكـةين لـة هـةموو     االغلبيرة املطلقرة  بؤ نوونة مةطـةر سـةيرى   ( تتألف اجيئة)َلآل من ثَيشنيارَيكم هةية بة نيسبة  ماددةى وة
بِرطةكاندا هاتووة، مةطةر زياتر حةق بدةين بـةو كؤمسـيؤنة كـة بَلَيـى دميـوكراتى تـر بـَى و مةغلةبيـةى موتَلةدةكـة الببـةين           

زؤر باش دةبَيت، يةعنى بؤ نوونة دةرارةكـة دوو لةسـةر سـَيى مـةع اى مـةو كؤمسـيؤنة        بيكةين بة دوو لةسةر سَى مةوة زؤر
بَيت هةرضى دةرارَيك بَيـت، هـةروةها دةنطـدان لةسـةر مـةم كؤمسـيؤنة لـة ثةرلـةمان بـة دوو لةسـةر سـَى بَيـت، هـةروةها لـة               

يةى سياسى يةعنى ضؤن ميكاني مةكة ضـية  زكرى نةكردووة ناح( ان يكون مستقال من الناحية السياسية)هاتووة ( ز)بِرطةى 
بؤ مةوةى ب ان  سعلةن مةمة موستةد  دةبَيت لة ناحيةى سياسى، مةطةر مةوة زياتر ِرؤشن بَيت باشـب دةبَيـت، هـةروةها بـة     

مـةع امى تيايـة، مةطـةر نيـوةى      9بكرَيـت بـة ضـةند يـةعنى  خـؤى       نيسراء  نيسبة  ثةميان خانيش مةوةى طو  كة تةمسيلى
يان ثَينج بة ضوار بَيت، سَى بة نؤ بَيت، يةعنى مةمة ه  نية، مةطةر مةمة البيدرَيت بة تةمكيد عةدةدةكة زؤر باشـب  بَيت، 

 .دةبَيت و، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ؤذة ياســاية كؤمــةَلَيك لــة  بــةِرَي ان، هــةموومان ماطــادارين لــة يةكــةم رؤذي طفتوطــؤ كــردن لةســةر مــةم ثــر   

هاوِرَييــا  مــةوةيان دووبــارة كــردةوة، كــة مــةم دةســتةية دةزطايــةكي نيشــتماني و نةتةوةييــة، هــةموو ان  
دةزان  دواتر هةموو دةزطاو دامةزراوةكاني تر بةر مةجنامي كاري مـةم دةسـتةية دةبَيـت، واتـا بـةري كـاري       

ت، جا بؤ مةوةي هةموومان مـةو نيةتـة بـاش و ثاكـةمان     مةم كؤمسيؤنة نةخشةي سياسي هةرَيميش دةطؤِرَي
بكةينة واديع، وا ثَيويست دةكا  دةستة بة دةنطي هةموو ثَيكهاتـةو اليةنـةكاني نـاو ثةرلـةمان دارـةزرَيت،      
خؤ رةنطة رؤذَيك دابَيت نةخشةي سياسي مةم ثةرلةمانةش بطؤِردرَيت، مـةوةي مـةمِرؤ مؤثؤزسـيؤنة ببَيتـة     

دةســةاَلتة ببَيتــة مؤثؤزســيؤن، كةواتــة بةشــداري هــةموو ثَيكهاتــةكان بــؤ ماينــدةي مــةم   دةســةاَل  و مــةوةي
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نيشــتمان و نةتةوةيةيــة، بــةاَلم نــةك بــؤ مــةو واديعــةي مــةمِرؤي ثةرلــةمان، بؤيــة داوا دةكــةم دةنطــدان بــؤ  
ة بِرطـةي  دةستةكة بة دوو لةسةر سَيي مةنداماني ثةرلةمان ثةسند بكرَيت، نةك زؤرينةي رةها، سةبارة  ب

ساَل، ضـونكة مَيسـتا كؤمـةَلَيك طـةنج لـة      ( 36)ساَل بكرَيتة ( 32)ثَيشنيار دةكةم تةمةني ( ج)دووةم خاَلي 
بواري هةَلبذاردن تَيطةيشتوون، كة ماوةيةكة لة دةزطاو دامةزراوةكاني هةَلبذاردن كار دةكـةن، سـةبارة  بـة    

ةنطـة كةسـانَيك هـةبن ثـَيش دوو، سـَي رؤذ لةكانديـد       سةبارة  بة بَي اليةني بووني مةنـداماني، ر ( ز)خاَلي 
كردنيان واز لة ح بـة سياسـيةكانيان بهَيـنن، بؤيـة وا باشـة مـةو كةسـانة مـاوةي ضـةند سـاَلَيك بَيـت كـاري             
ح بيان نةكرد بَيـت، جـا هةشـت سـاَل، يـان دة سـاَل بَيـت، بـؤ مـةوةي دَلنيـا بـ  كـة سـةربةخؤيي تـةواوةو               

 .ووة، سوثاسماوةيةكة كاري ح بي نةكرد
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو كاك عةدنان كةرةم بكة
 :حممد عثمان بةِرَي  عدنان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــة         ــةر ل ــةهَي و كارَيط ــريعي ب ــةرعي و تةش ــاتَيكي ش ــت مومةسةس ــةوةي دةتوانَي ــت، م ــةمان بثارَي َي ــت هةرَيمةك ــةوةي دةتوانَي م

بتوانَيـت كابينةيـةكي بـةهَي  دروسـت بكـا ، بـؤ مـةوةي بتوانَيـت خ مـةتَيكي زيـاتر لـة             واَلتةكةمان دروست بكا ، بؤ مـةوةي 
كؤمةاَلني خةَلكي كوردستان بكا ، بؤية كة دَيم دسة لةسةر دةستةيةكي لـةم ضةشـنةدا دةكـةين، لةِراسـتيدا دةبَيـت تَيبطـةين       

وةكــو ثرؤســةيةكي دةنطــدان، دميوكراســية   لــةوةي كــة دميوكراســية  تــةنها بــةكارهَيناني زؤرينــة نييــة، وةكــو ثرؤســةيةك، 
بةشَيكة لة ماسةكاني زؤرينة، بةاَلم بة ديوةكةي تريشـيدا، ديـوَيكي زؤر طـرنئ كـة ناتوانَيـت مةوةكـةي تـري ثـَي هـ  بكـةين           
ثارَي طــاري كردنــةو ثاراســتنةو رَيــ  طرتنــة لــة مــايف كةمينــةش، بةتايبــة  لــة دامودةزطــا طــةلَيكي طــرنئ و هةســتياري لــةم      

شنةدا، من ثَيمواية بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، مةمِرؤ مةو رؤذة هةسـتيارة طرنطةيـة، كـة مَيمـة بـةرةو دوو ماراسـتة دةبـا ،        ضة
ماراستةيةك، مةطةر خوا نةكردة مةنـداماني بـةِرَي ي ثةرلـةمان لـة ليسـتةكاني تـر رةزامةنـد نـةبن لةسـةر مـةوةي ثَيكهاتةكـة            

موو ثَيكهاتةكاني ببَيت لة ثةرلةماندا بة زؤرينةي موتَلةدة، وةكو مـةوةي لـةم ياسـايةدا    بةشَيوةيةك بَيت، كة رةنطدانةوةي هة
هاتووة، لةِراستيدا مَيمة بة ماراستةي مةمة دةِرؤين، كة زؤرينة لة ثةرلةماندا رَيـ  لـة كةمينةكـةي نـةطرَيت، رَيـ  لـة مـريادةي        

 ..............دةنطي دةنطدةرةكاني نةطرَيت، رَي  لة
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

تكاية وةرة سةر ماددةكة، رجامةن وةرة سةر ماددةكة، رةميت ضية لةسةر مةو ماددةية  مةوةمان بـؤ شـةر    
بكة، ميدترياممان بؤ رةمي زؤرينة هةية، بؤ كةمينةش هةية، هةموو ياسايةك كة دةدرَيتة دةنطدان، دةنطـي  

َيك بَيت، يان لة سراكسيؤنَيك بَيت، لةوانةية بؤ هةر زؤرينة دةخوا ، شةرتيش نيية دةنطي زؤرينة لة ليست
ماددةيةك جةنابت بَيت، يان هةر برايةكي تر لة سراكسـيؤنَيكي تـر دةنـئ دةدا ، مَيمـة رَي مـان بـؤ دةنطـي        

 .زؤرينة هةية، هةروةها رَي مان بؤ دةنطي تاكَيكي مةندامي ثةرلةمان هةية
 :حممد عثمان بةِرَي  عدنان

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 جةنابت وةكو كَي دةَلَيي مَيمة رَي مان هةية ! مةبةستت وةكو كَي  دةَلَيي مَيمة رَي مان هةية
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةكو مةندام ثةرلةمان، وةكو سةرؤكايةتي
 :حممد عثمان بةِرَي  عدنان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كـةم كـة دةبَيـت زؤرينـة رَيـ  لـة رةمـي كةمينـة بطرَيـت،          منيش باسي مةوةم كردووة، منيش باسـي مـةوة دة  

بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، مَيمة لة هةستـةي رابـردوودا لـة ضـةند هةستةيةكـدا مةمـةمان تـةمريي  كـردووة،         
لةبــةر مــةوةي مــةو ماددةيــة هةســتيارةو، تكــام وايــة بــوار بــدرَيت لــة ضوارضــَيوةي دــانون و موصــوَلدا             

هاوِرَيكــاني خؤمانــدا بكــةين، ضــونكة كــة لَيــرة بِريــار دةدرَيــت لةســةر مــةم   مونادةشــةيةكي وردتــر لةطــةَل 
مةســةلةي، مــةمِرؤ بِريــار دةدرَيــت لةســةر مــةم مةســةلة حةساســة، ضــونكة مةمــة ثةيوةســتة بــة ماينــدةي    
ــ ة سياســيةكانةوة، ثةيوةســتة بــة ن يكيــةوة، ثةيوةســتة بــة     سياســييةوة، ثةيوةســتة بــة ميســتيدقادا  هَي

لة بةغدا، يةعين بة هةموو مةساميلةكاني ترةوة، هةندَيك مةجال بـدرَيت بـةو مةسـةلة، بـؤ     مايندةي كورد 
مةوةي باشب دسةي لةسةر بكةين، بة ديوةكةي تريشدا من ثَيمواية مةطةر مَيمة مةمِرؤ بِرياري مةوة بدةين 

ةنداماني ثةرلةمان، مةم مومةسةسة نيشتمانيية تةواسودي هةمووماني تيا بَيت بة دةنطي دوو لةسةر سَيي م
كة لة سراكسيؤنةكان و بةدةنطي خةَلكي كوردستان هاتونةتة ثةرلـةمان، مـةم مومةسةسـةية بِريـاري لةسـةر      
بدرَيت، ثَيمواية مَيمـة دةضـينة هـةنطاوَيكي طـةورةوةو، هـةنطاوَيكي زوو لـةو ثةرلةمانـة دةسـت ثـَي دةكـا ،           

زطايةيــة كــة هــةوَل دةدا  جؤرَيــك لــة تــةساهوم، مــةويش مةوةيــة كــة هــةوَلي ثةرلــةماني كوردســتان مــةو دة
جؤرَيــك لــة ميتيفــاق، جؤرَيــك لــة تــةواسوق لــة كوردســتان دروســت بَيــت، بةتايبــةتيش لةســةر مومةسةســة  
نيشتمانييةكان، كة ثةيوةستة بة مايندةمانةوة، بؤية لةِراستيدا مةمِرؤ مينفرياد كـردن، منـيش رَيـ م هةيـة     

سةكاني تردا رَي مان طرتووة لة زؤرينةو كةمينة، بةاَلم لةِراستيدا بؤ مـةم  بؤ دةنطي زؤرينة، لة هةموو جةل
ثرؤذةية مةطةر بة مةغلةبيةي موتَلةق بَيت، مةمة حيسابي هةمان ثرؤذةو ياساكاني تري بؤ دةكرَيت، بةاَلم 

ة، مةم دةستةية جياوازة، مةم دةستةية دةستةيةكي موتةخةصيصـة، مـةم دةسـتةية دةسـتةيةكي ثرؤسيشـنالَ     
مةم دةستةية كة تةحةكوم بة ذياني سياسيةوة دةكا ، كة تةحـةكوم بـة ثةرلـةمان و ماينـدةي ثةرلـةمان و      
حكومـة  دةكـا ، بؤيـة شـتَيكي مةنتيقيــةو، شـتَيكي ياسـايية، مـةمِرؤ مَيمـة ثةســندي مـةوة بكـةين كـة بــة            

ثَيكهاتانـةي كـة لـة     زؤرينةي دوو لةسةر سَي مةو هةيسـة دروسـت بَيـت، مةمـةش وا دةكـا  كـة هـةموو مـةو        
ثةرلةمان ح وريان هةية بة دةنطي خةَلكي كوردستان هـاتوون، خـةَلكي كوردسـتان ميختيـاري كـردوون، بـؤ       

ي دةنطـي خـةَلكي كوردسـتان، كـة ح وريـان هةيـةو       %33كورسي لة ثةرلةمان دةكاتة ن يكةي ( 32)نوونة 
َيرةدا زؤرينة مةمِرؤ لة ثةرلةمانـدا، خوشـك   ضةند جارَيك داواي مةوةيان كردووة كة دوو لةسةر سَي بَيت، ل

و برايــاني مَيمــة لــة ثةرلــةمانتاران لةِراســتيدا بــةو هةَلوَيســتةوة بــَين، لةطةَلمانــدا رَيــ  لــة مــريادةي و،            
مةترسيةكان و تةسةهومي مةخاوسةكاني كةمينة، يان مةدلية بكةن، لةِراسـتيدا مـةخاوسَيكي زؤر طـةورةمان    

ية مةطةر بةو شَيوازة دميوكراسـيانة نـةبَيت، مـةم دةسـتةية ببَيتـة هؤكارَيـك بـؤ        هةية لةوةي كة مةم دةستة
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مةدصامي مؤثؤزسيؤن، بؤ ثةراوَي خستين مؤثؤزسيؤن، لةِراستيدا نـاتوان  مَيمـة وةكـو نوَينةرايـةتي سـةدان      
ة خــوا هــةزار خــةَلكي كوردســتان لَيــرةدا تةميــدي شــَيوازي ثَيكهَينــاني دةســتةيةك بكــةين، كــة مــةو دةســتةي

 .نةكردة ببَيتة هؤكارَيك بؤ ثةراوَي خستين دةنئ و مريادةي مةوان، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .نودتةي ني ام سةرموو
 :نبةِرَي  برهان رشيد حس

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نـة، ليذنـةي   مةم تةدريرةي بؤ مَيمة هاتووة، مةوة نيية دوَييَن لة ليذنـةي دـانوني و لـة بـةيين هـةردوو ليذ     

 ..........دانوني و ليذنةي ناوخؤ لةسةري رَيكةوت ، يارمةتي بدة، دسةكةم تةواو نةكرد
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ليذنةي ياسايي رةميتان، با جوابتان بدةنةوة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اوة، بـةِرَي ان تـةوديعيان لةسـةر كـردووةو مـةو تـةوديعي كـردووة،        هي  دةستكارييةكي مـةو تـةدريرة نـةكر   

 .مةوةى لةوَى نةبووة ِرةنطة موالحةزاتى خؤى تةدوين كردية لةسةر بِرطة و ماددةكانى
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بورهان سةرموو
 :بةِرَي  برهان رشيد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ةرةي نةدصة مةم ِراثؤرتةي لَيرة هاتووةيارمةتيم دةدةيت، سَي سةد

، مةمـة  (على اجيئة وض  اآلليات املناسبة ليفمان مشاركة املروا نني خرارج االقلريم يف االنتخابرات    / )يةكةميان
 .وجودي نيية لةوة

، وجودي نيية لةو راثؤرتـة، هـةموو مةوانـةي دوَيـيَن لـةم كؤبوونـةوة       (االعتماد على االحصاء السكاني/ )دوو
 .وون ماطايان لَي بوو مةوة هةيةداب

تعيني منتسيب املكاتب االنتخابية يف حمافظات االقلريم علرى ان يرتم االسرتفادة مرن املالكرات الوظيفيرة        / )سَي
 .، مةمة بؤ من هاتووة تياى نيية، مةو سَي نودتةي تَيدا نيية(الفائيفة

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ية، يان نيية  سةرمووسوثاس، ليذنةي ياسايي مةو خي سة هة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
راثؤرتةكـة الثةِرةيـةكى َد كةمــة، ماددةكـانى كــة كـاك بورهــان ميشـارةتي ثَيــدا لـةو الثةرةيةيــة كـة  مَيســتا        

 .دابةش نةكراوة، كةواتة راثؤرتةكة الثةرةيةكي تَيدا نيية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ، تةواو(16)ِرَي ان، دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ رؤذي يةك شةممة سةعا  بة
 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي            .د         عبداه                 ست ابدسر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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 02/02/0202 رَيكةوتي شةممةيةك 

 -كوردسـتان   ثةرلـةماني   16/16/0616رَيكـةوتي   شـةممة يـةك   رؤذي ثـَيش نيـوةِرؤي  ي (16)كاتذمَير   
 بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَي  سرست عبد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارس ن باي  الاعي .د َي بةِر
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(2)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(2)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -لةماني كوردستان ثةر
بــةم  دا 16/16/0616ي ثــَيش نيــوةِرؤي رؤذي يــةك شــةممة رَيكــةوتي (16)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا  

 :شَيوةية بَيت
ســتةي بــااَلي كؤمســيؤني هةَلبــذاردن لــة هــةرَيمي بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي دة - 1

 .عَيراق –كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جةذني مَي يديةكان بة ثشووي سةرمي لة هـةرَيمي كوردسـتان    -0
 .عَيراق –
 –سـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي كوردسـتان      خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي دـةرةبوو كردنـةوةي راطرياوانـي بـَي ثا       -3

 .عَيراق
 .عَيراق –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -4

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ي هةَلبذاردن، ساَلي دووةم، خولي طرَيـداني يةكـةم، ذمـارةي    بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خولي سَييةم
 :، بةرنامةي كار16/16/0616، رؤذي دانيش  (2)دانيش  

ي ثةرلـةماني  1990ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لة ثةيِرةوي ناوخؤي ذمـارة  ( 06)ي ماددةي (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطةي 
ــةرؤكايةتي ثةرلــةم  –كوردســتان  ــراق، دةســتةي س ــارة   عَي ــاري دانيشــتين ذم ــدا بةرنامــةي ك ــَييةمي (2)ان بِرياري ي  خــولي س

 :بةم شَيوةية بَيت 16/16/0616ي سةرلة بةياني، رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي (16)هةَلبذاردن لة كاتذمَير 
رَيمي بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي دةســتةي بــااَلي كؤمســيؤني هةَلبــذاردن لــة هــة    -1

 .عَيراق –كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جةذني مَي يديةكان بة ثشووي سةرمي لة هـةرَيمي كوردسـتان    -0
 .عَيراق –
 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثـرؤذة ياسـاي دـةرةبوو كردنـةوةي راطرياوانـي بـَي ثاسـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي كوردسـتان             -3

 .راقعَي
 .عَيراق –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -4

مَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ دةكةين كةرةم بكةن بؤ شـوَيين خؤيـان، نودتـةي ني امـي كـةرةم بكـة، سـةرموو        
 .سؤزان خان
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 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

نودتةي ني امي نيية، ثَيشنيارة، لةبةر بةرذةوةندي طش  و لةبةر طرنطي مةم ياساية، لة ذَيـر رؤشـنايي مـةوةي كـة زؤرتـرين      
طفتوطؤي لةسةر بكرَيت، ض لةنَيوان سراكسيؤنةكاني ثةرلةمان، ض لةناو ليذنةكاني ثةيوةنديدار، من داوا دةكةم مـةم دانيشـتنة   

بكرَيــت بــؤ ضــةند رؤذي تــر، بــؤ مــةوةي زيــاتر طفتوطــؤي لةســةر بكــةين، هةنــدَيك بابــةتي تيايــة كــة هةَلــةي تيايــة    تــةمريي 
لةداِرشتنةكةيدا، كةموكورتي تيايـة، موالحـةزاتي زؤري لةسـةر هةيـة، لةبـةر مـةوة داواي تـةمريي  كردنـي دةكـةين بـؤ ضـةند            

 .رؤذَيكي داهاتوو، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو
 :بةِرَي  شَيردَل حتس  حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منيش تةميدي خوشكة سؤزان دةكةم، لةبةر مةوةي هةم دةربارةي دةومياتةكانـةوة لـةبري كـراوة، يـان بـاس      
نــةكراوة، بؤيــة مَيمــةش وةكــو موكةويناتــةكان توركمــان حــةزمان لَييــة زيــاتر دةرســة ان ثــَي بــدةن، هــةتا   

 .ياتر لةطةَل برادةرةكان بكةين، سوثاسطفتوطؤي ز
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو
 :بةِرَي  امري طوطة يوسو

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .منيش تةميدي ثَيشنياري سؤزان دةكةم لةو بارةيةوة، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــة     ــة ت ــردووة، ك ــةس داواي ك ــَي ك ــاتووة س ــنيارَيك ه ــةِرَي ان، ثَيش ــة   ب ــ ، دةخيةين ــؤ دواخس ــت، ب مريي  بكرَي
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دوا ةرَيت دةس  بةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز        

، خـوا  (11)بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنئ دانيشتنةكة تةمريي  كـرا، بـؤ رؤذي ضـوار شـةممة سـةعا       
 .حاسي تان بَيت

                                                                                                                                                                          
 (كةركووكيكمال .د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبداه                سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 6)ين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشت

 0202\02\03رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 03/02/0202 رَيكةوتي شةممةضوار

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  13/16/0616رَيكــةوتي  شــةممةضوار رؤذي ثــَيش نيــوةِرؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَي  سرست عبد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارس ن باي  الاعي .د بةِرَي 
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(0)ذمارة 

 :ي كاربةرنامة
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(0)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بــةم  دا 13/16/0616َيكــةوتي ي ثــَيش نيــوةِرؤي رؤذي ضوارشــةممة ر(11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا   

 :شَيوةية بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي بااَلي كؤمسـيؤني هةَلبـذاردن    -1 

 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان 
ة خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جةذني مَي يديةكان بـة ثشـووي سـةرمي لـ     -0

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي   -3

 .عَيراق –كوردستان 
 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -4

 .عَيراق
 

 :ثةرلةمانسةرؤكي بةِرَي  
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :، بةرنامةي كار13/16/0616، رؤذي دانيش  (0)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)ةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة   لـة ثـ  ( 06)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي سـةرلة بـةياني، رؤذي ضـوار شـةممة     (11)ي  خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتـذمَير  (0)دانيشتين ذمارة 
 :بَيتبةم شَيوةية  13/16/0616رَيكةوتي 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةسـتةي بـااَلي كؤمسـيؤني هةَلبـذاردن      -1
 .عَيراق –لة هةرَيمي كوردستان 
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خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جةذني مَي يديةكان بـة ثشـووي سـةرمي لـة      -0
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 

نةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي  خست -3
 .عَيراق –كوردستان 

 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -4
 .عَيراق

 
مـةم ثرؤذةيـة زؤر ثرؤذةيـةكي طـرنئ و موهيمـة، ثةيوةنـدي        بةِرَي ان، وةكـو طشـت مَيـوةي بـةِرَي  ماطـادارن     

بةطشت تاكَيك و اليةنَيكي ناو هةرَيمي كوردستان هةيـة، ديـارة شانسـماندا هةستـةي داهـاتوو مَيـوةي بـةِرَي         
لةسةر ثَيشنياري سةرؤكي سراكسيؤنَيك لةناو ثةرلةمان بةكؤي دةنئ دواخـرا بـؤ مـةمِرؤ، بـةاَلم مـةوةي بـؤ       

زا  هاتووة، هَيشتا سراكسيؤنةكان و اليةنةكان نةطةيشـتوونةتة رَيككـةوتنَيك لـةنَيوان خؤيـان،     مَيمة موالحة
بؤية مَيمة جارَيكي تر دانيشتنةكة دوا دةخةين بة مومَيدي مـةوةي مَيـوةي بـةِرَي  لةطـةَل يـةك لـة طفتوطـؤ        

بـة سـةركةوتوويي لةسـةر     بةردةوام بن، بؤ مةوةي كة هاتنة ناو ثةرلةمان بة دَلَيكي خؤش و هةموو اليـةك 
ثــرؤذة ياســاكة دةنــئ بــدةن، بؤيــة جــارَيكي تــريش مَيمــة دواي دةخــةين، لــة دانيشــتين داهــاتوو ماطادارتــان  

 .دةكةينةوة لة رَيطاي راطةياندنةكانةوة، خوا ماطادارتان بي، خواتان لةطةَل
 
 
 

 

 
                                                                                                                                                                            

 
 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبداه                سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س                َيري ثةرلةماني       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0202\02\06رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 06/02/0202 رَيكةوتي شةممةسَي 

 -كوردســتان  ثةرلــةماني  00/16/0616رَيكــةوتي  شــةممةســَي  رؤذي ثــَيش نيــوةِرؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)دادر عبداه حممدبة سةرؤكايةتي بةِرَي  عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَي  سرست عبد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارس ن باي  الاعي .د بةِرَي 
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(7)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ماددة ي (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(7)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بــةم  دا 00/16/0616ي ثــَيش نيــوةِرؤي رؤذي ســَي شــةممة رَيكــةوتي  (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا   

 :َيتشَيوةية ب
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي دةستةي باآلي كؤمسيؤني هةَلبذاردن لة - 1

 .عرياق-هةرَيمي كوردستان
خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جةذني مَي يدييـةكان بـة ثشـووي سـةرمي لـة      -0

 .عرياق-هةرَيمي كوردستان
توطؤكردني ثرؤذة ياساي دةرةبووكردنةوةي ِراطرياوانـي بـَي ثاسـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي       خستنةِروو و طف-3

 .عرياق-كوردستان
-خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي خؤثَيشـاندان و كؤبوونـةوة طشـتيةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان      -4

 .عرياق

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــة  ــةناوي ط ــولي     ب ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش لي كوردس
 :، بةرنامةي كار(00/16/0616)، ِرؤذي دانيش  (7)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ــة    ــةكاني بِرط ــي حوكم ــة ثَي ــاددة (1)ب ــة ( 06)ي م ــِرل ــارة   يةوثَي ــاوخؤي ذم ــاَلي  (1)ن ــةمواركراوي س ي ه
ــتان ي ث(1990) ــةماني كوردس ــاري      -ةرل ــةي ك ــاري دا بةرنام ــةمان بِري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س عــرياق، دةس

ي ثَيش نيوةِرؤ، ِرؤذي سَيشـةممة ِرَيككـةوتي   (11)ي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  (7)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةو شَيوةية بَيت(00/16/0616)
ذة ياساي دةستةي باآلي كؤمسيؤني هةَلبـذاردن لـة   بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤ-1

 .عرياق-هةرَيمي كوردستان
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خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي تايبة  بة داناني جةذني مَي يدييـةكان بـة ثشـووي سـةرمي لـة      -0
 .عرياق-هةرَيمي كوردستان

اسـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي     خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي دةرةبووكردنةوةي ِراطرياوانـي بـَي ث  -3
 .عرياق-كوردستان

-خستنةِروو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي خؤثَيشـاندان و كؤبوونـةوة طشـتيةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان      -4
 .عرياق

ي ثـــَيش نيـــوةِرؤ بــَي، بـــةَلام لةبةرمــةوةي كـــة ثَيشـــب   (11)بــةِرَي ان دـــةراربوو مــةو دانيشـــتنة ســةعا     
ةي طفتوطــؤ لــة بــةيين سراكســيؤنةكان بَيــت، كــة هَيشــتا نةطةيشــتبوونة   دانيشــتنةكانان دواخســت بــؤ مــةو 

، لَيذنـةي ياسـايي، لَيذنـةي نـاوخؤ كةرةمكـةن بـؤ       (4336)ِرَيككةوتن، بؤية دواخرا بؤ دواي نيوةِرؤ سـةعا   
بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةِروو و طفتوطــؤكردني ثــرؤذة ياســاي (  1)شــوَيين خؤتــان، بــةِرَي ان سةدــةرة 

عـرياق، وةك الي هـةموو مَيـوةي بـةِرَي  ديـارة      -باآلي كؤمسيؤني هةَلبـذاردن لـة هـةرَيمي كوردسـتان    دةستةي 
ماوةيةكي زؤرة ضانسمان داية مَيـوةي بـةِرَي ، طشـت سراكسـيؤنةكان و مةنـداماني ثةرلـةمان، كـة كؤدةنطَيـك         

زؤر ثَيويسـتة زيـاتر مـةو    هةبَي لةسـةري، ديـارة هَيشـتا مـةو كؤدةنطيـة تـةواو نـةبووة، بؤيـة الي مَيمـة زؤر          
بةِرَي انة لةطةَل يةكب طفتوطؤ بكةن، ِرةميةك هةبَيت كة هةموو بة دَلخؤشي مةو ياسـاية دةركـةن، بؤيـة لـة     
سةرؤكايةتي بِريارمان دا مةوة ةةينة ثَيش مَيوةي بـةِرَي ، كـة مـةو سةدةرةيـة دواةرَيـت، بـة شـةرتَيك لـة         

دةرةكاني تر بةردةوام ب ، مَيستا كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكا   مانطَيك تَينةثةِرَيت، ثاشان لةسةر سة
 .بةزؤرينةي دةنئ ثةسند كرا، تكاية تةواو، مةوة تةصويت كرا، تكاية، كةرةمكة، كاك شاهؤ كةرةمكة

 :شاهؤ سعيد ستح اه. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نةكان نةطةيشــتنة هــي  ِرَيككــةوتن و هــي  ســازانَيك بــؤ  لةبــةر مــةوةي لةضــةند ِرؤذي ِرابــردوودا سراكســيؤ 
ِرَيككةوتن سةبارة  بة ثرؤذة ياسـاي دامةزرانـدني كؤمسـيؤني بـاآلي سـةربةخؤي هةَلبذاردنـةكان، هؤكـاري        
مةو بة يةكنةطةيش  و نةسازانة دةطةِرَيتةوة بؤ دؤخي مـةوِرؤي كوردسـتان، كـة بارودؤخَيكـة ماسـايي نيـة،       

ةين مةو ثرؤذة ياساية، طفتوطؤكردن لةسةر مةو ثـرؤذة ياسـاية تـةمريي  بكـرَي بـؤ خـولي       مَيمة ثَيشنيار دةك
داهــاتووي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان، تــا مــةو كاتــةي دةرســة  دةطــوجنَي، تــا مــةو كاتــةي كــةش و    
هةوايــةكي سياســي و دميــوكراتي مــةوتؤ دَيتــة ثَيشــةوة، كــة لةبةرذةوةنــدي هــةموومان بَيــت و دةســتةيةك   
هةَلبذَيرين كة لة خ مةتي ثرؤسةي دميوكراتي كوردستاندا بَيت، زؤر سـوثاس، داوا لـة بةِرَي يشـتان دةكـةم     

 .مةو ثَيشنيارةش لةطةَل ثَيشنياري بةِرَي يشتاندا وتووَيذي لةسةر بكرَيت و ةرَيتة دةنطدانةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تةصوي  لةسةر كرا، كةي جارَيكي تر مةطـةر هاتينـةوة دانيشـ     بةِرَي  ثَيشنيارةكة جَيي ميدتريامة، بةَلام 
مةو ثَيشنيارة لةالي مَيمة تةسرييلة، دةخيةينة دةنطدانةوة بـؤ مـةوةي ثـَيش مَيـوةي بـةِرَي ، بـؤ مـةوةي مـةو         
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ثَيشنيارةي جةنابت ةرَيتة دةنطدانةوة، بةَلام مَيستا تةمريي  كرا، دةنطي هَينـا، يةكـةم جةلسـة كـة بـؤ مـةو       
 .وزووعة دانرا، مةو ثَيشنيارةي بةِرَي تان دةخةينة دةنطدانةوة، كةرةمكةمة

 :حممد عثمانبةِرَي  عدنان 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لــة ِراســتيدا ثرؤســةي دةنطدانةكــة بــةو شــَيوةية ناكرَيــت، مَيمــة ثَيشــنيارمان هــةبوو، يــةعين بــوار بــدرَيت   
كة ةرَيـــة بـةردةمي مةنــداماني ثةرلــةمان، يـةعين مــةوة بــةو   ثَيشـنيارةكة ةرَيتــة ِروو، هـةردوو ثَيشــنيارة  

ــت     ثةلةثرووزةيــة، بــةو دةنطدانــةو، يــةعين ثرؤســةيةكي زؤر ناســةليم بــوو، ربــوورة، بةِراســتيةكةي دةبَي
ــوليية،         ــة، مص ــنيارَيكي دانوني ــةبوو، ثَيش ــنيارمان ه ــة ثَيش ــةوة، مَيم ــة دةنطدان ــنيارةكة ةرَيت ــةردوو ثَيش ه

بةكاني باس كرد، بؤية لة ِراستيدا دةبَيت هةردوو ثَيشنيارةكة ةرَيتة دةنطدان، ثرؤسـةي  هاوكارةكةم مةسبا
 .دةنطدانةوة، مةنداماني ثةرلةمانيش بِرياري لةسةر بدةن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بةِرَي ان طوَيتان لَي بوو، ثَيشـنيارَيك هةيـة كـة مـةو جةلسـةية، مـةو ثرؤذةيـة بـؤ دةورةي خـولي داهـاتووي          
 .ةرَيتة دةنطدانةوة، كاك عمر كةرةمكة( 4)ثةرلةمان، يةعين بؤ خولي 

 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي بةِراس  ميقترياحةكان ديارة جؤراوجؤر دةبـن، مـن ثَيموايـة مـةو ثـرؤذة ياسـاية دسـةي زؤري لةسـةر         
ة نةطةيشـتووينةتة دةناعـةتَيكي وا بـاش، بـةَلام خـةيارَيكي تـر       كرا، ِراستة لـة هةنـدَي خـاَل و هةنـدَي بَرطـ     

هةية، كة مةوةية مةوِرؤ درَيذةي ثَي بدةين لةو خاَلانـةي كـة لـة سـةري ثَيـك هـاتووين، مـةو ياسـاية مةطـةر          
درَيذ بكرَيتةوة دووبارة بؤ كاتَيكي ناديار، دووبارة هةَلطريَيتـةوة، ضـةند ِرؤذة ثةرلـةمان مةشـغولي مةوةيـة،      

راكسيؤنةكان مةشغولن، بةِراس  مَيمة وةكو سراكسيؤني يـةكطرتووي ميسـ مي كوردسـتان لةطـةَل مـةوةين      س
مةوِرؤ درَيذةي ثَي بدةين، بةَلام مةطةر دوايشـي دةخـةن، ضـةند ِرؤذَيـك بَيـت، تـا مةطـةر طفتوطؤيـةك مـاوة،          

هـي  درَيـذ نةكرَيتـةوة، لةطــةَل     ،نـة سةصــلَيك  ،ضـةند خـاَلَيكي موحـةدةد كؤتـايي ثــَي بهَينـرَي، نـة مانطَيـك       
 .ِرَي مان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِرؤذ ( 16)سوثاس، بةنيسبة  دواخستنةكةي كة لـة مانطَيـك زيـاتر نـةبَيت، ميدتيمالـة دوو ِرؤذ بَيـت، يـان        
ي بَيت، لةو سةترةي كة لةطـةَل يـةك بطةنـة ِرَيككـةوتنَيك دَيتـةوة، ِرَيـ م بـؤ ثَيشـنيارةكة  هةيـة، ثَيشـنيار          

، كةرةمكة (4)بةِرَي  كاك شاهؤ كة ثشتيوانيشي هةبوو، داوا دةكا  مةو ثرؤذة ياساية دواةرَيت بؤ دةورةي 
 .سةرموو

 :بةِرَي  بة سعيد بة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 ....منيش تةسنية لةسةر ِراكةي كاك عمر دةكةم و داوا دةكةم مةويش ةرَيتة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َي جوامب دايةوة براي عةزي م، جواب هينةكةي كاك عمر لةطةَل تةمرييلةكةية، بةَلام نةك مـةستوو  بَيـت،   م
مَيمـة سـةدفَيكمان بـؤي دانـا، مـةو سـةدفة ميدتيمالــة سـبةي بَيـت، مةطـةر مةمشـةو بطةنـة ميتيفـاق ســبةي             

ة كرا، كة ةرَيتة دةنطدانةوة، دةيكةين، حةستةيةكي تر بَيت، بةس لة مانطَي ِرة  نةبَيت، مةو ثَيشنيارةي ك
 .كةرةمكة

 :شاهؤ سعيد ستح اه. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .مةطةر ِرَيطةم ثَي بدةي بةرطري لةو ثَيشنيارة بكةم كة كردم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاكة ثَيشنيار  كرد بؤ دةورةي، كةرةمكة سةرموو
 :شاهؤ سعيد ستح اه. بةِرَي  د

 .ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب
بــةِرَي ان مةنــداماني ثةرلــةمان، لةبــةر مــةوةي هــي  دةستثَيشــخةرييكي دَلنياكــةرةوة لةاليــةن سراكســيؤني    

 ....... زؤرينةي ثةرلةمانةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خـولي ضـوارةمي   نا ِرجامةن، ني امي نية، تكاية دانيشـن، تـةواو، بـةِرَي ان ثَيشـنيارَيك هةيـة داوا دةكـا  بـؤ        
بـةِرَي  لةطةَلـة، كـَي لةطةَلـدا     ( 00)ثةرلةمانةوة ثرؤذةية دواةرَيت، كَي لةطةَلة تكايـة دةسـ  بـةرز بكـا       

( 0)نية  بـة زؤرينـةي دةنـئ ثَيشـنيارةكة ِرة  كرايـةوة، مـةوةي يةكـةم دبـوَل دةبـَي، مَيسـتا بـؤ سةدـةرةي             
خؤتان، لَيذنةي مةوداو و كاروباري مايين كةرةمكـةن   لةبةرنامةي كار، لَيذنةي ناوخؤ كةرةمكةن بؤ جَيطاي

 .بؤ سةر مينةصة، لَيذنةي كاروباري مايين بؤ خوَيندنةوةي، ببورن، لَيذنةي ياسايي كةرةمكةن
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اني بةِرَي م مةنداماني ثةرلةمان، بةناوي خواي طةورة و ميهرةبان، بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان، خوشك و براي

مَيســتا دةدــي ِراثــؤرتي لَيذنــةي ياســايي دةخوَينمــةوة ســةبارة  بــة ســةرميكردني بؤنــة تايبةتييــةكاني بــرا   
مَي يدييةكان، كة ببَيتة ثشوويةكي سةرمي، مَيستا دةدي مةو ِراثؤرتةتان بؤ دةخوَينمةوة بة زماني عـةرةبي،  

 :ي كوردي دةخيوَيننةوةثاشان براياني بةِرَي م بة زمان
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 العراق -بىل رئاسة برملان كوردستان 

تقرير حول مشروع قرار بإعتبار األعياد و املناسبات اخلاصة باإليزيديني عطاًل رمسية جم يف بقليم / مل
 العراق -كوردستان 

( 3/3/0616)كروردي املصرادف ليرومل     0716خرمانران  ( 10)بجتمعحل سنة الشنون القانونية يومل الثالثراء  
امليالدية لدراسة مشرروع قررار بعتبرار األعيراد و املناسربات اخلاصرة باإليزيرديني عطراًل رمسيرة جرم يف بقلريم            

العراق، املقدمل من قبل جملس الوزراء و احملرال بىل سنتنرا بعرد القرراءة األوىل لرا يف ال ملران جبلسرتا        -كوردستان
عرد املناقشرة و املداولرة تنيرد اللجنرة املشرروع بشركل عرامل و         و ب( 07/0/0616)يف ( 19)اإلعتيادية املرقمرة  

 :تالحظ وجود أخطاء فيا، و لذلك تقرتح صياغتا بعد التصحيح بالشكل اآلتي
 :تعت  األعياد و املناسبات املدرجة أدناه عطاًل رمسية يف بقليم كوردستان لإليزيديني: أواًل

 .ل امليالدية من كل سنةمن قهر تشرين األو( 13)لغاية ( 7)عيد مجايي من  -1
 .من قهر آب امليالدية من كل سنة( 0)يموز لغاية ( 31)عيد أربعينية الصيف من  -0

عيد رأس السنة اإليزيديني و يصادف األربعاء األول من كل قهر نيسان حسب التقويم الشرقي، يرومل   -3
 .واحد

التقرويم الشررقي،    عيد صومل اإليزيديني و يصادف اخلميس األول من كل قرهر كرانون الثراني حسرب     -4
 .يومل واحد

 .على جملس الوزراء و اسهات  ات العالقة تنفيذ أحكامل هذا القرار: ثانيًا
ينفذ هذا القرار بعتبارًا من تاريخ نشره يف اسريدة الرمسية وقائ  كوردستان، راجني التفيفل باإل الع : ثالثًا

 .ملان للمناقشة و ببداء الرأي املناسب و التصويحلو عرض أصل املشروع و رأي اللجنة القانونية بشأنا على ال 
، زؤر مرن قرهر آب  ( 0)لغايرة  ي تةمووزة (31)هاتية، ِراستيةكةي لة ( 36)لة تةبع ( 0)بةِرَي ان لة سةدةرة 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كورديش بيخوَيننةوة لَيذنةي ياسايي، ثاشان لَيذنةي كاروباري مايين
 :كمال سعيد بةزاز بةِرَي  عوني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 عرياق-بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان

ِراثؤر  دةربارةي ثرؤذةي بِرياري تايبة  بة داناني جةذني مَي يدييةكان بة ثشووي سةرمي لة هةرَيمي / ب
 عرياق-كوردستان
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ليذنةى كاروبارياسـايى، كـة لـة ِرؤذى     عرياق،-جةذنى مَي ديةكان كة بة ثشووى سةرمى لة هةرَيمى كوردستان
زاينـى كؤبـووةوة، بـؤ تـاوتوَى كردنـى       3/3/0616كوردى بةرامبـةر بـة    0716خةرمانان  10سَى شةممة 

عرياق، كـة لـة   -ثِرؤذةى بِريارى تايبة  بة دانانى جةذنى مَي ديةكان بة ثشووى سةرمى لةهةرَيمى كوردستان
ــك   ــةرَيم ثَيش ــى ه ــةنى وةزيران ــةن مةجنوم ــة    الي ــةمان ل ــة ثةرل ــةمى ل ــةوةى يةك ــراوة، وةدواى خوَيندن ةش ك

بؤ ليذنة ناردراوة، دواى طفتوطؤ و تاوتوَى كردن، ليذنـة   07/0/0616ى ِرؤذى 19دانيشتنى ماسايى ذمارة 
ثشتطريى لة ثِرؤذةكة دةكا  بة شَيوةيةكى طشتى، بةاَلم تَيبينى مةوة دةكرَيـت، ثِرؤذةكـة ضـةند هةَلةيـةكى     

مـةو جـةذن و بؤنانـة بـة     : ِراست كردنةوةى ثَيشنياز دةكةين، بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة، يةكةمتياية، دواى 
مـانطى   13تـا   7جـةذنى جـةمايى لـة     -1ثشووى سةرمى دادةنـرَين لـة هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ مَي ديـةكان،       

ابى زاينـى هـةموو   مـ  0تةموز تـا   31جةذنى ضلةى هاوين، لة -0تشرينى يةكةمى زاينى هةموو ساَلَيك،     
جةذنى سةرى ساَلى مَي يدييةكان كـة دةكاتـة ضوارشـةممةى يةكـةمى هـةموو مـانطى نيسـان، بـة          -3ساَلَيك، 

جةذنى ِرؤذووى مَي ديةكان كة دةكاتة شـةممةى يةكـةمى هـةموو     -4ثَيى ِرؤذ ذمَيرى ِرؤذ هةاَل  يةك ِرؤذ، 
ثَيويستة لةسةر مةجنومةنى وةزيران : يةك ِرؤذ، دووةممانطى كانونى يةكةم بة ثَيى ِرؤذ ذمَيرى ِرؤذهةاَل ، 

مـةم بِريـارة لـة ِرؤذى بـَ و     : وة اليةنة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكانى مـةم بِريـارة جَيبـةجَى بكـةن، سـَييةم       
كردنةوةى لـة ِرؤذنامـةى سـةرمى وةدـايعى كوردسـتان جَيبـةجَى دةكرَيـت، بفـةرموون بـؤ ماطـادارى مةصـَلى            

لَيذنــةى ياســايي لــةم بارةيــةوة ةرَيتــة بــةردةم ثةرلــةمان، بــؤ طفتوكــؤ كــردن لةســةرى و   ثِرؤذةكــة، وةِراى 
 .دةربِرينى ِراى طوجناو، لة بارةيةوة و دةنطدان لةسةرى، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى مةوداو و كاروبارى ماينى كةرةمكةن

 :بةِرَي  على حسَين حممد سةيلى
 .ةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةرل

ِراثؤرتى ليذنة دةربارةى ثِرؤذة بِريارى دانانى جةذنى مَي ديةكان بة ثشووى سةرمى لة هةرَيمى / بابة 
 .عرياق-كوردستان

ى زاينى، كؤبووةوة بؤ تاوتوَى 12/9/0616، وة 07/7/0616ليذنةى مةوداو و كاروبارى مايينى ِرؤذانى 
عـرياق، كـة    -بـة ثشـووى سـةرمى لـة هـةرَيمى كوردسـتان      كردنى ثِرؤذةى بِريارى دانـانى جـةذنى مَي ديـةكان    

لةاليــةن مةجنومــةنى وةزيرانــى هــةرَيم ثَيشــكةش كــراوةو، دواى خوَيندنــةوةى يةكــةمى لــة ثةرلــةمان، لــة    
بـؤ ليذنةكـةمان نـاردراوة، دواى طفتوطـؤو تـاوتوَى كـردن،        07/0/0616ِرؤذى  19دانيشتنى ماسايى ذمارة 

 .شَيوةية ثَيشكةش دةكا ليذنة ثَيشنيازةكانى خؤى بةم 
مـانطى   13تـا   0خاَلى يةك لة بِرطـةى يةكـةم بـةم شـَيوةية ِراسـت بكرَيتـةوة، جـةذنى جـةمايى لـة          : يةكةم

خـاَلى سـَى لـة بِرطـةى يةكـةم بـةم شـَيوةية ِراسـت بكرَيتـةوة، جـةذنى سـةرى سـاَلى             : تشرينى يةكةم، دووةم
ثشتطريى دةكةين : َيى ِرؤذ ذمَيرى ِرؤذ هةاَلتى، سَييةممَي ديةكان كة دةكاتة ضوار مةى مانطى نيسان، بة ث
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ــةم         ــنيازى ك ــةاَلم ثَيش ــةبَيت، ب ــان ه ــةتى خؤي ــووى تايب ــةذن و ثش ــة ج ــاسى خؤيان ــةكان م ــة مي دي ــةوةى ك ل
ــة    ــونكة دةكاتـ ــةين، ضـ ــان دةكـ ــةوةى ِرؤذةكـ ــاينى و    14كردنـ ــة مـ ــة بؤنـ ــةوان لـ ــدا مـ ــةمان كاتـ ِرؤذ، وةلةهـ

فةرموون بؤ ماطادارى مةصَلى ثِرؤذةكة و ِراى ليذنةى مـةوداو و كاروبـارى   نيشتيمانيةكانى تردا بةشدارن، ب
ماينى، ةرَيتة بةردةم ثةرلةمان، بؤ طفتوطؤ كردن لةسةرى و دةربِرينى ِراى طوجناو لةو بارةيةوةو دةنطـدان  

 .لةسةرى، لةطةَل ِرَي ماندا
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 ليذنةى ياسايى ِرةميتان 
 :وان ناصح حةيدةرىبةِرَي  شَير

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
هةروةكو لةسةرةتا ميشارة ان ثَييدا، كة هةندَيك هةَلة هةبوو، لة مةصَلى ثِرؤذةكة كة لةاليةن حكومةتةوة 
هاتبوو، ديارى كردنى ِرؤذةكان هةندَيك هةَلةى تَيدابوو، مَيمة ميتيصـاَلمان كـرد بةِراسـتى بـة مةسـسود بـرا       

ــة  ــةكان ل ــةم       مَي دي ــةكان، م ــرا مَي دي ــانى ب ــى روح ــة مةجلس ــرد ب ــاَلمان ك ــي ميتيص ــةوداو، دواي ــى م وةزارةت
نووسراوةمان بؤ ها ، تةميدى مةم ثِرؤذانة دةكا  بةو شَيوةيةى كة مَيستا مَيمة لة ِراثؤرتى ليذنةى ياسايي 

ِراثؤرتـةى مَيمـة   خوَيندمانةوة، وة مـةو كتابـةمان بـة نـةزةرى ميعتبـار وةرطـر  لـة تةدريرةكـة، بؤيـة مـةو           
نووســيومانة، موتابقــة لةطــةَل تــةدريرى رةميســى مةجلســى روحــانى بــرا مَي ديــةكان، وة مَيســتاش مةطــةر    
ِرَيطامان ثَى بدةى بِرطة بِرطة دةخوَينينـةوة، بـؤ مـةوةى رةمـي خؤ ـان بـدةين، وة بدرَيتـة دةنطـدان و زؤر         

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وَيننةوة بؤ مةوةى رةمى مةندامانى بةِرَي يش وةرطرين لةسـةرى، ثاشـان دةخرَيتـة    كةرةمكةن، سةرموو، بيخ
 .دةنطدانةوة، كةرةمكة

 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :مةصَلى ثِرؤذةكة بةم شَيوةية هاتبوو
 :م لالخوة االيزيدينيتعت  األعياد واملناسبات املدرجة يف ادناه عطاًل رمسية يف االقلي: اواًل
 . ، بةردةوام مب يان منادةشةى بكةينمن قهر تشرين األول( 13)لغاية ( 2/0)عيد مجايي من  -1

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
، مةصَلى ثِرؤذةكة، نا مةوةى مةجلسى روحانى كة هـاتووة، بيخوَيننـةوة بـا    سسة، ستةنةوةك ( 7/16)من 

 ازا  نوسخةتان تةوزيع كردووة سةر مةندامةكان  هةية الي هةمووان بةِرَي ان نوسخةيةكيان هةبَيت، ن
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 :يةك يةك دةخوَينينةوة، مةوةى كة
 

 بىل رئاسة برملان بقليم كوردستان
 اإليزيديةععياد /  م

 (.ولمن قهر تشرين األ( 13/16)لغاية ( 7/16)عيد مجايي من  -1
بةَلام ثَيويسـتة تشـرين مـةوةلي مـي دي مي اسـة بكـرَين، لةبـةر مـةوةي لـة بِرطـةكاني تـر تـةدوميي شـةردي              

 .هاتووة
 .من قهر آب امليالدية( 0)يموز لغاية ( 31)عيد أربعينية الصيف من  -0
 .عيد رأس السنة و يصادف يومل األربعاء األول من قهر نيسان يف التقويم الشرقي -3
 .ومل اإليزيدين و يصادف يومل اسمعة األوىل من قهر كانون األول بالتقويم الشرقيعيد ص -4

 األمري حتسني سعيد علي                                                           
 رئيس اجمللس الروحاني لإليزيدين األعلى                                                        

 
 

 :َي  سةرؤكى ثةرلةمانبةِر
بةِرَي ان، كةس هةية لةسةرى دسة بكا ، ناويان بنووس  بؤ مةوةى رةميـان بـدةن، بـةِرَي ان مـةم بةِرَي انـة      
ناوى خؤيان نووسيوة، مةوةى كة ناوى نةنوسرابوو، ثاشان ناوى خؤى بَلَى، كاردؤ حممد، عبدالس م بةروارى، 

 فاضلابد، كةسى ترماوة  ناو  بَلَى، .ان، برهان ، هاذة سليمان، دساالر حممود، سةروةر، مامينة زكرى، سؤز
 .بةشارةتى، طؤران مازاد، حازم حتس ، رسيو سابري، كاك كاردؤ كةرةمكة

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــةذن و      ــى، ج ــووكردنى رةل ــة ثش ــان ب ــانى ي ــ  دان ــؤ ِرَي ــارَيكى بةجَييــة ب ــة بِري ــرا   ثَيمواي ــةباتةكانى ب مناس
مَي ديةكان، بةاَلم بةالى منةوة يةكَيك لةو ثَيشنيارانةى كةوا طرنطن بؤ كـةلتورى ثَيكـةوة ذيـان و ِرَي دانـان     

بؤ برا مَي ديةكان، جةذنى سةرى ساَليان لة هةرَيمى كوردستان ببَيتة ثشووى رةلى بؤ هةرَيمى كوردستان،  
ابية، لةوةى كة مَيمة دواى مةو هةموو ستةم و بـَى ماسيـةى بةرامبـةر    كة مةمة ثَيمواية هةنطاوَيكى زؤر ميري

مةوان كراوة لة كوردستان، لة سايةى مةزموونى خؤمان ِرَي  بـؤ مـاين و موناسـةبةى مـةو برايانـة دادةنـَي ،       
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةِرَي  عبدالس م بةروارى سةرموو

 :صديو مصطفىبةِرَي ي عبدالس م 
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
خةريكة منيش تةميدى مـةو ميقباحـة بكـةم، بـةاَلم وابـ ا  بـا بهـَيَل  بـؤ مةوانـةى موختـة ، مـن يـةك             
تَيبينيم هةية، سوثاسى كاك شَيروان دةكةم، كة باسى مةوةى كرد، باسى مي دى بكةين، وةكو مَيـوة دةزانـن   

ِرؤذ واب ا  ضوينة ثَيش،  13، دةستى ثَى كرد، 06ى درنى و سةرةتا 19تارخيى طؤرطى لة نيهايةتى درنى 
ضونكة تارخيى شةردى وةكو هى كوردى، ب  بَلَي  لةطةَل سصول دةستى ثَى دةكرد، ثَينج شةممةى يةكةمى 
كانونى يةكةم، يانيش ضوار شةممةى يةكةمى نيسان، مةعناى نية يةكى مانطى ضوارى مَيمةيـة، مـن نـازا     

، وابــ ا  مةطــةر ب ــ  تةماشــا بكــةين، مــةتوان  تةحديــدى بكــةين، 01/1مةبيتــة ثــاش  هاوكــاريم بكــةن،
ضوارشةممةى ثاش، يان مةخري دةبيت يان ثَيش مـةخري، مـةو م حـةزةم هةيـة، زؤر موهيمـة مةطـةر لـةوَى        

 .نةنووسرَي ، ضونكة مةوة هةر ثَيى دةَلَين شةردى بةتةنيا جَيطاى مةو بَيت، سوثاس
 :كى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .بةِرَي  كاك ساالر سةرموو
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لـــة ِراســـتيدا لـــة ِرووى مةبـــدةمى ثشـــتطريى مـــةم ثِرؤذةيـــة دةكـــةم، ضـــونكة خوشـــك و بـــرا مَي ديـــةكان    

ت، مـةوةى  خصوصيةتَيكى خؤيان هةية، وة مةبَيت مةو خصوصيةتة لـة ِرووى ياسـاييةوة لةبـةر ضـاو بطرييَـ     
وةكو لة مةصَلى ثِرؤذةكة هاتووة، باسى برا مَي ديةكان دةكا ، من هيـوادارم ليذنـةى ياسـايى ديقـة  بكـةن،      
ضونكة مةوانة خوشك و براو داك و باوك، لـة ِرووى رةسـةنايةتيةوة مـةتوان  بَلـَي  بةشـَيكى ِرةسـةنن لـة        

رد، ديقة  لةسةر مةو مةسـةلةية بكرَيـت، وة   بنةضةى مةم نةتةوةية، كة زؤرينةى كوردستانة، نةتةوةى كو
مةطةر بكرَيت هـةر لـة ثَيشةكيشـدا، دسـة لةسـةر مـةوة بكرَيـت، مةوانـة بةشـَيكن لـة كـورد و كوردسـتانيان،             
ضونكة مَيستاكة مةجنداى تر هةية، دةيـةوَى كـة مَي ديـةكان لـة مةصـَلى مَيـذووى خؤيـان، وة خصوصـيةتى         

َيك لةو سـرياعةى كـة هةيـة لـة ناوضـةكانى كَيشـة لةسـةر، بةتايبـةتى لـة          خؤيان دابِيَي، وة مَيستاكةش بةش
موصـَ  و لـةو جَييانــة لةوانةيـة ِرةنطدانـةوةى وادعــى هةيـة، بؤيــة مـةبَيت مـةو خصوصــيةتانة لةبـةر ضــاو         
بطريَيــن، وة مــةم ثِرؤذةيــةش بةشــَيك بَيــت لــة ســِرينةوةى مــةو ميريداســةى كــة بةرامبــةريان دةكرَيــت، زؤر   

 .سوثاس
 :َي  سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

يةعنى جةنابت مةَلَيى دوو وشـة مي اسـة بكـةن، يـةك خوشـك ةرَيتـة ثـَيش براكـان، دوايـش وشـةى كـورد،            
 .ةرَيتة ثَيش مَي ديةكان، وانية، باشة سةرضاو، كاك سةروةر سةرموو

 :بةِرَي  سةروةر عبدالربن عمر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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اوِرَيكا  دةكةم، بةتايبة  مةوةى كاك ساالر دةرى بِرى، مَيمة ديـارة هـةموومان   ديارة من ثشتكريى لة ِراى ه
ــةنبين         ــة رةس ــةكَيك ل ــورد، وةي ــةوةى ك ــة نةت ــةبِراون ل ــَيكى دان ــة ش ــةكان ب ــرا مَي دي ــك و ب ــ ، خوش دةزان
ــةنةتيةيان      ــةو ِرةس ــة م ــةرمان مَيم ــتة لةس ــة ثَيويس ــةر بؤي ــةتى، ه ــوردن بةتايب ــتان و ك  ثَيكهاتــةكانى كوردس

بثارَي ين، مةم بِريارة لة شوَينى خؤيةتى، بةاَلم شتَيك كـة مـن دةمـةوَى لَيـرةدا وشـةيةكى تـري بـؤ مي اسـة         
بكرَيت، خؤتان دةزانن دةستَيك هةية كةوا دةيةوَى ميللةتةكةمان ثارضة ثارضة بكا ، بةتايبة  مةوةى لةو 

وشك و برا مَي ديةكانان دادةبِرن بـةوةى  دواييانةدا بينيمان سةبارة  بة مةجنامدانى سةرذمَيريةكان، كة خ
كةوا شوَينَيكى تايبةتيان بؤ كردوونةتةوة جيا لة نةتةوةى كورد، هةر بؤيـة مـن ثَيمباشـة لَيـرةدا بـة تـةنها       
ناوى مَي ديةكان نةية ، مَيمة جياوازى مَي ديةكان لةطةَل كورددا، موسوَلمان و مةسيديةكاندا تـةنها اليةنـة   

و اليةنةكانى ترى، بؤية من ثَيم باشـة لَيـرةدا بَلـَي  مـةو جـةذن و بؤنانـةى بـة ثشـووى         مايينيةكةية نةوةك
سةرمى ماينى دادةنرَين، مينريا لة هةرَيمى كوردستان بؤ مَي ديةكان، يان بؤ كوردة مَي ديـةكان وةكـو هـاوِرَيم    

 .كاك ساالر طوتى، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .مَي دى بكرَيت ، كامةى يةعنى واز  بَيت ثرسيارةكة كوردى مَي دى يان ماينى
 :بةِرَي  سةروةر عبدالربن عمر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ربورة، مَيمة لَيرةدا جياوازيةكةى تةنيا جياوازى ماينة لة نَيـو كوردسـتاندا هةيـة، بؤيـة ثـَيم باشـة وشـةى        

ديةتى بدةين بـة مَي ديـةكان، جيـا لـةوةى كـة ثَيمـان       ماينى تيا بَيت، مةطةر بَيت و مَيمة هةندَيك تايبة ةن
واية، كةمةوانيش ثَيمان دةسـةملَينن كـة دَينـة سـةر مـةوةى كـة مَيمـةش لـة كورديـان دادةبـِرين، نـةخَير، لـة             
ــةن           ــارَي رَي، لةالي ــةنيةتيان بث ــةوةى رةس ــؤ م ــة، ب ــة مايينيةكةي ــة  مةندي ــةنها تايب ــابِرين، ت ــان دان كوردي

 .خؤى رَينَيتةوة، سوثاسمَيذوويةكةشةوة وةكو 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .مامينة خان سةرموو
 :سعيد  كرنبةِرَي  مامينة 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مةز ذى دةست خوشيَى دكةم لةو ثِرؤذةية، هةلبة  طرنطى دان بة جـةذنَيت مَي ديـا، كـو مـةو ذى ثَيكهـا  و      

تَيبينـى هةيـة، ثشـتى دطـةل هنـدةك شـَيخ و ثـريو هنـدةك         نةتةوا كوردا، تشتةكى طرنطـة، َد مـن هةنـدةك    
كةسايةتيَيت مَي ديا مةز ِريشتمة خارَى، منادةشةمَى كرى، سـةبارة  جـةذنا جـةمايَى مـةظ خـؤ شـةش هـةتا        

، َد ماوةى حةست ِرؤذا مةز بينم طةلـةكَى درَيـذة، هـةر طـؤ ماخاستنَيـت      13مانطا تةشرينَيية، نةه حةتا  13
كرنةكا مةزن سةر زارؤكَيت وان دَي نة دخوينن دكةتن، خةستةخانة دكة ، بؤ نونة مةز وان بؤ خؤ كار تَي

دبَيذم خانكَى يـان شـاريا مـةو خةسـتةخانَيت وان هـةى حـةست ِرؤذا خةسـتةخانة نةهَينـة ظـةكرن، يـةعنى           
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 تةمســري هــةر ســةر موجتةمــةعَيت وان خــؤ دبــي ، ذبــةر هنــدَى ذى يــةعنى ثَيشــنيارَيت مــةو كةســايةتَيت  
يـةعنى جـةذنَيت وان بـي ، ضـنكى وان      13،10،11،16دينيَيت وان، مةطةر ضار ِرؤذى دوماهيكا يـةعنى  

