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  (12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 2/00/2101 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  يرؤذ ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  0/11/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(12) ذمارة

 :بةرنامةي كار
ي 1220ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

خـولي   ي(12)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 0/11/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)ةَلبذاردن لة كات سَييةمي ه

 :بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي خؤثَيشاندان و كؤبوونةوة طشـتيةكان لـة   -1

 .عَيراق -هةرَيمي كوردستان 
بووكردنةوةي ر اطرياواني بَي ثاسـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي     خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي قةرة -0

 .عَيراق -كوردستان 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمش خ ــذاردنش س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةش خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانش دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ش بةرنامةي كار(0/11/0212)ي دانيشنت ش رؤذ(12)طرَيداني يةكةمش ذمارةي دانيشنت 

ــة    ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــارة    ( 02)ي مــاددة (1)ب ــةير ةوي نــاوخؤي ذم ــة ث ــةمواركراوي ســاَلي  (1)ل ي ه
ــتان  (1220) ــةماني كوردس ــاري      -ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ي ثــَين نيــوةر ؤي ر ؤذي ســَي شــةممة  (11)لــة كــات  ي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن (12)دانيشــتين ذمــارة 
 :دا بةو شَيوةية بَيت(0/11/0212)ر َيككةوتي 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي خؤثَيشاندان و كؤبوونةوة طشـتيةكان لـة   -1
 .عَيراق -هةرَيمي كوردستان 

دنةوةي ر اطرياواني بَي ثاسـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي     خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي قةرةبووكر -0
 .عَيراق -كوردستان 

اَيستا بؤ خاَلي يةكةمي بةرنامةي كـارش داوا لـة ليذنـةكاني ثةيوةنديـدار دةكـةمش ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي         
ين ناوخؤ و ليذنةي مايف مرؤظ و ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةني كةرةم بكةن بـؤ شـوَيين خؤيـانش زؤر بـةخَيرهات    
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بةر َيز وةزيري ناوخؤ رَيزدار كـاك كـةريس سـنياري دةكـةينش خؤشـ اَلل كـة لةطـةَلمان بةشـدار دةبَيـت زؤر          
بةخَيرهاتنش بةر َيزانش دوَييَن لةسةر ماددةي يةكةم موداخةلةي رَيزداران اةنداماني ثةرلةمان زؤر بة تَيـرو  

ة وةاَلمي اةنداماني ثةرلةماني بةر َيز بدةنةوةش تةسةلي تةواو بووش اةمر ؤ داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةينش ك
 .ثاشان رةاي جةنابي وةزير وةردةطرين بؤ اةو ماددةيةش ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خوشك و برايامن اةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان
ــيَن  لــةماني بــةر َيز قســةي كــردووةش بــةاَلم قســةكاني هــةمووي زيــاتر   اةنــدامي ثةر( 35)بةحةقيقــةت دوَي

ضـؤن خـيال    / دووبارة بووش من دةتوامن اةو قسـانة لةضـةند خاَلَيـك بةر اسـ  كـؤ بكةمـةوةش خـاَلي يةكـةم        
نةكـةش يـان   اايـا لـة قانو  ( التيمـ  الاـام  )هةبوو لةسةر ااس  ليذنةكان بةنيسـبةت وشـةيش يـان دةسـتةواذةي     

يان نَينت؟ بةر اس  اةمة هةمان بؤضوون لةناو بريوبؤضووني رةاـي اةندامـةكانين    كة بَينتشلةناوي قانونة
هةبووش بؤية اةمر ؤ ثَيويستة اَيمة اةو مةسةلةية بة دةنطدان يةكال بكةينةوةش اايا تةجةموعاتي عام لةناو 

 .قانونةكة بَيت؟ يان نةبَينت؟ اةمة خاَلي يةكةم بوو
تي ثَيدرا موزاهةر ةي لةناكاو بووش واتا خؤثيشانداني لـةناكاوش اـةوين ضـؤن لةسـةر     كة ايشارة/ خاَلي دووةم

ااس  ليذنةكانش هةرضوار ليذنةكان خياليف لةسةر بووش بةهةمان شَيوة لـةناو ثةرلـةمانين خـياليف لةسـةر     
شانداني لةناكاو هةبووش كة هةندَيك لة بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان ثَييان وا بوو ثَيويستة مةسةلةي خؤثي

 .لةناو ياساكةدا جَيطري بكرَيتش ببَيت بة ماددةيةكي ايزايف
كـة ايسـارة كـرا اـةوة بـوو بةر اسـ  مةسـةلةي جيهـاتي مـةعين بـووش كـة هـاتووة لـة ز ـين               / خاَلي سـَييةم 

ي اـةو  تةعاريفش اةو جيهاتة مةعنية هةندَي بةر َيز ثَييان وا بوو ثَيويسـت ناكـاتش بـةاَلم بـؤ تـةوزيح كردنـ      
اجلهات املعنية ذات العالقة املباشرة مبطالب  املظاباير     )مةسةلةية جيهاتي مةعين مةقصود اةوةية دةَلَيت 

ش واتا جيهاتي مةعين وةزارةتـي نـاوخؤ نييـةش جيهـاتي مـةعين اـةو اليةنةيـة كـة ثةيوةنـداري          (او املظجمعني
قيــادةي موتــةزاهريين دةكــاتش اــةوانن  كَيشــةكةيةش اــةو ليذنةيــةي كــة تةمســيريي موتــةزاهريين دةكــاتش يــان

مةسةلةن دةضنة الي اةو جيهةتةي كة كَيشةكة ثةيوةندي بةوانـةوة هةيـة بـؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـةكةش       
نةك وةزارةتي ناوخؤ بَينتش كة هةندَيك بةر َيزان تةفسرياتيان بؤ كردش جطة لةوةش يـةك لـةو خااَلنـةي كـة     

ة هـاتووة دةَلَيـت ليذنـةي تـةنزيس و موزاهـةر ة لـة سـَي كـة  زيـاتر          ايسارة كراش بةر اسـ  اـةوة لـة ثرؤذةكـ    
نةبَيتش بةاَلم موقتةرةحي هةرضوار ليذنةي هاوبةش اةوة بووش كة سَي كة  كةمةش بةالي كةم لةنَيوان سَي 
كة  تا ثَينج كة  بَيتش اةمـة موقتـةرةحي هةرضـوار ليذنةيـةش بـةاَلم لَيـرة دوَيـيَن هةنـدَيك لـة بـةر َيزان           

نداماني ثةرلةمان ايشارةتيان بةوةداش كة دةَلَيت لة سَي كة  كةمرت نـةبَيتش بـةاَلم سـةقفي اةعاليةكـةي     اة
مةفتوح بَيتش اينيا دة بَيتش ثازدة بَيتش بيست بَيتش اةمة بةالي اَيمة واريد نييةش دةبَيت لَيـرة بـؤ اـةوةي    

نــةك وةهــا بــابرَيَيل ســةقفي    تةحديــدي مةســيووليةتةكة بكــرَينت لــة حــدودي ثَيــنج كــة  مةعقولــةش        
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اةعاليةكةي مةفتوح بَينتش بيست بَيتش سي بَيتش يان ثازدة بَيتش بؤية اَيمة اةوةمان ثَي باشةش بةنيسـبةت  
تةعريفي موزاهةر ةش اةوة تةباةن ايمكان هةية اةطةر هاتينة سةر تةعريفةكة ليذنةي نـاوخؤ بابـةتَيكي   

نايي اةو تةعريفانةي كة دةكرَينتش ثَيشي اةم فةقةرةية اَيمة هةبَيت بؤ تةعريفي موزاهةر ةكة لةسةر رؤش
دةتوانل كة هاتينة سةر اةو بابةتة رةاي خؤمان بدةين لةو مةسةلةيةش اةمة كورتةي اةم خااَلنة بـوو كـة   
دوَييَن بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان ايشارةتيان ثَيداوش اياتريازاتيان هةبوو لةسـةريش اَيمـةش رةدمـان بـةو     

 .شَيوةيةيةش دوا رةاين رةاي بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةر َيزانش ليذنةي ياسايي بؤضوونَيكي تر هةبوو داوا كرا ضةند ثرةنسيثَيك دابنرَيتش رةايتان لةسةر اةمة؟
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َلي حازري لة ماددةي تةعاريف داينش ايمكان هةية كة هاتينـة سـةر مـاددةي دووةمش ثَيشـي مـاددةي      اَيمة حا

دووةم اةو ثرةنسيثانةي كة اَيستا لةالمانة خبةينة رووش ضونكة اةوة ثةيوةندي بة تااريفةوة نييـةش بـةَلكو   
مةسـةلةن شـتَيكي لـةو بابةتـة     ( يبة  هدف يذا القانون اىل حتقيق املبادئ الدسبظوي ة ات  )ايمكان هةية برَيَيل 

 .ايمكان هةية اةوة لةوَي موناقةشة بكرَيت و دوا رةاي لةسةر بدرَيتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايت لةسةر اةو موداخةالنةش كةرةم بكة
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريس سنياري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي لَيبووردن دةكةمش كة دوَييَن حازر نةبووم لَيرة كة اةو موناقةشاتانة بووش بةنيسبةت اـةو  تةبياي من داوا

اــةوةي كــة هــاتووة لــة مــةتين  ( التيمــ  الاــام)خااَلنــةي كــة بــةر َيز كــاك شــَيروان باســي كــردش بةنيســبةت   
ةي لــةناكاوش مةشــروعةكةي اَيــوةي ثةرلــةمانش اَيمــة مــوافقل لةســةري شــتَيكي باشــةش بةنيســبةت موزاهــةر  

ش كة بوو بة جةم  مونةزةمش ماناي واية ثَيويس  (مجع منام)تةبياي تةعريفي موزاهةر ةي لةناكاو دةَلَيت 
بة كات هةيةش تا خةَلك كؤ دةكاتةوةش اةهدايف موزاهةر ةكة اةوانة هـةمووي ديـار بكـاتش اينيـا موزاهةر ةكـة      

 .بكاتش اةمة يةك
كاو بكــةينش اــةي اـةم قانونــة بؤضــية؟ كـة اَيمــة داواي اــةم قانونــةمان   اةطـةر اَيمــة موزاهــةر ةي لـةنا  / دوو

كردووة بكرَيتش بؤ اةوةي اةم شتة تةنزيس بكرَيت بة ياسـاش اةطـةر بـووة موزاهـةر ةي لـةناكاوش مانـاي وايـة        
 .اةم ياساية ثَيويست ناكات

اي اَيمة شتَيكي باشةو موافقل كة لة ثَينج كة  ثَيك بَيتش يان لة سَي كة  ثَيك بَيتش بة رة/ خاَل سَييةم
لةسةريش اةو خااَلنة بوو كة باسس كردش زؤر سوثا ش ثاشان لةكاتي موناقةشـةش اةطـةر شـتَيك هـةبووش اَيمـة      

 .موداخةلة دةكةينش سوثا 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــةش اةوانــة زؤر سـوثا  بــؤ جــةنابتش ليذنــةي ياسـايي رةايــةك هــةبوو كــة موزاهـةر ةش ايــزر ا ش اــةماكن عا   
 .تةعريف بكرَينةوةش لةسةر اةوانة اةطةر روون كردنةوةتان هةبَيت بؤ اةندامانش كةرةم بكة

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

قبانون  نابيم   )بة رةاي مـن يةكـةم خـاَل دةبَيـت ثَيناسـةي ياسـاكة يـةكال بكرَيتـةوةش واتـا نـاوي قانونةكـة            
بَيـتش اـةوة   ( قانون  نايم املابايرات والظجمعبات العامبة   )بَيتش يان ( العراق –اقليم كويدسظان  املاايرات يف
 .خاَلي يةكةم

بةنيسبةت موزاهةر ات لة فةقةرةي سَي تةعريفَيك كـراوةش بـةاَلم اـةو ثَيشـنيارانةي كـة دوَيـيَن كـراش قسـةي         
شبه منام م  الناس  سب  شكب س سبلم     مجع منام او )زؤري لةسةر كرا تةعريفةكة بةو شَيوةية دةبَينت 

يف امليباد   و الكبوايو و اتمباك  العامبة لوقب  معبني  هببدف اىل علبق يحد لباق موغبد لظنيقيبق  بر  معببني            
 (.اتضراب، الظجمع العاق، ااتلظصاق)و كمس 

/ زيرش ثانيـاً و/ اواًل)لةبةر اةوة ثَيشنيار دةكةين اةم دوو خاَلة بدرَيتة دةنطدانةوةش ضونكة فةقةرةي يةكةم 
اةوانــة هــيَ كَيشــةمان لةســةر نييــةش اةوانــة بــةكؤي دةنــ  ثةســند كــراوة لــة راثــؤرتي    ( الوحــدة االداريــة

 .هاوبةشش كة لةاليةن هةرضوار ليذنة ثَيشكةش كراوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة وةردةطرَيـتش لـةوةي كـة    بة  خاَلَيكي تر هـةبوو كـة تةجـةموي جيـا بكرَيتـةوة لـةوةا شـَيوازي موزاهـةر         
 .كؤمةَلطاي مةدةني دةيكةنش كاك شَيروان كةرةم بكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة رةاي اَيمة هةروةكو لـة ثرؤذةكـةش هـاتووة خـؤي بةشـَيكة لـة موزاهـةر ةش        ( الظجمعات العامة)بةنيسبةت 
ــةنها   ــةنهاو ت ــةاَلم ت ــةش ب ــان موزاهةر ةي ــة       ي ــةوة اَيم ــاش ا ــةريش ث ــة س ــة دَيين ــة ك ــةرقي هةي ــوَينةكانيان ف ش

و سبظنن  مب  اغ باق يبذا     )ماددةيةكمان هةية لة ااخريي دةَلـَيل اـةو ياسـاية ايستيسـناااتي تيايـة دةَلـَيل       
 احلمببالت)ش ايزافــاتين هةيــة مةســةلةن (القبانون املناسبببات الوةنيببة، املناسبببات القوميببة، املناسببات الد نيببة  

ش اةوانـة  (املبدن   اجملظمبع  ملنامبات )ش با برَيَيل دةتوانل ايزافـةي بكـةين   (النقافية النكاةات)يان ( خاشيةاتنظ
هةمووي موستةسنانة لةوةي ض موزاهةر ة مشوليان دةكاتش ض تةجةموعاتين مشوليان دةكاتش تةوةجوهةكـة  

زةقي بكةينةوةو طفتوطؤي لةسةر  بةو شكريةيةش ايمكان هةية كة هاتينة سةر اةو ماددةية اةو خااَلنة لةوَي
 .بكةينش بؤ اةوةي بر يارَيكي طوجناوي لةسةر وةربطرين لةاليةن ثةرلةمانةوةش زؤر سوثا 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي يةك و دوو مادام خياليف لةسةر نييةش بيهَيرَينش ( وثانيًا اوًت)بةر َيزانش ليذنةي ياسايي بؤ خاَلي يةكش 
ةر اةوةي كة خيال  هةية يةكال بكرَيتةوةش ثاشان اةوةش لةطةَل ماددةكة بيخةينة دةنطدانةوةش اَيستا لةس

 .ليذنةي ناوخؤ كةرةم بكة
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـة  اَيمة لةسةر كؤبوونةوةي طش  لةطةَل ليذنةي ياسـايي تةقريبـةن كـؤك نـل لةسـةر اـةو مةسـةلةيةش ايَ       

ثَيمانواية ثَيشرتين ناوي ياسايةكة داوامان كرد بوو نـاوي ياسـايةكة بـةناوي رَيكخسـ  خؤثيشـاندان بَيـتش       
كؤبوونةوةي طش  البدرَيتش كؤبوونةوةي طش  تةنها تةعريف بكرَينتش اةو كؤبوونةوانةي كة دةكـرَين بـة   

ف بكرَيـتش اةطـةرنا كؤبوونـةوةي    غةرةزي خؤثيشاندان بنش اةوةي بة غةرةزي خؤثيشـاندانةش اـةوة تـةعري   
طش  تَيدا نةبَينتش اَيمة رةايمان واية وةكو ليذنةي ناوخؤ كؤبوونةوةي طش  البربَيتش ضونكة اَيستا دةيان 
رَيكخراوي كؤمةَلطةي مةدةنيمان هةية لة كوردستان هةموو رؤذَي كؤبوونةوةي خؤي دةكاتش اـةوة دةضـَيتة   

دام لة ياساكة كؤبوونةوةي طش  دَيتش اةوانة ثَيويسـت بـةوة ناكـاتش بـة     ضوارضَيوةي اةو ياسايةش ضونكة ما
رةاــي مــن البــربَينتش تــةنها هــةر كؤبوونةوةيــةكي طشــ  كــرا اةطــةر بــة غــةرةزي خؤثيشــاندان بَيــتش اــةوة  

 .تةعريف بكرَينتش باقيةكةي تر البربَيتش كؤبوونةوةي طش  تَيدا نةبَيتش زؤر سوثا 
 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

ليذنةي ياسايي اَيستا موداخةلةي اةنداماني ثةرلةمانش اةوانةي ثَيويستة خبرَيتة دةنطدانش صياغةي بكـةن  
ــةو           ــونكة ا ــاوخؤش ض ــةي ن ــةوةي ليذن ــاييش ا ــةي ياس ــو ليذن ــان وةك ــةوةي خؤت ــةوةش ا ــياغة خبوَيندرَيت و ص

وةش ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةنين ايختيالفاتانة دةبَيت لةناو ثةرلةمان حةسس بكرَيت و خبرَيتة بةردةنطدانة
لةسةر اةو ماددةية كة خيالفتان هةية هةر كة  صياغةكةي خؤي بـةوازحي ديـار بَيـت و خبوَيندرَيتـةوةش     

 .يةكش يةك بدرَيتة دةنطدانةوةش كةرةم بكةن
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش داواكـارم لـة جـةنابتان    (العبراق  –اايرات يف اقلبيم كويدسبظان   قانون  نايم امل)سةبارةت بةناوي قانونةكة 

 .خبرَيتة دةنطدانةوةش عةجةبة ناوي قانونةكة بةو شكرية بَيتش يان بطؤر درَيت
 :دانا سايد صؤيف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اسـاي رَيكخسـتين   اَيمة وةك ليذنةي كؤمةَلـةي مـةدةني و وةك ليذنـةي نـاوخؤش باسـي كـردش تـةنيا نـاوي ي        

 .خؤثيشاندانةكان بَيتش ثَيويست ناكات هةرَيمي كوردستاني تَيدا بَيت



 10 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( مي كوردسـتان ياسـاي رَيكخسـتين خؤثيشـاندان لـة هـةريَ     )اَيمة وةك ليذنةي ناوخؤ وامان ثَيشنيار كـردووة  

 .بَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي مايف مرؤظ
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزانش اةم ياساية بؤ هةرَيمي كوردستانةش واتا مةسةلةكة حاصل تةحصيريةش اَيمـة لةطـةَل ليذنـةكاني تـر     

 .ن بَيترَيككةوتل كة ناوي ياساي رَيكخستين خؤثيشاندا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةوة نة يةكةم ياساية اَيمة دةريدةكةينش نة ااخري ياساشـةش بـةاَلم اةطـةر سـةيري هـةموو ياسـاكان بكـةينش        

ايةش ياساي خؤثيشاندان لـة هـةرَيمي كوردسـتان    ناوي هةرَيمي كوردستاني ثَيوةيةش اَيمة ثَيمان باشة اةو ياس
بَيتش ايشارةت بةو خصوصية بدرَيتش كة هةرَيمي كوردستان تايبةمتةندي خؤي هةيـةش ياسـاي موزاهـةر اتي    

 .خؤي هةيةش نةك بةشَيوةيةكي طش  مبَينَيتةوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي بــدةينش يــةعين لةطــةَلي بَيــت زؤر زؤر تةبيايــةش اةطــةر  هــةرَيمي كوردســتانش هــةرَيمي كوردســتانة بــؤ ال 
 .بؤضوونةكانتان يةك خبةنش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش تكاية

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

 (.العراق –قانون  نايم املاايرات يف اقليم كويدسظان )
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيتان لَي بووش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية بـةو شـَيوةية بَيـت تكايـة دةسـ  بـةرز       بةر َيزانش طو
بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيستا 
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دةنطدانـةوةش ضـونكة خـياليف    خاَلي يةك و دوو تةصوي  جـارَي لةسـةر ناكـةين لةطـةَل ماددةكـة دةخيةينـة       
لةسةر نييةش هةموو بةر َيزانين لةناو ثةرلةمان خيالفيان لةسةر نييةش خاَلي سَي كة خياليف لةسـةر هةيـةش   

 .بؤ اةوةي يةكاليي بكةينةوةش فةرمووش كةرةم بكة كاك شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةش عةجةبة لةناو قانونةكةدا مبَينَيتش يان نةمَينَيتش بةر استين لَيـرة رةاـي جيـا    مةسةلةي تةجةموعي عام

جيا هةيـةوش هـةر رةايـةكين موحتةرةمـةش اَيمـة لةطـةَل ليذنـةي نـاوخؤ بةر اسـ  دةردةشـةكمان كـردووةش            
ن جيايةش اـةو  برادةرانين ااطادارنش اَيمة ثَيمانواية تةجةموعي عام بةشَيكة لة موزاهةر ة تةنيا شوَينةكانيا

لة شةقامةكان دةبَيتش اةوين لةشوَينَيكي موحـةدةد دةبَيـتش بؤيـة اةطـةر تةجـةموي عـام لـةناو قانونةكـة         
نةيةتش تةنها لة تةعريفي موزاهةر ةكة بَيتش اَيمة ثَيمان باشةش تـةنها نـاوي تةجـةموعي عـام لـة تـةعريفي       

ــت لــة   ب( الظجمببع العبباق، واتضببراب، واتلظصبباق )موزاهــةر ة دةكــةين  َيتــة نــاو قانونةكــةش بــؤ اــةوةي بتوانرَي
تةجةموعي عامين اياتيبار بكرَيت بةشَيك لة موزاهةر ةش بةاَلم لةطةَل جياكردنـةوةو رَي و شـوَينةكاني وش   

 .زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صياغةكةي خبوَيننةوة
 :بةر َيز عوني كمال سياد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مجع منام او شبه منام م  الناس  س  شك س سلم  يف املياد   والكوايو و اتماك  العامة : املاايرة: ًاثالن)

 .(اتضراب، الظجمع العاق، اتلظصاق)لوق  معني  هدف اىل علق يحد لاق موغد لظنيقيق  ر  معني و كمس 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ رةايتان
 :ود عبداهللبةر َيز امساعيل حمم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش ثشتطريي ليذنةي ياسايي دةكةينش تةنها اةوة ايزافة بكرَيت بؤ غةرةزي خؤثيشاندانش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةني

 :دانا سايد صؤيف.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَل ليذنةي ناوخؤ نزيكةش اةطةر كؤبوونـةوةي طشـ  قـةرارة جَيطـاي بـؤ      اَيمةش تةقريبةن رةايةكةمان 
بكرَيتةوةش دةبَيت دياري بكرَيت اةو كؤبوونةوةي طش  مةبةستمان ضيةش يةعين حةصر بكرَيتش تةنيا اةو 
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َيل كؤبوونةوانة بطرَيتةوة كة غةرةزي موزاهةر ةي تَيدايةش هيَ اةوةيةكي تـر نةطرَيتـةوةش لةوانةيـة بـا بريَـ     
كؤبوونةوةي سةقايف هةبَيتش لةوانةية ش  تر هةبَيتش تةجةموعاتي زؤر لة بابةتي تر هةيةش اـةوةي اَيمـة   
صياغةمان كردؤتةوة كؤبوونةوةي طش  اـةو كؤبوونةوةيـة كـة رَيـك دةخرَيـت بـؤ هَينانـةدي مةبةسـتَيكي         

بَيت بـؤ شـوَينَيكي ديـاري كـراوش بـؤ      دياري كراو بة ااماجني خؤثيشاندان نار ةزاييش كة بؤ جَييةكي طش  هـة 
 .كاتَيكي دياري كراوش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان كةرةم بكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبياي اَيمة لةسةر اةوة كؤكل كة تةجةموي اـةوةي كـة تـةعريف كـراوة بةشـَيكة لـة موزاهـةر ةش اـةوة ال         
 .موجيمي نييةش اةوة يةك

ش حةز دةكةم اةوة بزانن موزاهةر ة نييةش بةاَلم كةي لة مةساري خؤي دةرضوو و (اتضراب واتلظصاق)بةاَلم 
 .هاتنة سةر جادةو شةقامةكانش اةو وةخ  سيفةتي موزاهةر ة وةردةطرَيتش اةوة دوو

دوايـَي برَيـَيل   ( الظجمع لغبر  الظاباير  ) هيَ ماناين نيية بنووسل كة قةوسةكةي دةكةينةوة برَيَيل/ سَي
 .ش زؤر سوثا (اتضراب)دوايَي برَيَيل نوقتة ( االعتصام)نوقتة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك زانا نوقتةي نيزامي هةية

 :محة كريس يؤوف زانا.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـةي نـاوخؤ كـة بـا  دةكـاتش ضـونكة لـة ثَيناسـةي         تةنها نوقتة نيزاميةكـةم لةسـةر اـةو خاَلـة بـوو بـؤ ليذ      
ــراوة (  ابباير) ــريمي )نووس ــكل س ــري بش ــةو     ( يس ــة ا ــةش بؤي ــا هةي ــتين تي ــةش رؤيش ــةيري تياي ــيفةتي س ــا س وات

تةجةموعة اةطةر سيفةتي سةيري تَي نةكةوَيت موخالف دةبَيت لةطـةَل ثيناسـةكةداش بـةاَلم اـةو صـياغةي      
ش اـةوة دةكرَيـت لـة ز ـين اـةو قانونـة جَيطـاي بـؤ         (لغر  الظاباير  اذا كان الظجمع)كاك شَيروان باسي كرد 

 .بكرَيتةوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ااخري صياغة خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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او شبه منام م  الناس  س  شك س سلم  يف املياد   والكوايو واتماك  العامة مجع منام : املاايرة: ثالنًا)
الظجمع العاق لغر  الظااير، )لوق  معني  هدف اىل علق يحد لاق موغد لظنيقيق  ر  معني و كمس 

 .(اتضراب، اتلظصاق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ موالحةزةي هةية كةرةم بكة
 :يل حممود عبداهللبةر َيز امساع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيمان باشة بةو شَيوةية بَيتش طؤر يين ثَيناسةي خؤثيشاندان بؤ كؤبوونةوةيةكي رَيـك و ثَيكـةش يـان نيم ـة     

 رَيك و ثَيكةش بةشَيوةيةكي ااشتيانة لة طؤرةثان و شةقام و شوَيين طش  
يةكي طش  يةكطرتوو بؤ بةديهَيناني ااماجنَيكي ديـاري  دةر ؤنش يان دةوةسنت بة مةبةس  دروست كردني را

 (.خؤثيشاندانش مانطرتن)كراوش كة اةم شَيوازانة دةطرَيتةوة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ خيالفتان نيية؟ كاك بورهان نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يارةكةم اةوةيـة لـة رووي لوغةويـةوةش لـة رووي مـةفهومي سياسـي و قانونيـةوةش لـة ض قاموسـَيكي          مـن ثرسـ  

سياسيدا هةية؟ من داواكارم ثرسيار لة خوبةر اي زمان بكةنش تةجةموي و ايزرا  و اياتيصام بة موزاهةر ة 
نيةكةيـةوةش لـة رووي   ببذَيرَيتش من داواكارم لة خوبةر اي زمـان بثرسـنش لـة رووي تـةعريفي سياسـي و قانو     

مةفهومي سياسي و قانونيةكةيةوةش لة رووي لوغةويةوةش اايا تةجةمويش ايزرا ش اياتيصام موزاهةر ةية؟ لة 
 .قاموسي سياسيدا ش  وا هةية؟ سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان كةرةم بكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موزاهـةر ة نييـةش بـةاَلم اةطـةر لـة مةسـاري خـؤي        ( اتضبراب، اتلظصباق  )سةرةتاش ايشارةمت ثَيداش طومت  من
( 13)دةرضووش هاتة مةيدانةكان و شةقامةكان اةوة اياتيبار دةكرَيت بة موزاهـةر ةش كـاك بورهـان مـاددةي     

ش خؤ لة خؤمشان نةهَيناوةش لـة  خبوَينَيتةوة بزةبت ايشارةت بةوة دةداتش نةك لة مةسةلةي قامو  و اةوانة
 .ثرؤذةكةدا هةيةو غةرةزي تةزاهوريشمان زياد كردش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيستا ااخري صياغة لةطةَل اةو تةعديريةي خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مجع منام او شبه منام م  الناس  س  شك س سلم  يف املياد   والكوايو واتماك  العامة : املاايرة :ثالنًا)
الظجمع العاق لغر  الظااير، )لوق  معني  هدف اىل علق يحد لاق موغد لظنيقيق  ر  معني و كمس 

 (.اتضراب، اتلظصاق
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ      بةر َيزانش دةخيةمة دةنطدانةوةش ك
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراش بؤ خاَلَيكي تـري خـياليفش زؤر سـوثا ش بـةر َيزانش     

ةكـةش  نوقتةيةك هةبوو كة مةجوعةيةك لة اةنداماني ثةرلةمان داوايان دةكرد لـةناكاو هـةبَيت لـةناو قانون   
اةو موزاهةر انة حـةقي ثـَي بـدرَيت و مشـولي نـةكاتش مةةوعةيـةكين لةطـةَل اـةوة بـوون بـة عةكسـةوةش            
اَيستا هةردوو صياغةكة خبوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش ثـَين اـةوةي بـر ؤين لـةناكاو هـةبَيتش      

 .يان نةبَيت دةخيةينة دةنطدانةوةش كاك زانا كةرةم بكة
 :محة كريس يؤوفا زان.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةعين تازة لةسةر اَيمة بوو بة ايريزامش لةبةر اةوةي لة ثَيناسةي كة تَيثةر ين نووسراوة موزاهةر ة بريتييـة  

ش بـةاَلم دةبَيـت جةماَيكيشـمان هـةبَيت غـةيري مونـةزةم بَيـتش كةواتـة تـؤ          (مجع منام او شببه مبنام  )لة 
ت هةبَيت كة جةماَيكيشـت هةيـة غـةير مونةزةمـةش كةواتـة دةبَيـت لـةناو ياسـاكةدا         دةبَيت بة فياريي شتَيك

ش لـة  (اما مجع منام او شبه منام او مجع    منام) جَيطةي موزاهةر ةي لةناوكاو بة اييباري بكرَيتةوةش
 ............رووي دةستووريشةوة تةنانةت هةندَيك جارش ببوورة سةرؤكي ثةرلةمانش 