ِرؤذا مةراسيمَى دينى شَيوةكَى خؤ دَيتة كـردن، مـةم زانـ ، كوردسـتان ناظةنـدا مَي دياتيَييـة يـةعنى هـةمى         
دطةِرَينةظـة، ذبـةر هةنـدذى مـةز      مَي ديَى دةرظةذى، حةز كوردستانَى دكةن بؤ ِرَي و رةلَيت خـؤيَى مـاينى،  

، كـو مةراسـيمَيت، تقوسـَيت    13،10،11،16ثَيشنيار دكةم جةذنا جةمايَى حـةست ِرؤذة ببيتـة ضـار ِرؤذا،    
وان يــَى دينــى يــا ضــار ِرؤذا دةركــةوى، مــو هــةر وةســا جــةذنا ســةرَى ســااَل مَي ديــا ضــار شــةمبيَى مــو ثَيــنج    

سةرمانبةرَين جهَى دي ذ تـَين بيتـة   سةرَى ساَلَى بؤ هةندَى كو  ت وانشةمبَيشى بؤ زَيدة ببى، مة مةراسيمَي
سةبةبا هةندَى كو ثَينج شةمبَى توماتيكيةن مةظ خؤ دةوامَى نةكةن و موشـكيلة بـؤ ضـَى د ظنةظـة، يـةعنى      
رؤذةك بكةظيتة مـا بةينـة عـوتَلَى و ِرؤذا ديـبدا، مـةز لبـةر هةنـدَى ثَيشـنيار دكـةم ضـوار شـةمبَى و ثَيـنج             

 .ِرؤذا رليا سةر ساآل مَي ديان بيت و ثَينج شةميش بنيسرَيت، سوثاس شةمبَى
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان سةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشةكى دةمةوَى دةست خؤشى لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بكةم لةم زةرو و مةو كاتةى كة مَيستا 
انةوَى ياخود مومامةرةيةك لة مارا داية بؤ سِرينةوةى بةشة نةتةوايةتيةكةى مَي يديةكان كة كوردةكةى دةي

مةمة بؤ ( فى اقليم كوردستان للكورد االئيزيدين)َد البيدرَيت، بؤية من لةطةَل مةوة دام لَيرةدا بنووسرَيت 
ى كوردستانةوة ياسايةك كةدةرضووة تةمكيـد  ميعادةى تةوكيدة، بؤ مةوةى مَيمة بة دةنطى بةرز لة ثةرلةمان

كردنة لةسةر كورد بوونى برا مَي يديةكانان، بؤية من ثَيم باشة مةو كورديةى بؤ مي اسة بكرَيت، سةبارة  
بة ذمارةكانيان مَيمة دةست خؤشى لة ليذنةى ياسايى دةكةين بة دانيش  لةطةَل ليستى رؤحانى و تةحديد 

مةجلسى رؤحانيةوة، مةوة خواستَيكى خؤيانة، بؤية بةِراستى من لةطةَل مةوةدام و كردنى ِرؤذةكان لةاليةن 
لةطــةَل خواســتةكانى مــةوان ضــؤنيان داوا كــردووة و بةنامــةى  ســةرمى بــة هــي  شــَيوةيةك مَيمــة دةســكارى  

ى نةكةين، مةو برادةرةى كة طوتى كة كاك عبدالس م طوتى منـيش خةريكـة دَيمـة سـةر مـةو ِرايـة، بةِراسـت       
ــتة       ــة خوانةخواس ــةم ك ــةوة دةك ــتطريى ل ــيش ثش ــة نيــة     )من ــي  كَيش ــ مة ه ــاك عبدالس ــؤ ك ــتطريى ب !( ثش

ثشتطرييةكةم بؤ كاك عبدالس مة و بؤ براى بةِرَي م كاك كاردؤية، ضونكة مةو لة ثَيشـدا كـردى، مـةوة هـةر     
جـةذنى سـةرى سـاَلى    يفى جةوةكة بكرَيت، دةست خؤشيشى َد دةكـةم بـؤ مـةو ثَيشـنيارة،     تويستم تؤزَى تةل

مَي يديــةكان بكرَيتــة جــةذنَيكى ســةرمى لــة هــةرَيمى كوردســتاندا لــة ساَلةكةشــدا لــة وةرزَيكــى بــاش دايــة،    
و  4وةرزَيكى خؤش داية، بةو شةرحةى كة كاك عبدالس ميش كردى دةكةوَيتـة تةدريبـةن كؤتـايى مـانطى     

ــانطى   ــى م ــةوة بكر    2ن يك ــةم م ــةم  داوا دةك ــتطريى َد دةك ــةرَيمى     دا، ثش ــة ه ــةرمى ل ــةذنَيكى س ــة ج ــت ب َي
 .كوردستاندا، سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك برهان سةرموو
 :بةِرَي  برهان رشيد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
منـيش ثشــتطريى زةميلـةكا  دةكــةم لـة ثةرلــةمانى كوردســتاندا كـة بةِراســتى مةمانـة بةشــَيكى دانــةبِراوى      

ــ    ةتى كــورد لــةِرووى ثَيكهاتةيــةوة لــةِرووى مــاينى و مةزهةبةكانيــةوة ميللــةتَيكى        ميللــةتى كــوردن، ميلل
هةمةِرةنطة وةكو ضةثكة طوَلَيـك وايـة، بةِراسـتى حـةق نيـة ميدتكـار بـَى و موناسـةباتى رةلـى و عوتَلـةى           

ووى رةلى بةس بؤ اليةنَيك، بؤية من بةباشـى دةزا  لـة جيـاتى ِرؤذَيـك يـان جـةذنَيكيان بـؤ بكرَيتـة ثشـ         
رةلى، مةبدةمى مةساوا  كـارى ثـَى بكرَيـت لةطـةَل مةوانـدا، مـةوانيش دوو جـةذنيان بـؤ بكرَيتـة ثشـووى           
ِرةلــى، بةِراســتى لةبةرمــةوةى مةمانــة بةشــَيكن لــة نةتــةوةى مَيمــة، جَيطــةى شــانازى مَيمــةن، ميللــةتَيكن    

تـةمرخييان بكـةين ضـةندةها    بةدرَيذايى مَيذووى خؤيان هةر لةسـةردةمى عولانيةكانـةوة مةطـةر سـةيرى     
جار بةر حةم تى مةنفال كةتوون لةو سـةردةمةدا، حـةم تى مـةنفاد مـةو وةختـة، بـةآلم ماونةتـةوة وةك        
بةشَيكى زيندووى ميللةتةكةمان، مةركى مَيمةية وةكو ثةرلةمانى كوردستان ِرَي يان َد مةطرين و لة جيـاتى  

بـؤ بكـةين بـة ثشـووى ِرةلـى لـة هـةموو كوردسـتاندا نـةك           جةذنَيكيان بؤ بكةينة ثشووى ِرةلى دوانيـان 
 .تةنها بؤ خؤيان، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاذة خان سةرموو
 :مصطفى بةِرَي  هاذة سليمان

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لة كورديةكة بةِراستى منيش ثشتطريى لة ثرؤذةكة دةكةم، تَيبينيةكم هةية لةسةر ِراثؤرتى ليذنةى ياسايى 

ِراثؤر  دةربارةى ثرؤذة ياسايى تايبـة  بـة دانـانى جـةذنى يةزيديـةكان بـة ثشـووى سـةرمى لـة          )نووسراوة 
مشروع قانون باعتبار االعياد واملناسبات اخلاصة تقرير حول )، لة عةرةبيةكة نووسراوة (هةرَيمى كوردستان

ثشـووى سـةرمى لـة    )كورديةكـةى نووسـراوة    يـةعنى لـة   ،(زيدين عطال رمسيا جم فرى اقلريم كوردسرتان   يباال
مةو تَيبينـةم هةيـة و ثَيشـنيارى مـةوةش     ( عطال رمسيا جم)لة عةرةبيةكةى نووسراوة ( هةرَيمى كوردستان

دةكةم كة جةذنى جةمايى، يةكةم ِرؤذ ببَيتة ثشووى سةرمى وة جـةذنى ضـلةى هـاوين يةكـةم ِرؤذى ببَيتـة      
رى ساَليش، يـةعنى سـَى ِرؤذى ببَيتـة ثشـووى سـةرمى لـة هـةرَيمى        ثشووى سةرمى لة هةرَيم، وة جةذنى سة

 .كوردستان، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ابد سةرموو.كاك د
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 :علي ابد ابد ابراهيم.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

اد و موناسـةباتانةى كـة   ديارة مةسَلى ثرؤذةكة كة لة حكومةتةوة هاتووة، دةَلَيت ميعتبار بدرَيتة مـةو مـةعي  
 يديـةكان بَيـت بـؤ هةرضـى ثَيشـطرَيك كـة بـؤى        دةبنة ثشووى رةلى بؤ مَي يديةكان خؤيان، بـؤ كـوردة ميَ  

دادةنَيى، طرنئ مةو ِرؤذانة عوتَلةى رةليـة بـؤ مَي يديـةكان خؤيـان، بـةآلم وةكـو لـة ِراثؤرتةكـةى ليذنـةى          
مـن مةطـةر هةنـدَيكيش لةوانـة موناسـةبا  بَيـت، ضـونكة         مةوداسيش هاتووة بةِراستى ِرؤذةكان زؤرن بةِراى

مةطــةر ( ا يف اقلرريم كوردسررتان لالئيزيرردينناسرربات املدرجررة ادنرراه عطررال رمسيررتعترر  االعيرراد وامل)نووســراوة 
موناسةبا  بَيـت، ضـونكة مَيمـة لـة كوردسـتاندا موناسـةباتى تـرى زؤريشـمان هةيـة، بةِراسـتى مةطـةر عيـد             

ــةب  ــةموو موناس ــةبَيت ه ــونكة     ن ــةبَيت، ض ــد ن ــةمووى عي ــةر ه ــى، مةط ــووى ِرةل ــة ثش ــت بكرَيت ةيةك ناكرَي
بؤية ثَيشنيار دةكةم كة كةم بكرَيتةوة، ضونكة مـةوان وةكـو لـة ِراثؤرتةكـةى     ( االعياد واملناسبا )نووسراوة 

ليذنةى مـةوداسيش هـاتووة لةطـةَل موناسـةباتى ديكـةى كوردسـتان هـةمووى هاوبةشـن مـةو بابةتـة، مةطـةر            
مامؤستا بَيـت يـاخود لـة سةرمانطةيـةك دا      لة ناوةندَيكى زانكؤدا بؤ نوونة ةكَيك لة كوردة مَي يديةكاناني

دةوام بكــا ،، مــةو كــا  لــةِرؤذى ثشــووةكةى مــةو شــوَينةى بــةجَى دةهَيَلــَى، لــةكاتَيك دا لةطــةَل ثشــووةكانى   
شــنيار دةكــةم كــة ثشــووةكان كــةم ديكــةش بــة هــةمان شــَيوة مــةوان هاوبةشــن لةطــةَل مَيمــةدا، بؤيــة مــن ثيَ 

بكرَيتـةوة و هةنـدَيك لةوانـة بـة مــارةزووى خؤيـان و بـة ِرةمـى خؤيـان ديــارى بكرَيـت كـة بكرَيتـة ثشــووى            
 .ِرةلى، بةآلم بؤ مَي يديةكان خؤيان، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حازم سةرموو
 :بةِرَي  حازم حتس  سعيد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من لةطةَل ِرةمى ليذنةى دانونيمة، ضونكة مـةو ثـرؤذة ياسـايةى طةيةشـتية ثةرلـةمان لةاليـةن مةجنومـةنى        
وةزيرانةوة ثَيشكةش كرا لة مةرجةعى دينى رةميسى مَي يديان هاتية، مـةو ثـرؤذة ياسـاية زؤر ديفـاعى لـة      

و كـوردى مَي يـدى هةيـة و     هةستى كوردى مَي يديان دةكا ، ضونكة لة كوردستاندا كوردى موسوَلمان هةيـة 
كوردى سةيلى هةية و مةسدى هةية، وة لة نةسسى كاتدا دانونى عوتةَلى رةلى هةية، لة دانونى حكومةتى 

، يـةعنى لـة   (خاصـة باالعيـاد االمي يديـة   ( )د)بِرطـة   0لـة مـاددةى    1990سـاَلى   116عرياق، دانونى ذمارة
يـة،   14ية، مَيمة لة مةرجةعى دينى مَيمة نة  14ة حكومةتى ثَيشووش مةوجودة دكتور، عةدةدى مةيام ن

، لةِرَي  طرتن بؤ هةندَيك مةنـدامى ثةرلـةمان    11ية، ضونكة ِرؤذَيك لة ِرؤذان ِرؤذى جومعةية دةبيتة  11
ِرؤذن كةم كـرن، ضـونكة مـةوة نـاتوان  تـةالعبى بكـةين و تـةغري بكـةين،          7كو كم كرنا مةعيادى جةمايى 
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رؤحيانينـة و دينيـة و هـي  نـاتوان  تـةالعوبى ثـَى بكـةين، مةطـةر ثَيشـنيارى كـو            ضونكة مةوة مةسـاميلى 
ِرؤذَيــك لــة ِرؤذى عيــدى مَي يــديان ببَيتــة عوتَلــةى ِرةلــى لــة كوردســتان زؤر دَلخؤشــى مَي ديــان لــة عالــةم  

 .هةمووة، زؤر مةمنون
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رسيو سةرموو.كاك د
 :رداد رسيو صابر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
كوردستان وآلتَيكـى سـرة زمـان و سـرة مـاي  و سـرة مةزهةبـة، لةبةرمـةوة دانـانى دـانونَيكى لـةو جـؤرة زؤر             
طرنطة بؤ مةوةى طيانى تةبايى و يةكب دبوَل كردن و ِرَي  لة يةكبى طرتن بةهَي  تـر بكـا  لـة كوردسـتان،     

نَى، لةبةرمـةوة مـن مةمـةم زؤر ثـَى باشـة و دةسـت خؤشـيش لـة         وة ثرؤسَيسى دميـوكراتيش زيـاتر ب ةسـثيَ   
ليذنةى ياسايى دةكةم كة لة ِراثؤرتةكةياندا ناوةِرؤكى هينى ماينى مةوان مةوةى كة مةوان مةبةستيان بووة 
برا مَي يديةكان كة مـةوةيان لةبةرضـاو طرتـووة، مـةوان ِراسـتيةكة ناشـارنةوة هةسـت بـة سـتةمَيك دةكـةن،           

نها لةاليةن شؤظَينستة عةرةبيـةكان نيـة، بـةَلكو لـةناو كوردسـتانيش دا هةسـت دةكـةن وةك        ستةمةكةش تة
لــة ديــدارَيك دا جــةنابى مــريى مَي يــديان بــة ماشــكرا دةَلَيــت كــة مــةوان ســتةميان    ،بايــةخيان ثــَى نــةدراوة

تة الى مـةوان  بةرامبةر دةكرَيت، مةم بِرياردانـة و مـةم دـةرارة بـؤ مـةو دانونـة بـؤ خـؤى دةبَيتـة مـةو هةسـ           
هيـــوادارم كـــةم بكاتـــةوة و لةســـةر مـــةرزيش مةطـــةر ســـتةمَيك هـــةبَيت يـــان كـــةم تةرخةميـــةك هـــةبَيت  
لةبةرامبةريان، بِرياردانى مةم دانونة ببَيتة هؤى نةمانى مةمة، من لةطـةَل مـةوةم كـة عيـد رةمـر سـةنةى       

ؤ عاشورا هةمانة و هةندَيك شتى مةوان ببَيتة ثشووى ِرةلى لة هةرَيمى كوردستاندا هةروةك ضؤن مَيمة ب
تايبة  بة برا شيعةكان هةية و لة كوردسـتانيش دا ثشـووى رةليـة و مـن ثَيموايـة شـتَيكى طرنطـة و لـةو         
ِرؤذةدا مَيمة بري خةَلكى خؤمان ةةينةوة كة طروثَيكى ترى ماينى هةن لة كوردستاندا ماينيـان جيـاوازة لـة    

ى مةوانــة و مَيمــةش لةطــةَل مــةوان هاوبةشــيان دةكــةين، بؤيــة مــن  مــاينى مَيمــة و مــةو ِرؤذة ثشــووى ِرةلــ 
ثشتطريى ثَيشنيارةكةى كاك كاردؤ دةكةم، ِرؤذةكان مةوةى كة لة ثرؤذة ياساكان ثَيشـنيارى برايـانى ليذنـةى    
ياسايى داهاتووة من ثشتطريى لةوة دةكةم، جةذن كةم ناكرَيتـةوة، مايـا دةكرَيـت مَيمـة جـةذنى ِرةمـةزان لـة        

ِرؤذةوة بكـةين بـة دوو ِرؤذ  بيهَينــة بةرضـاوى خؤمـان، مةطـةر مَيمــة كؤمـةَلَيك بـاين وةكـو موســوَلمان         سـَى  
كةمايةتى بوويناية و زؤرايةتيةكى غةيرى موسوَلمان بةسةر مَيمةيدا سةرز كردبايـة كـة لـة جيـاتى مـةوةى      

يان دوو ِرؤذ، مايـا هةسـتى مَيمـة     جةذنى ِرةمةزان سَي ِرؤذ بَى و جةذنى دوربان ضوار ِرؤذ بكراباية سَى ِرؤذ
بةرامبةر مةوان ضؤن دةبوو لةو حاَلةتـةدا، لةبةرمـةوة مـن ثَيموايـة ناكرَيـت مَيمـة جةذنـةكان لـة  و ثـة           
بكةين و ِرؤذَيكيان بدةينَى و سَى ِرؤذ لة موسوَلمانان وةربطرينةوة و لة ِرةمةزان بَلَي  تؤ بؤ  هةيـة تـةنها   

كى تريش هةية كة بةِراسـتى مـن ثَيموايـة مَي يديـةكان حـةدى خؤيانـة كـة مـةو         دوو ِرؤذ جةذن بكةى، شتَي
ثشووانةيان هةبَيت مةطةر مةوان كورد بـن يـان نـةبن، مـةوان هـاووآلتى كوردسـتان ، مـاو لةسـةر مةساسـى          
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نادرَيت مةو جؤرة، هةروةك ضؤن برايانى ترى غةيرة موسوَلمان ماسيان هةية ثشووى خؤيان هةبَى  ،نةتةوة
دةبَيت ماسيان هةبَيت، مةوانيش ماسى مةوةيان هةية، لةبةرمةوة من ثـَيم زيـادة كـوردة مَي يديـةكانى تيـا       و

بكةين، ثَيويست ناكا  مَيمة لةبةرامبةر مةو شةثؤلةى كة دةَلَيت برا يةزيديةكان كورد ن ، مَيمة بَي  رةد 
 ........... .مة بة كورديان دادةنَي سعلَيك وةربطرين، ِراستيةكةى خةَلكى مازادة خؤى ضى بَيت، مَي

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رسيو سةرموو.ِرةمي جةنابت زياد بَيت يان كةم بَيت، كاك د

 :دادر رسيو صابر.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .وةك خؤى بَيت، باشة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرمووفاضل كاك 
 :تىحممد بةشارة فاضلبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من هي  هينَيكم نية لةسةر مةسةلةى بوونى جةذنى مَي يديـةكان، بـةآلم ثَيشـنيارَيكم هةيـة كـة بةِراسـتى       
بةتايبةتى مةوة سةترةية كة زؤر زياتر لة جاران هةموو ثياوة ديارةكانى برا مَي يديةكان باسى ِرةسةنايةتى 

َيشنيار دةكةم مةو موناسةبةيةيان يان جةذنى مَي يديةكان نـةوترَيت  كورد بوونى خؤيان دةكةن، بؤية من ث
جةذنى مَي يديةكان، جةذنى ماينى كـوردة مَي يديـةكان بوترَيـت، لةبةرمـةوةى بـة حةديقـة  مَيمـة دةَلـَي          
مَي يديةكان كوردى ِرةسةنن، نةوترَيت جـةذنى مَي يديـةكان، جـةذنى مـاينى كـوردة يةزيديـةكان بطوترَيـت،        

هةر لةم موناسةبةية بة مةجالَيكى باشى دةزا  كة باسى مةو مايينانةى تريش بكرَيت لـة  / يةك، دوو مةوة
هةرَيمى كوردستان كة نوَينةريان بةِراستى لةناو ثةرلةمان نيـة كـة بـة ِرؤذيـش دابنـدرَيت بـؤ موناسـةبة و        

يـة نفوسـَيكى زؤريـان لـة     جةذنى مةوانيش بـة تايبـةتى كاكةييـةكان كـة بـة حةديقـة  كاكةييـةكان ثـَيم وا        
 ...... .هةرَيمى كوردستان هةية

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ني امي، مةمة ثرؤذةيةكة تايبةتة بة برا مَي يديةكان، بؤية مةطةر مةوزوعى تر لة جَييةكى تـر   فاضلكاك 
 .باسى دةكةين، مَيستا لةسةر مةم مةوزوعة دسة بكة تكاية لة بابةتةكة دةرمةضوو  سةرموو

 :بةشارةتى فاضلةِرَي  ب
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

موناســةبة زؤرة لــة هــةرَيمى كوردســتان مــن ثــَيم باشــة لةطــةَل جــةذنى مَي يديــةكان تةحديــد بكرَيــت مــةو 
ــة،            ــتَيكى باش ــة ش ــةوةش ثَيمواي ــت  م ــيع م دةكرَي ــة م ــامى ب ــة و ك ــة عوتَل ــامى دةبَيت ــة ك ــةبانةى ك موناس

 .دارى هةرَيمى كوردستان نةطرَيت، زؤر سوثاسلةبةرمةوةى زؤر وةخت لة كارى مي
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك طؤران سةرموو
 :بةِرَي  طؤران مازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
منيش ثشتطريى لة بؤضوونةكةى كاك كاردؤ دةكةم كـة لـة كـاتى ميمـ ا كردنـى ِراثؤرتةكـةش تةحـةسوزمان        

و هةرَيمى كوردستان بكرَيت بة ثشـووى ِرةلـى ديـارة مامـانج لـة دانـانى       نووسيوة كة ِرؤذَيك بووة لة هةمو
مةوة نية كة هةرَيمى كوردستان ثَيويستى زةروريةتى مةو ثشووةى بَيـت، مةوةنـدةى شـتَيكى مةعنةويـة بـؤ      

 .هةست كردن هةم  بة خسوسيةتى مةوان، هةم بؤ مةسةلةى ثَيكةوة ذيان، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .مةرسةالن سةرموو.د كاك
 :مةرسةالن باي .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لةناوهَينانى كوردة مَي يديةكان، مَيمة ثرسيارَيك لة خؤمـان بكـةين دةَلـَي  كـوردة موسـوَلمانةكان  دةَلـَي        

ةبَيـت  كوردة مةسيديةكان  ضونكة مَيمةى مةسيديشمان هةية و شةهيديش بووة لة شـؤِرش، لةبةرمـةوة  د  
بَلَي  مَي يديةكان و عوتَلةكانيش بةناوي مايين بَيت، بةناوي مايين مَي يدييةكان، منيش تةميـدي دسـةكةي   

 .كاك كاردؤ دةكةم، كة سةري ساَل جةذني سةرمي سةرتاسةري كوردستان بَيت، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووليذنةي ياسايي وةآلمتان بؤ مةو ثرسيارانةي كة كران، سة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مةوة بوو كة : سةبارة  بةو ثَيشنيارانةي كة مَيستا خرانة ِروو، لةثَينج ثَيشنيار كورو كردؤتةوة، يةكةميان

ريي لـةو  مَيمةش ثشتط(االخوة االمي يدي )لة عةرةبيةكة البيَيت، (اخوة)لة كورديةكةو وشةي ( برا)وشةي 
ثَيشنيارة دةكةين كة ثَيويست ناكا ، ثَيشنياري دووةم مةوة بوو زيـاد كردنـي وشـةي كـورد، لـةثَيش وشـةي       
مي يــدي، وةك كــوردة مي ييــةكان، لــةوةش الرميــان نيــة، بــةآلم هــةروةكو هةنــدَيك لــةو بةِرَي انــة ِروونيــان   

ي كـورديش هةيـة، مـةو ثشـووانة     كردةوة، مةطةر بةمـةسهومي موخالةسـةي وةربطـرين، مـةوة مي يـدي غـةير      
 وليان ناكا ، بؤية مَيمة بة باشي نازان  كة مـةو وشـةية زيـاد بكرَيــت، هـةروةكو لـة ثِرؤذةكـةدا هـاتووة         

زياد كردني مةو ِرؤذة كة لةضةند بِرطةيةك هاتووةو باس لة تـةدوميي شـةردي دةكـا ، يـةك،     (ل مي يدي )
ذةكـة ديـاري بكرَيـت، بـةِرَي ان مـةوان لةبـةر مـةوةي تـةدوميي تايبـةتي          دوو بةِرَي  ثَيشنياريان كرد كـةوا رٍِؤ 

خؤيان هةية، مةبَي مةو تايبة ةندييةي مةوان بثارَي ين، مةطـةر ِرؤذةكـةش ديـاري نةكـةين خؤيـان بـةثَيي       
مةو تةدوميةي خؤيـان ِرؤذةكـة ديـاري دةكـةن، هـةروةك لـة ِراثـؤرتي مةجلسـي ِرؤحـانيش هـاتووة، ِرؤذةكـة            
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ةكراوة، تةنها خؤيان بةثَيي تةدوميي خؤيان دياري دةكـةن، ثَيشـنيارَيكيش كـرا كـة وا كةمكردنـةوة      دياري ن
 هـةروةكو  بكـرَين،  كـةم  ثَيويسـتة  زؤرن، ِرؤذةكـان  كة بوو مةوة ثَيشنيارةكة زياتر ،ياخود زياد كردني رٍِِؤذةكان

 تايبة ةندييـةي  مةو ثاراستين بؤ ؤيان،خ بة تايبةتة جةذنانة مةو كردةوة، ِروونيان بةِرَي انةش لةو هةندَيك

 واب ا  ِرؤذانة مةو كردني زياد يان كردنةوة كةم دةستكاري كةوا هاتووة، رٍِؤحاني مةجلسي لةِراثؤرتي خؤيان،

 نـةك  بيثـارَي ين،  كـة  بـدةين  هـةولَ  مَيمـة  هةيـةتي  كـة  ثريؤزييـةي  مـةو  بؤنةكانيان با نية، مَيمة لةدةستةآلتي

 سةرمي ثشووي بة ساَليان سةري جةذني ِرؤذي كة بوو مةوة ثَيشنيار دوا بكةين، نيةكانيانمايي بؤنة دةستكاري

 ثةرلـةماني  بِريـاري  بِريـار  دةكـةين،  ثَيشـنيارة  لـةو  ثشتطريي مَيمةش دابندرَيت، كوردستان هةرَيمي هةموو بؤ

 هـةرَيمي  هـةموو  بـؤ  ميسـةر  ثشـووي  بـة  ِرؤذة مـةو  كـةوا  نيـة  الرميـان  مَيمـة  درا بـؤ  دةنطـي  مةطـةر  كوردستانة،

 لةبـةر  البـدرَيت  مـةبيَ  ماددةيـة  لـةو  بِرطةيـة  مةو درا، بؤ دةنطي مةطةر لةحاَلةتَيك بةآلم دابندرَيت، كوردستان

ــت، ســَييان تايبةتــة بــة بؤنــة مايينيةكــة كــةوا تايبةتــة بــة      بر مــةو مــةوةي ــك دَي طةيــة لــة ضــوار مــاددة ثَي
لَيرة هةَلبطريَيت، كة مةطةر تايبـة  كـرا يـان تـةعميم كـرا بـؤ       مي يدييةكان خؤيان، بؤية دةبَي مةو بِرطةية 

 .هةموو كوردستان، مةوة دةبَي لةو ماددةية البيَيت، حوكمَيكي تايبةتي بدرَيَ ، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو شَيروان، كاك
 :حةيدةري ناصح شَيروان بةِرَي 
   .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَي 

بؤ مةو دسانةي كة دكتؤرة ِرؤذان كردي، مَيمـة هةوَلمانـدا بةِراسـ  بةنيسـبة  سةدـةرةي سـَي و        مي اسةتةن
ضوار، لـة تـةدوميي شـةردي لـةمانطي نيسـان، حـةزمان كـرد تةحديـدي ِرؤذةكـة بكـةين، كـة ضـةندي مـانئ              

نـةبَيت،  ( ء االولاالربعرا )دةكا ، وتيان مَيمة، ناتوان  مةو رٍِِؤذة تةحديد بكـةين تـةنها بـة تةحديـد كردنـي      
نةبَيت، مةبَي بةم ِرؤذانة تةحديد بكرَيت، ضونكة ِرةنطـة سـاَل بةسـاَل ِرؤذةكـة سـةرق      ( اسمعة االول) ياخود

دةكا ، بؤية مَيمة ثابةنـدين بـةِرؤذي ضوارشـةمي يةكـةم، بةنيسـبة  جـةذني سـةري سـاَل، لـة ضوارشـةمي           
ذني بةِرؤذوو بـووني مي يـديش مَيمـة ثابةنـدين     يةكةم لة مانطي نيسان لة تةدوميي شةردي، بةنيسبة  جة

بة جومعةي يةكةم، لةمانطي كانوني يةكةمي تةدوميي شةردي، بؤيـة مَيمـة نـةمانتواني تةحديـدي ِرؤذةكـة      
 .بكةين، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني سةرموو
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كرد  لةدسةكاني بةِرَي ان دكتؤرة ِرؤذان و كاك شَيروان، ماددةي نؤ لة دانوني مةدةني عَيرادي، بؤ تةمكيد 

واتـة لَيـرةدا مَيمـة كـةناوي     ( حتسرب املواعيرد برالتقويم املريالدي مران يرنص القرانون علرى غرري  لرك          ) دةَلَيت
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كـةين، بـةآلم كـة دـانون ِرةلـةن      تةدوميي مي دميان هَينا ماناي واية ماطامان لَيية كـة بـة مـي دي مـيش دة    
ميقراري كرد، كة جةذنةكان يان بؤنةكان، بة تةدوميي شـةردي حسـاب بكرَيـت، مـةوة هـي  كَيشـةي دـانوني        

 .نيةو طوجناوة، لةطةَل دانوني مةدةني عَيرادي مةمة تةنها تةوزحيَيك بوو بؤ مةو بابةتة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيارَيك ها  كة زؤر لة خوشك و براكان ثشتيوانيان لَيكرد، كة جةذني سةري سـاَليان لـة   بةِرَي ان مَيستا 
كوردستان ببَيت بة ثشووي سةرمي، مةم ثَيشنيارة دةخةمة دةنطةوة، كَيـي لةطةَلدايـة بـا دةسـ  بَلنـد بكـا        

مي بـؤ هـةموو هـةرَيمي    تكاية ، سةرموون كَيي لةطةَلدا نية ، بةكؤي دةنئ وةرطريا، بـوو بـة جـةذنَيكي سـةر    
كوردستان، نةك تةنها بؤ مي يدي بؤ هـةموو دام و دةزطـا سةرميـةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان، كـاك عـةوني         

 .سةرموو
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اواز بكـةين بـة   مَيستا بابةتةكة جياواز بوو، مةطةر مةمر بفةرموون سةآلحية ان بدةنَي كة صياغةكةي جيـ 
 . سةدةرةيةكي جياواز، با لةمَيستاوة تةسبي  بكةين كة دةنطي لةسةر درا، واتة ماواي لَي دَيت

  0202لسنة )  (درار ردم                               
 :تعت  االعياد  واملناسبات املدرجة ادناه عطلة رمسية يف اقليم كوردستان لالئيزيديني: اواًل
د رأس السنة االئيزيدية واملصادف يومل االربعاء االول من كل قهر نيسران حسرب التقرويم الشررقي     يعت  عي-1

 .يومل واحد عطلة رمسية يف االقليم
 3رؤذي سَي شةممة ك 00/16/0616لة  7دانيشتين ذمارة 

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دية واملصادف يومل االربعاء االول من قهر نيسران برالتقويم الشررقي عطلرة     يعت  عيد رأس السنة االئيزي: اواًل
 .العراق –رمسية القليم كوردستان 

 :تعت  االعياد املدرجة ادناه عطلة رمسية يف االقليم لالئيزيديني: ثانيًا
 .من قهر تشرين االول امليالدي من كل سنة 13لغاية  7/16عيد مجايي من  -1
 .من قهر أب امليالدية من كل سنة 0يموز لغاية / 31صيف من عيد اربعينية ال -0
 .يومل صومل االئيزيديني ويصادف يومل اسمعة االول من قهر كانون االول بالتقويم الشرقي -3

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةس  بةرز  بةِرَي ان، مةوة طوَيتان لَي بوو، مَيستا طفتوطؤي لةسةر كرا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية

 .بكاتةوة  كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنئ ثةسند كرا، سةرموو
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 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .على جملس الوزراء واسهات  ات العالقة تنفيذ احكامل هذا القرار: ثالثًا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ان، كةس موداخةلةي هةية لةسةر مةوة  باوةِر ناكـةم، دةخيةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ        بةِرَي
 .بةرز بكاتةوة، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، بةكؤي دةنئ ثةسند كرا، سةرموو

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .وينفذ من تاريخ صدروره( وقائ  كوردستان)ا القرار يف اسريدة الرمسية ينشر هذ: رابعًا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، زؤر شتَيكي ميعتيادية، دةخيةينة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة، كـَي لةطةَلـدا         
ــرا، ميَ    ــند ك ــوثاس، بــةكؤي دةنــئ ثةس ــةرز بكاتــةوة  زؤر س ــ  ب ــت ثرؤذةكــة دةخةينــة  نييــة دةس ــتا طش س

دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس،            
بةكؤي دةنئ ثةسند كرا، ثريؤزبايي لة خوشك و برا مَي يديةكان دةكةين، كة سةر ساَليشـيان بـؤ جـةذنَيكي    

 ة بؤيان، مومَيدةوارين بةخؤشـي ذيـان ببةنـة سـةر، دووبـارة      سةرمي لة هةرَيمي كوردستان، مةوة جَيطاي رَي
ثريؤزباييان لَي دةكةين مومَيدةوارين زؤر ميستيفادةي لَي بكةن، دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ بةياني سةعا  

 .، بةخواتان دةسثَيرم خواتان لةطةَل(11)
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبداه                سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سي                       َيري ثةرلةمانسكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 8)لي دانيشتين ذمارة ثرؤتؤكؤ

 0202\02\07رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 



 023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 024 

 
  (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 07/02/0202 رَيكةوتي شةممةضوار

 -كوردســتان  يثةرلــةمان  07/16/0616رَيكــةوتي  شــةممةضوار رؤذي ثــَيش نيــوةِرؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَي  سرست عبد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارس ن باي  الاعي .د بةِرَي 
 .ستي خؤي بة( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(3)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(3)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بــةم  دا 07/16/0616ضوارشــةممة رَيكــةوتي ي ثــَيش نيــوةِرؤي رؤذي (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا   

 :شَيوةية بَيت
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هةرَيمي  - 1

 .عَيراق –كوردستان 
 –تان خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردس -0

 .عَيراق
 

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :، بةرنامةي كار07/16/0616، رؤذي دانيش  (3)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ي هــةموار كــراوي ســاَلي (1)نــاوخؤي ذمــارة  يةوثَيــِرلــة ( 06)ي مــاددةي (1)ي بــةثَيي حوكمــةكاني بِرطــة
ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثـَيش نيـوةِرؤ رؤذي ضـوار شـةممة     (11)ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (3)دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَيت 07/16/0616رَيكةوتي 

خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي   -1
 .عَيراق –كوردستان 

 –خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكاني طش  لة هةرَيمي كوردستان  -0
 .عَيراق
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لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي مـايف مـرؤظ و ليذنـةي نـاوخؤو ليذنـةي كؤمـةَلطاي مـةدةني دةكـةين          مَيستا داوا
كةرةم بكةن سةرموون بـؤ سـةر مةنصـة، ليذنـةي مـايف مـرؤظ، ليذنـةي نـاوخؤ، ليذنـةي كؤمـةَلطاي مـةدةني            

 .كةرةم بكةن، سةرموو
 :بةِرَي  ساالر حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ميدالةي ليذنةي مايف مرؤظ نةكراوةمةو ثرؤذةية 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة سةرموو

 :بةِرَي  دانا سعيد صؤيف
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةهةمان شَيوة مةو ثرؤذةية ماراستةي كؤمةَلطاي مةدةني نةكراوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كار بوو، مةمة ماراستةي ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ و    بةِرَي ان، ببوورن، مةمة خاَلي دووي بةرنامةي 
 .ليذنةي دارايي كراوة، تكاية كةرةم بكةن بؤ جَيطاي خؤتان، ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن سةرموو

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي كــة لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي مةنــداماني    ثـرؤذة ياسـاي دـةرةبوو كردنـةوةي راطرياوانــي بـَي ثاسـاوي ياسـاي       
 .ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة

 ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي
 :ماددةي يةكةم

دــةرةبوو كردنــةوةي هــةر كةســَيك كــة بــة طومــان دةســتطري دةكرَيــت و ثــب لــة مــاوةي ياســايي لــة زينــدان    
 .ردةضَيت و مازاد دةكرَيت، يان ثَيش مازاد كردني كؤضي دوايي دةكا دةهَيلَيرَيتةوةو دواتر بَي تاوان دة

 :ماددةي دووةم
 .دةرةبوو كردنةوة ماددي و مةعنةوي دةبَيت

 :ماددةي سَييةم
دةرةبووي ماددي لةاليةن ليذنةيةكي ثسثؤِرو شارةزا لـةبواري ياسـايي و مـايف مـرؤظ دةسـت نيشـان بكرَيـت،        

 .كةي لة زيندان دةرةبوو بكرَيتةوةبةثَيي ماوةي مانةوةي زيندانية
 :ماددةي ضوارةم

دةرةبووي مةعنةوي بكرَيتةوة بة طةِرانةوةي ماسة لة دةست ضووةكاني كاتَيك كة زيندان بووةو، طريِِانةوةي 
 .ناوبانطي كؤمةاَليةتي
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 :ماددةي ثَينريةم
اساوي سياسي، يـان ماسايشـي   هي  اليةنَيكي ح بي بؤي نيية زينداني هةبَيت، يان كةسَيكي دياري كراو بة ث

دةستطري بكا  و، مةطةر دةستطريي كرد، مةو كةسـة مـايف دـةرةبوو كردنـةوةي هةيـة، مـةو كـةس و        ( مةمين)
 .اليةنةش بةرثرسيارة لة دةرةبوو كردنةوةكة

 :ماددةي شةشةم
 .رَينمايي ثَيويست بؤ جَي بةجَي كردني مةم ياساية لة اليةن وةزارةتي ناوخؤ دةبَيت

 ثَيويست بؤ دةركردني مةم ياساية هؤكاري
لةبةر بووني ذمارةيةكي زؤر لة هاوواَلتيان كة لةسةر بريوِراي جياوازو بـة طومـان زينـداني كـراون و، بـةبَي      
تاوانبـار كــردن لــة زيندانــدا ماونةتــةوة، بؤتــة هــؤي زةرةرمةنــد بوونيــان لــة رووي مــاددي و مةعنةويــةوة،  

 .مرؤظ و رَي طرتن لة جياوازي بريوِراي سياسي، بؤية مةم ياساية دةرضووةهةروةها لة ثَيناوي ثاراستين مايف 
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :مَيستا ثرؤذةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 مشروع قانون تعويال املوقوفني بدون حجج قانونية
 :املادة االوىل

تفظ با يف السجن ملدة اكثر مرن الفررتات القانونيرة احملرددة ثرم تتربني       اي قخص يوقف على اساس الشك وحي
 .براءتا ويطل  سراحا، او يتوفى قبل ا الق سراحا، يعوض من قبل اةكومة

 :املادة الثانية
 .يعوض ماديًا ومعنويًا

 :املادة الثالثة
التعويال املادي على اسراس  تقومل سنة متخصصة وخبرية يف اجملاالت السياسية وجمال حقوق االنسان بتحديد 

 .مدة بقائا يف السجن
 :املادة الرابعة

 .يعوض معنويًا باعادة حقوقا املهدورة خالل مدة بقائا يف السجن م  اعادة اعتباره االجتماعي
 :املادة اخلامسة

لرريس الي جهررة حزبيررة ان يمتلررك سررجنًا او ان حتتجررز قخصررًا معينررًا حبجررة سياسررية او أمنيررة، فررأ ا قامررحل     
 .تجازه فأنا يستح  التعويال، وان اسهة القائمة حبجزه هي املسنولة عن تعوييفابأح

 :املادة السادسة
 .تقومل وزارة الداخلية بأصدار التعليمات اليفرورية لتنفيذ احكامل هذا القانون
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 االسباب املوجبة

الشرك وبقرائهم يف    بالنظر لتوقيف عدد كربري مرن املروا نني بسربب ارائهرم السياسرية املختلفرة او علرى اسراس         
السجن دون توجيا تهمة معينة اليهم، مما اصابهم باضرار مادية ومعنوية، لذا وألجل جاية حقروق االنسران   

 .واحرتامل االراء السياسية املختلفة، فقد صدر هذا القانون
بـة   جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، مَيستا راثؤرتي ليذنـةي ياسـايي بـة زمـاني عـةرةبي دةخوَينمـةوة سـةبارة        

 :ثرؤذةكة
 العراق _رئاسة برملان كوردستان / اىل

 تقرير اللجنة القانونية/ مل
ــةرمانان/18اجتمعررحل سنررة الشررنون القانونيررة بترراريخ      9/3/0616الكورديررة املصررادف ليررومل    0716/خ

العراق، املقدمل من قبرل   –امليالدية لدراسة مشروع قانون تعويال املوقوفني بدون حجج قانونية يف كوردستان
العدد القانوني العيفاء ال ملان واحملال اىل سنتنا بعد القرراءة االوىل لرا يف ال ملران جبلسرتا االعتياديرة املرقمرة       

 :وبعد الدراسة واملناقشة واملداولة توصلحل اللجنة اىل ما يأتي 09/10/0669يف ( 13)
انني الداخلية والدولية وان توقيرف  ان اة  يف اةرية من اةقوق االساسية املعرتف بها للفرد على صعيد القو

االنسان يف سياق االجراءات اسنائية عندما يكون متهمًا بإرتكاب جرميرة او غريهرا مرن االسرباب جرو مرن اقرد        
االجراءات املاسة بهذا اة  وان القوانني توصلحل اىل حقيقة مفادها بأن ال مناص من اللجوء يف بعرال االحيران   

 :لفرتة من الزمن للعديد من االعتبارات واملسوغات منهااىل حرمان الفرد من حريتا 
 .ح  اجملتم  وحاجتا اىل التعرف على اسناة وحماكمتهم وفرض اسزاء القانوني املقرر قانونًا عليهم -1
ضرورة من  املتهم من التأثري على جمريات التحقي  وقط  الطري  اماما للترأثري علرى جمريرات التحقير       -0

 .سرمية املرتكبة او  مس معاملها أو التاثري على الشهودباخفاء ادلة ا
ترضية اجملتم  والرأي العامل الذي يتطل  دومًا اىل وقوع مررتكيب اسررائم يف قبيفرة العدالرة ملرا يرنجم عرن         -3

 لك من  مأنينة يف نفوس افراد اجملتم ، وسا ان حرية االنسان وكرامتا مصانة والجيوز حرمران احرد منهرا    
اكها لذلك جيب ان يكون هناك ضمانات وضرورة احا ة هذا االجراء بالعديد مرن القواعرد الريت هري يف     او انته

اةقيقة والواق  ضمانات تهدف اىل ابقاء هذا االجراء يف جمراه الصحيح وضمن دائرة الغاية او الغايات اليت مت 
 .مشروعة السماح با من اجلها وعدمل اخلروج عنها واستخدامها يف اغراض اخرن غري

لذلك ترن سنتنا بان القوانني الو نية ملعظم بلدان العران تسرمح برالتوقيف وتيفر  القواعرد الريت حتكرم         -4
التوقيف ومعاملة املوقروفني وضرمان حر  الردفاع عرن انفسرهم وهرو حر  مقردس ومكفرول يف مجير  مراحرل             

قوانني، وليسحل هنراك يف كوردسرتان   التحقي  واحملاكمة وهو من املواضي  اليت حظيحل باهتمامل بالغ من لدن ال
سجن لالحزاب حبجز االقخاص حبجة سياسية وان قانون العقوبات عاسحل اسرمية السياسية فإ ا ثبرحل وجرود   
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مثل هذه السجون او ارتكبحل خمالفات بهذا الشركل فأنهرا تشركل جرميرة وانتهراك للقروانني تسرتوجب حماسربة         
 .ال وف  القواعد العامة للتعويالاسهة القائمة بها وهي املسنولة عن التعوي

فان اسواز الشرعي ينايف اليفمان فمن استعمل  1926لسنة ( 46)من القانون املدني رقم ( 0)وسوجب املادة 
 .حقا استعمااًل جائزًا ن ييفمن ماينشأ عن  لك من اليفرر

ز يف االحروال  ومن استعمل حقرا اسرتعمااًل غرري جرائز وجرب عليرا اليفرمان ويصربح اسرتعمال اةر  غرري جرائ            
- :اآلتية

 .ا ا ن يقصد بهذا االستعمال سون االضرار بالغري -أ
ا ا كانحل املصاحل اليت يرمي هذا االستعمال اىل حتقيقها قليلة االهمية حبيا التتناسب مطلقًا م  ما يصيب  -ب

 .الغري من ضرر بسببها
 .شروعةا ا كانحل املصاحل اليت يرمي هذا االستعمال اىل حتقيقها غري م -ج

وان املتهم برئ حتى تثبحل ادانتا والجيوز اةبس او التوقيف يف غرري االمراكن املخصصرة لرذلك وفقرًا لقروانني       
السجون املشمولة بالرعاية الصحية واالجتماعية واخلاضرعة لسرلطات االقلريم وحيظرر اةجرز والجيروز القربال        

او يف االحروال الريت جييرز فيهرا القرانون       على اي قخص او توقيفا بال سقتيفى امر صادر من قاضي او حمكمرة 
 .وسا أن القيفاء مستقل السلطان عليا لغري القانون

وتسرن واليرة احملراكم علرى مجير  االقرخاص الطبيعيرة واملعنويرة سرا يف  لرك اةكومرة وخترتص بالفصرل يف             
 .املنازعات واسرائم كافة

ا يتصف بالتأكيد تستوجبا مصلحة التحقير  وفر    وسا ان التوقيف سلب حرية املتهم فرتة من الزمن غالبًا م
 ضواب   وضمانات موجودة ومثبتة يف القوانني

كما ان احكامل االعمال غري املشروعة اليت تق  على النفس واملال واالحكرامل املشررتكة معاسرة بصرورة تفصريلية      
ل خررق للقرانون   ويف حالة حصو( 060و 064و 060وخاصة  030-130)ضمن احكامل القانون املدني املواد 

هناك ضمانات واردة يف قوانيننا لكيفية الطعن وللمطالبة بالتعويال املرادي واملعنروي ومنهرا قرانون العقوبرات      
املعدل، وقانون السرلطة   1971لسنة ( 03)، وقانون اصول احملاكمات اسزائية رقم 1909لسنة ( 111)رقم 

، والقرانون املردني رقرم    0663لسرنة  ( 14)م ، وقرانون جملرس الشرورن رقر    0667لسنة ( 03)القيفائية رقم 
الصادر عرن برملران    0661لسنة ( 00)، والقانون رقم 0663لسنة ( 01)، والقانون رقم 1921لسنة ( 46)

حيرا ألول مررة يف العرراق واملنطقرة تثبرحل مرادة        0660لسرنة  ( 3)كوردستان، وقانون مكافحة االرهاب رقم 
للمتهم باسرمية اإلرهابية الذي تثبحل برائتا ]يا تنص على انا للمطالبة بالتعويال للمتهم ح( 14)برقم 

عن التهمة املسندة اليا ح  املطالبة برالتعويال عمرا ةقرا مرن ضررر مرادي ومعنروي بسربب انتهراك حقوقرا           
 .االنسانية املنصوص عليها يف الدستور والقوانني
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بامكران اعيفراء ال ملران وسنرا متابعرة      ويف حالة اقخاص موقوفني بدون حجج قانونية وخالفًا للقانون فأنرا  
املوضوع ومراقبة التحقي  عن اسباب عدمل تنفيذ القوانني وخرقهرا، الن  لرك مرن صرميم مهرامهم، ويف حالرة       

 .وجود دليل على  لك نقرتح على رئاسة ال ملان تشكيل سنة ملتابعتا
نني النافرذة الريت تعراحل اةراالت الريت      فبوجود احكامل ومواد دستورية وقانونية ومنها دستور العراق والقروا  -2

تق  حتحل  ائلها فليسحل هناك حاجة اىل سن قانون بهرذا الشرأن حيرا لكرل مرن اوقرف او يوقرف بردون سربب          
مشررروع وخالفررًا للقررانون حرر  املطالبررة بررالتعويال وفرر  املررواد القانونيررة النافررذة لررذا تقرررتح اللجنررة وتوصرري  

 .لالسباب اعاله برفال املشروع
فيفل باال الع وعرض اصرل املشرروع ورأي اللجنرة القانونيرة بشرأنا علرى ال ملران للمناقشرة وابرداء          راجني الت

 م  التقدير. الرأي املناسب بشأنا والتصويحل عليا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة كوردي
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق_ةمانى كوردستانسةرؤكايةتى ثةرل/ بؤ

 ِراى لَيذنةى كاروبارى ياسايى/ بابة 
 9/3/0616ى كــوردى، رَيكــةوتى ِرؤذى 0716/خــةرمانانى/ى13ليذنــةى كاروبــارى ياســايى لــة بــةروارى  

 -زايينى، بؤ لَيكؤَلينةوةى ثـرؤذة ياسـاى دـةرةبوو كردنـةوةى ِراطرياوانـى بـَى ثاسـاوى ياسـايى لـة كوردسـتان           
 .وةعَيراددا كؤبووة

ثرؤذةكة لةاليةن ذمـارةى ياسـايى مةنـدامانى ثةرلـةمان ثَيشـكةش كـراوةو ثـاش خوَيندنـةوةى يةكـةمى لـة           
دواى . دا رةوانـةى لَيذنةكـةمان كـراوة   09/10/0669ى ِرؤذى (13)ثةرلةمان لـة دانيشـتنى ماسـايى ذمـارة     

 :مانةى خوارةوةلَيكؤَلينةوةو طفتوطؤ و ِرا طؤِرينةوة لةسةر ثرؤذةكة ليذنةكةمان طةيشتة مة
ماسى مازادى لةو ماسة بنةِرةتيانةية، كة بؤ تاكة كةس لةسـةر ماسـتى ياسـاكانى نـاوخؤو نَيـو دةوَلـةتى دانـى        

طرتنــى مــرؤظيش كاتَيــك بــة تَيــوةط نى تاوانَيــك، يــان بــة هؤكــارَيكى تــر تؤمــةتبار دةكرَيــت و،  . ثَيــدانراوة
ةو كةســة، كــة زيــان بــةو ماسانــةى دةطةيــةنَيت و،  ثَيرؤكردنــى تونــدترين رَيكــارى جينــامي لــة دةرهــةدى مــ 

 :  طةيشتونةتة راستيةك دةَلَيت
 :هي  ِرَيطايةك نيية لةوة زَيب، كة تا ماوةيةك لةبةر طةَد ثةندو هؤكار، لةوانةش

ماسى كؤمةَلطةو ثَيداويستى كؤمةَلطة بؤ دياري كردني تاوانباران و دادطـايى كردنيـان و سـةثاندنى سـ اى      -1
 .سةرياندا، بةثَيى ياسا ياسايى بة
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ثَيويستة تؤمةتبارةكة كاريطةرى لةسةر رَيكارةكانى لَيثَي ينةوة نةبَيت و دةبَيت ِرَيطاى ثـَي نـةدرَيت كـار     -0
لــة ِرَيكارةكــانى لَيثَي ــينةوة بكــا ، وةك شــاردنةوةي بةَلطــةكانى تــاوان، يــان ماســةوارةكانى بســِرَيتةوة، يــان   

 .كاريطةر لة شاهَيدةكان بكا 

يكردنى كؤمةَلطةو ِراى طشتى كة هةرطي  بة تةماية تاوانباران بكةونة دةستى عةدالة  كؤمةَلطا دَلنيـا  راز -3
بكا ، جا لةبةر مةوةى كة مازادى و كةرامةتى مرؤظـ ثارَي راوةو، ناشَيت نةكةس لَيـي بـَى بـةش بكرَيـت نـة      

لـة ِرَي ـكةى دروسـتى خؤيـدا و لـة       ثَيشَي  بكرَيت، لةبـةر مـةوة ثَيويسـتة ضـةند طةرةنتيـةك كـة ِرَيكارةكـة       
ضوارضَيوةى مامانج، يان مةو ماماجنانةدا رَيننةوة، كة ِرَيطاى ثَى دراوة بؤ مةو كـارةو، ناشـَيت لـةو ِرَيكارانـة     

 .زياتر بكرَيت و بؤ ماماجنى ترى نا ِرةوا بةكاربهَينرَين

تانى جيهـان ِرَيطـا بـة طـرتن دةدا  و     لةبةر مةوة لَيذنةكةمان ِراى واية كة ياساكانى نيشتمانى زؤربةى وآل -4
بن ينة بؤ حوكمى دةست بةسةر داطرتن دادةنَيت و مامةَلة لةطةَل طرياوةكان دةكا  و، ماسى خؤ ثاراستنيان 
مسؤطةر دةكا ، كة ماسَيكى ثريؤز و مسـؤطةرة لـة هـةموو دؤناغـةكانى لَيثَي ـينةوةو دادطـايى كردنـداو لـةو         

لـة كوردسـتانيش ح بـةكان بةندخيانـةيان نيـة خـةَلكى       . كى زؤرى ثَى دةدةنبابةتانةشة كة ياساكان طرنطية
مةطةر بوونى مةم جـؤرة  . تَيدا بطرن بةبيانووى سياسى، ياساى س اكانيش ضارةسةرى تاوانى سياسى كردووة

يستة طرتووخانانة بسةملَينرَيت، يان سةرثَي يةكى لةو جؤرة بكرَيت مةوة تاوان و ثَيشَي  كردني ياساية، ثَيو
مةو اليةنانة س ا بدرَين كة مةو كارة دةكةن، بةرثرسيشة لة دةرةبوو كردنـةوة بـةثَيى بن ـينة طشـتيةكانى     

 .دةرةبووكردنةوة

( اسرواز الشررعي ينرايف اليفرمان    ) 1921ى ساَلى (46)ذمارة ( املدني)لةياساى شارستانى ( 0)بةثَيى ماددةى 
 .زيانة زامن ناكا  كة لة مةجناميةوة ثةيدادةبَيت كةسَيك بة شياوى ماسى خؤى بةكار بَينَيت، مةو

بـة كارهَينـانى   . بـةكاربَينَيت، زةمانةتةكـةى دةكةوَيتـة سـةر    ( غري جام )كةسيكيش ماسى خؤى بة ناشياوى 
 (:غري جام )ماسيش لةم حاَلةتانةى خوارةوة دا ناشَيت 

 .اندن بةاليةنى تر نةبَيتمةطةر هي  مةبةستَيك لةو بةكارهَينانة نةبوو تةنيا بؤ زيان طةي -ع
مةطــةر مــةو بةرذةوةنديانــةى كــة لــة مــةجنامى بــةكارهَينان بــةدى دةهَينَيــت طرنطيــان كــةمب بــوو لــةو     -ب

 .زةرةرةى بةر اليةنةكةى تر دةكةوَيت بة هي  جؤرَيك هاوسةنطي لةنَيوانيان نةبوو
 .ان بهَينَيت نارِِةوا بَيتمةطةر مةو بةرذةوةنديانةى لة مةجنامي بةكارهَيناني ماسةكان بةدي -ج

نابَيت كةس بطريَيت، يان ِرابطريَيت، يان دةست بةسةر . تؤمةتباريش بَى تاوانة تاكو تاوانةكةى دةسةملَينرَيت
بكرَيــت بــةبَي ســةرمانى دادوةر، يــاخود دادطــا، يــان لــةو حاَلةتانــةدا نــةبَيت كــة ياســا ِرَيطــاى داوة، دادوةرى    

 .هي  دةسةآلتَيكى بةسةردا نيية سةربةخؤيةو لة ياسا بةو الوة
لةبةر مةوةى كة طرتن بـؤ ماوةيـةك مـازادى لـة تؤمـةتبار دةسـتَينَيت زؤر جـاران جـةختى لةسـةر دةكرَيـت           

 .وثَيويستة بؤ سةالمةتى لَيثَي ينةوة بةثَيى رَيكارو طةرةنتيانةي كة لة ياساكاندا هةن و ضةسثاون
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ونة سةر ذيان و موَلك و حوكمة هاوبةشةكانيش بةشـَيوةيةكى  هةروةها حوكمةكانى كارة ناِرةواكان كة دةكة
 060بةتايبةتيش لة  030-130}دوورودرَيذ لة ضوارضَيوةى حوكمةكانى ياساى شارستانيدا، لة ماددةكانى

 .ضارةسةر كراون  {060و  064و
انــة لَيــدان و مةطــةر الدانــيش لــة ياســاكاندا بكرَيــت، لةياســاكاناندا ضــةند زةمانــةتَيك هــةن بــؤ ضــؤنيةتى ت

 1909ى ســـاَلى (111)ياســـاى ســـ ادانى ذمـــارة : داواكردنـــى دـــةرةبووى مـــاددى و مةعنـــةوى، لةوانـــةش 
هـةمواركراو ، وياسـاى دةسـةآلتى    1971ى سـاَلى  (03)هةمواركراو، وياساى بنةماكانى دادطاى س ايي ذمـارة  

ــارة  ــاَلى (03)دادوةرى ذم ــارة   0667ى س ــوراى ذم ــةنى ش ــاى مةجنوم ــاَلى ى (14)، وياس ــاى 0663س ، وياس
ى ســاَلى (00)، وياســاى ذمــارة 0663ى ســاَلى (01)، وياســاى ذمــارة 1921ى ســاَلى (46)شارســتانى ذمــارة 

كة  0660ى ساَلى (3)كة لة ثةرلةمانى كوردستان دةرضوونة، ياساى بةرنطاربوونةوةى تريؤر ذمارة  0661
بــؤ داواكردنــى ( 14)بــة ذمــارةي مــاددة يةكــةجمارة لــة عَيــراق و لــة ناوضةكةشــدا ماددةيــةك دةضةســثَيت  

هةر كةسَيك بة تاوانى تـريؤر تؤمـةتبار بكرَيـت و، بـَى تـاوان دةرب ـَيت لـةو        : )دةرةبوو، دةدةكةشى مةمةية
تؤمةتةى كة خراوةتة ثاَلى، ماسى داوا كردنى دةرةبووى هةية لةبِرى مةو زيانة ماددى و مةعنةويانةى ثَيي 

مرؤظايةتيةكانى ثَيشَي  كراوة مةو ماسانةى كـة دةدـةكانيان لـة دةسـتوورو      كةوتووة، بةهؤى مةوةى كة ماسة
ــاتووة  ــاكاندا ه ــا        (ياس ــةوانةى ياس ــايى و بةثَي  ــاوَيكى ياس ــةبَى ثاس ــرياون ب ــةبوون ِراط ــانَيك ه ــةر كةس ، مةط

 مةندامانى ثةرلةمان و لَيذنةكان بؤيان هةية بةدواداضوونى بابةتةكـة بكـةن و ضـاودَيرى كردنـى جَيبـةجىَ     
ــةر         ــدا مةط ــة حاَلةتَيك ــة، ل ــةرةكى ثةرلةمان ــةركى س ــة م ــونكة مةم ــةن، ض ــةوة بك ــاكان و لَيكؤلين ــى ياس كردن
بةَلطةيةك هةبَى لةسةر سةملاندنى مةوةي كة مةو كةسةى كة بةبَى هي  ثاسـاوَيكى ياسـايى بةنـدكراوة مـةوا     

 .داضووني مةم بابةتة لةم بوارةدامَيمة ثَيشنياز دةكةين بؤ سةرؤكايةتى بة ثَيكهَينانى ليذنةيةك بؤ بةدوا 
لةبةر بوونى حوكم و ماددةى دةستوورى و ياسايي، لةوانة دةستوورى عَيراق و ياسا كـار ثَيكراوةكـان كـة     -2

مةم حاَلةتانة ضارةسةر دةكةن، كةواتة هي  ثَيويست ناكا  ياسـايةك بـؤ مـةم مةسـةلةية دابنرَيـت، ضـونكة       
َى هـؤى ِرةوا و بــة ثَي ــةوانةى ياسـا، مــةو كةسـة مــاسى داواكردنــى    هـةر كةســَى طـريا بَيــت، يــان بطريَيـت بــةب   

دةرةبووى هةية، بةثَيى ماددة ياسايية كارثَيكراوةكـان، لةبـةر مـةوة ليذنـة ثَيشـنياز دةكـا  و رادةسـثَيرَيت،        
 .لةبةر مةو هؤيانةى سةرةوة، ثرؤذةكة رة  بكرَيتةوة

لةبارةيـةوة بفـةرموون ةرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمان بـؤ        بؤ ماطاداريى و مةسَلى ثرؤذةكةو راى ليذنةى ياسـايى 
 .تاوتوَى كردن و دةربِرينى ِراى طوجناو لة بارةيةوة و دةنطدان لةسةرى، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ناوخؤ كةرةم بكةن بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتتان

 :بةِرَي  الاعي  حممود عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –بةِرَي  سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان  /بؤ
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 راثؤرتي ليذنة/ ب
( 11,36)سـةعا    0/4/0616ليذنةي نـاوخؤ كؤبوونـةوةي خـؤي سـازدا لـة رؤذي سـَي شـةممة رَيكـةوتي         

سةبارة  بة ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي، كة ماراسـتةي ليذنةكـةمان كـرا    
، لة كؤبوونةوةي ماسايي 36/10/0669لة رَيكةوتي ( 011)ةن بةِرَي تانةوة بةنووسراوي ذمارة بوو لة الي

، دواي خوَيندنــةوةي يةكــة يةكــةي ماددةكــاني 10/4/0616ليذنةكــةمان لــة رؤذي دوو شــةممة رَيكــةوتي 
ري ليذنةكـةمان بـةم   ثرؤذة ياساكة، بؤ جاري دووةم و ماَلوطؤِر كردني بريو ِراو وتووَيذي سراوان، راو ثَيشـنيا 

 :شَيوةيةي خوارةوة دةخةينة روو
 .ليذنة سةبارة  بة طرنطي بابةتةكة، ثشتطريي ثرؤذة ياسايةكة دةكا  -1
 .ليذنة هي  تَيبينيةكي لةسةر ماددةكاني يةك و دوو و سَي و ضوار نيية -0
 :سةبارة  بة ماددةي ثَينج، ليذنة ثَيشنياز دةكا  بةم شَيوةية بَيت -3
يةنَيكي ح بي بؤي نيية زينداني هةبَيت، يان كةسَيكي دياري كراو بة ثاساوي ياسايي، يان ماسايشي هي  ال)

مــةمين دةســتطري بكــا ، مةطــةر دةســتطريي كــرد، مــةو كةســة مــايف دــةرةبوو كردنــةوةي هةيــة، مــةو كــةس و  
 (.حكومة  اليةنةش بةرثرسيار دةبن بةرامبةر بة ياساو دةرةبوو كردنةوةكةشي دةكةوَيتة مةستؤي

 :سةبارة  بة ماددةي شةش، ليذنة ثَيشنيار دةكا  بةم شَيوةية بَيت -4
رَينمايي ثَيويست بؤ جَي بةجَي كردني مـةم ياسـاية كـة لـة اليـةن مةجنومـةني وةزيـران دةبَيـت، ثَيويسـتة          )

 .ندالةطةَل رَي ما(. لةسةر مةجنومةني وةزيران و اليةني ثةيوةنديدار مةم ياساية جَي بةجَي بكةن
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ليذنةي دارايي راثؤرتي خؤتان ةوَيننةوة

 :بةِرَي  ماراس حس  حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 06/9/0616لـة  ( 22)مَيمةش راثؤرتةكةمان رةوانةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة بةنووسراوي ذمارة 
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة

 06/9/0616، رَيكةوتي (07)كاروباري مابووري، كؤنووسي ذمارة  ليذنةي دارايي و
دةربـارةي رةمـي    36/10/0669لـة   011ماماذة بةنووسراوي بةِرَيوةبةرايةتي كاروبـاري ثةرلـةمان ذمـارة    

ليذنةمان لةسةر ثرؤذة ياساي دـةرةبوو كردنـةوةي راطرياوانـي بـَي ثاسـاوي ياسـايي، ليذنةكـةمان بـة مامـادة          
و، دواي لَيكؤَلينةوة  06/9/0616ي خؤي مةجنامدا، لة بةرواري (07)نداماني كؤبوونةوةي بووني طشت مة

 :لة ثرؤذة ياساي ناوبراو، ليذنةكةمان طةيشتة مةم بِريارانةي خوارةوة
ليذنةكةمان دةداودةق ثشتطريي لة بريؤكةي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي دةكـا  بـة   -1

 .تين مايف مرؤظ و سةروةري ياسامةبةس  ثاراس
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مةو زانياريية بةراييانةي كة لةالي ليذنةي دارايية، مـةم دؤخـة ثَيشـب لـة ياسـاي شارسـتانيدا ضارةسـةر         -0
 .كراوة، هةروةها راثؤرتي ليذنةي كاروباري ياسايي ماماذةي بةو دؤخة داوة

شب بة ياسا ضارةسـةر نـةكراوة، مـةوة ليذنـةي     مةطةر سةملَينرا كةوا مايف راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي ثَي -3
دارايي ثشتطريي دةكا  لة هةر ثرؤذة ياسايةك بؤ دةرةبوو كردنـةوةي راطرياوانـي بـةبَي هـي  بةهانةيـةكي      

 .ياسايي، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي، كة رةمـي جيـاواز هةيـة،    سوثاس بؤ جةنابتان، بةِرَي ان، ديارة لة راثؤرتةكان، هي ياسايي و ناوخؤ و داراي
ليذنـةى دارايـى و نـاوخؤ هةيـة، وة      و لـة بؤضـووني   لة هةمان كاتدا مةو ثرؤذةية زؤر زؤر طرنطةو ميختـي 

مةمةش ثةيوةندى بة طشت تاكَيكى مةم هةرَيمةوة هةية، مَيمة دةمانةوَى لة هةرَيمى كوردستان مرؤظ مـازاد  
اسـتى مـةو حةدـةى بـة جـوانى ورد نةكردووةتـةوة، ميدتمالـة        بَيت، زوَلمـى َد نـةكرَيت، لـة ثرؤذةكـةش بةرِ    

لةطةَل هةندَيك بابةتى ياسايى تةنادوزا  هةبَيت، باس لـة زينـدانى سياسـى دةكـا  لـةناو كوردسـتان، هـي         
دادطايةكى مَيمة بةناوى سياسةتةوة كةس موجازا  ناكا ، مَيمة ميدباممان بؤ ِرةمى مةو خوشـك و برايانـة   

لة رةميان دةكا  جَيى ميدبامة، بؤية مَيمة لة سةرؤكايةتى بة طرنطمان زانى مةم ثرؤذةيـة  هةية و تةعبري 
دووبارة بطةِرَيتةوة بؤ مةوةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى نـاوخؤ و ليذنـةى دارايـى ِراثـؤرتَيكى موشـتةرةكيان      

ريا مَيمـة مةمـة  دةخةينـة    هةبَيت، وةزياتر ديراسةتى بكةن بؤ مةوةى مةعارز نةبَيت لةطةَل دانونةكان، مين
بةر دةنطدانةوة، كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة  مـةوة ثَيشـنيارى سـةرؤكايةتية، حةزدةكـةن دةنطـى      
بؤ مةدةن، مةطةر دةنطى بؤ نادةن، مةوا دةنطى بؤ مةدةن، مةطةر دةنطى بؤ دةدةن بؤ مةوةى ليذنةكان زياتر 

وردى بكةنةوة، بؤ مةوةى شتَيك بَيت تاكى مةم هةرَيمة زوَلمـى َد  دابنيشن، باشب دةوَلةمةندى بكةن، باشب 
نةكرَيت، زؤر سوثاس، رجامةن لة وةختى تةسويت ني امى نيـة، مـيب لـةم دةديقةيـةوة هـي  كاتَيـك لـة لـة         

ني امى نية، كَى لةطةَلة، دةستى بةرز بكاتةوة  كَى لةطةَل دانية  بة كؤى دةنئ بِريـار درا  . وةختى تةسويت
ــة ــاَلى     م ــؤ خ ــتا  ب ــارة، مَيس ــةكان دووب ــؤ ليذن ــةوة ب ــة بطةِرَيت ــة    0و ثرؤذةي ــةن مةم ــار، رجام ــةى ك ى بةرنام

ثةرلةمانة ميدبامم بؤ طشتتان هةية، مسوَلَيك هةية ميلتيـ ام بـة ني امةكـة دةكةينـةوة، بـةِرَي ان ليذنـةى       
كةن، زؤر سـوثاس، مَيسـتا داوا   ماسى مرؤظيش مةو ِراثؤرتةى ماراستة بكرَيت، بؤ مةوةى مةوانيش ديراسةى ب

لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ماسى مرؤظ و ليذنةى ناوخؤ و كؤمةَلطاى مةدةنى كةرةمكةن سةموون بؤ مَيـرة،  
 .ليذنةى ياسايى كةرةمكةن سةرموون

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 (ونةوة طشتيةكانثرؤذة ياساي ِرَيكخستنى خؤثيشاندان و كؤبو)
بةِرَي ان دوو ثرؤذة ثَيشكةش كراوة، هةردوو ثررؤذة لةاليةن ذمارةى ياسايى مةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش 

 :كراوة، مةوة ثرؤذةى يةكةمة
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 ثرؤذة ياساي ِرَيكخستنى خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتيةكان

 
 :ماددةى يةكةم

 :اتن ماناكانى بةرامبةريانة لةم ياسايةدامةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة لة هةرشوَينَيك ه
 .وةزيرى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان: وةزير

 .ثارَي طار ـ داميقام ـ بةِرَيوبةرى ناحية: سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى
مــةو كؤبوونةوةيــة كــة بــؤ مةبةســتَيكى ديــاريكراو  ســاز دةدرَى كــة شــَيوةيةكى طشــتى : كؤبوونــةوةى طشــتى

 .هةبَيت
بوونةوةيةكى ِرَيكوثَيكة يان نيم ة ِرَيكوثَيكى خةَلكة بة شَيوةيةكى ماشتيانة لـة مةيـدان و   كؤ: خؤثيشاندان

شةدام و شوَينى طشتى دةِرؤن بة مةبةستى خوَلقاندنى ِرايةكى طشتى يةكطرتوو بؤ بةديهَينانى مةبةستَيكى 
 .دياريكراو

ــدار  ــةنى ثةيوةندي ــة دا    : الي ــتةوخؤى ب ــدى ِراس ــة ثةيوةن ــة ك ــةو اليةنةي ــان   م ــاندةر ي ــةكانى خؤثيش خوازيي
 .كؤبوونةوةكانةوة هةية

 :ماددةى دووةم
 .ـ وةزير دةسةآلتى مؤَلةتدانى كؤبوونةوةى طشتى و خؤ ثيشاندانى هةية1
ـ وةزير بؤى هةيـة هـةموو يـان هةنـدَيك لـة دةسـةآلتةكانى كـة بـة ثَيـى مـةم ياسـاية ثَييـدراوة بـدا  بـة               0

 .ان لةناو يةكةى كارطَيرى خؤى بة سةرمانَيكى وةزارىسةرؤكايةتى يةكةى كارطَيرى  هةريةكةي
ـ ناشَى كؤبوونةوةى طشتى يان خؤثيشاندان  ِرَيك ةرَيت بةر لة ثَيشكةش كردنى داواكارييـةك بـؤ وةزيـر    3

 .يان مةوةى دةسةآلتى ثَيدةدا  و  وةرطرتنى ِرةزامةندى بة نووسراو
هةية داواكـاري ِرَيكخسـتنى كؤبوونـةوة طشـتيةكة يـان       ـ وةزير يان مةو كةسةى دةسةآلتى ثَي دةدرَيت بؤى4

خؤثيشاندانةكة رة  بكاتةوة، مةطةر بةِراستى بؤى دةركةو  زيان بة سيستةم و مادابى طشـتى دةطةيـةنَى و   
 .ِراطةياندنى دةدةغةكردنةكةش  بة نووسراو دةبَيت

ة لة بِريـارى وةزيـر يـان مـةوةى     ـ ليذنةى ِرَيكخستنى كؤبوونةوةى طشتى يا خؤثيشاندانةكة بؤى هةية تان2
ِرؤذ لــةِرؤذى  3دةســةآلتى ثَيــدةدا  لــةالى دادطــاى تــَى هةَل ــوونةوةى ناوضــةى ثةيوةنــدار بــدا  لــةماوةى   

 .ِراطةياندنى و بِريارى دادطاش يةك كةرةوةية
ؤنـةى  ـ دةرضوونى خةَلكةكة بة شَيوةيةكى تاك ياخود بة كؤمةَل بؤ مةيدان و شةدام و شوَينى طشتى لة ب0

ــن لــة وةرطرتنــى           ــةتى بــةدةر دةب ــى داب و دةســتوورى خؤجَيي ــايينى بــة ثَي ــتمانى  و نةتــةوةيى و م نيش
 .ِرةزامةندى

 :ماددةى سَييةم
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ـ داواكارى ِرَيكخستنى كؤبوونةوةى طشـتى يـان خؤثيشـاندان لةاليـةن  ليذنةيةكـةوة ثَيشـكةش دةكـرَى كـة         1
ياسـاييةوة شـياو بـن، مةمـةش بـةر لـةوادةى ديـاريكراو         كةس كـةمب نـةبن و لـةِرووى    3نوَينةريان بن و لة 

 .كاتذمَير و دةبَى لةمةش رؤذانى ثشووى سةرمى ِرةضاو بكرَيت 43دةبَيت بةالنى كةم بة 
ـ داواكارييةكة دةبآ ناو و ناونيشان و واذووى ليذنةى سةرثةرشتيارى رَيكخستنى كؤبوونةوة طشـتيةكة يـا   0

دةرخستنى ماماجنيان لةو كارة و دةبَى رَيـرةو و كـا  و و شـوَينى ديـارى      خؤثيشاندانةكة بطرَيتة خؤ لةطةَل
 .كراو ديارى بكرَيت

ـــ مةطــةر وةآلمــى مــةو داواكارييــةى كــة لةاليــةن ليذنــةى نــاوبراو لــة بِرطــةى يةكــةمى مــةم ماددةيــة دواى  3
ةمة مةوة دةطةيةنَى كـة  كاتذمَير لة ِرؤذى ثَيشكةش كردنى داواكارييةكة وةآلم نةدرايةوة م 43تَيثةِربوونى 

 .نيشاندراوة ِرةزامةندى لةسةر رَيكخستنى كؤبوونةوة طشتيةكة يا خؤثيشاندانةكة
 :ماددةى ضوارةم

ـــ ح بــة سياســيةكان و ِرَيكخــراوة جةماوةريــةكان و ســةنديكا و يــةكَيتى و كؤمةَلــةكان، لــة ِرَيكخــراوة          1
يـة خؤثيشـاندان و كؤبوونـةوةى طشـتى مـةجنام      مؤَلةتدراوةكان بة شَيوةيةكى ياسـايى و كةسـةكان بؤيـان هة   

 .بدةن دواى وةرطرتنى ِرةزامةندى نووسراو
 .ـ ثَيويستة لةسةر هَي ى ماسايشى ناوخؤ طرنطى بة بة ثاراستنى خؤثيشاندةران و كؤبوونةوةكان بدةن0
بطـرن بـؤ   ـ ثَيويستة لةسـةر اليـةنى ثةيوةنـدار طـوَى لـة داخوازييـةكانى خؤثيشـاندةران و كؤبوونـةوةكان         3

 .ؤياندؤزينةوةى ضارةسةرى شياو ب
 :ماددةى ثَينريةم

وةزير يان مةو كةسةى دةسةآلتى ثَيدةدا  دةبَيت هةموو كارَيكى ثَيويست مةجنام بدا  بؤ ثارَي طارى كـردن  
لة سيستةم و مادابى طشتى و ثاراستنى كةسةكان و ماَل و سـامانى  طشـتى بـة تايبـةتى لـة كـاتى رَيكخسـتنى        

 .طشتيةكان يا خؤثيشاندانةكان ةوةكؤبوون
 :ماددةى شةشةم

ـ هةَلطرتن و هةبوونى ضةك يا مـاددةى تةدينـةوة يـان ذةهـراوى يـا سـووتَينةر لةاليـةن بةشـداربووان لـة          1
 .كاتى ِرَيكخستنى كؤبوونةوة طشتيةكان يا خؤثيشاندانةكان بة تةواوى دةدةغة دةكرَيت

ة هـةر كةسـَيك بطـرن كـة ضـةكيان بـة ماشـكرا هـةَلطرتبَى يـا بـة           ـ هَي ةكانى ماسايشى ناوخؤ دةبَى ِرَيطة لـ 0
نهَينى يان هةر مامَيرَيكى بريندار كةر ياخود مةو ماددانةى كة لة برطـةى يةكـةمى مـةم ماددةيـةدا هـاتووة      
هةَلطرتبَيت ب َيتة نا ِرَيكخستنى كؤبوونةوة طشتيةكان يا خؤثيشـاندانةكان و مـاسى مـةوةيان هةيـة هـةموو      

 .بدةنياساييان لة بةرامبةريان مةجنام كارَيكى 
 :ماددةى حةتةم

ـ نابَى كؤبوونةوةى طشتى يان خؤثيشاندان تـاكو دواى رؤذمـاوا بـوون يـا مـةو كاتـةى كـة بـؤى دةستنيشـان          1
 .كراوة بةردةوام بَيت
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ة ـ وةزير يان مةوةى دةسةآلتى ثَيـدةدا  بـؤى هةيـة سـةرمان دةربكـا  بـة بـآلوة لَيكردنـى خؤثيشـاندانةك         0
ياخود كؤبوونةوة طشتيةكة، لة كاتَيكدا كة لة ضوارضَيوةى طشتى مةم مةبةستةى بؤى سازدراوة يـاخود مـةو   

 .كاتةى كة بؤى دةستنيشان كراوة دةرب َيت
 :ماددةى هةشتةم

مةطةر هَي ةكانى ماسايشى ناوخؤ لة بآلوة ثَيكردنـى كؤبوونـةوةكان يـا خؤثيشـاندةرةكان لةطـةَل مـةوةى كـة        
كراوة بآلوةى َد بكةن و هةر مكوِر بوون و سووربن لةسةرى مةوةى كة بؤيان هةيـة مـةو كارانـةى    داوايان لَي

 .خوارةوة مةجنام بدرَى
 .ـ رشانديان بة سؤندةى ماو1
ـ بةكارهَينانى ماددةى سرمَيسـك ِرذَيـن يـاخود هـؤى تايبـةتى ديكـة كـة شـَيوةيةكى شارسـتانى هـةبَيت بـؤ            0

 .و بةشداربووانى كؤبوونةوة طشتيةكان بآلوةثَيكردنى خؤثيشاندةران
ـ طرتنى مةو كةسانةى ماذاوة بةرثا دةكةن لة كاتى كؤبوونةوةى طشتى يا خؤثيشاندان لةطـةَل مةجنامـدانى   3

 .كارى ياسايى ياخود ِرَيكارى ياسايى لة بةرامبةريان
 :ماددةى نؤيةم

يستةم و مادابى طشـتى تَيكـدرا يـاخود    مةطةر لة كاتى كؤبوونةوةى طشتى يان خؤثيشاندان بارى ماسايش و س
زيان بة خةَلكى تر و بة ماَل و سامانى طشـتى يـان تايبـةتى طةيشـت يـان خؤثيشـاندان يـاخود مةوانـةى كـة          
كؤبوونــةوةى طشــ  مــةجنام دةدةن بــةكارى مــةو كةســانةى ثَيــى هةَلســاون لــة مامــاجنى خؤيــان اليانــدا مــةوا  

ن يــان خؤثيشــاندانةكان بةرثرســياريةتى تــةواوى ياســاييان     داواكــارانى رَيكخســتنى كؤبوونــةوة طشــتيةكا   
دةكةوَيتة مةستؤ بة هاوكارى و دةستةبةركردن لةطةَل مـةو كةسـانةى بوونةتـة هـؤى ِروودانـى مـةو زيانانـة        

ةر بـة ثَيـى   دةبَى دةرةبووى مةو زيانانةى كة لَييان كةوتووة بكةنةوة و ِرَيكارى ياسايى لة حةديان بطرَيتةبـ 
 .كراوةكانياسا كارثَي

 :ماددةى دةيةم
 0ـ هةر كةسَيك سةرثَي ى حوكمةكانى مةم ياساية بكا  س ا دةدرَيت بة بةنـدكردن بـؤ ماوةيـةك كـة لـة      1

مانئ تَيثةر نةكا  و يان غةرامةيةك لة ثةجنا هةزار دينار كةمب نةبَى و لة ثَينج سةد هةزار دينار زيـاتر  
هـةزار دينـار كـةمب نـةبَى و لـة       26زيندانيةكة و غةرامةكـةش   مانئ تَى ثةِر نةكا  ماوةى 0لة . )نةبَيت
 (.هةزار دينار زياتر نةبَيت يان بة هةردوو مةو س اية س ا دةدرَيت 266

ـ لةكاتى بةكارهَينانى توندوتيذى يان هَي  يان زيان طةياندن بة كةس  و موَلـك و مـاَلى طشـتى و تايبـةتى     0
ى يــاخود خؤثيشــاندانةكة مــةوا سةرثَي ــى كــةر بــة ثَيــى ياســاي  لةاليــةن بةشــداربووانى كؤبوونــةوةى طشــت

 .دةدرَيت س اكانى  كارثَيكراو  بة طوَيرةى بارةكة س ا
 :ماددةى يازدةم
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ـ لةو حاَلةتةى كة هَي ةكانى ماسايشى ناوخؤ سـنوورى بـةكارهَينانى دةسـةآلتيان بةزانـد بـة بـةكارهَينانى       1
ن يان خؤثيشـاندةران، مـةوا كـارى ياسـاييان بةرامبـةر دةكرَيـت بـة        هَي ى لةِرادة بةدةر لة دذى كؤبوونةوةكا

 .ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان
ـ حكومة  دةبَى دةرةبووى مةو زيان لَيكةوتوانة بكاتـةوة كـة لـة مـةجنامى بةزانـدنى هَي ةكـانى ماسايشـى        0

لــة دادطــاى تايبــة   طشــتى ســنوورةكان دةبــةزَينن و مــةو مةركــةى ثَييــان ســثَيردراوة بــة ثَيــى بِريارَيــك كــة 
 .جَي بةجَى دةكرَيت دةردةضَى

 :ماددةى دوازدةم
بؤ  حوكمةكانى مةم ياساية لةسةر هةموو بارةكانى مانطرتن و ثةناطريى ثيادة دةكرَيت لة كاتى دةرضوونيان

 .مةيدان و شةدامة طشتيةكاندا
 :ماددةى سَي دةم

 .اية ِرَيك ةرَيَتةوانةى حوكمةكانى مةم ياسنابَى هي  كؤبوونةوةيةكى طشتى يا خؤثيشاندانَيك بة ثَي 
 :ماددةى ضواردةم

 .كانى مةم ياساية جَى بةجَى بكا ثَيويستة مةجنومةنى وةزيران حوكمة
 :ماددةى ثازدةم

كمــةكانى مــةم ياســاية وةزيـرى نــاوخؤ بــؤى هةيــة ِرَينمـايى ثَيويســت بــؤ ماســانكارى جــَى بـةجَى كردنــى حو   
 .دةرب وَينَى

 :ماددةى شازدةم
 .جَى بةجَى دةكرَيت( وةداميعى كوردستان)مةم ياساية لةِرؤذى بآلوكردنةوةى لة ِرؤذنامةى سةرمى 

 هؤية ثَيويستيةكانى دةرضوواندنى مةم ياساية
ســةبارة  بــة نــةبوونى ياســايةكى تايبــة  بــؤ ِرَيكخســتنى بارةكــانى خؤثيشــاندان و كؤبوونــةوةى طشــتى و    

َينانــةدى ذيــانى دميــوكراتى و لــة ثَينــاوى طؤِرانكــارى كؤمــةَلطاى   مــانطرتن و ثــةناطريى بــؤ دابــ  كردنــى ه 
شارستانى و ِرَي طرتنى مازادى و ماسةكانى مرؤظ لة ثَيناوى دةربِرينى ِراى جةماوةر و دةرخسـتنى داواكاريـة   

ى ِرةواكانيان بة شَيوةيةكى ماشتيانة و ِراستةوخؤ دوور لة ماذاوة بؤ ثاراسـتنى بةرذةوةنـدى طشـتى و تايبـةت    
لة هةموو زيانَيك و ِرةضاو كردنى ثرةنسيثة دةستووريةكان لة كوردستان و ثرنسيث و ِرَيسـا دةوَلةتيـةكانى   

 .ثةيوةندار بة ماسةكانى مرؤظ، مةم ياساية دةرضووَينرا
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عونى سةرموو

 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .ةثرؤذةكة بة زمانى عةرةبى دةخيوَينمةو مَيستا
 
 

 مشروع قانون تنظيم املظاهرات واالجتماعات العامة
 

 :املادة االود
 :يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون املعانى املذكورة ازاءها

 .وزير داخلية اقليم كوردستان: الوزير
 .لقائمقامل ر مدير الناحيةاحملافظ ر ا: رئيس الوحدة االدارية

 .التجم  الذن يتم تنظيما لتحقي  غرض معني  ن  اب  عامل: االجتماع العامل
مج  منظم أو قبا منظم من الناس يسري بشكل سلمى فى امليادين والشوارع واالماكن العامة يهدف : املظاهرة

 .اىل خل  ران عامل موحد لتحقي  غرض معني
 .القة املباقرة سطالب املتظاهرين او اجملتمعنياسهة  ات الع: اسهة املعينة
 :املادة الثانية

 .ر للوزير سلطة اجازة االجتماع العامل أو املظاهرة1
ر للوزير ختويل مجي  او بعال الصرالحيات املمنوحرة لرا وفر  هرذا القرانون لرؤسراء الوحردات االداريرة كرل           0

 .ضمن وحدتا االدارية بامر وزارن
ماع العامل او املظاهرة اال بعد تقديم  لب اىل الوزير  او من خيولا واستحصال املوافقرة  ر الجيوز تنظيم االجت3

 .التحريرية
ر للوزير او من خيولا ان يرفال  لب تنظيم االجتماع العامل او القيامل باملظاهرة ا ا حتق  لديرا بانهرا سروف    4

 .ختل بالنظامل واالداب العامة  ويتم ابالغ الطلب باملن  حتريريا
للجنررة تنظريم االجتمرراع العرامل واملظرراهرة االعررتاض علررى قررار الرروزير او مرن خيولررا براملن  لرردن حمكمررة       رر  2

 .استئناف املنطقة املختصة خالل ثالثة ايامل من تاريخ التبليغ ويكون قرارها باتا
عامرة فرى   ر يستثنى من حصول املوافقة خرروج النراس افررادا  او مجاعرات اىل امليرادين والشروارع واالمراكن ال       0

 .املناسبات الو نية والقومية والدينية  بقا لالعراف احمللية السائدة ولالغراض اعاله فق 
 :املادة الثالثة

ر يقدمل  لب تنظيم االجتماع العامل او املظاهرة من قبل سنة يمثلهم ال تقرل عرن ثالثرة اقرخاص متمرتعني      1
واربعني ساعة على االقل على ان يرعى فرى  لرك أيرامل     باالهلية القانونية قبل املوعد املعني الجراءها بثمانية

 .العطل الرمسية
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ر ان يتيفمن الطلب امساء وعناوين وتواقي  اللجنة املشررفة علرى تنظريم االجتمراع العرامل أو املظراهرة وبيران        0
 .الغاية منها وحتديد مسارها والزمان واملكان احملددين

اللجنة املشار اليها فى الفقرة االوىل من هرذه املرادة بعرد انقيفراء     ر ا ا ن يتم الرد على الطلب املقدمل من قبل 3
 .مثانية واربعني ساعة من تاريخ التقديم تعت   لك موافقة على تنظيم االجتماع العامل او املظاهرة

 :املادة الرابعة
ظيمرات اجملرازة   ر لالحزاب السياسية واملنظمات اسماهريية والنقابات واالحتادات واسمعيات وغريهرا مرن التن  1

 .قانونا ولالفراد القيامل باملظاهرات وتنفيذ االجتماعات العامة بعد استحصال املوافقة التحريرية
 .ر على قون االمن الداخلى االهتمامل حبماية املتظاهرين او اجملتمعني0
 .بة جار على اسهات املعنية االستماع اىل مطالب املتظاهرين او اجملتمعني الجياد اةلول املناس3

 :املادة اخلامسة
على الوزير او من خيولا اصردار االوامرر باخترا  مجير  االجرراءات اليفررورية للمحافظرة علرى النظرامل واالداب          

 .العامة وجاية االقخاص واالموال العامة واخلاصة اثناء تنظيم االجتماع العامل او املظاهرة
 :املادة السادسة

سالح او مواد متفجرة او سامة أو حارقة من قبل املشاركني اثناء تنظيم ر مين  منعا باتا جل او حيازة اي 1
 .االجتماع العامل أو املظاهرة

ر على قون االمن الداخلى من  اي قخص حيمل سالحا ظراهرا  او خفيرا او ايرة الرة  جارحرة او املرواد املشرار        0
اع العرامل او املظراهرة وجرا حر  اخترا       اليها فى الفقررة االوىل مرن هرذه املرادة الردخول اىل مكران تنظريم االجتمر        

 .االجراءات القانونية حبقا
 :املادة السابعة

 .ر الجيوز ان يستمر االجتماع العامل او املظاهرة اىل ما بعد غروب الشمس او الوقحل احملدد جا1
العامل للغاية ر للوزير او من خيولا ان يأمر بتفري  املظاهرة او االجتماع العامل فى حالة خروجهما عن اال ار 0

 .او الوقحل احملدد جما
 :املادة الثامنة

ا ا وجدت قون االمن الداخلى صعوبة فى تفري  اجملتمعني او املتظاهرين رغم الطلب منهم واصررارهم علرى   
 : لك حي  جا اختا  االجراءات التالية

 .ر الرش خبرا يم املياه حبسب االحوال1
لوسررائل اخلاصررة االخرررن  ات الطرراب  املرردنى بتفريرر  املظرراهرات       ررر اسررتعمال املررواد املسرريلة للرردموع او ا    0

 .واالجتماعات العامة
 .ر القبال على مثريي الشغب اثناء االجتماع العامل او املظاهرة واختا  االجراءات القانونية حبقهم3

 :املادة التاسعة
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عامررة او حصررل اضرررار بررالغري أو ا ا وقرر  اثنرراء االجتمرراع العررامل او املظرراهرة اخررالل برراالمن والنظررامل واالداب ال 
براالموال العامررة او اخلاصررة او خرجررحل املظراهرة او  االجتمرراع العررامل وبفعررل القرائمني عليهررا عررن اهرردافهما او    
غايتهمررا احملررددة يتحمررل  ررالبوا تنظرريم االجتمرراع العررامل او املظرراهرة املسررنولية القانونيررة الكاملررة بالتكافررل    

اث االضرررار بتعررويال االضرررار النامجررة عررن  لررك واختررا  االجررراءات  والتيفررامن مرر  الررذين تسررببوا فررى احررد 
 .القانونية حبقهم وف  القوانني النافذة

 :املادة العاقرة
ر يعاقب كل من خيالف احكرامل هرذا القرانون براةبس مردة ال تزيرد علرى سرتة اقرهر أو بغرامرة ال تقرل عرن             1

 .تا العقوبتنيسسني ألف دينار وال تزيد على سسمائة الف دينار او بكل
ر فى حالة استخدامل العنف او القوة او االضرار باالقخاص او املمتلكات العامة او اخلاصرة مرن قبرل املشراركني     0

 .فى االجتماع العامل او املظاهرة يعاقب املخالف وف  قانون العقوبات النافذ حبسب االحوال
 :املادة اةادية عشرة

دود اسرتعمال السرلطة باسرتخدامها القروة املفر رة ضرد اجملرتمعني او        ر يف حالة جتاوز قون االمن الداخلى حر 1
 .املتظاهرين تتخذ االجراءات القانونية حبقهم وف  القوانني النافذة

ر تلزمل اةكومة بدف  التعويال للمتيفررين عن االضررار النامجرة جرراء جتراوز قرون االمرن الرداخلى حردود         0
 .در من احملكمة املختصةواجابتها املكلفة بها استنادا اىل قرار صا

 :املادة الثانية عشرة
 .لقانون على مجي  حاالت االضراب واالعتصامل عند خروجهما امليادين والشوارع العامةايطب  احكامل هذا 
 :املادة الثالثة عشرة

 .الجيوز تنظيم ان اجتماع عامل او اية مظاهرة خالفا الحكامل هذا القانون
 :املادة الرابعة عشرة

 .الوزراء تنفيذ احكامل هذا القانونعلى جملس 
 :املادة اخلامسة عشرة

 .لوزير الداخلية اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكامل هذا القانون
 :املادة السادسة عشرة

 (.وقائ  كوردستان)ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره فى اسريدة الرمسية 
 االسباب املوجبة

ينظم حاالت املظاهرات واالجتماعات العامرة واالضرراب واالعتصرامل وضرمانا      بالنظر لعدمل وجود تشري  خاص
لتحقي  اةياة الدميقرا ية وحفاظا على التحول حنو اجملتم  املدنى واحرتامل اةريات و حقوق االنسان  ومرن  

وجايرة  اجل تعبري اسماهري عن رأيها وبيان مطالبها املشروعة بشكل سلمى ومباقر بعيدا عن اثارة الفوضرى  
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للمصاحل العامة واخلاصة من االضرار واالخذ بنظر االعتبار املبادنء الدستورية فى اقليم كوردستان واملبرادنء  
 .و القواعد الدولية  ات الصلة حبقوق االنسان مت اصدار هذا القانون

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ناوخؤ كةرةمكةن، كاك دانا سةرموو

 :د صؤسىدانا سعي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 : مةو ثرؤذة ياساى دووةم كة لةاليةن ذمارةى ياسايى مةندامانى ثةرلةمانةوة ميم ا كراوة
 

 ثرؤذةى ياساى ِرَيكخستنى خؤثيشاندان
 

ــةم  ــاددةى يةك ــانى         : م ــة واتاك ــت ل ــت مةبةس ــايةدا بَي ــةم ياس ــوَينَيكى م ــةر ش ــوارةوة لةه ــةى خ ــةم زاراوان م
 :بةرامبةريانة

مةجنومـةنى ثارَي طـا ـ مةجنومـةنى شـارةوانى ـ       )مةجنومـةنى يةكـةى كـارطَيِرى هةَلبـذَيردراو     : ـ مةجنومـةن 1
 (.مةجنومةنى شارةوانى ناحية

ــاندان 0 ــ خؤثيش ــتةجَيى      / ـ ــتيةكانى نيش ــةوى و سروش ــايةتية مةعن ــةن كةس ــة و لةالي ــاالكيةكى مةدةني ض
ت بــة مةبةســتى دروســت كردنــى ِرايــةكى طشــتى و  هةرَيمــةوة لــة شــوَينة طشــتيةكانى هــةرَيم ِرَيــك دةخريـَـ 

بةديهَينانى داخوازيةكى ديارى كراو، كـة مـةم شـَيوازانة دةطرَيتـةوة، خؤثيشـاندان ـ خؤثيشـاندانى لـةناكاو ـ          
 .مانطرتن ـ ِرَيثَيوان

ـــ خؤثيشــاندانى لــةناكاو ثةرضــةكردارَيكى خَيرايــة و ِرَيكخســتنى ثــَيش وةختــى بــؤ نــةكراوة و بةرامبــةر  3
رودؤخَيكى ناماسايى و كتوثِر دَيتة كايةوة و  كة بوارى ماطادار كردنـةوةى مةجنومـةنى تَيـدا نيـة و ثـراوة      با

 .كردنى كردةيكى سورشتية و ماسايية
ــ ماطــادار كردنــةوة 4 ــةرانى    / ـ ــةن ِرَيكخ ــذَيردراو لةالي ــارطَيرى هةَلب ــةنى يةكــةى ك ماطاداركردنــةوةى مةجنوم

 .بةرى ِرَيوشوَينى ثَيويست بة ماماجنى ثاراستنى طيانى خؤثيشاندةرانخؤثيشاندانةوة بة مةبةستى طرتنة
 :ماددةى دووةم

ــدانى          1 ــة مةجنام ــة ل ــة ِرَيط ــةوةى ني ــاسى م ــةن م ــتوورية مةجنوم ــتى و دةس ــاسَيكى سروش ــاندان م ــ خؤثيش ـ
 .خؤثيشاندان بطرَيت

ِرَيطر بن لةبـةردةم بـةديهَينانى    ـ هةموو مةو ِرَيوشوَينانةى كة لةاليةنى ثةيوةندارةوة دةطرَيتة بةر نابَيت0
 .مامانج و مةبةستةكانى خؤثيشاندانةكةدا

يانــةى  ـــ لــةكاتى ِروودانــى خؤثيشــاندانى لــةناكاو دا ثَيويســتة اليــةنى ثةيوةنــدار ِرَي و شــوَينى مةدةن        3
 لةبةرامبةردا بطرَيتة بةر
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 :ماددةى سَييةم
ثَيـك دَيـن و نابَيـت ذمارةشـيان لـة سـَى كـةس        ـ ِرَيكخةرانى خؤثيشاندان لة كةسانى سروشتى و مةعنةوى 1

 .كةمب بَيت
كاتـذمَير بـةر لـة مةجنامـدانى خؤثيشـاندانةكة  لـة رَيطـةى         43ـ ِرَيكخةرانى خؤثيشاندان اليةنى كةم بـة  0

ماطادارى نامةيةكةوة كة بؤ مةم مةبةستة ثَيشكةش دةكرَيت مةجنومةن ماطادار دةكةنةوة، ثَيويستة ماطادارى 
 :زانياريانةى خوارةوةى لةخؤ طرتبَيت نامةكة مةم

 .ع ـ كا  و شوَينى خؤثيشاندانةكة
 .ب ـ مامانج و مةبةستى خؤثيشاندانةكة

 .ج ـ ذمارةى بةشدار بووانى خةمَلَينراوى خؤثيشاندانةكة
 د ـ ناو و واذووى ِرَيكخةرانى خؤثيشاندانةكة كة نابَيت لة سَى كةس كةمب بَيت، يا نووسراوَيكى سةرمى كـة  

 .مةو كةسايةتية مةعنةوية خؤثيشاندانةكة ِرَيك دةخا 
 .سةرنج و تَيبينيةكى ترى ثَيويسته ـ هةر 

ـ مةطةر مةجنومةن بة ثاساوى دروستى بةَلطةدار و لة ثَيناو بةرذةوةندى طشـتى دا بـة باشـى زانـى كـا  و        3
رى ِرَيكخرانـى خؤثيشـاندانةكة   شوَينى خؤثيشاندانةكة بطؤِرَيت مةوا ثَيويسـتة بـة نووسـراوى ِرةلـى ماطـادا     

كاتذمَير بةر لة دةست ثَى كردنى خؤثيشاندانةكة كةمب نةبَيت،  04بكاتةوة و ماوةى وةآلمدانةوةكةشى لة 
 .مةطةر نا مةوا خؤثيشاندانةكة لةِرووى كا  و شوَينةوة شياو و طوجناوة

 .ن بطؤِرَيتـ مةجنومةن تةنها يةك جار ماسى مةوةى هةية كا  و شوَينى خؤثيشاندا4
ـ ِرَيكخةرانى خؤثيشاندان ماسى دانوستانيان لةبارةى كا  و شوَينى خؤثيشاندانةكةوة  لةطةَل مةجنومةندا 2

 .ا  و شوَينى خؤثيشاندانةكةى كردهةية، مةطةر مةمةى دوايى ثَيشنيارى طؤِرينى ك
 :ماددةى ضوارةم

ةموو ِرَيوشوَينَيكى ثَيويست بطرَيتة بةر بـؤ  ثَيويستة بةر لة دةست ثَى كردنى خؤثيشاندانةكة مةجنومةن ه
 .و ماَل و سامانى طشتى و تايبةتىثارَي طارى كردن لة سيستةمى طشتى و ثاراستنى خؤ ثيشاندان 

 :ماددةى ثَينريةم
 .ـ دةبَيت ِرَيكخةرانى خؤثيشاندان كة ماطادارى مةجنومةن دةكةنةوة كةسانى نوَينةر بن1
ةجندامدانى خؤثيشاندان ثَيشكةش بـة مةجنومـةن دةكرَيـت دةبَيـت لةِرَيطـةى      ـ مةو ماطادارى نامةيةى بؤ م0

 .ى مةم ماددةية بَيت 1وى بِرطةى نوَينةرانى ماماذة بؤ كرا
 :ماددةى شةشةم

ثَيويستة تةنها ثؤليسى ضاالكية مةدةنيـةكان مامـادةى خؤثيشـاندانةكان بـن و لـةالى خؤيانـةوة ليذنةيـةكى        
ةيوةندى طرتن و ماَلوطؤِرى زانيارى لةطـةَل ليذنـةى ِرَيكخـةرانى خؤثيشـاندانةكة     سَى كةسى ثَيك بهَينن بؤ ث

 .اتى مةجنامدانى خؤثيشاندانةكةدالة ك
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 :ماددةى حةوتةم
 .ـ ثؤليسى ضاالكى مةدةنى بةرثرسن لة ثاراستنى طيان و سةالمةتى خؤثيشاندةران1
 :وانَى مةم شَيوانة بطرَيتة بةرـ لة كاتى دروست بوونى ثشَيوى دا ثؤليسى ضاالكى مةدةنى دةت0

ماو ِرشاندن، بةكارهَينانى دةَلغان بؤ خؤ ثاراس ، دوورخستنةوةى مةو كةسانةى لة شوَينى خؤثيشاندانةكة 
 .ثشَيوى دةنَينةوة تا كؤتايى خؤ ثيشاندانةكة

 :ماددةى هةشتةم
ذةهـراوى يـان سـوتَينةر     ولةكاتى خؤثيشاندان دا هةَلطرتنى هةموو جـؤرة ضـةكَيك يـان مـاددةى تةدينـةوة      

 .دةدةغةية
 :ماددةى نؤيةم

هةر كارَيكى تاوان مامَي  يان ماذاوةطَيِرى كة لة ناو خؤثيشـاندانةكة ِروو بـدا  بةرثرسـياريةتَيكى كةسـية و     
 .تةنها مةجنامدةرةكةى ِرووبةِرووى لَيثرسينةوة و ِرَيوشوَينى ياسايى دةبَيتةوة

 :ماددةى دةيةم
ى توندوتيذى هَي  يان زيان طةيانـدن بـة كـةس و موَلـك و مـاَلى طشـتى و تايبـةتى لـةناو         لةكاتى بةكارهَينان

 . اكانى كارثَيكرا و س ا دةدرَيتخؤثيشاندانةكةدا كةسى سةرثَي ى كةر بة ثَيى ياساى س
 :ماددةى يازدةم

ا ســنوورى ـــ مةطــةر ثؤليســى ضــاالكية مةدةنيــةكان لــة ميانــةى مامةَلــة كردنيــان لةطــةَل خؤثيشــاندةران د 1
 .ياسايى دةسةآلتيان بةزاند، مةوا بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان ِرووبةِرووى بةرثرسياريةتى ياسايى دةبنةوة

مةنـداماني ضـاالكية مةدةنيـةكان بـاجي تايبـة  بـة سـنطيانةوة بَيـت، كـة          سةرجةم مةنـدامانى  ـ ثَيويستة 0
ــؤ   تَييـــدا ناويـــان و ذمـــارةي تايبـــة  و بنكـــةكانيان بةشـــَيوةيةكي  ماشـــكراو ِروون لةســـةري نووســـرابَي، بـ

 ناسينةوةيان لةكاتي مةجنامداني ثَيشَيلكاريدا، 
دةبَيــت وةزارةتــي نــاوخؤ دــةرةبووي مــاددي و مةعنــةوي مــةو زيــان لَيكةوتووانــة بكاتــةوة، كــة ثؤليســي   -3

ثَيي بِريارَيـك  ضاالكية مةدةنيةكان  لةدةرةوةي سنووري مةركي ثَيسثَيردراويان مةجناميان داوة، مةمـةش بـة  
 .جَيبةجَي دةكرَيت، كة لةدادطاوة دةردةضَيت

 :10ماددةي 
 .ثَيويستة وةزارةتي ناوخؤ ِرَينمايي ثَيويست بؤ ماسانكاري جَيبةجَيكردني حوكمةكاني مةم ياساية دةربكا 

 :13ماددةي 
 .دةكرَيت جَيبةجَي( وةداميعي كوردستان)مةم ياساية لةِرؤذي بآلوكردنةوةي لة ِرؤذنامةي سةرمي 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية ِراي ليذنةكةتان ةوَيننةوة، سةرموو
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 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل
 -ت العامة يف اقليم كوردستان القانونية حول مشروع قانون تنظيم املظاهرات و االجتماعا  تقرير اللجنة/ مل

 العراق
 
 3/0616/ 00كروردي املصرادف ليرومل      0716/خـةرمانان /31اجتمعحل سنة الشنون القانونية يومل االحد  

العرراق وقردمل    -اقلريم كوردسرتان    ملظراهرات و االجتماعرات العامرة يف   امليالدية لدراسة مشروع قانون تنظريم ا 
قرانوني العيفراء ال ملران و احملرال اىل سنتنرا بعرد القرراءة االوىل لرا يف         مشروعان بهذا الصدد من قبرل العردد ال  

و بعرد الدراسررة و املناقشرة تقردمل اللجنررة     0669/  11/  17يف (  16) ال ملران جبلسرتا االعتياديررة املرقمرة    
 :مقرتحاتها بهذا الشكل 

لعامررة نرررن ان يررتم  نظرررا لتقررديم مشررروعني خبصرروص موضرروع تنظرريم املظرراهرات و االجتماعررات ا    : اوال
 . توحيدهما و اعداد تقريرنا على هذا االساس

 –قانون تنظيم املظاهرات و التجمعات العامة يف اقليم كوردستان ) تقرتح اللجنة تبديل اسم القانون بر: ثانيا
 ( .العراق 
 و ليكرون اساسرا   تقرتح اللجنة باالغلبية الصياغة التالية ملشرروع القرانون ليكرون برديال عرن املشرروعني      : ثالثا

 : للمناقشة 
 :يقصد باملصطلحات و التعابري اآلتية املعاني املبنية ازاءها الغراض هذا القانون: املادة االوىل : رابعا

 .وزير داخلية اقليم كوردستان : الوزير -1
 .مدير الناحية  –القائمقامل  –احملافظ : رئيس الوحدة االدارية -0
و مجاعرة منهرا او مسرريتهم بشركل مرنظم او قربا مرنظم و سرلمي يف امليرادين و          تظاهر الناس ا :املظاهرة -3

 .الشوارع و االماكن العامة او بالقرب منها لوقحل معني بهدف حتقي  غرض معني 
 .التجم  الذي يتم تنظيما لتحقي  غرض معني  ي  اب  عامل يف مكان معني و لوقحل معني : التجم  العامل -4
ظمة للمظاهرة او التجم  العامل و تتكون من ثالثة اقخاص يتمتعون باالهليرة القانونيرة   اللجنة املن: اللجنة -2

 .و يتولون ادارة و تنظيم املظاهرة او التجم  العامل 
 .اسهة  ات العالقة املباقرة سطالب املتظاهرين او املتجمعني: اسهة املعنية -6

 :املادة الثانية : خامسا
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 .دة االدارية سلطة اجازة املظاهرة للوزير او لرئيس الوح: اوال
للوزير ختويرل مجير  او بعرال الصرالحيات املمنوحرة لرا وفر  احكرامل هرذا القرانون لرؤوسراء الوحردات             : ثانيا

 .االدارية كل ضمن وحدتا االدارية بأمر وزاري 
االداريرة و  املظاهرة ح   بيعي و دستوري يتم تنظيمها بعد تقديم  لب اىل الوزير او رئيس الوحردة  : ثالثا

 .استحصال املوافقة التحريرية 
للوزير او لرئيس الوحدة االدارية رفال  لب تنظيم املظاهرة ا ا حتق  لديا بانها سوف ختل بالنظرامل  : رابعا

 .او االداب العامة و يتم ابالغ رفال الطلب حتريريا 
ثالثة ايامل من تاريخ التبليرغ   للرلجنة االعرتاض على قرار الرفال لدن حمكمة استئناف املنطقة خالل: خامسا

 .ساعة و يكون قرارها باتا (  43) و على احملكمة البحل يف االعرتاض خالل مدة 
 :املادة الثالثة: سادسا
مثران و اربعرون سراعة    (  43) يقدمل  لب تنظيم املظاهرة من قبل اللجنة قبل املوعد املعني الجرائها برر : اوال

 .امل العطل الرمسية على االقل على ان يراعي يف  لك اي
جيب ان يتيفمن الطلب امساء و عناوين و تواقي  اعيفاء اللجنة املشررفة علرى تنظريم املظراهرة و بيران      : ثانيا

 .الغاية منها و حتديد مسارها و الزمان و املكان احملددين جا  
تاريخ تقديم الطلب ساعة على (  43) يف حالة عدمل الرد على الطلب املقدمل من قبل اللجنة بعد ميفي : ثالثا

 .، يعد  لك موافقة على تنظيم املظاهرة 
 :املادة الرابعة : سابعا
لكل املوا نني يف اقليم كوردستان و لالحزاب السياسرية و منظمرات اجملتمر  املردني و النقابرات املهنيرة و       : اوال

هرات بعد استحصرال املوافقرة   االحتادات و اسمعيات و غريها من التنظيمات اجملازة قانونيا حرية تنظيم املظا
 .التحريرية 

 .  تتوىل قون االمن الداخلي االهتمامل حبماية املتظاهرين او املتجمعني : ثانيا
 .على اسهات املعنية االستماع اىل مطالب املتظاهرين او املتجمعني الجياد اةلول املناسبة : ثالثا
 :املادة اخلامسة : ثامنا

اجملتمر  املردني و النقابرات و االحترادات و اسمعيرات و غريهرا مرن التنظيمرات          لالحزاب السياسرية و منظمرات  
 .اجملازة قانونيا و لالفراد ح  تنظيم التجمعات العامة بعد اقعار رئيس الوحدة االدارية املختصة بذلك  

 :املادة السادسة: تاسعا
 .بب كان ال جيوز اجبار احد على املشاركة يف املظاهرة او التجم  العامل الي س

 :املادة السابعة : عاقرا
على الوزير او رئيس الوحدة االدارية اختا  مجير  االجرراءات القانونيرة اليفررورية للمحافظرة علرى النظرامل و        

 .االداب العامة و جاية االقخاص و االموال العامة و اخلاصة اثناء تنظيم املظاهرة او التجم  العامل 
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 :املادة الثامنة : حادي عشر
مين  منعا باتا جل او حيازة سالح او مواد متفجرة او سامة او حارقة من قبل املشاركني حتى ا ا كانوا : اوال

 .مرخصني قانونيا حبيازتها و  لك اثناء املظاهرة او املسرية 
على قون االمن الداخلي من  اي قخص حيمل سالحا ظاهرا او خفيا او اية آلرة جارحرة او املرواد املشرار     : ثانيا

من هذه املادة ، الدخول اىل مكان تنظريم االجتمراع العرامل او املظراهرة و جرا حر  اخترا         ( اوال ) ليها يف الفقرة ا
 . االجراءات القانونية حبقا  

 :املادة التاسعة : ثاني عشر
 .ال جيوز ان يستمر االجتماع العامل او املظاهرة اىل ما بعد الوقحل احملدد جا: اوال
من خيولا ان يأمر بتفري  املظراهرة او االجتمراع العرامل يف حالرة خروجهمرا عرن اال رار العرامل         للوزير او : ثانيا

 . للغاية او الوقحل احملدد جما  
 :املادة العاقرة : ثالا عشر

ا ا وجدت قون االمن الداخلي صعوبة يف تفري  املتجمعني او املتظاهرين رغم الطلب منهم و اصررارهم علرى   
 :الجراءات التالية  لك حي  جا اختا  ا

 .الرش خبرا يم املياه حسب االحوال   -1
اسررتخدامل املررواد املسرريلة للرردموع او الوسررائل اخلاصررة االخرررن  ات الطرراب  املرردني بتفريرر  املتظرراهرات و       -0

 .التجمعات العامة 
 .قهم القبال على مثريي الشغب اثناء التجم  العامل او املظاهرة و اختا  االجراءات القانونية حب -3

 :املادة اةادية عشرة :راب  عشر  
ا ا وقرر  اثنرراء التجمرر  العررامل او املظرراهرة اخررالل برراالمن او النظررامل و االداب العامررة او حصررل اضرررار بررالغري او  
باالموال العامة اواخلاصة او خرجحل املظاهرة او التجم  العامل و بفعل القائمني عليها عن اهردافهما او غايتهمرا   

ل  البوا تنظيم التجم  العامل او املظاهرة املسرنولية القانونيرة الكاملرة بالتكافرل و التيفرامن مر        احملددة يتحم
الذين تسببوا يف احداث االضرار بتعويال االضرار النامجة عن  لك و اختا  االجراءات القانونيرة حبقهرم وفر     

 .القوانني النافذة
 :املادة الثانية عشرة: خامس عشر

ف احكرامل هرذا القرانون براةبس مردة ال تزيرد علرى سرتة اقرهر او بغرامرة ال تقرل عرن             يعاقب كل من خيال -1
 .سسني الف دينار و التزيد على سسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتني 

يف حالة استخدامل العنف او  القوة او االضرار باالقخاص او املمتلكات العامة او اخلاصة من قبل املشاركني يف  -0
 .مل او املظاهرة يعاقب املخالف وف  قانون العقوبات النافذة حبسب االحوالالتجم  العا
 :املادة الثالثة عشرة: سادس عشر
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يف حالة جتاوز قون االمن الداخلي حدود السلطة باستخدامها القوة املفر ة ضد املرتجمعني او املتظراهرين    -1
 .تتخذ االجراءات القانونية حبقهم وف  القوانني النافذة

لتزمل اةكومة بدف  التعويال للمتيفررين عن االضرار النامجة جراء جتراوز قرون االمرن الرداخلي حردود      ت -0
 .واجباتها املكلفة بها استنادا اىل قرار صادر من احملكمة املختصة

 :املادة الرابعة عشرة: ساب  عشر 
 .امليادين و الشوارع العامة ا اىليطب  احكامل هذا القانون على مجي  حاالت االضراب و االعتصامل عند خروجهم

 :املادة اخلامسة عشرة: ثامن عشر
 .ال جيوز تنظيم اي جتم  عامل او اية مظاهرة خالفا الحكامل هذا القانون

 :املادة السادسة عشرة: تاس  عشر
 .على جملس الوزراء و اسهات  ات العالقة تنفيذ احكامل هذا القانون

 :املادة السابعة عشرة: عشرون
 .لتسهيل تنفيذ احكامل هذا القانون دار التعليمات الالزمةللوزير اص

 :املادة الثامنة عشرة: ي و عشرون حاد
 .(وقائ  كوردستان ) ريدة الرمسية من تاريخ نشره يف اس َاينفذ هذا القانون اعتبار

 االسباب املوجبة
االعتصامل و ضمانًا لتحقي   بالنظر لعدمل وجود قانون خاص ينظم املظاهرات و التجمعات العامة و االضراب و

اةياة الدميقرا ية و حفاظا على التحول حنو اجملتم  املدني و احرتامل اةريات و حقروق االنسران و مرن اجرل     
تعبري اسماهري عن رأيها و بيان مطالبها املشروعة بشكل سلمي و مباقرر بعيردا عرن اثرارة الفوضرى و جايرة       

االخذ بنظر االعتبار املبادنء و القواعرد الدوليرة اخلاصرة براةقوق و      للمصاحل العامة و اخلاصة من االضرار و
 .اةريات ، فقد قرع هذا القانون 

 
راجني التفيفل باال الع وعرض أصرل املشرروع ورأي اللجنرة القانونيرة بشرأنا علرى ال ملران للمناقشرة وابرداء          

 .الرأن املناسب والتصويحل
 

 م  التقدير
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بة كورديش بيخوَيننةوة، سةرموون
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ
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راثؤر  دةربارةى ثِرؤذة ياساى ِرَيكخستنى خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكانى طش  لة هةرَيمى / بابة 
 عَيراق –كوردستان 

/  3/  00ى كـوردى بةرامبةربـة     0716/ خـةرمانان  /  31اروبارى ياسايى ِرؤذى يةك شةممة ليذنةي ك 
زايينى كؤبووة بؤ تاوتوَى كردنى دوو ثِرؤذة ياساى ِرَيكخستنى خؤثيشاندان و كؤبوونةوةكانى طش    0616

ــرا        ــكةش ك ــةوة ثَيش ــدامانى ثةرلةمان ــايى مةن ــارةى ياس ــةن ذم ــة لةالي ــتان ك ــةرَيمى كوردس ــة ه وة  و دواى ل
دا 0669/ 17/11ى ِرؤذى   ( 16)خوَيندنــةوةى يةكـــةمى لـــة ثةرلـــةمان لــة دانيشـــتنى ماســـايى ذمـــارة   

 : دواى طفتوطؤكردن ، ليذنة ثَيشنيازةكانى خؤى بةم شَيوةية ثَيشكةش دةكا  . ماِراستةى لَيذنةكةمان كرا 
ةوت  لــة ليذنــةي كاروبــاري ياســايي، كــة هــةروةكو مامــاذةم ثَيكــرد دوو ثــِرؤذة ياســا بــوو، وا ِرَيككــ  :يةكــةم

هةردوو ثِرؤذة يةك ةـةين و بةيـةك ثـِرؤذة دووبـارة دايِيَيذينـةوة، هـةر لةسـةرةتاي نـاوي ثِرؤذةكـة تـاكو           
 ماددة كؤتاييةكان و هؤكاري دةركردني ياساكة، 

ان و كؤبوونــةوة ياســاى ِرَيكخســتنى خؤثيشــاند) ليذنــة ثَيشــنياز دةكــا  نــاوى ياســاكة بطــؤِردرَى بــة  :دووةم
 ( .عَيراق  –طشتيةكان لة هةرَيمى كوردستان 

لَيذنة بة زؤرينةى دةنئ ثَيشنياز دةكا  بـةم جـؤرة ثـِرؤذة ياسـاكة دابرَيـذرَى تـاكو ببَيتـة بـةديلى          :سَييةم
 . هةردوو ثِرؤذةكة و ببَيتة بنةماى وتووَيذكردن 

ة ماناكــانى بةرامبةريانــة بــؤ مةبةســتى مــةم مةبةســت لــةم زاراوة و دةربِرينانــةى خــوارةو :مــاددةى يةكــةم
 : ياساية 

 .وةزيرى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان : وةزير -1
 .بةِرَيوةبةرى ناحية  –داميقام  –ثارَي طار : سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى -0
ة ِرَيك خوثيشاندانى خةَلك يا كؤمةَلَيك يا رَيرؤشتنيان بة شَيوةيةكى ِرَيك و ثَيك يا نيم : خؤثيشاندان -3

و ثَيك و بة ماشتيانة لة مةيدانةكان و شةدام و شوَينة طشتيةكان يا ن يك لةوانة بـؤ كـاتَيكى ديـاريكراو بـة     
 .ماماجنى هَينانةدى مةبةستَيكى دياريكراو 

مةو كؤبوونةوةية كة رَيكدةخرَى بؤ هَينانةدى مةبةستَيكى ديـاريكراو كـة مـؤركَيكى    : كؤبوونةوى طشتى -4
 .ة شوَين و كاتَيكى دياريكراو طشتى هةبَى ل

ليذنةى ِرَيكخةرى خؤثيشاندان يان كؤبوونةوة طشتيةكةية و لة سـَى كـةس ثَيـك دَى كـة شـياوى      :  ليذنة -2
 .ياساييان هةبَى و بةِرَيوةبردن و ِرَيكخستنى خؤثيشاندانةكة يان كؤبوونةوة طشتيةكة لة مةستؤ دةطرن 

كـة ِراسـتةوخؤ ثةيوةنديـدارة بـة داخوازييـةكانى خؤثيشـاندةران و       مـةو اليةنةيـة   : اليةنى ثةيوةنديدار -0
 . كؤبووان
  :ماددةى دووةم : ثَينريةم

 .وةزير ياخود سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى دةسةاَلتى موَلةتدانى خؤثيشاندانى هةية: يةكةم
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كانى مـةم ياسـاية   وةزير بؤى هةية هةموو يا هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى كة ثَييدراوة بةثَى ى حوكمة: دووةم
بدا  بة سةرؤكةكانى يةكة كارطَيِرييـةكان هةريةكـةيان لـة نـاو يةكـة كارطَيِرييةكـةى خؤيـدا ، مةمـةش بـة          

 .سةرمانَيكى وةزارى دةبَى 
خوثيشاندان ماسَيكى سروشتى و دةستورية و دواى ثَيشكةشكردنى داواكارى بؤ وةزير يـان سـةرؤكى   : سَييةم

 .ِرةزامةندى بة نووس  ِرَيكدةخرَى  يةكةى كارطَيِرى و وةرطرتنى
وةزير يان سـةرؤكى يةكـةى كـارطَيِرى بـؤى هةيـة داواكـارى ِرَيكخسـتنى خؤثيشـاندان رة  بكاتـةوة          : ضوارةم

اطةياندنى ِرةتكردنةوةكةش بـة  مةطةر بؤى ساغ بووةوة كة زيان بة سيستم و ماكارى طشتى دةطةيةنَى و ثَيِر
 . نووس  دةبَيت

بؤى هةية تانة لـة بِريـارى ِرةتكردنـةوة بطـرَى لـةالى دادطـاى تَيهةَل ـوونةوةى ناوضـةكة لـة           ليذنة: ثَينريةم
كاتذمَير تانةكة يةك بكاتـةوة  (  43) ماوةى سَى ِرؤذ لة مَيذووى ثَيِراطةياندن و دادطاش ثَيوستة لة ماوةى 

 .و بِريارةكةش يةك كةرةوةية 
  :ماددةى سَييةم : شةشةم
كاتــذمَير ثــَيش وادةى ديــاريكراو  بــؤ  (  43) َيكخســتنى خؤثيشــاندان بــة اليــةنى كــةم  داواكــارى ِر: يةكــةم

 .جَيبةجَيكردنى لة اليةن لَيذنةوة ثَيشكةش دةكرَى بة مةرجَيك  ِرةضاوى ِرؤذانى ثشووى سةرمى بكرَى 
ــى ِريَ    : دووةم ــتى كردن ــدامانى سةرثةرش ــانى مةن ــان و واذووةك ــاو وناونيش ــة ن ــتة داواكارييةك ــتنى ثَيوس كخس

خؤثيشــــاندانةكةى تَيــــدابَيت لةطــــةَل مةبةســــت و دةستنيشــــانكردنى رَيِرؤشــــتنةكةى و كــــا  و شــــوَينة 
 . دياريكراوةكة

كــاتى وةاَلم نةدانــةوةى داواكارييةكــةى كــة ثَيشكةشــكراوة لةاليــةن لَيذنــةى سةرثةرشــتيارةوة دواى : ســَييةم
ــةِربوونى  ــذووى ثَيشكةشــكردنى    (  43) تَيث ــذمَير لــة مَي ــدى لةســةر     كات ــة بــة ِرةزامةن ــة مةم داواكارييةك

 .كخستنى خؤثيشاندانةكة دادةنرَى رَي
  :ماددةى ضوارةم: حةوتةم

هــةموو دانيشـتوانى هــةرَيمى كوردسـتان و ح بــة سياسـيةكان و ِرَيكخراوةكــانى كؤمـةَلى مــةدةنى و     : يةكـةم 
موَلةتدراوةكان مـازادى ِرَيكخسـتنى   سةنديكاكانى ثيشةيى و يةكَيتيةكان و كؤمةَلةكان و هى تر لة رَيكخراوة 