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
اَيستا كة ومتان ناكاو هةبَيتش يـةعين غـةيري مونةزةمـةش اـةوجا دَييتـة سـةريش بؤيـة دةخرَيتـة دةنطدانـةوةش اَيسـتا كـَي لـةو             

بـةر َيز لةطةَلـة كـة خؤثيشـانداني لـةناكاو      ( 40)بةر َيزانة لةطةَل اةوةية خؤثيشانداني لةناكاو هةبَيت دةس  بـةرز بكاتـةوة؟   
كـة  لةطـةَل اةوةيـة كـة     ( 50) ش كَي لةطةَل اةوةية كة خؤثيشانداني لةناكاو نةبَيت دةس  بةرز بكاتةوة؟ هةبَيش زؤر سوثا

خؤثيشــانداني لــةناكاو نــةبَيتش بؤيــة بةزؤرينــةي دةنــ  خؤثيشــانداني لــةناوكاو نابَيــتش ثةســند كــراش خــاَلي تــرش كــةرةم بكــة   
 .بيخوَينةوة

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز
 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
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لــةناو قانونةكــةش ضــونكة ايزافــة كــرا لــة ( التيمــ  الاــام)ثَيشــنياري وا هــةبوو كــة ايرينــا كردنــي تــةعريفي 
 .فةقةرةي سَييةمش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .يةعين خاَلي ضوار الب َيتش كاك شَيروان كةرةم بكة( التيم  الاام)بةر َيزانش ثَيشنيارَيكين هةية كة 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة لةطةَل الضووني تةعريفةكةينش بةاَلم لة قانونةكة زؤر دووبارة بؤتةوةش دةبَيت لة هةر شـوَينَيك نـاوي   
 .هات اَيمة ضاكي بكةينةوةو لةغوي بكةينةوةش اةوة تةنها بؤ تةوزيح بووش زؤر سوثا 

 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
 .يةعين ثَيشنيار هةبوو كة خاَلي ضوار ايرينا بكرَيتش رةايتان لةطةَلي

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة لةطةَل ايرينا كردني تةعريفةكةينش ضونكة لة ز ين تةعريفي موزاهةر ة اَيمة تةجةموعي عاممان داخيـل كـردووةش زؤر   
 .سوثا 
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةني
 :دانا سايد صؤيف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمةش لةطةَل اةوةداين كة كؤبوونةوةي طش  البدرَيت لةناو ياساكةداش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ا بكرَيــت دةسـ  بــةرز بكاتــةوةش زؤر  بـةر َيزانش دةخيةمــة دةنطدانـةوةش كــَي لةطــةَل اةوةيـة خــاَلي ضـوار ايرينــ    

 .سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  خاَلي ضوار ايرينا كراش فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنـةي موزاهـةر ة زيـاد بكرَيـتش بـةاَلم اَيمـة        تةباةن بةنيسبةت خاَلي ثَينيةمش دوَييَن هةنـدَيك ثَيشـنيار هـةبوو كـة ذمـارةي     

هةرضوار ليذنة رَيككةوتل لةسةر اةوةش كة ذمارةي مونةز ي موزاهةر ةكة لة سَي كةمرت نةبَيت لة ثَينيين زياتر نةبَيت بؤ 
انــةوةش زؤر كــؤنرتؤل كردنــي موزاهةر ةكــةو ثاراســتين موزاهةر ةكــةش بؤيــة حــةز دةكــةين رةاــي هةرضــوار ليذنــة بدرَيتــة دةنطد 

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيشنياري ترين هةبووش اةوةش اةطةر روون بكرَيتةوة بؤ بةر َيزان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيار هةبوو بكرَيت بة حـةوتش ثَيشـنيار هـةبوو حـةدي اةعاليةكـةي مـةفتوح بَيـتش اـةنواي و اةشـكال          

ــ ــة       ثَيش ــنيار خبرَيت ــةم ثَيش ــتة يةك ــةش ثَيويس ــوار ليذنةي ــة هةرض ــةكان ك ــنياري ليذن ــةاَلم ثَيش ــةبووش ب نيار ه
 .دةنطدانةوةش اةطةر سةري نةطرتش اةو وةختة دةضينةوة ثَيشنيارةكاني ترش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يــة لــة ســَي تــا ثَيــنج بــَينتش دةخيةمــة  بــةر َيزانش اَيســتا خــاَلي ثَينيــةم ثَيشــنياري هاوبةشــي ليذنــةكان اةوة 

دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
 .سوثا ش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراش سَي تا ثَينجش كةرةم بكة بؤ خاَلي تر

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

بةنيسبةت اَيمة خاَلي شةشةم وةكو خؤي ماوةتةوةش راسـتة هةنـدَيك رةاـي هـةبوو لةسـةر اةساسـي اـةوةي        
اةو مةسةلةية وزوحي نةبووش بةاَلم من لة سـةرةتاي قسـةكامن ايشـارةمت بـةوةداش كـة مةقصـود بـة جيهـةي         

خؤش هةروةكو هةندَيك لة مةعنييةش اةو جيهةتةية كة ثةيوةندي بة كَيشةكةوة هةيةش نةك بة وةزارةتي ناو
 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان ايشارةتيان ثَيداش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة  ثَيشنيار هةبوو بؤ الدانيشيش ضةند بةر َيزَيك داواي اةوةيان كرد

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمـة ثَيشـنيارمان اةوةيـة مبَينَيتـةوةش اـةو ثَيشـنيارةي هةرضـوار ليذنـة          خؤي لة ز ين تـةعاريف هـاتووةش  
 .بدرَيتة دةنطدانةوةش اةطةر سةري نةطرتش اةو وةختة ثَيشنياري تر دَيتة ااراوةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ينـة دةنطدانـةوةش كـَي لةطـةَل     بةر َيزانش اةو بةر َيزانةي كة ثَيشنياريان كردووة اةو خاَلة ايرينا بكرَيـت دةخية 

اةوةية كة خاَلي شةش البدرَيت تكاية دةس  بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثا ش كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز        
بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كرا خاَلي شةش ايرينا كراش اَيستا ماددةي يةك بة فةقـةرةي  

و طؤر انكاريـةي كـة اَيـوةي بـةر َيز بـة دةنطـدان بـووش دةخيةمـة         يةك و دوو و سَي و ضوار و ثَينج و شةش بة
دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةلدا نيية دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    

 .سوثا ش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةي دوو تكاية كةرةم بكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .خوشك برايامن اةنداماني ثةرلةمان
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ديارة موقتةرةحَيك هاتووة بؤ اَيمة لةسةر اةساسي ثَين اـةوةي ب ـينة مـاددةي دووةم ماددةيـةكي ايـزايف      
هةيةش بؤ اةوةي بتوانل اةو ثرةنسيثة دةسـتووريانةي كـة هةيـة لـة دةسـتووردا بيكةينـة ماددةيـةك و لـة         

ي دوو جَيطــاي بــؤ بكةينــةوةو صياغةشــي بــؤ بكــةينش هةرضــةندة اَيمــة لــة رووي تةشــرياةوة  ثــَين مــاددة
ايشارةمتان ثَيداش اةوة رةنطة تـةزةخومَيكي تةشـرياي بَيـتش رةنطـة دووبـارة كردنـةوة بَيـتش رةنطـة حةشـو          

ين قانونةكـة  بَيتش بـةاَلم ثَيشـنيارةش واجـيي اَيمةيـة بيخةينـة رووش ديسـان رةنطـة اـةو ماددانـة لـةناو مـةت           
هاتؤتةوةش لَيرةش ديسان ايزافةي بكةينةوةش دووبارة دةبَينتش بةاَلم دةشبَيت اـةو ماددانـة بةشـَيوةيةكي تـر     
صياغة بكةين موختةصرتر بَيتش نةك بةو تةوةسوعةي كة تَيدا هاتووةش مةسةلةن تةقريبةن لـة دة سـةتر   

بــدةنَي اَيمــة اةمانــة صــياغة بكةينــةوةش ب ــينة  زيــاترةش اينيــا اةطــةر ثَيتــان بــاش بَيــتش يــان مؤَلــةتَيكمان
ماددةي دووش بةاَلم ثاشان تةسةلسولي ماددةكـان طؤر انكـاري بـؤ بكـةينش دوا رةاـين دةطةر َيتـةوة بـؤ اَيـوةي         

 .بةر َيزو اةنداماني ثةرلةمانش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داماني ثةرلةمان بؤيـان وازيـح بَيـت و دةنطـي لةسـةر      اةو ثَيشنيارةي كة هاتووة بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي اةن
 .بدةين

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةطةر دةنطي بؤ دراش اةوة دةبَيتة ماددةيةكي سةربةخؤ
 : هدف يذا القانون اىل: املادة النانية)
 .املاايرة غق ةبيع  ودسظويد وتجيوز منع ممايسظه -1
للمظااير   غق اعظياي م ان و وق  واسلوب الظااير شكبر  لبدق اتضبراي شاملمظل بات العامبة وا ا بة        -0

 .ولدق اتعالل حبر ة وغياة افراد اجملظمع
 قع لل  لا ق امب  الكبرةة يا بة املظاباير   واملبظجمعني و بظمني الابروف املناسببة للقيباق شالظاباير            -3

ايداف الظااير و قع لل  لبا قهم مسبلولية يا بة احلقبوق واحلر بات      ولدق السماح خبروج املظااير   ل  
 (.العامة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةكوردين هةية؟

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة لــةناو بــةر َيزانش اــةوةي بامســان كــردش اَيســتا ثَيشــكةش بــة بــةر َيزتامن كــردش ســَي مةبدةاــة داوا كــراوةش كــ   
قانونةكة جَيي بكرَيتةوةش بةاَلم بر طةيةكي تري تَيدايـة اـةو ثَيناسـةيةش ثةيوةنـدي بـةو ثرةنسـيثانة نييـةش        

جتمع ثاش  او مظنيرك كمجمولة م  اتفراد : غق اتجظماو السلم )با  لة حةقي اييتيماعي سريمي دةكاتش 



 02 

بةوة نييةش تةنها اـةو سـَي مةبدةاةيـةش بـةاَلم      ش ثَيناسةيةش عيالقةي(شهدف اشداء املعايضة ازاء موضوو معني
زةخت لةسةر اةوة دةكةينش كة هةرسَي مةبدةئ رةنطي داوةتةوةو لةناو دةق و بر طةكاني ياسـاكةدا هـاتووةش   

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كوَيستان خان نوقتةي نيزامي هةيةش كةرةم بكة
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
اةوة ثَيشنياري ضةند اةندامَيكي ثةرلةمان بووةش بؤيـة وا باشـرتة خبرَيتـة بـةر دةنطدانـةوة لةطـةَل       / يةكةم

اــةوةي كــة لــة يــةكَي لــة ثرؤذةكانــدا لــة مــاددةي دوودا تةقــديس كــراوة لةاليــةن ذمارةيــةك لــة اةنــداماني    
ي دةزامن اـةوة خبرَيتـة بـةر دةنطدانـةوةش ضـونكة      ثةرلةمانةوةش اةو  مةبادييانة هةيـةش بؤيـة مـن بـة زةرور    

 .بةر اس  مةبادييي زؤر زةرورن لة ياساكةدا هةبَيتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم كةرةم بكة
 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةسـ  ثـَي كـردش بؤيـة مـةجان بـدةنَي ديفـاي         بة اييازةي سؤزان خان اةوة فيكرةكةي تةقريبةن لةمنةوة

 بكةم لةسةر اةوةي بؤضي اةو ماددةية زةروريية؟
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا ديفاي ناش نوقتةي نيزاميش دوايي كة هاتينة سةر ديفاي اةو وةخ  كاتت دةدةييَن قسةي لةسةر بكـةش  
دةدةيـيَن ديفـاعي لـَي بكـةيتش تكايـة اـةوة نيزامـي        ضونكة اَيمة ثَين اةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش حـةقت  

 .نييةش ثاشان وةختت دةدةييَنش رجااةن اةوة نيزامي نةبووش فةرموو
 :صديقمصطف   بةر َيز عبدالسالم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اــةم ياســاية رَيكخســتين مــافَيكي سروشــ  و دةســتوورييةش ثــَين اــةوةي اَيمــة ب ــينة ماددةكــاني تــرش كــة    

ةتي رَيكخسنت شةرح دةكةنش ثَيويستة ثَين اةوة اَيمة جيـاوازي بكـةين لـةنَيوان حـةقي مومارةسـةي      ضؤني
اـةو مافـةو بـةيين ضـؤنيةتي تـةنز يش بؤيـة اــةم ماددةيـة ثَيويسـتة لـة سـةرةتاوة تةسـبي  بكـةينش هــةر             

اميـة تـا نـةوةكو اَيمـة     دووبارةيةك كة كاك شَيروان باسي كرد دةبَي لةوَي تةعديل بكرَيتش بؤية دةَلـَيس نيز 
 .موافةقة بكةين لةسةر ماددةيةكش ثاشان اةمةمان لة دةست ب َيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ااش  كةرةم بكة
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 :بةر َيز ااش  عزيز صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرةنسـي   بةو ثَييـةي كـة اَيسـتا اَيمـة موناقةشـةي قـانون دةكـةينش لـة قـانونين مـن بـر وام وايـة جَيطـاي              
نابَيتةوةش لةبةر اةوةي ثرةنسي  لةناو دةستووردا هاتووةش ايشي قانون اةوةية اةو ميكانزمانة بدؤزَيتـةوة  
بؤ هَينانةدي اةو ثرةنسيثانةي كة لة دةستووردا هةيةش نةك جارَيكي تر ثرةنسـي  لَيرةيـةش ضـونكة ايشـي     

ة ثَي ةوانةي ثرةنسيثةيةش ضؤن ثرةنسيثةكة قانون اةوةيةش دواتر اةطةر اةم ياساية لة رووي اين كردنةو
 .جَيطاي دةبَيتةوة؟ سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزامية؟ تكاية نيزامي بَيت

 :بةر َيز نةر ان عبداهلل قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ............نازامن نوقتةي نيزامييةش يان ناش بةاَلم وةكو يةك مةوزوي هةية
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

نابَيتش دانيشةش خؤت اياتريافت كرد نازانيش لةبةر اةوة تكاية دانيشةش رَيطات ثـَي نـادةمش دانيشـةش بـةر َيزانش     
اَيستا رَيطا دةدةينة دوو بةر َيز ديفاعي لَي بكاتش كة اـةو ثرةنسـيثة داخيـل بَيـتش يـان داخيـل نـةبَيتش دوو        

 .يسماعيل قسة دةكاتش ثاشان كاك كاردؤش ثاشان سؤزان خانكةسين رةاي موخاليف بداتنش كاك ا
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دوَييَن اةو ثَيشنيارة سؤزان خان كرديش زياتر لة دة اةندام ثةرلةمان ثشتيواني لَي كردش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك كاردؤ فةرموو

 :اردؤ حممد ثريداودبةر َيز ك
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من وةكو اةوةي كاك نةر ان نةيتواني بةهؤي ايشكاالتي قسةكةي خؤيش بةاَلم من ثَيمواية يةك 
ثةرةنسي  اةساسية كة دةستوورييةش ايرت هيَ اةو تةزةخومةي ناوَيش خؤثيشاندان كة موتةفيق بوونة لة 

 .ييةش دةبَيت بةثَيي رَي و شوَيين ياسايي اةجنام بدرَيتش سوثا ليذنةكان مافَيكي سروش  و دةستوور
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اةو صينةيةي كاك كاردؤ طوتي زؤر جوانةش تةباةن اةم ياساية بؤ يةكةم جارة دةردةكةين لةالي خؤمانش 
َيستا هةر بة رَينمايي بووةش بؤية دةَلَيل اةطةر لة سةرةتاوة ثرةنسيثةكان جَيطري ببَيت و بطوترَيت هةتا ا

هةموو كةسَيك ما  و اةركةكةي ضيةش لةوة باشرتة تؤ برَيَيي وةَلاَل من لة فالن ماددة طوتوومةش يةعين 
ش كةنابَيت هيَ ماددةيةك لةدواي كةواتة تؤ لَيرة دادةنَيي اةم ياساية لةسةر اةم سَي ضوكريةية وةستاوة

اةوةوة كة دَيت لةو شتانة دةرب َيتش تةواوش اةمة يةكَيكة لةو ثرةنسيثانةي كة لة اةسرَيدا تؤ دةركردني 
اةم ياساية لة سةرةتاوة باست كردووةش من دةمةوَيت اةم مافة دةستووريية رَيك خبةمش اليةني خؤثيشاندان 

افةكاني ضية؟ ضي لةسةر شانة؟ اليةني ثارَيزطاري كردن لة هاوواَلتيان دةبَيت بزانَيت اةركةكاني ضية؟ م
كة اةركي شاني سةر حكومةتةش دةبَيت لة سةرةتاوة مافةكاني دياري كرا بَيتش من ثَيمواية اةطةر بيخةينة 

 .دةنطدانةوة باشةش دة كة  ثشتطريي مين كرد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة دةكةنش بؤ اةوةي ديفاعي لَي بكةن دةن  بَييَنش يان اةوةي ثَيي باش نييةش دةخةينة دةنطدانةوةش بؤية قس
 .بؤ اةوةي دةن  نةهَييَنش كاك عبدالسالم كةرةم بكة

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــك زةرورةتــي اــةم ماددةيــة وابــزامن قانونيــةكان نــازامن رةايــان ضــية؟ مافــة سروشــتيةكان ناكريـَـ    ت قانونَي
دةربكــةيت رَيطــا بــدةيت بــة مومارةســة كردنــيش ضــونكة اــةوة مافــةش قــانون بينــا كــراوة لــة كؤنــةوة لةســةر 
اةساســي صــياغة كردنــي مافــة سروشــتيةكانش كــة مــافنش موبــاحنش هةييــةي تةشــرياي واجــيي هةيــة بــؤ     

ت تةعريفي ماددة حقوقي رَيكخستين ضؤنيةتي ثراكتيزة كردني اةم مافانةش لة دةستوور دةَلَيت نصوص دَي
عام و مةدةني و ايتقيصادي و اييتيماعي و سروش  دةكاتش بؤية لة تةشري  تـؤ رووبـةر ووي دوو اـةركي    
كة دةتةوَيت تةنز ي مومارةسةي اةو حةقـة بكـةيتش نايـةت بـؤ خـةَلكَيك بكـةيتش نـةخَيرش تةنز ةكـةش         

ــؤنيةتي مومارة    ــةعين ض ــَييةمةش ي ــةي دووةم و س ــةردوو بر ط ــت وش     ه ــاري دةكرَي ــة دي ــةم ماف ــي ا ــة كردن س
ــةرك        ــةمان دوو ا ــة ثةرل ــونكة ل ــة؟ ض ــاني كَيي ــةر ش ــت لةس ــاري دةكرَي ــةش دي ــيووليةتة اييتيماعيةك مةس

هةوَل بـدات دابـل كردنـي مومارةسـة كردنـي مافـةكان زامـن بكـات بـة          / رووبةر ووي موشةري دةبنش يةكَيك
 .قانون
بةكانش كة اـةوان اـةويان تـةوكيل كـردووة تـةحريز بَيـت لةسـةر        ايريتيزاماتي ناايب بةرامبةر ناخي/ دووةم

ــازادي و      ــةكانيان ا ــانش اازاديي ــة كردني ــةكاتي مومارةس ــةَلك ل ــةكاتيان نــةهَيرَيَيت خ اازادييــةكانيان و مومتةل
ــةم         ــةر ا ــَيل لةس ــيس ب ــةوة ن ــةَل ا ــن لةط ــوتيش م ــان ط ــؤزان خ ــو س ــة وةك ــاتش بؤي ــَيل بك ــةو ثَيش ــةكاني ا ماف

وةكو خؤي يةكش دووش سَي بَيتش اةوةي من دةَلـَيس جـَي بـةجَي كردنـي مافـةكاني كـة نـة         ثرةنسيثانةش رووت
 .اييازةي ثَي دةدرَيتش بةَلكو سروشتية دةبَيت تةنزيس بكرَيت

 .ضؤنيةتي زامن كردني مومارةسة كردني/ سَييةم
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كاني تـر نـةكرَيتش   ضؤنيةتي زامن كردنيش لةخياللي مومارةسة تةعدا لةما  و اازادييـةكاني خـةلَ  / ضوارةم
دةبَيتة ضوارضَيوةي رةايسةكةو مةبةس  اةو ياسايةش هةموو اةوةي ماددةكـاني تـر خبوَيننـةوةش شـةرحَيكة     
كة ضؤن تؤ بتـواني مومارةسـة بكـةيت؟ ضـؤن رَيطـات لـَي دةطرَيـت لـة خياللـي مومارةسـة كردنـدا ثَيشـَيريي             

ة وةزيري داخيرييش يان جيهة مةسيوولة بؤي هةية اازادييةكاني بكةن؟ لةبريتان نةضَيت لة ااخريةوة طوتراو
رَينمــايي دةربكــاتش واتــا اةوانــةي دووبــارةن لــة ثاشــان لــة مــاددةي دوو و خــوارتر موعــةرةزنش بــؤ اــةوةي    
تةعرييماتي لَي دةرب َيتش تاكو اَيمة مةزموني بكةينش اةو تةعرييماتة هيَ شك نابات لةو هةر سَي ثرةنسيثة 

ةزامن اةم ماددةية لة سةرةوة تةسبيت بكرَيتش تاكو رةقابةي اةوة بكةين هةموو دةرناضنش من بةثَيويست د
 .ماددةكان لةطةَلي بنش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيستا ااخري كة  اةوةي ديفاي دةكات كـاك بورهانـةش ثاشـان خؤتـان حـازر بكـةن كـَي ثَيـي بـاش نييـة؟ بـؤ            

 .اةوةي دةنطي ثَي نةداتش كةرةم بكة
 :َيز برهان رشيد حسنبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هيَ لةنطيةكي قانوني نيية لةهةر ض قانونَيك اةهدا  و مةباديئ بنووسـرَيتش بؤيـة مـن تةايـدي هةرسـَي      
مةبدةاةكةي سؤزان خان دةكـةم بـة صـينةي قـانوني لـة قةوسـَيكدا هـيَ مـاناَيكي قـانوني نييـة اـةو سـَي             

ةاـةش زؤر زؤر جوانـةو لـة ياسـاكاني تريشـداو لـة دةورةكـاني ثَيشـووي         مةبدةاة بنووسـَيتش اـةو سـَي مةبد   
ثةرلةماندا اةمة كراوةش وةك لة ياساي زراعةدا هيَ لةنطيةكي ياسايي نييـةش اـةو سـَي مةبدةاـةش نيشـاني      
اةوة دةدات باقي ماددةكاني اةم ياساية رةنطدانةوةو ااوَينةي اةو مةبادييانةيـةش بؤيـة شـتَيكي زؤر جوانـةش     

َ مـاناَيكي قـانونين نييـةوش خزمـةتي اـةو ياسـاية دةكـاتش خزمـةتي اـةو اازاديـةش دةكـاتش بؤيـة مـن              هي
 .تةايدي رةايةكةي سؤزان خان دةكةمش هيوادارم دةنطين بَييَنش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش برَيَيـت بـؤ نـا؟ ديـارة     بةر َيزانش اَيستا كَي لةطةَل اةوةية ايزافة نةكرَيت؟ اةطةر هةية دةس  بـةرز بكاتـةوة  

 .كة  نييةش كاك رَيباز كةرةم بكة
 :رَيباز فتاح حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من اةسرَيةن بيانووي دروست كردني اةم قانونة بةندَيكي دةستوورييةش كة اةوةي اَيستا سـؤزان خـان باسـي    

ةسـتووري دانـراوةش كـة اةسـرَيةن خـؤي وجـودي       دةكات بكرَيت بة ثرةنسي ش بةاَلم اةوة لةسةر ماددةيـةكي د 
هةيةش يةعين ض ثَيويست دةكات تؤ قانونَيكت بوَيتش ديسان اةو قانونة قةرةباَلغ بكةيتةوةو مةةوعةيـةك  
قسةي ترش كة ديسـان دووبارةيـةش يـةعين مـن اةسـرَيةن بـة تةسـةوري خـؤم وايـةش كـة اـةم قانونـة دذي اـةو              

 ي اةوة بَيتش رَيطا لة خؤثيشاندان دةطرَيتش بةر اس  وايـةش يـةعين   قسانةشةش يةعين لةجياتي اةوةي تةنز
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كة تؤ دةَلَيي بـة ثرةنسـي  دادةنَيـي كـة مـايف خؤثيشـاندانت هةيـةش بـةاَلم لـةخوارةوةش خؤثيشـاندان بَيـي            
مؤَلةت وةرطريتش يةعين هةم لة رووي قانونةكةوة كة ثَيويست بةو قةرةباَلنية ناكاتةوة ديسان اـةو شـتانة   
بنووسيتةوةش هةم ياساكة لةسةر ماددةيةكي دةستووري دانـراوة كـة وجـودي هةيـةش دةطوترَيـت بـة حيسـا         

 .اةوة ثرةنسيثةش سوثا 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا ش كاك شَيروان كةرةم بكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ل تةحةفوزمان هةية لةسةر اةوةش لة رووي قانونيـةوة اـيال اَيمـة لةطـةَل     كة اَيمة وةكو قانون ناسَيك دةَلَي
اــةو مةبادييــة دةســتووريينةش كــة بــؤ اــازادي خؤثيشــاندان فةراهــةم كــراوة لــة هــةموو دةســتوورةكان بــة      
دةستووري عَيراق و بة ثرؤذة دةستووري هةرَيمي كوردستانينش بةاَلم اَيمـة دةَلـَيل مـةبادييي دةسـتووري     

ت اةم حةقة حةقي هاوواَلتيةش حةقي اةحزابةش حةقي رَيكخراوةكـاني كؤمـةَلطاي مةدةنييـةش بـة  بـة      دةَلَي
قــانون تــةنزيس دةكرَيــتش اَيمــة اَيســتا بةرامبــةر تــةنزيس كردنــي اــةو قانونــةينش مافــة دةســتوورييةكان لــة 

داخيريمـان كـردش طومتـان    دةستوور بر ايتةوةش بؤية اَيمة هَينامان مةسةلة حةقـة دةسـتوورييةكة لـة ديباجـة     
اةطةر لة قانون جَيطاي نةبَيتةوةش لة ديباجةكة داخيريمان كردووةش كـة ديباجةكـةش بةشـَيكة لـة قانونةكـةش      
لةهةموو دنياش وايةش بؤية اةطةر اَيمة تةحةفوزيشمان هةبَيت لةسةر مةسةلةي قانونيةكةيةش نةك لةسةر 

 .دان فةراهةم كراوة لة هةرَيمي كوردستانش زؤر سوثا مةبادييي دةستووريش كة بؤ اازادي كردني خؤثيشان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

  فس الدولة مبا ت خيس شالنااق العاق واتداب، غر بة  )لة دةستووردا هاتووةش تةنها يةك بابةتي با  كردووةش 
ش مـن لـة ثـاَل اـةوةي كـة باسـي اـةوةم كـردووةش كـة مـافَيكي           (لظااير السلم  و نام ذلك شقبانون اتجظماو، ا

مـايف هـاوواَلتي كـة كاتَيـك خؤثيشـاندان دةكـاتش       / دةستوورييةش دوو مايف ترين تيا ضةسـثَينراوةش يـةكَيكيان  
ــةش        ــان و اةوان ــازادي و ذي ــةتي و ا ــ  و تايب ــةكاتي طش ــة مومتةل ــان بطةيةنَيت ــت زي ــؤي و  نابَي ــةي خ مافةك

 .ايريتيزامين لةطةَليدا
مافَيكيشــس داوة بـــة دةوَلــةتش بـــة وةزارةتش بــة شـــوَيين اــةوةي كـــة مةســـيووليةتةكة     / خــاَلي دووةمـــين 

هةَلدةطرَيتة سةر شاني خؤيش ذياني اةو هاوواَلتيانة بثارَيزَيت وش نةهَيرَيَيت ااذاوةي لـَي بكةوَيتـةوةش يـةعين    
دةســتووريس بــةكار نــةهَيناوةش دوانــي تــرينش مةبــدةاي دةوَلــةتينش كــة  كةواتــة مــن تــةنها يــةك مةبــدةاي 
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ثارَيزطاري لة ذياني هاوواَلتيان و مومتةلةكاتي عام بكاتش اةوانـةي دةضـنة نـاو اـةو موزاهةر ةيـةوة هةسـت       
 .بةو مةسيووليةتة بكةنش لةبةر اةوة من لةسةر رةاي خؤمس و سةحي ناكةمةوةش سوثا 

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 .ليذنةي ياسايي ااخري موالحةزةتانش دكتؤرة كةرةم بكة

 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان

سةبارةت بةو ثرةنسيثانةي كةوا ثَيشكةش كراوةو ثَيشنيار كراوةش وةكو ماددةيةك لة ياسايةكة زياد بكرَيتش 
ةخوَينمةوةش اةو ماددة قانونيةي كة بةرامبةري لة ياسـاكةدا هـاتووةش شـتَيكيان تَيـدا نـةبووش      هةر يةكةيان د

اةوة دةتوانل زيادي بكةينش بةاَلم هةرسَي ثرةنسي  لةقانونةكةدا هاتووةش بةر َيزانش باسي حةقي تةبياي و 
ة نةبوايـةش اـةمر ؤ اَيمـة    دةستووري دةكاتش اةطةر اةو حةقة نةبواية لـة دةسـتوورش اـةو بنـةما دةسـتووريي     

دانةدةنيشتل طفتوطؤ لةسةر ثرؤذة ياسايةك بكةينش كة اةساسي اةو ثـرؤذة ياسـايةش اـةو حةقةيـة كـة لـة       
بر طةي سَييةمة باسي لَيـوة كـراوةش اةساسـي اـةو ثـرؤذة ياسـاية اـةمر ؤ        ( 38)دةستووري عَيراق لة ماددةي 

ان   ون سلميَا )ري عَيراق دراوةش با  لةوة دةكرَيت كة طفتوطؤ دةكرَيتش اةو حةقة دةستووريية لة دةستوو
ش اةوة حةقةكةيـة بـةو ياسـاية رَيكخـراوةش لةهـةموو ماددةكـان اـةو        (عاليًا م  المال العنف، غق املظااير  

ثرةنسيثة رةنطي داوةتةوةش كـة بـا  لـةوة دةكـات لـة مـاددةي ضـوار هـةمووي هـاتووةش كـة مـايف رَيكخسـتين             
وونةوةي طش  و رَي و شوَينة رَيكارة ياساييةكة دياري كراوةش واتـا اـةو ثرةنسـيثةي كـة     خؤثيشاندان و كؤب

لة خاَلي دووةم لة ثَيشنيارةكةدا هاتووة لة ماددةي سَي و ضـوار و ثَيـنج رةنطـي داوةتـةوةش بـةر َيزانش لةسـةر       
 .اةساسي اةو ثرةنسيثة اةو مافانة دار َيذراوة

ش اـةوةش لـة   (الابروف العامبة و بظمني الابروف املناسببة للقيباق شالظاباير         ظمني يا ة املظااير   و ظمني)
ماددةي شةش و حةوت ديسان با  كـراوةش كـة هَيزةكـاني ثـؤلير اـةركي سةرشـانيانة كـةوا ذيـان و مـاَل و          
موَلكي طشـ  و اـةو كةسـانةي كـة بةشـداري دةكـةن لـة خؤثيشـاندان و لـةو كؤبوونةوانـة بثـارَيزرَينش اـةو             

ة رةنطـي داوةتــةوة لةهـةموو بر طــةو بةنـدو دةقــةكاني اـةو ثــرؤذة ياسـايةش اــةوة رةاـي اَيمةيــةش       ثرةنسـيثان 
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان اةو موقتةرةحة خبوَينةوة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اخود ثَيشنيارَيكمان بـؤ هـاتووةش رةنطـة اـةوة جَيطـاي      بةشَيوةيةكي موختةسةرتر كريَيشةيةكمان بؤ هاتووةش ي
 :اةوانة بطرَيتةوةش اَيستا بؤ بةر َيزتان دةخوَينمةوةش اةوين بةم شَيوةية

 : هدف يذا القانون اىل)
 .ضمان احلق الدسظويد للمواة  يف الظااير شك س سلم -1
 .حتقيق احلياة الدميقراةية واحلفاظ لل  الظنيول الدميقراة  -0
 (.احلفاظ لل  غياة املواة  وغر ا ه اتساسية شعيدًا ل  الفوض  ولدق اتسظقراي -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةخيةينة دةنطدانةوةش ايزافة بكرَيتش يان نةكرَيتش ثاشان دَيينة سةر / اَيستا دوو حاَلةت هةيةش يةك

و ماددةية ايزافة بكرَيتش اةو خاَلةكان كة ضؤن ايزافة بكرَيت؟ لةطةَل اةوةن اةو ثَيشنيارةش اة
ثرةنسيثانةي كة باسي كرا ايزافة بكرَيتش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا 
نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كرا ايزافة بكرَيتش اينيا دَيل اةوةي 

 .بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي لةسةري رَيككةوين كاك شَيروان خوَينديةوةش خاَل بةخاَل
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةوة اةطةر دةنطي هَينا دةكرَيتة ماددةيةكي سةربةخؤ

 : هدف يذا القانون اىل: املادة النانية)
 .اق يذا القانونلل  ان ميايس وفق اغ . ضمان غق املاايرة شالظباييا غق ةبيع  ودسظويد-1
 .حتقيق احلياة الدميقراةية واحلفاظ لل  الظنيول الدميقراة  -0
 (.احلفاظ لل  غياة املواة  وغر ا ه اتساسية شعيدًا ل  الفوض  ولدق اتسظقراي -3

ضمان غق املاايرة شالظباييا )هةرضةند اةطةر رَيطام ثَي بدةنش يةك تَيبينيس لةسةر خاَلي يةكةم هةيةش 
ش بةر َيزانش موزاهةر ة حةقَيكي دةستوورييةش قانون لة دةستوور ثريةي نزمرتةش ضؤن (  ودسظويدغق ةبيع

 .بة قانون زةمانةتي حةقَيكي دةستووري دةكةينش كة دةستوور بةرزترةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ان خان كةرةم بكةدوو نوقتةي نيزامي هةيةش سؤزان خان و كاك زانا نيزامي تر وةرناطرينش سؤز 
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر اةوةي اةو ثَيشنيارةي كة هاتووة تازة ترة لةوةي منش لةوةي ثَيشووترش ناَلَيس اةوةي منش لةوةي 
 ثَيشووترش لةبةر اةوة من ثَيس باش نيية اةوة بكرَيتة اةسا ش من طوتوومة اةمانة ثرةنسيثنش نابَيت

اةمانةيةش يةكش دووش سَيش بةو شَيوةيةش نةك ( املبادئ اليت  رم  اليه يذا القانون)ش (يهد )بطوترَيت 
 .تةحةولي د وكراتي و نة اةمانة تازةنش دةبَيت لة ثَيشدا اةوةي يةكةم خبرَيتة دةنطدانةوة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
شت اةندامان تا لةسةري موناقةشة بكرَيتش كَي ناوي بةر َيزانش اةمة ماددةيةكي تازةيةش بؤية دةيدةمة ط

 .دةنووسَيت لةسةر اةو ماددةية قسة بكات؟ كةرةم بكة جةنابي سكرتَير ناويان بنووسة
 
 
 

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

راستين مايف اةسبةقيةت مادام نووسيين ناو مةسيووليةتي سكرتَيرةش سكرتَير مولزةمة بة سَي ماددةش كو ثا
بؤ اةندامان بكاتش بةو شكريةي ثَين اَيستا هاتة نووسلش مايف اةسبةقيةت نةبووش زؤر برادةران اياتريازيان 
دةكردش كو اَيمة ثَين هةموومان دةس  خؤمان بةرز كردية ناومان لةدواهي دةرضووش تةسييل كردن بة 

ين اةوة (55)يس اةوةية هةر يةكَيك مةزموني ماددةي سر ةي دانيشنتش اةو مافة ناثارَيزَيتش من رةا
ش هةر يةكَيك داواي قسة بكاتن (0)فةقةرةي ( 12)لةطةَل ماددةي ( 58)دةطةيةنَيت لةطةَل ماددةي 

وةرةقةيةك بؤم بنَيرَيت ناوي خؤي لةسةر بنووسَيتش اةوي زوو بطاتة دةستس لة بيدايةت دادةنَيسش اةوي 
هي دادةنَيسش اةوة مايف اَيوةش دَيتة ثاراسنت و مةسيووليةتي منين دَيتة درةن  بَيتة دةستس لة دوا

ثاراسنت بةطوَيرةي اةو سَي ماددانةش اَيستاش كاكة اةوي حةز بكات قسة بكات لة وةرةقةيةكي ب ووك ناوي 
خؤي بنووسَيتش ض زةمحةتي تَيدايةش ناوي خؤت بنووسة بؤم بنَيرةش لةسةر من اةوةية ليستَيك دروست 

الزمة بة (  سجس ةلبات اتذن)بكةمش اةوةش ماددةكةيةش اةوةي عةرةبي بزانَيت با بؤم تةفسري بكاتش 
ش باشة (يف ال الق مع مرالاة  سلسس  قدميها و رال  يف الطاء اتذن اتسبقية يف الطل )تةَلة  بَيت 

وو ناوةكاني خؤتان بنووسن اةسبةقيةي تةَلة  ضؤن بثارَيزين؟ اةطةر بؤ من ناوةكة نةيةتة الي منش فةرم
من اةويدي بكةمش لةوةش نةجات دةمبش ضونكة ناوي برادةران هَيندة جار لةبريمان دةضَيتش اان ناوي 

 .هةموويان نازانل بةر اس 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر كةرةم بكة
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عريي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رةحة قسة بكةمش يان لةسةر اةوةي كاك فرسةت باسي كردش اةطةر لةسةر موقتةرةحةكةية باشرتةش لةو لةسةر اةو موقتة

نيزامي داخيريي كة باسي تةَلةبي تةحريري و شةفةوي نةكردووةش تةَلة  ايزنةش هةر كةسَيك لة اةنداماني ثةرلةمان داوا 
ةطةر وا بَيت بةدواوةش اَيمة نامة بَيتش جا رَيزي دواوة بكات سةرؤكايةتي ثةرلةمان ايزني دةدات بؤ قسة كردنش بةاَلم ا

 .وابزامن جةلسةكان كؤتايي دَينتش نامةكاني اَيمة ناطاتة بةردةستتان و ثَيمواية حةقةكامنان دةفةوتَيش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كةرةم بكة
 :بةر َيز ثة ان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اس  من لةسةر قسةكةي كاك فرسةتش ضونكة لة دوَينَيوة ايشكالَيكي تازةمان بؤ دروست بـووة هـي نـاو    بةر 

نووسلش ساَل و نيوَيكة اةو مافة بة ناحةق لةالي جةنابتة موشـكيريةمان نـةبووش لةبـةر اـةوة مـن ثَيشـنيار       
وةش بة  بيخةينةوة دةنطـدان  دةكةم اةطةر اةوة خبةيتة دةنطدانةوةش راستة رَيكخراوي ااسك ايشارةي كردو

 .اةو مافة بَيتةوة الي جةنابتش بؤ اةوةي ايشكالي قسة كردمنان بؤ دروست نةبَيتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة
 :ثةريهان قوبالي حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةباـةن تَيك ـوو ناونووسـينةكةش دوايـي بـة      من ميسالَيكي حةييس هةيةش من دوَيـيَن دةسـتس بـةرز كـردةوةش ت    

وةرةقةش بؤ كاك فرسةمت ناردش ناويشس نةخوَيندرايةوةش نة لة اةخريش نة لة اةوةلش قسةشس نةكردش لةبـةر  
اةوة من داوا دةكةم هةروةكو ثَيشووتر سـاَلَيكة اَيمـة ناومـان نووسـراوة اياتيـاديش اةطـةر تـةرتيب بكرَيـت         

 .كة اةمة ناكرَيت وةرةقة بنَيرينش زؤر سوثا لةالي جةنابت مةمنونلش ضون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــت اــةو سيســتةمة كؤمثيوتــةرة ضــاك بكرَيــتش اــةو موشــكيريةمان حــةل دةكــاتش      مــن ثَيموايــة اةطــةر بكرَي

ــوو    ــولي ثَيش ــة خ ــةبوو ل ــةوَلَيك ه ــةندة ه ــان     هةرض ــوو ناوةك ــةرنا وةك ثَيش ــةاَلم اةط ــةبووش ب ــةركةوتوو ن س
بنووسرَيتش جارَيك لـة ثَيشـةوة قسـة بكرَيـتش جارَيـك لـة دواوةش جـارَيكين لـة ناوةر اسـتةوةش اةطـةرنا وةك           
هاور َيس كاك عومـةر باسـي كـردش هـةتا اةوانـةي دواوة وةرةقـةكانيان هةَلـدةطرن و دةنَيرنـة ثَيشـةوةش اَيمـة           

 .كردووةو سوثا قسةي خؤمان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةاليةكةوة ثشتطريي لة قسةكةي كاك فرسةت دةكةمش كـة اـةوةي حـةقي اةسـبةقيةتي قسـة كـردنش كـة        
ش اــةوة بــؤ اــةوة دةطةر َيتــةوة كةاــةنواي اــةوة مافَيكــةش كــة مــن تــةرحَيكس هــةبَيت ثــَين رةفيقةكــةم بيرَيــَيس
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تةفسرياتي لَي دةكةوَيتش لةبةر اةوةش راستة قسةكةي كاك فرسـةت تـةواوةش بـةاَلم ميكانزمةكـةي لـةناو اـةم       
قاعةيةدا ناتوانل جَي بةجَيي بكةينش اةو ميكانيزمة وةختَيك جَي بةجَي دةكرَيـتش كـة قاعةكـة طـةورةتر     

دةستدا بَيتش راكة راكة بكةن اةم ناوانة بَيننش بةاَلم اَيستا بةوة ناكرَيتش  بَيتش شةشش حةوت كةمسان لةبةر
لةبةر اةوة هةتاوةكو اةو حاَلةتة ضارةسةر دةكرَيتش اـةو سيسـتةمة اةليكرتؤنيـة بتـوانل بـةكاري بَيـنلش       

سـةر ناوةكـاني   بةاَلم بةم شَيوة كؤنة ناش ضونكة لة خولي ثَيشوودا اةوةش تؤزَيك خةلةلي تَيكةوت بـووش يةك 
نةدةنووسيش لةبةر اةوةي دوطمةيةش اَيسـتا لـةمر هةيـةش قةيـدي ضـي دةكـات بـا هـي لةمسـةكان بَيـننش بـؤ            
اةوةي اةمة بكةينش من داوا دةكةم جـةنابت بينووسـيش بـةاَلم هـةر لـة ثَيشـةوة نـةبَيتش بـؤ اـةوةي حـةقي           

ني دواوة هةَلسـنت قسـة بكـةنش جـارَيكين     برادةرةكاني تريشمان نةخورَيتش جارَي لة ثَيشةوةش جارَي برادةرا
 .اةوانةي ناوةر است وش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عومةر كةرةم بكة

 :شهاءالد  بةر َيز عمر عبدالازيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة          ــا  ل ــة ب ــان ك ــةي خؤم ــاددة قانوني ــةو م ــن وادةزامن ا ــةتةوةش م ــاك فرس ــنيارةي ك ــةو ثَيش ــبةت ا  بةنيس
اةسبةقيةت دةكاتش يةعين مةبةست اةوةية اـةو تةشـكيريي ناوانـة كـراوة كـة اةولةويـةت بـةو تةسةلسـولة         
دةدرَيتش تةحصيل حاصريةش بةاَلم دةكرَيت جـةنابتان كـاك فرسـةت دوو رؤذة اـةو اةركـةي ثـَي سـثَيردراوةش        

ان جارَيـك لةوسـةر ناوةكـان    نايةوَيت بيكاتش دةكرَيت رياايةتي اةوة بكةن كة اةو تَيبينيةي برادةران طوتيـ 
بنووسنش جارَيكين لةمسةرش جارَيك لة دواوةش جارَيكين لة ثَيشةوةش دوايَي اةو تةسةلسولة رياايةت كردني 
اةوةيةش يةعين اةسبةقيةت بـؤ اـةو تةسةلسـولةية كـة لـةالي بةر َيزتانـةش اـيرت االيـةتَيكي ترمـان نييـة لـة            

 .غةيري اةوةش سوثا 
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .فةرموو
 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من اـةوةم زؤر لـة دَلدايـةش اةطـةر اَيسـتا ثَيشـنياري اـةوة بكـةم بةر اسـ  مـن هـةر دوَيـيَن هامتـة سـةرةوةش               

سـةر  تةباةن ثَين موداخةلةكةم قسة بكةمش دوايَي طومت اَيستا دةَلـَي لـةناو كارنامـة نييـةش نابَيـت قسـةي لة      
بكةينش اَيمة لة ثشتةوة بةر اس  زؤر مةغدورو فةوتاوينش هةم لة مةجالي قسة كردنش هةم لـةو سـثرييتانةو   
ساردي و طةرمي اَيرة كة ثَي دةبَيتش بةر اس  هةر تةندروستيمان تـةواو تَيك ـووةش مـن ثَيشـنيارَيك دةكـةم      

لـة ثشـتةوة دابنيشـلش بةر اسـ  زؤر زؤر      بةر اس ش يةعين نازامن اَيمة اةنـدامي ثةرلـةمان بـل ضـوار سـالَ     
 ..............درَيتش يةعين شتَيكي تر بَيتنار ةحةتةش هةر هيَ نةبَيت ساَلَي جارَيك اةم شَيوة دانيشتنة بطؤر



 32 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
الي ســوثا ش اةوةلــةن اةطــةر اينصــا  بــةكار بَينيــت زؤر جــار لَيــرةوةش زؤر جــار لــةوَيش هةنــدَي جــار لــة    

 .جةنابتةوة دةستمان ثَي كردووةش اةوة يةك
هةندَي ثةرلةمان هةية هةر بؤ ااطاداري جةنابت جَيي هةموو اةنداماني ثةرلةمانين نييةش اةوة بـؤ  / دوو

( 452)مةعريوماتتش اَيمة ضووينة بةريتانياش اةوة نوَينةري طشـت فراكسـيؤنةكان لةطـةَلمان بـووةش جَيطـةي      
كةسنش يةعين حةقيقـةتَيك هةيـةش اينيـا جَيطـؤر كَيي ثَيويسـت ناكـاتن       ( 652)يان كةسيان هةيةش بةاَلم خؤ

 .سةالمةت بيش كاك رةفيق كةرةم بكة
 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من موناقةشة كردني لة ثَيشةوةو لة ثاشةوةي نـاو نووسـل نـا قانونييـةش مـن ثَيشـنيار دةكـةم بطةر َيينـةوة         

 .اةسرَيي مةوزوعي خؤمانش لةبةرنامةي كاري اةمر ؤماندا نةبووةش سوثا سةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا  بؤ جةنابتش بةر َيزانش اَيستا بةنيسبةت اةو ماددةية ديارة دوو بؤضوون هـاتووةش يـةكَيك ثَيشـرت كـة     
ثَيويستة هةموو لةسةر وةكو سؤزان خان تةقد ي كردووةش يةكَيكين دكتؤر زانا تةقد ي كردووةش اةوةش 

ماددةيةكي تر موناقةشة بكرَيتش بؤية من ثَيشنيار دةكةم اةو ماددة تازةيـةي كـة ايزافـة دةكرَيـت صـياغة      
بكرَيتةوةو تةوزياي سةر طشتتان بكرَيتش ثاشان موناقةشةي لةسةر دةكةينش اَيستا بر ؤينـة مـاددةي دووةمش   

ــةينش اــةو ما   ــَي دةك ــن واي ل ــق ب ــةر    اةطــةر موافي ــينة س ــوانل ب  ــونكة ايزافةيــة دةت ــرينش ض ددةيــة را دةط
 .ماددةيةكي ترش ماددةي دووةم كاك شَيروان كةرةم بكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النانية
 :يناك يح ان غول  نايم املاايرات

 :كاآل   كرت  احلصول لل  اتجازة و  ون الصيا ة : الرحد اتول
 :اوًت
 .للوز ر  الغية اجازة املاايرة او الظجمع العاق اذا كان  لل  مسظوى اتقليم -1
 .لرئيس الوغدة اتداي ة  الغية اجازة املاايرة او الظجمع العاق كس ضم  وغد ه اتداي ة -0

يئبيس الوغبدة اتداي بة    ت جيبوز  نابيم املابايرة او الظجمبع العباق ات شعبد  قبد م ةلب  اىل البوز ر او          : ثانيًا
 .واسظنيصال املوافقة الظنير ر ة

للوز ر او لرئيس الوغدة اتداي ة يفب  ةلب   نابيم املابايرة او الظجمبع العباق اذا حتقبق لد به شانهبا           :ثالنًا
 . سوف ختس شالنااق او اتداب العامة و ظم اشالغ يف  الطل  حتر ر ا ومسببًا
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ثالثبة ا باق مب   باي       ( 3)ف  لبدى ك مبة اسبظفناف املنطقبة عبالل      للجنة اتلرتا  للب  قبراي البر    :ياشعًا
 .سالة و  ون قراييا شا ا( 48)الظبليغ ولل  احمل مة الب  يف اتلرتا  عالل مدة 

 سظنن  م  غصول املوافقة عروج الناس افرادا او مجالات اىل امليباد   والكبوياو واتمباك  العامبة يف     : عامسًا
 .قومية والد نية ةبقا لاللراف احمللية الساندة ولال را  الالهاملناسبات الوةنية وال

للوز ر ختو س مجيع او شعب  الصبالغيات املمنوغبة لبه وفبق اغ باق يبذا القبانون لرؤوسباء الوغبدات            :سادسًا
 .اتداي ة كس ضم  وغد ه اتداي ة

 :غالة األعذ شهذا الرحد   ظف  شاشعاي اجلهات املعنية و  ون الصيا ة شالك س اآل   يف :الرحد النان 
للب  اللجنبة اشبعاي وز بر الداعليبة او يئبيس الوغبدة اتداي بة كبس ضبم  وغد به اتداي بة، للقيباق شظنابيم               )

 (.املاايرة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبياي تةجةموعةكة دةبَيت البدرَيت هةروةكو لة ثَيشـرت ايشـارةمتان ثَيـدا لـةو فةقةراتانـةي كـة لـةماددة        
ووةش بةنيسبةت فةقةرةكاني ديكة كؤ دةنطيةك هةية لةناو ليذنـةكان لةسـةر اـةو فةقةرانـةوش هـيَ      دوو هات

خيالفَيكــي تَيــدا نييــةش بؤيــة ثَيشــنياري يةكــةممان اةوةيــةش كــة اــةوةي ثَيشــرت خوَيندمــةوة اايــا اييــازةي   
 .هةبَيت؟ يان نةبَيت؟ يان تةركيز لةسةر ايشاار بكرَيتش زؤر سوثا 

 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
 .رةايسي اةجنومةن نةماوةش رةايسي ثةرلةمانة تكايةش ليذنةي ناوخؤ رةايتان

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةا دووةم
 :دوو ر ا هةية لة بارةا ر َيكخستنى خؤثيشاندان

 :م جؤرة دةبَىمةرجى وةرطرتنى مؤَلةتدان دادةنَيت وش دار شتنى بة: راا يةكةم
 :يةكةم

وةزير دةسةاَلتى مؤَلةتدانى خؤثيشاندانش يان كؤبوونةوةا طشتى هةيةش اةطةر لةسةر ااستى هةرَيس -1
 .بَيت

سةرؤكى يةكةا كارطَير ا دةسةاَلتى موَلةتدانى خؤثيشاندانش يان كؤبوونةوةا طشتى هةيةش هةريةكةيان  -0
 .لةناو يةكة كارطَير ييةكةا

ؤثيشاندانش يان كؤبوونةوةا طشتى ر َيك خبرَاش مةطةر دواا ثَيشكةش كردنى داواكارا بَيت ناشَى خ: دووةم
 .بؤ وةزيرش ياخود سةرؤكى كارطَير يى و وةرطرتنى ر ةزامةندا بةنووسل
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وةزيرش يان سةرؤكى يةكةا كارطَير ا بؤا هةية داواكارا ر َيكخستنى خؤثيشاندانش يان كؤبوونةوةا : سَييةم
اطةياندنى بكاتةوةش اةطةر بؤا ساغ بووةوةشش كة زيان بةسيستس و ااكارا طشتى دةطةيةنَى و ثَير  طشتى ر ةت

 .ر ةتكردنةوةكةش بةنووسل دةبَيت و هؤكارةكةش ديارا بكرَيت
ليذنة بؤا هةية تانة لة بر يارا ر ةتكردنةوة بطرَا لةالا دادطاا تَيهةَل وونةوةا ناوضةكة لة : ضوارةم

كاتذمَير تانةكة ( 48)ر ؤذ لة مَيذووا ثَير اطةياندن و دادطاش ثَيويستة لة ماوةا  سَى( 3)ماوةا 
 .يةكالبكاتةوةو بر يارةكةش يةكالكةرةوةية

دةرضوونى خةَلك بةتاكش يان بةكؤمةَل بؤ طؤر ةثان و شةقامةكان و شوَينى طشتى لةبؤنةا : ثَينيةم
را خؤجَيي باو بةدةردةكرَا  لة وةرطرتنى مؤَلةت و بؤ نيشتمانى و نةتةوةيى واايينىش بةثَيى دابودةستوو

 .مةبةستةكانى سةرةوة
وةزير بؤا هةية هةمووش يان هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى بةثَيي حوكمةكانى اةم ياساية بدات : شةشةم

 .بةسةرؤكةكانى يةكة كارطَيريةكان هةريةكة لةناو يةكة كارطريييةكةا خؤيدا
وةا اليةنى ثةيوةندار دار شتنةوةكةا بةم شَيوةيةا خوارةوة دةبَي لة حاَلةتَيكدا ااطادار كردنة: راا دووةم

 :كة اةم ر اية ثةسندكرا
ثَيويستة ليذنة ااطادارا وةزيرا ناوخؤش يان سةرؤكى يةكة كارطَيرييةكان بكاتش هةريةكةيان لةناو يةكة }

 .{كارطَيرييةكةا خؤا بةر َيكخستنى خؤثيشاندانةكة
 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .ليذنةي ناوخؤ رةاي تايبةتتان هةية لةسةر اةو ماددةية
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة كة اةو ضوار ليذنةية دانيشتل دواي موناقةشةيةكي تَيرو تةسةل هـةموومان لةسـةر اـةوة موتـةفيق     

ان لةطةَل ليذنةي ياسايي بووش كة ضـؤن كـاك شـَيروان باسـي     بووين لةسةر اةوةي كة نووسيمانش اَيمة رةايم
 .كردش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةني رةايتان

 :دانا سايد صؤيف.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةاَلم بــة هــةمان اَيمــة لةطــةَل رةاــي دووةمــدا بــووينش كــة ااطــادار كردنــةوةي اليــةني ثةيوةنديــدار بَيــتش   
 .ميكانزمي بؤي دانراوة بؤ مؤَلةت وةرطرتنش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي مايف مرؤظ رةايتان
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيـةش  اَيمة رةايمان لةطةَل رةاي ليذنةي ناوخؤيةش تةنها اةوةي ثةيوةندي بة مةسةلةي ااكاري طشـتييةوة ه 
 .تةحةفوزمان لةسةري هةيةش سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير رةايتان

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريس سنياري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة تةايدي رةاي ليذنةي ياسايي دةكةينش اةو خااَلنةي كة هاتووة هةمووي تةواونش بـةاَلم تةايـدي اـةوة    
كة دةبَيت اييازة وةربطرنش ضونكة لة اَيمة مةترَيوبة وةكـو وةزارةتـي نـاوخؤ و هَيزةكـاني ااسـاينش      دةكةين 

بةتايبةتي ثؤلير كة اةمنيـةتي اـةم خةَلكـة بثارَيزَيـت كـة موزاهـةر ة دةكـاتش اةطـةر اَيمـة نـةزانل كـةي            
لة موزاهةر ةكة ضية؟ كـةي  دةست بةموزاهةر ة دةكةن؟ ذمارةيان ضةندة؟ لةكوَيوة دةست ثَي دةكات؟ اامانج 

موزاهةر ةكة تةواو دةبَيت؟ اَيمة ضـؤن دةتـوانل حيمايـةتي اـةو خةَلكـة بكـةين؟ بؤيـة اَيمـة لةسـةر اـةوة           
 .كؤكلش كة دةبَيت اييازة وةربطرنش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزامي فةرموو

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 ....سوثاست دةكةمش دواخستين موناقةشة كردني صينةي نيهااي ماددةي دووةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوة خالص بووش اةوة تةواو بووش اَيستا ماددةيةكي ترةش نـاش نـا شـةرحي مةكـةش رجااـةن دانيشـةش نوقتـةي        
رَيـك و ثَيـك بَيـتش كـاك شـَيروان        بةشـَيوةيةكي ضونكة دةتوانل دوايين بطـوجنَينل نيزامي نييةش ببوورةش 

 .فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيستا اَيمة بةرامبةر دوو رةالش رةايةك دةَلَيت دةبَيت اييازة وةربطريَيت لة وةزارةتي نـاوخؤش رةايـةكين   

َيتة دةنطدانةوةو يةكال بكرَيتةوةش ماناي وايـة  دةَلَيت بَي اييازة بَينت تةنها بة ايشاار بَيتش اةطةر اةوة بدر
 .اةو رةايانة كة لَيرةدا هاتووة يةكال دةكرَيتةوةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ماددةكة دةخيةينة موناقةشة كردنةوةش بؤ اةوة اةندامان قسةي لةسةر بكةنش ثاشان دةخةينة دةنطدانـةوةش  
وو لـة موداخةلـةي اةنـدامان داوا دةكـةن وةكـو ثَيشـان بـر ؤينش هةرضـةند         اَيستا اةو بةر َيزانةي كـة ديـار بـ   

ايشارة بةوة كرا كة بة ناحةقي نييةش لةبةرذةوةندي اَيوة بووةش بؤضوونةكانين دةركـةوتش اَيسـتا تكـا لـةو     
زانش بةر َيزانة دةكةم كة دةيانةوَيت قسة بكةن دةستيان بةرز بكةنةوةش بؤ اةوةي ناويـان تؤمـار بكـةمش بـةر يَ    

هاور از خؤشناوش عمر عبدالرمحنش عمر نورةديينش )اةم ناوانة داواي قسة كردنيان كردووةش اةم رَيزدارانةية 
حسنش طؤران اازادش ااش  عزيـزش عبـدالرمحن حسـلش كـاردؤ حممـدش نةسـرين جـةمالش         قاديعمر هةوراميش 

امحدش سةردار رشـيدش ذيـان عمـر شـريفش     نةر ان عبداهللش رفيق صابرش صباح بةرزجنيش ناسك تؤفيقش بةيان 
ش لنمبان جنس الدينش سيوةيل  لايمةشريَير حممدش شؤر ش جميدش رزطار حممدش سةرهةن  فرجش عبداهلل حممدش 

زانـاش جافـر عريـيش بَيري ـان سـةرهةن ش ثـةروين عبـدالرمحنش حسـن حممـد          .ثةيام امحدش ثَيشـةوا تؤفيـقش د  
امحـد ابـراهيسش امحـد    .حسـنش عمـر عبـدالازيزش د    فاضبس يدش ش محـة سـةع  يضبا ش سةرطوَل لنمانسورةش خرييل 

ش سؤزان شها ش دَلشاد شها ش امساعيل سايدش برهـان رشـيدش كوَيسـتان حممـدش ثـةريهان      مصطف سريَيمانش هاذة 
ش كةسي تر ماوة ناوم نةنووسي بَيت؟ رَيزدار هاور از كةرةم بكةش بـة  ثـَين وةخـت تكايـة دووبـارة      (قوبالي

زين نةبنش اةطةر خوشكَيكش يان برايـةك قسـةي كـرد بـووش برَيـَي مـن تةايـدي رةاـي فـالن          نةبَيتةوةو عاجي
كة  دةكةمش بؤ اةوةي ايستيفادة لة كاتةكة بكةينش ضونكة دووبارة بَيت راتان دةطرمش دوايَي عـاجز نـةبنش   

 .هاور از خان كةرةم بكة
 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةو ماددةيةش من ثَيس باشةش ديارة اةو ماددةيةي كة با  لة خؤثيشـانداني ناكـاو دةكـات تةسـبيت     سةبارةت 

دةنـ  بـووش لةبـةر اـةوة اَيسـتا هـةر خؤثيشـاندانَيك        ( 50)دةن  بة ( 40)نةبوو و دةنطي نةهَيناش ضونكة 
تووة لـة راثؤرتةكـة بـة    خؤثيشاندانَيكي ااساييةو ناوَيكي تري نييةش من لةطةَل اـةوةدام رةاـي دووةم كـة هـا    

ايشــاار بَيــتش بــة مؤَلــةت وةرطــرتن نــةبَيتش كةواتــة خؤثيشــاندان تــةنها ااطاداركردنــةوة بَيــتش بــؤ كردنــي   
 .خؤثيشاندان و سازداني خؤثيشاندان مؤَلةتي ثَيويست نةبَيت