 .خؤثيشاندانيان هةية ، مةمةش دواى وةرطرتنى ِرةزامةندى بة نووسراو دةبَيت 
 .هَي ةكانى ماسايشى ناوخؤ طرنطى دان بة ثاراستنى خؤثيشاندان يان كؤبووان دةطرنة مةستؤ: دووةم

ةكانى خؤثيشـاندان يـان كؤبوونـةوةكان    ثَيويستة لةسةر اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان طـوَى لـة داخوازيـ     : سَييةم
 .بطرن بؤ دؤزينةوةى ضارةسةرى طوجناو 

  :ماددةى ثَينريةم: هةشتةم
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ح بة سياسيةكان و ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى و سةنديكاكان و يةكيتييةكان و كؤمةَلةكان و هى تـر  
نيش مــاسى ِرَيكخســتنى كؤبوونــةوى لــة ِرَيكخــراوة مؤَلةتــدراوةكان لــة ِرووى ياســاييةوة و هــةروةها كةســةكا 

 .طشتيان هةية دواى ماطاداركردنةوةى سةرؤكى يةكةى تايبة ةندى كارطرِييةوة 
  :ماددةى شةشةم: نؤيةم

 .ى ناضار بكرَى بؤ هةر هؤيةك بَيتنابَى كةس بؤ بةشداريكردن لة خؤثيشاندان يان كؤبوونةوةى طشت
 
 

  :ماددةى حةوتةم: دةيةم
ن سةرؤكى كارطَيرى هةموو ِرَيكارَيكى ياسايى ثَيويست بطرَيتة بةر بؤ ثاراستنى سيستم و ثَيويستة وةزير يا

ــان          ــاندان ي ــتنى خؤثيش ــاتى ِرَيكخس ــة ك ــةتى ل ــتى و تايب ــاَلى طش ــةكان و م ــتنى كةس ــتى و ثاراس ــارى طش ماك
 .كؤبوونةوةى طشتى دا 

  :ماددةى هةشتةم : يازدةم
يا ضـةكى ذةهـراوى يـان سـووتَينةر لـةالى بةشـداربووان بـة         هةَلطرتنى ضةك و هةبوونى تةدةمةنى: يةكةم

تةواوى دةدةغة دةكرَين لة كاتى خؤثيشاندانةكة يا رَيِرؤيشتنةكةدا تةنانة  مةطةر بؤ هةَلطرتنيان مؤَلةتى 
 . ياسايشيان هةبَى

ا و ثَيوســتة لةســةر هَي ةكــانى ماسايشــى نــاوخؤ ِرَيطــة لــة هــةر كةســَيك بطــرن كــة ضــةك بــة ماشــكر  : دووةم
ى مــةم ماددةيــة ماماذةيــان بــؤ كــراوة ( يةكــةم ) شـاردراوة يــان هــةر مــامَيرَيكى برينداركــةر كــة لــة بِرطـةى   

هةَلطرَى و ب َيتة شوَينى ِرَيكخستنى كؤبوونةوى طشتى يان خؤثيشـاندان ، و مـاسى مـةوةيان هةيـة كـة هـةر       
 .رَيكارَيكى ياسايى بةرامبةريان بطرنة بةر 

  :مددةى نؤيةما: دوازدةم
 .ةى بؤى دياريكراوة بةردةوام بَيتنابَيت كؤبوونةوى طشتى يان خؤثيشاندانةكة تا دواى مةو كات: يةكةم
وةزير يان مةوةى دةسـةاَلتى ثَيـدةدا  بـؤى هةيـة سـةرمان بـدا  بـة بَ وثَيكردنـى خؤثيشـاندانةكة          : دووةم

ةى يـاخود كـاتى ديـاريكراو    بةسـتةك ياخود كؤبوونةوة طشتيةكة لة حاَلةتَيكدا كة لـة ضوارضـَيوةى طشـتى مة   
 .دةرضوون

  :ماددةى دةيةم: سَي دةيةم
مةطــةر هَي ةكــانى ماسايشــى نــاوخؤ هةســتيان بــة زةبةتيــةك كــرد لــة بَ وثَيكردنــى كؤبوونــةوةكان يــان     

َيكارانـة  خؤثيشاندةران هةرضةندة داوايان لَيكرا و سووربوون لةسةر مةو كارةيان ، مـةوا بؤيـان هةيـة مـةم رِ    
 :طرنوةر
 .ى ماوِرشاندن بةثَى ى حاَلةتةكانبةكارهَينان -1
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بةكارهَينانى ماددةى سرمَيسك ِرذَين يـان هـؤى تايبـةتى ديكـة كـة شـَيوةيةكى مـةدةنى هـةبَى لـة بـارةى            -0
 .ى طشتىبَ وثَيكردنى خؤثيشاندان يان كؤبوونةوة

كى خؤثيشاندانةكة و هةموو رَيكارَي طرتنى مةوانةى ماذاوة دةخولقَينن لة كاتى كؤبوونةوة طشتيةكة يان -3
 .ياسايى لةبارةيانةوة وةرطرَى

  :ماددةى يازدةم: ضواردةم
مةطةر لة كاتى كؤبوونةوى طشتى يان خؤثيشاندان زيان بة ماسايش يان سيسـتم و ماكـارى طشـتى طةيشـت و     

ؤبوونـةوة طشـتيةكة   هةروةها زيان بة خةَلكى يان ماَلى طشتى يان تايبةتى طةيشت و خؤثيشـاندانةكة يـان ك  
بــةكارى مةوانــةى سةرثةرشــتى دةكــةن لــة مامــاجنى خــؤى دةرضــوو ، مــةو كاتــة مةوانــةى داواى ِرَيكخســتنى   
كؤبوونةوة طشتيةكان يان خؤثيشاندانةكةيان كردووة بةرثرسيارَيتى تةواوى ياساييان دةكةوَيتة مةسـتؤ بـة   

كردنى زيانــةكان بــؤ دةرةبوكردنــةوةى مــةو  دةســتةبةر و بــة تَيكِرايــى لةطــةَل مةوانــةى دةبنــة هــؤى بــةرثا  
 . زيانانةى لةوةوة دةكةونةوة و هةموو ِرَيكارَيكى ياساييان بةثَيى ياسا كارثَيكراوةكان لةبارةوة وةردةطريَى

  :ماددةى دوازدةيةم: ثازدةم
ش هةر كةسَيك سةرثَي ى حوكمةكانى مةم ياساية بكا  سـ ا دةدرَى بـة بةنـدكردن بـؤ ماوةيـةك لـة شـة        -1

مانئ زياتر نةبَى ياخود بة غةرامةيةك لة ثةجنا هةزار دينار كةمب نةبَى و لة ثَينج سةد هةزار دينـاريش  
 .ياتر نةبَى يان بة هةردوو س اكانز
لة حاَلةتى بةكارهَينانى توند و تيذى يان هَي  يان زيان طةيان بة كةسةكان يان ماَلى طشتى يان تايبـةتى   -0

ياساى سـ اكان  ) كؤبوونةوة طشتيةكة يان لة خؤثيشاندانةكةدا، سةرثَي يكةر بةثَيى  لةاليةن بةشداربوان لة
 .ى كارثَيكراو بة ثَيى حاَلةتةكان س ا دةدرَى( 

  :ماددةى سَي دةم: شازدةم
لة حاَلةتَيك هَي ةكانى ماسايشى ناوخؤ لة سنوورى دةسةاَلتى خؤيان دةرضوون بة بةكارهَينانى هَي َيكـى   -1

ى كؤبووةوةكــان يــان خؤثيشــاندةران ، مــةوا ِرَيكــارى ياســاييان لةبارةيــةوة وةردةطــريَى و مةمــةش  زؤر لــة دذ
 .ةثَيى ياسا كارثَيكراوةكان دةبَىب
حكومة  دةرةبووكردنةوةى زيان لَيكةوتووان دةطرَيتة مةستؤ لةو زيانانةى كة كةوتؤتـةوة لـة مـةجنامى     -0

نوورى مةو مةركةى ثيان سثَيردراوة بةثَيى مةو بِريارةى كـة لـة   تَيثةِراندنى هَي ةكانى ماسايشى ناوخؤ لة س
 .دادطاى تايبةتةوة دةرضووة

  :ماددةى ضواردةم: حةظدةم
حوكمــةكانى مــةم ياســاية ثيــادةدةكرَى لةســةر هــةموو حاَلةتــةكانى مــانطرتن و ثــةناطريى لــة كــاتى ضــوونة   

 .دةرةوةيان بؤ مةيدانةكان و شةدامة طشتيةكان 
  :دةى ثازدةمماد: هةذدةم 

 .وكمةكانى مةم ياساية رَيك ةرَيتنابَى هي  كؤبوونةوةيةكى طشتى يان خؤثيشاندانَيك بة ثَي ةوانةى ح
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  :ماددةى شازدةم: نؤزدةم
 .مةكانى مةم ياساية جَيبةجَي بكةنثَيويستة لةسةر مةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوك

  :ماددةى حةظدةم: بيستةم
 .بؤى هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ماسانكارى جَيبةجَيكردنى مةم ياساية دةرب وَينَى وةزير 

  :ماددةى هةذدةم: بيست و يةك
 .جَيبةجَى دةكرَى( ايعى كوردستان وةد) مةم ياساية لة مَيذووى بَ وكردنةوةى لة ِرؤذنامةى سةرمى 

 
 

 هؤكارى ثَيويست
ــاكو     ــة ت ــةتى ني ــايةكى تايب ــةوةى ياس ــةبارة  ب ــانطرتن و   س ــتيةكان و م ــةوة طش ــاندانةكان و كؤبوون خؤثيش

ثةناطريى ِرَيك ةا  ، لة ثَيناوى بةديهَينانى ذيانى دميوكراتى و بؤ ثاراسـتنى بارةكـة بـؤ طؤِرانكـارى بـةرةو      
كؤمةَلطاى مةدةنى و رَي لَينان لة مازادييةكان و ماسى مرؤظ و لة ثَيناوى مةوةى جـةماوةر بتـوانَى ِراى خـؤى    

َى و داخوازيية ِرةواكانى بة شَيوةيةكى ماشتييانة و ِراستةوخؤ ةاتة ِروو دوور لة هةَلطريسـانى مـاذاوة   دةربِر
و هـةروةها بـؤ ثاراسـتنى بةرذةوةنـدى طشـتى و تايبـةتى لـة زيـان لَيكـةوتن و ِرةضـاوكردنى ثرنسـيثةكان و            

 .اية دةرضوَينران ، بؤية مةم ياسبن ينةكانى نَيودةوَلةتى تايبة  بة ماو و مازاديةكا
تكاية ماطادارى بفةرموون و مةسَلى ثِرؤذةكة و ِراى ليذنةى ياسايى لة بارةيةوة ةرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ 

 .طفتوطؤ لةسةركردنى و دةِربِرينى ِراى طوجناو لةبارةيةوة و دةنطدان لةسةرى
 لةطةَل ِرَي ماندا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ؤرتةكةتان ةوَيننةوة، سةرموونتكاية ليذنةي ناوخؤ ِراث
 :بةِرَي  الاعي  حممود عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ

 راثؤرتي ليذنة / بابة 
 

ثَينج كؤبوونـةوة بـؤ وتووَيـذ كـردن     ( 2)ثاش  00/7/0616ليذنةكةمان لة رؤذى دوو شةممة رَيكةوتى    
بـة   19/11/0669،كـة لـة رؤذى   (رَيكخسـتنى خؤثيشـاندان وكؤبوونـةوة طشـتيةكان    )اسـاى لة سةر ثـرؤذة ي 

ماراســتةى ليذنةكــةمان كرابــوو لةاليــةن ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانى بــةرَي ةوة،دواى   (106)نووســراوى ذمــارة
 :ماَلوطؤِر كردنى بريوِرا وتووَيذى سراوان ِراو ثَيشنيازةكانى ليذنة بةم جؤرةى خوارةوةية

ــة ثَي -1 ــاى   ليذن ــة ياس ــؤِردرَي ب ــةكة بط ــاوى ياس ــنيازدةكا  ن ــةرَيمى   )ش ــة ه ــاندان ل ــتنى خؤثَيش رَيكخس
 (عَيراق-كوردستان
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 :ماددةى يةكةم  -0
 .وةكو خؤي تةنها وشةى كؤبوونةوةى طشتى ال بيَيت لة هةرشوَينَيك هاتبَيت -ع

بــة شــَيوةيةكى  ةثَيكــيــان نيم ــة رَيكو ةكؤبوونةوةيــةكى رَيكوثَيكــ)طــؤِرينى ثَيناســةى خؤثَيشــاندان بــؤ  -ب
ةثـان وشـةدام وشـوَينى طشـتى دةِرؤن يـان دةوةسـ  بـة مةبةسـتى دروسـت كردنـى ِرايـةكى            ماشتيانة لة طؤِر

ــةم شـــــــــَيوازانة        ــاجنَيكى دياريكراو،كـــــــــة مـــــــ ــؤ بـــــــــةديهَينانى مامـــــــ ــتى يـــــــــةكطرتوو بـــــــ طشـــــــ
 (.خؤثَيشاندان،خؤثَيشاندانى لة ناكاو،مان طرتن)دةطرَيتةوة

ــاندان  -ج ــةى خؤثَيش ــاو ثَيناس ــة ناك ــةكراوة    )ى ل ــؤ ن ــى ب ــَيش وةخت ــتنى ث ــةو رَيكخس ــةكردارَيكى خَيراي ثةرض
وبةرانبــةر بــارو دؤخَيكــى ناماســايى وكتــوثِر دَيتةكايــةوة كــة بــوارى ماطاداركردنــةوةى دةســةاَلتى تَيــدا           

 (.نية،ثةيرةوكردنى كردارَيكى سروشتى وماسايية بةمةرجَيك شارستانيانة بَيت
 :ماددةى دووةم -3
 .تى مؤَلةتى  خؤثيشاندانى سةرةتاسةرى هةيةوةزير دةسةاَل .أ 
سةرؤكى يةكة كارطَيِرييـةكان لـة سـنوورى خؤيانـدا دةسـةاَلتى مؤَلةتـدانيان هةيـة بةراوَيـذ لةطـةَل           .ب 

 .مةجنومةنى ثارَي طا ودةزاو ناحيةكان وسةروى خؤيان

 :ماددةى سَى يةم -4
 .كؤبوونةوةى طشتى البيَيت، بِرطةكانى تر وةكو خؤى

 :رةمماددةى ضوا

 (.ثؤلير)بكرَيتة( ماسايش)وشةى (0)وةكو خؤى تةنها لة بِرطةى (0،1)بِرطةى 

 :ماددةى ثَينريةم -2

- :ليذنة ثَيشنيازدةكا  بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِريذرَيتةوة
ثَيويستة لة سـةر اليـةنى مؤَلةتـدةر بـةر لـة خؤثيشـاندانةكة هـةمووكارَيكى ثَيويسـت مـةجنام بـدا  ثـَيش            )

طاريكردن لة سيستةم ومادابى طشتى وثاراستنى كةسةكان وماَل وسامانى طشتى وتايبةتى لـة  وةخت بؤ ثارَي 
 (.كاتى خؤثَيشانداندا

 :ماددةى شةشةم -0
 .وةكو خؤى رَينَيتةوة .أ 
 :دةدةكة بةم شَيوةيةى خوارةوةى َد دَيت( هَي ةكانى ماسايش بكرَيتة هَي ةكانى ثؤلير) .ب 

ةسَيك بطرن كة ضةكيان بة ماشكرا هـةَلطرتبَى يـا بـة نهَينـى يـا هـةر       هَي ةكانى ثؤلير دةبَى رَيطة لة هةر ك
مامَيرَيكى برينداركةر ياخود مةو ماددانةى كةلة بِرطةى يةكةمى مةم ماددةية داهاتووة هةَلبطرَيت وب ـَيتة  
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 ناو خؤثَيشاندانةكة وماسى مةوةيان هةيـة هـةموو رَى وشـوَينَيكى ياسـايى بطرنـة بـةر وبـةثَيى ياسـا هـةَلر         
 .وكةوتيان لةطةَل بكةن

 :ماددةى حةوتةم -7

 .كؤبوونةوةى طشتى البيَيت .أ 

 (.وةزير يان مةوةى دةسةاَلتى دةداتَى)اليةنى مؤلةتدةر لةجياتى .ب 

 

 :ماددةى هةشتةم -3
 .لة دواى مةجنام بدرَي(راوَيذ لةطةَل رَيكخةرانى خؤثَيشاندانةكة)وةكو خؤى بة زيادكردنى رستةى .أ 
 .ج وج  وبةرطى تايبة  دةبن كة ناو ناونيشانيانى لةسةربَيتهَي ةكانى ثؤلير هةَلطرى با .ب 

 :ماددةى نؤيةم -9

ــةنها     ــؤى تـ ــو خـ ــادا    )وةكـ ــةردةم ياسـ ــة بـ ــيارة لـ ــةر ثرسـ ــة بـ ــدةرانى تاوانةكـ ــة (مةجنامـ لـ
 (.رَيكخةرانى خؤثَيشاندانةكة)جياتى

 :ماددةى دةيةم -16

 .وةكو خؤى رَينَيتةوة .أ 
 .تةوةالبيَيت و وةكو خؤى رَينَي( كؤبوونةوةى طشتى) .ب 

 :ماددةى يان ةهةم -11
 .وةكو خؤى رَينَيتةوة .أ 
 .لة دادطابكرَيتةوة(تايبة )وةكو خؤى رَينَيتةوة، .ب 

 :ماددةى دوان ةهةم -10
 .وةكو خؤى رَينَيتةوة  

 :ماددةى سيان ةهةم -13

 .البيَيت(كؤبوونةوةى طشتى)وةكو خؤى تةنها  
 :ماددةى ضواردةهةم -14

 .وةكو خؤى رَينَيتةوة  

 :ماددةى ثان ةهةم -12

 .وةكو خؤى رَينَيتةوة  
 

 :ماددةى شان ةهةم -10

 .وةكو خؤى رَينَيتةوة
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 ......لةطةَل رَي مان
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي مايف مرؤظ تكاية ِراثؤرتتان ةوَيننةوة، سةرموو
 
 

 :بةِرَي  بةسرين حس  خليفة
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ب ــووك دةربــارةي ثــِرؤذة ياســاكة ةةمــة ِروو، مــةو دوو ثــِرؤذة  مةطــةر مؤَلــة  بــدةيت ِروونكردنةوةيــةكي 
ياسايةي كةوا خوَيندنةوةي يةكةميان بؤكراوة، مَيمة وةكو ليذنةي مايف مرؤظ، يةكَيك لةو ثِرؤذة ياسـايةمان  
دةست كةوتووةو بؤمان نَيردراوة، مةويش ِرَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتيةكانة، بةزوويش مَيمة 

ؤرتي خؤمان لـةو بارةيـةوة مامـادة كـردووة، زيـاتر لـة شـةش مـانئ دةبَيـت، جـا مـةو ِراثؤرتـةي كـة مـن               ِراث
دةخيوَينمةوة، دةاللةتة لة ثرِ ؤذة ياساي ِرَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتيةكانة نةوةك ِرَيكخسـتين  

 .خؤثيشاندان
 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ بؤ

 ليذنة  راثؤرتي/ بابة 
ليذنةكةمان سةبارة  بـة ثـِرؤذة ياسـاي ِرَيكخسـتين خؤثيشـاندان و كؤبوونـةوة طشـتيةكان كؤبـووةوة، دواي         

، دواتـر  17/11/0669ي ِرؤذي (16)مةوةي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بـؤ كـرا، لةدانيشـتين ماسـايي ذمـارة     
ةي مةنداماني مامادةبوو بةو تَيبيين و دواي طفتوطؤ و ِراطؤِرينةوة لة نَيوان زؤرب .ماراستةي ليذنةكةمان كرا

 :داِرشتنانةي خوارةوة ثرؤذةكةمان الثةسندبوو
بـةكؤي دةنطــي مةنــداماني مامــادةبوو بِريــاردرا كــة دةســتةواذةي كؤبوونــةوةي طشــ  لــة ثــرؤذة ياســاكان   -1

 .البيَيت
 :ِرَيذرَيتةوةثَيناسةي خؤثَيشاندان لة ثرؤذة ياساكة البيَي بةو شَيوةية داب( 1)ماددةي  -0
خؤثَيشاندان ضاالكييةكي ِرَيكخراو يان نيم ة ِرَيكخراوة لةاليةن كةسـايةتي يـة مةعنـةوي و سروشـتيةكان     )

لـــة شـــوَينة طشـــتييةكان دا ِرَيـــك دةخرَيـــت، بـــة مةبةســـ  دروســـتكردني ِرايـــةكي طشـــ  و بـــةديهَيناني   
 .دارو البردني دةستةواذةي اليةني ثةيوةندي( داخوازييةكي دياريكراو

مةطـةر  )البردنـي دةسـتةواذةي   ( 4)وةك خؤي رَينَيتةوة، بِرطـةي  ( 3)و ( 0)و ( 1)بِرطةي ( 0)ماددةي  -3
كاتـذمَير،  ( 04)و دانـاني ماسايشـي نيشـتماني، زيـادكردني مـاوةي      ( لة سيستةم و مادابي طش )و ( بةِراس 

 : واتا بةو شَيوةيةي لَيبَيت
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ةدا ، بــؤي هةيــة داواكــاري ِرَيكخســتين خؤثَيشــاندانةكة ِرة  بكاتــةوة مــةو كةســةية دةســةَلاتي ثَيــد/ وةزيــر
مةطةر بؤي دةركةو  زيان بة ماسايشي نيشتماني دةطةيةنَيت و ِراطةياندني دةدةغةكردنةكةش بة نووسـ   

 .كاتذمَيردا( 04)دةبَيت لة ماوةي 
 .وةك خؤي رَينَيتةوة( 0)و ( 2)بِرطةي 

( 3)وةك خـؤي رَينَيتـةوة، بِرطـةي    ( 0)ني ِرؤذاني ثشووي سةرمي، بِرطـةي  البرد( 1)بِرطة ( 3)ماددةي  -4
 .كاتذمَير( 04)كاتذمَير بة ( 43)طؤِريين 

: هَيـ ي ماسايشـي نـاوخؤ البيَيـت و بكرَيـت بـة هَيـ ي ثـؤلير و بـةو شـَيوةية          ( 0)بِرطـةي  ( 4)ماددةي  -2
بـةو شـَيوةيةي   ( 4)، مـاددةي  (اندةران بـدةن ثَيويستة لةسةر هَي ةكاني ثؤلير طرنطي بة ثاراستين خؤثَيش)

 :لَيدَيت
 .هَي ةكاني ثؤلير لةبري مةو كةسةي كة دةسةَلاتي ثَيدةدا 

هَي ةكاني ماسايش البـيَي لـةبري هَي ةكـاني    ( 0)وةك خؤي رَينَيتةوة، بِرطةي ( 1)بِرطةي ( 0)ماددةي  -0
 .ثؤلير دابنرَيت

يـان مـةوةي دةسـةَلاتي    / دةسـتةواذةي وةزيـر  ( 0)بيَيـت، بِرطـةي   مةو بِرطةية ال( 1)بِرطةي ( 7)ماددةي  -7
 .ثَيدةدا  البيَيت

بـةو  ( 3)ي ماددة (1)، البردني هَي ةكاني ماسايشي ناوخؤ و داناني هَي ةكاني ثؤلير، بَرطة (3)ماددةي  -3
مـاددةي سرمَيسـك   بـةكارهَيناني  )بـةو جؤرةيـةي لَيبكرَيـت    ( 0)شَيوةيةي لَيكـرا، بـةماو ِرشـاندنيان، بِرطـةي     

دوورخسـتنةوةي  )البيَيت و مةوة لة جَيطـةي دابنرَيـت   ( 3)، بِرطةي (ِرذين بؤ بَلاوةثَيكردني خؤثَيشاندةران
، زيـادكردني  (مةو كةسانةي كة لـة شـوَيين خـؤ ثَيشـاندانةكة ثشـَيوي دةنَينـةوة تـا كؤتـايي خؤثَيشـاندانةكة         

ــاددةي    ــةك بــؤ م ــَيوةية ( 3)بِرطةي ــاريَ : )بــةم ش ــةناو خؤثَيشــاندانةكة ِرووبــدا ،   كي مــاذاوةطَيِرهــةر ك ي ل
 .مةجنامدةرةكةي ِرووبةِرووي طرتن و ِرَيوشوَيين ياسايي دةبَيتةوة

مةطةر لةكاتي خؤثَيشاندان باري ماسايش تَيكدرا ياخود زيـان بـة   : )بةم جؤرة دابِرَيذرَيتةوة( 9)ماددةي  -9
شت، يان خؤثَيشاندان بةكاري مةو كةسانةي ثَي هةستاون خةَلكي تر و ماَل و ساماني طش  يان تايبةتي طةي

لة ماماجني خؤيان الياندا، مةوا داواكاراني ِرَيكخستين خؤثَيشاندانةكة و مةو كةسانةي بـةو كـارة هةَلدةسـ     
 .بةرثرسيارَي  تةواوي ياساييان دةكةوَيتة مةستؤ

و ( 1)لةبِرطـة  ( 11)َينَيتـةوة، مـاددةي   وةك خـؤي ر ( 0)البدرَيت، بِرطـةي  ( 1)بِرطةي ( 16)ماددةي  -16
 .البردني دةستةواذةي هَي ةكاني ماسايشي ناوخؤ و داناني هَي ةكاني ثؤلير( 0)بِرطةي 

 .ي مةيدان و شةدامة طشتييةكانِران لةبزيادكردني ِرَي ثَيوان و داناني شوَينة طشتييةك( 10)ماددةي  -11
ــاني  -10 ــ( 10)، (12)، (14)، (13)ماددةك ــواندني    وةك ــتييةكاني دةرض ــة ثَيويس ــةوة، هؤي ــؤي رَينَيت و خ

و، زيــادكردني (  ياســايةكي تايبــة)و، دانــاني دةســتةواذةي ( ياســاكارييةكي)ياســاكة، البردنــي دةســتةواذةي 
 .ثَيوان، سوثاسدةستةواذةي ِرَي
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، لَيذنةي كؤمةَلطاي مةدةني سةرموو

 :يد صويفدانا سع.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِراثــؤرتي لَيذنــةي كاروبــاري كؤمةَلطــةي مــةدةني ســةبارة  بــة ثــرؤذة ياســاكاني ِرَيكخســتين خؤثيشــاندان و  
 :كؤبوونةوة طشتييةكان

كؤبووةوة، بـؤ وتووَيـذكردن لـة    ( 00/10/0669)لَيذنةي كاروباري كؤمةَلطةي مةدةني لة ِرؤذي سَيشةممة 
ؤذة ياساي ِرَيكخستين خؤثيشاندان و ِرَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتييةكان، كة بارةي هةردوو ثر

ــة         ــةممة ل ــة ِرؤذي ضوارش ــةمان ل ــةوةي ثةرل ــة كؤبوون ــة ل ــةردوو ثرؤذةك ــؤ ه ــةم ب ــةوةي يةك دواي خوَيندن
هـاتبوو   بؤ لَيذنةكةمان هاتبوو، لةبةر مةوةي لَيذنةكةمان دوو ثرؤذة ياساي بـؤ ( 0/10/0669)ِرَيككةوتي 

لةبارةي ِرَيكخستين خؤثيشاندان، لَيذنةكةمان بة ضاكي زاني كة يةك ِراثؤر  لةسةر هةردوو ثرؤذة ياسـاكة  
مامادة بكا ، ضـونكة تـاوتوَي كـردن و طفتوطـؤكردني دوو ِراثـؤر  لةسـةر يـةك بابـة  لـة هـؤَلي ثةرلـةمان            

ثـرؤذة ياسـاكان بكـةين بـة بنـةماي      سةخت و مـاَلؤز دةبَيـت، مـةوة جطـة لـةوةي كـة نـةدةكرا هـي  يـةك لـة           
طفتوطؤكانان بةهؤي هةندَي كةم و كـوِري لةهـةردوو ثـرؤذة ياسـاكةدا، بؤيـة دواي مـاَلوطؤِركردني بـريوِرا و        
وتووَيــذ لــة كؤبوونــةوةي لَيذنةكةمانــدا، يــةك ثــرؤذة ياســاي ِرَيكخســتين خؤثيشــاندانان داِرشــت، بــؤ مــةو    

يي كرد، مةوانيش ثةسنديان كرد، بؤ داِرشتين مةو ثـرؤذة ياسـايةي كـة    مةسةلةية ِراوَيذمان بة لَيذنةي ياسا
لة خوارةوة هـاتووة سـوود لـة هـةردوو ثـرؤذة ياسـاي نـاوبراو وةرطـرياوة، هـةروةها ِرَينماييـةكاني وةزارةتـي            
ــةرواري         ــتييةكان لةبـ ــةوة طشـ ــاندان و كؤبوونـ ــتين خؤثيشـ ــؤ ِرَيكخسـ ــة بـ ــرياوة كـ ــاو طـ ــاوخؤش لةبةرضـ نـ

رضـووة، داوا لـة ســةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكــةين كـة مـةو ثــرؤذة ياسـايةي لَيذنةكــةمان       دة( 06/4/0616)
مامادةي كردووة، وةك لة خـوارةوة هـاتووة، بكـا  بـة بنـةماي طفتوطؤكـاني نـاو ثةرلـةمان بـؤ دةرضـواندني           

 .ياساكة
 :حسن رضابةِرَي  سةرطوَل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي يةكةم

 : رةوة لة هةر شوَينَيكي مةو ياسايةدا ها  مةبةست ماناكاني بةرامبةريانةمةو زاراوانةي خوا
ضاالكييةكي مةدةنيية لة شـَيوةي كؤبوونةوةيـةكي ِرَيـك و ثَيـك، يـان نيم ـة ِرَيـك و        : خؤثيشاندان -1

ثَيك، بة شَيوةيةكي ماشتيانة لةاليةن خةَلكةوة لة شوَينة طشتييةكاندا ِرَيك دةخرَيت بة مةبةسـ   
: ردني ِرايةكي طش  بؤ بةديهَيناني داخوازييةكي دياريكراو، كـة مـةو شـَيوازانة دةطرَيتـةوة    دروستك

 (.خؤثيشاندان، ِرَي ثَيوان، مانطرتن)
 .سةرؤكي يةكةي كارطَيِري، ثارَي طار، داميقام، بةِرَيوبةري ناحية -0
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 .وةزارةتي ناوخؤ، وةزارةتي ناوخؤي حكومةتي هةرَيمي كوردستان -3

 .ران، مةجنومةني وةزيراني حكومةتي هةرَيمي كوردستانمةجنومةني وةزي -4

2-  

 :ماددةي دووةم
 (:1)بِرطةي 

 .خؤثيشاندان ماسَيكي سروش  و دةستووريية، دةبَي بة ثَيي ِرَي و شوَيين ياسايي مةجنام بدرَيت
 (: 0)بِرطةي 

 .ياسايي خؤيدا اليةنة ثةيوةنديدارةكان نابَي ِرَيطربن لة مةجنامداني خؤثيشاندان لة ضوارضَيوةي
 

 (:3)بِرطةي 
، يـان هانـداني   (مـايين، ميـن ، نةتـةوةيي   )خؤثيشاندان نابَي بـة مةبةسـ  دذايـةتي طروثَيكـي ديـاري كـراو       

 .طروثَيك لة دذي طروثَيكي تر مةجنام بدرَيت
 : ماددةي سَييةم

 (: 1)بِرطةي 
 .سةرؤكي يةكةي كارطَيري دةسةَلاتي مؤَلةتداني خؤثيشانداني هةية

 
 (:0)ِرطةي ب

سةرؤكي يةكةي كارطَيري بؤي هةية دةسـةَلاتي مؤَلةتـداني خؤثيشـاندان بـدا  بـة جَيطرةوةكـةي خـؤي بـة         
 .سةرماني ِرةلي

 (:3)بِرطةي 
خؤثيشاندان بةر لة ثَيشكةش كردني داواكاري لةاليةن لَيذنةي ِرَيكخةراني خؤثيشاندان و وةرطرتين مؤَلة  

 .ي، يان مةوةي كة دةسةَلاتي ثَي دةدا  نابَي مةجنام بدرَيتلةاليةن سةرؤكي يةكةي كارطَيِر
 :ماددةي ضوارةم

 (:1)بِرطةي 
ِرَيكخــةراني خؤثيشــاندان، ِرَيثَيــوان و مــانطرتين بــة كؤمــةَل نــابَي ذمارةيــان لــة ســَي كــةس كــةمب بَيــت، بــؤ  

 .مانطرتين تاكة كةسي دةكرَي يةك كةس بَي
 (:0)بِرطةي 

كاتــذمَير بــةر لــة مةجنامــداني خؤثيشــاندانةكة، داواكارييــةك  ( 43)يــةني كــةم ِرَيكخــةراني خؤثيشــاندان ال
 :ثَيشكةش بة سةرؤكي يةكةي كارطَيِري دةكةن، داواكارييةكة ثَيويستة مةو زانيارييانة لة خؤبطرَيت

 .كا  و شوَيين خؤثيشاندانةكة  - ع
 .مامانج و مةبةس  خؤثيشاندانةكة - ب
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 .ةكةذمارةي خةمَلَيندراوي خؤثيشاندان -ج
ناو و واذووي ِرَيكخةراني خؤثيشاندانةكة، يان نووسـراوَيكي سـةرمي مـةو كةسـايةتيية مةعنةوييـةي       -د

 .كة خؤثيشاندانةكة ِرَيك دةخا 
 

 (:3)بِرطةي 
مةطةر سةرؤكي يةكةي كارطَيِري بة ثاسـاوي دروسـ  بةَلطـةدار، لـة ثَينـاوي بةرذةوةنـدي طشـتيدا بـة باشـي          

اندانةكة بطؤِرَيـت، مــةوا ثَيويســتة بــة نووسـراوي ســةرمي ماطــاداري ِرَيكخــةراني   زانـي كــا  و شــوَيين خؤثيشــ 
كاتـذمَير بـةر لـة دةسـتثَيكردني خؤثيشـاندانةكة      ( 04)خؤثيشاندانةكة بكاتةوة، مـاوةي وةَلامدانةوةكةشـي   

 .كةمب نةبَيت، مةطةر نا مةوا خؤثيشاندانةكة لة ِرووي كا  و شوَين شياو و طوجناوة
 (:4)بِرطةي 

 .سةرؤكي يةكةي كارطَيِري يان جَيطرةوةكةي تةنيا يةكريار مايف هةية كا  و شوَيين خؤثيشاندان بطؤِرَيت
 

 (:2)بِرطةي 
ِرَيكخةراني خؤثيشاندان مايف دانوستانيان لة بارةي كا  و شوَيين خؤثيشاندانةوةكة هةية، مةطـةر سـةرؤكي   

 .كا  و شوَيين خؤثيشاندانةكةي كرد يةكةي كارطَيِري يان جَيطرةوةكةي ثَيشنياري طؤِريين
 :ماددةي ثَينريةم

ثَيويستة بةر لة دةست ثَيكردني خؤثيشاندانةكة سةرؤكي يةكةي كارطَيِري يان جَيطرةوةكةي هـةموو ِرَي و  
شوَينَيكي ثَيويست بطرَيتة بةر بؤ ثارَي طاري كردن لة سيستةمي طش  و ثاراستين خؤثيشـاندةران و مـاَل و   

 .و تايبةتيساماني طش  
 :ماددةي شةشةم

ِرَيكخةراني خؤثيشاندان كة داواكـاري ثَيشـكةش بـة سـةرؤكي يةكـةي كـارطَيِري يـان جَيطرةوةكـةي          -1
 .دةكةن، دةبَي كةساني نوَينةربن

مــةو داواكارييــةي كــة بــؤ مةجنامــداني خؤثيشــاندان ثَيشــكةش بــة ســةرؤكي يةكــةي كــارطَيِري يــان   -0
ي مـةو ماددةيـةوة   (1)طـةي نوَينـةراني مامـاذة بـؤكراوي بِرطـة      جَيطرةوةكةي دةكرَيت، دةبـَي لـة ِريَ  

 .بَيت

 :ماددةي حةوتةم
ثَيويستة هَي ةكاني ثؤلير مامادةي خؤثيشاندانةكان بن و لةالي خؤيانةوة لَيذنةيةكي سـَي كةسـي    -1

لـة  ثَيك بهَينن بؤ ثةيوةندي طرتن و ماَلوطؤِري زانياري لةطةَل لَيذنةي ِرَيكخةراني خؤثيشـاندانةكة  
 .كاتي مةجنامداني خؤثيشاندانةكة

 .هَي ةكاني ثؤلير بةرثرسن لة ثاراستين طيان و سةالمةتي خؤثيشاندةران -0
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 :لة كاتي دروستبووني ثشَيويدا، هَي ةكاني ثؤلير دةتوانن مةو شَيوازانة بطرنة بةر -3

 .ماو ِرشاندن - ع
 .بةكارهَيناني دةَلغان بؤ خؤثاراس  - ب

ذَين تةنيا لة كاتَيكدا مةطةر خؤثيشاندةران ثـةنايان بـؤ تونـد و تيـذي     بةكارهَيناني طازي سرمَيسك ِر -ج
 .برد، نابَي لة بةكارهَيناني زَيدةِرؤيي بكرَيت

دوورخســتنةوةي مــةو كةســانةي كــة لــة شـــوَيين خؤثيشــاندانةكة ثشــَيوي دةنَينــةوة تــا كؤتـــايي          : دووةم
 .خؤثيشاندانةكة

 :ماددةي هةشتةم
تين هةموو جؤرة ضةكَيك يان ماددةي تةدينةوة و ذةهـراوي، يـان سـووتَينةر    لة كاتي خؤثيشاندان دا هةَلطر

 .دةدةغةية
 

 :ماددةي نؤيةم
هةركارَيكي تاوان مامَي ، يان ماذاوة طَيِري كـة لـةناو خؤثيشـاندانةكة ِرووبـدا  بةرثرسـياريةتيةكي       -1

 .يي دةبَيتةوةكةسيية، تةنيا مةجنامدةرةكةي ِرووبةِرووي لَيثرسينةوة و ِرَي و شوَيين ياسا
لـة كـاتي بــةكارهَيناني تونـد و تيـذي هَيــ  يـان زيـان طةيانــدن بـة كـةس و موَلــك و مـاَلي طشــ  و           -0

تايبـةتي لــة نــاو خؤثيشــاندانةكة كةســي سةرثَي ــي كـةر بــة ثَيــي ياســاي ســ اكاني كــارثَيكراو ســ ا   
 .دةدرَيت

 

 :ماددةي دةيةم
ةطـةَل خؤثيشـاندةران دا سـنووري ياسـايي     مةطةر هَي ةكاني ثـؤلير لـة ميانـةي مامةَلـة كردنيـان ل      -1

 .دةسةَلاتيان بةزاند، مةوا بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان ِرووبةِرووي بةرثرسيارَي  ياسايي دةبنةوة
ثَيويستة سةرجةم مةنداماني هَي ةكاني ثؤلير باجي تايبة  بة سينطيانةوة بَيـت، بـة شـَيوةيةكي     -0

 .ماشكراو ِروون بؤ ناسينةوةيان

زارةتي ناوخؤ دةرةبووي ماددي و مةعنةوي مةو زيان لَيكةوتووانة بكاتـةوة كـة هَي ةكـاني    دةبَي وة -3
ثؤلير لة دةرةوةي مةركي ثَي سثَيردراويان مةجناميان داوة، مةمـةش بـة ثَيـي بِريارَيـك جَيبـةجَي      

 .دةكرَي كة لة دادطاوة دةردةضَيت

 :ماددةي يازدة
 .ياساية جَيبةجَي بكا  ثَيويستة مةجنومةني وةزيران حوكمةكاني مةو

 :ماددةي دوان ة
ــاية       ــي حوكمــةكاني مــةو ياس ــانكاري جَيبــةجَي كردن ــؤ ماس ــت ب ــايي ثَيويس ــاوخؤ ِرَينم ــي ن ثَيويســتة وةزارةت

 .دةربكا 



 091 

 :ماددةي سَي دةيةم
 .مةو ياساية لة ِرؤذي بَلاوبوونةوةي لة ِرؤذنامةي سةرمي وةداميعي كوردستان جَيبةجَي دةكرَيت

 :ياساية متييةكاني دةرضواندني مةهؤية ثَيويس
بؤ ِرَيكخستين شَيوازة جياجياكاني خؤثيشاندان بؤ هَينانةدي كؤمةَلطةيةكي شاراستاني دميوكراتي، بـؤ ِرَي طـرتن لـة ماسـةكاني     

ي طش  و مرؤظ و سةراهةم كردني مازادي ِرادةربِرين بة شَيوةيةكي ماشتييانة دوور لة ماذاوة، هةروةها بؤ ثاراستين بةرذةوةند
 .تايبةتي مةو ياساية دةرضوَيندرا، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بــةِرَي ان، زؤر ســوثاس، ديــارة خوَيندنةوةكــة وةختَيكــي زيــادي بــرد، ضــونكة دوو ثــرؤذة هــةبوو، ذمــارةي ياســايي مةنــدامان    

ذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ ديراسـةي  ثَيشكةشيان كرد بوو، بةداخةوة ليذنةكان راثؤرتي هاوبةشيان نيية، هةندَيكيان لي
يةك ياساييان كردووة، ليذنةي ياسايي لةسةر دوو ثـرؤذة دةنطـي داوة، بؤيـة ثَيويسـتة مَيمـة يـةك ثرؤذةمـان هـةبَيت مـةمِرؤ،          

ليذنـةي  بؤية مةوة بؤ مَيوةي بةِرَي ة، ثَيشنيار دةكةين كة مـةو دوو ثرؤذةيـة لةاليـةن هةرضـوار ليذنـةي ثةيوةنديـدار لةطـةَل        
بـةزووترين  ( ليذنةكة)ياسايي ثرؤذةكة بة يةكةوة يةك ةةن و يةك راثؤرتي هاوبةشيان هةبَي، دةربارةي هةرضوار ثرؤذةكة 

كا  مامادةي بكةن، مَيستا مةم ثَيشنيارة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا      
ة  زؤر سـوثاس، يـةك كـةس لةطةَلـدا نييـة، بةزؤرينـةي دةنـئ ثةسـند كـرا، مَيسـتا داوا لـة هةرضـوار             نيية دةس  بةرز بكاتةو

ليذنة دةكةين، ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي كؤمـةَلطاي مـةدةني، مـةو دوو ثرؤذةيـة يـةك         
دانيشـتمان دةسـت ثـَي دةكـا ،     ( 11)و شـةممة سـةعا    ةةن، هةرضوار ليذنةكةش راثؤرتَيكي هاوبةشيان هةبَيت بؤ رؤذي دو

 .بةاَلم مةو كاتة دةبَيت حازر بَيت، تكاية، كةرةمكة تةوزحيَيكي كاك عةوني هةية، با ِروون كردنةوةيةكي هةية بيدا 
 

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد ب از
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ت، رؤذي ثَينج شـةممة، تـاكو راثؤرتـةكاني هةرضـوار     من ثَيشنيار دةكةم كؤبوونةوةي هاوبةش بةياني بكرَي
 .ليذنة مامادة بَيت بؤ رؤذي دوو شةممة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةزيري ثةيوةنديداريش تكاية، وةزيري ناوخؤية نوَينةريانـة بـانطي   ( 11)بةَلَي، ِرؤذي دوو شةممة سةعا  

ة ثةيوةندي بةوان هةية، زؤر سـوثاس، تـا ِرؤذي دوو شـةممة    ليذنةكة بكةن ِرةمي مةوانيش وةربطرن، ضونك
 .بةخَير ب ن( 11)سةعا  

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي            .د         ست ابد عبداه                سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان             عَيراق                – كوردستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0202\00\0رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن



 093 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 094 

 
 
 
 
 
 
 

 
  (9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0/00/0202 رَيكةوتي ةشةممدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  1/11/0616رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة مامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان   سرست عبد عبداه سـكرتَيري  بةِرَي, جَيطري سةرؤك و ارس ن باي  الاعي .د
 .ي خؤي بةست( 0616)ساَلي , سَييةمخولي  ي(9)

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 06)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(9)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ةمانثةرلـ دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 1/11/0616ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هةرَيمي  - 1

 .اقعَير –كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتييةكان لة هـةرَيمي كوردسـتان    -0
 .عَيراق –
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي مووضةو دةرماَلةي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و جَيطرةكةي -3
ي سـاَلي  (9)ني خانووبـةرة ذمـارة   خوَيندنةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي بةكرَيـدا        -4

ــارة      ) 0663 ــةرة ذم ــداني خانووب ــاي بةكرَي ــي ياس ــةجَي كردن ــَي ب ــي ج ــةموار كردن ــاي ه ــاَلي (37)ياس ي س
1979.) 

 .عَيراق –سوَيند خواردني ياسايي سةرؤكي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردستان  -2
 

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
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 .انبةناوي خواي طةورةو ميهرةب
ــولي       ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب

 :، بةرنامةي كار1/11/0616، رؤذي دانيش  (9)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  
ي ي هــةموار كــراوي ســاَل(1)نــاوخؤي ذمــارة  يةوثَيــِرلــة ( 06)ي مــاددةي (1)بــةثَيي حوكمــةكاني بِرطــةي 

ــتان  1990 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي
ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي دوو شـةممة    (11)ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير      (9)دانيشتين ذمـارة  

 :بةم شَيوةية بَيت 1/11/0616رَيكةوتي 
دةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي لة هـةرَيمي  خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي  -1

 .عَيراق –كوردستان 
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتييةكان لة هـةرَيمي كوردسـتان    -0
 .عَيراق –
 .جَيطرةكةيخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي مووضةو دةرماَلةي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و  -3
ي سـاَلي  (9)خوَيندنةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي بةكرَيـداني خانووبـةرة ذمـارة           -4

ــارة      ) 0663 ــةرة ذم ــداني خانووب ــاي بةكرَي ــي ياس ــةجَي كردن ــَي ب ــي ج ــةموار كردن ــاي ه ــاَلي (37)ياس ي س
1979.) 

 .عَيراق –ي كوردستان سوَيند خواردني ياسايي سةرؤكي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيم -2
مَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤيان، سةرموو كةرةم بكـةن، لـةم دانيشـتنةدا    
ــواني       ــةرؤكي دي ــد س ــادي حمم ــ دار ه ــاك ســةمري، هــةروةها رَي ــارةواني ك ــري ش ــ داران وةزي ــةخَيرهاتين رَي ب

 .ش  ديوان لة وةزارةتي ناوخؤ، كةرةم بكةن سةرمووبةِرَيوةبةري ط  ارقضاودَيري دارايي، رَي دار كاك 
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .خوشك و براياني بةِرَي م

 .مةنداماني ثةرلةمان
و هـةتاكو مَيسـتا   بةنيسبة  خاَلي يةكةمةوة، مةويش ثرؤذة ياساي دةرةبوو كردنـةوةي راطرياوانـي بـَي ثاسـا    

راثؤرتي ليذنةكان مامادة نيية، لةبةر مةوةي ليذنةكان سةدالي ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان بوون، بؤيـة مَيمـة   
ثَيشنيار دةكةين كة خاَلي يةكةم ببَيتة مةخري خاَل لةم بةرنامةية، لة هةمان كاتدا خاَلي سـَييةم و ضـوارةم   

ماددةي سووكن و شةكليشن بـةِرَيوة ب ـَيت، ثاشـان دَيينـة سـةر      و ثَينريةم ثَيش ةرَيت، ضونكة مةم خااَلنة 
خاَلي ثرؤذةي ياساي خؤثيشـاندان لـة هـةرَيمي كوردسـتان، مَيسـتاش مـةو ثَيشـنيارة ماراسـتةي سـةرؤكايةتي          

 .دةكةم، بؤ مةوةي ةرَيتة دةنطدانةوة، زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خيةينة ثَيش مَيوةي بةِرَي ، مةطةر لةطـةَلن، لةطـةَل مـةو ثـاش و ثَيشـة،      مَيمة لة سةرؤكايةتي ثَيمان باشة، دة
كَي لةطةَلداية دةس  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة  زؤر سـوثاس،           

، بةكؤي دةنئ ثةسند كـرا، مَيسـتا خـاَلي ثَيـنج دةبَيتـة خـاَلي يةكـةم، خـاَلي سـَي و ضـواريش دَينـة ثَيشـةوة            
رَيـ دار كـاك هـادي حممـد     / خوَيندنةوةيان بؤ دةكرَيت، كةرةم بكة بـؤ خـاَلي ثَينريـةم كـة بـووة خـاَلي يـةك       

كريم، كـة مـةمِرؤ لـة ثـَيش ثةرلـةماني كوردسـتان سـوَيندي ياسـايي دةخـوا ، كـة رَيـ دار سـةرؤكي هـةرَيم              
كـة مَيسـتا بـةِرَي يان سـةرؤكي     ياسايةكةي ثةسند كردووةو طةِراندوويةتيةوة بؤ مَيمةو مواسةدةتي كـردووة،  

ضاودَيري داراييـة، داوا لـة بـةِرَي ي دةكـةين كـةرةم بكـا  بـؤ سـوَيند خـواردن سـةرموو، بـةِرَي ان، سـةرماني             
ي ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيمي    (16)ي مـاددةي  (19)بةثَيي بِرطـةي  . 0616ساَلي ( 174)هةرَيمي ذمارة 

ــارة   ــتان ذم ــاَلي (1)كوردس ــر 0662ي س ــةموار ك ــاددةي ي ه ــي   (2)او و، م ــاودَيري داراي ــواني ض ــاي دي ي ياس
لةسةر ثااَلوتين بةِرَي  هادي حممد كـريم رةبـاني    0663ي ساَلي (0)عَيراق، ذمارة  –هةرَيمي كوردستان 

ــارة    ــةبِرياري ذم ــتانةوة ب ــةماني كوردس ــاَلي (2)لةاليــةن ثةرل ــارة   0616ي س ــتين ذم ــة دانيش ي رؤذي (1)ل
 :ارماندا بةدةرضووة، بِري 06/9/0616

دامةزراندني بةِرَي  هادي حممد كريم رةباني بة سةرؤكي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردسـتان   -1
 .عَيراق بةثلةي وةزير –
 .مةم سةرمانة لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت -0

 مةسعود بارزاني                                                                                
 عَيراق –سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

                                                                              06/9/0202 
 

 :بةِرَي  هادي حممد كريم
 .بسم اه الربن الرحيم

وظريفيت بصردق وأمانرة واخرالص وأن     اقسرم براهلل العظريم أن أقرومل سهرامل      ( هادي حممد كريم الرجراني )بني 
ا ب  القوانني واألنظمة والتعليمات بأمانة ونزاهة وحياد، وأحافظ على استقالل الرديوان وحيراده وكرامترا،    
وأحافظ على أسرار العمل، واحرتامل القواعد االخالقية واملهنية اليت تنظم قنون الوظيفة واملهنرة وألترزمل بهرا،    

 .واهلل على ما أقول قهيد
 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

ثِر بة دَل ثريؤزبايي لة خةَلكي كوردستان و ثةرلةماني كوردستان و بةتايبةتي لة بـةِرَي  كـاك هـادي حممـد     
كريم دةكةين، كة مةم ثلة بةرزةي وةرطر ، كة كـارَيكي زؤر ثـريؤزة، زؤريـش هةسـتيارة، داخـوازي خـةَلكي       

وردســتان طشــت اليةنــةكان كــة داخوازيــان دةكــرد دةزطــاي  كوردســتانةو ماوةيــةكي زؤرة لــةناو ثةرلــةماني ك
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ضاودَيري يـةك بطرَيتـةوةو، يـةك سـةرؤكي هـةبَيت و دةسـت بـةكار بَيـت، كؤمـةَلَيك دكيـؤمَين  ضـاودَيري            
دارايي لةبةر دةس  مَيمةية دةربارةي وةزعي كوردستان حف مان كردووةو هةَلمانطرتووة، دةخيةينـةوة بـةر   

كـةن و، مينشـامةَلَ  لةمـةودوا كارةكانيـان بـة ثـاكي و بـة دروسـ  لـة بةرذةوةنـدي           دةستيان لةسـةري كـار ب  
خةَلكي كوردستان دةبَيت، دووبارة ثريؤزبايي لَي دةكةين، مومَيدةوارين كة سةركةوتوو بَيت، داوا لة هـةموو  

 .ثةرلةمانتاراني كوردستان دةكةين كة ثشتيواني بكةن، نودتةي ني امي كةرةم بكة
 :ثةميان ع الدين عبدالربنبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دواي ثريؤزباييم لة جةنابي سةرؤكي ديواني ضاودَيري دارايي، سوَيند خواردني بةِرَي يان بة زماني عةرةبي 

 .بوو، ثَي ةوانةي عوريف ثةرلةمانة، سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وة، دةســةمةكةش، زمــاني رةلــي دةوَلــةتي عَيرادــة، زؤر نــا، بــة عةكســةوة، بــة دــانون بــة عــةرةبي دةرضــو
 .تةبيعية، سوثاس، ليذنةي ياسايي بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذة ياساكة كةرةم بكةن

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنـةوةي  مَيستا دةست ثَي دةكةين بة خوَيندنةوةي مةو ثرؤذانة كة ثَيشكةش كـراوة بـة ثةرلـةمان بـؤ     

 .يةكةم
 العراق ونائبا –مشروع قانون راتب وخمصصات رئيس اقليم كوردستان 

لسررنة ( 1)العررراق رقررم  –مررن قرانون انتخرراب برملرران كوردسرتان   ( 20)مرن املررادة  ( 1)اسرتنادًا ةكررم الفقرررة  
املعردل قررر    0662لسرنة  ( 1)العرراق رقرم    –من قانون رئاسة اقليم كوردسرتان  ( 11)املعدل واملادة  1990

 :تشري  القانون االتي( 0616)/ /واملنعقدة بتاريخ ) ( العراق جبلستا املرقمة  –برملان كوردستان 
 :املادة االوىل

 .دينار عراقي).............( العراق راتبًا قهريًا قدره  –يتقاضى رئيس اقليم كوردستان 
 :املادة الثانية

 .من راتبا الشهري............% عراق خمصصات قهرية تعادل ال –تيفاف اىل راتب رئيس اقليم كوردستان 
 :املادة الثالثة

 .......... .العراق عند تقاعده راتبًا تقاعديًا، يعادل  –يستح  رئيس اقليم كوردستان 
 :املادة الرابعة

 .دينار عراقي)..........( العراق راتبًا قهريًا قدره  –يتقاضى نائب رئيس اقليم كوردستان 
 :ملادة اخلامسةا
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 .من راتبا الشهري...........% العراق خمصصات قهرية تعادل  –تيفاف اىل راتب نائب رئيس اقليم كوردستان 
 :املادة السادسة

 .......... .العراق عند تقاعده راتبًا تقاعديًا يعادل –يستح  نائب رئيس اقليم كوردستان 
 :املادة السابعة

اىل راتب رئيس االقليم املشار اليرا يف املرادة االوىل وراترب نائرب الررئيس      .....% ....تيفاف عالوة سنوية قدرها 
 .املشار اليا يف املادة الرابعة

 :املادة الثامنة
بعد انتهاء مهامل الرئيس او نائبا توفر اةكومة جما كافة مستلزمات السكن واةماية والتنقرل الالئر  وغريهرا    

 .لقوانني النافذة يف االقليم او العرف السائد و نيًا يف مثل هذه اةالةمن االمتيازات اليت يمنحها جما ا
 :املادة التاسعة

 .الرمسية" وقائ  كوردستان"ينفذ  هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره يف جريدة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديش بيخوَينةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث
 .بةِرَي ان مةنداماني ثةرلةمان

ثرؤذةكة لةاليةن سةرؤكايةتي هةرَيم تةنها بة زماني عةرةبي ثَيشكةش بـة ثةرلـةمان كـراوة، بـةاَلم هـةوَل      
 .دةدةم بة زماني كورديش ثَيشكةش بة مَيوةي بةِرَي ي بكةم

 طرةكةيعَيراق و جَي -ثرؤذة ياساي مووضةو دةرماَلةي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
عَيـراق ذمـارة    –لـة ياسـاي هةَلبـذاردني ثةرلـةماني كوردسـتان      ( 20)لـة مـاددةي   ( 1)بةثَيي حوكمي بِرطة 

عَيراق ذمارة  –لة ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ( 11)ي هةموار كراو، ماددةي 1990ي ساَلي (1)
ؤذي بِريـاري  لـة ر ) ( دانيشتين ذمـارة  عَيراق لة  -ي هةموار كراو، ثةرلةماني كوردستان 0662ي ساَلي (1)

 .دادةركردني مةم ياساية
 :ماددةي يةكةم

 .دينار عَيرادي)........( عَيراق مووضةيةكي مانطانة وةردةطرَيت بة بِري  –سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 :ماددةي دووةم

رَيذةكـةي  )........%( دةرماَلةيةكي مانطانة بؤ مووضةي سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان زيـاد دةكرَيـت كـة لـة        
 .دواتر دياري دةكرَيت لة مووضةي مانطانةي ثَي دةدرَيت

 :ماددةي سَييةم
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عَيـراق لـةكاتي خانةنشـ  بوونيـدا مووضـةي خانةنشـيين وةردةطرَيـت، كـة          –سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .دينار عَيرادي)........( دةكاتة 

 :ماددةي ضوارةم
دينـار  )......( عَيـراق مووضـةيةكي مانطانـة وةردةطرَيـت بـة بـِري        –جَيطـري سـةرؤكي هـةرَيمي كوردسـتان     

 .عَيرادي
 :ماددةي ثَينريةم

)........%( دةرماَلةيةكي مانطانة بؤ مووضةي جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان زياد دةكرَيت كـة دةكاتـة   
 .بؤ مووضةي مانطانة

 :ماددةي شةشةم
ــتان   ــراق  –جَيطـــري ســـةرؤكي هـــةرَيمي كوردسـ ــيين  عَيـ لـــةكاتي خانةنشـــ  بوونيـــدا مووضـــةي خانةنشـ

 .دينار عَيرادي)........( وةردةطرَيت، كة دةكاتة 
 :ماددةي حةوتةم

زيـاد دةكرَيـت بـؤ مووضـةي سـةرؤكي      )........%( سةر مووضةي سااَلنة عـةالوةي سـةنةوي كـة بـِري دةكاتـة      
ضةي جَيطري سةرؤكي هةرَيميش كة لـة  هةرَيمي كوردستان كة لة ماددةي يةكةم ماماذةي ثَي كراوة، بؤ موو

 .ماددةي ضوارةم ماماذةي ثَي كراوة
 :ماددةي هةشتةم

دواي تةواو بووني مةركـةكاني سـةرؤك، يـان جَيطـري سـةرؤك ثَيويسـتة هـةموو ثَيداويسـتيةكان لـة شـوَيين           
ا ، ثاســةوان، طواســتنةوةي طوجنــاو، جطــة لــة ميمتيــازاتي تــر، كــة بــةثَيي ياســ         (ســكن )نيشــتةجَي بــوون  

 .كارثَيكراوةكان لة هةرَيم، يان نةري  نيشتماني لةو حاَلةتانة ثَيي ببةخشرَيت
 :ماددةي نؤيةم

 .جَي بةجَي دةكرَيت( وةداميعي كوردستان)مةم ياساية لة رؤذي بَ و كردنةوةي لة رؤذنامةي سةرمي 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةي مةنداماني ثةرلةماني كوردستاني بةِرَي  دةكةين، لةطـةَل   بةِرَي ان، مةو ثرؤذة ياساية ماراستةي يةكة
. ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي، مَيستا بةِرَي  كاك هادي حممد كريم تةشريفي هةية، كةرةم بكة، سـةرموو 

 .بؤ خوَيندنةوةي خاَلي دووةم
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ني ثةرلةماني كوردستانبةِرَي  مةنداما
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، كـة لةاليـةن   0663ي سـاَلي  (9)بِرطةي دواتر، ثرؤذةي هةموار كردني ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة 
، بةاَلم تَيبـيين مـةوة دةكرَيـت،    06/9/0616لة ( 0094)حكومةتةوة ثَيشكةش كراوة، بةنووسراوي ذمارة 

 .وةزيران بؤتان دةخوَينمةوة كة مةمة كؤنووسة، مَيستا دةدي كؤنووسي مةجنومةني
 (3: )ذمارة

 (36/3/0616: )رَيكةو 
 "كؤنووس"

 00/0/0616لـة  ( 7604)ليذنةي ياسايي كة بـةثَيي سـةرماني سـةرؤكايةتي مةجنومـةني وةزيـران ذمـارة       
مةجنامـدا بـة مامـادة بـووني سـةرؤك و      ( 36/3/0606)ثَيكهاتووة، كؤبوونةوةي ماسايي خؤي لـة رَيكـةوتي   

ليذنة بة مةبةس  طفتوطؤ كردن لةسةر ثرؤذةي هـةموار كردنـي ياسـاي بةكرَيـداني خانووبـةرة       مةنداماني
 3/2/0616لـة  ( 3306)، كة بة نووسـراوي وةزارةتـي دارايـي و مـابووري ذمـارة      0663ي ساَلي (9)ذمارة 

كردنـي   بؤمان هاتووة، مةوة بوو لة دواي طفتوطؤ كردن لةسـةر ثرؤذةكـة لةبةرذةوةنـدي طشـ  و ضارةسـةر     
ــةوتي    ــة دواي رَيكـ ــة لـ ــان كـ ــةي هاوواَلتيـ ــة    12/7/0616كَيشـ ــةوة، بؤيـ ــيةكان دةبَيتـ ــةِرووي كرَي ـ رووبـ

 :ليذنةكةمان ثَيشنياري كرد كةوا ثَيشنيارةكة بةم شَيوةية هةموار بكرَيت
 :وتكون كما يلي 0663لسنة ( 9)من قانون رقم ( الثالثة)من املادة ( الثانية)تعدل الفقرة "

اعتبرارًا   12/7/0611د اجيار العقار املنجر لغري اغراض السكن امل مل قبل نفا  هذا القرانون لغايرة   يمتد عقو
 "من تاريخ انتهاء مدة العقد وختيف  يف اجياره الحكامل القانون املدني بعد انتهاء املدة املذكورة

 
 

 االسباب املوجية
قانونية اسديدة للمأجور لتردبري امروره وكرذلك    بغية منح املستأجر فرتة اخرن ليكون على دراية باالوضاع ال

عدمل قط  ارزاق هذا الصنف من املستأجرين بسبب التخلية واعطاء املهلة الكافية لوسائل االعالمل لنشر الروعي  
 .القانوني يف هذا اجملال

تةوة بؤ من ثَيشنيار دةكةم مةو ثرؤذةية بطةِرَي .مةنداماني ثةرلةماني بةِرَي  .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
حكومة ، لةبةر مةوةي شَيوةي ثرؤذةي شةكلي هةَلنةطرتووة، ناكرَيت كؤنووسي مةجنومةني وةزيران بةو 

شَيوةية ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرَيت، واتا حكومة  دووبارة ثرؤذةكة بةشَيوةيةكي ياسايي ثَيشكةشي 
 .، زؤر سوثاسثةرلةمان بكاتةوة، بؤ مةوةي ثةرلةمان بتوانَيت طفتوطؤي لةسةر بكا 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار بورهان سةرموو
 :بةِرَي  برهان رشيد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ي ساَلي (9)ةوة ثرؤذةي ياسايةك بؤ تةعدي  كردني ياساي ذمارة 0669ساَلي ( 11)مَيمة لة كؤتايي مانطي 
ية، مةم ثرؤذةي كة مَيمة 1979ي ساَلي (37)ي مان تةدديم كردووة، كة لة مةساسدا تةعديلي دانون0663

تةددميان كردووة بؤ تةعدي  كردني ياسايةكة لة ضوار ماددة ثَيكهاتووة، دةربارةي خانووبـةرةو دوكانـةكان   
و مةخازن و ش  بازاِرة هةر هةمووي، تا مَيستا نةخراوةتة بةرنامةي كارةوة، كة مةسروزة بـةثَيي ياسـا بـة    

رَيتة بةرنامةي كارةوة، مَيستا مةمة كة لة بةرنامـةي كـارةوة نووسـرا بـوو، وامـان اني      تةسةلسولي تارخيي ة
مةو ثرؤذةي خؤمانة، مةمة كَيشةية، بؤية مةطةر مةمة حةواَلة دةكرَيتةوة بؤ حكومة ، مَيمة داواكارين مةو 

ي لــةناو خةَلكــدا ثــرؤذةي مَيمــة لــة شــوَيين مــةوة دابنَيــدرَيت، لةبــةر مــةوةي كَيشــةيةكي كؤمةاَليــةتي زؤر   
ناوةتةوة، بؤ ضارةسةر كردني مةو كَيشةو، بؤ مةوةي كَيشةي كؤمةاَليةتي زياتر ثةرة نةسةنَيت لة شارةكاني 

 .كوردستان، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار سؤزان خان كةرةم بكة
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مـةم ياسـاية بطةِرَيتـةوة بـؤ حكومـة ، مةطـةر لـة شـَيوةي كؤنووسـيش ناردوويانــة،           مـن لةطـةَل مـةوةدا نـيم    
دةتوانرَيت لـةناو ليذنـةكاني خؤمانـدا ليذنـةي ياسـايي صـيغة دانونيةكـةي بـدرَيَ ، ضـونكة سعلـةن لةطـةَل            

ة دسةكةي كاك بورهـا  مـةم ياسـاية كؤمـةَلَيك كَيشـةي كؤمةاَليـةتي دروسـت كـردووةو كـارَيكي كـردووة، كـ           
هاوواَلتيان بةتايبةتي مةو ض  و توَيذةي كة موستةمريرن كةوتوونةتة حاَلةتَيكةوة مةمري دةركردنيان بـؤ  
دةرضووة، لةبةر مةوة من تةواو دذي مةوةم كة مـةم ياسـاية بطةِرَيتـةوة بـؤ حكومـة ، بـةاَلم داوا دةكـةم لـة         

مةم ياساية رابطريَيت و، لة هةمان كاتـدا  ليذنة ثةيوةنديدارةكان مةوة بكةنة صياغةيةكي دانوني، بؤ مةوةي 
داوا دةكةم و ثَيشنيار دةكةم لة سةدةراتي مةو ياساية داوا بكرَيت مودةي مةو دوو ساَلة، هةوَلَيك بـدرَيت بـؤ   
هةموار كردني مةو ياساية، بة مةرجَيك هـةردوو ال، الي موسـتةمريريو الي خـاوةن موَلـك دبـوَل وةربطرَيـت،       

 .ةك اليةن، بؤ مةوةي عةدالة  بثارَي َيت لةنَيوان هةردووالياندا، زؤر سوثاسنةك تةنها لةاليةن ي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، هـةردوو ثَيشـنيارةكة وةجـيهن، بؤيـة مـةو ثـرؤذةي كـة ثَيشـكةش كـراوة لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي             
سـايي و ليذنـةي دارايـي دةكـةم،     مةنداماني ثةرلةمان زاميدةن مةم كؤنووسة هةردووكي تةحويلي ليذنـةي يا 

 .تاكو ثَيداضوونةوةي تيا بكةن بة راثؤرتَيكي هاوبةش بةزووترين كا  بؤمان بَينن، كةرةم بكة سةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كومةتـةوة هـاتووة،   مةوةي من ماطادارم بةِراس ، راستة دوو ثرؤذة ياسا هةية، ثـرؤذة ياسـايةك لـة اليـةن ح    
درَيـذةي ثـَي بـدرَيت بـؤ سـاَلَيكي تـر، لَيـرة نووسـراوة،          0663ي ساَلي (9)داوا دةكا  نةسازي دانوني ذمارة 
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بــةاَلم لــة ثرؤذةيــةكي تــر هــاتووة بــؤ دوو ســاَلي تــر، واتــا هــةموار كردنــي مــةو ياســاية نييــة، بــةَلكو درَيــذ    
واو دةبـوو، مَيسـتا داواي درَيذكردنـةوةيان كـردووة،     ةوة تة12/7/0616كردنةوةي نةسازي ياساكةية كة لة 

 .مةمة خاَلي يةكةم
مةوةي كاك بورهان ميشارةتي ثَيدا، مةمة تةعديلي دانونةكةي داوا كردووة، كةواتة دوو ش  لَيك جيـاوازن،  
 مةمة هةموار كردني ياساكةية، مةمةي تر تةمديد كردني كاركردن بـة نـةسازي ياسـاكةية، دةبَيـت مـةم دوو     

شتة لَيك جيا بكةينـةوة، ميمكـان نييـة راثـؤرتي هاوبـةش تةدـديم بكـةين لـةو دوو ثرؤذةيـة، دةبَيـت هـةر            
ثرؤذةيةك راثؤرتي تايبةتي خؤمان لةسةر هـةبَيت، ضـونكة مـةغ اي دوو ثرؤذةكـة لـة يـةك جيـاوازة، زؤر        

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار زانا كةرةم بكة
 

 :بة كريم وفرؤ زانا.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مةو بابةتة تةبيعي مَيمة سةرةِراي مةوةي دوو ثرؤذة هةية، بةاَلم هةردووكيان لة خ مةتي يـةك تـةوةردان،   
ــة        ــت ب ــان دةبَي ــا ، بَيطوم ــةوةي دةك ــةمريي  كردن ــة  داواي ت ــك حكوم ــة كاتَي ــة ك ــةتي مةوةي ــةويش خ م م

 .بؤ ثَيداضوونةوةي ياساكة، مةمة يةك مةبةس  سوود وةرطرتن بَيت لة كاتةكة،
ــان ــي     / دووةميـ ــةن كرَي ـ ــردراون، لةاليـ ــيةكانةوة نَيـ ــةن كرَي ـ ــة لةاليـ ــة، كـ ــان هةيـ ــةدان ميم امـ ــة سـ مَيمـ

دوكاندارةكانةوة نَيـردراوة بـؤ ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان، تـا مَيسـتا بـَي وةاَلمـن، يـةعين مةمانـة دةبَيتـة سـَي             
 :تةوةر

 .نةداواكاري دواخست/ يةكةميان
سةدان ميم اي هاوواَلتيانة، كة نَيردراوة بؤ ليذنةكاني ثةرلةمان، بةبَي مةوةي كاري لةسـةر كـرا   / دووةميان

 .بَيت
 .دسة كردنة لةسةر هةموار كردني خودي ياساكة/ سَييةميان

 بؤية كارَيكي زؤر باش دةكةين، مةطـةر مَيمـة هةرسـَي داواكارييةكـة يـةك ةـةين، ض مانعَيـك هةيـة  مةطـةر         
بةِرَي تان بِريار بدةن لةسةر مةوةي بَيتة نـاو بةرنامـةي كـار ثرؤذةكـةي تـريش خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ         
بكرَيت، لةطةَل ياداش  هاوواَلتيان، دةكرَيت سـوود لـة تـةمريي  كردنةكـة وةربطـرين، بـؤ مـةوةي لـة مـاوةي          

 .تةمريي  كردنةكة، مَيمة بتوان  مةو ياساية هةموار بكةين، سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .كاك شَيروان كةرةم بكة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مَيمة هي  ياسايةكمان بؤ نةهاتووة كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا بَيت، كة تةعديلي تَيدا بَيت، مةوة بوو 
كـةمي بـؤ بكرَيـت، ثاشـان بِريـاري لةسـةر       كاك بورهانيش ميشـارةتي ثَيـدا، بـا مـةو ياسـاية خوَيندنـةوةي ية      

دةدرَيت، عةجةبة ضؤن هةموار بكرَيت، يان هةموار نةكرَيت  مَيستا مةسروز واية مَيمة لةسـةر مـةو ياسـاية    
 ....... .بِرؤين، مةو ثَيشنيارةي كة هاتؤتة ماراوة بةنيسبة  حكومةتةوة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار سؤزان خان كةرةم بكة
 :ةِرَي  سؤزان شهاب نوريب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من داواكارم لة ثَيش هةموو شتَيك مةو ياسايةي كة حكومة  ناردوويةتي، دةبَيت مةولةويـةتي بـدرَيَ ، بـا    
جارَي مَيمة رايبطرين، من بؤ بةِرَي تا  شةر  كرد، سةدةها خـانوو، ببـوورة، سـةدةها دوكانـدار، بةتايبـةتي      

ــ   ــيدةلية مي ــة      ص ــةم واَلت ــ  م ــةنَيكي تةندروس ــة الي ــيدةلية ك ــووة، ص ــؤ دةرض ــي ب ــةمر دةركردن ن دراوة، م
دةثارَي َيت، بؤية جارَي با مَيمة رايبطرين، لة دواييدا كة دةرسة  هةبوو بـؤ مـاوةي دوو سـاَل راطـريا، بَيـن       

 يشـدا، ضـونكة مَيمـة    مةو طفتوطؤ كراوةية بكـةين لـةناو ثةرلـةمان، لـةنَيوان ض خـاوةن موَلكيشـدا، ض لةكريَ      
نامانــةوَيت ديفــا  لــة ضــينَيك بكــةين لةســةر حيســابي ضــينَيكي تــر، عةدالــة  راطــرتن مةبةســتمانة، زؤر    

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار رَيباز كةرةم بكة
 :رَيباز ستا  حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ايبةتـة بـة يـةك بابـة ، جـا مةطـةر هـةموار كـردن بَيـت، يـاخود           بة تةسةوري من هةردوو ثـرؤذة ياسـاكة ت  

راطرتن بَيت، ياخود ميش كردن بَيت بة ثرؤذة ياساكة، مةسَلي مةوزوعةكة مةوةية كة دسةي مَيمة لـةبارةي  
مةوةوةية، كة مَيمة دة مانئ ثَيش مَيستا ثرؤذة ياسايةكمان تةدديم كردووة، مةطةر هـةموار كردنـة، مةطـةر    

كردنة، تةنها تايبةتة بة يةك ثرؤذة ياسا، دةبَيت مةو ثـرؤذة ياسـايانة بـةثَيي تةسةلسـول بَيـت،       جَي بةجَي
ناكرَيت دة مانئ ثَيش مَيسـتا ثـرؤذة ياسـايةك، مَيمـة هةسـتمان بـة خةتـةري مـةو ثـرؤذة ياسـاية كـردووةو            

وةي كـة كاتةكـة درةنطـة،    ثرؤذة ياسايةكمان بؤ هةموار كردن ثَيشكةش كردووة، بةاَلم مَيستا بة بيانووي مـة 
 .ثرؤذةكةي مَيمة ديسان تاخري بكرَيت، لةبةر مةوة با هةردووكي ثَيكةوة ةرَيتة بةرنامةي كار، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار بة سةعيد كةرةم بكة
 :بةِرَي  بة سعيد بة علي
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سينطةي سلَيماني ضةند ثةرلةمانتارَيك ثَيشوازميان لة سـةدةها كرَي ـي   وةك جةنابتان ماطادارن مَيمة لة نوو
ــاوةن         ــيةكان و خ ــة كرَي  ــداوة ل ــةيةكة رووي ــة كَيش ــة مةم ــةوة، ك ــان كؤكردؤت ــةدةها ميم اي ــة س ــردووة، ك ك
موَلكةكانيش، من ثَيمواية كَيشةي كؤمةاَليةتي لـَي دةكةوَيتـةوة، بؤيـة ثشـتطريي راوبؤضـووني هـةموو بـراو        

ثةرلــةمانتاران دةكــةم، كــة بةِراســ  مةمــة ةرَيتــة بةرنامــةي كــارةوةو ليذنــةي ياســايي لةطــةَل    خوشــكاني
ليذنةي دارايي لة ياداش  هاوواَلتيان و لةطةَل كؤنووسي حكومـة  و لةطـةَل مـةو ثـرؤذة ياسـايانةي تـريش       

 .اتدا، مةمة خاَلَيكلةو بابةتةوة ثَيشكةش كراون، شتَيكي موةحةد مامادة بكةن، بؤ مةوةي لة زووترين ك
خاَلَيكي تر، مةو دةرارة، مةو دانونـة رابطريَيـت، كـة مَيسـتا بـة خَيرايـي كرَي ـي دةردةكـةن، ضـونكة كَيشـةي           

 .كؤمةاَليةتي لَي دةكةوَيتةوةو، لةطةَل رَي دا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار عبدالس م كةرةم بكة
 :صديومصطفى بةِرَي  عبدالس م 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س
هةرضةندة لـة ذَيـر نودتـةي ني امـي رةمـي دةطوترَيـت، بـةاَلم مـن نودتـةي نيـ اميم هةيـة، هـي  ياسـايةك              
ناتوان  لة ليذنةكان مونادةشة بكـةين، مةطـةر خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ نـةكرَيت، بؤيـة تةسـةور دةكـةم          

 .مونادةشة لةسةر مةو مةوزوعة نا ني امية، مةمة يةك
ثشتطريي ثَيشـنيارةكةي سـؤزان خـان دةكـةم يـةك جوملةيـة، هةرضـةندة دةبَيـت طلـةيي بكـةين            /دووةميان

لةوانةي كة بةناو ثرؤذة ياسايان ناردووة، بةاَلم مادام خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا لة بةرذةوةندي خةَلكة، 
اشـان دوو، سـَي شـت    بةالي كةمي تاوةكو مَيمة بطةينة مةوةي خوَيندنةوةي يةكةم بـؤ مـةو ثـرؤذة بكـةين، ث    

كؤبكةينةوة، با مَيمة مةو مةوزوعة بةزووترين كا  تـةواو بكـةين، بؤيـة ثشـتطريي مـةو رةميـة دةكـةم، زؤر        
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار عمر عبدالربن كةرةم بكة
 :بةِرَي  عمر عبدالربن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كرا، من نامةوَيت دسةكان دووبارة بكةمةوة، بةاَلم بةطوَيرةي مةو عـورو   دسة لةسةر هةردوو ثرؤذةكة زؤر

و مةو ياساو مةو ثـةيِرةو و ثرؤطرامـةي كـة مَيمـة هةمانـة لَيـرة، هـةر ياسـايةك خوَيندنـةوةي بـؤ نـةكرَيت            
ناخرَيتة بةرنامةي كارةو دسةي لةسةر ناكرَيـت، تةعـديلي ثـرؤذةي ياسـا جيـاوازة لةطـةَل وةسـتاندني جـَي         

ةجَي كردني ثرؤذةيـةك، تةعـدي  خـؤي لـة خؤيـدا دوو مانـا هةَلـدةطرَيت، يـان طؤِرانكـاري لـة ماددةكانـدا            ب
دةكرَيــت، ســةلبةن، ميريابــةن، بــةزيادةو، بــة كــةم، يــان ميلغــا كردنــي هةنــدَيك مــةوادي لــَي دةكرَيــت، بــةاَلم  
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ــيَ     ــةاَلم ج ــةرارن، ب ــايةكان بةرد ــاددة ياس ــي م ــةعين نةسس ــردن ي ــةنفي  ك ــدي ت ــةكانيان   تةمدي ــةجَي كردن ب
دوادةخرَيت، لةبةر مةوةي مةو ثرؤذةيةي لة حكومةتةوة هاتووة، داوا دةكا  تةمديـدي جـَي بـةجَي كردنـي     

 .مةو ياساية بكرَيت، ثَيويستة مةوة ةرَيتة بةركارو دسةي لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار ب ل كةرةم بكة
 (:ب ل)مان عبداهبةِرَي  ابد سلي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة مةو ثرؤذة ياساية، يان بَلَي  مةو ثرؤذة ياسايةي كة ثَيشب موصادةدةي لةسـةر كـراوةو تةنفي ةكـةي    

بـة تةمكيـد كَيشـةيةكي زؤري دروسـت كـردووة، لةبـةر مـةو كَيشـة زؤرةي كـة دروسـ             12/16راطرياوة بؤ 
ارةي كــة دروســ  كــردووة لةهــةرَيمي كوردســتان، مــن ثَيشــنيار دةكــةم بــؤ   كــردووةو، مــةو وةزعــة ناهــةمو 

بةِرَي تان كة مةم ثرؤذة ياسايةي برادةرانـي تـريش ثَيشكةشـيان كـردووةو لةطـةَل ثشـتيوانيم بـؤ دسـةكاني         
سؤزان خـانيش داوا دةكـةم مـةويش ةرَيتـة بةرنامـةو هـةر مَيسـتا، بـؤ مـةوةي خوَيندنـةوةي بـؤ بكرَيـت و             

 .ضارةسةر بكرَيت، سوثاسكَيشةكة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار كاردؤ كةرةم بكة
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريدواد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كاتَيك مةم هةموار كردنةمان ثَيشكةش كرد بة سةرؤكايةتي لةطةَل كاك سرسـة  دسـةمان كـرد، طو ـان بـؤ      

ةمي بؤ بكرَيت، طوتي لةبـةر مـةوةي مـةم ياسـاية تـا مَيسـتا نـاس         ناخرَيتة بةرنامةي كارو خوَيندنةوةي يةك
نةبووةو بةركار نةبووة، نـازان  طرسـت و كَيشـةكاني ضـية، بـةاَلم مَيمـة هةسـتمان بـة مةترسـيةكة دةكـرد،           
طو ان زؤر باشة، كاتَيـك بـةركاريش بـوو، مَيسـتا نـا مـارامي و نـا ميسـتيقراري، هـةتا طـرس  ميقتيصـادي و            

خةَلك و كؤمةاَليةتيةكةمان ديوة، دةبواية لة رووي ياسـاييةوة مةمـة ثَيشـب هـاتووة، مـةم ياسـاي        كَيشةكاني
هـــةموار كردنةكـــة ةرَيتـــة بةرنامـــةي كـــار، مـــادام مـــةم كَيشـــةية هةيـــة، كـــة ثةيوةنـــدي بـــة بةرنامـــةي  

بكرَيــت، سـةرؤكايةتيية، ثَيويسـتة مةمــة ةرَيتـة بةرنامــةي كـار، مينريـا دســة لةسـةر ثرؤذةكــةي حكومـة         
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، هةردووال حةدن، مـةوة مـةوزوعَيكي زؤر طرنطـة، ثَيويسـتة هـةموومان طرنطـي ثـَي بـدةين، مَيسـتا          
راطرتنةكةي مةمِرؤي بةو شَيوةية هاتووة، موستةعريةلة رايدةطرين، مةو مةوزوعةي جةنابتانيش كة باسي 

دَيتة بةرنامةي كـارةوةو كـاري لةسـةر دةكـةين، مَيسـتا لةطـةَل مـةوةين مـةم          لَيوة دةكةن، دادةنيش  مةويش
ــي       ــك و ثَيك ــة رَي ــةين لةســةر مــةوةي ب ــةك ميتيفــاق دةك ــان دادةنيشــ  لةطــةَل ي ــت، ثاش سةدةرةيــة رابطريَي
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  دةرب َي ، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس
 .بةرز بكاتةوة  زؤر سوثاس، مةو سةدةرةية راطريا، بةِرَي  كاك سرسة  موداخةلةي هةية، كةرةم بكة

 :بةِرَي  سرست ابد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَيشةي سةرةكي مةوةية نةسازي مةو دانونةية، نةسازةكة كَيشةيةكي ثةيدا كردووة، طرنئ مةوةية ضارةسةر 
ةسةري دةكةيت  دانونةكة رادةطري، ثاش مةوة مةطةر برادةران هـةموار كردنَيـك هـةبَيت    بكرَيت، ضؤن ضار

لةسةر هةموو دانونةكة، دةتوانيت هةنطاوي دووةم مةوة مونادةشة بكـةيت، مونادةشـةي ثرؤذةكـة بكـةيت،     
موهيمـة، بـة   لةبةر مةوة طرنئ مةوةية تؤ ماساري مةو دانونة رابطري، تاكو كَيشةكة بةردةوام نةبَيت، مةوة 

رةمي من مَيمة بةردةوام ب  لةسةر مةو سةدةرةية، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَيـت، تـةحويلي ليذنـةكاني    
بكةين و رةمي مةوان وةربطرين، ثاشان هةنطاوي دووةم ض هةموار كردنةكةمان هةبَيت لةسـةر مـةو دانونـة،    

ان مةنداماني ثةرلةمان، با رةمـي خؤيـان لةسـةر    دانوني مةسَلي و ثرؤذةكة، دةتوان  بيخةينة بةردةم بةِرَي 
 .بدةن، يةعين ناحيةي تةسةلسولييش مةنتقي تَيداية، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة
 :بة كريم رؤوفزانا .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
م بـة مـةرجَيك سـوود لـةو     من ثشتطريي لة تةمريي  كردن دةكةم، ثرؤذةكةي حكومة  تةمريي  بكرَيت، بةاَل

كاتة وةربطرين لةثَيناوي هةموار كردنةكة، يةعين مَيمة سةرةتا بِريار بدةين لةسةر تةمريي  كردن لةماوةي 
تةمريي  كردنةكةدا مَيمة بتوان  هةمواري بكةينةوة، يةعين مةو ثرؤذةيـة بَيتـةوة نـاو بةرنامـةي كـار، بـؤ       

 .مةوةي هةموار بكرَيت، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

بةِرَي ان، مَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، جارَي تةمرييلي دةكةين هةتاوةكو مةو ميشكاليةتة ضاك دةكرَيت، كـَي  
 .لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة  كةرةم بكة

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خوشك و براياني مةنداماني ثةرلةمان
اَلةي عي دةي بة دانوني ميريارةوة هةية، مَيستا خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ دةكرَيت، مةو ثرؤذةيـة لـة   مةو خ

حكومةتةوة هاتووة، ثَيويستة ميدالةي ليذنةكان بكرَيت، بةنيسبة  ثرؤذةي دووةميشةوة ثةيوةندي هةيـة  
َيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ    بة كارنامةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان، لـة كؤبوونـةوةي داهـاتوو داخيلـي بكـا  و خو      
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بكرَيت، با مةويش ميدالةي ليذنةكان بكرَيت، بؤ مةوةي ليذنةكان بتوانن طفتوطؤ بكةن و راثؤرتي طوجنـاوي  
 .لةسةر بدةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار كوَيستان خان سةرموو
 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يدي مةو رةمية دةكةم، بةِراس  مةمة مَيسـتا تـةمريي  بكرَيـت و بـدرَيت بـة ليذنـةكان و ناسي ةكـةي        من تةم

رابطريَيت، بةاَلم لة كؤبوونةوةي داهاتوو، مةو ثرؤذةي هةموار كردنـة ةرَيتـة بةرنامـةي كـارةوة، بـؤ  يـةك       
وة تا دوو ساَل، من ترسم هةية روون كردنةوةم هةية، ديارة مةم ياساية كاتي كة خؤي دةركراوة، ناس  نةكرا

مةطةر مَيستاش هةموارةكة نةكةين، تا دواي دوو ساَلةكة جـارَيكي تـر نـاس  بكرَيـت و تووشـي هـةمان كَيشـة        
ببينةوة، بؤية مةركي مَيمة مةوةية لة ماوةيةكي كور ، تا مَيمة مةو هـةموارة بكـةين، بـؤ مـةوةي دواي مـةو      

بؤية ثشتطريي مةو رةميةي كـاك شـَيروان دةكـةم كـة لـة كؤبوونـةوةي       دوو ساَلة تووشي مةو ميشكالة نةب ، 
داهاتوو سةرؤكايةتي هةموارةكة ةاتة بةرنامةي كارةوة، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَيـت، بـؤ مـةوةي لـةو     

 .كاتةدا كة راطرياوة، مَيمة هةمواري ياساكة بكةين و، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةرموو كةرةم بكة بيخوَينةوة
 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مَيســتا مــةو ثرؤذةيــةي كــة لةاليــةن حكومةتــةوة هــاتووة بــةو شــَيوةية دووبــارة دةخيوَينمــةوة، داواكــارم لــة  
 .جةنابتان مةمر بفةرموون بة رةوانة كردني ليذنةي تايبة ةند، بؤ مةوةي ميشي لةسةر بكةين

 :وتكون كما يلي 0663لسنة ( 9)من قانون رقم ( الثالثة)من املادة ( الثانية)تعدل الفقرة "

اعتبرارًا   12/7/0611يمتد عقود اجيار العقار املنجر لغري اغراض السكن امل مل قبل نفا  هذا القرانون لغايرة   
 "ذكورةمن تاريخ انتهاء مدة العقد وختيف  يف اجياره الحكامل القانون املدني بعد انتهاء املدة امل

 االسباب املوجية
بغية منح املستأجر فرتة اخرن ليكون على دراية باالوضاع القانونية اسديدة للمأجور لتردبري امروره وكرذلك    
عدمل قط  ارزاق هذا الصنف من املستأجرين بسبب التخلية واعطاء املهلة الكافية لوسائل االعالمل لنشر الروعي  

 .القانوني يف هذا اجملال
 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

مةوةي كة مَيستا خوَيندرايةوة ماراستةي ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و مةندامـة بـةِرَي ةكان دةكـةين،       
 .تكاية سةدةرةكةي تر
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 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تييةكان لــة هــةرَيمي طفتوطــؤ كــردن لةســةر ثــرؤذة ياســاي خؤثَيشــاندان و كؤبوونــةوة طشــ  / بِرطــةي دوايــي
 .عَيراق –كوردستان 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان، ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي كؤمةَلةي مةدةني بَينة شوَيين خؤيان بؤ مونادةشة 
 .كردن، كةرةم بكةن ليذنةي ياسايي

 
 
 
 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ك و براياني بةِرَي  مةنداماني ثةرلةمانخوش
ديارة لة ماخري كؤبوونةوةي ثةرلةمان بِريار درا كة ثرؤذة ياسـاي خؤثَيشـاندان دووبـارة ليذنـةكان لةسـةري      
كؤببنــةوة، ليذنــةي ياســاو مــايف مــرؤظ و نــاوخؤ و كؤمةَلــةي مــةدةني، لةســةر رؤشــنايي مــةو بِريــارة مَيمــة    

امدا، لةو كؤبوونةوة هاوبةشةدا، بةِراس  ماددة بة ماددة مةو ثرؤذةيـةمان  كؤبوونةوةيةكي هاوبة ان مةجن
مونادةشة كردووة، لة يةكةم مـاددةوة تـا كؤتـايي مـاددة، ضـةند خـاَلَيكي سـةرةكي هـةبوو، كـة كـؤي دةنطـي            
هةرضــوار ليذنــةي لةســةر بــوو و لــةناو راثؤرتةكــةي خؤمــان ميشــارة ان ثَيــداوة، لــة هــةمان كاتــدا ضــةند    

َيكيش هةبوو خي يف لةسةر بوو، خي سةكة ان لةناو راثؤرتةكةدا نيشـانداوة، واتـا مـةو نوداتانـةي كـة      خاَل
خي سيان لةسةر هةية بـة دوو رةمـي هاتينـة نـاو ثةرلـةمان، بـؤ مـةوةي لـةناو ثةرلةمانـدا يـةك  ببَيتـةوة،            

ي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بـة تةوحيـد   لةهةمان كاتيشدا مَيمة لة ليذنةكان بِريارماندا لةسةر رؤشنايي بِريار
كردني مةو دوو ثرؤذةيةي كة لةاليةن ذمارةي ياسايي مةنداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوة، هةوَلمانـدا     
لة يةك ثرؤذة طةاَلَلةي بكةين، ض بة خاَلة هاوبةشـةكانةوة، ض بةوخااَلنـةي كـة خـي يف لةسـةر هةيـة، بؤيـة        

ليذنـةي هاوبةشـةوة راثـؤرتي ليذنـة ثَيشـكةش بـة بـةِرَي تان دةكـةم بـة           مةطةر رَيطام ثَي بدةن مـن بـةناوي  
 .زماني عةرةبي، ثاشان براياني بةِرَي م بة زماني كوردي دةخيوَيننةوة، زؤر سوثاس

 
 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل

 تقرير مشرتك/ مل
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بتوحيرد   07/16/0616ليرومل  ( 3) بناء على اقرتاح رئاسة برملران كوردسرتان يف اسلسرة االعتياديرة املرقمرة     
املشروعني املقردمني مرن قبرل العردد القرانوني العيفراء ال ملران، اخلاصرني سشرروع قرانون تنظريم املظراهرات             

فقد اجتمعحل سان . وتقديم تقرير مشرتك من قبل اللجان االربعة املعنية باملشروع وموافقة ال ملان على  لك
واجملرالس احملليرة وحقروق االنسران وقرنون اجملتمر  املردني يرومل اخلمريس           الشنون القانونية والداخلية واالمرن 

ميالدي بصورة مشرتكة وبعرد املناقشرة    03/16/0616كوردن املصادف ليومل  0716/طةاَلِرَي ان/0صادف امل
 :واملداولة، توصلحل اللجان اىل ما يلي

قرانون تنظريم املظراهرات يف اقلريم     )برر  بالنسبة لتسمية مشروع القانون تقرتح اللجران باالمجراع تسرميتا    :اواًل
 (.         العراق–كوردستان

تقرتح اللجان الصياغة التاليرة ملشرروع القرانون ليكرون برديال عرن املشرروعني وليكرون اساسرا للمناقشرة           : ثانيًا
 . وتسهيال للمناقشات والتصويحل وحسب ماهو مبني ازاء اةاالت املرتوك ابداء الرأي بشأنها

 :يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذا القانون: ىلاملادة االو
 .وزير داخلية اقليم كوردستان: الوزير: أواًل
 .مدير الناحية –القائمقامل  –احملافظ : رئيس الوحدة االدارية: ثانيًا
مليادين والشروارع واالمراكن العامرة    مج  منظم او قبا منظم من الناس يسري بشكل سلمي يف ا: املظاهرة: ثالثًا

 .يهدف اىل خل  رأي عامل موحد لتحقي  غرض معني ولوقحل معني
هي رد فعل سري  وغري منظم نراجم عرن   : املظاهرة املفاجئة}هناك رأي بإضافة فقرة اىل املادة بالشكل اآلتي 

 .{احداث مفاجئة دون توفر الوقحل الكايف إلقعار الوحدة االدارية
التجم  الذي يرتم تنظيمرا لتحقير  غررض معرني  ي  راب  عرامل يف مكران معرني ولوقرحل           : جم  العاملالت: رابعًا
 .معني

 (.التجم  العامل من التعريف وميفمون القانون)هناك رأي بإلغاء 
اللجنة املنظمة للمظاهرة او التجم  العامل وتتكون من عدد ال تقل عن ثالثة اقخاص وال تزيد : اللجنة: خامسًا

 .تمتعون باالهلية القانونية ويتولون ادارة وتنظيم املظاهرة او التجم  العاملعلى سسة ي
 .اسهة  ات العالقة املباقرة سطالب املتظاهرين او املتجمعني: اسهة املعنية :سادسًا

 :املادة الثانية
 :اآلتييشرت  اةصول على االجازة وتكون الصياغة ك: هناك رأيان حول تنظيم املظاهرات، الرأي االول

 :اواًل
 .للوزير صالحية اجازة املظاهرة او التجم  العامل ا ا كانحل على مستون االقليم -1
 .لرئيس الوحدة االدارية صالحية اجازة املظاهرة او التجم  العامل كل ضمن وحدتا االدارية -0

ئريس الوحردة االداريرة    ال جيروز تنظريم املظراهرة او التجمر  العرامل اال بعرد تقرديم  لرب اىل الروزير او ر         : ثانيًا
 .واستحصال املوافقة التحريرية
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للوزير او لرئيس الوحدة االدارية رفرال  لرب تنظريم املظراهرة او التجمر  العرامل ا ا حتقر  لديرا بانهرا           :ثالثًا
 . سوف ختل بالنظامل او االداب العامة ويتم ابالغ رفال الطلب حتريريا ومسببًا

ثالثرة ايرامل مرن تراريخ     ( 3)ال لردن حمكمرة اسرتئناف املنطقرة خرالل      للجنة االعرتاض علرى قررار الررف    :رابعًا
 .ساعة ويكون قرارها باتا(  43) التبليغ وعلى احملكمة البحل يف االعرتاض خالل مدة 

يستثنى من حصول املوافقة خروج الناس افرادا او مجاعات اىل امليرادين والشروراع واالمراكن العامرة يف     : خامسًا
 .لقومية والدينية  بقا لالعراف احمللية السائدة ولالغراض اعالهاملناسبات الو نية وا

للوزير ختويل مجي  او بعرال الصرالحيات املمنوحرة لرا وفر  احكرامل هرذا القرانون لرؤوسراء الوحردات            :سادسًا
 .االدارية كل ضمن وحدتا االدارية

 : حالة األخذ بهذا الرأييكتفي باقعار اسهات املعنية وتكون الصياغة بالشكل اآلتي يف: الرأي الثاني
علرى اللجنرة اقرعار وزيرر الداخليرة او رئريس الوحردة االداريرة كرل ضرمن وحدترا االداريرة، للقيرامل بتنظريم               )

 (.املظاهرة
 :املادة الثالثة

مثان واربعني ساعة علرى  ( 43)يقدمل  لب تنظيم املظاهرة من قبل اللجنة قبل املوعد املعني الجرائها بر :اواًل
 (.الرأي اآلخر يقدمل اقعار تنظيم املظاهرة. )ان يراعي يف  لك ايامل العطل الرمسيةاالقل على 

جيب ان يتيفمن الطلب امساء وعناوين وتواقي  اعيفاء اللجنة املشرفة على تنظريم املظراهرة او التجمر      :ثانيًا
 .العامل وبيان الغاية منها وحتديد مسارها والزمان واملكان احملددين جا

ان تكون املظاهرة او التجم  العامل سلمية وخالية مرن اعمرال العنرف وحيظرر رفر  قرعارات حتررض        جيب  :ثالثًا
 .على العنف

مثان واربعرني سراعة علرى تراريخ     ( 43)يف حالة عدمل الرد على الطلب املقدمل من قبل اللجنة بعد ميفي  :رابعًا
 .تقديم الطلب، يعد  لك موافقة على تنظيم املظاهرة او التجم  العامل

 :ملادة الرابعةا
لكررل املرروا نني يف اقلرريم كوردسررتان واالحررزاب السياسررية ومنظمررات اجملتمرر  املرردني والنقابررات املهنيررة       :اواًل

واالحتادات واسمعيات وغريها من التنظيمات اجملازة قانونًا حرية تنظيم املظاهرات او التجمعرات العامرة بعرد    
 . استحصال املوافقة التحريرية

 .{بعد اقعار الوزير او رئيس الوحدة االدارية دون استحصال املوافقة: الرأي الثاني}
 .  تتوىل اجهزة الشر ة االهتمامل حبماية املتظاهرين او املتجمعني :ثانيًا
 .على اسهات املعنية االستماع اىل مطالب املتظاهرين او املتجمعني الجياد اةلول املناسبة جا :ثالثًا

 :املادة اخلامسة
 .ز اجبار احد على املشاركة أو عدمل املشاركة يف املظاهرة او التجم  العامل الي سبب كانال جيو

 :املادة السادسة
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على الوزير او رئريس الوحردة االداريرة اخترا  مجير  االجرراءات القانونيرة اليفررورية للمحافظرة علرى النظرامل            
 .يم املظاهرة او التجم  العاملواالداب العامة وجاية االقخاص واالموال العامة واخلاصة اثناء تنظ

 :املادة السابعة
مين  منعا باتا جل او حيازة سالح او مواد متفجرة او سامة او حارقة من قبل املشاركني حتى ا ا كانوا  :اواًل

 .مرخصني قانونًا حبيازتها و لك اثناء املظاهرة او التجم  العامل 
ظاهرا او خفيا او اية آلة جارحة او املرواد املشرار اليهرا     على اجهزة الشر ة من  اي قخص حيمل سالحا :ثانيًا

من هذه املادة، الدخول اىل مكان تنظيم املظاهرة او التجمر  العرامل وجرا حر  اخترا  االجرراءات       ( اوال)يف الفقرة 
 . القانونية حبقا
 :املادة الثامنة

 .احملدد جا ال جيوز ان تستمر املظاهرة او التجم  العامل اىل ما بعد الوقحل :اواًل
للوزير او رئيس الوحردة االداريرة ان يرأمر بتفرير  املظراهرة او التجمر  العرامل يف حالرة خروجهمرا عرن            :ثانيًا

 .اال ار العامل للغاية او الوقحل احملدد جما
 :املادة التاسعة

ى  لرك  ا ا وجدت اجهزة الشر ة صعوبة يف تفري  املتظاهرين او املتجمعني رغم الطلب منهم واصرارهم علر 
 :حي  جا اختا  االجراءات التالية

 .الرش خبرا يم املياه حسب االحوال -1
استخدامل املواد املسيلة للدموع او الوسائل اخلاصة االخرن  ات الطاب  املدني بتفري  املظاهرات والتجمعرات   -0

 .العامة
 .ات القانونية حبقهمالقبال على مثريي الشغب اثناء املظاهرة او التجم  العامل واختا  االجراء -3

 : املادة العاقرة
 :الرأي االول تنيد هذه الصياغة: هناك رأيان بشأن هذه املادة 

ا ا وقرر  اثنرراء املظرراهرة او التجمرر  العررامل اخررالل برراالمن او النظررامل واالداب العامررة او حصررل اضرررار بررالغري او   
فعل القائمني عليها عرن اهردافهما او غايتهمرا    باالموال العامة اواخلاصة او خرجحل املظاهرة او التجم  العامل وب

احملددة يتحمل  البوا تنظيم املظاهرة او التجمر  العرامل املسرنولية القانونيرة الكاملرة بالتكافرل والتيفرامن مر          
الذين تسببوا يف احداث ضرر بتعويال االضررار النامجرة عرن  لرك وتتخرذ االجرراءات القانونيرة حبقهرم وفر           

 .القوانني النافذة
رأي الثاني يدعو اىل أن تكون املسنولية قخصية وليسحل على عات  منظمي املظاهرة، أي أن مسربب  اليفررر   وال

 .هو الذي يتحمل مسنولية دف  التعويال
 :املادة اةادية عشرة
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يعاقب كل من خيالف احكرامل هرذا القرانون براةبس مردة ال تزيرد علرى سرتة اقرهر أو بغرامرة ال تقرل عرن              -1
 .والتزيد على سسمائة الف دينار او بكلتا العقوبتنيسسني الف دينار 

 .هناك رأي بإلغاء هذه الفقرة
يف حالة استخدامل العنف او القوة او االضرار باالقخاص او املمتلكات العامة او اخلاصة من قبل املشراركني يف   -0

 .حوالاملظاهرة او التجم  العامل  يعاقب املخالف وف  قانون العقوبات النافذ حبسب اال
 :املادة الثانية عشرة

يف حالة جتاوز أجهرزة الشرر ة حردود السرلطة باسرتخدامها القروة املفر رة ضرد املتظراهرين او املرتجمعني            -1
 .تتخذ االجراءات القانونية حبقها وف  القوانني النافذة

حرردود  تلتررزمل اةكومررة برردف  التعررويال للمتيفررررين عررن االضرررار النامجررة جررراء جترراوز أجهررزة الشررر ة -0
 .واجباتها املكلفة بها استنادا اىل قرار صادر من احملكمة املختصة

 :املادة الثالثة عشرة
يطب  احكامل هذا القرانون علرى مجير  حراالت االضرراب و االعتصرامل عنرد خرروج امليفرربني أو املعتصرمني اىل           

 .امليادين والشوارع العامة
 .هناك رأي بإلغاء االعتصامل من هذه املادة

 :لرابعة عشرةاملادة ا
 .ال جيوز تنظيم اي مظاهرة او جتم  عامل خالفا الحكامل هذا القانون

 :املادة اخلامسة عشرة
 .على جملس الوزراء واسهات  ات العالقة تنفيذ احكامل هذا القانون

 :املادة السادسة عشرة
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكامل هذا القانون

 :عشرة املادة السابعة
 (.وقائ  كوردستان)من تاريخ نشره يف اسريدة الرمسية  َاينفذ هذا القانون اعتبار

 االسباب املوجبة
سا ان املظاهرة ح  دستوري وضمانًا لتحقي  اةياة الدميقرا ية وحفاظرا علرى التحرول حنرو اجملتمر  املردني       

ن رأيهرا وبيران مطالبهرا املشرروعة بشركل      واحرتامل اةريات وحقوق االنسان ومن اجل ضمان تعبري اسماهري عر 
سلمي ومباقر بعيدا عن اثارة الفوضى وجاية للمصاحل العامة واخلاصة من االضررار واالخرذ بنظرر االعتبرار     
املبادنء والقواعد الدولية اخلاصة باةقوق واةريات، وبالنظر لعدمل وجود قرانون خراص لتنظريم املظراهرات     

 .زؤر سوثاس. العتصامل فقد قرع هذا القانونوالتجمعات العامة واالضراب وا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديش ةوَيننةوة تكاية
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 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .راثؤرتي هاوبةش بة كوردي

 عَيراق _سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ
 راثؤرتى هاوبةش/ بابة 

بـؤ   07/16/0616ى ِرؤذى (3)ةتى ثةرلـةمانى كوردسـتان لـة دانيشـتنى ذمـارة      لةسةر ثَيشنيارى سةرؤكاي
يةكخستنى دوو ثرَؤذة ثَيشكةش كراوةكة لة اليـةن ذمـارةى ياسـايى مةنـدامانى  ثةرلـةمان، كـة تايبـةتن بـة         

و ثَيشكةش كردنى ِراثؤِرتى هاوبةش لةاليـةن هـةر ضـوار ليذنـة     (رَيكخستنى خؤثيشاندانةكان)ثِرؤذة ياساى 
ليذنةكانى كاروبارى ياسايى و نـاوخؤ و ماسـايش   . ياريكراوةكة لة ثِرؤذةكةداو بِرياردانى ثةرلةمان لةسةرىد

ــةممة                                  ــنج شــ ــةدةنى رؤذى ثَيــ ــةى مــ ــارى كؤمةَلــ ــرؤظ و كاروبــ ــاسى مــ ــةكان و مــ ــة خؤجييــ و مةجنومةنــ
ينــى بةشـَيوةيةكى هاوبــةش كؤبوونــةوةو  ى زاي03/16/0616كــوردى بةرامبـةر بــة   0716/طـةاَلِرَي ان /2

 : دواى وتوَيذو تاوتوَى كردن، ليذنةكان طةيشتة مةمانةى خوارةوة
ياسـاى رَيكخسـتنى   )بةنسيبة  ناوى ثِرؤذة ياساكة، ليذنـةكان بـة تَيكـِرا ثَيشـنياز دةكـةن نـاو بنـرَى         :يةكةم

 (.عَيراق –خؤثيشاندانةكان لة هةرَيمى كوردستان 
ــةكان ث :دووةم ــة        ليذن ــةردوو ثِرؤذةك ــي  ه ــاكو جَي ــذرَى ت ــؤرة دابرَي ــةم ج ــاكة ب ــِرؤذة ياس ــةن ث ــنياز دةك َيش

بطرَيتةوةو ببَيتة بن ينةى بؤ وتوَيذكردن و ماسانكاريي وتوَيذكردنةكان و دةنطـدان لةسـةرى و، بـةطوَيرةى    
 .رَىمةوةى دةرخراوة بةرامبةر مةو حاَلةتانةى جَيهَيَلراون تاكو ِرايان لةبارةيةوة لةسةر بد

مةبةســت لــةم زاراوةو دةربِرينانــةى خــوارةوة ماناكــانى بةرامبةريانــة بــؤ مةبةســتى مــةم    :مــاددةى يةكــةم
 : ياساية
 .وةزيرى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان: وةزير: يةكةم
 .بةِرَيوةبةرى ناحية -داميمقام   -ثارَي طار : سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى: دووةم

ى ِرَيكخراو، يا نيم ة ِرَيكخراوة لة خةَلك بةشَيوةيةكى ماشتيانة لـة طؤِرثـان   كؤمةَلَيك: خؤثيشاندان: سَى يةم
و شةدام و شوَينى طشتى دةِرؤن بةمةبةستى خوَلقاندنى ِراى طشتى يةكطرتوو، بـؤ بـةديهَينانى مةبةسـتَيكى    

 .دياريكراو،  بؤ كاتَيكى دياريكراو
 :و بةم شَيوةيةى خوارةوةلَيرةدا رايةك هةية بؤ زياد كردنى بِرطةيةك بؤ ماددةكة

مةمة كاردانةوةيةكى خَيراو ناِرَيكخراوة لة مةجنامى روودانى كتوثِر دروسـت دةبـَى،   : خؤثيشاندانى لةناكاو}
 .{بةبَى مةوةى كاتَيكى تةواو هةبَى، بؤ ماطاداركردنةوةى يةكةى كارطرِيى

نـةدى مةبةسـتَيكى ديـاريكراو، كـة     مـةو كؤبوونةوةيـة كـة رَيكـدةخرَى بـؤ هَينا     : كؤبوونةوةى طشتى: ضوارةم
 .مؤركَيكى طشتى هةبَى لة شوَينيكى دياريكراو و بؤ كاتَيكى دياريكراو

 .{كؤبوونةوةى طشتى لة ثَيناسةو ناوةِرؤكى ياسادا}لَيرةدا رايةك هةية بؤ هةَلوةشاندنةوةى 
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لة ذمارةيةك ثَيكدَى، كة ليذنةى رَيكخةرى خؤثيشاندانةكة، ياخود كؤبوونةوة طشتيةكةيةو : ليذنة: ثَينريةم
لة سَى كةس كةمب نةبن و لة ثَينرييش زياتر نةبَى و شياويى ياساييان هـةبَى و بـةِرَيوةبردن و ِرَيكخسـتنى    

 .خؤثيشاندانةكة، ياخود كؤبوونةوة طشتيةكة دةطرنة مةستؤ
نى خؤثيشـاندةران  مةو اليةنةية كة ِراستةوخؤ ثةيوةنديدارة بـة داخوازييـةكا  : اليةنى ثةيوةنديدار: شةشةم

 . و كؤبووان
 :ماددةى دووةم

 :دوو ِرا هةية لة بارةى ِرَيكخستنى خؤثيشاندان
 :مةرجى وةرطرتنى مؤَلةتدان دادةنَيت و داِرشتنى بةم جؤرة دةبَى: ِراى يةكةم

 :يةكةم
رَيم وةزير دةسةاَلتى مؤَلةتدانى خؤثيشاندان، يان كؤبوونةوةى طشـتى هةيـة، مةطـةر لةسـةر ماسـتى هـة        -1

 .بَيت
سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى دةسةاَلتى موَلةتدانى خؤثيشاندان، يان كؤبوونةوةى طشتى هةية، هةريةكةيان  -0

 .لةناو يةكة كارطَيِرييةكةى
ناشَى خؤثيشاندان، يان كؤبوونةوةى طشتى ِرَيك ةرَى، مةطةر دواى ثَيشكةش كردنى داواكـارى بَيـت   : دووةم

 .كةي كارطَيِريى و وةرطرتنى ِرةزامةندى بة نووس بؤ وةزير، ياخود سةرؤكى ية
وةزير، يان سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى، بؤى هةية داواكارى ِرَيكخستنى خؤثيشاندان، يان كؤبوونةوةى : سَييةم

اطةيانـدنى  طشتى ِرة  بكاتةوة، مةطةر بؤى ساغ بووةوة كة زيان بة سيستم و ماكارى طشتى دةطةيـةنَى و ثَيرِ 
 .كةش بةنووس  دةبَيت و هؤكارةكةش ديارى بكرَيتِرةتكردنةوة

ليذنة بؤى هةية تانـة لـة بِريـارى ِرةتكردنـةوة بطـرَى لـةالى دادطـاى تَيهةَل ـوونةوةى ناوضـةكة لـة           : ضوارةم
ــاوةى  ــاوةى       ( 3)م ــة م ــتة ل ــاش ثَيويس ــدن و دادط ــذووى ثَيِراطةيان ــة مَي ــَى ِرؤذ ل ــة  ( 43)س ــذمَير تانةك كات

 .كةش يةك كةرةوةيةيةك بكاتةوةو بِريارة
دةرضوونى خةَلك بة تاك، يـان بـة كؤمـةَل بـؤ طؤِرةثـان و شـةدامةكان و شـوَينى طشـتى لـة بؤنـةى           : ثَينريةم

نيشتمانى و نةتةوةيى ومايينى، بةثَيى دابو دةستوورى خؤجَييى باو بةدةردةكرَى لة وةرطرتنى مؤَلـة ، بـؤ   
 .مةبةستةكانى سةرةوة

، يان هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى كة بةثَيي حوكمةكانى مةم ياسـا ثَييـدراوة   وةزير بؤى هةية هةموو: شةشةم
 .بدا  بةسةرؤكةكانى يةكة كارطَيريةكان، هةريةكة لةناو يةكة كارطريييةكةى خؤيدا

ماطاداركردنةوةى اليةنى ثةيوةندار، داِرشتنةوةكةى بةم شَيوةيةى خوارةوة دةبـَي لـة حاَلةتَيكـدا    : راى دووةم
 :ية ثةسندكراكة مةم را

ثَيويستة ليذنة ماطادارى وةزيرى ناوخؤ، يان سةرؤكى يةكة كارطَيرييةكان بكا ، هةريةكـةيان لـةناو يةكـة    }
 .{كارطَيرييةكةى خؤى بةِرَيكخستنى خؤثيشاندانةكة
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 :ماددةى سَييةم

وهةشـت  ضـ   ( 43)داواكاريى رَيكخسـتنى خؤثيشـاندان لـة اليـةن ليذنـةوة ثـَيش وادةى كردنـى بـة         : يةكةم
ماطاداركردنـةوةى  : )ِرايـةكى دى . كاتذمَير بةاليةنى كةم، بةمـةرجَيك رؤذانـى ثشـووى سـةرمى رةضـاو بكـريَ      

 (.ِرَيكخس  خؤثيشاندانةكة ثَيشكةش دةكرَى
ثَيويسـتة داواكارييةكـة نـاو و ناونيشـان و ميمـ اى مةنـدامانى ليذنـةى سةرثةرشـتيكارى رَيكخســتنى         : دووةم

ــان كؤ  ــاندانةكة، ي ــةوة     خؤثيش ــةوة ِروون بكرَيت ــيان لةبارةي ــةخؤ و مةبةستةكةش ــتيةكة بطرَيت ــةوة طش بوون
 .وِرَيطاى رؤيشتنةكةيان وكا  وشوَينى دةستنيشان بكرَي

ثَيويســتة خؤثيشــاندانةكةو كؤبوونـةوة طشــتيةكة ماشــتيانة بــَي و دووربـَي لــة كــارى توندوتيــذى و   : سـَييةم 
 .توندوتيذى دةدةغة دةكرَي بةرزكردنةوةى درو َى، كة خةَلكى هانبدا  بؤ

لة حاَلةتى وةاَلم نةدانةوةى داواكارييةكةى، كة لةاليـةن ليذنـةوة ثَيشكةشـكراوة دواى تَيثـةربوونى     : ضوارةم
ــةر        (43) ــدى لةس ــة بةِرةزامةن ــة، مةم ــكردنى داواكارييةك ــةرمَيذووى ثيَشكةش ــذمَير بةس ــت كات ــ  وهةش ض

 .كة دادةندرَيِرَيكخستنى خؤثيشاندانةكة، يان كؤبونةوة طشتية
 :ماددةى ضوارةم

هــةموو هاوواَلتيــةك لــة نــاو هــةرَيمى كوردســتان وح بــة سياســية كــان و رَيكخراوةكــانى كؤمــةَلطاى  : يةكــةم
مةدةنى و سةنديكاى ثيشةيى و يةكَيتيةكان و كؤمةَلةكان و غةيرى مةمانة لة رَيكخراوة مؤلة تثَيـدراوةكان  

خؤثيشاندان، يان كؤبوونةوةى طشتيان هةية، بةاَلم دواى وةرطرتنـى  بةشَيوةيةكى ياسايى مازادى ِرَيكخستنى 
 .رةزامةنديى بةنووس 

 .{دواى ماطاداركردنةوةى وةزير، يان سةرؤكى يةكةى كارطرييى بةبَى وةرطرتنى رةزامةنديى: ِراى دووةم}
 .مةستؤ  دةزطاى ثؤلير طرنطى دان بة ثاراستنى خؤثيشاندةر، يان كؤبوونةوةكان دةطرَيتة: دووةم

اليةنى ثةيوةندار دةبَي طوَي لة داواكارييةكانى خؤثيشاندةران، يان كؤبوونةوة طشتيةكان بطرَي، بـؤ  : سَييةم
 .دؤزينةوةى ضارةسةرى طوجناو بؤيان

 :بةِرَي  ساالر حممود مراد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةى ثَينريةم
شداريى نةكردن لة خؤثيشاندان، يان كؤبوونةوةى طشتى نابَي كةس ناضاربكرَي بؤ بةشداريى كردن، يان بة 

 .بؤ هةر هؤيةك بَيت
 :ماددةى شةشةم
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ثَيويستة لةسةر وةزير، يان سةرؤكى يةكةى كارطَيريى هةموو رَيكارَيكى ياسايى بطرَيتة بةر، بؤ ثارَي طاريى 
ــا        ــة ك ــةتى ل ــتى وتايب ــاَلى طش ــةكان وم ــتنى كةس ــتى و ثاراس ــادابى طش ــتم و م ــة سيس ــردن ل ــتنى ك تى ِرَيكخس

 .خؤثيشاندان، يان كؤبوونةوةى طشتيدا

 :ماددةى حةوتةم

هةَلطرتن و حيازةى ضةك و ماددةى تةدينةوة، يان ذةهراوى، يـان سـووتَينةر لةاليـةن بةشـداربووان     : يةكةم
بةتـةواوى دةدةغةيــة، تةنانــة  مةطــةر بةشــَيوةيةكى ياســايش مؤَلـةتيان ثَيــدرا بــَي بــؤ حيازةيــان، مةمــةش   

 .ى خؤ ثَيشاندان، يان كؤبوونةوةى طشتى ثةيِرةو دةكرَىلةكات
ثَيويستة لةسةر دةزطاكانى ثؤلير نةيةَلن هـي  كةسـَيك ضـةك بـة ماشـكرا، يـان بـةنهَينى هـةَلطرَى،         : دووةم

ى مـةم ماددةيـةدا ماماذةيـان    (يةكـةم )ياخود هةر مامَيرَيكى برينداركةر، يـان مـةو ماددانـةى كـة لـة بِرطـةى       
طرَى و ب َيتة شوَينى ِرَيكخسـتنى خؤثَيشـاندانةكة، يـاخود كؤبوونـةوة طشـتيةكةو بؤيـان هةيـة        ثَيكراوة هةَل

 .هةموو ِرَيكارَيكى ياسايى لة بةرامبةرى وةرطرن
 :ماددةى هةشتةم

 .نابَى خؤثَيشاندان، يان كؤبوونةوةى طشتى تا دواى كاتى ديارى كراوى بةردةوام بَيت: يةكةم
يةكةى كارطَيِرى، بؤى هةية سةرمان بدا  بـة بآلوبوونـةوةى خؤثَيشـاندان، يـان     وةزير، يان سةرؤكى : دووةم

كؤبوونةوةى طشتى لة حاَلةتَيكدا كة لة ضوارضَيوةى طشتى مةو ماماجنةى بؤى دانراوة، يان مةو كاتـةى بـؤى   
 .دةستنيشان كراوة دةرضوو

 :ماددةى نؤيةم
كة، يان كؤبوونةوة طشتيةكةى بة كارَيكى طران زانى مةطةر دةزطاكانى ثؤلير بآلوة ثَي كردنى خؤثَيشاندانة

 :هةرضةندة داواشيان لَيكراو سوور بوون لةسةرى، بؤيان هةية مةم ِرَيكارانةى خوارةوة بطرنةبةر
 . ِرشاندن بة بؤِرى ماو بةثَيى حاَلةتةكة -1
دةنى هةبَى بؤ بـآلوة ثـَي   بةكارهَينانى ماددةى سرمَيسك ِرذَين، يان هؤى تايبةتى تر، كة بةشَيوةيةكى مة -0

 .كردنى خؤ ثَيشاندانةكان، يان كؤبوونةوة طشتيةكان
طرتنى مةوانةى طَيرةشَيوَينى لـةكاتى خؤثَيشـاندان، يـان كؤبوونـةوةى طشـتى دةكـةن، لةطـةَل وةرطرتنـى          -3

 .ِرَيكارى ياسايى بةرامبةريان
 :دوو ِرا لةبارةى مةم ماددةيةوة هةنة :ماددةى دةيةم

مةطـةر لـةكاتى خؤثَيشـاندان، يـان كؤبوونـةوةى طشـتيدا زيـان بـة         : ثشـتطريى مـةم ِرايـة دةكـةن      :ِراى يةكـةم 
ماسايش و سيستم و مادابى طشتى طةيشت، يان زيان بة خةَلكى تر طةيشت، يان بـة مـاَلى طشـتى و تايبـةتى،     

ــى هةســتاون لــة ماما    جنــةكانيان و يــاخود خؤثَيشــاندانةكة، يــان كؤبوونــةوة طشــتيةكة بــةكارى مةوانــةى ثَي
مةبةستة دياريكراوةكانيان اليانـدا، مـةو كاتـة مةوانـةى داواى ِرَيكخسـتنى خؤثَيشـاندانةكة، يـان كؤبوونـةوة         

طشـتيةكةيان كــردووة بةرثرسـياريةتى ياســايى تـةواو بــة تـةكاسول و تــةزامون دةكةوَيتـة مةســتؤيان لةطــةَل       
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زيانانـةى لـة مـةجنامى مـةوة كةوتوونةتـةوة      مةوانةى بوونةتة هؤى زيـان طةيانـدن دةرةبووكردنـةوةى مـةو     
 .دةكةوَيتة مةستؤيان و ِرَيكارى ياسايى بةرامبةريان بةثَيى ياساى جَيبةجَى كراو وةردةطريَى

داوا دةكا  بةرثرسياريةتى كةسايةتى بَى، نةكةوَيتـة سةرشـانى ِرَيكخـةرةكانى خؤثيشـاندانةكة،     : ِراى دووةم
 .بةرثرس دةبَى لة دةرةبووكردنةوةواتة مةوةى بؤتة هؤى زيانةكة خؤى 

 :ماددةى يازدةم
هةر كةسَيك سةرثَي ى حوكمةكانى مةم ياساية بكا  س ا دةدرَى بـة طـرتن بـؤ ماوةيـةك لةشـةش مـانئ        -1

زياتر نةبَى، ياخود بة غةرامةيةك، كة لة ثةجنا هةزار ديناركةمب نـةبَى و لـة ثَيـنج سـةد هـةزار دينـاريش       
 .هةردوو س اكة، لَيرةدا ِرايةك هةية بة هةَلوةشاندنةوةى مةم بِرطةيةزياتر نةبَى، ياخود بة 

لةحاَلةتى بةكارهَينانى توندوتيذى، يـان هَيـ ، يـان زيـان طةيانـدن بـة كةسـةكان، يـان بـة مـاَل و مـوَلكى             -0
ر طشتى، يان تايبةتى لةاليةن بةشـداربووانى خؤثَيشـاندانةكة، يـان كؤبوونـةوة طشـتيةكة، مـةوا سةرثَي ـيكة       

 .س ا دةدرَى بةثَيى ياساى س اكانى جَيبةجَى كراو، بةثَيى حاَلةتةكان
 :ماددةى دوازدةم

لةحاَلةتَيكدا كة دةزطاكانى ثؤلير لة سنوورى دةسةآل  دةرضوون، بـؤ بـةكارهَينانى هَيـ ى لةِرادةبـةدةر      -1
ةطريَى، بةثَيى ياسا جَيبةجَى لة دذى خؤثَيشاندةران و كؤبوونةوةكان، مةوا ِرَيكارى ياسايى بةرامبةريان وةرد

 .كراوةكان
حكومة  ثابةنـد دةبـَى بـةدانانى دـةرةبوو بـؤ زيانلَيكـةوتووان، كـة لـة مـةجنامى دةرضـوونى دةزطاكـانى             -0

ثؤلير لة سنوورى مةركى ثَيسثَيردراوى خؤيان ِروويان داوة، مةمةش بةثَيى بِريارَيك دةبـَى كـة لـة دادطـاى     
 .تايبةتى دةرضووبَى

 :سَي دةمماددةى 

حوكمةكانى مةم ياساية لةسةر هةموو حاَلةتةكانى مانطرتن و ثةناطريى لةكاتى دةرضوونى مانطرتووان، يان 
 .ثةناطريان بؤ طؤِرةثان و شةدامةكان ثيادة دةكرَى

 .لة ماددةكةدا( ثةناطريى)لَيرةدا ِرايةكيش هةية بة  الدانى وشةى 
 :ماددةى ضواردةم

 .ان كؤبوونةوةيةكى طشتى بةثَي ةوانةى حوكمةكانى مةم ياساية رَيك ةرَيتنابَى هي  خؤثَيشاندان، ي
 :ماددةى ثازدةم