زؤر بـة   ي عامـة كـراوةش مـن وادةزامن اةمـة    هـةر لـةو ماددةيـةداش كـة باسـي اـاداي      سةبارةت بة خـاَلي سـَييةم   
مةتاتي دوو كةليمة كة با  كراوة ايزافةيةش وةكو روون كردنةوةيةكش وةكـو بةرضـاو روونيـةك نييـةش بـةو      
شَيوةية طوجناو نييةش كة ماددةيةك دياري بكرَيتش شتَيك ديـاري بكرَيـت روون و بةرضـاوتر نـةبَيت بـؤ كـار       

 .لةسةر كردنش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دار عمر عبدالرمحن كةرةم بكةزؤر سوثا ش رَيز
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عريي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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راستة اةم ياساية ياساي رَيكخستين خؤثيشاندانةش بةاَلم اةم ياساية لة اةساسـةوة لـة مـةبادييي دةسـتووري     
هةموو ياساكانةش هـةر  وةردةطريَيتش لةو ثرةنسيثانةي كة ثَيشرت باسي لةسةر كراو ااشكراية دةستوور دايكي 

لـة دةسـتووري عَيراقيـدا بـا  لةســةر اـةوة كـراوةش كـة اَيمـة تــا اـةم دةقيقةيـة لةسـةرمانة هـةر ياســايةك             
دةردةكــةينش نابَيــت لــة ايتــاري دةســتووري عَيراقــي ب ــَيتة دةرةوةش لــةو دةســتوورة بــا  لــةوة كــراوة هــةر  

يس بكرَيت بة قانونش كـة تـةنزيس كـرا بـة قـانونش      ياسايةك لةسةر اةم موزاهةر ةية دةردةكرَيتش دةبَيت تةنز
كةواتة دةبَيت هةموو داواكاريية ياساييةكاني تيا بَيتش يةكَيك لةوانة داني مؤَلةتةش داني مؤَلةت بة تةاكيـد  
دةبَيت لة وةزيرةوة بَيتش اةوين وةزيري ناوخؤية دةبَيت بيداتش يان رةايسي وةحدةي ايداريش كة بـةثَيي  

تووةو ااشـكرايةش سـةالحيةتَيكي باشـي داوةتـة دةسـت سـةرؤكي يةكـة ايدارييـةكان لــة دَي و         اـةم ياسـاية هـا   
ناحيةو قةزاو شارداش هةروةها بة جةنابي وةزيريشـةوة بـؤ موزاهـةر ة طشـتييةكانش بـة تةاكيـد اـةم اي ـازة         

و اةركانـة  دانة يةكَيكة لة تةنزيس كردني ياسـاكةش اـةركَيكي زؤر دةخاتـة سـةر شـاني حكومـةتش يـةكَيك لـة        
لةكاتَيكـــدا روودانـــي هةنـــدَيك كـــرداري خـــرا  بةرامبـــةر بـــة  / ثاراســـتين ااسايشـــي موزاهةر ةكةيـــةش دوو

موتةزاهري ةكان لةاليةن ثياوةكاني ثـؤلير و وةزارةتـي نـاوخؤوةش وةزارةت بةرثرسـيار دةبَيـت بةرامبـةر بـة        
ت لـة وةزارةتـي نـاوخؤش يـةعين اـةو      تةعويز دان بة هةَلطرتين اـةو مةسـيووليةتانةش اةطـةر اييـازةي نـةبيَ     

اييازةيــة وةرنــةطرَيت لــةو يةكــة ايدارييانــةوة اييــازةي ثــَي نــةدرَيتش مؤَلــةتي ثــَي نــةدرَيتش بــة تةاكيــد   
مةسيووليةت تةحقيق ناكات لةسةر اليةني ثةيوةنديدارش اةم بر طةيةي كة هاتووةش من ثَيمواية اةمة زياتر 

 .دةسنت بة موزاهةر ةكةلة بةرذةوةندي اةو كةسانةية كة هةَل
بةنيسبةت فةقةرةي سَيوةش با  لة نيزامي عام و اةدابي عامة دةكـاتش ثَيموايـة مشـتومر َيكي زؤري لةسـةر     
بووش لةكاتي طفتوطؤكانيشمانداش نيزام واةدابي عامـة تةفسـريَيكي ياسـايي و تةفسـريَيكي فيقهـةش تةفسـريَيكي       

امــةش تــةحقيقي مةســريةحةي عامــةش موحافــةزة كردنــي  فيقهــي نيــزام و اــةدابي عامــة تــةحقيقي نــةفاي ع 
مةســريةحةي عامةيــة لةناحيــةي اييتيمــاعيش ايقتيصــاديش سياســيش هــةموو اليةنــةكاني تــرش كــة رةبــ  بــة  
مةسريةحةي عامةيةش اةمةش ناكرَيتش نة جةنابي وةزيرش نة اةم ياسايةي اَيمة هةيةتي نـة تـةفادي بكـةين    

بؤضي؟ لةبةر اةوة هـةم ديسـان دةطةر َيينـةوة بـؤ دةسـتووري عَيراقـي لـة         و وازي لَي بَينل و لَيي الببةينش
دا با  لةوة دةكاتش كة دةوَلـةت هـةر ياسـايةك دةربكـاتش دةبَيـت كـةفيل بَيـت بـة ثارَيزطـاري          (38)ماددةي 

كردنـي نيـزام و اـادابي عامـةش بـة واتـا اـةم ياسـاية دةبَيـت نيـزام عـام و اـةدابي عامـةي تيـا بَيـتش ضـونكة                 
ريةحةتي عامةو نةفاي عام طةورةترة لة دةسةاَلتةكاني دةوَلـةت و لـة مةسـريةحةتةكاني دةوَلـةتش بـةاَلم      مةس

من ثَيمواية بر طةي شةشين لَيرةش اةطةر ايرينا بكرَيت باشـرتةش ضـونكة بـا  لـةوة دةكـات وةزيـر دةتوانَيـت        
نابي وةزيـر دانـي اييازةيـةش    تةخويريي هةندَي سةالحيات بكاتش خؤي وةزير لَيرة هةموو دةسةاَلتةكاني جـة 

كة لةسةرةوة با  لةوة كراوة وةزير اييازة دةدات و سةرؤكي وةحدة ايدارييةكان اييازة دةدةنش تةحصيل 
حاصرية كة سةالحيةتي اييازة داني هةبَيتش سةالحيةتي رةفز كردنيشي هةيةش لةفةقةرةكاني تر با  لةوة 

 .شة ايزافةيةش سوثا كراوةش لةبةر اةوة من ثَيمواية اةم فةقةرة شة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا ش رَيزدار عمر نورةديين كةرةم بكة

 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد امل خدر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مؤَلةتدان لةم ياسـايةدا نابَيـت بـةو مانايـة لَيـك بدرَيتـةوةش كـة اةمـة كـؤت و بةنـد لةبـةردةمي هاوواَلتيـان             
سةبارةت بة جـَي بـةجَي كـردن و ثيـادة كردنـي اـةو مـا  و اازادييانـةي كـة لـةم ياسـايةدا هةيـة              دادةنَيتش

لةسةر زةمينةي واقي ش بةَلكو بة ثَي ةوانةوة هـةم ايريتيزامـاتي اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان لـةناو حكومةتـدا       
تيــان و اةوانــةي بةشــَيوةي ياســايي ديــاري دةكــاتش هــةمين باشــرت و ضــاكرت مــا  و اةركــةكاني ســةر هاووالَ 

بةشـداري دةكـةن لـة خؤثيشــاندان ضـاكرتو باشـرت ديــاري دةكـات و بةرجةسـتةي دةكــاتش بـؤ منوونـة اةطــةر          
مؤَلةتدان لة اارادا بَيتش هةميشة خؤثيشاندانش خؤثيشاندان يةكَيك لـةو اةطةرانـةي لةوانةيـة لـةكاتي جـَي      

وةكي بة مةبةس  شَيواندن و ااراستة كردني لة بةجَي بووني خؤثيشاندان بَيتة ااراوةش دةست تَيوةرداني ال
دةرةوةي ااماجنة سةرةكيةكان و ااماجنة ياساييةكانيش اةمة يةكَيكـة لـةو اةطةرانـةي كةلةوانةيـة بَيتـة نـاو       

ــان    , خؤثيشــاندانةوة ــَيوةيةك اامادةيي ــة ثةيوةنديــدارةكان بةش ــداني لةطــةَل بَيــت اليةن بؤيــة اةطــةر مؤَلةت
نة رَيطرييةك لةبةردةمي اةم اةطةرة سريبييةش بـؤ مامةَلـة كـردن و بـةال رَي بردنـي      دةبَيتش كة هةموو ضةش
 .خؤثيشاندان دَيتة ااراوة

خـاَلَيكي تـرش اـةوةي كـة بـا  كـرا لةسـةر سيسـتةم و اـادابي طشـ ش مـن تةايـدي بؤضـوونةكةي كـاك عمـر                
لة واَلتـي مـةغريب    0222ي عبدالرمحن دةكةمش هةروةها ااماذة بة منوونةيةكين دةكةمش لة رةمةزاني ساَل

جووالنةوةيــةك و حةرةيــةك هــةبوو لةاليــةن طــةجنان و الوانــي واَلتــي مةغريبــةوةش كــة لــةكاتي بــةربانطي   
ــوارةداش اــةوان بةشــَيوةيةك لــة شــَيوةكان حفريــةو تةجــةموعي اــةوتؤ بكــةن لــة شــوَينة طشــتييةكانش كــة      اَي

ةطةَل اـادابي طشـ ش يـان لةطـةَل سيسـتةمي طشـ ش       نةطوجناو بَيت لةطةَل مةفهومي ايسالمي بةربان ش يان ل
اةمة بوو بة رووداوَيك كة ثَين تةياراتي ايسالمي اايينش تةياراتي عةملاني حزبة عةملانيةكان داوايان كـردش  
ــَيوة        ــةم ش ــان ا ــةش ي ــَيوة تةجةموع ــةم ش ــةوةي ا ــؤ ا ــةنش ب ــةدةخول بك ــةوَي ت ــةت ل ــاني دةوَل كــة دامودةزطاك

 .نةدرَيت و سنووري بؤ دابنرَيتش زؤر سوثا خؤثيشاندانة رَيطاي ثَي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار عمر هةورامي كةرةم بكة
 :بةر َيز عمر صديق حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا ش قسةكاني من كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا ش رَيزدار قادر حسن كةرةم بكة
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 :ادر حسن قادربةر َيز ق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــَيكي        ــةش بةش ــي دوو اليةنةي ــتيارةش بةرثرسياريةتةكةش ــرن  و هةس ــةتَيكي ط ــاندان باب ــةي خؤثيش ــةو ثَيي ب
دةكةوَيتة سةر خؤثيشاندةرانش بةشَيكي تريشي دةكةوَيتة سةر اليةنة ثةيوةندارةكانش هةر بؤيةش ثَيويستة 

دووال بتوانن اةركةكةيان لة رووي مادي و مةعنـةوي جـَي بـةجَي بكـةنش     مؤَلةت وةربطريَيتش بؤ اةوةي هةر
ضونكة خؤثيشاندان ضاوةر واني هةر ثَيشهات و رووداوَيكي لَي دةكرَيتش بؤية من تةاكيد دةكةمـةوة مؤَلـةت   
وةربطريَيــتش هــةم بــؤ شــوَينش هــةم بــؤ ذمــارةي خؤثيشــاندةرانش هــةمين بــؤ اامــاجني خؤثيشــاندةرانش زؤر    

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار طؤران اازاد كةرةم بكة
 :بةر َيز طؤران اازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة اامانج لة رَيكخستين خؤثيشاندانش ياخود ااماجني دةسةاَلت لةوةي كةوا مؤَلةت بـداتش يـاخود مؤَلـةت    

 :نةداتش دوو هةدةيف هةية
ين سةالمةتي اةو كةسانةية كة خؤثيشاندان دةكةن لةطةَل ثاراستين مومتةلةكاتي طشـ   ثاراست/ يةكةميان

لةو شوَينةي كة خؤثيشانداني لَي دةكرَيتش بةطوَيرةي دةسـتوورين كـة اـةو مافـةي داوة بـة هـاوواَلتيش كـة        
َيدا دةبينَيتةوةش كـة  تيايدا دةَلَيت بةياسا رَيك خبرَيتش من ثَيمواية ياساش هةر تيايدا هةردوو ااماجنةكةي ت

ــتنَيكي          ــة رَيكخس ــةوَيت ل ــةاَلت دةي ــة دةس ــةي ك ــةو مةتاَلبان ــةنَيوان ا ــةم ل ــاتش ه ــت بك ــةنطيةك دروس هاوس
 خؤثيشاندا ضؤن بَيت؟ هةم لةوةي كة هاوواَلتي ضؤن اةم خؤثيشاندانة بكات؟

ــادا          ــةت و ااط ــةنَيوان مؤَل ــةم ل ــة دةك ــةو رةاي ــتطريي ا ــن ثش ــةش م ــةم حاَلةت ــن ا ــووني م ــةوةش بةبؤض ر كردن
ااطاداركردنــةوة بَيــتش ضــونكة اــةم هةدةفــة لــة ااطــادار كردنــةوة دَيتــة ديش لةبةرضــي؟ ضــونكة لــة ااطــادار   
كردنةوة اةطـةر بطةر َيينـةوة سـةيري مـاددةي سـَي بكـةين ااطـادار كردنـةوةش اـةم دةسـتةيةي كـةوا داواي            

جيهةي مةعنيةش اةوجا بةر َيز وةزيري  خؤثيشاندان دةكاتش دةبَيت كات و شوَين دياري بكات وش دةسةاَلتين
ناوخؤيةش ياخود قاايمقام و مودير ناحيةيةش دةسةاَلتي دووةمـي كـات و شـوَينةكةي هةيـةش اةطـةر طؤر يشـي       
جيهةتي خؤثيشاندةرين مايف تةعن لَيدانيان هةيةش كةواتة كة كات و شوَين دياري بـووش دةسـةاَلت دةكرَيـت    

ابل بكاتش بؤ اـةوةي سـةالمةتي طيـاني اـةم خؤثيشـاندةرانة بثارَيزَيـتش       هةم هَيزي ااساين و ثؤليسي بؤ د
هةمين مومتةلةكاتي حكومةت بثارَيزَيتش بةاَلم مةبةست لةوةي نـاوةر ؤكي خؤثيشـاندانةكةش مـن ثَيموايـة     

ي دةسـتوورش  (36)اةوة مافَيكي دةستوورييةش اةطةر قةيدي خبرَيتة سةرش اةوة دةبَيتة هؤي ثَيشـَيريي مـاددة   
 .زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثا ش رَيزدار ااش  عزيز كةرةم بكة
 :بةر َيز ااش  عزيز صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماوةيةك ثَين اَيستا زؤر موناقةشة لةسةر اةوة كرا كة اةمة مافَيكي دةستوورييةو رَيكخراوة بة دةستوورش 

تووري بَيـتش بـؤ اــةوةي تـةناقوز نـةبَيت لةطــةَل هـةموو كـاتي ثَيشــرت       مـن رةاـيس وايــة اةطـةر مـافَيكي دةســ    
كوشتمان و قسةمان لةسةري كردش موخاليفي قسةكاني خؤمان نـةبلش وةكـو كـاك طـؤران طـوتي وا ثَيويسـتة       
بةر اس  لةسـةر مةسـةلةي مؤَلةتـدان هةَلوَيسـتيةك بكـةينش ضـونكة مـةفهومي مؤَلةتـدان دةضـينة بـةردةم           

كرَيتش قبـول نـةكرَيتش يـةعين كـة تـؤ داواي مؤَلـةت دةكـةيتش دةكرَيـت كـة رةفـز بكرَيـتش            خةتةري قبول ب
ناكرَيت مافَيك كة لة دةستووردا بة اازادي ضةسثا بَيت لةبةردةم خةتـةري قبـول كـردن و قبـول نةكردنـدا      

رةنسـيثَيكة  بَيتش اةطةر بة دافياي اةوةي كةوا منين لةطةَل اةوةدام بـةرطري لـةوة دةكـةم كـة ثَيويسـتة ث     
لةناو دةستووردا هةبَيت و بةياسا رَيك خبرَيتش اةطةر تةنيا نيةتي رَيكخستنمان هةيةش اةوة بر وام وايـة بـة   
ايشاار اةو موشكيريةية حةل دةكرَيتش ضونكة كؤمةَلَيك خاَلي تري بة دواي خؤيةوةيـةش بؤيـة مـن تةايـدي     

اتو خؤثيشـاندانةكة لـة وةحـدةي ايدارةييةكـة     رةاي دووةم دةكـةم بـة ايزافـة كردنـي دوو بر طـةش اةطـةر هـ       
ــةالحيةتي           ــة س ــان ل ــةر يش ي ــةوة تَيث ــة ثارَيزطايةك ــةر ل ــا اةط ــتش وات ــر بكرَي ــااري وةزي ــةوة ايش ــةر يش ا تَيث

 .وةحدةيةكي ايداري تَيثةر يش اةو كاتة جةنابي وةزير ااطادار بكرَيتةوة
ة ثَيشنيازي يةكةمدا خاَلي ضوارةمش كـةوا دانـاني   خاَلَيكي ترينش كة لة ثَيشنيازي ماددةي دووةمدا هاتووةش ل

اـةوةش ايزافـة   ( جلنة اتلرتا  لل  قراي الرف  لبدى ك مبة اتسبظفناف   )سةقفَيكي زةمةنييةش كة دةَلَيت 
 .بكرَيت بؤ سةر ثَيشنياري دووةمش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا ش رَيزدار عبدالرمحن كةرةم بكة

 :بدالرمحن حسل ابابكربةر َيز ع
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثشتطريي لة قسةكاني ااشـ  خـان دةكـةمش مـن ثشـتطريي رةاـي دووةمـين دةكـةم لـةم ماددةيـةش كـة            
ثَيويسـتة خؤثيشــاندان بــةبَي مؤَلـةت بــَيش بــةاَلم اةطــةر بـة مونــةزةمي بَيــتش دةبَيـت ااطــاداري اــةو اليةنــة     

كـة يةكـةي كـارطَيري لةهـةر جَيطايـةك هـةبَيتش لـة هـةر شـوَينَيك بَيـت ااطـادار            ثةيوةنديدارانة بكرَيتةوةش 
بكرَيتــةوةش كــة اَيمــة خؤثيشــاندان دةكــةين و ااماجنــةكانين خؤيــان ديــار بكــةن بةنووســل بــؤ اــةو يةكــة  
كارطَيرييةي لةو جَيية هةيةش نابَيت يةكةي كارطَيرين رةفزي بكاتش يةعين اةو حةقـة نـةدةين بـةو يةكـة     

رطَيريية لةو جَيية كة رةفـزي اـةو داواكارييـة بكـاتش ضـونكة وةكـو ااشـ  خـان باسـي كـرد لـة دةسـتوور             كا
هاتووةش كة مافَيكي خؤيةتي و سروش  خؤيةتي دةبَيت بيكاتش بةاَلم اةو كاتةي كة ااطاداري كردةوة بؤيـان  

شـاندانة تونـدو تيـذي بـةكار     ثؤلير و اةمن و ااساين بنَيرَيـتش كـة حيمايـةي بكـاتش نـةهَيرَيَيت اـةو خؤثي      
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بَيننش يان اليةنَيكي ترش كةسانَيك داخيل ببَيت كارَيكي خراثي لَي دةربكـةوَيتش اةطـةر اـةو كةسـانةي لَيـرة      
توندو تيذي دةكةن لةناو اةو خؤثيشاندانة سزاي خؤيان وةردةطـرنش ضـونكة اَيمـة لَيـرة لـة بر طـة يـةكمان        

ياسـاية اـةو سـزاية وةردةطـرنش بؤيـة مـن ثَيموايـة نابَيـت بـةهيَ          هةيةش من ثَيمواية لَيرة بـة حـوكمي اـةم    
شَيوةيةك اةو ثيشاندةرانة مؤَلةت وةربطـرنش كـة مؤَلـةتيان وةرطـرت دووش سـَي رؤذي ثـَي دةضـَيتش يـان ثـَي          
ناضَيتش اةو خؤثيشاندةرانة سست دةبنةوةش بةاَلم دةبَيت بةبَي ااطاداري اةو اليةنةش هيَ خؤثيشـاندانَيك  

 .داتش زؤر سوثا روو نة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار كاردؤ كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريدواد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة كة قسةمان كردش لةطةَل رةاي هاور َييةكامنش كة باسي اةوةيان كرد مافَيكي سروش  و دةستووري بَيتش 

َلــةت لــَي ســةندنةوةي اــةو مافةيــةش بــةر َيز وةزيــري نــاوخؤ باســي رَيكــارة   بةر اســ  قســة كــردن لةســةر مؤ 
ثَيويستيةكاني كرد لةكاتي اةجنامداني هةر خؤثيشاندانَيكش لةبةر اةوةي لة راثؤرتةكة رةاي برَيَيل ااطـادار  

بكرَيـتش  كردنةوةش اةو وردةكارييةي تَيدا نةبووش لة ااطاداركردنةوةش اةوةي تياية كة كـات و شـوَين ديـاري    
كة دةبَيت خؤثيشاندانةكةش ااشتيانةو شارسـتاني بَيـتش كـة دةبَيـت رَيكخـةراني ديـار بَيـتش كاتةكـةي ديـار          
بَيتش هةموو اةو رَيكارانةي بؤ اييازة ثَيويستةش لـة ااطـادار كردنـةوةش ديـارة تـةنها مؤَلةتـةش مـن ثَيموايـة         

نييةش ديار نييةش زؤر الستيكييةش دةبَيتة مايـةي  مؤَلةت بةستنةوةشي بة اادابي طش ش كة ثَيناسةكةي روون 
ــةو          ــؤ ا ــاندان ب ــةوَيت خؤثيش ــاتش نةي ــؤنرتؤل بك ــة ك ــةش ك ــ  بةوةي ــةت ثَيويس ــة حكوم ــة هةميش ــةوةي ك ا
داواكارييانةي كة هةية بكرَيتش هةوَل دةدات بة رَيكارةكاني خؤي رَيي لَي بطرَيتش اةمة شتَيكي زؤر ااسايية 

ةر اةوة بةر اس  داناني اادابي طش  و مؤَلةت طرفتَيكـةش ثَيموايـة ايمكـان نييـة     دةبَيت رةضاوي بكةينش لةب
 .خؤثيشاندان لة كوردستان بكرَيتش كة اةو ثاساوانة هةبن

سياسـي و رووداوي سياسـي    يخاَلَيكي تـرش كـة مـن دةمـةوَيت تةاكيـدي لـَي بكةمـةوة ثةيوةنـدي بـة قـةوارة          
ةين و ثارضـة ثارضـة كراويشـلش رووداوَيكـي سياسـي دَيتـة ثـَينش        اَيمةوة هةيـةش اَيمـة ميريريـةتَيكي ضةوسـاو    

ستةمَيك دةبَيت لة ثارضةيةكي ترش كة اَيمة دةمانةوَيت رةاي طش  لةسةر بورووذَينلش يـان لـةالي خـةَلك    
دةورووذَيش اَيمــة نامانــةوَيتش خــؤي خــةَلك نــار ةزايي دةر دةبرَيــتش بــؤ حكومــةتي كوردســتان ضــةند قــور   

مؤَلةت لةدةست اةو بَيت؟ يةعين ضةندين رووداوي كارةساتاوي بةرامبةر ميريريةتةكةم ثَيويسـ    دةبَيتش كة
بة رةاي طش  بووةش حكومةت لةبةر اـةركي ديبريؤماسـيةتش يـان سياسـيش يـان ايقتيصـاديش يـان ثةيوةنـدي         

بـةر اـةو ثَيويسـتيةش    خؤي لةطةَل اةو واَلتانةش كة مؤَلةت بداش نةيتوانيوةو كرديتيـة طرفتَيكـي طـةورة بةرام   
يان اةو خواستة جةماوةرييةي كـة ثَيويسـتة بـؤ اَيمـة ثشـتيوانيش يـان رةاـي طشـ ش يـان داواكـاري خـةَلكي            
لةسةر دروست بكةين بةرامبةر كَيشةيةك كة ثَيويسـ  بـة نةتةوةكـةي اَيمـةوة هةيـةش اَيمـة بـؤ اـةم بـارة          



 42 

ةوة بَيتش اةمة لة دةسةاَلتي حكومةت نييةش قـانون  خبةينة سةر حكومةتش لةكاتَيكدا اةطةر بة ااطادار كردن
ــة        ــَيوازانةي ك ــةو ش ــازادة ب ــةَلك ا ــة خ ــتووةش ك ــانداني واي رَيكخس ــتوور خؤثيش ــيثةكاني دةس ــةثَيي ثرةنس ب

 .شارستاني و مةدةنيية تةعبري لة رةاي خؤي بكاتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكةزؤر سوثا ش رَيزدار نةسرين جةمال كةرةم 
 

 :مصطف  بةر َيز نةسرين ةال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش قسةكاني من كاك طؤران و ااش  خان كرديانش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار نةر ان عبداهلل كةرةم بكة
 :بةر َيز نةر ان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي لة بؤضوونةكاني كاك طؤران و ااش  خان و كاك كاردؤ دةكةمش بؤ اةوةي كة مؤَلـةت نـةبَيتش   من ثيشتطري

من دةمةوَيت ااماذة بةوة بدةم كـة هـةر ياسـايةك دادةنرَيـتش لةر اسـتيدا دةبَيـت ااسـانرتين شـَيوة بَيـتش بـؤ           
ةي بـؤ دروسـت كـراش    اةوةي مـومكل بَيـت كـة جـَي بـةجَي بكرَيـت لـة داهـاتووداش اةطـةر عـةواقب و عةرقريـ           

ثَيموايــة كَيشــةيةك دروســت دةكــاتش بــة قةناعــةتي خــؤم كةخؤثيشــانداني لــةناكاومان البــردش كَيشــةيةكمان  
دروست كردو لة داهاتووشدا دةيبينلش لةبةر اةوة زؤربةي زؤري خؤثيشاندانةكامنان سر ييةوةش لَيرةش كـة  

ن نـةبَيتش هاوكـارامن زؤر باسـيان لـة مةسـةلة      دَيتةوة سةر اـةوةي كـة خؤثيشـاندان رةزامةنـدي هـةبَيتش يـا      
دةستوورييةكان كردش من بة تةنها با  لة قانونةكة دةكةمش اةوة بة حوكمي قانون دراوةو كة  نابَيت بؤي 
هةبَيت رةفزي بكاتةوةش بةاَلم بؤي هةية داواي زةوابت و ايريتيزامات بكات لةوانةي كة اةجنامي دةدةنش وةك 

ابي وةزيري ناوخؤ ااماذةي بةوةداش كة فةلسةفةي اةوةي با  كردش كة بؤضـي تةَلـة    اةوةي كة بةر َيز جةن
بكرَيت؟ بةاَلم ااطادار كردنةوةكةش هةمان اةو فةلسةفةية كة جةنابي وةزير دةيرَيَيت بؤ مةبةس  زانياري 

ــَيوة دةكرَيـــ      ــةمان شـ ــانةكةيش بةهـ ــةي و ناونيشـ ــوَينةكةي و كاتةكـ ــي شـ ــاري كردنـ ــي و ديـ ــانج لَيـ ت و اامـ
دابر َيذرَيتةوةش من ثَيمواية بةر َيزان دار َيـذةراني اـةو ثـرؤذة ياسـايةش كـة رةاـي دووةميـان نووسـيووةش رةاـي          
دووةم زؤر بة كرض وكاَلي تةنها يةك دَيريان نووسيووةش لةطةَل اةوة اةوانةي كة بـؤ داوا كردنـي اييـازة بـؤ     

جــَي بــةجَي بكرَيــتش كــة اــةو ثرةنســيثانة  ســةرةوة دانــراوةش مومكينــة هــةمان شــت بــؤ ااطــادار كردنــةوةش
بطرَيتةوةش لةبةر اةوة تةنها ااطاداركردنةوةكة بةو شَيوةية نيية عةفوي داواييةك بكات و بر واتش بةاَلم اةو 

 .خااَلنةي بؤ دةست نيشان بكرَيتش بةاَلم مةجالي رةفز كردنةوةي نةبَيت
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و رةزامةنـدي هـةردوو حكومـةت بـة مةسـيوولياتي       رةايةكين هةيةش كـة دةَلَيـت ااطـادار كردنـةوةو تةَلـة      
خؤي هةَلدةستَيتش اةطةر وا نةبَيت كةواتة ثَي ةوانةكةيةتي و بة مةسيوولياتي خؤي هةَلناستَيتش يان ش  
دةكةوَيتة سةرش حكومةت لة هةموو كاتَيكدا بـةثَيي ياسـا مـولزةم دةكـةم ثاراسـتين سـةرو مـاَلي خـةَلكي لـة          

ستين اةنز ةو نيزامي سياسي اةو حكومةتةي لة اةستؤيةش بؤية اةطـةر موزاهـةر ة   اةستؤيةش هةروةها ثارا
ببَيتش موزاهةر ة نـةبَيتش اـةو اةركـة لـة اةسـتؤي حكومةتـةو هـةر دةبَيـت بيكـات وش جـَي بـةجَيي بكـات و             

ان نـا  اةركي خؤيةتيش بؤية من ثَيمواية كة ثَيويست بةوة ناكاتش كة اَيمة بيخةينة بةردةمي رةزامةنـديش يـ  
رةزامةنديش يان بيخةينة بةر ميزاجي لَيثرسراوَيكش يان نـاش لةبـةر اـةوةي مـافَيكي دةسـتووريية كـة دراوةش       
بؤية من لةطةَل رةاي دووةم دام كة تةنها ااطاداركردنةوةكة بةسةش بةاَلم بـةزةوابت و تـةعرييمات و اةنز ـة    

 .رَيك خبرَيتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش رَيزدار دكتؤر رةفيق كةرةم بكةزؤر سوثا 
 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة لةم ماددةيـةدا قسـة لـة مـافَيكي دةسـتووري دةكـةينش مـافَيكي سروشـ ش كـة مـايف خؤثيشـاندانةش مـايف             

يـان بةنووسـراو لـة     خؤثيشاندان بةشَيكة لة اازادي و مايف مرؤظش هـةروةك مـايف دةر بـرين بـة زارةكـي بَيـتش      
رَيطةي كتَيب و طؤظارو رؤذنامةوة بَيتش اَيمة شانازي بـةوة دةكـةينش ضـونكة لـة كوردسـتان سانسـؤر لةسـةر        
ضا  كردنيان نييةش لةكاتَيكدا كؤمةَلَيك واَلتاني دةورو ثشتمان اةو سانسؤرة هةيةش شانازي بةوة دةكةين كة 

نييةش كة خةَلك ثَيويس  بةوة نيية لـة رؤذنامـةكان اَيـواران    سانسؤر لةسةر باَلوكردنةوةي رؤذنامةو طؤظار 
بيبـةن بــؤ ثــؤليرش يــان بـؤ دةزطــاي سانســؤرش بــؤ اــةوةي مؤَلـةت بــدرَيت رؤذنامةكــة بــؤ رؤذي دووةم ضــا     
بكرَيــتش يــان بةشــَيكي بــة ســثيةتي بــاَلو بكرَيتــةوةش لةبــةر اــةوة اــةم مافــة مــافَيكي دةســتوورييةش مــايف را   

خؤثيشــاندانين بةهــةمان شــَيوةيةش هــةر قانونَيــك بــؤ رَيكخســتين خؤثيشــاندان دابنرَيــتش   دةر برينــةش مــايف
دةبَيت اةو مافة بثارَيزرَيـت و بي ةسـثَينرَيتش اايـا اَيمـة مـايف اـةوةمان هةيـة لـة رووي سياسـيش لـة رووي           

تَينينةوةو بيدةينة اةدةبيةوةش مافَيك كة دةستوور بؤ اَيمةي دابل كردووةش بيدةينش اةو مافة لة خةَلك بس
دةســت ســةرؤكي وةحدةيــةكي ايــداري لــة ناحيةيــةكش يــان لــة طونــدَيكش يــان لةناوضــةيةكي ب ــووكش اــةو    
سةرثةرش  اةو مافة دةستووريية بدات بة خةَلكش يان نةيداتش لةبةر اةوة من لةطةَل رةاي هاوكارامنش كـة  

ااطاداركردنةوةية هةموو اـةو زانيارييانـةي كـة    مةسةلةي مايف خؤثيشاندان بة ااطادار كردنةوة بَيت وش لةو 
تَيدا روون بكرَيتةوةش كة جةنابي وةزيري ناوخؤ باسـي كـرد اَيسـتاش بـةاَلم اـةو مافـةش بـدرَيت بـة اليـةني          
ثةيوةنديــدار لــةبارةي شــوَيين خؤثيشــاندانةكةش دةشــَيت اــةوان لــة شــوَينَيك بيكــةنش اــةو شــوَينة لــة رووي  

ييةوةش لة رووي هةر سةبةبَيكي ترةوة بَيت طوجناو نةبَيتش دةكرَيـت اـةوان اـةو    اةمنيةوةش لة رووي سرتاتي
مافةيان هةبَيتش شوَينةكة لةطةَل اليةني ثةيوةنديدار كة اةوانـة خؤثيشـاندانةكة رَيـك دةخـةن موناقةشـة      
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ةوة شوَيين بكةن و لَيدواني لةبارةيةوة بكةنش بؤ اةوةي اةطةر شوَينةكة طوجناو نةبوو رَيك بكةون لةسةر ا
خؤثيشــاندانةكةو مةســاري خؤثيشــاندانةكة بطــؤر ن بــؤ شــوَينَيكي تــرش لةبــةر اــةوة مــن لةطــةَل هاوكــارامن     

 .ثشتطريي اةوة دةكةمش كة ثَيويس  بة رةزامةندي نةبَيتش بةَلكو ااطاداركردنةوة بَيتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةم بكةصباح بةرزجني كةر.زؤر سوثا ش رَيزدار كاك د
 
 

 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منــين بؤضــوونةكاني خــؤم لةضــةند خاَلَيــك ثَيشكةشــي بــةر َيزتان و هاوكــاراني بــةر َيزم دةكــةمش مةســةلةي  
خؤثيشاندان وةك با  كرا مافَيكي دةستوورييةش مافَيكي سروشتيةش بةَلكو مـافَيكي اياـتريازش هـةر كةسـَيكي     

ش (تحي  اهلل اجلهر شسبوء مب  القبول ات مب  ظلبم     )ي قور اانيشةش ضونكة خواي ثةروةردطار دةفةرموَيت مافَيك
هةر كةسَيك هةس  كرد بةوة زوَلمَيكي لَي كراوةو ستةمَيكي لةحةق اةجنامدراوةش اةوة خـواي ثـةروةردطار   

كـة لـة حاَلـةتي عادييـدا      اةو حةقةي داوةتي بـةدةنطي بـةرز هـاوار بكـات وش تةنانـةت اـةو قسـانةش بكـاتش        
نايكاتش اةم حةقة ثَيويستة لةضوارضَيوةي ياسادا بَيتش نابَيت لة ياسا دةرب َيت و كـاري اَيمـةش لةر اسـتيدا    
بؤ اةوةية بةجوانرتين شَيوة مومارةسةي اةو حةقة بكةينش هةر كةسَيكين خاوةني اةم مافةية تةعةسو  

ثَيويستمان بةوة هةية بةجوانرتين شَيوة مومارةسة بكرَيتش هيَ  نةكات لة بةكارهَينانيداش بؤية لةاليةكةوة
جؤرة كـؤت و بةنـدَيكي نـار ةوا نةخرَيتـة سـةري وش اـةو كـؤت و بةندانـةي كـةقانون دايـدةنَيتش دةبَيـت بـؤ             
خزمةتي مافةكة بَيتش نةك بؤ رَيطة طرتينش بؤية منين اةو رةايةم بـةالوة ثةسـندةش كـة ااطـادار كردنـةوة      

تش بةاَلم اةو ااطادار كردنةوةية ديـارة هـةموو زانيارييـةكاني ثَيويسـ  تَيـدا بَيـتش بـؤ اـةوةي وةكـو          كايف بَي
واَلتة ثَيشكةوتووةكاني دنيا اَيمة هةنطاو بنَيلش يـةعين اَيمـة لـة زؤر شـتداش كاتَيـك كـة دَيينـة سـةر باسـي          

بــؤ كــة دَيينــة ســةر باســي مةســةلةي  ياســاكانش منوونــة بــؤ واَلتــاني ثَيشــكةوتوو دَينينــةوةش بــةاَلم عةجةبــة 
خؤثيشاندانش اةو اةزموونانة ناديدة دةطرينش ثَيمانواية دةبَيـت منـوزةجي اـةو واَلتانـةي دةوروبـةرمان كـة       
لةسةر اةساسَيكي اايدؤلؤجيـةش لةسـةر اةساسـَيكي ثـؤلير واَلت دةبـةن بـةر َيوةش اـةوة بَينينـة مةيدانـةوةش          

ةم لةاليــةش اايــا كــة بةر اســ  اــةو مافــةي داويــةتي بــة هاوواَلتيــان بــؤ   منوونــةي ياســاي يــةكَيك لــةو واَلتانــ 
ــَي      ــيَ فايدةيــةكي ل ــؤلَيكي حكــومي وش ه ــات بــة ثرؤتؤك خؤثيشــاندان؟ لةر اســتيدا اــةو خؤثيشــاندانةي دةك

 .ناكةوَيتةوة
ببَيـتش  سةبارةت بةوةي كة وةزارةتش يان اليةني كارطَيريش يةكةي كارطَيري ثَيويستة ايريتيزامي بـؤ دروسـت   

ــرتين مؤَلــةتي           ــاندانةوةش يــان وةرط ــةتي خؤثيش ــة وةرطــرتين مؤَل ــرتاوة ب ــةم ايريتيزامــة نةبةس ــ  ا بةر اس
كؤبوونةوةي طشتييةوةش هةر لةسةرةتاوة وةزير كة دةبَيت بة وةزيرش سةرؤكي يةكـةي كـارطَيري كـة دةبَيـت     
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زطـاري لـة اةمنيـةت و ااسـاين و     بة سةرؤكي يةكةي كارطَيريش اةو ايريتيزامةي بؤ دروست دةبَيـت كـة ثاريَ  
نيزامي طش  و اادابي طش  بكاتش بؤية من زؤر بة تةاكيدةوة ثَيمواية كة اَيمة دةبَيت متومحان زؤر لةوة 
بةرزتر بَيتش كة بَيل اةم مةوزوعة ببةستل بة مؤَلةت ثَيدانةوةش بةَلكو برَيَيل اةسَل واية ااطادار كردنةوة 

لةو حاَلةتانةدا كة ديارة رةنطة مةترسي هـةبَيتش اـةو كاتـة اـةو حةقـة بـدرَيت بـة        بكرَيت بة بنةماش بةاَلم 
جيهاتي ثةيوةنديدارش كة اةو شوَينة مةسـةلةن بـةكار نايـةتش بةهـةمان شـت اـةو حةقةشـيان ثـَي بـدرَيتش          

مـايف   ديسانةوة دةمةوَيت ااماذة بةو مةوزوعةش بكةمش لة هةندَي لةو ياسايانةي كة هي واَلتـاني تـرة باسـي   
خؤثيشاندان كراوةش رَيكخستين خؤثيشاندان كراوةش هاتوون بة ايستيسـنا هةنـدَي شـوَينيان ديـاري كـردووةش      
كة نابَيت خؤثيشانداني تيا بكرَيتش اةوة اةطةر رةضاو بكرَيتش يةعين اَيمة وةكو ماددةيـةك ديـاري بكـةين    

ليذنةكانـدا بينـيس و بةالمـةوة زؤر     و صياغةي بكةين زؤر باشةش ااخري شـت كـة مـن لـة راثـؤرتي هاوبةشـي      
اييابي بوو اةوةية كـة بر طـةي ثَينيـةم لـة ماددةكـة هـاتووةش هةنـدَيك موناسـةباتي ايستيسـنا كـردووة لـة            
حصولي موافةقةش يةعين اةوة نابَيت اةحكامي كؤبوونةوةي طش ش يان اةحكامي تةزاهور اتي بةسةردا جَي 

ــةش مو   ــةباتي وةتةنيـ ــتش موناسـ ــةجَي بكرَيـ ــةباتة     بـ ــةو موناسـ ــةت اـ ــايين وش تةنانـ ــةومي و اـ ــةباتي قـ ناسـ
كؤمةاَليةتيانةي كة عور  دياري كردووة ثَيويس  بة اييازة نييةش اةطةر اـةوة بـة ماددةيـةكي سـةربةخؤ     

 .صياغة بكرَيتش اةمة ثوختةي قسةكاني بةندة بووش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكةزؤر سوثا ش رَيزدار ناسك تؤفيق كةرةم 
 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة قسةكاني من ثشتطرييية بؤ رةاي دووةم وةكو هاوةاَلمنش كة تا اَيسـتا كرديـانش مـن ثَيموايـة كاتَيـك كـة       

ش يةعين مةرجي ثَيداني مؤَلةت بيخةينـة سـةر اـةرزي واقيـ ش اةطـةر      ( كرت  احلصول لل  اتجازة)دةَلَيت 
تو كؤمةَلَيك خةَلك بةدةسـت زوَلمَيكـةوة بنـاَلَيننش مةسـةلةن بـؤ منوونـة كؤمـةَلَيك كةسـوكاري شـةهيدان          بَي

طرييان خـواردووة بةدةسـت رؤتـيين نـاو دةوااـريةوةش ديسـان بَيـت بـؤ اـةوةي بيكاتـة رةايـةكي طشـ ش بَيـت              
تينَيكي تر ببَيت بؤ وةرطـرتين  خؤثيشاندان دةكاتش ديسان بَيت اةجمارة بةشَيوازَيكي تر طرفتاري دةس  رؤ

مؤَلةتش اايا اةمـة ضـةند كاريطـةري دةبَيـت لةسـةر دروسـت كردنـي توندوتيـذي لـةمايف اـةو كؤمةَلـةي كـة             
دةناَلَينَيت بةدةست طرفتةوة؟ بؤية من ثَيمواية اَيمةين ياسـا دةردةكـةين بـؤ رَيكخسـتين خؤثيشـاندانةكانش      

اةطةر مؤَلةتين نةبووش ايشاار بووش اةوة اةركي حكومةتة كـة  كةواتة اَيمةين حةق دةدةين بةوةي كاتَيك 
ــةين      ــة اَيم ــانش يــةعين اةم ــان و ض موَلكي ــتش ض خؤي ــاندةران بثارَيزَي ــان و خؤثيش ــةَلك و هاوواَلتي ديســان خ
تةشري  دةكةينش كة اايا مؤَلةت نةبوو ايشاار بووش اةو حةقة لـة اةسـتؤي حكومـةت و دامودةزطـاو اليةنـة      

 .كان دةبَيتةوة؟ يان هةر دةبَيت بيكةنش اةوة خاَلَيكثةيوةنديدارة
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خاَلَيكي ترش من خاَلي شةشةمس ثَي زيادة بةر اس ش بةاَلم ثَيمواية اةطةر هاتوو كردمانة ايشاارش كـة دةَلـَيل   
ش برَيـَيل يـان يـةكَيك بـةجَيي اـةو دانيشـتووةش ضـونكة بـؤي هةيـة اـةم رةايسـي            (او يئيس الوغدة اتداي بة )

ايداريية لة سةفةر بَيت دووش سَي رؤذي ثَي ب َيتش بؤية اةطةر بكرَيت برَيَيل يان اةو كةسـةي كـة    وةحدةي
شـتَيكي وا دانـَيلش بـؤ اـةوةي رؤتـل خةَلكةكـة زيـاتر مانـدوو         ( او مب   نوشبه  )لة جَيطـاي اـةو دادةنيشـَيت    

 .نةكاتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرةم بكةزؤر سوثا ش رَيزدار بةيان ك
 

 :بةر َيز بةيان امحد حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةطـةر  / تةباةن بةرظان ضةند هؤيا اةز دطةل موجةرد ايشـاار كردنَيمـةش يـةعين ااطاهـدار كردنَيمـةش اَيـك      
بةرَيخؤ بدةينة وان طؤر ينةت مةزنَيت كـو هةرَيمـدا ضـَي بـوويش تةحـةول بـةرةظ د وقراتيـةتَي ظـَينت اـةم          

 .َي خاَلَي بكةين بر اس ثشتةظان
اةظرؤكة هةرَيمَي كوردستانَي بةرةظ سَي قؤناغَي ب ينتش ضونكو تيبـاعَيكي طةلـةك جـوان اـين     / خاَلة دوَي

حةياتة سياسي و مومارةسا سياسي و اازاديياش يةعين هةرَيمَي اةم بدةينة خةلكَيكي دةرةظةي هةرَيمَي بـةر  
 .ظَي خاَل ذي

كي سروشـ  و تةبيايـةش موعـارةزة طـةل قانونـة نينـةش هةروةسـا يـةعين اييـازة          مـادام كـو مـافيَ   / خاَلة سَي
وةرطرتن يا موعارةزة طةل اةو مافَيت دةستوور كو تةاكيد هاتية سةر دةستوورَي يَي عَيراقَي و رةشنووسَي 

 .دةستوورا هةرَيمَي كوردستانَي
 .مايَف دةسةاَلتَي رَيكخستنا خؤثيشاندانة بكاتن/ خاَلة ضارَي

ــة دي ــة      / خاَل ــةتَيش اةظ ــداريا حكوم ــا ااطاه ــاتنش هةروةس ــاندانَي بك ــتيَن لسةرخؤثيش ــةتَي ثاراس ــارَي حكوم ك
كورترين رَيكة بؤ د وكراتيا تَيل هؤيا اةز دطةل هةندَي دامة كـو موجـةرةد ااطاهـداريا بـَينت بـؤ جيهـةتَي       

 .دةسةاَلتدارو زؤر زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار سةردار رةشيد كةرةم بكةزؤر سوثا ش ر
 :بةر َيز سةردار رشيد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةروةك ديارة خؤثيشاندان مـا  و حـةقَيكي تـةبياي هـةموو تـاك و كؤمةَلـةو رَيكخراوَيكـةش ديـارة هـةموو          

مةاَليـةتي  ياسايةك من ثَيمواية كة اةوة رةاي شةخصي خؤمة كة دةردةضَيتش مةفروزة وةزعي سياسي و كؤ
و واقياي اةو واَلتة لةبةرضـاو بطريَيـتش اَيمـة لةواَلتَيكـدا دةذيـن بةر اسـ  هـةم كوردسـتانةوش هـةم عَيـراقش           
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ــةكةش وةزعــي            ــي ناوض ــةش وةزع ــي مةنتيقةك ــةش وةزع ــة ض وةزعَيــك داي ــراق ل ــي عَي ــي سياس ــل وةزع دةزان
ينش بةر اســ  اــةو ياســايانةي كــة دراوســَييةكانش بةر اســ  وةزعــي عالــةمين كــة اَيمــة اَيســتا ســةيري بكــة 

دةردةضن لةسةر ض بنةمايةك ياساكان دةردةضنش ديـارة لـةم واَلتـةي اَيمـةش لـةم هةرَيمـةي اَيمـة مةسـةلةي         
د وكراســيةت مةترَيــةبَيكي رةواي هــةموو تــاكَيكي اــةم كؤمةَلطايةيــةش بــؤ اــةوةي بةر اســ  شــتةكان هــةموو  

بَيتش من رةايس واية ثَيويستة وةكو اـةو واَلتـة ثَيشـكةوتووانةي     بةياسا رَيك خبةين لةضوارضَيوةي ياساييدا
دنيا خؤ ناكرَيت اَيمة بةر اس  اَيمة لةو واَلتانة ثَيشكةوتووتر بلش ثَيويسـتة اييـازةي ثـَين وةخـت بـؤي      

 .وةربطريَيتش زؤر سوثا 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا ش رَيزدار ذيان خان كةرةم بكة

 :ذيان عمر شريفبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــايف     ــةَلكو رَيكخســـتنَيكة لـــةنَيوان شـــةقام و مـ لةر اســـتيدا مؤَلـــةت وةرطـــرتن مانـــاي رَيطـــة طـــرتن نييـــةش بـ
خؤثيشاندةران و نيزامي طش ش ضونكة خؤي خؤثيشاندان ضاالكيةكة لـةناو قـةزاي طشـتيدا اـةجنام دةدرَيش     

وان مافـةكان و نيزامـي طشـ  نةخاتـة مةترسـييةوةش ثَيويسـتة مؤَلـةت        بؤ اةوةي بـة رَيكـةوت نـةبَيت لـةنيَ    
هةبَيت و ااطادارييةك هةبَيتش كة لة زؤربةي دةوَلةتة د وكراتيةكان و ليرباليةكانيشدا ثَين اـةوة مؤَلـةت   

 .وةرطرياوةش اينيا خؤثيشاندان كراوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حممد كةرةم بكة زؤر سوثا ش رَيزدار شريَير
 :بةر َيز شريَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتطريي لة قسةكاني كاك عمر عبدالرمحن دةكةم لة هةموو ماددةكةش بة  بةنيسـبةت خـاَلي ثَينيـةم    

 سببظنن  مبب  غصببول املوافقببة عببروج النبباس افببرادا او مجالببات اىل امليبباد   والكببوياو واتمبباك   )كــة دةَلَيــت 
 عالل احلمبالت اتنظخاشيبة  ) يةك ايزافةي تر بكرَيتش وابزامن بة سةرؤكي ليذنةي ياساييشس طوتووة، (امةالع

ش ضـونكة خياللــي حةمــةالتي اينتيخــابي وابـزامن زؤر اــةو هينــة دةبَيــتش   (ويف املناسببات الوةنيببة والقوميببة 
نونةكةدا نةبووة رَيطـري لـة هـيَ    هةموو اةحزابةكانيشنش لةبةر اةوة بة هيَ شَيوةيةك دوايي نةَلَين لة قا

 .كةسَيك بكرَيتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار شؤر ش كةرةم بكة
 :بةر َيز شؤر ش جميد حسل



 46 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رنطـي  هةرضةندة قسةكاني من بةشي زؤريان كراش بةاَلم بة ثةلة بةسةر هةندَيك شتدا دةر ؤمـةوةش كـة بـة ط   

دةزامنش ثَين هةموو شتَيك من ثشتطريي تةواو لةو ثَيشنيازة دةكةم كة سَي ثرةنسيثةكةي لة سةرةتادا با  
كرا بوون خبرابواية ثَيشي اةو ماددةيةش ضونكة لة اةجنامي تَيطةيشنت لةو سَي ثرةنسيثةوة اَيمة ماددةكاني 

نكة ديـارة اـةو ثرةنسـيثانة لـة دةسـتووردا      تر دةست نيشان دةكةينش اينيا موافةقةتي لةسةر دةكـةينش ضـو  
بووة بة مـافَيكي سروشـ  هـةموو تاكَيـك و هـةموو طروثَيـك ياسـا رَيكـي دةخـاتش بؤيـة مـن ثشـتطريي لـةو              
ثَيشنيازة دةكةمش كة اةو سَي ثرةنسيثةي كة لةسةرةتادا كاك عبدالسالم و سؤزان خان بـووة خبرَيتـة ثَيشـي    

 .ماددةي دووةم
ي مؤَلةت و ااطاداركردنةوةشش من لةطةَل مؤَلةمتش بةاَلم مؤَلةت تةنها بؤ دةسـت نيشـان   سةبارةت بة مةسةلة

كردني كات و رَيرةوي كؤبوونةوةو رَي رؤيشتنةكةو خؤثيشاندانةكان بَيتش لةطةَل حةةي خؤثيشاندانةكةش 
ة اــةركي بــؤ اــةوةي هــةم اليــةني ثةيوةنديــدار كــة وةزارةتــي نــاوخؤش يــاخود دامودةزطاكــاني حكومينــة بــ   

 .سةرشاني خؤيان هةَلبسنتش هةم بؤ ثاراستين طياني خؤثيشاندةران و هةم بؤ سةالمةتي طشتين
سةبارةت بة رَيطا ثَيدانش هـةم ديسـان لةسـةر مؤَلـةت ثَيـدانش تـةنها اـةو حااَلتانـةي كـة لـة ثـرؤذة ياسـاكةدا             

خود تايفةيـةكش يـاخود ااينَيـكش    تةحديد كراوةش كة حاَلةتي بة مةبةس  هاندان بَيـت لـة دذي طروثَيـكش يـا    
اةوانة حةصرينة بةتاتةن رَيطايان ثَي نادرَيتش كة خؤثيشاندان بةو مةبةستةوة بكةنش مـن لةطـةَل اةوةمـة    
كة لةطةَل زيـاد كردنـي اةوةمـةش لـة كاتَيكـدا لـة بؤنـة ااينيـةكان و نيشـتمانيةكان ايستيسـنا كـراون لةطـةَل             

َيويسـت بـة مؤَلـةت وةرطـرتنش يـاخود ااطـادار كردنـةوة ناكـاتش مـن          هةندَي ش  تر لة ثـرؤذة ياسـاكةش كـة ث   
لةطةَل اةوةمةو ثَيشنيازي اةوة دةكةم كـة ضـاالكيةكاني رَيكخراوةكـاني كؤمـةَلي مـةدةنين بـةدةر بكرَيـتش        
اةوة وةكو بؤنـة اـايين و بؤنـة نيشـتمانييةكان ثَيويسـت بـة مؤَلـةت و ااطـادار كردنـةوة نـةكاتش بـؤ اـةوةي             

كاني كؤمةَلةي مةدةني بتـوانن بـة اـةرك و ضـاالكيةكاني خؤيـان هةَلبسـنت لـةناو كؤمـةَلطاداش زؤر         رَيكخراوة
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا ش رَيزدار حاكس رزطار كةرةم بكة

 :بةر َيز رزطار حممد امل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تجيبوز  )قةرةش لة فةقةرةي يةكةمي بةم جؤرةي لَي بَيت من ايقترياح دةكةم اةم ماددةية بكرَيت بة سَي فة
 نايم املاايرة ات شعد اعباي الوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة قبس اجرائها مبدة ت قس لب  ايشعبة ولكبر      

 (.سالة و سظنن  م  ذلك املاايرة العفو ة اليت  ظعذي فيه اتعباي يف الوق  املناس 
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لل  السبلطات الرييبة اختباذ الوسبائس الالزمبة حلما بة املظاباير   مب          )ت بةم جؤرة بَي/ فةقةرةي دووةمي
اتلظداء ولليها منع اسظمراي املابايرة لنبدما  ظنيبول مسباييا ش جتباه اي  باب اجلبرائم ومببا خيبالف القبوانني           

 (.املرلية
بـؤ اةمـةش    فةقةرةي سَييةمين فةقةرةي ثَينيةمي خؤيةتي وةكـو خـؤي مبَينَيتـةوةش بَيطومـان تةبريريشـس     

طرن  اةوةية ااماجني خؤثيشـاندان مةشـروي بَيـت و لـةو غـةرةزة دةرنةضـَيتش جـؤري بةر َيوةبردنةكةشـي         
ااشتيانة بَيتش تاواني تيا نةكرَيتش ااسايشي خةَلك و ااراميان تَيك نةدات و ماَلي طش  و رَيطـةكان نـةطرنش   

َيتش اةطـةر مةسـةلة اييـازة بَيـتش زةمـان ضـية       ماَلي طش  تووشي تةلـة  نـةبَيتش هاوواَلتيـان بَيـزار نـةكر     
اةطةر مةعايريي وةزيري ناوخؤ ايزنيداش بةاَلم تـاواني تيـا نـةكرَيتش اايـا اـةو ايزنـة رَيطـا دةدات بـةتاوان؟         
بَيطومان نةخَيرش ايزنين بدات كة موزاهةر ةكة مةساري طؤر ا بةرةو تاوان و لةو مةنتيقةي خـؤي كـة بـؤي    

ت حكومةت تةدةخول بكاتش ايخبار نةكردنش يـان اـةو مةسـةلةي ايستيسـنامشان تيـا      دانراوة دةرضووش دةبَي
 .كردووة لَيرةش بةر اس  لة وةق  موناسيبدا جاري وا هةية ناتوانَيت ايخبار بكاتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا ش رَيزدار سةرهةن  كةرةم بكة

 :بةر َيز سةرهةن  فرج حممد

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
من ثشتيواني اةو رةاية دةكةم كة مةسةلةي خؤثيشاندان تةنها ااطادار كردنةوة بَيـت بـة جيهـاتي مـةعينش     
كة رةاـي دووةمـةش وةك لـة راثؤرتـة هاوبةشـةكةدا هـاتووةش بـةبيانووي اـةوةي كـة اَيمـةش ضـةند رؤذ لـةم             

ردووةش هةموومان كؤك بـووين لةسـةر اـةوةي كـة     ثةرلةمانة اةنداماني بةر َيز موناقةشةي اةم ياسايةمان ك
اةمة مافَيكي دةستوورييةش ثَيويستة بة ياسا رَيك خبرَيتش بة رةاي من لة رةاي يةكةمدا تةقيد كردني اـةم  
ــي دووةم اةوةيــةش       ــتيواني رةا ــؤ ثش ــةبريرامت ب ــةوةي كــة ت ــةبيانووي ا ــتينش ب مافــةي تَيدايــةش نــةك رَيكخس

اي يةكةم زؤر بة وازحيي ديارةش مةسةلةن كة تَيدا هاتووة دةَلَيت موخاليفي مةسةلةي تةقيد كردنةكة لة رة
نيزامي عام و اادابي عامة نةبَيتش كة اةمة بةر اس  موستةَلةحَيكي السـتيكيةش دةتوانرَيـت بـؤ زؤر حاَلـةت     

ش بـؤ حاَلـةتي   بةكار بهَينرَيتش طوَيمان لة تةبريرةكاني وةزارةتي داخيريين بوو لة رَيطةي جـةنابي وةزيـرةوة  
ــةو         ــ  ا ــةوةش وةق ــادار كردن ــةتي ااط ــة حاَل ــاارش ل ــةتي ايش ــة حاَل ــةاَلم ل ــتش ب ــةت وةربطريَي ــة مؤَل ــةم ك يةك
تةبريرانةي كة جةنابي وةزير باسي كردش وةزارةت ااطاي لَي دةبَيتش جيهةتي مةعين ااطاي لَي دةبَيت وةكـو  

ــةمو    ــَي كردنــيش ه ــاتي دةســت ث ــةو   وةقــ  موزاهــةر ة كردنــةش وةكــو ك ــتش يــةعين ا ــدا بَي ــتانةي تَي و اــةم ش
مةخاوفانةش لة حاَلةتي ايشاارداش بؤية مـن ثشـتيواني لـة رةاـي دووةم دةكـةمش كـة ااطـادار كردنـةوة بَيـتش          

 .ثشتيواني رةاي بةر َيز كاك حاكس رزطارين دةكةمش بؤ اةو تةرحةي كة كردي بؤ اةو سَي بر طةيةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثا ش رَيزدار عبداهلل مةال نوري كةرةم بكةزؤر سو
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 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة من ثَيشةكي ثشتيواني اةو بؤضوونانة دةكةمش كة داواي اـةوة دةكـةن لـة بـر ي وشـةي مؤَلـةتش وشـةي        

لةر استيدا من ثَيمواية اةو ياساية  ااطادار كردنةوة دابنرَيتش وةكو كاك حاكس رزطارين اَيستا ااماذةي ثَيداش
 :يةكَيكة لةو ياسايانةي دةكرَيت برَيَيل سةنطي مةحةكة بؤ ثيشانداني كؤمةَلَيك شت

تةوةجوهي سياسي لـة هـةرَيمي كوردسـتانش تـةوةجوهي بـةهَيزي سياسـي دةخاتـة ذَيـر ثرسـيارةوةش          / يةكةم
رَيمي كوردستان تا ضةند بـة تـةنطي بـةرفراوان    ياخود دةخياتة بةردةم اةو بةرثرسياريةتيةي كة اايا لة هة

 .كردني مةوداي د وكراسييةوةية؟ اةمة يةك
بةهةمان شَيوة سةنطَيكي مةحةكة بؤ هةَلسةنطاندنيش ياخود ثَيوانةيـةكي بـةهَيزش بـؤ اـةوةي كـة اايـا       / دوو

ي خـــةَلكي ثةرلـــةماني كوردســـتانش كـــة نوَينـــةري شـــةرعي خـــةَلكي كوردســـتاننش نوَينـــةري هةَلبـــذَيردراو  
 ............كوردستانةو بةثرؤسةيةكي د وكراسيدا تَيثةر يوة ضةندة اةم ثةرلةمانة كار دةكات؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية اي تريامي رةاي برادةران بطرةش ثةرلةماني كوردستان جَيطةي رَيزةش رجااةنش رةاي خؤت بدةش رةايت 
رلةماني ايتيهـام بكـةيتش هـةرَيمي كوردسـتان ايتيهـام بكـةيت اـيال        موحتةرةمة اي تريامي لَي دةطريَيتش ثة