 .ثَيويستة لةسةر مةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى مةم ياساية جَيبةجَى بكةن
 :ماددةى شازدةم

 .مةكانى مةم ياساية دةرب وَينَىوةزير بؤى هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ماسانكارى جَيبةجَى كردنى حوك
 :ماددةى حةظدةم

 .جَيبةجَى دةكرَى( وةداميعى كوردستان)مةم ياساية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة ِرؤذنامةى سةرمى 
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 (هؤية ثَيويستيةكانى)
لةبةر مةوةى خؤثيشاندان ماسَيكى دةستووريية و طـرةن  بـؤ طةيشـ  بـة ذيـانَيكى دميـوكراتى و لـة ثَينـاو         

ــاوى      طؤِران ــة ثَينـ ـــ و لـ ــةكانى مرؤظـ ــةكان و ماسـ ــى مازادييـ ــ  طرتنـ ــةدةنى و ِرَيـ ــةَلطاى مـ ــةرةو كؤمـ ــارى بـ كـ
مسؤطةركردنى مةوةى كة جةماوةر ِراى خؤى دةربِيى و داخوازيية ِرةواكانى خؤى بةشـَيوةيةكى ماشـتيانةو   

ةندى طشتى و تايبةتى راستةوخؤ دةرةا  دوور لةو رووذاندنى كارى نابةجَى و لة ثَيناوى ثاراستنى بةرذةو
لة زيان و ثرةنسيثة نَيو دةوَلةتيةكانى تايبـة  بـةماو و مـازادى ِرةضـاو بكـرَين و لةبـةر مـةوةى ياسـايةكى         
تايبة  بـة ِرَيكخسـتنى خؤثَيشـاندانةكان و كؤبوونـةوة طشـتيةكان و مـانطرتن و ثـةناطرييى نييـة، بؤيةمـةم          

 .ياساية دةرضوَينرا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وثاس، دةستخؤش، بةِرَي ان، مَيستا وازيح بوو بؤ هةمووتان، مةو ليذنانةي كة بةشـدار بـوون، ضـوار ليذنـة     س
ض  و ضوار مةندامى ثةرلةمان لةو طفتوطؤيانـة بةشـدار بووينـة، رةميـةكان هةنـدَيكى تـةواسوق هةيـة،         بوو

مـةوةى ويسـتى رةمـى خـؤى مـةدا ،      هةندَيكيان ميختي سيان هةيـة، مـاددة دةخوَيندرَيتـةوة، مَيـوةى بـةِرَي       
ــة         ــةن و مةخرَيت ــة بك ــةرى دس ــةردووال لةس ــة ه ــةى دذن، ل ــةبَيت، مةوان ــى ه ــوَينانةى خي س ــةو ش ــان م ثاش

 .دةنطدانةوة، ليذنةى ياسايى مَيستا بؤ ماددةى يةكةم كةرةمكة
 :بةِرَي  عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .رقالع-يم كوردستاناملظاهرات يف اقلقانون تنظيم 

 :يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعانى املبينة ازائها الغراض هذا القانون: املادة االوىل
 .وزير داخلية اقليم كوردستان: الوزير:اواًل
 .رئيس الوحدة االدارية، احملافظ، القائمقامل، مدير الناحية: ثانيًا
ن الناس يسري بشكل سلمى يف امليادين والشروارع واالمراكن العامرة    مج  منظم او قبا منظم م: املظاهرة: ثالثًا

 .ي  غرض معني ولوقحل معنيقيهدف اىل خل  ران عامل موحد لتح
التجم  الذن يرتم تنظيمرا لتحقير  غررض معرني  ن  راب  عرامل يف مكران معرني ولوقرحل           : التجم  العامل: رابعًا
 .معني
وتتكون من عدد التقل عن ثالثة اقخاص والتزيد :  لتجم  العاملاللجنة املنظمة للمظاهرة او ا: اللجنة: خامسًا

 .على سسة يتمتعون باالهلية القانونية يتولون ادارة وتنظيم املظاهرة او التجم  العامل
 .اسهة  ات العالقة املباقرة سطالب املتظاهرين او املتجمعني: اسهة املعنية: سادسًا

ــى ي    ــةوة رةم ــةمان، م ــةرؤكى ثةرل ــةنابى س ــانى    ج ــةبارة  ناونيش ــى دووةم، س ــة، رةم ــةر ثِرؤذةك ــة لةس ةكةم
ياسايةكة، بةكؤى دةنئ ثةسةند كراوة، كة بطؤِردرَيت، ببَيتة ياساي ِرَيكخستنى خؤثيشاندانةكان لة هةرَيمى 
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كوردستان، سةبارة  بِرطةكانى يةكةم، دووةم، سَييةم، طفتوطؤيةكى زؤرى لةسةر كراوة، راى جيـاواز دةَلَيـت،   
 :مفاجسة، لةناو سةدةرةك مي اسة بكرَيت، بؤ سةدةرةكانى ماددةكة، بةم شَيوةية ةمظاهر

هي رد فعل سري  وغري منظم ناجم عن اهداف مفاجئة دون تروفر الوقرحل الكرافى القرعار     : املظاهرة املفاجئة
 .الوحدة االدارية

لتريمـع العـام، لـةناو ثَيناسـةكةدا،     سةبارة  بة بِرطةى ضوارةم التريمـع العـام، ِراى جيـاواز مةوةيـة كـة دةَلـَى، ا      
وةهةروةها لةناو ياسايةكةدا نةمَينَيتةوة، مةوة خاَلةكانى جياوازى لة نَيوان مةندامانى ثةرلـةمان، كةلةسـةر   

 .ثِرؤذةكة بةتايبةتى ماددةكة بةم شَيوةية بوو
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .، رةجامةن، بة كورديش ةوَيننتكاية بة كورديش ةوَينن، ثاشان تةسسريا  لةسةرى بدرَي 
 :ساالر حممود مراد بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بة نيسبة  ناوى ثِرؤذةكة ليذنةكان بة تَيكِرا ثَيشنياز دةكةن، نـاوى بنرَيـت ياسـاي ِرَيكخسـتنى خـؤ      : يةكةم

 .عرياق-ثيشاندانةكان لة هةرَيمى كوردستان
ربِرينانــةى خــوارةوة ماناكــانى بةرامبةريانــة بــؤ مةبةســتى مــةم   مةبةســت لــةم زاراوةو دة: مــاددةى يةكــةم

 :ياساية
 .وةزيرى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان: وةزير: يةكةم
 .ثارَي طار، داممقام، بةِرَيوةبةرى ناحية: سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى: دووةم

ــَييةم ــاندان: س ــيَ   : خؤثيش ــةَلك بةش ــة خ ــراوة ل ــة ِرَيكخ ــان نيم  ــراو ي ــةَلَيكى ِرَيكخ ــة كؤم ــتيانة ل وةيةكى ماش
طؤِرةثارن و شةدام و شوَينى طشـتى دةِرؤن، بةمةبةسـتى خولقانـدنى ِراى طشـتى يـةكطرتوو، بـؤ بـةديهَينانى        

 .مةبةستَيكى دياريكراو بؤ كاتَيكى دياريكراو
 :لَيرةدا رايةك هةية بؤ زياد كردنى بِرطةيةك بؤ ماددةى يةك، بؤ ماددةكةو بةم شَيوةيةى خوارةوة

مةمة كاردانةوةيـةكى خَيـراو نـا ِرَيكخـراوة لـة مـةجنامى ِروودانـى كـت و ثـِر دروسـت           : دانى لةناكاوخؤثيشان
 .دةبَيت، بةبَى مةوةى كاتَيكى تةواو هةبَيت بؤ ماطادار كردنةوةى يةكةى كارطَيِرى

ريكراو، مةو كؤبوونةوةية كة ِرَيك دةخرَي  بـؤ بـةديهَينانى مةبةسـتَيكى ديـا    : كؤبوونةوةى طشتيى: ضوارةم
 .كة مؤركَيكى طشتى هةبَيت لة شوَينَيكى دياريكراو، بؤ كاتَيكى دياريكراو

 .لَيرةدا رايةك هةية، بؤ هةَلوةشاندنةوةى كؤبوونةوةى طشتى لة ثَيناسةو ناوةِرؤكى ياسادا
ك كة ليذنةى ِرَيكخةرى خؤثيشاندانةكان ياخود كؤبوونةوة طشتيةكة، لة ذمارةيةك ثَيك دَي: ليذنة: ثَينريةم

لة سَى كةس كةمب نةبن و لة ثَينج كةس زياتر نةبن، شياوى ياساييان هـةبَيت، بـةِرَيوةبردن و ِرَيكخسـتنى    
 .خؤثيشاندانةكة ياخود كؤبوونةوة طشتيةكة دةطرنة مةستؤ
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مةو اليةنةية كة ِراستةوخؤ ثةيوةنديدارة بة داخوازيةكانى خؤثيشـاندةران و  : اليةنى ثةيوةنديدار: شةشةم
 .وانكؤبو

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرَي ان، مَيستا طوَيتان لَيى بوو، مةوةش رةمى لَيذنةكانة خؤيان، بؤية داوا لـة سـكرتَيرى ثةرلـةمان دةكـةم،     
ــَين و تؤمــارى بكــا ، ضــونكة      مــةو بةِرَي انــةى كــة مةيانــةوَيت دســة بكــةن، ناويــان تؤمــار بكــا ، خؤيــان بَل

 .كردووة، بة ميدتريامةوة وةرى دةطرين، هةدى خؤيانة، كةرةمكة، سةرموو ِرَيكخراوى ماسك مةو ثَيشنيارةى
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مــن يــةك تــةوزيح و يــةك ثَيشــنيارم هةيــة، مةطــةر لــَيم دبــوَل بكــةن، مــةويش مةوةيــة هــةروةكو جــةنابت   

ةر كردووة، ض  و ضوار مةندامى ثةرلةمان بةشدار بـووة،  ميشارةتت ثَييدا، مةو خااَلنةى كة ميتيفادمان لةس
لةو ضوار ليذنةية، وة هةموو ثَيكهاتةكانى ناو ثةرلةمانيشى تَيدابووة، مةطةر تةن ميى منادةشةو تةحديدى 
ــي و       ــةكانى خ ــتيفادة لــة وةدــت دةكــةين زيــاتر، خاَل ــت، وابــ ا  مَيمــة ميس منادةشــةكة لــةو خااَلنــة بكرَي

ى منادةشةكة تةبعى و اعتيادية، بةس بة نيسبة  مةوانى تـر، مةطـةر تةحديـدى منادةشـة     اعتيادية، دةرطا
 .بكرَيت، ثَيم شتَيكى زؤر باشة، سوثاس

 :سكرتَيري ثةرلةمان/ عبداه بةِرَي  سرست ابد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سةرؤكى ثةرلةمان بَيت، جَيطر لة ثةرلةماناتى عالةم كورسيةكان ذمارةيان هةية، سكرتيََرى ثةرلةمان بَيت، 
بَيت، تةماشاى ذمارةكة دةكا ، و داميمة تةمشري دةكا ، لَيرة مةوةمان نية، لةو لةح ةية هةندَيك جار ناوى 
ن يكبين انسان لةبريى دةكا ، لةبةر مةوة رةجا دةكةم، مةطةر وابي  من ناو بنووسم دةنطى خؤتان بـِرةك  

بد، بي ل سـليمان، مـةظ  عمـر، سـؤزان شـهاب، مـاراس حسـ ، برهـان         بةرز بكةن، عمر عبدالع ي ، كاك ا
، ثةميان ع الدين، ثةيام ابد، جعفر على، بَيريظان سـةرهةنئ،  رؤوفرشيد، الاعي ، كوَيستان حممد، زانا 

،حسن حممد، خورسيد ابد، ناسك تؤسيو، شـوان كـريم، سـةرهةنئ سـةرةج، ِريبـاز       اهرتارا اسعدى، مجال 
اه مةال نورى، كاردؤ حممد، نةسرين مجال، نةرميان عبداه، حاكم رزطار، هاوِراز خؤشناو، ماشـتى  ستا ، عبد

عبدالربن حس ،  عثمان،بةشارةتى، عمر هةورامى، سيوةي   ضلع ي ، حممد شارةزوورى، طؤران مازاد، سا
 .سةرطوَل

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ني امى ضية  كةرةمكة

 :حممد بةِرَي  عمر صديو
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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لةبةر مةوةى ليذنةكانى مةعنى تايبـة  بـة طفتوطـؤ كـةر لةسـةر مـةم ثـِرؤذة ياسـاية، وة زاميـدةن ِراثـؤرتى           
موشتةرةكيشمان هةية دةربارةى مةوة، من تةسـةور دةكـةم ثـَيش مـةوةى، مةنـدامانى ثةرلـةمان منادةشـةى        

ِرَي ان وةزارةتى مةعنى وةربطريَيت، دواى مةوة منادةشة بكرَيت ثِرؤذةكة بكةن، مةو ماددةية بكةن، رةمى بة
 .باشبة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

جةنابى وةزير رةميتان لةسةر ثرؤذةكة، ضونكة مَيمـة ليذنـةكان بـة موشـتةرةكى، مـةوةيان كـردةوة، مةطـةر        
 .رةميتان بدةن لةسةر مةوة

 :ناوخؤ بةوةكالة  رىوةزي/ بةِرَي  لري عبداه ماكرةيى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بــةِرَي ان مةنــدامانى ثةرلــةمانى كوردســتان، زؤر سوثاســتان دةكــةم، كــة مــةمِرؤ بانطهَيشــت كردنــى مــن بــؤ    
منادةشة كردن لةسةردانون، ياسايى دانونى م اهةرا  لةهةرَيمى كوردستان، من ضةند تَيبينيةكى ب ووكم 

يةكةم، حةزم دةكرد مةو تَيبينيانة بؤ مَيوةى بةِرَي  بيَلَيمـةوة، يـةكَيكيان بـة     هةية، بةنيسبة  مةو ماددةى
لتسمية مشروع العراق  رح سان باالمجاع تسرميتا بقرانون تنظريم املظراهرات يف     : اوال)نيسبة ، نووسراوة 

ى نةنووسـراوة  ، بؤض(ظاهرات والتجمعاتاملتنظيم ) لة هةموو ماددةكان نووسراوة( العراق - اقليم كوردستان
، كةمةطـةر مـةوة مي اسـة    املظراهرة او التجمر   جتمعا  لةطةَلى، كة نووسراوة لة هةموو ماددةكـان و خاَلـةكان،   

هناك ران باضافة فقرة اىل املادة بكرَيت، واب ا  خاَلَيك خراث نية، بة نيسبة  ماددةى يةكةم خاَلى سَييةم، 
سري  وغري منظم ناجم عن اهداف مفاجئرة دون تروفر الوقرحل     هي رد فعل: بالشكل االتي، املظاهرة املفاجئة
كـة لَيـرة بؤخـؤى هـةر شـةرحى بـؤ خـؤى دةكـاتن، غـري من ةمـة بةراسـتى،            الكافى القرعار الوحردة االداريرة،    

سةوزايةك ضاك دةبَيت، مةطـةر مَيمـة ميريـازة بـدةين، موزاهـةرا  ثَيـك بهَينـدرَيت، وة مـةوةى كـة ماطـادارى           
رابَي ، كؤنبؤليش ناكرَي ، لةبةر مةوة ثَيمواية مةو رةمية حةزو بكرَيت، سوثاسـتان  سوَلتاتى مةعنى نةك

وتتكرون مرن عردد التقرل عرن ثالثرة       : اللجنرة املنظمرة للمظراهرة او التجمر  العرامل     : اللجنرة :  :دةكةم، ثَينريـةم 
 .او التجم  العامل ادارة وتنظيم املظاهرة ااقخاص والتزيد على سسة يتمتعون باالهلية القانونية يتولون

اسهرة  ات العالقرة   : ،  اسهرة املعنيرة  لةبةر مةوةى كة لَيرة لةشةش تيكرارة تةدريبةناسهة املعنية، : سادسًا 
، لةبــةر ضــى ليذنــة ضــاك بكرَيــت مــادةم جهــةى مــةعنى هةيــة،  املباقرررة سطالررب املتظرراهرين او املررتجمعني

 .تَيبينيم لةسةر مةوة هةية ثَينريةم زيادة، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَي  عمر عبدالع ي ، سةرموو
 :بهْا  الدين بةِرَي  عمر عبدالع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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ســةرةتا تَيبنيــةكى طشــتى عــةرز دةكــةم، كــة باســى مــةو ضــ  و ضــوار مةندامــةى ليذنــةكانتان كــرد، دةبَيــت  
مةنـدام هـةر ميمـ اى نـةكردووة، ن يكـةى       16كـةى  مةوة ان لةبري بَيت، كة لةو ضـ  وضـوار مةندامـة، ن ي   

حةو  تا هةشت مةندام تةحةسوزى هةية، تةنانة  مةندامى واهةية نووسـيويةتى هـةر لـة مةساسـةوة دذى     
مةو ياسايةم، كة مةندامى ليذنةى ياسايشةو، مةندامى خؤشى ياسايى بَيـت، لةبـةر مـةوة ضـ  و ضـوار كـةس       

وةكو تَيبينيةكى طشتى، بةنيسبة  ماددةى يةكـةوة، مـن دوو تَيبينـى     ميم اى نةكردووة لةسةر مةو ياساية،
عــةرز دةكــةم، يــةكَيكيان ثةيوةنــدى بــة ثَيشــنيارةكةوة هةيــة، كــة نــاو نــراوة ِراى جيــاواز، كــة باســى خــؤ      
ثيشاندانى لة ناكاوة، منيش هاوِرام لةطةَل مةوِرةمية، ضونكة بةِراستى هةندَيكريار كَيشةيةك ِروو دةدا ، يان 
ثرســَيكى سياســى، كــة ثةيوةنــدي بــة هةرَيمــةوة هةيــة، يــان هــةرَيم وةكــو كيــانى سياســى، يــان جــةماوةرى   
كوردستان، خةَلكى كوردستان، ثَيويست دةكا  خـؤ ثيشـاندانَيكى خَيـراى بـؤ بكرَيـت، بـةبَى وةسـتان بـةديار         

َيدابَيت، مَيمـة هـةموو جـار    مؤَلةتةوة يان ِرةزامةندى جيهةتى ثةيوةنديدارةوة، بؤية طرنطة مةو بِرطةيةى ت
نابَيت هينمان بكا ، كة مةو ياساية دامةِرَيذين يةكسةر بؤ مةو اليةنانة ب َيت كة خؤ ثيشاندان مةكـةن، بـؤ   
مةوزوعَيك كة ثةيوةندى بة ِرةخنة لة دةسةاَل ، يان داواكارى هاوواَلتيان كة زةبةتةو ثَيويسـتى بـة كـا     

ــةوة ان   ــدَيكريار م ــةبَيت هةن ــة، م ــتان،         هةي ــةَلكى كوردس ــو خ ــ  وةك ــار دةب ــة ناض ــة مَيم ــت، ك ــري بَي ــة ب ل
خؤثيشـاندانى لـةناكاو بكــةين، بـؤ هةنــدَيك مةسـةلةى طرنطــى سياسـى كــة ثَيويسـتى بــة ثشـتطريى خــةَلكى        
كوردستان هةية بؤى، لةبةر مـةوة مـن زؤر داكـؤكى مةكـةم لـةو بِرطةيـة كـة مي اسـة بكرَيـت، خؤثيشـاندانى           

خـاَلى دووةم لـة ماددةكـة، بِرطـةى ضـوارة، باسـى كؤبوونـةوةى طشـتى، منـيش بـة زيـادى            لةناكاوى تيا بَيت، 
مةبينم بةِراستى، ضونكة كؤبوونةوى طشتى ماسَيكى تةواو ماسايى و ساكارة، وة موتةبةعيشة، يةعنى بوةتـة  

 ـةى طشـتى،   نةريتَيك يا ريتمَيك لة كوردستان، مَيمة دةيان شوَينى طشتيمان هةية، وةكو ثـارك و وةكـو باخ  
وةكو طؤِرةثانى طشتى و شوَينى طشتى، بة شَيوةيةكى طشتى زؤرن، ثَيويستى ناكا  بةِراستى تةن يم بكرَيت، 
وة بلكَيندرَيت بة خؤثيشاندانةوة، زؤر جار بؤ دةربِرينى شادية، بؤ دةربِرينى خؤشية، بـؤ مةوزوعَيكـة كـة    

منيش ثشتطريى مةو ِراية دةكةم، كـة تـةواوى مـةو     هي  ثةيوةندى بة اليةنى سياسيةوة نةبَيت، لةبةر مةوة
 .وشانةو دةستةواذانةى كة باسى كؤبوونةوةى طشتية، لةو بِرطةية البيَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ابد سةرموو.سوثاس، ِرَي دار د

 :ابد ابراهيم على.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

، دةربارةى م اهةرة، من ثَيشـنيار دةكـةم، بـةو شـَيوةية دابِرَيذرَيتـةوة، لةبـةر       ثالثادةربارةى ماددةى يةكةم، 
مةوةى كة لَيرة مةوزوعى تةجةمو ، مةوزوعى م اهةرةى لةناكاو هةية، وة ِراى جياوازيشى لةسةر بوو، لـة  

نشا  مدني يرتم تنظيمرا   : رةاملظاهنَيوان ليذنةكاندا، من تةنها ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة، 
نظم او قبا منظم من الناس بشكل سلمى، يا عنى بدون كلمة يسري، بشكل سلمى يف امليادين  من قبل مج  م
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عررامل موحررد لتحقيرر  غرررض معررني و يشررمل هررذا النشررا  و مرراكن العامررة ويهرردف اىل خلرر  ران والشرروارع واال
ِرزطارمــان مــةبَيت كــةوا، مــةوزوعى م ارهــةرةى  ، مةوكاتــة لــةوةش املظرراهرات املفاجئررة، االضررراب واملسررريات 

، مةمـة  مج  منظم او قبا منظم من الناس يسرري موساجئ يان تةجةمو  ةةينة ناوى، ضونكة لَيرة دةَلَيت، 
لَيــرة يســري، مــةعناى رَى ثَيدانةكــة دةطرَيــت بةِراســتى، بــةاَلم مــةوةى دةرنةخســتووة لَيــرة، كــة مايــا مةطــةر  

ثَيويست ناكا  بةرةمى من تَيدابَيت، مةطةر ( يسري)يان م اهةرة نية، بؤية مةم ية ِراوةستابن، مةمة م اهةرة
هةم ِرؤيش  بَيت كة مةسريةكة مةطرَيتةوة، ِرَى ثَيوان، مةطةر ِراوةستابن هةرمةى طرَيتـةوة، بـةاَلم مـن مـةو     

ةَل مـةو ِرةميـةدام،   ثَيشنيارة دةكةم، بةو شَيوةية بَيت مةو كاتـة ثَيويسـت بـة تةجـةموعيش ناكـا ، مـن لةطـ       
وتتكون من عدد اليقرل، لرا بررن التقرل،     : مة للمظاهرة او التجم  العاملاللجنة املنظ: اللجنة: دةربارةى خامسا

من لةطةَل مةوةمة تـةنها اليـةنى حـةدى مةدناكـةى     ، والتزيد على سسة، ِرةنطة مةوة هةَلةى مةتبةعى بَيت
الت يد على مخسةى تَيدا نةبَيت، مةمة حـةزو بكرَيـت، مةمـة    بةاَلم مةو ، اليقل عن ثالثة اقخاص، طرنطبة

 ثَيويست ناكا  حةدى ادصايةكةى ديارى بكرَيـت بةِراسـتى، مـن رةميشـم وابـوو لـة كؤبوونـةوةى ليذنـةكانا،        
بةاليةنى كةم سَى كةسَيك بَيت، مةوى ِرَيكخةرى خؤ ثيشـاندانةكان، اليـةنى زؤرةكـةى تـؤ بـؤ ديـارى بكـةى،        

كةسة، طـرنئ مةوةيـة مـةوادعيان ديـارة، شـوَين و مـةكانى م اهـةرة ديـارى دةكـةن، لةطـةَل            ثَينج كةسة، دة
 .هةدةسى م اهةرةكةو زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرَي دار كاك بي ل سةرموو

 (:ب ل) بةِرَي  ابد سليمان عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

تَيبينــيم هةيــة، وةكــو ضــؤن لــة ِراثؤتةكةشــا هــاتووة، بــةخاَلى     ســةبارة  بــةو ماددةيــة بةِراســتى مــن دوو 
ميختي و ناوى هاتووة، سةبارة  بة خؤثيشاندانى لةناكاو، خؤثيشاندانى لـةناكاو، بةِراسـتى وادعَيكـة مَيمـة     
رانةوَيت و نةمانةوَيت هةية، مةطةر مَيمة مةو وادعـةى كةهةيـة، ثَيويسـتة ياسـاى بـؤ ديـارى بكـةين، مَيمـة         

ياسا دادةنَي ، بؤ مةوةى كـة شـتَيك وجـودى هةيـة، ثَيويسـتى بـة ِرَيكخسـتنة، ِرَيكخسـتنةكةش هةيـة،           بؤية
خؤثيشاندانى لةناكاو، مَيمة رانةوَيت و يان نةمانةوَى وادعَيكة كة هةيـة، نوونـةش بـؤ مـةوة، هـةر دوَينـَى       

مـةترى، كـة كاتَيـك     166رَيت بـؤ  كة ضووبوونة بةر دةرطاى بانك، داواى مةوةيان دةكـرد كـة ثارةيـان ثَيبـد    
لةوَى ناويان نةهاتبؤوة، مشكيلةيان هةبوو، هةر لةوَى م اهةرةكة دروست بوو، مةوة وادعَيكـة، يـةعنى مـةى    
ضيان لَيدةكةى لةو خةَلكة ، نابَيت ِرَيك ةرَيت مةوة ، مةو وادعَيكة كة هةية، ثَيويستى بة ِرَيكخسـتنة، جـا   

دانى لةناكاو، ناوى لَيـدةنَيى خؤثيشـاندانى سروشـتى، هةرضـى نـاوى لَيـدةنَيى،       مةوة ناوى لَيدةنَيى خؤثيشان
يةعنى تؤ وادعَيكة كة هةية، ثَيويستى بة ِرَيكخس  هةية، ثَيويستة لةناو مـةو ياسايةشـدا جَيـى بكرَيتـةوة،     
ســةبارة  بــة كؤبوونــةوى طشــتى، وةكــو مامؤســتا عمــريش باســى كــرد، كؤبوونــةوةى طشــتيش مــاسى هــةر     

كةسة، بةيةكةوة كؤدةبَيتةوة، شتَيك دةَلَيت، يـان هةرضـى    12كةسة يان  16َيكةكة كؤبوونةوة دةكا ، كةس
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ــة     ــوا  بَلــَيم ل ــت، دةت ــتيةك، زؤرجــار       % 99دةَلَي ــت كؤبوونــةوةى طش ــة شــتَيك بَي ــةبن، لةوانةي سياســى ن
َيك بَينَيت، يةعنى مةوة كؤبوونةوةى طشتى بةوة دروست دةبَيت، كة كابرا دةيةوَيت ماهةنطَيكى ذن هَينان ث

لةو كاتة مةوةش دةطرَيتةوة، مايـا ثَيويسـتى بـةوة دةكـا  ب ـَيت ميريـازةى بـؤ وةربطرَيـت، لةبـةر مـةوة مـن            
ثَيمواية كؤبوونةوةى طشتى بة شـَيوةيةكى طشـتى كـة ديـارى كـراوة، مـةوة هةَلةيـة، وة مـن ثَيموايـة دةبَيـت           

 .البيَيت، زؤر سوثاستان دةكةم
 :ى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

 .سوثاس، ِرَي دار مةظ  خان سةرموو
 :ابد بةِرَي  مةظ  عمر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
، تـةعريو بكرَيـت،   املظاهرة املفاجئةمن تةنها تَيبينيم لةسةر خاَلى سَيهةم هةية، كة رةميةك هاتووة، كةوا 

ئ، بةم شَيوةيةى كة لَيرةش كراوة، كة بةِراستى من لَيرةدا مةيبينم كةوا تةعريو كردنى موزاهةرةى موساج
 33رةد سعلَيكى سةريع و غري مونةزةمة، شتَيكى غري دةستورى مةبَيت، لةدةسـتوورى عرياديـدا، لـة مـاددةى     
، 17لة خاَلى سَييةم هاتووة، وةهةروةها لة دةستورى كوردستانيش لةماددةى نؤزدةهـةم هـاتووة، كـة خـاَلى     

هةرةو تةجةموعا ، مةبَيت بةياسا ِرَيك ةرَيت، مةطةر هـاتو لَيـرةدا مَيمـة    باسى مةوة دةكا  كة مةبَيت موزا
بةم شَيوةية موزاهةرةى لة ناكاومان تةعريو كرد، كة غري مونةزةمة، كةواتة مةم ياساية شوملى ناكا ، مةو 

رةكان موزاهةرةية ياخود مةو تةجةموعة، مةم موزاهةرةية مةطةر مةم ياساية شوملى نةكرد، بـةثَيى دةسـتو  
 .نةبوو، ماناى واية غري ياسايية، بؤية بةرةمى من مةسلةن موزاهةرةى لة ناكاوى تيا نةبَى، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرَي دار سؤزان خان، سةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

باسـى كـرد، طـةر لةبـةر مـةوةى مـةوة لـة دةسـتورى          بةِرَي ان مةندامانى ثةرلةمان، وةك هاوِرَيم مةظ  خـان 
عـرياق و لـة دةســتورى كوردسـتان هـاتووة، كــة مةمـة دةبــَى تـةن يم بكرَيـت بــة ياسـا، هـةتا مَيســتا بـة ياســا           
نةكراوة، ثَيويستة ضةند خاَلَيك ةةينة بةرضاوى خؤمان، وة مةم ياساية بة شَيوازة تةدليديةكةى ياساكانى 

ونكة مَيمــة مةبةســتمان لــةم ياســاية، ِرَيكخســتنى بةشــَيك لــة بةشــةكانى ذيــانى مــةم   تــر، دانةِرَيذينــةوة، ضــ
كؤمةَلطايةية، رانةوَيت و نةمانةوَيت لة هـةموو دونيـا مـةم حاَلةتـة هةيـة، وةبةياسـا ِرَيكخـراوة، بؤيـة مـن          

مـةم ياسـاية   رةميم واية، ثـَيش بـاس كردنـى هـةموو شـتَيك، مـةبَى ثرَينسـيثةكانى ةةينـة بةرضـاو، بَلـَي ،           
داِرَيذراوة لةسةر مةم ثرَينسيثانة، يةك، دوو، سَى ضةند دامـةنرَيت ثرَييسـيثةكان، بـؤ مـةوةى مـةجاد هـي        
تةسسريَيك نةمَينَيتةوة بؤ دواى مةوةى كة بَيت بَلَيت، هى ناكـاو مـن لةطـةَليم، هـى ناكـاو مـن لةطـةَلي نـيم،         

َيتَى، كـة بةشـَيك لةطـةَل مـةوةدان كـة لـةناكاو بَيـت،        شتةكة ببَيتـة دوو بـةرة، كـة بةشـَيوةية تةسسـريى بـدر      
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ــة        ــَي  مَيم ــةين، بَل ــث بك ــارَى ضةس ــةى ج ــةبَيت مةبدةمةك ــةبَيت، م ــةناكاو ن ــة ل ــةوةدان ك ــةَل م ــَيك لةط بةش
دةمانةوَيت، لةطةَل حوريةتى هينـاين، بـةثَيى دةسـتور، بـةاَلم دةبَيـت ِرَيـك ةرَيـت، بؤيـة مـن رةمـيم وايـة،            

بةنةزةرى اعتبار وةرنةطريَيت، ضـونكة مةمـة مةبَيتـة شـَيوازَيكى زؤر نـوَى لةياسـاكانا،        احتيمالة رةميةكةشم
بةاَلم مةم ياساية مةوة مةهَينَيت، خةَلك بة شَيوازَيكى نـوَى دايِرَيـذَيت، دةي ـيةكا، لـة ثَيشـا ثرَينسـيثةكانى       

وو طفتوطؤكانان مةكةين، مـيب  بنووسة، كة ميب لةمةودوا لةسةر مةو خااَلنة و لةسةر مةو ثرَينسيثانة هةم
ــؤى        ــيثةكةيا خ ــة ثرَينس ــونكة ل ــان، ض ــة جياوازةك ــةنَيوان رةمي ــة ل ــت، ثَيمواي ــت نابَي ــةيةك دروس ــي  كَيش ه

 مةبينَيتةوة، مةطةر مةجامل بدةن من ثرَينسيثةكان ةوَينمةوة، بؤ مةوةى بؤتان بَيت،
 .طاى د بطريَيت لة بةكارهَينانىخؤثيشاندان ماسَيكى سروشتى و دةستوورية، نابَيت ِرَي: يةكةم
ــة     : دووةم ــةنن بـ ــان نةطةيـ ــةرجَيك زيـ ــذَيرن، بةمـ ــَيوازةكةى هةَلبـ ــا  و، شـ ــاو كـ ــة جَيطـ ــةران ماسيانـ ِرَيكخـ

 .مومتةلةكاتى طشتى و تايبةتى و مازادى و ذيانى كةسَيتى تاكةكانى كؤمةَلطا ثَى شَي  نةكا 
نةكانى ضية، مةوةى كة لة سةرشـانيةتى، مةركـةكانى   يةعنى تؤ لَيرة دَييت باسى مةكةيت، هةر ض اليةك هي

 ضية،
هَي ةكانى ثؤلير مةركيانة كؤبونةوةو خؤ ثيشاندانةكان بثارَي ن، وة داب  كردنى هةل و مةرجى : سَيهةم 

طوجناو بؤ مةجنامدةرانى، هةروةها ِرَيطة طرتن لة دةرضوون لة ماماجنةكانى، هةروةها بةثرسة لـة ثاراسـتنى   
اسى تايبةتى طشتيةكان، لَيرةدا كـة مَيمـة مـةم سـَى ثرَينسـيثةمان دانـا، لةسـةر مةساسـى مـةم سـَى           مازادى و م

ثرَينسيثة، مةتوان  لـة دوايـدا درَيـذة بـة منادةشـاتةكانان بـدةين، ضـونكة مَيسـتا ثرَينسـيثةكة واز  نيـة،           
ة لــة ثَيشــا مةطــةر هةركةســَيك بةطومانــةوة ســةيرى هةرضــى رســتةيةك دةكــا ، لــةناو مــةو ياســايةدا، بؤيــ  

ثرَينسيثةكان جَيطري بكةين، هةموومان موتةسق  لةسـةرى، مـةوة مةوسـا دسـة كـردن و بـةِرَيوةبردنى مـةم        
جةلسةيةو منادةشة كردن تياية زؤر ماسان تر دةبَيت، مةمة راى منة، وةلةهةمان كاتدا، لة دوايدا كة دَييتة 

هةيـة، خـؤ ثيشـاندان بكرَيـت، وةمـاسَيكى سروشـتى و       ةوة بسةر تةعريفةكان، ضونكة كةتؤ وتت من ميما  
دةستورية، ميب لةمةودوا هي  كةسَيك بةبَى ماطادار كردنةوةو، بةبَى هـ  لةخؤيـةوة مـةم حاَلةتـة دروسـت      
نابَيت، ضونكة، تؤ ثَيى دةَلَيي من ميما  بةوة هةية، كة  ماسى تؤية، بةس ِرَيكخستنةكةى هةيـة، سـةبارة    

ــا ، تةب  ــة ميريتيم ــرة       ب ــةاَلم لَي ــراوة، ب ــوان ك ــَيوازَيكى ج ــة ش ــَي  ب ــرة بَل ــراوة، لَي ــةعبري ك ــةرة ت ــةن موزاه ع
تةجةموعيش هةيـة، جـا بـةِرَي ان مـن حـةز دةكـةم لَيـرة يـةك خاَلتـان عـةرز بكـةم بـؤ مـةوةى ِروون بَيـت               

بوترَيـت   لةالتان، تةجةمو ، مةبةست لةوة نية يةعنى تؤ هةر دة كةس تا ثان ة كةس كؤبووةوة، مةمة ثَيى
تةجةمو ، مةبَى مةو تةجةموعة ماماجنَيكى َد بكةوَيتةوة، مةبَيت ماماجنَيكى هةبَيت، يةعنى مـةعقول نيـة   

كةسى تيا بَيت، بَلَيم وةَلـَ  مةمـة تةجةموعـة، مةضـَيتة ذَيـر ضـوار ضـَيوةى         36من سبةى دةعوةتَيك بكةم 
كى تر بةشَيوازَيكى تـر، مـةوة بكرَيـت، بَلـَي      تةجةموعةوة، نة، مةبةست لةوةنية، تةجةمو  دةكرَيت جارَي

جتموع ثابحل او متحرك جملموعة من االفراد بهدف اىل ابداء معارضة ازاء موضروع  ثَيناسةى بكرَيت، مةوترَى، 
، يـةعنى كةواتـة   معني او دعاية لا او حماولة ايقاف عمل بتشري  معني او قرار معني بهدف حشد دعم عرامل 
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ةى مــةم تةعريفةدايــة، مــةوةى ضــووة دةرةوةى مــةو موباحــة، خــاَلَيكى تــريش كــة مــةوةى لــةناو ضــوار ضــَيو
بةِراستى من لةناو مةم ياسايةدا رةضاوم كردووة، هةموو مةم ياساية، ميباحةكـةو مةنعةكـة مـةبَيت جؤرَيـك     

انـن،  مةنعي دةكةم، بؤ مةوةي مةو كةسـانةي كـة دةز   لةتةوازونى تيا بكرَيت، لةكوَى ميباحةى مةكةم،لة كوَى
بؤيان هةية ِرَيثَيوان لةو حاَلةتانةدا بكةن، ديار بَيت و، بؤيان نية لةو حاَلةتانةدا بيكـةن، مـةويش   : كة دةَلَي

ديار بَيت، بؤ مةوةي هـةموو كةسـَيك سَيـر بَيـت، عيلمـي بـة دـانون هـةبَيت، ثـَيش مـةوةي دةسـت بكـا  بـة              
ضوارضـَيوةي ياسـاوة، هـي  طـرستَيكيش نايةتـة       موزاهةرةيةك، بة كارَيك لةبةرضاوي بَيت كة مةوة دةضـَيتة 

 .ثَيشةوة بؤي، من هةر مةوةندةم دسة هةبوو، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان تكاية لـة دسـةكردن تـةوجيهي سـةرؤكايةتي بكـةن، مةنـدامان، هـةر مةنـدامَيك مـازادة ِرةمـي خـؤي            
سة بؤ لَيذنةي ياسايي بدرَيتة دةستيان، ِرَي دار مـاراز،  بدا ، بؤضوونةكةشت بة نووسراو ثَيشنيارةكة  بنوو

 .سةرموو
 : ماراس حس  حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة حةدة  دا من زؤر بة كورتي يةك، دوو تَيبينيم هةية هةرضةندة ثَيش من مةو بابةتانة باس كـران، بـة   

ة مةمري واديع لة تةسـبيتمان كـرد، ثَيويسـتة تةليـة     ِراي من مةطةر هاتوو كؤبوونةوة، تةجةموعا  بوو ب
دةبـَي جيـاوازي بكـةين لـة بـةيين       ،(تنظيم املظاهرات و التجمعات العامرة )بكرَي لة ناو دانونةكة بة دانوني 

تةجةموعاتي عام و تةجةموعاتي خا ، لَيـرة مـةو ياسـاية ثةيوةنـدي نيـة بـة تةجـةموعاتي خاصـة، وةك         
، مةطـةر مةصـَلي ياسـا بـؤ     (خؤثيشـانداني ناكـاو  ( )1)لة ماددةي ( 3)دةربارةي خاَلي  هاوِرَيكا  باسيان كرد،

مةوة هاتيَب، بؤ تةن ميي كارَيك، كةواتة خؤثيشانداني لة ناكاو مةساسةن تَيكداني ياساكةية، مَيمة بؤية مـةو  
يعت كـرد بـة ياسـايةك،    ياسايةمان داناوة بؤ تةن ميي كارَيك، مةطةر تؤ خؤثيشانداني لة ناكاو  هَينا، تةشـر 

 .مةعناي مةوةية ياساكة خؤي ميثتاَل دةبَي، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةِرَي ان هةر بِريارَيك لَيرة دةرب َيت بؤ دانـاني ياسـاكة تةن ميـة، مينريـا مةطـةر ميريـازة بـدةي بـة         
ش تةن مية، مةطةر دةراريشي نةدا  كةيفي خؤي بَي، كة ثةرلةمان كرديية دانون، ميصدار كرا تةن مية، مةوي

بةشَيوةيةكي تر بوو، مةويش تةن مية، يةعين بؤ مةوةي مةو تَيكةَلييـة نةكـةين، مةطـةر بِريارَيكمـان دا، بـة      
ناكاو بَي، بَلَي  مةوة تَيكدةرة، مةوة تَيكدةر نية، مادام لَيرة لةو ثةرلةمانة بة دانون بة ني ام دةري دةكةي، 

 .ة، داواي لَيبووردن دةكةم، ِرَي دار برهان، كةرةمكةهةرضيت دانا تةن مي
 :بةِرَي  برهان رشيد حس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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وةَل  من تةعقييب خؤم لةسةر مةو ياساية لة ضـةند خاَلَيكـدا دةخةمـة ِروو، جـارَي ثـَيش مـةوةي تـةعقيب        
ــاددةي   ــةر م ــو    ( 1)لةس ــن وةك ــةوة، م ــةوة ِروون بكةم ــةم م ــةز دةك ــدةم، ح ــدام    ب ــؤم، وةك مةن ــي خ شةخص

ثةرلةمانَي هةرطي  لةطةَل مةوةدا نيم خؤثيشاندان بة ياسا تةن يم بكرَي، مينسان بة مازادي لة دايك دةبَي، 
بـة مــازادي دةذي و بــة مـازاديش دةمــرَي، تةدييــدكردني مــةو حةدةشـي بــةِراي مــن حةدَيكـة كــة خــوا ثَيــي     

ةطةر هةر ياساكة دادةنرَي، من ثَيم باشة كؤمةَلَيك ثرينسيث م: بةخشيوة، لَيي بسةندرَيتةوة، دووةم نودتةم
هةنـدَي تـةعقيبم   ( 1)بَي، هةر دادةنرَي وةكو هاوِرَييـةكم وتـي، مةطـةر هـةر دادةنـرَي مـن لةسـةر مـاددةي         

كة باس لة خؤثيشانداني لةناكاو دةكرَي، من ِرةميم وايـة مـةو خؤثيشـانداني لـة ناكـاوة،      ( 1)هةية، ماددةي 
دا،  0667ةو شَيوةية بَيـت، ثَيويسـ  بـة ميريـازة نـةبَي، ضـونكة مَيمـة بينيومانـة لـة كؤتـايي سـاَلي            بةَلَي ب

وةخَ  دةوَلةتي توركيا هةِرةشةي كرد، حكومـة  و دةوامريةكـاني نةيانـدةتواني موزاهـةرة بكـةن، لـة ناكـاو        
نكؤكانـدا حاديسـةيةك دةبـَي،    كؤمةَلَيك خوَيندكاري زانكؤ هاتنة سـةر جـاددة، زؤرجـار ديقـة ان داوة لـة زا     

خوَيندكار دَيتة سةر جاددة، طةِرةكَي ماوي نية بة موساجيسي دَينة سةر جاددة، دوَييَن وةكو هاوِرَييةكم وتي 
بـووة، لـة يؤنـان، لـة دةوَلـةتاني تـريش، لـة يؤنـان          ءدامريةي لة سلفةي عةداري دا خؤثيشاندانَيكي موسـاجي 

طرتووة، داواي ميريازةشيان لَي ناكةن، مـةوة دةربـارةي خؤثيشـانداني لـة     ضةند وةختة بارهةَلطرةكان مانيان 
ناكــاو، دةربــارةي تةجــةموعي عــام، مــن داواكــارم مــةوة نةخرَيتــة نــاو ثرؤذةكــةوة، لةبــةر مــةوةي مــن يــةك  
ــَين ثــاركي مــازادي، لــةو جَيطةيــة       ــي دةَل نوونــةي بــؤ بــةِرَي تان دَينمــةوة، لــة ســلَيماني شــوَينَيك هةيــة ثَي

ةيةكي خا  هةية، كة سةكؤي مازادة، بةِرَي ان ِرؤذي وا هةية سَي جار، تا ضوار جار تةجـةموعي تَيـدا   جَيط
ِروو دةدا ، نووسةرةكانن، ِرؤذنامةنووسةكان، يـان حاَلـةتَيك دةبـَي، يـةعين مـن نـازا  كـة مةمـة حاَلةتَيكـة          

ر دةخوَينَيتـةوة، يـان يـةكَي وتارَيـك     ِرؤذانة ِروودةدا ، شتَيكي مةوتؤش نية، يان شاعريَي دةضـي لـةوَي شـيع   
دةخوَينَيتةوة، يان مةدالةيةك، مةمة ثَيويسـ  بـة ميريـازة ضـية  مـن داواكـارم تةجـةمو  هـةر لـة ياسـاكان           
نةبَي، سَييةم خاَلم دةربارةي مةمة، دةربارةي خؤثيشاندان كة تةعريفي كراوة، دةَلَي كؤمةَلةيةكي ِرَيكخـراو  

َلك، بـة شـَيوةيةكي ماشـتيانة لـة طؤِرةثـان و شـةدام و شـوَيين طشـ  دةِرؤن بـة          يان نيم ـة ِرَيكخـراو لـة خـة    
مةبةس  خوَلقاندني ِراي طش  يـةكطرتوو، بـؤ بـةديهَيناني مةبةسـتَيكي ديـاريكراو بـؤ كـاتَيكي ديـاريكراو،         

( ديـاريكراو  كـاتَيكي )، تةعقيبَيكم هةية، وشةي (لودت مع )بةِرَي  من دةربارةي كاتَيكي دياريكراو، يةعين 
بة ِرةمي ياسايي من ثَي ةوانةي حوريةتة مةساسيةكاني مينسانة، كة وةخ  بؤ دياري بكةي، مةطةر سةيري 

دةوَلــة  زةمـان و كةسالــةتي ثاراسـتين تــاك   : ي دةسـتووري داميمــي عريادـيش بكــةيت، دةَلَيـت   (37)مـاددةي  
كـدا سـةعاتَي، يـان دوو سـةعا ، يـان      دةكا  لـة ميكراهـي سيكـري، بةِراسـ  وةدـت سـةِرز كـردن بةسـةر خةلَ        

مةوةندة سةعاتة دةبَي لةوَي بَيت، يان دواتر نـاتوان  درَيـذةي ثـَي بـدةين، نةوعَيكـة لـة ميكراهـي سيكـري،         
دةوَلـة  كةسالـةتي مـازادي ميريتيمـا  و     : ي دةسـتووردا هـاتووة دةَلـيَ   (33)، ِراستة لة مـاددةي  (33)ماددةي 

َيك دةخرَيت كة ثَي ـةوانةي نيـ ام و مـادابي عـام نـةبَي، بـةَلام لـة مـاددةي         خؤثيشاندان دةكا ، بة ياساش ِر
ي هةمان دةستووردا هاتووة، ماو و مازادييةكان، لة نَيوانيشياندا مايف خؤثيشاندان تةديـد نـاكرَي، بـة    (40)
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ةدةكة و ، بة مةرجَيك مةو دياري كردنة، مةو تةديدة مةساس بة جةوهةري ح(بناءًا عليا)دانون نةبَي يان 
ــةردا        ــ  بةس ــن وةخ ــة ِراي م ــة ب ــؤ  ني ــة ب ــةش حةدَيك ــةق و مازادييةك ــةري ح ــةكا ، جةوه ــة ن مازادييةك

 .، زؤر سوثاستان دةكةم(لودت مع : )سةِرزكةي بَلَيي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار ميسماعي ، سةرموو
 :بةِرَي  إلاعي  سعيد طةَلالي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو لة سةرةتا مامؤستا عمر ميشارةتي ثَيدا، مةطةر تةماشاي ميم اكان بكـةي، يـةك دنيـا تةحـةسوز هةيـة،      
يةك دنيا ِراي جياواز هةية، من ثَيموابَي بةدرَيذايي ساَلَيكي مةو خولةي مَيمة، مةمـة يةكـةم ثـرؤذة ياسـاية     

اليةني كةم، يةعين ن يـك بوونةوةيـةك هـةبَي    كة بة ِراي جياواز دَيتةوة ناو هوَلي ثةرلةمان، بة بَي مةوةي 
لةسةر ثرؤذة ياساكة، من ثرسيارةكةم لة سةرؤكايةتي ثةرلـةمان مةوةيـة كـة ياسـايةك مةوةنـدة طرنطـة بـؤ        

ِرؤذي تـر لـة نـاو مـةو لَيذنانـة بةِراسـ  طفتوطـؤي لةسـةر         ( 16)ثةلةي لَي بكرَي، يةعين با هةستةيةك، بـا  
ــاني كؤمةَل ــة، ِرَيكخراوةك ــةر     بكراي ــة، لةس ــد بكرداباي ــايةيان دةوَلةمةن ــرؤذة ياس ــةو ث ــاتر م ــةدةني زي ــةي م ط

خؤثيشانداني لة ناكاويش بة هةمان شَيوة، ثَيمواية خؤثيشانداني لـة ناكـاو مـةمري واديعـة، يـةعين شـتَيك       
، دةيـد  نية بةرنامة  داِرَيذراو بَي، تؤ ياساي بؤ دةردةكةي، يان ياساي بؤ دةرناكةي، دةيد و شةرتي بؤ دانَي

و شةرتي بؤ دانةنَي، مةوة شتَيكي موساجيسة دَيتة ثَيشةوة، لةبةر مةوة كـة تـؤ دةخيةيتـة نـاو ياسـاكةوة، لـة       
حاَلةتي دروست بووني، مةو حاَلةتانة كة دَيتة ثَيشةوة، جيهةتي مةعين مؤتؤماتيكي دةبَي بَيتـة سـةرخة ،   

دووة، كَيشة  دروسـت كـرد لـةجياتي مـةوةي كـة      بؤ ضارةسةركردني مةو حاَلةتة لَيرةدا تؤ ياسايةكت دةركر
كَيشةيةك ضارةسةر بكةي، لةبةر مةوة بة دةناعةتي منيش خؤثيشانداني لة ناكـاو لـة نـاو ثـرؤذة ياسـاكةدا      
دةربهَينرَي، ضونكة مؤتؤماتيكي دروست دةبَي، شتَيكي عةسةويية، كـة دروسـتيش بـوو جيهـةتي مـةعين بـة       

وني خؤي بكا  بة ثَيي ياساكة، لةو حاَلةتةدا كَيشة دروست دةبـَي، ضـونكة   هةمان شَيوة دةبَي ميريراماتي دان
خؤثيشانداني لة ناكاو عادةتةن جؤرَي توند و تيذي ثَيوة ديارة، سةبارة  بة كؤبوونةوةي طش ، منيش بة 

 .هةمان شَيوة ثَيمواية كؤبوونةوةي طش  بةِراس  ثَيويس  بة ميريازة و بةو شتانة نية، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةي بـؤ كـراوة،    ( 17/11/0669)سوثاس، بةِرَي  ثةلةمان لَي نةكردووة، بؤ ماطاداري بةِرَي  ، لة 
ية خوا سـةالمةتت بكـا ، سـوثاس،    (1/11/0616)ماراستةي لَيذنةكان كراوة، مَيستا ( 19/11/0669)لة 

 .ِرَي دار ثةميان خان، كةرةمكة
 :ع الدين عبدالربن بةِرَي  ثةميان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان



 309 

بةِراس  من سـةرةتا لةسـةر ِراثؤرتـة هاوبةشـةكة دسـة دةكـةم، ثَيمـوابَي دسـةكردنَيكي زؤري مَيمـة تؤزَيـك           
بابَلَي  تَيكةآلوي ثَيوة ديار دةبَي، لةسةر مةسةلةي تةجةمو ، لة مةصلدا لة ِراثؤرتةكـةوة هـاتووة، ضـونكة    

لـةو ِراثؤرتـةدا ميشـارةتي ثَيـدرابَي كـة ميريمـا  هـةبووة لةسـةري، نـاوي ثرؤذةكـة بـووة كـة              تاكة خاَلَيك كة
تةجةموعاتي عاممة، كؤبوونةوة طشتييةكاني لَي دةرهَيندراوة، بةَلام لةطةَل مةوةي كة ميشارةتيشي ثَيدراوة 

تـؤ وةكـو مـةوةي مـةو     كة مةوة دةرهـاتووة بـة ميريمـاعي هةرضـوار لَيذنةكـة، لـة هـةموو خاَلةكانـدا دانـراوة          
ي دانراوة هي  ميعتيبارَيكي نةبووبَي لة كؤبوونةوةكاندا، بؤية ناضار هةموومان ب ينةوة سةر مـةوةي  (عوالذ)

كة دسة لةسةر كؤبوونةوة طشتييةكان بكةينةوة، من سةرةتا دسةم لةسةر ناوةكة هةيـة، كـة ثَيموايـة دةبـَي     
دان بَيت، ضونكة كؤبوونةوةي طشـ  دةمانباتـة بـةردةمي    وةكو مةو ميريماعةي هاتووة بة تةنيا هي خؤثيشا

زؤر حاآلتي تر، كة ِرةنطة وةكو هاوِرَيكاني ثَيش خؤم باسيان كرد، هةندَي كؤبوونةوةي مةدةبي و ِرؤشنبريي 
و كلتووري و هةموو مةوانةي لَي بكةوَيتةوة، كة مةوانة ميمة ضوارضَيوةيةكي بابَلَي  كـة خـؤي لـة مةصـَلدا     

ضوارضَيوةيةكي ناحةق بؤ هةندَي كؤبوونةوة دادةنَي  كة لة مةصَلدا ثَيويس  بـة دانونَيـك نيـة     حةق نية
ضوارضَيوةي بؤ دابيَن، لة دواي مةوةوة من دسـةم لةسـةر بـابَلَي  ثَيناسـةي خؤثيشـاندان هةيـة، كـة مةطـةر         

ؤ خؤثيشـاندان بـابَلَي  بـةر    مـةو ماسـة دةسـتووريية بـ    : مَيمة خؤثيشانداني لة ناكاوي لَي دةربكـةين، يةكـةم  
تةسك دةكاتةوة، ضونكة مَيمة هةموومان دةزان  وةكو مةوةي بابَلَي  لة مةسباب مووجةبةكةشدا ميشـارةي  
ثَيدراوة، خؤثيشاندان ماسَيكي دةستووريية، كةواتة تؤ مةطةر بة تةنيا لةو ِرَيكخراو، يان نيم ة ِرَيكخـراوةدا  

ةلةي ماسة دةستوورييةكان كة بؤ خؤثيشاندان دةخيةيتة ذَيـر ثرسـيارةوة بـة    بيهَيَليتةوة، بة تةواوةتي مةس
دانون، جطة لةوةي كة مَيمة دةبَي ميعترياو بة وادعَيك بكةين كة خؤثيشانداني لـة ناكـاو مـةمرَيكي وادعـة،     

، كـاتَي  مةرج نية هةموو خؤثيشادانَيكي لةناكاويش بؤ مةبةستَيكي سياسي بَي، لةوةدا من دَيمـة سـةرخاَلَيك  
كة دانون، بؤ نوونة دانوني عقوبا  كة داِرَيذراوة، بؤ خراثبين جؤري تاوانـةكان كـة كوشـتنة، عونصـوري     
ــؤ            ــؤ ب ــة ب ــة مَيم ــراوة، باش ــَي دةرك ــي ث ــةحكامي تايبةتيش ــرياوة، م ــار وةرط ــةزةري ميعتيب ــة ن ــتيف از ب ميس

ن  ِرةنطـة كؤمـةَلَيك كرَيكـار،    خؤثيشاندان  بؤ عونصوري ميسـتيف از بـة دوور بطـرين  بـؤ تةصـةور نةكـةي      
ِرةنطة كؤمةَلَيك خوَيندكار، ِرةنطة كؤمةَلَيك ذن، ِرةنطة كؤمةَلَيك طةنج، كؤمةَلَيك لة ض  و توَيذةكاني جيا 
جيا لة بةرامبةر بِريارَيكي ميداري، لة بةرامبةر بِريـارَيكي سياسـي بكةونـة ذَيـر عونصـوري ميسـتيف ازةوة،       

َي  خؤ مامادة كردن بة بَي تةن يم كردن دةراري خؤثيشاندان بدةن، مةعقولة مَيمـة  لةو دةدةيةدا بَي با بَل
لة تـاوانَيكي طـةورةي وةكـو كوشـتندا، عونصـوري ميسـتيف از بـة نـةزةري ميعتيبـار وةربطـرين و مـةحكامي            

ةِرةشـةي  موخةسةسةي بؤ دابندرَي، بةَلام لَيـرة لـة خؤثيشـاندان دا مةطـةر كؤمـةَلَيك كرَيكـار كةوتنـة بـةر ه        
بِرؤنةوة ماَلـةوة   طرينةوة، بَلَي  جارَيكدةركردنةوة لة كارطةكةيان، مَيمة عونصوري ميستيف ازيان لَي وةرب

ــدةن دواي     ــةرار ب ــةطرن، د ــةتان م ــان بِرينةك ــردن و ن ــة دةرك ــوَي ل ــةراري  ( 43)ط ــانطَيئ د ــةعا ، دواي م س
ة بَينيتـة دةرةوة، مـومك  نيـة تةصـةور     خؤثيشاندان بدةن، مةوة مومك  نية لة دانوندا تؤ مـةو عونصـور  

بكةي هةموو خؤثيشاندانَيكي لة ناكاو مةسـةلة لَيـي سةوزايـة، ضـونكة مَيمـة ِرةنطـة شـتَيك لـة باكطِراونـدي          
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سيكرميان دا ضةسثييَب، كـة هـةموو خؤثيشـاندانَيكي لـة ناكـاو دذي دةسـةآلتة، يـان مةبةسـتَيكي سياسـي لـة           
ر و ذن، مةوانةمان هةموو لة مَيشكي خؤماندا كردؤتة دةرةوة كة مونادةشةي دواوةية، مَيمة تةَلةبة و كرَيكا

مةو دانونة دةكةين، جطة لةوةي كة باس لةوةكرا كة هاوِرَييةكم ثَيموابَي سؤزان خان بوو باسي مةوةي كرد 
ي لَيذنـةي  كة مةسرووزة مَيمة ثرينسـيث دابنـَي ، بةِراسـ  وايـة، مةطـةر مَيمـة بطةِرَيينـةوة بـؤ ِراثؤرتةكـة         

كاروباري كؤمةَلطةي مةدةني، بة وازحي، بة ِرؤشين ثرينسيثي داناوة بؤ مةباديسي خؤثيشاندان كة مَيمة لة 
 .ض ضوارضَيوةيةك دا دسة لةسةر خؤثيشاندان دةكةين  سوثاس، من دسةكا  تةواو بوو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار كوَيستان خان، كةرةمكة

 :بةِرَي  كوَيستان حممد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة وةك هاوِرَيكا  ثَيش خؤم ميشارةتيان ثَيدا، كة مةسةلةي خؤثيشاندان مـاسَيكي دةسـتووريية بـة ثَيـي     
ي دةستوور، بة ثَيي ياسا ِرَيك دةخـرَي، ديـارة لـةو ياسـايةدا دةتـوانَي تـةعريفي       (33)ي ماددةي (3)بِرطةي 

يشاندان بكا ، لة خؤثيشانداني لـة ناكـاويش بكـا ، واتـة ياسـاكة تـةنها بـة طشـ  بـؤ خؤثيشـاندانَيكي           خؤث
موعةيةن نية، دةكرَي لةو ياساية، ياخود خؤثيشانداني لة ناكاويش تةعريو بكا ، بؤية ِرَيطري دةستووري 

ان ِراي هاوِرَيكـا  هةيـة، كـة    نية لةوةي كة خؤثيشانداني لة ناكاو لة ناو مةو ياسايةدا بـوترَي، منـيش هـةم   
ثَيويستة خؤثيشـانداني لـة ناكـاو بنووسـرَي، ضـونكة وادعَيكـة و هةيـة، ض بـة نيسـبة  مـةوةي كـة هـاوِرَيم             
مامؤستا عمر باسـي كـرد، زؤرجـار مةسـةلةيةكي نيشـتماني و نةتةوايـةتي دَيتـة ثَيشـةوة كـة ثَيويسـ  بـة            

ةنطة سرياي مؤَلة  و ماطاداركردنةوة نةكةوَي، زؤرجـاريش  كؤبوونةوةيةكي جةماوةري لة هةرَيم هةية كة ِر
بَيتــة ثَيشــةوة كــة مــةو كةســانة وادعَيكــة كــة (  رراريء)وةك مــةوةي هاوِرَيكــا  باســيان كــرد، مةســةلةيةكي 

ماطاداري اليةنة ثةيوةنديدارةكان ناكةنةوة، مايا مةوانة س ا دةدرَين  بؤية من بة تةواوةتي لةطـةَل مـةوةدام   
خؤثيشـانداني لـة ناكـاو هـةبَي و هـي  ِرَيطريـةكيش نـةبَي لةسـةر مـةو مةسـةلةية، بـؤ مةسـةلةي              كة دةبـيَ 

كؤبوونةوةي طش ، ديارة منيش ثَيمواية كة كؤبوونةوةي طش  لة ياساكة دةربكرَي، ضونكة مـةو تةعريفـة   
دةكا ، مامـاجنَيكي  كة كراوة كؤبوونةوةي طش  ماماجنَيكي تايبةتي هةبَي، جاري وا هةية حي ب كؤبوونةوة 

ــيمينارةكاني         ــةوة س ــدا كؤبوون ــةي حاَلةتةكان ــة زؤرب ــرَي، ل ــازة وةرط ــَي ميري ــةوةش دةب ــا م ــة، ماي ــ  هةي طش
ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلةي مةدةني بؤ ماماجني طش  ية، مايا هـةموو كؤبوونةوةيـةك كـة ِرَيكخراوَيـك دةيكـا       