 .رةاي جةنابت دروستة؟ ضاوةكةم رةاي خؤت برَيَي بة اي تريام سةرضاوم
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــَيوازي ج      ــي بةش ــاني د وكراس ــتووري واَلت ــةي دةس ــة زؤرب ــوترا ل ــو ط ــاندان وةك ــايف خؤثش ــارة م ــة  دي ــاواز ل ي

ريزبةنــدي مــا  و اازادييةكانــدا هــةذمار كــراوةش زؤربــةي رَيككــةوتن نَيونةتــةوةيي و نَيودةوَلةتيــةكانين    
بةهةمان شَيوة بةو شَيوةية هةذمار كـراوةش اَيمـة اةطـةر بطةر َيينـةوة بـؤ رؤحـي مـا ش لةر اسـتيدا ثَيويسـت          

ثَيناسـانةي كـة بـؤ مـا  كـراوةش يـةعين اَيمـة         دةكات بةشَيوةيةك لة شَيوةكان بطةر َيينةوة بؤ هةنـدَيك لـةو  
لةبريمان نةضَيت كؤمةَلَيك خةَلكي ياساييش كؤمةَلَيك خةَلكي دةستووري ثَيناسةي مافيان كـردووةش زؤربـةي   
اةو كةسانةيش يان با برَيـَيل يـةكَيك لـةو ثَيناسـانةي كـة بـاوةر  ثَيكـراوة زيـاتر ثشـ  ثـَي دةبةسـرتَيتش اـةو             

  وةكــو بةهايــةك هــةذمار كــراوةش كــة قــانون تــةنها اــةركي ثاراســنت و رَيكخســتين اــةم  ثَيناســانةية كــة مــا
مافانةيـة دةطرَيتــة اةســتؤش بــةم ثَييــة بــة طةر انــةوة بــؤ اــةم ثَيناســةيةش اَيمــة وةكــو ثةرلــةماني كوردســتان  

ضـونكة   دةبينل وشةي ما ش من وةكو اةندامَيكي ثةرلةمان ثَيمواية وشةي ما  ناكؤكة بة وشـةي مؤَلـةتش  
لة اةساسدا اةم وشةية حةقَيكي دةستةبةر كراوة بؤ اينسـانش هـةروةكو ضـؤن مـن ثَيموايـة هـةر وشـةيةكش        
هــةر زاراوةيــةك لــة ذَيــر وشــةي مؤَلةتــدا جــَي بكرَيتــةوةش ثَيموايــة ناكرَيــت بــة مــايف بــذمَيرينش بؤيــة لــةو    

ــتةبةري اــةوة    ــو ثةرلــةمان دةس ــةم مانايــة نايــةت اَيمــة وةك ــة   مونتةلةقــةوة ا ــانداندا ل ــةين لــة خؤثيش بك
شَيوةيةك لة شَيوةكانش اَيمة باش دةزانل لة فةرةنسا لةم ماوةيةش لة اَيرانداش لة هةندَيك لة واَلتاني ترش لـة  
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اةجنامي خؤثيشانداندا كارةسـاتي طـةورة قـةوماش بؤيـة اَيمـة كـة لَيـرة داكـؤكي لـة وشـةي ااطـادار كردنـةوة             
مة جؤرَيك لة رَيكخسنت بةم ياساية نةدةينش واتا حةقي اةوةي هةيةش وةكو دةكةينش بةو ماناية نايةت كة اَي

اةوةي كة برادةران وابزامن كاك دانا ااماذةي ثَيداش دةكرَيت اَيمة بؤ مةسةلةي ااطادار كردنةوة دووبارة اةو 
ش اَيمــة وةكــو رَيكــارة ياســاييانة بةشــَيوةيةكي طوجنــاو دابنَيينــةوةش كــة بةهــةمان شــَيوة بــؤ مؤَلــةت دانــراوة   

ثةرلةمانش بة رةاي من بةطةر انةوة بؤ اةو ثَيناسـةيةش بـة طةر انـةوة بـؤ كؤمـةَلَيك رَيككـةوتين نَيودةوَلـةتيش        
هةروةها نَيو نةتةوةيي و بة دةستووري عَيراقينش اَيمة لةبةردةم مةسيووليات وةكو ثةرلةماني كوردستانش 

ش هـةروةها لةبـةردةم مةسـيوولياتي ثاراسـتين اـةم مافـة       لةبةردةم مةسيوولياتي رَيكخستين اـةم مافـة دايـن   
داينش بؤية اَيمة بؤ اةوةي بتوانل وشـةيةكي طوجنـاو لـة بـةيين مـايف خؤثيشـاندان وش هـةروةها مومارةسـة         
كردني مايف خؤثيشاندان بدؤزينةوةش اـةوة تـةنها وشـةي رَيكخسـتنةش دةتوانَيـت اـةم دوو زاراوةيـة لـة يـةك          

تـوانل وشـةي رَيكخسـنتش يـاخود لـة رَيطـةي ااطـادار كردنـةوةوة اـةم وشـةية تةسـبيت            بداتش اَيمة اةطـةر ب 
دةستةبةر كردني اـةو مافةيـة   / بكةينش اةوة اةو كاتة اَيمة دةتوانل هةردوو ااماجنةكة بثَيكلش يةكةميان

 .بؤ هةموو هاوواَلتيةك
ة لة اـةجنامي مومارةسـة كردنـي اـةم     اةوةية كة لة رَيطةي اةم رَيكخستنةوة رَيطر بل لةوةي ك/ دووةميان

 .مافة كارةسات بقةومَي
حــةز دةكــةم منوونةيــةك بَينمــةوةش اَيمــة اةطــةر لــةبريمان نةضــَيت لــة ســااَلني رابــردوودا لــة ثةرلــةماني     
كوردستاندا ياسايةك ثةسند كرا بةناوي ياساي قةدةغة كردني جطةرةكَيشان لة شوَينة طشتيةكانداش ثَيمواية 

ايةش كاتَيك كة اةم ياساية ثةسند كراش لةناو ياساكة بةهيَ جؤرَيـك اةطـةر بـة مـايف دابنـَيلش      عينوانةكةي و
مايف جطةرةكَيشان لة هاوواَلتيان وةرنةطرياوةتةوةش بـةاَلم هـاتووين لـة رَيطـةي اـةم ياسـايةو دةركردنـي اـةم         

كرَيت لة شوَينة طشتيةكاندا ياساية هاتووين اةم حةقةمان لةو كةسة وةرطرتووةو تةنز مان كردووةش كة نا
لة رَيطةي ثرؤسةيةكش كة ثَيي دةطوترَيت ثرؤسةي جطةرةكَيشان زيان بة خةَلكي تر بطةيـةنَيتش واتـا اَيمـة    
دووبارةي دةكةمةوة لَيرة لة ثةرلةماني كوردستاندا لةبـةردةم ثرؤسـةي رَيكخسـتين مافةكـة دايـنش ناكرَيـت       

وابَيت لة رَيطةي وشةي مؤَلةتةوة دةتوانل اـةم مافـة بـة هاوواَلتيـان      اَيمة اؤتؤماتيكي ناكرَيت اَيمة ثَيمان
 .بدةين

ــي        ــةَلَيك مةترس ــةكاني كؤم ــردش قس ــةي ك ــةَلَيك قس ــةكانيداش كؤم ــةمياني قس ــن ل ــرش م ــةنابي وةزي ــةوةي ج ا
خستةر ووش لة مةترسييةكان حةقي خؤيةتيش يةعين بؤية من جارَيكي تر دووبـارةي دةكةمـةوةش بـؤ اـةوةي     

بتوانل اةم مةترسيانةي جةنابي وةزير بر وَينينةوةش هةروةها بتوانل رَيطر بل لةبةردةم اةوةي كة  اَيمة
ــارة      ــر واتش اَيمــة دووب ــدَيك مةســاايريي تَيكدةرانــة ب ــةرةو هةن ــات و ب ــاندان بــةرةو كارةس مةســاايريي خؤثيش

َيـك خبـةينش يـةك حاَلـةت هةيـةش      دةتوانل لة رَيطةي اةو اييراااتانةوة كة ااماذةمان ثَيـدا اـةم ثرؤسـةية ر   
دةكرَيت من خاَلَيكي تر برَيَيسش من يةك ثرسيار دةكةم لَيرةش من نازامن يةعين با تؤزَيك لَيرة اةطـةر بكرَيـت   
تؤزَيك بةرضاومان روون بَيت لةبةردةم يةك ثرسيارداش اايا طر ان لة قةزايةكش لة ناحيةيةكدا هةندَي جار 
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ثيشاندان لةسةر ثرسَيكي بينـراو بكـةنش بـؤ منوونـة لةسـةر نـةبووني كارةبـاش        خؤثيشاندةران دةيانةوَيت خؤ
هةندَيك جار بةرثرسي وةحدةي ايداري دةبَيتة ااماجني خؤثيشاندانش من لة اَيوة دةثرسس ض قاايمقامَيكش 
ــؤيش دذي      ــوكةوتةكاني خـ ــة دذي هةَلسـ ــراو كـ ــاري كـ ــي ديـ ــة طروثَيكـ ــا دةدات بـ ــةك رَيطـ ــودير ناحيةيـ ض مـ

ميةكاني خؤي خؤثيشـاندان بكـاتش ثَيموايـة اةمـة بةشـَيوةيةك لـة شـَيوةكان مـةنتقي تيـا نييـةش           كةمتةرخة
قسةكة لةسةر اةوة نييةش اةمة خؤثيشاندان اةركةش با برَيَيل مافةش ياخود بة مؤَلةت ما  نييةش لةبرييشمان 

ي بؤضـووني هةنـدَيك   نةضَيت بةشَيكي زؤر يةعينش جةنابي سةرؤكي ثةرلـةمانش بةشـَيك لـة مافـةكان بـةثيَ     
فوقــةهاي قــانونيش هةنــدَيك جــار دةضــَيتة ضوارضــَيوةي واجيبــاتي نيشــتمانييةوةش يــةعين اَيمــة لــةبريمان   
نةضَيت هةر كاتَيك بةشَيك لةما  و اازادييةكامنان كؤت و بةند كردش اَيمة دةبينة فاكتةرَيك بؤ ضةثاندني 

عين تؤ اةطةر بَيي بـؤ هـةر خؤثيشـاندانَيك كةسـَيك     كؤمةَلطاش بؤ دروست كردني كؤمةَلطايةكي ترسنؤكش ية
داوا دةكات بؤ كارةبا خؤثيشاندان بكاتش رَيطةي ثَي نادةيتش بؤ ااو خؤثيشاندان بكـاتش رَيطـةي ثـَي نادةيـتش     
بؤ مةساايريَيكي قةومي دةيةوَيت خؤثيشـاندان بكـاتش رةنطـة رَيطـةي ثـَي نـةدةيتش اةمـة طومانـة دةيكـةينش          

ةكةي تردا اةطةر كردي بة تاوان لةسةري حيسابةش وردة وردة تؤ دَييت كؤمةَلطايـةك تـا   اةطةر كرديش بةديو
فةردَيكي ترسنؤكش فةردَيكي ضةثَينراو بةرهةم دةهَينيتش اةمـة لـة نةتييـةو لـة اـةجنامي اـةم ثرؤسـةيةش        

يف نةتةوةييـداش  اَيمة ميريريةتَيكي بطرة تا رادةيةك دةتوامن برَيَيس شةرمنين دةردةضل لة ااسـ  هةنـدَيك مـا   
كة رةنطة هةندَيك جار لةطةَل برا عةرةبـةكان بَيـتش لةطـةَل بـرا توركـةكان بَيـتش لةطـةَل واَلتـاني دراوسـَيدا          

 .بَيتش اةمة خاَلَيكي تر
خاَلَيكي ترش مةساايريي قةومييةش من خؤم لـة خؤثيشـانداندا بةشـداريس كـردووةش هةنـدَيك جـار بةشـَيك لـة         

ــاندا  ــاندانةكان خؤثيش ــورياوة     خؤثيش ــاني س ــة كوردةك ــة ب ــؤ منوون ــدي ب ــووةش ثةيوةن ــةوةيي ب نَيكي زؤر نةت
هــةبووةش مــن ااطــام لــَي بــوو لــة بةرثرســاني حكــومي ثَييــان خــؤش بــوو اــةم خؤثيشــاندانة بكرَيــتش بــةاَلم   
ــةعين         ــدةنش ي ــة ب ــةم مؤَلةت ــكرا ا ــةيانتوانيوة بةااش ــووش ن ــراج ب ــةييدا اي  ــةكي ناوض ــةردةم ثةيوةنديي لةب

مـة مؤَلـةتتان ثـَي دةدةيـنش فـةرموو خـةَلكي كوردسـتان خؤثيشـاندان         ة بة ااشـكرا برَيـَين اـةوة ايَ   نةيانتوانيو
بكةنش واتا اَيمة لة نةتيية دَيل لة رَيطةي داناني مؤَلةتةوة حكومةتي هةرَيمين لةم مةسةالنة مةسـيوول  

او حكومــةتي تــرةوةش دةكـةينش لــةبريمان نةضــَيت حكومــةتي هـةرَيس حكومــةتَيكي تــا رادةيــةك الوازة لـة ضــ   
هةندَيك جار هةَلوَيستَيكي حكومةت دةبَيتة مايةي قوربانييةكي زؤر طةورةش بؤية من بة طةر انةوة بـؤ اـةو   
قســانة داوا دةكــةم لــة جــةنابتان مةســاايريي خؤثيشــاندان بــا بــة ااطــادار كردنــةوة بَيــتش نــةك بــة مؤَلــةتش    

 .سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا ش بة  مةحكةمة هةيةش يةعين اةطةر رةفزي كردش حاكمين هةيةش كةوةزير مةناي كردش برَيَيـت  زؤر سوث
 .خان كةرةم بكة لايمةاةي وةزيرش اةي قاايمقامش اةي موحافزش تؤ دةبَيت اييازةيان ثَي بدةيتش رَيزدار 

 :جنس الدين حسن لايمةبةر َيز 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دووةمـةوةش مـن ثَيموايـة مـادام خؤثيشـاندان مـافَيكي دةسـتوورييةش ثَيويسـ  بـة           ديارة بةنيسـبةت مـاددةي  

رَيكخســنت و بــة ياســايةك هةيــة بــؤ رَيكخســتين اــةم مافــةش لَيــرةدا لــة خــاَلي يةكــةمي اــةم ماددةيــةش اــةو     
وور مايف دةسةالًََتةي كة دراوة بة وةزيرش بؤ اةوةي مؤَلةتي خؤثيشاندان وةربطريَيتش من ثَيمواية مادام دةست

داوة بة هاوواَلتيش كة خؤثيشـاندان مـافَيكي دةسـتووري بَيـتش لَيـرةدا اَيمـة ضوارضـَيوةييةكش يـان بـا برَيـَيل           
يةكَيكة لة ضوارضَيوةي اةو مافةي كة هاوواَلتي هةيةتي لة دةستوورداش لَيـرة ضوارضـَيوةيةكي بـؤ دانـراوةو     

خـاَلي يةكةمـدا دةَلَيـت وةزيـر دةسـةاَلتي مؤَلةتـدان و       تةسك كراوةتةوة بة داناني مؤَلةت بة وةزيرش هةر لة 
خؤثيشاندانش يان كؤبوونةوةي طش  هةيةش اةطةر لةسـةر ااسـ  هـةرَيس بَيـتش مـن ثَيموايـة اةطـةر بـةثَيي         
دةستوور بَيتش هاوواَلتيش يان هةر اينسانَيك مايف هةيةش مايف اينساني هةيةش مايف سياسي هةيةش لةوانةية لـة  

ا لةم خاَلةداش كة دةَلَيت لةسةر ااس  هةرَيس بَيتش خؤثيشـاندان ثَيويسـت بكـات لةسـةر بر يـارَيكي      حاَلةتَيكد
سياسي بَيتش يان لةسةر بر يارَيكي نةتـةوةيي بَيـت لةسـةر ااسـ  نةتـةوةو نةتـةوةيي بَيـتش يـان نيشـتماني          

اَلتي هـةرَيسش يـان لةاليـةن سـةرؤكي     بَيتش خةَلك دةرب َيتة سةر جادةش لةو حاَلةتدا لةوانةية با برَيَيل دةسـة 
هةرَيمةوةش يـان سـةرؤكي كؤمـارةوةش يـان كةسـَيكي تـرةوة لـة دةسـةاَلتداران بر يـارَيكي سياسـي بـدات دذ بـة             
بةرذةوةندييةكان خةَلك بَيتش لةم حاَلةتدا دةسةاَلت مؤَلةت نادات بةو هاوواَلتيانة كة مايف سياسي خؤيانـةش  

 ...........لةم حاَلةتةدا
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

رجااةن نة سةرؤكي كؤمار اةو دةسـةاَلتةي هةيـةش نـةك سـةرؤكي هـةرَيسش اةمـة ايشـي وةزيـري ناوخؤيـةش          
ايشي حمافزةش ايشـي قاايمقامـةش تَيكـةاَلوي اـةوةي مةكـةش رجااـةنش مةسـةلةي هـاوواَلتي ياسـايةك دانـراوة           

 .كي تري تَيوة مةطرةش رجااةنتةنز ي دةكاتنش رةاي جةنابي خؤت دةربرب ةش بة  خةَل
 :جنس الدين حسن لايمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خؤثيشاندان لةسةر ستةمَيكش يان زوَلمي زؤر لة كةسـَيك بكرَيـتش هاوسـؤزييةكش يـان هاوخةميـةك بـؤ اـةو        

نةيــة لَيــرة اــةو كةســة كــة لــةواَلتَيكي تــردا بَيــتش بةشــَيكي لــة هةرَيمــةكاني تــري كوردســتاندا دةبَيــتش لةوا 
مؤَلةتةي ثَي نةدرَينتش بؤية من دةَلَيس مافَيكي سياسي و مـافَيكي دةسـتوورييةش هـاوواَلتي ثَيويسـ  بةوةيـة      

 .تةنها دةسةاَلت ااطادار بكاتةوةش نةك تةنها مؤَلةت ثَي بدات
رة ياساييةكان هةمووي خاَلَيكي ترش كة مةبةست لة رَيكخستين اةم ياسايةش من ثَيمواية تةنها لة ياساكة رَيكا

دياري كراوةش كة ليذنةيةك دانراوة ضةند كةسَيكةش لـة ثَيناسـةكةدا هـةموو رَيكارةكـان ديـاري كـراوةش تـةنها        
مةبةست لة ياساكةش من ثَيموايـة ااطـادار كردنـةوةو ثاراسـتين هاوواَلتيانـة لةضوارضـَيوةي اـةوةي كـة شـ           

شــ  الدان نــةبَيت لــةناو خؤثيشــاندانةكةداش لــةوة زيــاتر  خــرا  رووبــةر ووي اــةو كةســانة نةبَيتــةوةش يــان  
ثَيويست ناكات مؤَلةت هةبَيتش من ثَيمواية مؤَلةت وةرطرتن لـةو مافـة اينسـانيةش لـةو مافـة سياسـييةش لـةو        
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مافة دةستووريية ثَيشَيل كردني مايف هاوواَلتييةش اةطةر لة ضوارضَيوة دابنرَيتش من ثَيمواية ثَيويست ناكات 
 .ت هةبَيتش سوثا مؤَلة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار سيوةيل خان كةرةم بكة
 :امحد لنمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت اةو ماددةيةش دةطةر ا يةكةم ثةسند كرا لةاليةن بةر َيزان اةنـداماني ثةرلـةمانش خـاَلي يةكـةم بـة      

اذا كان  املاايرة لل  مسظوى اتقليم )ا بنووسرَيتش اةطةر ثةسند كرا بنووسرَيت عةرةبيةكةي ثَيس باشة و
ش لةبةر اةوةي اةو كـاتي دةبَيتـة اـةمري واقيـ  لةسـةر وةزيـر وةك باسـيان        (جي  لل  الوز ر املوافقة لليها

يــةعين  كــرد ضــةكي نةتةوةييــةش منوونــةي كــورداني ســوريايان هَينــاوةش تــؤ  بــاران كــردن وش اــةو شــتانةيةش
ش اـةو كـاتي كـة  طريـةييان لـَي ناكـاتش هـةتا دةوَلـةتاني         (البوز ر املوافقبة لليهبا    للب   جيب  )شتَيكي واش بـة   

مادام لـة خـاَلي دووةمش سـَييةم دةَلَيـت     ( سادسًا)ايقرييمينش دةوروبةرمانش بةنيسبةت خاَلي شةشةممان هةية 
ش يـةعين خـاَلي شةشـةم    (او املوافقبة لليهبا   للوز ر او لرئيس الوغبدة اتداي بة يفب  ةلب   نابيم املابايرة      )

يةكـةي بـؤ   (عريـى )ش يـةعين  (لريـوزير )ش نـةك  (عريى الـوزير ) زيادةش اةطةر زيادين نييةش ثَيس باشة بنووسرَيت 
ـةكة شةشةمش لةبةر اـةوةي اـةو كـاتي اـةمري واقياـةش يـان هـةر خـاَلي شةشـةم          (الم)زياد بكرَيت لة جياتي 

زيادةش با اَيمة سةالحيةت لة مةركةزية بَيتة المةركةزيةت بطوازرَيتةوة بؤ نةمَينَيتش ضونكة خاَلي شةشةم 
 .المةركةزيةت

بةنيسبةت رةاي دووةمش مـن بـؤ خـؤم زؤر لةطـةَل رةاـي دووةمـسش رةاـي دووةم ايشـاار كردنـةوةي وةزيـري           
انةي بةر َيزان كاك ناوخؤش يان رةايسي وةحدةي ايداريش بةاَلم بةثَيي اةو زانيارييانةو اةو قةواعيدو زةوابت

 .كاردؤ و دكتؤر صباح و دكتؤر رةفيق و بةر َيزان باسيان كردش لةطةَل اةوةمة بةنيسبةت عةرةبيةكة
لَيي نووسراوة لـة دَيـري دووةم   / بة  بةنيسبةت كورديةكةش يةك تَيبيين زؤر ب ووكس هةيةش خاَلي ثَينيةم

اــاييين بــةثَيي دابــو دةســتووري خــؤجَيييش اــةو  هــةمووي ناخوَينمــةوةو درَيــذةي ثــَي نــادةمش نةتــةوةيي و  
دةسـتوورةي اةطـةر الببـةين و بيكةينـة بـةثَيي دابـو نـةري  خـؤجَييش وابـزامن باشـرتةش بـة  اةوةندةيـةو             

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار ثةيام خان كةرةم بكة
 :بةر َيز ثةيام امحد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يارة هاوكارامن هةموويان باسيان كردو بة تةفسيل باسي اةو ماددةيـةيان كـردش ديـارة مـن بـؤ خـؤم لةطـةَل        د

خاَلي دووةمسش كة هاوكارامن زؤر باسيان كـردو منوونـةي زؤر واقيايـان هَينـاش مـن هـةر اةوةنـدة دةَلـَيس كـة          
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تؤ هَينـات و خسـتة ضوارضـَيوةي     مافَيكي سروش  و دةستووري بَيتش كة دةستوور اةو مافةي داومةتَيش كة
ــادار        ــة ااط ــتش ك ــةوة بَي ــةر ااطــادار كردن ــَيل اةمــة ه ــة دةَل ــة اَيم ــردش بؤي ــدت ك ــؤ قةي مؤَلةتــةوةش كةواتــة ت
كردنةوةش بوو اةو وةحدة ايدارييةيش بةر َيز جةنابي وةزير وةكو باسي اةو مةترسيانةي كردش بـةَلَي اـةو   

كردةوةش اةو رَي و شوَينانة هةمووي دةطرَيتة بةر بؤ ثاراستين اـةو   مةترسيانة هةيةش بةاَلم تؤ كة ااطادارت
خةَلكة كة خؤثيشاندانةكة دةكات وش كة هةَلدةستَيت بةو خؤثيشاندانةش هـةر لةطـةَل اـةوةي منوونـةي كـاك      
كاردؤ و كاك دكتؤر رةفيق صابر دوو منوونةي زؤر زيندوو و ضـاكيان هَينايـةوةش كـة اَيمـة زيـاتر ثشـتطريي       

ماددةية بكةين وش لةطةَل اةو خااَلنةي كة حاكس رزطار باسي كـردش لةطـةَل اـةو خااَلنـةم و ثشـتطريي لـة        اةو
 .قسةكاني حاكس دةكةمش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار ثَيشةوا كةرةم بكة
 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفيق منديد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةبواية ثَين اةو ماددةيةش اةم ماددةية موناقةشة بكـةينش ثـَين اـةوةي ماددةيـةك ايزافـة      بة رةاي من نة

كراش ضةند ثَيشنيارَيك كراش بؤ اةوةي كة ايزافة بكرَيت و زياد كردني ضةند ثرةنسيثَيك بوو بؤ اةو ثرؤذة 
شةوة كة ايزافة كرا ياسايةش ضونكة بةر اس  بة رةاي شةخصي من ثةيوةندييةكي ثتةو هةية بة ماددةي ثَي

زاايدةن لةطةَل اةم ماددةيةش ضونكة لة يةكَيك لة ثةرةنسيثةكان كة ثَيشنيار كرا ايزافة بكرَيت بؤ ماددةي 
ثَيشووش هاتووة دةَلَيت خؤثيشاندان مـافَيكي دةسـتووري و سروشـتييةش دةبَيـت بـةثَيي رَي و شـوَيين ياسـايي        

ان مافَيكي دةستووري بَيـتش مـن تـَي ناطـةم كاتَيـك هـاوواَلتي لـة        اةجنام بدرَيتش لةر استيدا اةطةر خؤثيشاند
رووي دةستوورييةوة حةقَيكي ثَي دراوةش مافَيكي هةيةش ض ثَيويست بةوة دةكـات كـة داواي مؤَلـةت بكـات بـؤ      

 .مومارةسة كردني اةو حةقةي خؤي
ة ياساية بكـةينش بةديـدي مـن    بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانش بةر اس  اةطةر واقي  بينانة قسة لةسةر اةو ثرؤذ

وةكــو اةنــدامَيكي ثةرلــةمان بــووني دوو رةاــي لــة راثــؤرتي هاوبــةش هــاتووة لةاليــةن هةرضــوار ليذنــةوةوش 
هةروةها قسة كردن لةسةر اةم ماددةيةش ماددةي دووةم لةاليةن ذمارةيةكي زؤر لـة ثةرلـةمانتاراني بـةر َيزش    

ــةو را     ــاخود ا ــةوةيش ي ــةردةم ا ــة ب ــة دةماتات ــتانش     اةم ــةرَيمي كوردس ــة ه ــة ل ــةَلمَييَنش ك ــؤ دةس ــتيةمان ب س
بةبارودؤخي هةرَيمي كوردستانش رةنطة ثَيويس  بةهةردوو جؤر خؤثيشاندان هةبَيتش اةطةر واقي  بينانـة  
قسـة بكــةينش هــةم لـة جــؤري مؤَلــةت ثَيـدانش هــةم لــة جـؤري ااطــادار كردنــةوةش اةمـة راســتيةكة بــة رةاــي      

اةنـدامَيكي ثةرلـةمان ثشـتطريي لـةو رةايـة دةكـةمش كـة لـة راثـؤرتي ليذنـةي           شةخصي منش بؤية من وةكـو  
هاوبةش هاتووةش اةوين ااطادار كردنةوةي اليةني ثةيوةنديدارةش واتا من لةطةَل مؤَلةت ثَيدان نـيسش رةنطـة   
ــةني        ــة ااطــادار كردنــةوةي الي ــاندان ب ــةم خؤثيش ــنيار دةك ــن ثَيش ــة م ــتش بؤي ــن بَي ــي م ــي شةخص ــةوة رةا ا

نديدار بَيـتش اةطـةر خؤثيشـانداني سةرتاسـةري بَيـت لـة هـةرَيسش ثَيويسـتة وةزارةتـي نـاوخؤ ااطـادار            ثةيوة
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بكرَيتةوةش بةاَلم اةوين بة رَي و شوَيين ياساييش بؤ منوونة وةزارةتي ناوخؤ وةك باسس كـرد لةسـةر ااسـ     
ــان      ــاش يـ ــتش ض ثارَيزطـ ــةكان بَيـ ــة ايدارييـ ــ  يةكـ ــةر ااسـ ــاخود لةسـ ــتش يـ ــةرَيس بَيـ ــان   هـ ــةتش يـ قاايمقاميـ

بةر َيوةبةرايةتي ناحيةكانش اةوان ااطادار بكرَينةوة ثَين خؤثيشاندان بة ااطادار كردنةوةيـةكش كـة ذمـارةو    
ناوي اةو كةسانةي كة ااطادار كردنةوةكة تةقديس دةكةنش نـاو و نيشـانيانش كـات و شـوَيين خؤثيشـاندانةكةش      

 .هةروةها مةبةس  خؤثيشاندانةكة
ش من ثَيمواية اةطةر ايزافة بكرَيتش نابَيت خؤثيشاندان بكرَيت ثـَين ااطـادار كردنـةوةي اليـةني     خاَلَيكي تر

ثةيوةنديدارش اةوانةي كة ثَيشرت باسس كرد يةكة ايدارييةكانش واتا ثـَين اـةوةي اةوانـة ااطـادار بكرَينـةوةش      
كاتــذمَير دةكرَيــت اــةو ( 48) اةطــةر ااطــادار نةكرَينــةوةش بةر اســ  جــاايز نييــة خؤثيشــاندان بكرَيــتش بــة 

مودةيةشي بؤ تةحديد بكةينش بؤ اةوةي بة اليةني كةم اليـةني ثةيوةنديـدارش كـة يةكـة ايدارييةكانـةش بـؤ       
اــةوةي  رَي و شــوَيين ياســايي خؤيــان بطرنــة بــةرش يةكــة كارطَيرييــةكان اــةوةي كــة لةســةر شــاني اةوانــةش    

ثيشاندانش كاتَيك كة ااطادار دةكرَينةوةش بؤية مـن ثشـتطريي   ثَيويستة رَي و شوَيين ياسايي بطرنة بةر بؤ خؤ
لةو رةاية دةكةمش كة رةاي دووةمـة لـة راثـؤرتي ليذنـةي هاوبـةش هـاتووةش بـة ااطـادار كردنـةوةش هـةروةكو           
ثَيشرتين باسس كردش رةنطة بارودؤخي كوردستان لةكاتي اَيستادا ثَيويس  بةر هةردووال هـةبَيتش ثَيويسـتة   

داش اةطةر بكرَيت ااماذة بة هةردووال بدرَيتش هةم اةوةي كة مؤَلةتةش ضونكة اَيمةخؤمان دةزانـل  لة ياساكة
جؤرَيك لة خؤثيشاندان لة هةرَيمي كوردستان كرا بَيتش ياخود لة داهاتوو بكرَيتش رةنطـة دذي دابـو نـةريت    

لةسـةر كوردسـتانش بؤيـة مـن وةكـو      بَيتش ياخود دذي واَلتَيكي دراوسَي بَيتش اةو كات كارَيكي قور  دةبَيـت  
 .شةخصي خؤم ثشتطريي لةو رةايةي دووةم دةكةمش كة ثَيويستة ااطادار كردنةوة بَيتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار دكتؤر زانا كةرةم بكة
 :محة كريس يؤوف زانا.بةر َيز د 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كورتي تَيبينيةكاني خؤم برَيَيس لةم تةوةرةيةداش تةبياي سوثا  بؤ روون كردنـةوةكاني   هةوَل دةدةم زؤر بة

جةنابي وةزيرش يةعين اةطةر اَيمةش لة جَيطاي جةنابي وةزير بلش رةنطة اةو بري كردنةوةية هةر دةبَيـت  
ةيـةكي زؤر وةكـو اَيمـةش    بةو شَيوةية بَيتش دَلنيام كة بةر َيزيان اةطةر لة جَيطاي اَيمة بَيتش يـةعين تـا راد  

لةسةر تةوةرةكان قسة بكاتش بةاَلم اَيمة دةمانةوَيت لة ديراسةكة واقياي تر بلش يةعين عةرة  قسةيةكي 
ش اةطــةر دةتــةوَي رَينماييــةكان و ياســاكانت جــَي بــةجَي  (اذا ايدت ان  طبباو فببظمر شاملسببظطاو)هةيــة دةَلَيــت 

ش يةعين تؤ لة واقياـي اـةم واَلتـةي اَيمـةش اةطـةر فـةرةزةن لـة        بكرَيتش داواي شتَيك بكة كة بة واقياي بَيت
اايندةدا موزاهةر ةيةكي عةفةوي كراش يةعين وةزارةتي نـاوخؤ دةضـَيت هـةموو خةَلكةكـة دةسـتطري دةكـاتش       
يةعين با واقياي بلش هيَ هَيزَيك نةبووة لة هيَ دنيايةك هـةموو موزاهةر ةضـيةكان بطرَيـت لةسـةر اـةم      

ياساية داايس عادةتةن موشاغيب دةطريَيتش يةعين اةو كةسةي كة تؤزَيـك طَيرةشـَيوَين دةكـاتش     حاَلةتةش اةم
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كاتَيك اةم ياسايةش يةعين تؤ هةميشة تةسـةوري اةمـة بكـة لـة حاَلةتَيكـدا كـة اـةم ياسـاية موخاليفـةش كـة           
ضـيت هـةموو خةَلكةكـة    موخالةفة كراش واتا خةَلكَيك رذاية سةر جادةو ثاشان مؤَلةتي وةرنةطرتش خؤ تـؤ نا 

 .دةستطري بكةيتش اةمة خاَلي يةكةم
هةَلةيةكي تر هةيةش بةر اس  بة بر واي من رةنطة خؤشس بةشَيك بةرثرسياريةتةكة بكةوَيتة اةستؤي خؤمش 
كاتَيك كة اةم راثؤرتة صياغة دةكرَيتةوة لة رةاـي دووةميـان تـةنها بـة يـةك دَيـر دةنووسـرَيتش رةنطـة كـة          

وا هةست دةكةيت كة اةم راثؤرتة تةنها بة يـةك دَيـرةش دةَلـَي كاكـة تـةنها وةزارةت ااطـادار       سةيري دةكةيت 
دةكةيتةوةو ايشااري دةكةيتةوةش بةاَلم اةطةر بيين اـةو ماددانـة مـن هـةر هـةمووي دةخوَينمـةوة سـةيري        

ةوة لةسةر ااسـ   دةكةيت هةمان ثةيامي خؤي دةطةيةنَيتش بؤ اةجنامداني رَي ثَيواني موزاهةر ةي طش ش ا
ــةكانش       ــدة ايداريي ــ  وةح ــةر ااس ــةك لةس ــداني موزاهةر ةي ــؤ اةجنام ــةوةش ب ــر دةكرَيت ــةر َيز وةزي ــي ب ايبالغ
سةرؤكي يةكةي ايدارييةكان ااطادار دةكرَينةوةش نابَيت بة هيَ شَيوةيةك موزاهةر ة بكرَيت تاوةكو سةرؤكي 

ر نةكرَيتةوة بة اةجنام طةياندني موزاهةر ةكةش وةزيـر  يةكة ايدارييةكانش ياخود وةزيري ثةيوةنديدار ااطادا
بــؤي هةيــةش يــاخود ســةرؤكي يةكــةي ايدارييةكــة بــؤي هةيــة ااطــاداري ليذنــةي ثةيوةنديــدار بكاتــةوة بــة   
اةجنامداني موزاهةر ةكةش بؤ اةوةي داوايان لَي بكات كاتي موزاهةر ةكة بطـؤر نش يـاخود وجهـةت و ااراسـتةي     

اةطةر بةَلطةيةك بة بةَلطة بؤي سةملَينرا كة اةم ااراستةيةش رةنطة ببَيتـة هـؤي اـةوةي     موزاهةر ةكة بطؤر نش
زيان طةياندن بة سيستةم بةشَيوةيةكي نووسراو ااطاداريان بكاتةوةش اةمانة هةمووي ثـةيامَيكنش يـةعين تـؤ    

ةي سـَيدا كؤمـةَلَيك   دةتوانيت لةسةر هةمان ثةيامي خؤي دابر َيذيتةوةش اةمة سـةرةر اي اـةوةي كـة لـة مـادد     
خاَلي طرن  هـاتووةش دةتوانيـت بـة هـةمان شـَيوة سـووديان لـَي وةربطريـتش واتـا كاتَيـك كـة اَيمـة لَيـرة داوا              
دةكةين دةستةواذةي مؤَلةت وةرطرتن بطؤر َيت ببَيتة دةستةواذةي ااطادار كردنةوةش ماناي اةوة نيية كـة تـؤ   

ليذنةكان دةكةيت كة كؤَلَيك رَي و شوَيين طرن  بَيتش اةطةر  تةنها موجةرةد ااطاداري دةكةيتةوةش اييباري
لةسـةر ااســتَيكي طشــ  بَيــتش وةزارةت ااطــادار دةكرَيتــةوةش اةطـةر لةســةر ااســ  يةكــة ايدارييــةكان بَيــتش   

 .دةبَيت سةرؤكي وةحدةي ايدارييةكان ااطادار بكةيتةوة
َيكي زؤر جـدديات دةبَيـت وةاَلمـي بدةينـةوةش تـا      ثرسيارَيكين كة هاوكارم كاك عبداهلل ورووذانـديش ثرسـيار  

اَيستا لةكوردستان نةطةيشتوونةتة اةو ااستةي كة من لةناو قةزايةكدا موزاهـةر ة بكـةم لـة دذي قاايمقـامش     
قاايمقام قةت ثشتطرييس ناكاتش يةعين با واقياـي بـلش قـةت اةطـةر مـن بـزامن ياداشـتَيكي تةسـرييس دةكـةم          

نماييةكي غةَلةتت دةركردووة بة غةَلةتش اةطةر حاَلةتَيكي وا روويـدا قـةت ثشـتطرييس    دةَلَيس تؤ كةسَيكي رَي
ناكات لةحاَلةتةكةي خؤيداش باشة اةو خةَلكانة دةر ذَينة سةر جادة ثابةند نابن بـة بر يارةكـةي قاايقامـةوةش    

ةداش اـةي لـةم حاَلةتـدا    رةنطة لة هةندَيك مةنتيقة لةوانةية دادطاي تَيهةَل وونةوةشي نةبَيت لةو مةنتيقةي
ضي دةكات؟ هةمووي دةر ذَينة سةر جادةش اةي دةضـيت هـةموويان دةسـتطري دةكـةيت؟ يـةعين اـةم واقياـي        
بوونةش اةم تةوازون دروست كردنة لةنَيوان اةوةي كة تؤ بة رَيكخسنت بَيتش ياخود رَيطري كردن بَيتش اـةم  

ةر اـةوة بـر وا اةسـرَيي اـةو قانونـة لةسـةر اــةم       تةوازونةيـة كـة بةر اسـ  جةوهـةري اـين كردنـيش نـةك هــ       
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دةستةواذةية دةوةستَيتةوةش بؤية طرنطة اَيمة لة كاتَيكيشدا با  لـة ايـبالغ دةكـةينش يـاخود اييبـاري اـةو       
اليةنةش بكةين تةنانةتش يةعين با تةوازونةكة بةم شَيوةية رَيك خبرَيتش هـةدة  لـةم قانونـة رَيكخسـتنةش     

خستندا دةستةواذةي رَيطري كـردنين هـةبَيتش لةوانةيـة دةسـتةواذةي رَيطـة ثَيـدانين       واتا رةنطة لةناو رَيك
ــةتي ثــَي       هــةبَيتش بــةاَلم رَيطــري كردنةكــة لــة اــةجنامي ضــيةوة دةبَيــت؟ واتــا بــةوةوة نابَيــت كــة مــن مؤَل

انةي دةبةخشسش بةَلكو رَيطري كردنةكة لةوةوة دةبَيت وةزيرش ياخود سـةرؤكي يةكـة ايدارييةكـةش اـةو كةسـ     
كة بةتةمان خؤثيشاندان بكـةنش ليذنةيـةكيان ثَيكهَينـاوة بـؤ منوونـة لـة سـَي كـة  كـةمرت نييـةش لـة ثَيـنج             
ــاخود          ــةت دةر واتش ي ــة غةَل ــتةكةي ب ــة ااراس ــة بةَلط ــت ب ــةوةش دةَلَي ــان دةكات ــةش ااطاداري ــاتر نيي ــين زي كةس

لَيـرةدا دووبـارة دةبَيتـةوةش بـا     تةوقيتةكةيةتيش وجهةي ااراستةي ايشةكاني خؤتـان بطـؤر نش هـةمان شـروت     
 .بةوة تَي نةطةين كة اَيمة تةنها با  لة يةك خاَل دةكةين

ــة         ــة ل ــا  بكراي ــرت ب ــة ثَيش ــةو بريؤكةي ــة ا ــة دةبواي ــةمش ك ــة دةك ــةو رةاي ــدي ا ــن تةاي ــةوةش م ــةرةر اي ا س
ةينش كة دةَلَيل اةهدافةكانداش ضونكة اةو مافة دةستوورييانةي كة با  دةكرَيتش تكاية با بةغةَلةت تَي نةط

مادام مافَيكة لة دةستووردا جَيطري كراوةش ايرت مانـاي اـةوة نييـة لَيـرةدا جَيطـةي بكةيتـةوةش نـةخَيرش اةمـة         
هيَ قوةتي نةفاز بؤ بريؤكة دةستوورييةش يةعين اةو خيالفةي كة هةية لةسةر اةوةي كة تـؤ حوريـةتَيكي   

كرَيتش تؤ لةسـةر ض اةساسـَيك تةقيـدي دةكـةيتش اـةم      اينساني هةيةش حوريةتةكة لة دةستووردا زةمانةت ب
بابةتة هةستيارة لةبةرضاو بطرينش دةكرَيت هةمان خاَلةكان جارَيكي تر دووبارة بكةينةوةو دايانرب َيذينةوةش 
بـةاَلم بــة مـةرجَيك هــةموو دةســتةواذةكاني مؤَلةتـدان بكةينــة ايـبالغ كــردنش بــةاَلم بـا كؤمــةَلَيك مــةرجي      

 .نَيل بةو ليذنةيةي كة جيهاتة ثةيوةنديدارةكان ااطادار دةكاتةوةش زؤر سوثا تونديشي بؤ داب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار جةعفةر كةرةم بكة
 :بةر َيز جافر عريي رسول

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن كة مافَيكي دةستووري و هاوكارامن ااماذةيان بةوة كردش كة خؤثيشاندان هةموومان لةسةر اةوة كؤك بووي

ــةدةني و      ــاندان ضــاالكيةكي م ــي كــة خؤثيش ــدا اــةوةمان دةزان ــانةكانةش لــة بنةر ةت سروشــ  ســةرجةم اينس
ال )شارستانييةش ثشت بة يةكَيك لـةو ثرةنسـيثانةي كـة ثشـ  ثـَي دةبةسـتَيتش ثرةنسـيثي ناتونـدو تيذييـة          

لـة خؤثيشـاندانةكاندا هةميشـة اَيمـة مـؤرَيكي لـَي       ـةش بؤية اَيمة هةميشة با سَل لةوة نةكةينةوة كـة  (عنف
بــدةينش كــة دةبَيــت تونــدو تيــذي رووبــداتش رةنطــة رووش نــةدات و اي تيمــالي روودانيشــي هةيــةش اةطــةر    
خؤثيشاندان مافةش مايف دةستوورييةش مايف سروشتييةش لةسةر ثرةنسيثي نا توندو تيذي كار دةكاتش اةمـة ض  

رؤكي بةرثرسي يةكةيةكي ايداريي كـارطَيري داوةش اـةم مافـة لـة هاوواَلتيـاني      ياساو دةستوورَيك مايف بة سة
خؤي بسةنَيتةوةش دةيان هةزار هاوواَلتي بؤ منوونة موزةكةرةيـةك تةقـديس دةكـةن بـؤ خؤثيشـاندانش بـةاَلم       

كي سةرؤكي يةكةيةكي ايداري دياري كراو اةو مافة رةت دةكاتةوةش اةمة بةثَيي ض ثرةنسي  و ض مـةباديييَ 
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اينساني اةمة رةت دةكرَيتةوةش يان اةم مافـة تةسـرييس بـة كةسـَيكي ديـاري كـراو دةكرَيـتش مـن بـر وام وايـة           
اةمة بؤ خؤي تةجاوز كردنة لةسـةر حقـوق و مـا  و اـازادي اينسـانةكانش اةطـةر طومـان لـةوة بكرَيـت لـة           

ياسـاو ر َينماييـةكان دةرب ـَيتش    بـة ااراسـتةيةكدا بـر وات كـة لـة       خؤثيشاندانةكان ااراستةيةكي توندو تيذي
دواا مؤَلـةت دانـينش    عطبو  اةمة ثاساوا اةوةنيةش كةبة مؤَلةتدان اةمة ضـاك دةبَيـتش ضـونكة دةكرَيـت     

ــان        ــةتش ي ــةثاندنى مؤَل ــةلةا س ــةت دانش مةس ــة مؤَل ــرنش بؤي ــؤرة وةربط ــةم ج ــتةا ب ــاندانةكان ااراس خؤثيش
كة خؤثيشاندانةكان ااراستةا توندو تيـذاش لـة سـاياو     مةسةلةا مؤَلةت بؤ خؤثيشاندانش بةَلطةا اةوة نيةش

ر َينماييةكان دةرناضنش بؤية اةمة ديسان ثاساوَيكى طوجناو نية بؤ اَيرةش ااطـادار كردنـةوةشش بـةماناا اـةوة     
نيــة كــة حكومــةت لــة هاوكَيشــة دةضــَيتةدةر لــة نــاو خؤثيشــاندانش حكومــةت خؤثيشــاندةران دةثارَيزَيــتش    

رَيثيشاندان رَيـك دةخـاتش ااطـادارين دةكرَيتـةوةش كـة ااطـادار دةكرَيتـةوةش لـة اامـاجنى          سةرثةرشتى دةكاتش 
خؤثيشاندانةكان ااطادار دةكرَيتةوةش لة شَيوازا خؤثيشاندانةكان ااطـادار دةكرَيتـةوةش لـة جَيطةكـةا ااطـادار      

ةش بـةَلكو بةشـَيكة لـة    دةكرَيتةوةش واتة حكومـةت لـةناو هاوكَيشـةا خؤثيشـاندان لةماادةلةكـة ناضـَيتةدةرةو      
خؤثيشاندانةكةش كؤمةَلَيك اةركى تايبةتى بةثَيى قانونةكة بؤ ديارا دةكرَيتش بؤيـة اَيمـة ثَيمـان وانـةبَيت     
لةكاتى ااطاداركردنةوةش ايال لةكاتى مؤَلةت حكومةت لةناو خؤثيشاندانةكان اامادةيى هةيـة و سةرثةرشـتى   

ادار كردنـةوة اةمـة ثَي ـةوانة دةبَيتـةوةش مـن دةمـةوَيت اـةوة برَيـَيسش         دةكات و دةيثارَيزَيتش بةاَلم لةكاتى ااط
كاتَيك اَيمة ياساكامنان دادةر َيذينش باشرت وايـة هةرضـى زيـاتر اـةو ياسـايانةش بنـةماو بن ـينةا د وكراسـى         

دا هةرضى زيـاتر  تَيدا بةهَيز بَيتش باشرت واية ثانتايةكانى اازادا و اازادا ر ا دةربر ينش لةنَيوان اةو ياسايانة
بةهَيز بكرَيتش وةباشرت واية دةرفةتى زياتر لةنَيو اةوياسايانةداش لةنَيو بةندو ماددةكانيداش دةرفـةتى زيـاتر   
بر ةخسَيندرَيتش بؤ تةعبري كردنى بؤضوونة جياوازةكـانش بؤاـةوةا دةنطـة جياوازةكـان  بتـوانن تـةعبري لـة        

وكراســىش هــةرَيمَيكى ديــاريكراوش يــاخود هــةر واَلتَيكــى  خؤيــان بكــةنش لــةنَيو كــةش و هــةواا سياســي و د  
ديــاريكراوداش وةمافــة سروشــتى و اينســانى و اينســانيةكانينش لــةنَيو اــةم ياســايانةدا بةتــةواوا جَيطــةيان    
بكرَيتةوةش بةبَى هيَ تةقيدَيكش بةبَى اةوةا هيَ ثَين مةرجَيكيان بؤ دابنرَيتش لَيرةوة من اـةو ثرسـيارة   

ان مؤَلةت و ااطادار كردنـةوةداش كاميـان دةتـوانَى اـةم ثرَينسـيثة د وكراسـية واـازادا و مافـة         دةكةم لة نَيو
سروشتية اينسانيانة زياتر بثارَيزَيتش من بر وام واية لَيرةوة ثشـتيوانى لـة خـاَلى دووةمش يـاخود راا دووةم     

 .انة بثارَيزرَيتش زؤر سوثا بكرَيتش كة ااطادار كردنةوةيةش دةتوانرَيت زياتر اةو ثرَينسي  و مةبادا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار بَيري ان خان
 :سةرهةن امساعيل  بةر َيز بَيري ان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من بة نيسبةت مؤَلةت وةرطرتن بـؤ هـةر خؤثيشـاندةرَيكش بـة كـارَيكى ثؤزةتيفانـة وةردةطـرمش بـة ثـريؤزا          

ا مؤَلـةت وةرطـرتن لـة حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان دةكـةينش دةزانـل حكومـةت          دةزامنش اَيمةش كـة داوا 
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بةرثرســة لةســةر اــةوةا ســةالمةتى خؤثيشــاندةران و بةرذةوةنــدا خؤشــى و بةرذةوةنــدا هاوواَلتيــان         
جَيبةجَى بكاتش بةاَلم بؤ برتسس لة مؤَلةت وةرطرتنش ر استة خؤ شـةرت نيـة تونـدو تيـذا تَيـدابَيتش مؤَلـةت       

تن خؤمان هةموومان دةزانلش ر َيكخستنة بؤ دابل كردنـى شـوَين و كـات و هـةموو شـتَيكش اـةمن لـة        وةرطر
ثَيشةكيةوةش لة مؤَلةت وةرطرتن ناترسـسش هـةتا هـةرض بـَىش لـةوة دَلنيـام لـةوةا كـة حكومةتةكـة واجبَيتـىش           

ةشى ثَينيةمش نووسراوة كة ااساين و اةمنى خؤثيشاندةرةكان جَيبةجَى بكاتش بةاَلم لة ماددةا دووةمش لة ب
بؤنة اايينيةكان و نةتةوةييةكان و هةروةها نيشتيمانيةكانش اةوانة ثَيويستيان بة مؤَلةت نيةش بةرةاى مـن  
اةوانين ثَيويستيان بة مؤَلةت وةرطرتن هةيةش اةو مؤَلةت وةرطرتنة بة شـتَيكى اييـابى دادةنـَيسش ضـونكة     

ةش بؤ دابل كردنى ر َيكخسـتنى اـةو شـوَينةش هـةروةها بـؤ ايسـاافات       بؤ ر َيكخستنى اةو كؤبوونةوة طشتيانةي
اةوةىلش هةروةها بؤ دابل كردنى مرافق ص يةش هةروةها اةطـةر هـاتو ديسـان تونـدو تيـذين لـةوَا ر ويـداش        
مؤَلةت وةرطرياوة دةتوانن ضارةسةرا بكةنش ر َيكخستنى تريافيكين اةوةش هةر مؤَلةتى دةوَينتش بؤية اةوة 

ى حكومةتة كة اةو شتانة جَيبةجَى بكاتش اةطةر مةجال بدةن يةك دةقة حةزدةكةم باسى اةوة بكـةمش  ايش
خؤم لة اةوروثا ذياوم بةشدارا خؤثيشاندامن كردووة زؤرش يـةك خؤثيشـاندان بـا  بكـةم كـة زؤر بةسـيت       

اش ثـاش اـةوةا كـة    بووش مؤَلةمتان لةسةرا وةرطرتش اةطةر بؤم هةيةش اَيمـة حيزبـة سياسـيةكان لـة اـةوروث     
سةرؤكى كؤمار درا بة كوردش خؤثيشاندانةكمان كردش كة خؤثيشاندانى خؤشـى ثـَي دةَلـَينش ضـونكة لـة بؤنـة       
اايينيةكانين اةوانةش هةر خؤشينةش داواا مؤَلةمتان كردش مؤَلةتةكةش لة ض بووش لة شوَينَيكش لة ثاركةك 

بؤ يةكةمل جار لة مَيـذووا كـوردش سـةرؤكى كؤمـار     بووش ب ل شايى بكةين و كةيفى خؤمان دةربر ينش كة 
كورد بَيتش اةوجا هةركَى بَيتش ثَيشرتداواا مؤَلةمتان كردش مؤَلةمتان وةرطـرت بـة رةمسـىش مؤَلةتةكـة لةبـةر      
اةوةنية شتَيكى نةتةوةييةش لةبةر اةوةا اةو شوَينة كة تؤ دات بة كؤمةَلَيك كؤبوونةوةيةكى طشـتيان لَيـى   

شى بَيت هةرضى بَيـتش ثَيويسـتة حفـزا اـةو شـوَينة بكـةنش بـؤ خـاوَينى بـؤ ثاراسـتنىش بـؤ            كردش اةوجا خؤ
ايزعاج نةبوونى دراوسَيكانش بؤ ااطادارا بوونى دراوسَيكانش اةو شوَينة اةطةر هاتو لةو ر ؤذة و لةو سةعاتة 

 .خؤثيشاندانةك دةكرَينتش ايزعاج مةبن تةحةموىل بكةن اةو ضةند سةعاتةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار ثةروين عبدالرمحنش فةرموو
 :عبداهلل بةر َيز ثةروين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيس باش بووش اةو ثرَينسيثانةا كة سؤزان خان فةرموواش جَيطري كرابانةش ثَين اةوةا هاتنى بـؤ سـةر   

وة طوجناو تر دةبووش لةطةَل اةو فةقةرةيةش بَيطومان جةوهةرا اةو ياساية لـةنَيوان   اةم خاَلةش باشرت دةبووش
مؤَلةت و ااطادار كردنةوة دةردةكـةوَيتش لةبـةر اـةوةا مؤَلـةت دان لةطـةَل ايشـاار دوو بؤضـوونى جيـاوازن         

خؤثيشـاندانةكةش  لةيةكرتاش بؤ منوونةش اةطةر باسى مؤَلةت دةكةينش مؤَلةت بؤ كات و شوَينى ديارا كردنـى  
هةروةها حةةى خؤثيشاندانةكةو كاتى كؤتايى هاتنى خؤثيشاندانةكةش هةروةها مةبةست لة كاتى مؤَلـةت  
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وةرطرتنش مةبةستةكة زياتر روونـرت و باشـرت ديـارةش هـةروةها اازاديةكـةا ديـارا كـراوة لـةو نـاوةداش لةبـةر           
ها تر بَينتش اةوكاتة ر َيطة دةدات بؤ اةو كةسانةا كة اةوةا كاتَى كة ااطادار دةكرَيتةوةش لةوانةية اازادا رة

بؤ طَيرة شَيوَينى دةيانةوَا خؤيان خبزيننة ناو خؤثيشاندانةكة و كارَيكى ناشايستة اةجنام بـدةنش هـةروةكو   
خؤثيشـــاندانَيك كـــرا لـــة كـــةركووكش كاتَيـــك كـــة ياســـايةك دةرضـــوو دذا اـــريادةا كـــورد بـــووش لةاليـــةن   

ــةمانتارانى اةجن ــةناو       ثةرلـ ــةوة لـ ــؤا تةقينـ ــووة هـ ــراش بـ ــاندانَيك كـ ــرياقش خؤثيشـ ــتيمانى عـ ــةنى نيشـ ومـ
خؤثيشاندانةكةو سةدةها خةَلكى بَى طوناه لةناوضووش وةهةروةها من تةايدا رةايةكةا كـاك عمـر دةكـةمش    

 .بؤ البردنى خاَلى شةشةمش لةبةر اةوةا لة خاَلةكانى تر ااماذةا ثَى دراوةش زؤر سوثا 
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 

 .حسن فةرموو. سوثا ش ر َيزدار د
 :حسن حممد سورة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتاا قسةكةم بةوة دةست ثَى دةكةمش كة لـةو ر ؤذانـة هـةواَلَيكمان طـوَا ىَل بـووش كـة ثؤليسـى بـةريتانياش         

تيان وةرنـةطرت بـووش مـن لةطـةَل     كؤبوونةوةيةكى طشتى لة خانوويَيكش باَلوة ثـَى كـردش لةبـةر اـةوةا مؤَلـة     
اةوةم كةمؤَلـةت وةربطـريَاش وة سةرجنةكةشـس بـةم ضـةند خاَلـة بـةهَيز دةكـةمش يةكـةميانش اةطـةر سـةيرا            
ثرَينسيثةكانى خؤثيشاندان بكةاش لةوانة ثاراستنى ااشتى و هَيمنـى شـوَينة طشـتيةكانش هـةروةكو بَيري ـان      

ــداش دووةم   ــارةتى ثَيي ــان ايش ــتنى ثةي: خ ــاينش      ثاراس ــةوةو ا ــاوازا نةت ــة جي ــةَلكش ب ــةتى خ ــدا كؤمةاَلي وةن
سَيهةمين ثاراستنى د وكراسـىش ضـوارةمش خؤثاراسـنت لـة راتـةرةا كؤمةاَليـةتى و اـايينى ورؤشـنبريا و         
ــةرَيسش          ــةرَيس و دةرةوةا ه ــةنَيوان ه ــةكانش وةل ــةوةو اايين ــةنَيوان نةت ــةش ل ــؤا فيتن ــة ه ــة نةبَيت ــىش ك سياس

ة دةست تَيوةردانى دةرةكىش خـاَلى دووةمش اةوةيـة كـة وةرطرتنـى مؤَلـةت اازاديـةكان       وةهةروةها ر َا طرتن ل
كةم ناكاتـةوةش بـةو ثرَينيسـثةا كـة هـيَ اازاديـةكى موتريـةق نيـةش وة اازاديـةكان كؤبةنـدن بـة ياسـاوةش وة             

زؤرينـةش   كةلةياسا دةرضوونش لةوانةية بةرةو تاوان ب نش ناكرَيت اازادا بة كةمينـة بـدةا لةسـةر حيسـابى    
سَيهةمينش مؤَلـةت وةرطـرتن بـةو مانايـة نايـةت كـة وةزارةت ضـاودَيرا بـريو ر او ر اا خـةَلك بكـاتش بـةَلكو            
اةوانةا كة خؤثيشاندةرنش هةوَل دةدةن وةدةبَيت ر ايةكةا خؤيان بثارَيزنش سَيهةم شتش مؤَلةت دان اـةركى  

رسينةوة زيـاتر دةبَيـت بةرامبـةر بـة وةزارةتش     زياتر دةخاتة سةر وةزارةتش بةمةش بةرثرسياريةتى و لَي ث
ــتنى      ــيثَيكيان ثاراس ــي ش ثرَينس ــةينى دوو ثرَينس ــاتش لةماب ــؤا ر َيــك خب ــةركى خ ــة ا ــات ك وا لــةوةزارةت دةك
بنةماكانى د وكراسيةش كة مافَيكى خؤثيشاندةرانةش وة ثرَينسيثى دووةمش ثاراستنى مومتةلةكات وااسايشـى  

كؤتايشدا داوا لة وةزيرا ناوخؤ دةكةينش كـة اةطـةر قا قامَيـك كارةبـاا لةسـةر      طشتيةش كة مافى خةَلكةش لة
 .خةَلك كوذاندةوةش يان لة شوَينةكةا البةرَاش وةيان بيداتة مةحكةمةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اكـاتش ر َيـزدار   بؤ اةوةا اةخري دادطا هةيةش شكات بكةنش دادطاا ايدارا هةيةش هةروا بة كةيفى خؤا اةوة ن
 .ش فةرموولنمانخةليل 

 :محدامل لنمان بةر َيز خرييل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةطــةر بر يــارة اَيمــة مةةوعةيــةك ثرةنســي  لــةماددةا دوو زيــاد بكــةينش كــة ناكرَيــت ر َا طــرا لــة            
ــة      ــة  ل ــارطَير اش ب ــةا ك ــاخود يةك ــاوخؤ ي ــى ن ــةاَلتى وةزارةت ــة دةس ــتش كةوات ــاندان بكرَي ــؤا خؤثيش وةيا خ

دةبينَيتةوة كةدةبَيت تةنز ى خؤثيشاندان بكاتش اةوين بةهؤا اةوةا كة كات و شوَينى خؤثيشـاندانةكة  
اامـادة كرابـووش اَيمـة     00/10/0222كة بةداخةوةش اَيمـة كـة ر اثـؤرتى ليذنـةا كؤمـةَلى مـةدةنىش كـة لـة         

يا بكرَيتـة بابـةتَيكى ياسـايي و زيـاد     هينمان كردووةش اامادةمان كردووةش كةبةراستى حةز دةكـةم لـةو هينـة   
بكرَيــتش بــةاَلم بةداخــةوةش اةوانــةا كــة اَيمــة ليذنــةا موختــةص بــووين لَيــرةش طريــةيى لــةو هينــة دةكــةم    
بةر اســتىش نــةزةرةكانى ر اثــؤرتى اَيمــةش بةنــةزةرا اياتبــار وةرنــةطرياش بؤيــة داوا دةكــةم لــة شــوَين و كــاتى   