اتةوة  جا وةرة سةر كؤِري شيعري و كؤِري مةدةبي و ثَيويس  بةوة هةية ماطاداري اليةني ثةيوةنديدار دةك
هةموو مةوانة، كة ماماجني طش  تَيداية، بؤ هةموو مةوانة ثَيويستة اليةني ثةيوةنديدار ماطادار بكرَيتـةوة،  
بؤية مةوة دةماخناتة بةردةمي مةسةلةيةك كة لةو هةرَيمةدا هي  كؤبوونةوةيةكي طشـ  نـةكرَي، زؤرجـار    

حي بــي و ِرَيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مةدةنيشــةوة، بؤيــة مــن ثشــتطريي مــةوة دةكــةم كــة   بــة كؤبوونــةوةي
 .كؤبوونةوةي طش  لة ياساكة البدرَيت، سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ِرَي دار ثةيام خان، كةرةمكة

 :حممدام  بةِرَي  ثةيام عبد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ة كورتي دةكةم، ضونكة هاوِرَيكا  هـةموو شـتةكانيان بـة وازحـي بـاس كـرد، يـةك        ديارة من دسةكا  زؤر ب
ــةو         ــة، م ــاوازي هةي ــةدا جي ــةَل ناوةِرؤكةك ــاكة لةط ــواني ياس ــي عين ــة باس ــر، ك ــنيارةي وةزي ــةو ثَيش ــةَل م لةط

: تةجةموعاتة كة موتـةسيو بـوون هةرضـوار لَيذنةكـة كـة خؤثيشـاندان تةجـةموعاتي لةطـةَل دا نـةبَي، دوو         
ةر مةوةي خؤثيشانداني كت و ثِر، مةوة ديارة وادعَيكة هةية، مةو وادعة من هةر مةوةنـدة دةَلـَيم ديـارة    لةس

برادةران زؤر بـة وازحـي باسـي مـةو وادعـةيان كـرد، مـةوة وادعَيكـة هةيـة و دةبـَي لـة ياسـاكةدا ضارةسـةري              
اندانة ضـؤنة  كـة مـةوة لةسـةر     بكةين، كةواتة زةِروورة مَيمة لـةو ياسـاية ثَيناسـةيةكي بكـةين مـةو خؤثيشـ      

لةطـةَل مـةوةدا نـيم كؤبوونـةوةي     : حكومةتة لة هةموو شتَيكدا خؤي ثارَي طاري لةو مةسةلةيةدا بكا ، سـيَ 
 .طش  لة زميين ياساكةدا بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ِرَي دار جعفر كةرةمكة

 
 
 

 :بةِرَي  جعفر علي رسول
 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

ديارة منيش ثشتيواني لةو هاوِرَييانـةم دةكـةم كـة لةطـةَل مـةوةن خؤثيشـانداني لـة ناكـاو لـة نـاو ياسـاكةدا            
هةبَيت، مَيمة بؤ خؤثيشانداني لةناكاو مةرج نية تةنها ديوة سلبيةكةي ببين ، بـةَلكو ِروويـةكي ميريـابي و    

اديعي مةوِرؤي سياسي هةرَيمي كوردستان دا زؤرجار ديوَيكي ميريابيشي هةية، زؤر نوونة باس كران كة لةو
خؤثيشـــانداني لـــةناكاو دةكـــرَي، جـــار هةيـــة لـــة مانطَيـــك دا ضـــةند جـــار دووبـــارة ببَيتـــةوة مـــةو جـــؤرة  
خؤثيشاندانانة، ض زيانَيكي مةوتؤشي نة بة سيستةم و نة بة مادابي طش  لةو وآلتةدا نةطةياندبَي، من يةك 

اتَيك بِرياري ِرووخاندني دوتاةانةيةك دةدرَي كة لة يادةوةري سةدان و هةزاران نوونةي ترتان دةدةمَي، ك
كةسي خةَلكي سلَيماني دا جَيطايةكي طةورة و طرنطي داطري كردووة، لة زاكـريةي مـةوان دا ماوةتـةوة، كاتَيـك     

ري، تـاوةكو ِرَيطـا    سةعاتدا تاوةكو مؤَلة  وةردةط( 43)مةو بِريارة دةدرَي مةطةر تؤ بةتةما بيت لة ماوةي 
ثَي دةدرا بةرثرسيةكةي ميدارييةوة، دوتاةانةكة لة شـةودا دةرووخَينـدرَي، يـةعين كـةمب لـة مـاوةي مـةو        
مؤَلة  وةرطرتنة دوتاةانةكة دةِرووخَيندرَي، بؤية حاَلـةتي وا دَيتـة ثَيشـت لـة كوردسـتان دا، كـة هةنـدَيك        

 ، بؤيـة خؤثيشـانداني لـة ناكـاو مَيمـة لةطـةَل مـةوةين ِرووة        جار ِرةنطة لة عةدلي مَيمةش دا نةبَيت بةِراسـ 
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ميريابييةكةي وةربطرين، نةك ِرووة سلبيةكة، مةرجيش نية هةموو خؤثيشاندانَيكي لة ناكاو سلبياتي زؤري 
هةبَي، زؤرجار ميريابياتي زؤري هةبووة، هةروةها بةشَيكة لة مازادييةكاني مينسان، مةسةلةي تةجةموعيش 

ي لةو ِراية دةكةم، لة عينواني ياساكةدا الدراوة، هي  زةِروور نية لة مةزموون و ناو دانونةكاندا من ثشتيوان
بةِراس  جارَيكي تر ناويان بهَينرَيتةوة، لةطةَل مـةوةم تةجـةمو  مـاسَيكي هـةر مينسـانَيكة، هـةر طروثَيكـي        

بـة مةبةســتَيكي ديــاري كــراو،  كؤمةآليـةتي، ضــينَيكي كؤمةآليــةتي، سياسـي، مــايين يــة كـة تةجــةمو  بكــا     
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ِرَي دار زانا كةرةمكة

 :بة كريم رؤوفزانا . بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من سةرةتا دةمةوَي خاَلةكان و تَيبينيةكان كؤبكةمةوة سةر مةو دوو تةوةرة سةرةكييةي كة نـاكؤكي زيـاتر   
َيكي ِرةمي هةية لةسةر مةو تةوةرانة، من ثَيش وةخت ثشتطريي لة ثرؤذة ياساكة دةكةم، هةية، جؤرة خي س

لةبةر مةوةي لة ِرووي دةستوورييةوة ِرَيطة  ثَي دةدرَي كـة تـؤ بـة ياسـا     : لةبةر هؤيةكي زؤر سةرةكي، يةك
َينمـايي دةرنـةكا ،   بةِراس  بؤ مةوةي دةربازيش ب  لةوةي كة ضـيب وةزارةتـي نـاوخؤ ر   : ِرَيكي ةةي، دوو

دا دةركـرواوة، ِرةنطـة بـة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكان دوِرسـب بـَي لـةوةي كـة           (06/4)ضونكة مةو ِرَينماييـة لـة   
بتواني بة ِرَينماييةك تةنها تؤ مةركي ِرَيكخسـتين خؤثيشـاندانَيك كـة مـاسَيكي دةسـتووريية ِرَيكخرابـَي، بـة        

سـتا نووسـرابَيت، بـؤ مـةو ياسـاية نووسـرابَيت، يـةعين مـةوة         بِرواي من جوانبين مةسباب موجةبة كة تا مَي
شتَيكي زؤر زؤر باشة كة بـة بـِرواي مـن بةرضـاو ِرؤشـنَيكي زؤر باشـي داوة، كـة مامـانج لـة دةركردنـي مـةو            
ياساية هةموو مةهداسةكاني تيادا تةحديد كردووة، دةكرَيت مَيمة لةسةر مةوة كؤبب ، كة ببَيتة ثـةيامَيكي  

وةكو حةدَيكي دةستووري بيناسَييَن، لة هةمان كاتـدا ِرَيطـةي داوة بـؤ زةمانـةتَيك بـؤ حـةياتي        زؤر سةرةكي
دميــوكراتي، زةمانــة  كردنــي مــةوةي هاووآلتيــانيش بةرذةوةندييــةكاني خؤيــان، يــاخود تــةعبري كــردن لــة   

لة موشارةكةي سياسـي   ِرايةكاني خؤيان، وةكو بةشَيك لة ثَيكهاتةكاني كؤمةَلطا لة هةمان كاتدا وةكو بةشَيك
لة كؤمةَلطادا، بَيينة سةر باس كردنـي دوو تـةوةرة سـةرةكييةكان، يـةكَيكيان تةجـةموعي عـام و دووةميـان        

، من لةطةَل هاوِرَييا  لة هةرضـوار لَيذنةكـةدا بةِراسـ  طفتوطـؤي زؤري لةسـةر مـةو       (مفاجيء)موزاهةرةي 
وزووعي موزاهـةرة جيـا بكةينـةوة، مةطـةر تةجـةموعي      بابةتةمان كرد، دةبَيت مَيمة تةجةموعي عام لة مة

عام بةشَيكة، بةشَيكي دانةبِراوة لة زميين موزاهةرةكة، دةي ضي دةكا   بـا تةجةموعةكـة هـةبَيت، يـةعين     
هــةموو كاتَيــك موزاهــةرة تةجــةمو  لــة خــؤ دةطرَيــت، بــةآلم مانــاي مــةوة نيــة هــةموو كاتَيــك تةجــةمو      

وردة بكــةين، تةبيعــةتي موزاهــةرة صــيفةتَيكي موتةحــةريكي هةيــة، لــة موزاهــةرة بَيــت، يــةعين مــةو بــةرا
يســري، واتــا خةَلكةكــة دةِروا  تةجــةمو  دةكــا ، واتــا خةَلكةكــة كــؤ  : ثَيناسةكةشــدا مــةوها نووســراوة دةَلــَي

دةبَيتةوة، موزاهةرة دةكا ، دةضَي لة شوَينَيكدا كؤ دةبَيتةوة بؤ مةوةي ثـةيامَيكي خـؤي بطةيةنَيتـة دةسـت     
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يهةتَيكي دياري كراو، بةآلم تةجةمو  صيفةتَيكي ساب  هةية، يةعين مةطةر تةجةمو  هةبوو لة ثَيناوي ج
تةجـــةمو  دا بـــة هـــي  شـــَيوةيةك نـــابَي لـــة نـــاو مـــةو ياســـايةدا جَيطـــةي بـــؤ بكرَيتـــةوة، بـــةآلم مةطـــةر   

كؤ دةبينةوة لَيـرةدا   تةجةموعَيكمان هةية وةكو جوزمَيك لة موزاهةرة، بة من دةَلَي سبةي سةعا  مةوةندة
بؤ مةوةي كة ب   بؤ موزاهةرةكة، ِرَيثَيوانةكة دةكرَيت و ثاشان لة شوَينَيكي تـردا كـؤ دةبنـةوة، مـةوة زؤر     
ماسايية، واتا تؤ لة هـةردوو حاَلةتةكـة ثَيويسـتت بـة كةليمـةي تةجـةمو  نيـة، يـةك لةبـةر مـةوةي مةطـةر            

ة ناو ثَيناسةكةي موزاهةرةكةدا خـؤي ميشـارةتي ثَيـدراوة،    تةجةمو  وةك بةشَيك لة موزاهةرةكة بَيت كة ل
مةطةر تةجةموعَيك بةشَيك بَيت، واتا من بؤية كؤدةرةوة بؤ مةوةي كـؤ ببمـةوة، لـةو حاَلةتـةدا     : دووةميان

تؤ هي  زةِروورةتَيك ناكا ، ضونكة صيفةتَيكي ساب  هةية، لةو كاتةدا بووني هَي ةكاني ثؤلير و ماسايش 
سةبةبَيك بَيت، واتـا ميشـعار كردنةكـةي ض مةهميـةتَيكي نـامَييَن، كـة تـؤ ماطـادري بكةيتـةوة بـؤ            لةبةر هةر

ب ا كان التجم  لغررض  )مةوةي كة بؤ مةو تةجةموعة دةكرَيت  بؤية من زؤر ثشتطريي لةو ِرةمية دةكةم كة 
َلةتـة، بـةآلم مةطـةر    ، يـةعين ثَيويسـتمان بـة تـةعريو نيـة لةسـةر مـةو حا       (التجمر  فهرو الحيتراج بىل تعريرف    

تةجةموعةكة بةشَيك بوو لة موزاهةرةكة، كةواتـة بةشـيك بـوو لةسـةر عةمةليـة موتةحةريكةكـة، مـةطينا        
كؤبوونةوةي خةَلكَيك لة ثاركَيك دا، كؤبوونةوةي خةَلكَيك لة مةيدانَيك دا، بؤ نوونة هونةرمةنـدَيك بَيـت   

سياسـي هـةبَيت، خـؤ تـؤ ناكرَيـت بَلَيـي مـةوة شـتَيكي         ماهةنطَيك بكا ، بـةآلم ماهةنطةكـة لةوانةيـة ثـةيامي     
جياوازي كردن لة نَيوان تةجةموعي عام و تةجةموعي خا  تةنها بـة هةدةسةكـةي   : تايبةتة، دووةميشيان

جيادةكرَيتةوة، من بة ضي ب ا  مةو تةجةموعة خاصة  يان مةو تةجةموعة عامة  بَيطومان هـةدةو لـةو   
م لــة كؤتــايي دا مــةو خةَلكــة لةوَيــدا كؤبؤتــةوة، يــةعين مــةوة تــةجاوزي  شــتة ضــية  بــة نةتيريةكــةي  بــةآل

شوَينَيكي نةكردووة بِروا  و وةكو مةوةي بَلَيي هةدةو لة دانونةكـة مةوةيـة كـة نـةوةكو مـيخ ل بكـا  بـة        
بـة نيسـبة  عونصـوري    : ني امي عام، مةوة ميخ ل كردن بة ني امي عامي تيايدا دروست نابَيت، دووةميان

جةمة كة باسي موزاهةرةي موساجيسة دةكرَي، مةوةش يةكَيكة لةو ثرسة طرنطانةي كة دةبَي مونادةشة موسا
واديعة و وجودي هةية، لـة هـةمان   : بكرَي، واديعة و وجودي هةية، من ثشتطريي مةو ِرايانة دةكةم كة دةَلَي

باتي عرياديـدا مةطـةر سـةيري    كاتدا بؤ مَيمة مةو شتة وةكو جسمَيكي غةريب سةير دةكةين، لة دانوني عقو
حاَلةتَيك بكةين ثَيي دةوترَي مةسبابي ميباحة، يةكَيك لة حاَلةتةكان ثَيي دةوترَي حةدي ديفاعي شـةرعي،  

مةطةر يةكَيك هريومي كراية سةر مةجالي نةبوو سوَلتا  ماطـادار بكاتـةوة، خـؤي دةتـوانَي مـةو ميشـة       : دةَلَي
ةي هَيِرش دةكاتة سةري بيكوذَي، واتا مةو تةصـةروسة دـانون ِرَيطـة     بكا ، ماناي مةوةية دةتوانَي مةو كةس

ثَي دةدا ، لة كاتَيكدا تةصةروسةكة نةتيريـةي كوشـتنة، واتـا خـؤي جةرميةيـة، بـةآلم تـؤ باسـي عونصـوري          
موساجةمة دةكةي لة حاَلةتي موزاهةرة كردندا، يةعين مةصَلةن مةو ميشةي كة تؤ بةكاري دةهَيين موباحة، 

تَيك نية ِرَيطة ثَي نةدراو بَي، مةصَلةن بابةتةكة ِرَيطة ثَيدراوة، بةآلم لة هةمان كاتدا تؤ ناتواني وةكو واتا ش
ثَيويست ميب غي جيهاتي مةعين بكةي، واتا تـؤ مـاسَيكي خؤشـت بـة كـار دةهـَيين، بـةآلم نـاتواني ماطـاداري          

ساجةمــة موتــةوةسري بــَي، عونصــوري بكةيتــةوة، دةكرَيــت تةديــدي بكــةي، بَلَيــي بــة مــةرجَي عونصــوري مو 
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موساجةمة لـة ِرووي دانونييـةوة تـةن يم كـراوة، واتـا مـةوة مةوةنـدة شـتَيكي غـةريب نيـة الي مَيمـة بَلـَي              
ــدا        ــة دانون ــةخَير ل ــة، ن ــت موساجةم ــت و بَلَي ــةك بَي ــةر ض كةس ــة ه ــة، لةوانةي ــوري موساجةم ــة عونص كامةي

كة تؤ ناتواني وةكو ثَيويسـت ماطـاداري جيهـاتي مـةعين     عونصوري موساجةمة عةناصرةكاني تةحديد كراوة 
بكةيتةوة، ماخري دسةشم لةسةر مةو بابةتة، مَيمة بؤ زؤر بَي  دسة بكـةين لةسـةر عونصـةري موساجةمـة      
خؤ مَيمة جارَي نةكةوتووينة سةر مةوةي مايا مةصَلةن خـودي موزاهةرةكـةش ثَيويسـ  بـة ميريـازة هةيـة        

زة نيـة  ضـونكة مـةوةش ِرةميـةكي تـرة كـة مةحـةلي خي سـة لـة بـةيين خؤمانـدا،            ياخود ثَيويس  بة ميريا
مةطةر مَيمة مةصَلةن دوايي مةطةر توانيمان كؤدةنطييةك دروست بكةين لةسةر مةوةي كة مَيمة مةصَلةن لة 

ن خؤثيشانداندا ثَيويسـتمان بـة ميريـازةش نيـة، كةواتـة مـةو بابةتـة بـةرة بـةرة سـةرة داوةكانيمـان بـؤ ِروو            
 .دةبَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ِرَي دار بَيريظان خان، كةرةمكة

 :بةِرَي  بَيريظان إلاعي  سةرهةنئ
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مـن لةطـةَل مـةوةم كـة ِرَيكخسـتين      : ببوورة زؤر لة دسةكا  كـران، بـة نيسـبة  نـاوي ثـرؤذة ياسـاكة دةَلـَيم       
ؤبوونـةوة طشـتييةكان رَينَيتـةوة، ضـونكة لةبـةر مـةوةي لـة نـاو ثـرؤذة ياسـاكة زؤر باسـي            خؤثيشاندان و ك

كؤبوونةوة طشتييةكان كراوة، بةآلم بـة نيسـبة  ثَيناسـةي كؤبوونـةوة طشـتييةكان كـةم دةبيـنم، زؤر ِروون        
ةطـةر هـاتو   نةكراوةتةوة، ضونكة كؤبوونةوةي طش  زؤر شت دةطرَيتةوة، كؤنطرةية، سـيمينارة، مةوانـةش م  

نةما، ثَيويستة مةوةش نةمينَيت لة ناويدا، مةطـةر نـةماش ثَيويسـتة ياسـاكة هـةبَي دةربـارةي كؤبوونـةوةي        
طشــ ، بــة نيســبة  مــةوةش خؤثيشــانداني لــة ناكــاو، ِراســتة خؤثيشــانداني لــة ناكــاو هةيــة، بــةآلم لةطــةَل   

ؤثيشـاندان دةكــةين، مَيمـة مةبةســتمان   مـةوةنيم كـة عوزرَيــك ببيننـةوة بَلـَين كا ــان نـةبوو مَيمــة بؤيـة خ      
هَيشـتا باسـي مؤَلـة  و    : مةوةية سَيركردني خةَلكة لةسةر ث ن و بةرنامة بِرؤن، كـة بـةِرَي  كـاك زانـا دةَلـيَ     

ــيَ    ــن    : مــةوة نــةكراوة، بــةآلم باســي مــةوة كــراوة كــة دةَل ــة  وةربطــرين، بؤيــة بــؤ م كا ــان نيــة ب ــ  مؤَل
يان لة ناكاو نةبَي هةر خؤثيشاندانة، ثَيويس  بة مؤَلة  و ماطاداركردنةوة خؤثيشاندان مةطةر لة ناكاو بَي 

 .هةية، مةوةش بؤ ثاراستين ذياني ماسايي مرؤظ، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَي دار تارا خان كةرةمكة
 :بةِرَي  تارا حتس  مةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةرة زيندووةكانة كة تا مَيستا مـةو سـاَل ثَيشكةشـي ثةرلـةماني كوردسـتان       مةو ياساية من دةيبينم لة ياسا

كراوة، لةبةر مةوةي ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني بةشَيكي طرنطـي دميوكراسـ ، لةبـةر مـةوةي ِرؤَلَيكـي      
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ــي         ــاش زان ــة ب ــان ب ــووري، وام ــةتي و كلت ــي و كؤمةآلي ــاني سياس ــي ذي ــد كردن ــة دةوَلةمةن ــة ل ــان هةي طرنطي
ريــةكَيكمان بــةش بــة حــاَلي خؤمــان بــة ِرا وةرطــرتين لَيذنــةكان و كؤمــةَلطاي مــةدةني ميشــكردن لةســةر  هة

ماسَيكي سروشـ  مـةو مرؤظانـةي كـة لـة دةسـتووردا هـاتووة، ضـؤن مَيمـة موزاهـةرة بكـةين  موزاهـةرة بـؤ              
ي هةيـة لةطـةَل   دةكرَي  وشةي موزاهةرة لةطةَل تةزاهور خؤي سةردي هةية هةروةكو بـاس كـراوة، سةرديشـ   

تةجةموعا ، مَيمة لَيرةدا دَي ، بةِراي من لَيرة لةطةَل مةوةم كة تةن ميي موزاهةرا  بة ياسا بكرَيت، هي  
كؤبوونوةيةك كة دةكرَيت، كة مةبةس  هةبَي مةطـةر بَيـت و تـةن يم نـةكرَيت، مـةو ماماجنـة ناثَيكَيـت كـة         

ةن ميي موزاهـةرا  و ميدتيريـاجي سـلمي بَيتـة نـاوي،      مَيمة بؤي دةسـتةبةر دةكـةين، لةبـةر مـةوة مةطـةر تـ      
واب ا  مومكينة هةندَي ش  ثَيويس  بة دسةكردن و طفتوطؤكردني زياتر دةبَي، بةس مةطةر مـةوة بكـرَي   
باشة، لةاليةكي تر مـن ثشـتطريي لـة سـؤزان خـان دةكـةم لـة هـةموو مـةو ثرينسـيثانةي كـة باسـيان كـرد و              

ِراس  لَيرةدا بؤ دانانَيكي ياسايي، بؤ خ مةتكردني مةو تةوةرة طرنطة كـة لـةناو   خاَلةكاني كة دابندرَيت، بة
كوردستاندا بة زاهريةيةكي زؤر زؤر سلمي و دميوكراتي لة دةلةم دةدرَي، لة زؤر وآلتـان سـةرؤكي ثةرلـةمان    

زؤرجـار ِرا هةيـة   موزاهةرة بة دواي نيوةِرؤيان دةكرَي، كا  زؤر زؤر طرنطة بؤ موزاهةرة، شوَين طرنطة، كة 
مةوانة زؤر زؤر طرنئ نية، نةخَير، من هـةر مـةوة نيـة كؤمةَلـة طـةجنَيك وا لـَي بكـةن ضةواشـةي         : كة دةَلَي

بكةم و بيهَينمة سةر جاددةكة، ض وةختَيك دةيهَيـنم  لـة كوليةيـة، شـ  هةيـة، مامـاجني هةيـة، حـةدَيك و         
ي نيـوةِرؤ دةيكـةن  نايانـةوَي كـار كردنةكـةيان تَيـك       ماسَيكي سروش  خؤيةتي، بةآلم لةو وآلتانة بؤ لـة دوا 

ب َي، نايانةوَي ميشةكةيان تَيك ب َي، نايانـةوَي ثَيشـكةوتين وآلتةكـةيان بـة شـَيوةيةك ماراسـتة بكـرَي، مـن         
لةطةَل مةوةم تةن يم هةبَي لة هةموو شتَيكدا، كة دةَلَي  لة ناكاو، موزاهةرةي لـة ناكـاو مـن نـازا  يـةعين      

بَلَيم هةية ِراستة، بةآلم مايا هةموو بوونَيك تةواوة  دةبَي مَيمـة بَلـَي  مـةوة شـتَيكي باشـة هةيـة        دةتوا  
نةخَير من دةَلَيم لـة ناكـاو زؤرجـار هةيـة مينسـان ميسـتيف از دةبـَي، كارَيـك دةبـَي، بـةآلم هـةموو لـة هـةر              

لـة ثَيشـدا لـة مَيشـكي خؤتـدا لَيكـت        شوَينَيك ميستيف از بووبَي، طةورةيةك لةو شوَينة هةيـة، كـة دةبـَي تـؤ    
داوةتةوة بؤ تؤ موزاهةرة دةكةي  مومك  نية وةكـو مـةوةي كـة دةَلـَين يـةعين هةرضـةندة نامـةوَي ب ـمة         
دةرةوة لة تةوةرةكة، مةوةيان بؤضوونَيكي هةيـة، مـةوةيان بؤضـوونَيكي هةيـة، مـةوةيان حي بَيكـة، خـةَلكي        

يي، سـةربةخؤيي هةيـة لـة بريكردنـةوةي مـازاد، عـةسوو، لةبـةر        سةربةخؤنة، من لةطةَل مةوةنيم سةربةخؤ
شـةش  ( علرى األقرل  )مةوة لة ناكاو، ناوي لة ناكاو لة مةصَلي ثرؤذةكةدا دةبَي بة ياسا دابندرَي، ضونكة دةبَي 

سـةعاتَيك هــةبَي كــة بـوترَي بابــة مَيمــة لةبــةر مـةو شــتة دةمانــةوَيت بكــةين، لةبـةر مــةوة مةطــةر وجــودي     
من لةطةَل مةوةنيم كة وجودي نةبَي، هةية بةآلم دةبَيت لة ذَير مةو شيعارة نةب ، هةر شتَيكمان  نةهَيَل ،

ويست بيكةين و ميشعار نةكةين بَلَي  وةَل  لة ناكاو من بة عةدَلم داها  بيكةم، باشة مةي مةطةر مةوانةي 
هةموو لةطـةَل يـةك تةجـةمو  بكـةن     كة كؤدةبنةوة لةطةَل يةكبي بؤ ماددةيةكي هؤشبةر، عةدَليان طرتية 

بةيةكـةوة، مايــا مـةوة تةجةموعــة نــاوي ضـي لَيــدةنَي   لةبــةر مـةوة مةطــةر بَيــت و ياسـايةكي تايبــة  بــؤ      
تةجــةمو  هــةبَي خــراث نيــة، مةطــةر لــة نــاو مةوةشــدا لةطــةَلي مــةوةب  هــةبَيت، دةبَيــت لــة نــاو ياســاكة     
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لة خؤيـةوة هـةر بـؤ تةجـةمو  كـردن، بـؤ مةمنيـةتي        دةستنيشان بكرَي ضؤن تةجةمو  دةكرَي  تةجةمو  
وآل  و بــؤ ثَيشــَيلكردني ماســةكاني هــةر كةســَي كــة دةيــةوَيت ب ــَيت تةجــةمو  بكــا  بــؤ كارَيــك، دةبَيــت    

 .ثرينسيثَيكي تايبةتي خؤي هةبَيت، من مةوةندة بوو ثَيشنيازةكاني كة هةمبوو، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ال تاهري، كةرةمكةسوثاس، ِرَي دار مج
 :إبراهيم  اهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بة شَيوةيةكي طش ، مةو ياساية ياسايةكي زؤر باشة، مةطـةر بَيـت و ثةسـند بكرَيـت الي ثةرلـةمان، ضـونكة       

و مةطةر سةيري كؤمةَل بكةن زؤر بريو بؤضوون هةنة سةبارة  بـة كؤمـةَل، مـن ناِرؤمـة تةساصـيلي بابـة        
لةطـةَل مـةو ثـرؤذة بَيتـة خـوارةوة،      ( التريمعـا  العامـة  )كؤمةآليةتي، شك  عام من لةطـةَل مةوةمـة صـيغةي    

بَيت، ضونكة مةطةر بَين و ديارة كة ثَيناسة لَيرة درا، مةوةيـة كـة    (تجمعات العاملالو  املظاهرة)يةعين دانون 
ة، مَيمة مةطـةر بـَي  سـةيري    (ن الناسمج  م)، تةجةموعيش (مجع من الناس)عو ( حشد من الناس)دةَلَيت 

ي تيايـة، بؤيـة ثَيويسـتة    (التجمعات العامة)دةستووري عرياديش بكةين بابةتي كؤبوونةوة طشتييةكان تَيدا، 
كـة  ( مظراهرة )مةو دةسـتةواذة لـة نـاو مـةو ياسـاية رَينَيـت، مَيمـة لـة مةصـَلدا مةطـةر بـَين و سـةير بكـةن،              

مان (تظاهر) مالَيرةدا وشةي(التظاهر واملظاهرات)ةناو ياسا زؤر نةهاتووة، شتيكمان لةبري ضوو، هةرضةندة ل
تةحصـي  حاصـلة، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم، خـاَليكي تـةعريفي، لةطـةَل مـاددةي            (مظراهرة )لةبري ضووة، 

ــَي ،    ــت، بَل ــة بكرَي ــةم مي اس التظرراهر حرر  دسررتوري سميرر  مرروا ين االقلرريم، والفعاليررات السياسررية،      )يةك
جتماعية اجملازة قانونًا، التمتر  بهرذه واللجروء اليرا للتعربري عرن ارادتهرا يف ا رار القرانون واالداب والنظرامل           واال
مةمة خاَلي يةكةم كة بَيتة خوارَي، مةطةر بَيت و تةعريفي موزاهـةرة بكـةين، مـةوة زؤر باسـي بـاري      ( العامل

مجر  مرنظم او قربا مرنظم، مرن      )ة كردن، مـةوة  َيناسثلةناكاو كرا، من دةَلَيم موزاهةرة مةطةر بَيت و بَيتة 
يف امليرادين  ) لَيرة مةتؤ موساجيسي و ميعتيادي دةخةيتة ناو بابة ،( الناس يأخذ قكلا االعتيادي او املفاجىء

مةطةر هاتو مارماجنةكة  (والشوارع واالماكن العامة، بشكل سلمي لتحقي  هدف معني ويزول بزوال هذا اجدف
 .َيت مةم موزاهةرةية تةسريو ببَيت، سوثاسجَي بةجَي كرا، دةب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ثَيشنيارةكة  بة نووس  ماراستةي ليذنةي ياسايي بكة، دكتؤر حةسةن، سةرموو
 :حسن حممد سورة. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يةنَيكـةوة هـةبَيت، مـةبَي بةياسـا ِرَيـك      سةرةتا دةمةوَيت مةوة بَلَيم هـةركارَيك ثةيوةنـدي بـة مـايف ضـةند ال     
ةرَيــت، بــؤ مــةوةي هــي  اليــةك حــةدي اليةنةكــةي تــر نــةخوا ، لــةم ياســايةدا ضــواراليةن ماسيــان هةيــة،  

ماسَيكي طش  كـة مـايف سروشـ  و دةسـتوورية، كـة هـةموو خـةَلك بـةتاك و بـة كؤمـةَل حـةدي            : يةكةميان
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ثيشاندان دةكةن، هةروةكو لةياساكةدا هاتووة ماسيان هةية كة مةوانةي كة خؤ: خؤثيشاندانيان هةية، دووةم
اليـةني ثةيوةنديــدار كـة وةزارةتــي   : كيانيـان ثــارَي راو بَيـت و بطةنــة شـوَيين مةبةســ  خؤيـان، ســَييةميان    

ناوخؤية بةثَيي ياسا مول ةم كراوة كة مةمنية  بثارَي َيت، ثَيويستة مةويش مـةم مةركـةي خـؤي جَيبـةجَي     
مةسـةلةي بـووني   : خةَلك بةطش  كة ثَيويستة طيانيان و ماَل و موَلكيان ثارَي راو بَيـت، دوو : رةمبكا ، ضوا

ياسا مةبدةمي دميوكراسية  لةكةدار ناكا ، بةَلكو لةهـةموو وآلتـاني دميوكراسـي ياسـا سـةروةرةو ثَيويسـتة       
ان هةيــة، لةســةر ناوةكــةي شــتةكان بةياســا ِرَيــك ةرَيــت، خــاَلَيكي تــر بةنيســبة  مــةوةي كــة دوو ثِرؤذةمــ 

يةكَيكيان بة خؤثيشـاندان و مـةوي تريشـيان بـة خؤثيشـاندان و كؤبوونـةوة طشـتيةكان هـاتووة، مـن دةَلـَيم           
مةطةر هاتو بة خؤثيشاندا هاتبَيت، كةواتة ثَيويستة هةروةكو هةندَي لةهاوكارا  ميشارةتيان ثَيـدا هةنـدَي   

وةردةطرَيت، بؤية مةطةر خؤثيشاندان بةتةنها بَيـت مـةبَيت    لةكؤبوونةوة طشتيةكانيش شَيوةي خؤثيشاندان
لةناو ياساكةدا، مةوة بةخاَلَيك دةستنيشان بكةين، كة ياساكةمان مـةو كؤبوونةوةطشـتيانةش دةطرَيتـةوة كـة     
شَيوةي خؤثيشاندان دةطرَيتة خؤي، مةطةر بَيـت و لةناوةكـةي خؤثيشـاندان و كؤبوونـةوة طشـتيةكان بَيـت،       

دا مةبَيت مةو بؤنانةو كؤمةَلَيك لةالي من سَي خاَلم دياري كردووة، كة ثَيويستة لـةناو ياسـاكةدا   لةو حاَلةتة
مةسةلةي كؤبوونةوةي طش  كة ِرَيكخراو و ح بةكان دةيكةن : بَيت و دوور ةرَيتةوة لةم ياساية، يةكَيكيان

ادا  و موناسـةباتي هـةرَيم،   كؤبوونـةوةي طشـ  كـة موتابيقـة بـؤ عـ      : لةسنووري تـةن مياتي خؤيـان، دووةم  
نةدوا  و موناسةبا  كة هةر اليةنَيك دةيكا ، لةناو ثـةرذيين  : هةوةها موناسةباتي كؤمةآليةتي، سَييةميان

بارةطاكاني خؤيان ياخود هةرشوَينَيك كة ثةرذين كراو بَيت، خاَلَيكي تر بةنيسـبة  خؤثيشـانداني لـةناكاو،    
  و كا ان دبوَل كرد، بَيطومـان مـةو وةختـة مةبـدةمي خؤثيشـانداني      مةطةر مَيمة مةبدةمي وةرطرتين مؤَلة

لةناكاو ماناي نامَييَن، بؤية بةِراس  ثَيويستة مَيمة لَيرةدا مةوة بَلـَي  مايـا لـةِرووي مةمنيـةوة مةمـة دبـوَل       
ــوا      ــةدا دةت ــةو حاَلةت ــة دةرةوة، ل ــاندان بهَينين ــاي خؤثيش ــا  لةياس ــة  و ك ــةلةي مؤَل ــة مةس ــت، ك ن  دةكرَي

خؤثيشــانداني لــةناكاو بــة يــةك شــت ضارةســةر بكــةين، كــة مــةويش مةوةيــة كــة مؤَلــة  و كــا  دانــان بــؤ    
 . خؤثيشاندانةكة كةمب بَيت لةو وةختةي كة دادةندرَيت بؤ خؤثيشاندانَيكي طش ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك خورشيد، سةرموو
 :بةِرَي  خورشيد ابد سليم

 .ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة
ثَيشى مـةز ثشـتةوانيةكا بـاش، بـؤ بؤضـوونا سـؤزان خـانَى دكـةم، كـو مـةم ثرَينسـيثا دانـَي  بـؤ ياسـاى خـؤ                
ثيشاندانَى، ضونكة ب ِراستى مةطةر ل سةر وان ثرَينسيثا ِرَيكةست ، كارَى دانانا ياسـايَى طةلـةك ل دةو مـة    

مـن تةعديلـةكا هـةى ل سـةر     : ل دةو مـة ثةيـدابيت، دوو   هةميا ب سانايى كةوى، تةدريبـةن بـؤ ضـوونةك   
، نابيت بـة كـةيفَى خـؤ بيـت،     (مج  منظم او قبا منظم من الناس يسري بشكل سلمي فى امليادين والشوارع)

، خؤ نابيت مةسـريةكة بـة كـةيفا ب ـيت، ظـى      (ًوف  املسارات احملدد جا مسبقا)ديارة الزمة لة ياسادا هةبيت، 
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امى، ظَي جهَى بؤ ظى جهَى، ثَيش وةخت الزمة ِرَيكةستنةك هةبيت، ناظ بةينا مةوَيت كـو  شةدامى بؤ ظى شةد
خؤ ثيشاندانَيت تةن يم كةن، نابةينا وةزارةتا ناظخؤ، مةسارى يَى م اهةرَى دَى كيظـة ضـى، ل كـريَى دةسـت     

ــا       ــدد ي ــارا  ا  ــو املس ــةبيت، وس ــايَي دا ه ــت ياس ــةوما دظَي ــريَى ، ل ــة ك ــة ، دطةهيت ــَى ك ــةرنا   ث ــبقا، مةط مس
ثيشاندانةكا دَى بكةيفَى خـؤ بيـت، ل جهـةكَى دَي ـيتة جهـةكَى، احتيمالـة بةرذةوةنـديا طشـتى تَيـك بـدا ،           
نسبة  م اهةرةى مفاجسى، م اهةرةى لةناكاو، ظَيرة ميشكالةك دَى بؤ وةزارةتا ناظخؤ ضَيبيت، مةو جهَي كو 

ثـبَى مـةظ خـؤ ثيشـاندانَيت يَيـت مفـاجئ ضـَي بيـت،         دظيت خةلكةكى بثارَي يـت، مةظـة يـةك، يـا دوَى، بـارا      
هةندةك جارا شكلَى توندو تيذيَى ب خؤوة دبينن، لةوما ظَيرة ظَيت هشيارى مامةلة دطةل ظَى خـاَد بكـةين،   
وةياديذى مةظ خاَلة نةبيتة بةهانةى بؤ وَى خةَلكَى، كو دظَيت خؤ ذَى ياسايَى ظةدزى، هـةمى طاظـا بَيـت خـؤ     

رتيب بكةتن ل بن ثةردا، بلَيت وَى خؤ ثيشاندانا ل ناكاو بوو، لةوما بَيذم مةظ خـاَد لـةناكاو،   ثيشاندانةكا تة
بَيت مةم ل سةر ِراست ، وة ثب ديراسة  بكةين، نسبة  تةجةمعَى، تَيكـةل بوونـةك ضـَي  بـوو ل مابـةينا      

تَيت هـةى، وة تةجةموعـةكا   برادةران، ناظ بةينا تةجةموعا يا عـام، يـا كـو هةدةسـةكا سياسـى يـان كؤمةاَليـة       
عــادى،  خةلكــةكَى ل نــةورؤزَى تةجــةموعا دكــة ، ثَيويســتى ب هــي  ياســايةك و هــي  ميريازةيــةك نابيــت،  
وةختَى ل شاهيانةكا يان مناسةبةكا تايبة ، جةذنا رةمةزان، ل جـةذنا دوربـانى، يـا ل جـةذنا سـةرى سـاَلى،       

كو دةهةزار مرؤظا، ل ياريطةها سرةنسؤ حـةريرى كـؤم    هي  ميريازةيةك ثَى نةظَيت، مةوة سةردة ل وَى ظَيرى
كةين، بؤ هةدةسةكا سياسى مان يا كؤمةاَليةتى، مةرَى ظَى خـةَلكى ثاراسـ  ثـَى نـةظَيت، ظـَى خـةلكى نـةظَيت        
وةزارةتــا نــاظخؤ دوةتــةكا دابــ  بكــا  بــؤ وَيــرَى، دا مــةظ دا مــةو تةجةمةعــةش مةســارَى خــؤ ظــَى نةماشــتى  

يتــة ســةبةبةكَى كــو ضــةندَى مــاذاوةكى بــاذارَى بطَيــرن، مــةظ خــةلكَى كــؤمبى ثَيويســتى  نةدةركــةظ ، وة نةب
بةضةندَى ناكا ، كو حيماية كرن تةعةدا نَيتة كرن، لةوما ظَيرة، تَيكةل بوونةكا هةى ل مابةينا تةجةمةعا 

يـةن، بـؤ   طشتى، تةجةموعةكا بؤ هةدةسـةكا سياسـى يـان كؤمةاَليـةتى، مـةظ خـةلكا كؤمبيـت، ل جهـةكَى معة        
هةدةسةكا معةين، لةوما ظَيرة دظَيت جياوازيَى بكةين و تَيكةل نةكـةين، بَيـذين مةطـةر ضـار مـرؤظ يـان دةه       
مرؤظ كؤمبونةكا بكةن، ثَيويستى بيت، دةه مرؤظا ثَيويستى ب يازدة ناكا ، تةجـةمو  يـا ديـارة، ثَيناسـاوى     

 . ديارة، وة هةدةو ذى يا ديارة، زؤر سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

 .س، ِرَي دار ناسك تؤسيو، سةرمووسوثا
 :بةِرَي  ناسك تؤسيو عبدالكريم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة هةموومان موتةسق  لةسةر مةوةي كة خؤثيشاندان ماسَيكي بنةِرةتي و لةِري ي ماسة سروشـتيةكان و  

اســي، بــةآلم وةكــو و ــان هــةموومان سـةرةكيةكاني مرؤظــة، بــؤ دروســتكردني كؤمةَلطــةي مـةدةني و دميوكر  
مةزان  كة مرؤظ مازادةو بةمازادي لةدايك بووة، بةآلم خؤثيشـاندان ثَيويسـ  بـة ِرَيكخسـ  هةيـة، مـةركي       
ِرَيكخستنةكةش لة مةستؤي مَيمةداية وةكو ثةرلةمان، كة ياسايةك دةربكةين بؤ ِرَيكخستين، لةبةر مةوة من 
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يةكَيك لةخاَلة جياكةرةوةكان بؤ خولي سـَييةمي ثةرلـةمان، مومَيـدةوارم مـةم     ثَيم واية مةم ياساية، مةبَيتة 
ــي         ــورس كردنـ ــدان و دـ ــةك لةداَلبـ ــت نـ ــاندان بَيـ ــتين خؤثيشـ ــةركي ِرَيكخسـ ــرين مـ ــت، زؤرتـ ــاية وابَيـ ياسـ
خؤثيشاندانةكان، بؤية سةبارة  بةو دوو خاَلةي كة زؤربةي خي يف لةسةرة، خاَلي كؤبوونةوةكة من دسـةم  

سـةري، ثشـتطريي مـةو ِرايـةي كـاك دكتـؤر زانـا دةكـةم، كـة خـؤي بةِراسـ  هـةموو خؤثيشـاندانَيك              هةية لة
كؤبوونةوةية، بةس مةرج نية هةموو كؤبوونةوةيةك خؤثيشاندان بَيت، بؤية مَيستا مَيمة لة حـاَلي حـازردا،   

راوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةم كؤبوونةوةيــة زؤر دةكرَيــت، ض لةاليــةن ثارتــة سياســيةكانةوة يــان لةاليــةن ِرَيكخ  
مةدةني ضةندين جار بؤ ثرسي زؤر طرنئ، ِرَيكخراوةكاني ذنـان و ِرَيكخراوةكـاني الوان كؤبوونـةوة دةكـةن،     

ــان   06 ــراو ي ــا   36ِرَيكخ ــراو ت ــةدةني و      46ِرَيكخ ــةَلطاي م ــي كؤم ــة ثرس ــةن ب ــة  دةك ــراو زؤر خ م ِرَيكخ
ة كؤبوونـةوةش ةةينـة زمـين خؤثيشـاندان و     ثَيشخستين سيستمي دميوكراسية ، بؤية مةطـةر بَيـت و مَيمـ   

مةويش ماطاداركردنةوةو مؤَلةتي بوَيت كة مةصَلةن خؤي هةر ثَيم واية، مةطةر مـةم ياسـاية ميقـراري بكـا      
كة تةنها ماطادار كردنةوة بَيت بؤ ِرَيكخستين خؤثيشاندانةكة باشبة نةك مؤَلة  ثَيم واية مةو كاتـة ميشـي   

اَلب داني ميشي اليةنةكان دةكةين، زؤربةي ِرَيكخراوةكان ميشيان دـورس مـةبَيت،   دورس مةكةين، يةعين لةد
حةتا ِرؤشنبريان ميشيان دورس مةبَيت، كة هةتا مَيستا لة مـةرزي واديعـدا تةجـةموعيان كـردووة بـؤ ميشـي       

ي تـر  زؤر باش ثَيويستيشي كردووة، هي  شتَيكي واش ِرووي نةداوة جطـة لةبةرهـةمي بـاش نـةبَيت، خـاَلَيك     
خؤثيشــانداني لــةناكاو مــن ثــَيم وايــة، وةك جؤرَيــك لــةجؤرةكاني خؤثيشــاندان ديــاري بكرَيــت لــةناو مــةم    
ياسايةدا، ضونكة نةبووني مةبَيتة كةلَينَيكي طةورة لةناو مةم ياسايةدا، بؤية مـن ثـَيم وايـة مـةم دوو ِرةميـة      

ي لةسـةر مـةكرَيت، ثشـتطريي كـراوة     كة موخالفةو مَيسـتا هةسـت دةكـةين لـةناو هـؤَلي ثةرلـةمانيش نيقاشـ       
َيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنيةوة، كة خؤيان لةمةصَلدا مـةم ثِرؤذةيـان تـةر  كـردووة، زيـاتر لـة       لةاليةن ِر

ِرَيكخراوي كؤمةَلطاي مةدةني زؤر ميصرار دةكـةن لةسـةر مـةم دوو خاَلـة بؤيـة حـةدي خؤيـةتي         36تا  06
 .سبةضاوي ميعتيبارةوة وةربطريَيت، سوثا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةر شتَيك كة كؤبووبَيتةوةو هاتبَيتة ناو مـةم ثِرؤذةيـة جَيطـاي ِرَيـ ة لةهـةر اليةكـةوة هـاتيَب، بـةس لَيـرة          
 .ثةرلةمان دةرار دةدا ، بؤ خؤتانة بؤ مَيوةي بةِرَي ، ِرَي دار شوان كةريم، سةرموو

 :بةِرَي  شوان عبدالكريم ج ل
 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

من سةرةتا لةطةَل مةو ماسةم كةلةدةستووريشدا سةملَيندراوة بؤ هةموو هاووآلتيـان، كـةمايف خؤثيشـاندانيان    
هةية، دةربِريين ِراي خؤيان بؤ هةر مةسةلةيةك كة ثَييان وابَي بة ثَي ةوانةي بةرذةوةندي مةوانة لـةوَيوة  

ةمي ياساكة، سةرةتا لةطةَل مةو ثَيشـنيارةي كـاك   دةست ثَيدةكةم، من سَي تَيبينيم هةية لةسةر ماددةي يةك
خورشيدم كة دةَلَيت، بِرطةيةك زياد بكرَيت بؤ ماددةي يةكةم، ببورة سـةرؤكي ثةرلـةمان مـن وةزعَيكـي نـا      

 .تةبيعيم هةية، بؤية ناتوا  دسة بكةم لوو خوَيين بةربووة، ببورة ناتوا ، سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .و، ِرَي دار سةرهةنئ، سةرمووسوثاس، سةرمو
 :بةِرَي  سةرهةنئ سرج حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي دةســتووري عَيرادــي لــة بِرطــةي ســَيَ دا هــاتووة، باســي مــازادي كؤبوونــةوةو         (33)ديــارة لــة مــاددةي   

ــا        ــة م ــَ  دةمب، مةم ــةوَيوة داخ ــيش ل ــت، من ــا ِرَيكبخرَي ــت بةياس ــا ، دةَلَي ــتيانة دةك ــانداني ماش سَيكي خؤثيش
دةســتووري هــةموو خةَلكــة، مــةم ماســةش مــةبَيت تــةنها بةياســا ِرَيكبخرَيــت، نــةوةك بةرتةســك بكرَيتــةوة    

اس ، بة تةسةوري من لةبةر هي  نا لةبـةر مـةوةي كـة لـة ِرةشنووسـدا لـة مةسـبابي موجيبـةي خـودي          بةِر
ردني كؤمةَلطاو ضةسـثاندني  ياساكةدا هاتووة، بةتةسةوري من مةم ياساية ياسايةكي طرنطة، بؤ بةرةوثيش ب

بنةماكاني دميوكراسي، زؤر لةهاوِرَييا  باسي خؤثيشانداني لةناكاويان كرد، با مَيمة مةو تةسةورة البـةرين،  
بةِراس  لةديدي مةمنيةوة باسي مةو حاَلةتة نةكةين، بـا مَيمـة سـةيري خؤثيشـانداني لـةناكاو بكـةين، كـة        

ية، بةتةسـةوري مـن هـةر ِرَيكخسـتنَيكي بةياسـا بةتةسـةوري مـن نـا         ماسَيكي سروش  و دةستوورية و ياساي
وادعي و نا مومكينة، ضونكة ناكرَيت مةوة بةياسا ِرَيكبخرَيت، باسـي مةسـةلةي تةجـةموعيش كـرا، مـن ِرام      
واية بةِراس  تةجةمو  لةياساكةدا دةربكرَيت، مةسباب زؤر باسكرا، تةنها لةبةر مةو مةسبابانةي كة زؤر لة 

 .ِرَيكا  باسيان كرد، من دسةكاني مةوان دووبارة ناكةمةوة، زؤر سوثاسهاو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار دكتؤر ِرَيباز، سةرموو
 :ِرَيباز ستا  حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةيان كـرد، كـة مـةوة مـةمرَيكي     وةَلآل من تةنها لةسةر خؤثيشانداني لةناكاو دسة دةكةم، برادةران باسـي مـة  

واديعة، بةآلم لةِراستيدا بؤ مةمة مةمري واديعة، لةبةر مةوةي كة مـن تةصـةور مةكـةم، دسـةكةي مـن تـازة       
بَيت لةهةموويان، ضونكة مةو دسـانةي كـةكراوة مـن نايانكةمـةوة، بةشـَيكة لـة سـايكؤلؤذيةتي مينسـان ِرةد         

ي ثةرلةمان، كة مَيستا دانيشتووة، بةدةر نية لةوةي كة ِرؤذَيك سيعلي سةريع، يةعين هي  كةسَيك لةناو هؤَل
لــةِرؤذان ِرةد سيعلَيكــي ســةريعي هــةبَيت، مــيب لةهــةر بابــةتَيك بَيــت، بؤيــة خؤثيشــانداني لــةناكاويش ِرةد   

 .سيعلَيكي سةريعة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ينريا كـةيفي خؤتانـة، هةركةسـَيك بَيـت و     لةسةرتان تةتبيو دةكةم، م( 29)لةناو ثةرلةمان هةبَيت ماددةي 
 .لة هةر ليستَيك بَيت، بؤية ماطادار بن

 :ِرَيباز ستا  حممود. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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خــؤي ســايكؤلؤذيةتي مينســان بــةو شــَيوةية كــة لــةزؤر حاَلةتــدا ِرةد سيعلَيكــي ســةريعت مــةبَيت، هةنــدَيريار   
َيكي تر جياواز بَيـت، بـةآلم كةسـَيك لـة ِرةد سيعلَيكـي سـةريعدا لةسـةر        لةوانةية كةسَي  يةكَيك لة هي يةك

بابةتَيك لةوانةية بطري، خؤ ناكرَيت تؤ ياسايةكي بؤ دةربكةي بَلَييت نـابَي بطريـت، يـةعين مـةم ثَيكهاتـةي      
ةر لةشي مينسانة، من ثَيم سةيرة كة تؤ باسي مةوة بكـةي كـة خؤثيشـانداني لـةناكاو كـارَيكي ناشـياوة، مةطـ       

مةم خؤثيشاندانة لةناكاوة تووندو تيذي لَيكةوتةوة، كارَيكي نةشياوي لَيكةوتـةوة، مةوكاتـة تـؤ بـةثَيي مـةو      
ياسايانةي تر كة داتناوة مةتواني دسةي لةطةَل بكةيت و لةطةَلي جبوَلَييتةوة، بةآلم نةك بةو شَيوةي كـة تـؤ   

ةنيتةوة، مـن تـةنها دسـةكةم مةوةيـة كـة مةطـةر       بةشَيك لةسايكؤلؤذيةتي مينسان بتةوَي بةياسايةك لَيي بس
رانةوَيت مةمة بةياسا ضارةسةر بكةين، ضارةسةر نابَيت و بةردةواميش مةبَيت، تـةنها مـةبَي تـؤ ثَيكهاتـةي     

 .لةشي مينسان بطؤِري، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار عبداه مةال نوري، سةرموو
 :مد نوريبةِرَي  عبداه حم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وَيِراي مةوةي كة من ثشتطريي تةواوي بؤضووني مةو خوشك وبرا بةِرَي انة دةكةم، كة داواي مـةوةيان كـرد،   
خؤثيشانداني لةناكاو لةناو ياساكةدا هةبَيت، وةكـو مـةوةي كـةهاتووة لةِراثؤرتةكـةدا لةثَيشـنياري دووةمـدا،       

ةتايبةتي كاك حاجي بـي ل مامـاذةي بـةوة كـرد، مةسـةلةي خؤثيشـانداني لـةناكاو        ديارة مةو برا بةِرَي انة ب
بابةتَيكة هةية، يةعين مَيمة ِرؤذانة مةيبين  بةضاوي خؤمان، بةدَلنيايشةوة ِرةنطة هـةر مـةمِرؤ لةهةنـدَي    

وش  سةيري شوَين خؤثيشانداني لةناكاو هةبَيت، بؤية خؤثيشانداني لةناكاو مةكرَي مَيمة وةكو شتَيكي سر
بكةين، لةبريمان نةضَيت هةندَيريار دةستةبةر كردني هةنـدَيك مـاو، هةنـدَيك مـازادي، مةطـةر ضـي ِرةنطـة        
خوَيندنةوةي هةَلةي بؤ بكرَيت، بةآلم ديوي ميريابي زياترة، مَيمة لـةبريمان نةضـَيت كـاتَي كـة دسـة لةسـةر       

ةندَيريار لةمةجنامي مةم مازادييـة دةركةوتـةو   دةستةبةر كردني كاري مازادي ِراطةياندن دةكرَي، هةرضةند ه
دةرمــةجنامي ســليب هةيــة، بــةآلم بــةديوَيكي تــردا، دةرمــةجنامي ميريــابي زيــاترة، مةمــة وادةكــا  هةنــدَيريار   
مةوشتانةي كةتؤ ناتواني بابَلَي  لةوآلتة ديكتاتؤرييةكاندا وتنيان دةدةغة كـراوة، عقوبـةي لةسـةرة، مةمـة     

َلطا ثةنا بؤ توندوتيذي بةرَيت، لةِرَيطاي هةندَي لةم دةربِرينانة تؤ مـةتواني نـاخي   وادةكا  وردة وردة كؤمة
خؤ  خاَلي بكةي، بةديوَيكي تردا كة مَيمة دسة لةسةر هةبووني خؤثيشانداني لةناكاو دةكةين، بةِرةمي من 

، بـةردةوام دووبـارة   بووني مةم خؤثيشاندانة مادام مةمِرؤ لةواديعي هةرَيمي كوردسـتاندا، واديعَيكـةو هةيـة   
ــةية،          ــةم ثَيناس ــووني م ــة، ب ــةم بِرطةي ــووني م ــة ب ــَيم واي ــن ث ــة، م ــاكةدا طرنط ــةناو ياس ــووني ل ــةوة، ب دةبَيت
بةشَيوةيةك لةشَيوةكان، هؤكارَيكي ميريابي مةبَيت بؤ هةَلمذيين هةندَيك لةِرق و تووِرةيي هاووآلتيان، مَيمة 

ــةي    ــة بك ــي دس ــك واديع ــا تؤزَي ــَيت، ب ــةبريمان نةض ــاندان   ل ــدا خؤثيش ــةردةم بةن ينخانةكان ــدَيريار لةب ن، هةن
شـوسَير سـةرةيان طرتـووة، مـةبيين مةسـسولَيك سـةرة بـِري مـةكا ،          06مةكرَيت، هةنـدَيريار كـابرا ن يكـةي    
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لةناضاريدا مةم كةسانة بؤ خاَلي كردنةوةي ِرق و توورةييةكةيان خؤثيشـاندانَيك مـةجنام دةدةن، هةنـدَيريار    
هةَلدةس  مةيانةوَيت ب ـن بـؤ كوليـة مـاو نيـة، خؤثيشـاندانَيك دةكـةن، تـؤ          3ي سةعا  خوَيندكاران بةيان

بَييت مةم حةدة سروشتية كة وةكو دكتؤر ِرَيبـاز مامـاذةي ثَيـدا، بةشـَيكة لـة غـةري ةي مينسـان بَييـت مـةم          
راث لـةناخي  حةدةي لَي وةربطريتةوة، مةمة وردة وردة بةجؤرَيك لةِرووي نةسسـيةوة، كةَلةكـة بـوونَيكي خـ    

تاكةكاني كؤمةَلطا دروست مةكا ، مةمـة بةدَلنياييـةوة، بةشـَيوةيةك لـة شـَيوةكان زةمينـة سـازي مـةكا  بـؤ          
هةَل ــووني جــةماوةري، ِرةنطــة ثةلكَيشــمان بكــا  بــؤ هةنــدَيك دةرمــةجنامي خــراثب و دورســب، مةمــة           

مـن داواكـارم، وشـةي خؤثيشـانداني     حيكمةتَيكي تري مةم مةسةلةية، دةستةبةركردني مةم مازاديةية، بؤية 
لةناكاو، هةروةها ثيناسةكةي بةو شَيوةي كة برادةران ماماذةيان ثَيدا لةناو ِراثؤرتـة هاوبةشـةكةدا تةسـبيت    

سـاَلي ِرابردوومـان    06بكرَيت، بةدَلنياييةوة مَيمة لةوخاَلةدا مةبَي بةرضاومان ِروون بَيت، مَيمـة مـةزمووني   
بـؤ شـ  سـةرةتايي بـؤ ماسـة سروشـ  وسـةرةتاييةكاني مينسـان بـووة، بـؤ شـ             هَيندةي خؤثيشـاندانةكان  

سياسي نةبووة، ميب بؤضي مَيمة ببس  لةوةي كة بَلَي  مةم دةرسةتة، ياخود مةم دَيِرة ياخود مةم وشةية، 
ــوان            ــةش و ج ــةكي ط ــردا بةِرووي ــةديوَيكي ت ــة ب ــة مةم ــَيم واي ــن ث ــي م ــاميلي سياس ــؤ مةس ــةوة ب مةدؤزرَيت

كومةتي هةرَيمي كوردستان دةبةخشَيت، كة مينسان مازادة لةهةركاتَيكدا بيةوَيت خؤثيشاندان بكا ، بؤ بةح
مةوةي مَيمة مةم وشةية، لةطةَل وشةي رَيكخستنةكة، جؤرَيـك لـةدةمج هـةبَيت، مَيمـة مـةتوان  ثاشـكؤيةك       

يـدا، ثَيويسـت مـةكا  لةسـةر اليةنـة      دابنَي  بؤ مةو ثَيناسةية بَلـَي  هـةركاتَيك خؤثيشـانداني لـةناكاو ِروو    
ثةيوةنديــدارةكان لــةو شــوَينة مامــادة بــن، جــا ثؤليســة، يــان ميســعاو و مةوانةيــة بــؤ هةرشــتَيك، مةوةشــي    
ثةيوةندي بة كؤبوونةوةي طشتيةوة هةية، بةِرةمي من وةكو كـاك دكتـؤر زانـا مامـاذةي ثَيـدا، مـن دسـةكاني        

 .ت لةناو ياساكةدا، سوثاسمةو دووبارة ناكةمةوة، ثَيوست مةكا  نةبَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَي دار كاك كاردؤ، سةرموو
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــانج          ــةويش مام ــة م ــووة، ك ــاكةي ثَيدةرض ــووني ياس ــ  دةرض ــةماي ثَيويس ــارةي بن ــةو هؤك ــةَل م ــةدام، لةط ــةو ِراي ــةَل م ــن لةط م

خؤثيشــاندان مــاسَيكي دةســتوورية، مامــاجنيش ليــي طؤِرانكارييــة بــؤ ذيــانَيكي دميــوكراتي، ِرَي طــرتن  لةدةرضــووني ياســاكة، كــة
لةمازادي، مايف مرؤظ، ثـَيم وايـة هـةموومان كـؤك  لةسـةر مـةوةي ديـاردةي خؤثيشـانداني لـةناكاو هةيـة، كـة هةيـة ثَيويسـتة              

اساييانةي كة دةسةآل  دةيطرَيتـة بـةر لةبةرامبـةريان، ثَيويستيشـة     ياساكة بةرثرسيار بَيت لة ِرَيكخستين، يةعين مةو ِرَيكارة ي
مةم خؤثيشاندانة، خؤثيشاندانَيكي شارستاني بَيت، ضـونكة ِرةنطـة تـؤ مـةم ِرَيكـارة ياسـاييانةي بـؤ نةطريتةبـةر، ِرةد سيعلةكـة          

ةشاكيلي طةورة، كـة دةسـةآل  نـةتوانَي    دةبَيت، لةسةر كَيشةي ماماجنَيكي زؤر ب ووك و دياري كراو، دةبَيتة توندو تيذي يان م
مةو ثاراستنة بكا  كة ثَيويستةو لةياساكةدا ديارة، بـؤ نوونـة، مةطـةر لـة ثـِر لـة ثةرضـة كردارَيكـدا كؤمـةَلَيك خـةَلك هاتنـة            

سـَيك  هةركة) ي مـةم  ثِرؤذةيـة كـة ثَيشـنيارة، مـةَلَيت     11دةرةوةو، ناوي خؤثيشانداني لَينراو تووشي طرسـت بـوون، لـةماددةي    
يـةعين مةمــة ميشــكالياتَيكة كـة دةبَيــت مَيمــة لَيــرةدا   ( بةثَي ـةوانةي مــةم ياســايةبَيت مـةبَيت تــا شــةش مـانئ حــوكم بــدرَيت   

ِرَيكيبخةين، خاَلَيكي تر من ثَيم واية، ثَيناسةي خؤثيشاندانةكة، وردةكاري زياتري تَيدا بكةين، ِرَيطا دةطرَيت لـةو كؤبوونـةوة   
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ن وايـة كؤبوونـةوةي طشـ  مـاسَيكي زؤر ماسـاييةو ِرووي خؤثيشـانداني نيـة، ِرةنطـة بـؤ زؤر مامـاجني           طشتيةش كة مَيمـة ثَيمـا  
مــةدةبي يــان سةرهــةنطي، خــةَلك كــة تــابعَيكي طشتيشــي هةيــة، وةكــو لــة ثَيناســةكةي ديــارة كؤببَيتــةوة، ثَيويســ  ثــَي نيــة       

رَيك كة ثةرلةمانتاران دوايي ميتيفادي لةسةر دةكةن، بـةالي  كؤببَيتةوة، يان ماطادار كردنةوةي حكومةتي تَيدا بكا ، بةهةر با
منــةوة مةطــةر ثَيناســةكة وا لــَي بكــةين، ِرةنطــة كَيشــةي كؤبوونــةوة طشــتيةكةمان بــؤ ضارةســةر بكــا ، لةطــةَل خؤثيشــاندانة    

كي ِرَيكخـراوة،  لةناكاوةكةش، وةكو كاتي خـؤي ليذنـةي نـاوخؤ لةسـةري كـؤك بـوون خؤثيشـاندان نـةك وةكـو دةَلَييـت كؤمـةَليَ           
ــ           ــوَيين طش ــةدام و ش ــان و ش ــة طؤِرةث ــتيانة ل ــَيوةيةكي ماش ــة، بةش ــة ِرَيكوثَيك ــان نيم  ــة، ي ــةكي ِرَيكوثَيك ــةَلكو كؤبوونةوةي ب
كؤدةبنةوة يان دةِرؤن، يان دةوةس  بةمةبةس  دروست كردني ِرايةكي طش  يةكطرتوو بؤ بةديهَيناني ماماجنَيكي دياريكراو، 

ــَيوازا   ــةم ش ــة م ــةوةك ــةيةي       : نة دةطرَيت ــةم كَيش ــةري م ــة ضارةس ــةعين مةم ــانطرتن، ي ــةناكاو، م ــانداني ل ــاندان، خؤثيش خؤثيش
كؤبوونةوةي طش  كة ِرةنطة من ثَيم واية مةم كةمثينةي كة دةمانةوَيت دروس  بكةين لةبةرامبةر دياردةيةك كة كؤمةَلَيك 

شـتيةو بـؤ  نيـة و مـةبَي ميريـازة وةربطـري، بـةآلم مةطـةر مـةم          نووسةر يـان ِرؤذنامـةنووس تـؤ بَليـي مـةوة كؤبوونةوةيـةكي ط      
 .ثَيناسةية بةم شَيوة بَيت، ضارةسةري مةم كَيشةية دةكا ، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَي دار نةسرين مجال، سةرموو
 :مصطفىبةِرَي  نةسرين مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــا  زؤر دســةو باســ  ــةناكاو    ديــارة هاوِرَيي ــانداني ل ــرد مــةويش خؤثيش ــي ك ــةر دوو خــاَلي زؤر مةساس يان لةس

وكؤبوونــةوةي طشــتية، الي هــةموو ان ِروون وماشــكراية، كــة زؤر تــةركي  كرايــة ســةر مــةو دووخاَلــة،          
ــةميان ــة       : يةك ــةردوو خاَلةك ــةر ه ــدوويان لةس ــةي زؤر زين ــمان نوون ــةو برادةرةكانيش ــةمري واديع ــةوة م م

َيويســت بــةوة مــةكا  كةخؤثيشــانداني لــةناكاو لــةو ياســاكة  تةســبيت بكرَيــت، بةهــةر  هَينايــةوة، كةواتــة ث
بةنيســبة  كؤبوونــةوةي طشــتيش مــادام ثــِرؤذة : صــيغةيةك بَيــت، مــةبَي بريَيكــي لــَي بكرَيتــةوة، دووةميــان

كة ياساكة، ناوةكةي خؤي بةخؤيةوةيةتي ثِرؤذة ياساي خؤثيشاندان، حةدة مةو طشتيةي لَيبكرَيتـةوة، ضـون  
وةكو وو، برادةرةكـا  نوونـةي زؤر زينـدوويان لةسـةري هَينايـةوة، ثشـتيواني مـةو دوو ِرايـة دةكـةم، زؤر          

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ِرَي دار نةرميان، سةرموو
 :بةِرَي  نةرميان عبداه دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن وتران، بةآلم مةوةي مـن مةمـةوَيت مامـاذةي ثَيبـدةم، مـةو ماسـة دةسـتوورية        ديارة زؤربةي ِراو بؤضوونةكا

بوو كة بةحوكمي دانون دراوة بةهةر هاووآلتيةك لة هةرَيمي كوردستان كـة مومارةسـةي بكـا ، بؤيـة هـةر      
ي ماسَيكيش كة بةحوكمي دانون درا ناكرَيت تؤ لةمثةر دروست بكةيت بؤ ِروونةداني، بةآلم مةكرَيت تةن مي

بكةيت، وةكو لةناو ثِرؤذةكـةدا هـاتووة بـؤ ِرَيكخسـتين خؤثيشـاندان، مـةوةش ماسَيكـة ِرَيكخسـتين ثَيويسـتة،          
مةطةر بَيت و مَيمة لةمثةري زياتري بؤ دابنَي ، كةواتة ياساكةمان لة تةن ميةوة لةوانةية بطؤِرَيت بؤ ِرَيطـا  
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بَيت، بؤية مةوة ماسَيكة بةحوكمي دـانون دراوة،  طرتن لة خؤثيشاندان زياتر تا مةوةندةي كة تةن يم كردن 
مةطةر بَيت و باس لة مةسةلةي كؤبوونةوةي طشـ  بكـةين، مَيمـة بالـان كـرد لـة ليذنةكـةمان هـةموومان         
بةكؤي دةنئ، تةنها لةسةر مةو خاَلة كؤك  كة مةوة نةمَينَيت لةناو نيشاني ياساكة، كة لةناو نيشانةكةشدا 

ــةر لــ   ــة مةط ــةما، كةوات ــاندانَيك،    ن ــةموو خؤثيش ــةتي، ه ــةوانةي ناوةِرؤكةكةي ــةوة ثي  ــَي  م ةخوارةوة دايبن
ــةو          ــا  م ــي ناك ــة داع ــَيم واي ــن ث ــة م ــة، بؤي ــاندان ني ــةك خؤثيش ــةموو كؤبوونةوةي ــةس ه ــة، ب كؤبوونةوةي

جتمر   )بَلـَي    (مجر  مرنظم  )كؤبوونةوةية هةبَيت، لة ثَيناسةكةشدا مَيمة مةطـةر لـةجياتي مـةوة بنووسـ      
هةر كؤبوونةوة طشتيةكة  ولي مـةكا ، مـن لةطـةَل مـةوةش نـيم كـة وةخـ  ديـاري كراويشـي بـؤ            (منظم

دابندرَيـت، مَيمة لة ليذنةي ناوخؤ ضةند ديراسةيةكمان كردبوو بؤ خؤثيشانداني لةناكاو، بةداخـةوة مَيمـة   
َيناســةية هــةر بــة وامــان ميتيفــاق كــرد، كــة نةسســي مــةو ثَيناســةية تةرجومــة بكرَيتــة مَيــرة، بــةآلم مــةو ث  

ــدَي           ــة هةن ــردووةو لةوانةي ــت ك ــَيكي دروس ــة ميلتيباس ــَيم واي ــن ث ــة م ــراوة، بؤي ــة ك ــةموكورتي تةرجوم ك
تةحــةسوزاتي دروســت كردبــَي،  ثَيناســةكةي مَيمــة مــةو مةخاوسانــة مةِرةوَينَيتــةوة كــة هةنــدَي لةبــةِرَي ان    

كؤتاييةكـةي ثَيناسـة نـةكراوة، مةبةسـتم     ماماذةيان ثَيكرد، مةطةر بَيت و هةر نةسسي مـةوة ثيناسـة بكـةين    
شرر  ان يكرون سرلميًا او    ب)مةوةية تةواو نةكراوة، نازا  هةَلةي تةبعة يان شتَيكي ترة، مةطةر بَيـت ومَيمـة   

كة لة ثِرؤذةكةي ليذنةي ناوخؤ هاتووة، بـةآلم لَيـرةدا نـةهاتووة، مَيمـة لـةوَي نووسـيومانة، ثةرضـة        ( مدنيًا
َيكخستين ثـَيش وةخـ  بـؤ نـةكراوة، بةرامبـةر بـارودؤخَيكي ناماسـايي و كتـوثِر، مـةو          كردارَيكي خَيرايةو ِر

بارودؤخ جياوازة، كة بواري ماطاداركردنةوةي دةسةآلتي تَيـدا نيـة، ثـةيِرةو كردنَيكـي     ( احداث)نووسيويةتي 
ةوة مَيمـة لـةو   كردارَيكي سروش  و ماسايية، بةمـةرجَيك شارسـتانيانة بَيـت، كـةو ان شارسـتانيانة بَيـت مـ       

هةموو مةخاوسانة ِرزطارمان دةبَيت، بـةآلم بةداخـةوة لـة ثَيناسـةكةي مَيـرةدا نـةهاتووة، بؤيـة داواكـارم كـة          
 .مةوة مي اسة بكرَيت، كؤبوونةوةكةش البيَيـت، ضونكة ثَيويست ناكا ، سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ِرَي دار حاكم رزطار، سةرموو
 :ار حممد ام بةِرَي  رزط

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مَيمة مَيستا لةسةر تةعريفاتةكان دسة مةكةين، لةِراستيدا مةم ياساية لة بابي ماو و مازادييةكان هاتووة لـة  
دةستووري عَيراق كة باس مةكا ، يةكَيكة لة سةرعـةكان، يةكَيكـة لـة سةصـَلةكاني، كةواتـة مـةم ياسـاية، كـة         

 جؤرَي ،مانةوةية، كؤي دانونةكة لة ماددةي يةكةم كة باسي لَيوة دةكةين، تةعبري كردنةمَيستا مَيمة بةدةست
تــةعبري كردنــة كــة باســي خؤثيشــاندان دةكــةين، باســي ميــ راب دةكــةين، باســي تةجــةمو  دةكــةين، باســي   

وة، مـن  ميعتيصام دةكةين، باسي مةو ضوار، ثَينج حاَلةتة دةكةين كـة لةياسـاكةدا هـةمووي دووبـارة دةبَيتـة     
ثَيم باشة، تةعريفةكان هـي  زةرةرَيكـي نيـة، تةنانـة  مةطـةر تـةعريفي ميعتيصـاميش بكـةين، تـةعريفي          
مي رابيش بكةين، ضونكة مةمة تةعبرية لة يةكَيك لة مةزاهريي مـازادي و دميوكراسـية ، مةمـة كـة خـةَلك      
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ت، مةكرَيت مةتَلةبةكـة ثةيوةنـدي   دةري دةبِرَيت بةجؤرَيك لة جؤرةكان، مةكرَيت بؤ مةتَلةبَيكي تايبة  بَي
ــةكرَيت        ــتاندا، م ــت لةكوردس ــان بَي ــةآلتي خؤم ــةِرووي دةس ــةكرَيت ِرووب ــةبَيت، م ــتانةوة ه ــةموو كوردس بةه
مةتَلةبةكــة لــةدةرةوة داوا بكرَيــت، لةكؤمــةَلطاي نَيودةوَلــةتي داوا بكرَيــت، مةتَلةبةكــة مــةيطؤِرَيت و جــؤري  

م باشة مةو شتانة هةمووي تةعريو بكةين، دوايش موالحةزةم هةيـة  تةعبريةكةش مةيطؤِرَيت، بؤية من ثَي
، باشة مـةيادين و شـةوار  شـوَيين طشـ  نيـة، مـن ثـَيم باشـة         (يف امليادين والشوار  واالماكن العامة) لةسةر 

)  مـان جيـا كـردةوة، مـادام وايـة مـةبيَ      ( امليـادين و الشـوار   ) ثَيناسـة بكـةين، مةطـةر مَيمـة     ( االماكن العامة)
ِرةنطـة هةنـدَيريار، ميعتيصـام لـةناو دامريةيةكـدا هـةبَيت،       (االمـاكن العامـة  )جياواز بَيت لة ( ميادين و شوار 
مةطـةر كردمـان ِرةنطـة مـيب ميشـمان بـةو شـوَينانة نـةمَييَن، ضـونكة مةطـةر           (االماكن العامة)بؤية تةعريفي 

وار  بَيت، ِرةنطة لـةزؤر شـوَيين تـريش    تةشخيصي بكةين، مةو خؤثيشاندانة شةر  نية هةر لة ميادين و ش
ــك   (االمــاكن العامــة)هــةبَيت، تــةعريفي مةيــداني طشــ    ــدا بَيــت، بؤيــة مــن مــيقبا  دةكــةم كــة تؤزَي ي تَي

لةخؤ بطرَيـت، خؤثيشـاندانيش لـةخؤ بطرَيـت، لةكاتَيكـدا      ( االماكن العامة)تةعاريفةكان سراوانب بكةين، كة 
شي تـَي بكـةوَيت، يـةعين خؤثيشـاندانَيكي لـةناكاو بةشـَيوةي ِرَيكخسـ         كة خؤثيشاندان مةو وشةي لةناكاوة

خؤثيشـاندان و  ) يان كتوثِر هةردوو حاَلةتةكةي تَيدا كؤبكةيتـةوة مـةوة دةتـواني، يـان مةطـةر بتـةوَي بَليـي       
ِرةنطة جاري وا هةبَي يةك شةخس ميعتيصام مـةكا ، تـةنها يـةك كةسـة، مةتَلـةبَيكي      ( ميعتيصام و مي راب

 .ية لةسةر دةرارَيكي ميداري بؤ نوونة، زؤر سوثاسهة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك شوان حازري، سةرموو
 :بةِرَي  شوان عبدالكريم ج ل

 . بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من لةوةوة دةست ثَيدةكةم خاَلي يةكةم ثشتطريي لـةو ثَيشـنيارةي هاوكـارم كـاك خورشـيد دةكـةم، كـة مـةو         

مةمة بةثلةي يةكةم بـة دـازاجني خؤثيشـاندةران    ( وسو املسارا  ا ددة يا مسبقاذ) يةي بؤ زياد بكرَيتبِرطة
دَيت بةِراس ، مةو ِرَيِرةوة كة دياري كرا، اليةني بةرثرس باشـب مـةتوانَي ثارَي طـاري لـَي بكـا  و ِرَيطـة بـة        

كةن ياخود كَيشةيةك دروست بكةن، بـة ثلـةى   خةَلكانى تر لة دةرةوةى مةم خؤثيشاندانة بيانةوَى ِرَيطرى ب
من بةِراستى لةطةَل مةوة نيم / يةكةم لة دازاجنى خؤثيشاندةرانة، دواتريش لة دازاجنى طشتية، خاَلى دووةم

كة م اهةرةى موساجسى لة ياساكة دابندرَيت، بةِرَي ان، مةندامانى ترى ثةرلةمان هةندَيك باسيان لةوة كـرد  
ِر بووة، بـةَلَى بـووة، بوونةكةشـى مـةوة بـووة كـة ياسـايةك نـةبووة ِرَيكـى ةـا ، مـن            كة خؤثيشاندانى كتوث

ثَيمواية مةطةر خةَلك تَى بطا  كة ياسـايةك هةيـة خؤثيشـاندان ِرَيـك دةخـا  مةوةنـدة سرسـةتى هةيـة كـة          
وةى مـةو  وةكو لة دواتردا لة ماددةكانى تردا هاتووة مةوةندة  سرسةتى هةية داوايةك ثَيشكةش بكا  بـؤ مـة  

ناِرةزاييةى كة هةيةتى و لةهةر شوَينَيك بيةوَى دةرى بِيَيت و ِرَيطريشى َد نةكرَيت، هةنـدَيك جـار ِراسـتة    
ــةن          ــونكة عادةت ــاندانةوة، ض ــوارى خؤثيش ــَيتة ب ــةوة ناض ــاِرازين، م ــتَيك ن ــة ش ــَيك ل ــةند كةس ــةلةن ض مةس
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ى ديـارى كـراو بةشـدارى تيـا بكـةن و بـة       خؤثيشاندان بةوة دةوترَى كة ذمارةيـةكى زؤر خـةَلك لـة شـوَينَيك    
ــة          ــَيت لـ ــا دةرضـ ــى تيـ ــة بةياننامةشـ ــةبَيت و لةوانةيـ ــراويان هـ ــةتى نووسـ ــة تايبـ ــارى بـ ــةَلَيك داواكـ كؤمـ
خؤثيشاندانةكاندا، ناِرةزايى ناضـَيتة مـةو دالبـةوة، ديـارة زؤر جـاريش داواكاريـةكان داواكـارى مةشـروعن و         

ِر لة وةزعَيك يان حاَلةتَيك ناِرازاين من ثَيم وانيـة مـةوة ب ـَيتة    ماسى خؤيانة، بةآلم ضةند كةسَيك بة كتوث
مةو دالبى م اهةرةوة يـان خؤثيشـاندانةوة، دواتـر مةطـةر مَيمـة مةمـةمان ضةسـثاند مانـا بـؤ تةعريفةكـةى           
ثَيش مةو نامَينَى كة لة خاَلى دووةمى ماددةكةدا هاتووة، مةو كاتة من هةر وةختَيك رةوَيت بة بَى مـةوةى  
ميريازة وةربطرم دةَلَيم مةمة كتـوثِرة و مـاسى خؤ ـة مَيـوة ياسـايةكتان دةركـردووة و تيايـةتى، لةبةرمـةوة         

سـةعا  داواى   04سـةعا  يـان ثـَيش     43ناتوانن ِرَيطريم َد بكـةن يـان مـن داواى وةخـت بكـةم يـان ثـَيش        
ثشتطريى / سايةكةدا نةبَى، سَييةممؤَلةتى مةوة بكةم كة من خؤثيشاندان بكةم، لةبةرمةوة من ثَيمواية لة يا

ــدا         ــؤى لةوَي ــؤ خ ــونكة ب ــؤ  ض ــةآلم ب ــَييةمةوة، ب ــة س ــةمو  ةرَيت ــة تةج ــةم ك ــاردؤ دةك ــاك ك ــةى ك ــةو ِراي م
، (مجر  مرنظم  )تةجةموعةكة بة شـَيوةيةك و بـة سـيغةيةكى تـرى لوغـةوى هـاتووة، باسـى جـةمع دةكـا ،          

كاك كـاردؤ كـة منـيش ثشـتطريى دةكـةم نةخرَيتـة        لةبةرمةوة مةطةر الش نةبرَيت، ضوارةم، مةو ثَيشنيارةى
سَييةمةوة، من داواكـارم كـة ضـوارةم بةِراسـتى ورد تـر بكرَيتـةوة، ضـونكة بـة حةديقـة  خوشـك و برايـان            
هةندَيك تَيبينيان هةبوو جيآ خؤيةتى كة مةمة لةوانةية وا تةسةور بكرَيت كة مَيمـة مـةم ياسـاية ِرَيطـرى     

ك، ضونكة مةنوا  و مةشكاَل كؤبوونـةوة هةيـة بـؤ زؤر بؤنـةى تايبـة  و زؤر      دةكا  لة هةموو كؤبوونةوةية
بؤنةى طشتيش، لةبةرمةوة مةمـة مةطـةر مـةو ثَيشـنيارةش دبـوَل نـةبوو و الش نـةبرا مـةو خـاَلى ضـوارةمة           

 .ثَيويست واية ورد تر بكرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالربن سةرموو
 :بدالربن حس بةِرَي  ع

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةِراســتى مــةم ثــرؤذة طرنطيــةكى تايبــةتى خــؤى هةيــة، بــة مةبةســتى ضةســثاندن و جــَى بــةجَى كردنــى     
بنةماكانى دميوكراتى لة هةرَيمى كوردستان، بةآلم مةطةر مَيمة بَي  سةيري بكةين خؤثيشاندان لة ضـيةوة  

َيتة رةد سعلَيك يان رةمى دةربِرينَيك هى خةَلك لة جادة كـة ثـَيش   دَيت يان ضؤن دروست دةبَيت  مةمة دةب
وةخت دروست بووة لة بةينى خةَلك و لةبةينى اليةنـة ثةيوةنـدارةكان، ضـةندةها جـار داواى ثَيداويسـتيان      
كرديةكة بؤيان جـَى بـةجَى نةبوويـة هةسـتاون بـةم خؤثيشـاندانة كـة بـةم شـَيوةية تـةعبريى َد مةكـةن و            

بةو اليةنةى كة ثةيوةندارة بةو مةسةلةية، بؤية من ثَيم واية لة مةوةى كة باسى لة تةجةمو   دةيطةيةنن
دةكا  كة تةجـةمو  جيايـة لَيـى، ضـونكة زؤر كـةس هةيـة كـة خـةَلكى رةسيقـى خـؤى دةعـوة  دةكـا  بـؤ              

يـان  كةسة مةويش دةبَيتـة تةجـةمو ، يـان كةسـانَيك لـة مـاَلى خـؤى شـاييةك دةكـا            36ـ06ـ16جَييةكى 
دةضَيتة داوةتى ذنَيك دةكا  و يةكَيك خ مةكانى خؤى كؤ دةكاتةوة مةويش دةبَيتـة تةجـةمو ، تةجـةمو     
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زؤر اليةن دةطرَيتةوة، بؤية لَيرة من ثَيم باشة مةو تةجةموعة لةناوى نةمَينَيــت، بـة نيسـبة  مـةوةى كـة      
مـةم كتوثِرةمـان لـةناو بـرد كةواتـة      موزاهةراتى كتوثِر مةوة زؤر موهيمـة، ضـونكة تـؤ نـازانى مةطـةر مَيمـة       

مَيمةهي   تامى خؤثيشاندانان نةهَيشت، بوونى نةما، خؤثيشاندان مةوةية كة مينسان لةخؤيةوة دةرب َيت 
و رةد سعلى ببَيت و بَيـتة سةر جادة و كؤببنةوة، مةطةر مـةتو ِرَيكـت خسـ ، مَيمـة هـةموو خؤثيشـاندانَيك       

ستةنعة دروستى دةكةين و دةضينة مةكتةبةكان دةردَيـن  و مامؤسـتاكان   ِرَيك ةةين، ماناى مةوةية كة مو
دةردَين  و هةموو كةسَيك لة خؤمان كؤدةكةينةوة، مـةوة دةَلـَين موزاهةرةيـة، يـانيش ِرَيثَيوانَيـك، يـةعنى       

ان بـؤ  خةَلك ِرَيثَيوان دةكةن و لةسةر جادة دةضن رةد سعلَيكة، جةوابَيكـة بـؤ كةسـانَيك يـان بـؤ اليـةنَيك يـ       
دةوَلةتَيك يان بؤ هةر تةعدي  كردنَيك لةهةر جَييةكى تر كـة كةسـانَيكى تـر بـَين بـةو شـَيوةية تةعـديلى        
دةكةن، نابَيت مَيمة ِرَيطة لةو ِرَيثَيوانة بطرين يان لةو موزاهةرةية بطرين كةوا بة عةسـةوى هاتووةتـة سـةر    

مـةوة عةسةويـة و دروسـت كردنـة، بـةآلم      جادة، خـؤى هـةموو موزاهةرةيـةك عةسةويـة، كـة ِرَيكمـان خسـت        
كة باس لة س اكان دةكا  كة بؤ شتَيكة لة ياسا دةرضووية يان لـة تـةن يم كردنـى مـةم ياسـاية       13ماددةى 

 .دةرضوو، مةوة س ا دةدرَي و ميب خؤى بة خؤيةوة دةطاتة س اى خؤى، زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــان، بــ    ــةجامل دا ثَيت ــةِرَي ان، م ــاددةى   ب ــة م ــةمووتان ل ــةرةى  20ةس ه ــةموو    1سةد ــونكة ه ــن، ض دةردةض
دسةكانتان تيكرارى دسةى ضةند خوشك و برايةكة، تكاية موراعاتى مةوة بكةن بؤ جارَيكى تر، ماشتى خان 

 .سةرموو
 :صاحل بةِرَي  ماشتى ع ي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دسـةيان لةسـةر مـةوة كـرد كـة مـازادى خؤثيشـاندان         من ضةند تَيبينيةكم هةية كة ضةند هاوكارَيك ثَيشب

ماسَيكــة لــة دةســتوور دا شــوَينى بووةتــةوة، مــن خــؤم بــةرطرى لــةو ِرايــة كــة ياســا دةركــردن يةكَيكــة لــةو     
ِرَيطايانةى بؤ ِرَيكخستنى ذيانى خةَلكـة، بـةآلم تةحـةول كردنـى مـازادى لـة دةدَيكـى دةسـتووريةوة بـؤ ياسـا           

بة ياسـا بـدةى كـة تةديـدى ذيـانى خـةَلك بكـا ، ضـونكة مـةوةى كـة لـةناو مـةو              ماناى مةوة نية كة تؤ ماو
ِراثؤرتةية كة زؤرينةى دةنطةكانى لةثاذ دا كؤبووةتةوة تَيبينى مةوة دةكةين كـة زيـاتر مةسـارى ياسـايةكة     

خةَلكـة،  بةرةو تةديد كردن دةِروا ، وةكو ثَيشب وو من بةرطرى لةوة دةكةم كة ياسا بؤ ِرَيكخستنى ذيـانى  
بةآلم لةطـةَل مـةوة نـيم كـة بـة طومانـةوة موعامةلـة لةطـةَل خـةَلك دا بكرَيـت، ضـونكة مةطـةر ياسـا ميشـى               
سةرةكى مةوة بَيت كة ذيانى خـةَلك لـة ثشـَيوى رزطـار بكـا ، بةِراسـتى بـؤ ِرَيكخسـ  بيبـا ، ناكرَيـت ياسـا            

ــا        ــدا بكــا  كــة مــةم ياس ــةكى زؤر بــة طومانــاوى لةطــةَل خةَلك ية زؤر تــر هــاووآلتى و خــةَلكى   موعامةلةي
موعامةلةيــةكى طومانــاوى لةطــةَل دا كــردوون، لةبةرمــةوةى مةوةنــدةى تةســةورى ثشــَيوى كــراوة مةوةنــدة    
تةسةورى مةوة نةكراوة كة ض وةكو ماو موعامةلة بكرَيت لةطةَلى دا ض وةكو ماسَيكى سروشـتى لةطـةَل مـةو    

طوتيـان مـةجنامى زؤر ميريـابى هـةبَيت و دةكرَيـت مةمـة        خةَلكةدا كة دةكرَيـت وةكـو هةنـدَيك لـة بـرادةران     
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بةِراستى بؤ ماسايشى نةتةوةيى زؤر جاران موزاهةرة يان تةجةمو  دروست ببَى، سةرةِراى دةست خؤشى لة 
ِراثؤرتة هاوبةشةكة و كة كؤمةَلَيك مةركى زؤر كَيشـراوة بةِراسـتى بـؤ نووسـينةوةى بـة تايبـةتى بـؤ تؤمـار         

زةكــان، بــةآلم ضــةند خــاَلَيكى تيــا هةيــة كــة تــةنادوزة، بةِراســتى  يــةكَيك لةوانــة نــاوى   كردنــى ِرايــة جياوا
ثرؤذةكةية، مةطةر لة ناوةكةى دا تةجةمو  كؤتايى ثَى هَينراوة و البراوة كةزةرورةتَيك نية كة لة خوارةوة 

كـة لـة تـَي بينيـةكان     جارَيكى تر ثَيناسةى تةجةمو  كراوة، خاَلَيكى تر كة بة بِرواى من يةعنى مـةوة يةكيَ 
هـي  مــةحكامَيكى مـةم ثــرؤذة ياسـاية، مــةم ِراثؤرتـة هاوبةشــة موعامةلـةى لةطــةَل مةسـةلةى تةجــةمو  دا       
نةكردووة، يةعنى مةو مةحكامة س ايانةى كة داندراوة من بةِراستى نازا  و بةرطرى لةوة ناكـةم كةهـةمان   

ةمــة دوو مةســةلةى جيــاوازن، تــةنها لــة مــةحكام  مامةَلــة بَيــت لةطــةَل خــةَلكى خؤثيشــاندةر، لةبةرمــةوة م 
خيتاميةكاندا لة مةسباب موجبةدا ميشارة  بةوة كـرا كـة بـاس لـة تةجـةمو  كرابَيـت، بـةآلم مةطـةر مـةوة          
سةيري بكةين بة نةزةرى ميعتبار وةربطريدرَيت باس لة مةهميةتى تةجةمو  ناكا ، بـةَلكو بـة دةق دةَلَيـت    

واتة لة غيابى دـانون دا لـة مةسـبابى موجبـة دا وةكـو       (لتنظيم املظاهرات بالنظر لعدمل وجود قانون خاص)
ناضاريةك ثةنا دةبا  كة تةجةمو  بلكَينَى بة مةسةلةى تةزاهورةوة، كة هـي  كامَيـك لـة مةحكامـةكان لـة      
ثَيشوو تر دا موعامةلةى لةطةَل مةسةلةى تةجةمو  دا نةكردووة، من بةرطرى لـةو ِرايـة دةكـةم كـة ثَيشـب      
ضةند هاوكارَيك طوتيان سةبارة  بة خؤثيشاندانى لةناكاو، من يةك مي اسةم هةية بؤ خؤثيشاندانى لةناكاو 

 43كة دةكرَيت وادعةك لة خؤثيشاندانى لةناكاو دا دروست ببَيـت وادعةكـة موسـول بكـا ، يـةعنى لـة دواى       
تةحةموسى بؤ بةرطرى كردن  سةعا  دوةتى مةو خةَلكة و 43سةعا  مةهميةتى نةمَينَى، يةعنى لة دواى 

سةعاتة مةو مةهميةتة لةدةست بدرَيت، خـاَلى مـةخريم    43لة مةسةلةيةكى ديارى كراو دةكرَيت مةمة بةم 
من بةرطرى لةو ِرايانةى ثَيشوو تر دةكةم مةطةر تةجـةمو  لـة دواى دةنطـى زؤرينـةى هاوكـاران تةجـةمو        

ويسـتة تَيكـةَل نـةكرَيت بـة ثَيناسـةى خؤثيشـاندان، بـؤ        شوَينى بووةوة من بةرطرى لـةو ِرايـة دةكـةم كـة ثيَ    
مــةوةى تووشــى مــةم مةتاهــة نــةب ، مةطــةر تَيكــةَل بكرَيــت لةطــةَل ثَيناســةى خؤثيشــاندانة دواتــر هــةمان   
مةحكامة س اييةكانى خؤثيشاندان ِرووبةِرووى تةجـةموعيش دةبَيتـةوة كـة تةسـةور دةكـةم دواتـر دةبَيـت        

 .، كة من لةطةَل مةوة نيم، زؤر سوثاستةجةموعيش مؤَلة  وةربطرَى
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حممد سةرموو
 :بةِرَي  حممد شارةزوورى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة من دوو سةرجنم هةية، لة خاَلى سَييةم ثَيناسةى خؤثيشاندانى كردووة، بةآلم زؤر لة بـرادةران باسـى   

ة زاهريةيةكة و هةية، مةطةر مَيمة ضوارضـَيوةيةكى بـؤ دانَيـن  بةِراسـتى     خؤثيشاندانى لةناكاويان كرد ديار
خؤثيشاندانى لةناكاو، ثَيمواية مةتاتيةتيةك دةدةين بة دانونةكة، يةعنى هي  شـتَيكى تيـا نابَيـت، ضـونكة     

ك لةم دانونـة جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان، مةطـةر مـةم دانونـة ثةرلـةمانى بـةِرَي  ميقـرارى بكـا ، كؤمـةَليَ            
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ميلت اما  دةخاتة سةر حكومة  بؤ ثاراستنى طيانى هاووآلتيـان و بـؤ شـوَينة طشـتيةكان، مةطـةر حكومـة        
ميل ام بكا  كة مةو زةرةرانة ببَيت، بةآلم مةطةر لة خؤثيشاندانَيكى لةناكاو دا كؤمةَلَى زةرةرو زيان طةيشت  

ة مينكـارى لـةوة ناكـةين كـة خؤثيشـاندانى      مةوة كـَى بيبـذَيرَى، مةطـةر ضوارضـَيوةيةكى بـؤ دانـةنرَيت، بؤيـ       
لةناكاو هةر دةبَى و هةر دةشكرَيت، بةآلم مةطةر ضوارضَيوةيةكى بؤ دابندرَيت و بة دـانون ِرَيـك نـةخرَيت،    
ثَيم واية مةتاتيةك دةدةين بة دانونةكة مةو كاتة ميريتهادى زؤرى بؤ دةكرَيت، خاَلى شةشةم بـة تةسـةورى   

اَلى دووةم تؤ ِرَيطة  داوة بة سةرؤكى يةكةى كارطَيِرى كـة حمـاس ة، داميمقامـة،    من دووبارةية، ضونكة لة خ
مديرى ناحيةية كة ِرَيطة بدا  يان مؤَلة  بدا  بة خؤثيشاندان مةطةر ثرؤذةكة جَى بةجَى كرابـا و بـةآلم   

 .زؤر سوثاس اليةنى ثةيوةندار جارَيكى ديكة ديارى نةكراوة، بؤية بة بؤضوونى من خاَلى شةشةم زيادة و،
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك طؤران سةرموو
 :حممد بةِرَي  طؤران مازاد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
منيش وَيِراى جةخت كردنةوةم لةوةى كةوا مةسةلةى خؤثيشاندان دةضـَيتة نـاو بـابى حورياتـةوة، لـةناو هـةموو دةسـتوورى        

و مةم حورياتـة بـة ياسـا ِرَيـك ةرَيـت، وة ياسـاكة لـة ِرَيكخسـتنةكانى نابَيـت           وآلتانيش تةمكيد لةوة كراوةتةوة كةوا مةم ماسة
ديودةكةى مةوةندة بَيت كة لة جةوهـةرى حورياتةكـة كـةم بكاتـةوة، بـةآلم مةمـةش بـةو مانايـة نيـة كـة ِرَيطـرى هـةبَيت لـة              

ةناكاوة كـة دسـةى زؤرى لةسـةر كـراوة،     تةن يم كردن دا، مةوةى لَيرةدا دةمةوَيت دسةى لةسةر بكةم بةِراستى خؤثيشاندانى ل
مَيمة مةو طلةييانة، ياخود مةو داواكاريانةى لة ِرَيكخراوةكانى كؤمـةَلى مـةدةنى و لـة مَيمـة كـراوة وةكـو مةنـدامانى ثةرلـةمان         

عامةلـة  مةوةية كةوا نةسَيك ياخود موستةَلةحاتى مةتاتى نةخةينة مةم ياساية، بؤ مةوةى ِرَى بة دةسةآل  نةدا ، يـةعنى مو 
كردنةكةى مةتاتى بَيت لةطةَل مةم وشانة، بؤ نوونة كـة دواتـر لةسـةر مةسـةلةى مـادابى عـام و ني امـى عـام بـاس دةكرَيـت،           
بةهةمان شَيوة ثَيويستة مَيمة وةك مةندامانى ثةرلةمان مةو ميلت امانةمان لةسةرة كة نةسَيكى مةتاتيش دانةنَي  بـؤ مـواتن   

مـواتن بـة مـةتاتى موعامةلـة لةطـةَل مـةو نةسـة بكـا ، مـن لةطـةَل مةبـدةمى خؤثيشـاندانى              بة هةمان شـَيوةش حـةق بداتـة   
لةناكاوم، بةآلم مةم حاَلةتة ثَيويستى بة ِرَيكخسـتنة، ثَيويسـتى بـةديارى كردنـى ضوارضـَيوةية، مـن ثشـتطريى ِرةميةكـةى كـاك          

دراوة بـة كةسـَيك لـة كـاتى ميسـتف از دا، بـةآلم        زانا دةكةم كة بة سعلى لة دانونى عقوبا  مةسةلةى حـةدى ديفـا  شـةرعى   .د
مةمة ضةند ِرَيوشوَينَيكى بؤ هةية، بؤ نوونة مةم كةسة دةستى بة شورتة ِراناطـا ، بـؤ نوونـة مـةم كةسـة نابَيـت ِرةدى مـةو        

انـانى ضوارضـَيوةم،   دةستدرَيذيةى كة دةكرَيتة سةرى زياتر ببَى لةوة، يةعنى كؤمةَلَيك ضوارضَيوةى بؤ داندراوة، من لةطـةَل د 
يةعنى مَيستا لَيرة هةموومان كـة هةَلدةسـتينةوة و دسـة لةسـةر مـةم نةسـة دةكـةين هـةر خؤمـان وةك مةنـدامانى ثةرلـةمان            
هةريةكَيك بة جؤرَيك خؤثيشاندانى لة ناكاوة، يةك بة ميستف ازى تَى دةطا ، يةك بة دة كةس تَيى دةطا ، يةك بة نـاِرةزايى  

ى لة خؤيدا مةشكالة، بةيانى مَيمة ياسايةك دةربكةين و بيخةنـة بـةر دةسـةآلتى جـَى بـةجَى كـردن هـةم        تَى دةطا ، مةمة خؤ
هاووآلتيان تووشى كَيشة بنب و هةم دةسةآل  لةطةَل مةوةدا تووشى كَيشـة بـن، مـن لةطـةَل مةبدةمةكـةم، بـةآلم لةطـةَل ديـارى         

ــة     ــَيم واي ــن ث ــة تةجــةمو  م ــةبارة  ب ــَيوة دام، س ــى ضوارض ــانى    كردن ــة دان ــةم ل ــان دةك ــةى ســؤزان خ ــة رةميةك ــتطريى ل و ثش
ثَيناسةيةكى شام  تر بؤ مةمة، ضونكة بةشَيك لة مةشكالةكان كة هـةر لـة سـةرةتاوة بـاس كـرا لـة نـةبوونى ثَيناسـة بـوو كـة           

تى لةيـةكبى  ثَيمواية مةوةش زياتر بؤ نةبوونى موستةَلةحة كورديةكة دَيتةوة كة ميريتما  لةطةَل تةجـةمو  وابـ ا  دوو شـ   
جياوازن لة عةرةبي، مةطةر لة كوردي بة هةردووكيان بَلَين كؤبوونةوة، بـةآلم لـة عـةرةبى لـة هـةردووكيان مانايـان جيـاوازة،        

 .بؤية مةطةرمةمةشيان ثَيناسةيةكى ديارى كراو و سراوانبى بؤ دابندرَيت مةو ترسة دةِرةوَيتةوةو، زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرموو فاضلكاك 
 :بةشارةتى فاضل بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
باس لة ثرؤذة ياسايةك دةكةين كة بة حةديقة  طرنطى تايبةتى خؤى هةية و لَيـرة بـاس لـة خؤثيشـاندان     
دةكةين كة مةمة بة حةديقة  يةكَيكة لة دةسكةوتة طةورةكانى كـة مـةمِرؤ خـةَلكى كوردسـتان ثَيـى ماشـنا       

َيشب مةو ماسةى ثَي نةدراوة و نةبووة، بةآلم مةسةلةى خؤثيشاندانى لةناكاو ديـارة تةسسـي تى   دةبَيت كة ث
جؤراوجؤرى زؤرى بؤ كراوة، بةآلم بةبِرواى من خؤثيشاندانى لـةناكاو دةتـوا  بَلـَيم اليةنـة مةمنيـةكان لـة       

طـا مةمنيـةكان مةسـسوليةتيان    مةسسولية  الدةدا ، كة لة هةمان كاتدا خؤثيشاندانى لةناكاو مةوةية كة دةز
لةسةر نايةَلَى، بؤية خؤثيشاندان مةطةر بـةو شـكلة بَيـت كـة لـة ني امةكـة هـاتووة، بـةبِرواى مـن زيـاتر لـة            
ساَلدى خؤثيشاندةرة، لةبةرمةوةى مَيمة دةبين  لة هةموو وآلتانى دنيا خؤثيشاندان دةكرَيت، ِرَيوِرةلَيكى 

ة، لةهـةرَيمى كوردسـتانيش ثـَيم وايـة مةطـةر بـارو زروسـى هـةرَيمى         ني امى بـؤ خؤثيشـاندان تـةن يم كـراو    
كوردستان لةبةر ضاو بطريدرَيت زياتر ثَيويستمان بةوة هةية كة خؤثيشاندان بة شَيوةيةكى ني اميانة بَيت، 
بةو شَيوة بَيت كة لة ثـرؤذة ياسـايةكةدا هـاتووة، و زيـاتر مةمنيـةتى خؤثيشـاندةران دةثـارَي َى و مةتَلـةبى         
خؤثيشــاندةران وةردةطريدرَيــت كــة اليــةنى ثةيوةنــدار و ماطــادارى ثــَيش وةختــى بــؤ هــةبَيت، خــاَلَيكى تــر    
مةسةلةى مةوةى كة تةجةمو  دوو اليةنة، بةبِرواى من تةجةموعى كؤبوونـةوة تايبةتيـةكان كـة زؤر كـا      

ةيـة، ثَيويسـتة دةزطـا    لة شارةكان بة تايبةتى لة ثايتـةختى هـةرَيمى كوردسـتان كـة كؤبوونـةوةى تايبـة  ه      
مةمنيةكان ماطادار بكرَينةوة بؤ ضاودَيرى كردنيان، ثارَي طارى كردن و مةمنيةتى مةو كؤبوونةوة تايبةتيـة،  
مةوةكةى تريشيان مةسةلةى تةجةمو  يـان خؤثيشـاندانى جةماوةريـة، مةمـة دوو شـتى لةيـةكب جيـاوازة،        

نة لةبةرضاو بطريدرَيت و تةجةموعة تايبةتيةكان كـة لـة   بؤية ثَيشنيار دةكةم و مومَيد دةكةم مةو دوو الية
كؤبوونـــةوة تايبةتيـــةكان، كـــؤنطرةو كؤنفرانســـي حي بـــةكان خـــؤى دةبينَيتـــةوة، مةوةشـــيان تةجـــةموعى 
جةماوةرية كة لة خؤثيشاندانى جةماوةرى طشتى دا خـؤى دةبينَيتـةوة، هـةردووكيان ثَيويسـتى بـة ماطـادار       

كـة  وةزارةتـى نـاوخؤ موكةلـةو دةكـةى بـؤ ثارَي طـارى كـردن و مةمنيـة           كردنةوةى اليةنى مةمنى هةيـة  
 .طرتنيان، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر سةرموو

 :بةِرَي  عمر صديو هةورامى
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

نةوةيةكــة كؤبوو/ بــةِرَي ان خؤثيشــاندان بــة هــةموو جؤرةكانيــةوة مــةو بنــةما طشــتيانةى تَيدايــة، يةكــةم   
لة مةجنامى ِرووداوَيك يـان بارودؤخَيـك هؤكارَيـك دروسـتى دةكـا ،      / ِرَيكخراوة يان نيم ة ِرَيكخراوة، دووةم
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كـاتَيكى ديـارى   / بؤ دروست كردنى ِرايةك دةبَيت، ثَينريةم/ بة هةدةو و بة غةرةز دةبَيت، ضوارةم/ سَييةم
ى تَيـدا مـةجنام دةدرَيـت، مةمـة سـةرةتايةكة بـؤ       كراو هةية بؤ مةوةى كة دروستى دةكـا  و خؤثيشـاندانةكة  

مةوةى لَيوةى ب ينة ناوةوة و تةحديدى مةوة بكةين مايا مَيمة ثَيويست دةكـا  بـةوةى كـة لـة ثَيناسـةكاندا      
خؤثيشاندانى لةناكاوى تَييدا بنووس  يان نةينووس   من بؤ خؤم لة سـةرةتاوة لةطـةَل مـةو ِرةميـة بـووم      

بؤ خؤثيشاندانى لةنةكاو، بةآلم بة تَى ثةِربوونى مةوضةند ِرؤذةى كة ِرابورد لةطةَل  كة ثَيناسةيةك هةبَيت
ِرا وةرطرتنى ثسثؤران و خةَلكانى ضاالك لة بوارى ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان، مـةو بةِرَي انـةى ثَيشـبيش كـة       

ؤ مةو خؤ ثيشاندانة دسةيان كرد، من ضوارضَيوةيةكم نةبينيةوة  بؤ مةوةى كة ثَيناسةيةكى دروست بَيت ب
و مةو بنةمايانةى تَيدا بَيت كة ثَيشب ماماذةم ثَيـى دا، تـؤ خؤثيشـاندان دةكـةى  تـةنها لةبةرمـةوة نيـة كـة         
خؤثيشاندانةكة بكةى، غةرةزَيك هةية كـة خؤثيشـاندان دةكـةى، دواتـر ماماجنَيكـت هةيـة كـة بتـةوَى ثَيـى          

يشاندان دةبَى مةم اليةنانةى تَيدا بَيت بؤ خؤثيشاندانى بطةى، بؤية مةطةر مَيمة ثَيناسةيةك بكةين بؤ خؤث
لة ناكاو بة ماماجنَيكى ديارى كراو بَيـت، تةحديـدى بكـةين مايـا ِرَيكخـراوة يـان نيم ـة ِرَيكخـراوة  جيهـاتى          
مةعنيش ماطادار بكةيتةوة يان مؤَلةتى َد وةربطرى بؤ مةوةى سةالمةتى تـؤ و اليةنـة ثةيوةندارةكـةش كـة     

ى خؤثيشاندان دةكةى هةر دوو التان بثارَي َى، لةكاتَيكى ديارى كـراويش دا بَيـت، يـةعنى تـؤ ِرَيـت      تؤ لة دذ
طرتووة لة خؤثيشاندانى طشتى و ماسايى بةوةى كة لة ضةند كاتَيك دا ناتوانَى خؤثيشاندان بكةى، بةآلم بؤ 

اتى ماسايى و بة كاتى ناماسايى، بـة  خؤثيشاندانى لةناكاو بة كراوةيى هَيشتووةتةوة، بة شةو و بة ِرؤذ، بة ك
ثَيى مةو ثَيناسةيةى كة هاتووة تؤ ِرَي مةدةى بةوةى كة هةر جووَلةيةك بكرَيت بة خؤثيشاندانى لـة ناكـاو   
داى بنَيى و تةواوة، من دةَلَيم مةطةر بِريار درا لةسةر مةوةى كة ثَيناسةيةك هةبَيت بة ناوى خؤثيشـاندانى  

نج خاَلةى كة ماماذةم ثَييدا تَييدا هةبَيت، مةطةر نا لة دةرةوةى مةوة شتَيك نية بـؤ  لةناكاوةوة دةبَى مةو ثَي
خؤثيشاندانى لةناكاو، تؤ بة ثَيى مةم ياساية ِرَى دةدةى كة خـةَلك ميلت امـى ياسـا نـةكا و لـة دةرةوةى ياسـا       

مةطةر خةَلكَيك تةجاوز بكا   ضاالكى بنوَينَى، ناويشى بنَيى ضاالكى مةدةنى و شارستانى، مايا دةكرَيت مَيمة
لةسةر دةوان  بَلَيى وةَلآل تةعديلى دانونةكة بكةوة لةبةرمةوةى تةجاوز هةية، يان خةَلك مـةجبور بكـةى   
بةوةى كة مادام عـام و خـةَلكى طشـتى ثَيـوةى ثابةنـد دةبَيـت، تـؤش ثَيـوةى ثابةنـد بـى، سـةرجنى دووةمـم             

ثَيويستى بةوة هةية كة ثَيناسة بكرَيتةوة، ضونكة ِراسـتة  لةسةر تةجةموعة، من تةسةور دةكةم تةجةمو  
لَيرة غةرةزةكة و وةختةكة دةست نيشان كراوة، بةآلم دةبَيت بـةِروونى مـةوة ديـار بَيـت جيـاوازى ضـية لـة        

 .نَيوان خؤثيشاندان و تةجةمو   زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاوِراز خان سةرموو

 :خؤشناود شيخ اب بةِرَي  هاوِراز
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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لتحقير  غررض   )من سةبارة  بة مةم ماددةية لة خاَلى سَييةم لة ثَيناسةكةى دا لة كؤتاييةكةى كـة دةَلَيـت   
ــةدةسى         ( معررني ولوقررحل معررني   ــوونى ه ــتة ب ــاتر بةرجةس ــؤ زي ــة ب ــر هةي ــةواوكردنَيكى ت ــة ت ــَيم واي ــن ث م

لــةناكاو، مــن ثــَيم وايــة بةِراســتى خؤثيشــاندانى لــةناكاو خؤثيشــاندان، ســةبارة  بــةوةى كــة خؤثيشــاندانى 
زةرورةتَيكة و وادعَيكة و حةديقةتَيكة بةِراستى ناكرَيت مةمِرؤ كة باس لةوآلتان دةكةين لة وآلتـانى تـريش   
هــةمان خؤثيشــاندان هةيــة لــة كاتَيــك و ســاتَيك دا كــة ثَيويســتيةك هةيــة بــؤ مــةم خؤثيشــاندانة، ضــونكة   

ــرت  ــتى ِرَيط ــةوةى       بةِراس ــك كردن ــة بةرتةس ــاندانة وادةزا  ك ــؤرة خؤثيش ــةم ج ــةكردنى م ــا ن ــة ياس ــان ب ن ي
مازاديةكانة، كةبت كردنى مازاديةكانة، بةِراستى خؤ دوورخستنةوةية لةو مةسباب موجبةى كة لة جوملـةى  
يةكـةم و دووةم زؤر بـة جــوانى هـاتووة، سـةبارة  بــةوةى كـة تةجـةمو  بةِراســتى تةجـةموعى طشـتى مــن         

واية مةوة هةر مةم خاَلة البيدرَيت، خاَلى ضـوارةم، ضـونكة مـةم كـؤر و كؤبوونـةوة و سـيمينارانة خـؤى        ثَيم
ثَيناسةيةكى واى بؤ نةكراوة كة بةِراستى ب انرَيت تةجةمو  هةر باسـى تـةبعَيكى عـامى مـةم كؤبوونةوانـة      

امى خةَلكن، مةطةر بـؤ هـةموو   دةكا ، يةعنى بة وردى باس لةوة نةكراوة، جا مةمانة بةِراستى شتى بةردةو
مةوشتانة ِرؤتينياتَيك هةبَيت، مةطةر بؤ هةموو مةو شـتانة ِرؤتنيـاتى ميـدارى بطرَيتـة بـةرةو مـةم شـتانةى        
ــاو و        ــةو م ــةَلَيك ل ــة كؤم ــة ل ــر ِرَى طرتن ــارَيكى ت ــانةوة ج ــةش ديس ــتى مةم ــن دةزا  بةِراس ــرَى م ــةواو بك ت

 .مازاديانةى كة لةم هةرَيمةدا هةية، سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةي  خان سةرموو

 :اجد عثمانبةِرَي  سيوةي  
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

، مادام تةجةموعاتى تَيدا نية (ـ العراق   قانون تنظيم املظاهرات فى اقليم كوردستان)بيداية  لة تةليةى دانونةكةوة بَلَي ، 
وشةيةكى تةجةموعى عام هاتبَيت نابَيت لة ياساكةدا هةبَيت لة هةموو ماددةكـان،  با بَلَي  كؤبوونةوةى طشتى تَيدا نية، هةر 

بـة نيســبة   / لـة تةليةيـةوة تـاوةكو دةطاتـة مةســابى موجبـة، لةبةرمـةوةى بـؤ خـؤى عةكســى دةرارةكانـة، مـةوة يـةك، دوو           
بـوو وةدتـة موعةينةكـة بـؤ     مـةمن دووبـارةى ناكةمـةوة دسـةكان مةطـةر وا     ( لغررض معرني ولوقرحل معرني    )موزاهةرة نووسـراوة  

وةةاصـ    0يـان   9خؤثيشـاندانان هةيـة    10مةوةية بَلَى مةوانةى موزاهةرةى دةكةن و خؤثيشـاندان دةكـةن بَلـَي  سـةعا      
تةحديدى كاتةكةى خؤيان بكةن، مةوة ميعتيادية، بةآلم مةطةر تةحديدى كاتى بؤ بكةى و بَلَيى وةَلآلهى لة سـةعا  مةوةنـدة   

( كـ  ممنـو  مرغـوب   )دةبَي زياتر نةبَيت، تةبعةن مةسةلةيةكى عةرةبى هةية دةَلَيـت   3ـ  1ندة مةو كاتذمَير بؤ سةعا  مةوة
كة هةموو شتى مةمنو  مةرغوبة كة مةتؤ مةنعت كرد لةوانةية مةوانةى خؤثيشاندان دةكةن لة بؤ سـةعاتَيك بيكـةن، بـةس    

ونكة مـةنعت كـردووة رةد سعلَيـك ثةيـدا دةكـا  كـة دةيكاتـة دوو        مةتؤ طوتت سةعا  و نيوَيك بَيت مةوة ميعتياديـة، بـةآلم ضـ   
سةعا ، هةر بة هةوةسى خؤى، مةوة شتَيكة كة مَيمـة مينسـان  و مـةو غةري ةيـةمان تَيـدا هةيـة، بـة نيسـبة  كؤبوونـةوةى          

يشـاندانى لـة ناكـاو    طشتى باسى ناكةم لةبةر مةوةى بة ثَيى تةليةى دانونةكةي بَى، بة نيسبة  خؤثيشـاندانى لـةناكاو، خؤث  
زؤر باس كراو زؤريش تةبيعية، تةبعةن خؤثيشاندانى لةناكاو  دةَلَى رةد سعلى سةريعة، مةمن دةَلَيم مةطـةر مـةنعت كـرد دوو    
رةدسعلى سةريعة نةك يةك رةد سعلـى سـةريع، لةبةرمـةوةى تةَلةبةيـة و مامؤسـتاية و خوَينـدكارة لـة جاميعةيـة و لـة دسـمى           

ى شـةو دةبينـى هةرايـةك ِروو دةدا ، نـاتوانى مـةنعى بكـةى، مـةوة يـةك، مةطـةر مـةو            10نَيك سـةعا   داخلية و خؤثيشـاندا 
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ــةو             ــبةينَى م ــرد س ــاكةى دةرك ــة ياس ــرد ل ــرارى ك ــةمان ميق ــةر ثةرل ــرد و مةط ــايةكة دةرك ــة ياس ــان ل ــة ناكاوت ــاندانى ل خؤثيش
ناتوانَى هي يان َد بكا ، ضونكة يةك و دوو و سـَى   خؤثيشاندانة لةناكاوة بوو حكومة  ناتوانَى هي  بكا ، اليةنى ثةيوةندار

نية، خؤ سةدان تةَلةبةى زانكؤ ناكرَيت زانكؤ سةسَلى بكا ، يان سةدان شوسَير كـة لةسـةر وةرطرتنـى بـةن ين و مةوانـة ناضـَى       
نـةبَيت، بـةس ثـَيم باشـة      بيباتة مةحكةمة و يان س اى بدا ، واب ا  مةسعود نامَينَيت مةو ياساية، تَيـى دا بَيـت يـان تَيـى دا    

مةطةر تَييدا بَيت باشة، مةطةر تَيشى دانةبَيت ياسايةكة هي  مةسعود نابَى، ضونكة مَيمـة ياسـامان هةيـة و بـةس تةتبيقيشـى      
تتكرون مرن عردد    )مـةم تةجةموعـة البيدرَيـت،     (اللجنة املنظمة للتظاهرة والتجم  العرامل )هةمانة ( خامسا)ناكةين، بةنيسبة  

كـةس زؤر   3كـةس يـان    7لةوانةيـة  ( والت يد على مخسـة )سَى مةشخاسةكة باشة، بةآلم نةنووسرَى  (ثالثة اقخاص التقل عن
جيهةى مةعنى ديارى كراوة يةكة ميداريةكان، وةزير و يةكـة  ( سادسا)، بة نيسبة  (التقل عن ثالثة اقخاص)تةبيعية، بةس 

بة من زيادة، مةطـةر البيدرَيـت باشـة، ضـونكة ديـارى كـراوة يـةعنى         0ةى ميداريةكان و داميمقام و ثارَي طار و كَى ية  سةدةر
 .مةوة دووبارةية، شتى تيكراريش واب ا  مةرغوب نية و، زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرطوَل خان سةرموو

 :حسن رضا بةِرَي  سةرطوَل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

اَل كة من دةمةوَى جةختى لةسةر بكةمةوة كة مةوةى خؤثيشاندان زؤربةى دسةكانى من كرا، بةآلم يةك خ
كــة مــاسَيكى دةســتوورى و ياســايية و ثَيشــب زؤر بــاس كــرا، كــة مَيمــة ياســايةك دةردةكــةين بــؤ ِرَيكخســتنى  
خؤثيشاندانة، يةعنى بة ياسايى كردنى مةو ماسةية نةك بـؤ مـةوةى مـةو ماسـة تةديـد بكـةين، خـاَلَيكى تـر         

ددةيـة لةســةر تةعريفةكانـة، بــة نيسـبة  تــةعريفى خؤثيشـاندانةوة، مــةو خاَلـةى كــة بــاس      لةسـةر مــةم ما 
كة لة عةرةبيةكةى نووسراوة مةمة تةنها ِرَيثَيوان دةطرَيتةوة، يةعنى ِرؤيشـ  دةطرَيتـةوة،   ( يسري)دةكرَيت 

ِرَيكخـراوة، يـةعنى    بةآلم لةسةرةتا كة ثَيناسةى كردووة بة جةمع يان كؤبوونةوةيةكى ِرَيكخراو يان نيم ـة 
لغررض معرني و   )مةمة مةطةر مةو كةليمةيةى لةوَيدا البيدرَيت زؤر باشـة، خـاَلى مـةخرييش كـة نووسـراوة      

خؤى مةو كةسانةى كة هةَلدةس  بة خؤثيشاندان كاتى خؤثيشـاندانةكة ديـارى دةكـةن، بـةس     ( لوقحل معني
رد لـةو كاتـة تـؤ تةديـد  كـردووة، لةوانةيـة       تؤ مةطةر كاتَيكت بؤ ديارى كرد وةكو سيوةي  خانيش باسى ك

مةو مةبةستةى هةيةتى كة خؤثيشاندانى بؤ دةكرَيت بةو سةعاتة يان بةو دوو سةعاتة نةيةتة دى، درَيـذة  
بكَيشَى كاتةكةى، لةبةرمةوة مـن ثـَيم باشـة مـةو وةدتـة موعةيةنـةى بـؤ دانـةنرَيت، وة خـاَلَيكى تـريش بـة            

يش لةطــةَلي دام، ضــونكة زؤربــةى مــةو خؤثيشــاندانةى كــة  كــراوة لــة   نيســبة  خؤثيشــاندانى لــةناكاو منــ 
ِرابردوو دووجار مةم عونسوِرةى تيا بووة، بةآلم تةعريفةكـةى بـةم شـَيوةية نـةبَيت كـة داِرَيـذراوة، ضـونكة        
نووسراوة ِرةد وسع ، بةِراستى خؤثيشاندانى لةناكاو مةويش جؤرَيكة لة خؤثيشـاندان، نـةك رةد سعـ  بَيـت،     

ةى كة ترسَيك يان طومانَيـك هـةبَيت لـةوةى مـةم خؤثيشـاندانة كـة بـة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكان هـةموو            مةو
خؤثيشاندانَيك بكرَيت لة ناكاو مؤَلةتى بؤ وةرنةطريَى، مةوةية كة دةَلـَين عونسـوِرى موساجةمـة لـة دانونـدا      

ةم خؤثيشاندانة لةناكاوة يان عونسـوِرى  ديارى كراوة، لة ض كاتَيك داية و لة ض خاَلَيك دا  تؤ دةتوانى بَلَيى م
موساجةمةى تَيداية، بة نيسبة  تةجةموعيشةوة مَيمـة مةطـةر لـة ثَيناسـةى خؤثيشـاندان دا بتـوان  جَيـى        
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مةوة بكةينةوة كة مةو كؤبوونةوانةى كة بؤ مةبةسـتى موزاهةرةيـة لـةو كاتـة مَيمـة ثَيويسـتمان بـةوة نيـة         
مي اسة بكةين بة تةجةموعةوة، وة مي اسةشم بؤ مةوةى مَيمة كة ناوى  دةدَيكى ديكة يان سةدةرةيةكى ديكة

 .، سوثاس(ياساى ِرَيكخستنى خؤثيشاندان)ياساكةمان ناوة 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس تةواو بوو ديـارة هـةموو مـةو بةِرَي انـةى كـة دسـةيان كـرد، زؤر تيكـرار بـوو كـة سـَى سـةعا  و دة             
ماددةدا كـة دينـا مةوةنـدة هةَلـدةطرَى و زؤر طرنطـة، بؤيـة مَيمـةش مـةجاملان دا،          دةديقةية، يةعنى لة يةك

بةآلم تكاية بؤ داهاتوو تيكرارى هى يةكبى نةكةن، دةتوان  ثشتيوانى َد بكةن، هـةموو تةوةرةكـة لةسـةر    
تـةعريفى  / موزاهـةرةى لـةناكاو هـةبَيت يـان نـةبَيت ، سـىَ      / ناوةكةى ضى بَيـت، دوو / سَى بابة  بوو، يةك

خوشـك و بـراى مَيمـة دسـةيان لةسـةرى       32تةجةموعةكة بكة، يةعنى لةسةر مةم سَى خاَلة دةسوِرايةوة و 
كرد، جَيطةى ِرَي ة، مَيستا سةعا  دوو و دة دةديقةية، وةآلمدانةوةى جةنابى وةزير و ليذنةكان دةهَيَلينةوة 

ةوةو دووبـارة  لَيرة كؤدةبين 11و سبةى سةعا  بؤ دانيشتنى داهاتوو، بؤ مةوةى زياتريش بريى َد بكةنةوة 
 .بة خواتان دةسثَيرم

                                                                                                                                                                            
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارس ن باي  الاعي            .د                       ست ابد عبداه  سر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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 ثؤزش
 

لـة دسـةكاني مةنـدامي ثةرلـةماني     ( 12)دَيـري  ( 019)و لةالثةِرة ( 22)لة ثرؤتؤكؤلي ذمارة 
شـةهيدي سـةركردة هـةبووة كـة     ) دا بة هةَلـة هـاتووة   ( ظعبداةافشَيرزاد )كوردستاني بةِرَي  

ــاتووة بــؤ ثَيشــمةرطايةتي خــ    شــةهيدي )راســتةكةي مةوةيــة  ..........( ؤَلم ســِرَي داوة ثَيــي  ه
 .........(سةركردة هةبووة كة هاتووة بؤ ثَيشمةرطايةتي خؤم ضةكم ثَيي داوة 

 .بؤية داواي لَيبوردن لة مةندامي بةِرَي  دةكةين

 