ش كةلة ر اثؤرتةكةا اَيمةدا هاتووةش اةطةر سةرؤكى يةكةا كارطَير ا بة خؤثيشاندان اةو بر طةية زياد بكرَيت
ثاســاوا دروســتى بةَلطــة دار لــة ثَينــاو بةرذةوةنــدا طشــتيدا بةباشــى زانــى كــات و شــوَينى خؤثيشــاندانةكة  
ــاوةا         ــةوةش م ــاندانةكة بكات ــةرانى خؤثيش ــادارا ر َيكخ ــةرمى ااط ــراوا ف ــة نووس ــتة ب ــةوا ثَيويس ــتش ا بطؤر َي

مدانةوةكةشى لة بيست و ضوار كاتذمَير بةرلة دةست ثَى كردنـى خؤثيشـاندانةكة كـةمرت نـةبَيتش اـةوا      وةاَل
خؤثيشاندانةكة لة كات و شوَين ر َيطـة ثـَى دراو بَيـتش دووش بر طةيـةكى كـة لَيـرة زيـاد بكرَيـتش كـة هةنـدَيك           

ياتبـــاراتى كؤمةاَليـــةتىش شـــوَين لةبـــةر اياتيبـــاراتى اـــةمنىش لةبـــةر اياتيبـــاراتى ايقتيصـــاداش لةبـــةر ا  
خؤثيشاندانى تيا نةكرَيتش مةسةلةن ناكرَيت كة ر َيطايةكش شةقامَيك كة ر َيطةا ايساافةش وةر َيطةا سةرةكى 
ايساا  و بةردةمى نةخؤشخانةيةش يـاخود نةخؤشـخانةيةكى طةورةيـةش كـة تـةوةقوي دةكرَيـت كـة لـة هـةر          

طةنة اةو شوَينةش بؤيـة مـن لةطـةَل اـةوةدام كـة اةمـة بـة        دووش سَى دةقيقة جارَيكش ذمارةيةك لة ايساا  ب
 .بر طةيةكى ياسايي زياد بكرَيتش كة هةندَيك شوَين خؤثيشاندانى تيا نةكرَيتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار سةرطوَل خانش فةرموو

 
 :بةر َيز سةرطوَل ر ةزا حسن

 .نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما
بةنيسبةت اةم بر طةيةوة كة دوو ر اا لةسةرةش منين هـاور ام لةطـةَل اـةو هاور َييانـةم كـة ثشـتطرييان لـةوة        
كردش كة خؤثيشاندان بة ااطاداركردنةوة بَيتش ضـونكة اَيمـة تةاكيـدمان لـةوة كردؤتـةوةش كـة خؤثيشـاندان        

ن كة ياسا دةردةكةينش نابَيت رالةفـةا  مافَيكى سروشتى و مافَيكى دةستوريةش وة اَيمة خؤمان وةكو ثةلةما
نةسَيكى دةستورا بكةينش كة اَيمة اةطةر مؤَلةمتان داناش اةو مؤَلةتة بـؤا هةيـة يـان موافةقـة بكرَيـت يـان       
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رةفــز بكرَيــتش لــة حاَلــةتى رةفــزا اَيمــة اــةو هةقــةمان لةوانــةا كــة داواا خؤثيشــاندانيان كــردووة لَيمــان    
نـين ثـَيس باشـة بـة ااطـادار كردنـةوة بَيـتش بـةو ميكانيزمـةا كـة دانـراوة            وةرطرتوونةتةوةش لةبةر اـةوة م 

زانام لةو شـوَينانةا كـة وشـةا مؤَلـةت هـاتووةش لـة بر طـةا يةكـةما بكرَيـت بـة           .مؤَلةتش لةطةَل رةايةكةا د
بةوةا كة ااطادار كردنةوةش بةو ثَيية اةو ميكانيزمانة اةطريَيتة بةرش وةاليةنى ثةيوةنديدار ااطادار اةبَيتش 

 .خؤثيشاندانةكة بةو حةةةو كات و لةو شوَينة اةجنام دةدرَيتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار حةمة سةعيدش فةرموو
 :محةعريي اورمحان ر َيز حةمة سةعيدبة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
طـادار كردنـةوةا دةوَيـتش اةمـةش     بَيطومان منين لةطةَل اةو رةايةم كة مؤَلةت وةرطرتنى ناوَيتش بـةَلكو اا 

كؤمةَلَيك موبةريرو كؤمةَلَيك هؤا خؤا هةيةش بؤ اةوةا لَيرةدا بةخَيرايى ااماذةا ثَى بكةمش خؤثيشاندانش 
بريتى ية لة يةكَيك لة مايارة طرنطةكانش بؤ كؤمةَلطةيـةكى اـازاد و د ـوكرا  و مايارةكـانى ضةسـثاندنى      

كة كؤمةَلطةيـةكى كـراوةن و كؤمةَلطةيـةكى ثَيشـكةوتوونش خؤثيشـاندان       مافى مرؤظةش وة اةو كؤمةَلطايانةا
تياية مؤَلةتى ناوَيتش تةنيا ااطادار كردنةوةيةش اَيمةش كة هةموومان حةريسلش بـةرةو اـةوة بـر ؤين كامـَل     
لــة فـــةرمانر ةوايىش وةبــةرةو ضةســـثاندنى ثرؤســةا د وكراســـى بــَىش وةجيـــاوازا بكــةين لـــةنَيوان اـــةو      

تانةا كة دةسةاَلتى مشوللش لةطةَل اـةو دةسـةاَلتانةا كـة دةسـةاَلتَيكى د وكراسـلش ثَيويسـت بـةوة        دةسةاَل
دةكاتش بةر استى اةطةر بَيتو مؤَلـةت ببـةينش كـة اَيمـة خؤمـان خسـتؤتة بـةردةم مةسـيوليةتَيكش وةبـةردةم          

كؤمةَلطةا مةدةنىش وةهةروةها  ر ةخنةو طريةيى و طازندةا جةماوةرو هاوواَلتيان بةطشتىش وة ر َيكخراوةكانى
ر َيكخراوةكانى مافى مرؤظى دونياشش اةصل اةوةية كة اَيمة قانونةكةمان داناش بؤضـى قانونةكـة دااـةنَيلش    
بؤ اةوةية كة تةنزيس بكةينش كة ايرت مؤَلةتى ناوَيتش تةنزيس كردنةكة هةموو اةو ثرَينسـي  و مةباداانـةش   

و موبةرر ضية كة اَيمة مؤَلةت بدةين؟ش اةو تةخةوفانة بةو تةنز ة  اَيمة تةخةوفمان لة ضية؟ش تةخةو 
ر َيطةا ىَل دةطريَيـتش وة ثَيويسـتة اَيمـة لـةكاتَيكا كةباسـى مؤَلـةت كـراش اَيمـة دةكةوينـة بـةردةم اـةوةا كـة             
ميزاجى شةخسى هةندَيك شتى شةخسـىش هةنـدَيك شـتى حيزبـىش تَيكـةَل بـة مؤَلةتةكـة بكرَيـتش اةوكاتـة          

ة دَيلش مافى هاوواَلتيان و جةماوةر اةو مافة كة هةيانة لَييان زةوت دةكةينش بةناوا مؤَلةت و بـةناوا  اَيم
اةو تةخةوفانةوةش بؤية ثَيويستة ااطادار كردنةوة بَيتش اةو تةعبريانةش كة اَيمة بؤ زياترش بـةهَيز كردنـى   

و ياسـايةكة اـةتوانل بي ةسـثَينلش لةطـةَل     ياساكةوش زياتر اةوةا كة ر َيطة لةهـةر شـتَيكى تـر بطـرينش لـةنا     
 .ر َيزم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .حسن فةرموو فاضسسوثا ش ر َيزدار 

 :امساعيل حسن فاضسبةر َيز 
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة سةبارةت بة ر اا دووةمش ديارة لةماددةكة ر اا يةكـةم بـة درَيـذا نووسـراوةش بـةاَلم لـة ر اا دووةمش تـةنها بـ        

دَيرَيك نووسراوةش جا اةمة ثَيويست بوو كة ر اا دووةمين صياغةكى تةواو بكراباش يانين لة بةرامبةر كام 
بر طةيةش وةهةندَيك لة بر طةكان لةوانةية كةم بكرَيتةوةش يان بر طةا تر زياتر بَيتش جـا مـن ثـَيس بـاش بـوو      

 .ان لةسةرا بكرَيتش سوثا كةش ثَيشنيار دةكةم كة سياغةكةا تةواو بكرَيتش اينيا دةنطد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار عمر عبدالازيز فةرموو
 

 :بهْا  الدين بةر َيز عمر عبدالازيز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من وا اةزامن لة كؤا قسةا هاوكـارامنش اَيمـة لـة دوو جةمسـةر قسـة دةكـةينش بؤيـة ااراسـتةا قسـةكانين          
واتش بة دوو ااراستة دةر واتش لةسةرَيكةوة با  لـة مؤَلـةتش بـؤ اةوةيـة كـة تـةنز ى رَي       بةدوو جيهةت دةر 

ثَيوان بكرَيتش اةمن و ااسايشـى هاوواَلتيـان و بةرذةوةنديـة طشـتيةكان بثارَيزرَيـتش مةسـار ديـارا بكرَيـتش         
ايـة كـة جيهـةتى    ااماجنةكان ديارا بكرَينش جيهةتى مـةعنى طـوَا بطرَيـتش اةمانـة هـةمووا شـتَيكى تةبيي      

ثةيوةنديدار بيةوَا تةحقيق بنبش كـة وةزارةتـى ناوخؤيـةش يـان يةكـةا كـارطَير ا اـةو شـوَينةيةش ااراسـتةا          
دووةمــين اةوةيــة كــة مةترســى اــةوة دةكرَيــتش اــةم مافــة يــان اــةو اةركــةش كــة اةبَيتــة اــةرك لــة اليــةن   

زؤرَيك لةو حاَلةتانةا كة لة كوردستانين و  دةسةاَلتةوةش ايستيفادةا ىَل بكرَيتش مةزاجى تَى كةوَيتش وةكو
دةرةوةا كوردستانين ر ةنطة دووبارة ببَيتةوةش لة نةتييـة ببَيتـة هـؤا بـةر تةسـك بوونـةوةا اازاديـةكانش        
اةو مافة دةستورا و سروشتيةا كة هاوةاَلن هةموو باسيان لَيى كردش اةمة لةبةر اـةوةش اـةوةا كـة بـةر َيز     

زؤر بة ااسـايي لـة مـوزةكريةا ايشـاارا اـةكرَيت تـةحقيق بكـةينش يـةعنى اَيمـة           وةزيرا ناوخؤ باسى كردش
بيكةين بة مةرجش اةو ااطادار كردنةوةا كة باسى ىَل دةكرَيتش اةبَى اةو خااَلنةا تيا بَيـت كـة مـن دةقـَيكس     

ةو مةبةستانةا حازر كردووةش اَيستا ااراستةا بةر َيزتانى اةكةمش بة نووسراوين اةيدةمة ليذنةا بةر َيزش ا
كة بةر َيز وةزيرا ناوخؤ يان جهةتى ثةيوةنديدار داويةتى بؤ ر َيكخستنى ر َي ثَيوانش يان خؤ ثيشـاندان يـان   
هةرضى دةركرَيتش اةخرَيتة ناو موزةكريةا ااطادار كردنةوةش اةطةر بَيينة سةر دوو خيارةكةش بة ر استى لـة  

اَلتة عةرةبيةكانينش اَيستا مؤَلةت ثَيدان نةماوةش هةمووا بووة زؤربةا واَلتانى دونياش تةنانةت لة زؤر لة و
بة ااطادار كردنش وة تةنز ى اةو ر َا ثَيوان ياخود خؤثيشاندانةيان كـردووةش لـة زمنـى اـةو ياسـايانةا كـة       
دةريان كردووةش لةطةَل مؤَلـةتا داواكـارا اـةوة بةياسـا ايريزامـى اـةو جيهةتـةيان كـردووةش كـة شـوَين ديـارا            

كاتش اامانج ديارا بكاتش وة مةسار ديارا بكاتش وة اةو جيهةتةا كةتةنز ى كـردووة ديـارا بكـاتش اَيمـة     ب
با منوونـة نةيةنينـةوة بةهةنـدَيك واَلتـى دواكـةوتووش لـة ناوضـةكةياش لـة واَلتـانى تةنانـةت اـةوروثين كـة             

تةحقيق ببَيتش هةم بةر تةسـك   ايستيسناااتن اةوانةش لةسةر اةم اةساسة كة مبانةوَيت هةردوو هةدةفةكة
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كردنةوةا اازاديةكانش اةو مةترسية البةرينش هةم اةركى دةسةاَلتين يـا جيهـةتى ثةيوةنديـدارين ااسـان     
بكةينش من ثَيس باشة دةقةكة بةم شَيوةية بَيتش كة بالفال كاك زانا و زؤرَيك لةو هاوةاَلنةا تـر كـة باسـيان    

ش هيَ ثةرلةمانتارَيك اةم دَيـرة لَيـرة قبـوَل ناكـاتش بةوانةشـةوة كـة       كردش اةم دَيرة كةنووسراوةش هيَ كة 
ش اةمـة  (جنبة اشبعاي يئبيس الوغبدة اتداي بة     لللب  ال ) زؤر داكؤكى دةكةين لة وةا كة ااطادار كردنةوة بَيتش 

ياسا نيةش حكومةت نة تةنز ى شتةكةا كردووةش نة عةناصرا تيا با  كردووةش بؤية من ثَيشنيار دةكـةمش  
 :ةو ماددةيةا كة اةبَيتة بةديريى اةم شةش خاَلة بةم شَيوةيةا خوارةوة بَيتا

جنة املنامة اشعاي وز ر الداعلية او يئيس الوغدة اتداي ة كس ضم  وغد ه اتداي ة للقياق شظنابيم  للل  ال
.ماايرة قبس مولده املعني شنمانني وايشعني سالة لل  اتقس

لل  ان  ظضم  املذكرة اشعاي لنا ر حتد د اجلهة ) مشكيرية نية زؤرش هةيةش اةوة 04اةكرَيت ايقرتاحى 
ش بةم شَيوةية اةو مةترسيانةا بةر َيز وةزارةتى ناوخؤ يان (املنامة وامل ان والوق  واهلدف م  املاايرة

اليةنى ثةيوةنديدار هةيانةش تةحقيق اةبَىش وةناكةوينة مةحزوريةتَيكى دةستورين كة بةرتةسك 
ايستيفادةيةش ايستينالىل جيهةتَيكى ثةيوةنديدارةش بةتايبةتى لةيةكة  ءاازاديةكانةش يان سوبوونةوةا 

ايداريةكانى خوارةوةش كة اي تيمالة زؤر جار وةكو هاوةاَلن باسيان كردش ر َيثَيوان يان خؤثيشاندان بةدَلى 
 .وواَلتيان نةسةنينةوةش زؤر سوثا اةوان نةبَىش يان دذا تةسةروفاتَيكى اةوان بَىش اَيمة با اةو مافة لة ها

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد فةرموو.سوثا ش ر َيزدار د

 :امحد ابراهيس وةرتى.بةر َيز د
 .بةر ٍَِيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة بةر استى ياساي خؤثيشاندانش يةكَى لة ياسا هـةرة طرنطةكانـة كـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان دةردةضـَيت        
ر ةا كة هةبووش لة نَيوان ليذنةكانيشا و لـة نَيـوان اةنـدامانى ثةرلـةمانش     لَيرة اةو مشت و مارة بةر استىش دي

لةسةر مةسةلةا مؤَلةت ثَيدان ياخود لةسةر ااطادار كردنـةوةا اليـةنى ثةيوةنديـدارش بةر اسـتى كاتَيـك كـة       
يةكةدا اـةبَىش وةهـةم لـةم    دةقى ياسايي تا ر ؤشةن ترو وازح تر بن بةر استىش بَيطومان هةم لة خزمةتى ياسـا 

خزمةتى اةوانةا كة ثةيوةنديدارن بـة ياساكةشـةوة لـة ااينـدةدا كـة جَيبـةجَيى اةكـةن طرنطـةش ديـارة لـة           
هةردوو حاَلةتداش ثَيمواية كة دةسـةاَلت اـةتوانَيتش يـةعنى ر َي و شـوَينى وا دابنَيـتش ر َيكـارا وا دابنَيـت كـة         

يشاندةران دروست بكاتش ض لة حاَلـةتَيكا مؤَلـةت ثَيـدان بَيـتش ض     بةربةست لة بةردةمى خؤ ثيشاندان و خؤث
لة حاَلةتَيكاش ااطادار كردنةوة بَيتش بؤية اةطةر لَيرةش اـةو ر َي كارانـةا كـة ديـارا اـةكرَيت بةر اسـتىش هـةتا        

ةشَيوةيةك كة اةطةر لة حاَلةتى مؤَلةت ثَيدان بَيتش اةطةر ر َيكارة ياساييةكانش ااسان كارا زؤرا تَيدابَيتش ب
دةقـةكان زؤر ر ؤشـن و وازح بــنش بـؤ اــةوةا كـة خؤثيشـاندةرانش بتــوانن ممارةسـةا اــةو مافـة دةســتوريةا        
خؤيان بكةنش ضونكة هةموومان اةَلَيلش خؤثيشاندان مـافَيكى دةسـتوريةش بـةاَلم شـَيوةا مومارةسـة كردنـى       

مـة لـة اـةركى ثةرلةمانـةش وة اـةو ياسـاية       اةو مافة دةستوريةش ر َيكخسـتنى كـة بـة ياسـا ر َيـك دةخرَيـتش اة      
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زةمانةتى اةكاتش لةبةر اةوة من لةطةَل اةوةدامش بةر استى لـة هـةردوو حاَلةتةكـةياش اةطـةر هـةر يـةكَيك ض       
مؤَلــةت دان بَيــتش ض ااطاداركردنــةوة بَيــتش يــةعنى لــة دةقــةكانا اــةو فةقةراتانــة هــاتووةش ر ةنطــة كؤمــةَلَيك 

بةت ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطةا مـةدةنىش كـة داوايـان لـة ثةرلـةمان كـردووةش كـة        راويف دروست بكاتش بةتاي
اةو ياساية بةو شَيوةية بَيتش هةرضـةند اـةوان لةطـةَل مؤَلـةت دانينـةش لةطـةَل ااطاداركرنـةوةدانش بـةاَلم لـة          

ر ؤشن و وازح بنش هةموو حاَلةتةكان اةطةر اةو دةقة ياساييانة كة لَيرةدا لة ياساكةدا هاتوونةش بةشَيوةيةك 
اةطةر لة حاَلةتى مؤَلةت دانين بَيتش ر ةنطة اةو راويفانة بر ةوَينَيتةوةش فةقـةرةا دووةم لـة اةولـةناش كـة     

يــةش نــةوةك ( لرؤسباء الوغببدات اتداي ببة ) باسـى رةايســى وةحــدةا ايــدارا اـةكاتش وابــزامن كــة لــة اةصــريدا   
ش وابزامن بةهةَلة هـاتووةش  (داي ةتيم ضم  وغد ه ام   كس)ش ضونكة دواتر اةَلَيت (لراير الوحدة االدارية)

مــن ثَيموايــة كــة فةقــةرةا سادســاش زيــادة لَيــرةش البــربَاش ضــونكة لــة اةســرَيى ثــر ؤذة ياســايةكةش ثَيشــرت كــة      
جظمبباو العبباق او للببوز ر سببلطة اجببازة ات ) خوَيندنــةوةا يةكــةمى بؤكرابــووش لــةوَييا بــا  لــةوة اــةكات كــة   

لةبةر اةوةا دةسةاَلتى مؤَلةت دان دراوة بة وةزيرش كؤبوونـةوة طشـتيةكان و خؤثيشـاندانش     ش لةوَا(املاايرة
للوز ر ختو س مجيبع او شعب  الصبالغيات    ) دةسةاَلتةكة دراوة بة وةزيرش بؤية دواتر لة خاَلى دووةمدا اةَلَى

ش بـةاَلم لَيـرة   (شبامر وزايى  املمنوغة له وفق يذا القانون لرؤساء الوغدات اتداي ة كس ضبم  وغد به اتداي بة   
دواا اةوةا كة ر اثؤرتى ليذنةكانش اةم دةقة دار َيذراوةتةوةش دةسـةاَلتى مؤَلـةت دان تـةنها لـة خؤثيشـاندانى      
سةرتاسةرا دراوة بة وةزيرش لةبـةر اـةوة لـة ضـوار ضـَيوةا قـةزاو ناحيـةكان و ثارَيزطاكـانش اـةو دةسـةاَلتة           

) نش لةبةر اةوة لَيرة ثَيويست ناكاتش لة خوارةوة لة فةقةرةا سادسا برَيَيىدراوةبة سةرؤكى يةكة كارطَير يةكا
ــةتى   (للببوز ر ختو ببس مجيببع او شعبب  الصببالغيات املمنوغببة لببه   ــدان لــة حاَل ــةت ثَي ش ضــونكة دةســةاَلتى مؤَل

ةو خؤثيشاندانى سةرتاسةرا دةبَيتش بةاَلم لة حاَلةتى خؤثيشاندان لة سنوورا قةزاو ناحيةكاناش اةوكاتـة اـ  
دةسةاَلتة بؤ سةرؤكى كارطَير يية ايداريةكانةش لةبةر اةوة ثَيويست ناكـات وابـزامن اـةو فةقةرةيـة البربَيـتش      

 .زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار بيالل فةرموو
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةَل اةو بةرةيةدام كة با  لـةوة دةكـاتش كـة مؤَلـةت نـةبَيتش تـةنها ااطـادار كردنـةوة بَيـتش          بةر استى من لةط

بة  نةوةك بةو نةسةش كة هاتووة لةناو ثر ؤذةكةداش ضونكة بةر استى كة اينسان دةخيوَينَيتةوةش وا هةست 
طـادار كردنـةوةا جيهـةتى    دةكات كة تةنها وةكو هامشَيك نووسراوةش بةدَير َيكش با  لةوة دةكات كة تـةنها اا 

ثةيوةنديدار بَيتش اةطةر بةو نةصة بَيت كة لَيرةدا هاتووة بةر اسـتىش مـن لةطةَليـدا نيمـةش ضـونكة ناكرَيـت       
هةرتةنها ااطادار كردنةوةيةك و بر ؤ بةو شَيوةيةش اةبَى بةر استى ثرَينسيثةكانى ديارا بكرَيـتش مـن طريـةيس    

اةوةدا زؤر ماندوو بوونش اةبواية اةوةشـيان بةر اسـتى زؤر جـوان ر َيـك     لةو ليذنة بةر َيزانةش هةيةش لةطةَل 
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خبستبايةش وةكـو ضـؤن جـةنابى مامؤسـتا عمـر و ضـةند بـةر َيزَيكى تـرين باسـى كـردش بـةو شـَيوة هاميشـة              
بةر استى طوجناو نيةش بة طوجناوا نازامن منش اةطةر دةَلَيل اَيمة خؤثيشاندان مافةش مـادام مـا  بَيـتش وةلـة     
دةستورين ديارا كرابَيتش ثَيس سةيرة هَيندة قةيدو شةرتى واا بؤ دابنرَيـت كـة زؤر بـة ااسـانىش وةبـةبَى      
هيَ بةَلطةو موستةمسةكَيك جيهةتى ثةيوةنديدارش وةزير يان مدير ناحية يان قا قام يان هةركةسَيكى تر 

ترَاش اةطـةر سـاغ بـؤوة كـة زيـان بـة       كة ثةيوةنديدارة بة ااسانى بتوانَيت ر ةتى بكاتةوةش يةك شت كة دةطـو 
سيستةم و ااكارا طشتى دةطةيةنَىش اةو ضؤن تةعريف دةكرَيتش هةرشتَيك من بةدَلس نـةبووش مـن مةسـيول    
مبش اةَلَيس اةو زيان دةطةيـةنَىش لةبـةر اـةوة ر َيطـةا ثـَى نـادةمش كةواتـة اـةوة زؤر مةتاتيـةش زؤر السـتيكيةش           

خؤثيشـاندانَيك رةت بكاتـةوةش رةتـى دةكاتـةوةش اـةبَى بةر اسـتى اةطـةر         وةزير يا هةر كةسـَيك بيـةوَاش هـةر   
لةحاَلةتَيكدا مؤَلةتين بَيت اةبَى ديارا بكرَيتش يةعنى لةضى و ضى وةزير هةيـة رةتـى بكاتـةوةش اةطـةرنا     

تَيكى اةوة شتَيكى الستيكيةو زؤر بة ااسانى رةت دةكرَيتةوةش من ثَيمواية لة حاَلةتى مؤَلةت دانش مةسيولية
طةورةا ااساين دةكةوَيتة سةر حكومةتش اةوين اةوةيـة كـة بـؤ منوونـةش اةطـةر موزاهـةرة بـووش خـةَلكى         
كوردستان اةيةوَيت موزاهةرة بكـاتش بـؤ شـتَيك كـة ثةيوةنديـةكى ايقرييمـى بـووش يـان سياسـى بـووش اةطـةر            

وةزيــر ر َيطـةا ثَيــداش اــةو  حكومـةتش يــان بــا برَيـَيل جهــةتى ثةيوةنديــدارش اةطـةر هــةتا ســةرتا سـةرا بــووش     
مةســيوليةتَيكة دةكةوَيتــة سةرشــانى حكومـــةتش بــة  اةطــةر مؤَلــةتى نةويســـتش اــةوة خــؤا بـــةخؤا         
اؤتؤماتيكيةن هاتؤتة سةر جادةو موزاهةرةا كردووةش بؤ منوونة دذا واَلتةش يان دذا بر يارَيك لـة واَلتَيكـى   

ة دةرةجـة يـةك دةكةوَيتـة سةرشـانى حكومـةتش      ترش بة  اةطةر حكومةت ر َيطةا بـداتش مةسـيوليةتةكة بـ   
بؤية باشرت واية اةمة بةر استى ثَيويست بة مؤَلةت ناكاتش تةنها ااطادار كردنةوة بَيتش بةاَلم ميكانيزمةكانى 

 .كة بؤا ديارا دةكرَيتش نةوةك بةو شَيوةية هاميشةا كة ديارا كراوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سرييمانش فةرموو ر َيزدار هاذة
 :مصطف  بةر َيز هاذة سرييمان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر استى بـةو ثَييـةا كـة خؤثيشـاندان مـافَيكى سروشـتى و دةسـتوريةش وة هـةموو كةسـَيك اـةتواتنَيت كـة            
خؤثيشاندان بكاتش لةبةرامبةر شتَيك كة نار ةواييةك دةرهةقى كرابَيتش بؤية منين لةطةَل اـةوةم كـة اـةو    
مؤَلةت وةرطرتنة نةبَيتش تةنها بة ااطادار كردنةوة بَىش وة اليةنة ثةيوةنديدارةكان ااطادار بكرَينةوةش لةوةا 
ــةو        ــى ا ــة بؤض ــةا ك ــةو ااماجن ــةا وة ا ــة؟ش كاتةك ــوَينةكةا لةكوَيي ــتش ش ــاندانةكة دةكرَي ــؤن خؤثيش ــة ض ك

ةو ر ؤتيناتـةا هةيـة لـة دةزطاكـانى     خؤثيشاندانة دةكرَيت؟ش ضونكة بةر استى اَيمة وةكـو خؤتـان ااطـادارن اـ    
اَيمةش زؤر جار اةو ااماجنةا كة خؤثيشاندانةكةا بؤ دةكرَيتش لةوانية دووش سَى ر ؤذ دواا اـةوة مؤَلةتةكـة   
بَيتةوةش كة شتةكة بةسةر ضووةش وة ثَيويست ناكات كة خؤثيشاندانةكة بكرَيتش بؤية من لةطـةَل اـةوةم كـة    

 .ردنةوة بَيتش نةوةك بة مؤَلةت وةرطرتنش سوثا اةو خؤثيشاندانة بة ااطادار ك
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر َيزدار سؤزان شةها  فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نورا
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثرسيارَيك ااراستةا بةر َيزان اةكةم بؤ يةك دةقيقة بـريا ىَل بكةينـةوةش سـايةقى ثَيويسـتى بـة مؤَلـةت       
ة؟ش اييـازة؟ش نابَيـت اييـازة وةربطـرا سـايةقى بكـةا؟ش مـافى خؤتـةش اييـازةا سـايةيقى مـافى            وةرطرتن ني

خؤتةش سةيارة بَيتش تةيارة بَيتش هةرضيةك بَيتش دةبَيت مؤَلةتى بؤ وةربطراش مافى خؤشتةش اةا بـؤ اـةوة   
مش مؤَلةمت بدةش بـةر َيز  بةرتةسك كردنةوةا اازادا نيةش بةاَلم اةطةر برَيَيى من اةمةوَيت خؤثيشاندانَيك بكة

سةرؤكى وةحدةا ايداراش بةر َيز وةزيرش اةوةتا لة فاَلن سةعاتش لة فـاَلن وةقـتش بـؤ اـةم ااماجنـةش مـن داوا       
دةكةمش اييازةم بدةاش وةاةوين برَيَيت بةَلَى من موافقسش دواا اةوةش باسى شةخسيةتَيك كراش تـؤ كـة اـةَلَيى    

رةهايى هاتووةش كةواتة ايرت بؤا هةية رةفز بكات و تةواو ايرتش نةخَيرش مؤَلةتش اايا رةفز كردن هةروةها بة
كة رةفزا كردةوةش اةو كةسة بؤا هةي ب َيتة بةردةم مةحكةمةش دواا اةوة اَيمـةا اةنـدامانى ثةرلـةمانش    

ةكردش وة ر َيكارةكانى اةم ياسايةش وة اةو ثرَينسيثانةا كة بامسان كردش من باسى ثرَينسـيثةكان بـؤ اـةوةم نـ    
بـؤ اــةوةا اازاديــةكان بــةرةها بــةكاربَيتش نــةخَير بــؤ اـةوةا اَيمــة اــةو شــتانة خبةينــة نــاو ضــوار ضــَيوةا   
ياســايةكةوةش برَيــَيلش بــةَلؤش بةمؤَلــةت بَيــتش ميزاجــى شةخصــى تــَي نةكــةوَيتش بــةوةا كــة كاتَيــك تــةنز ى 

َيتش ضونكة اَيمة لـة هينةكـةيا بامسـان    ش التيم  الاام دةبَيت البربتجيوز  نايم ماايرةموزاهةرة دةكرَيتش 
ات شعد  قد م ةلب  اىل البوز ر او يئبيس الوغبدة اتداي بة واسظنيصبال املوافقبة الظنير ر بة لظنيد بد          كردووةش 

ش تـةواوش بـةر َيزان بـة  بـؤ اـةوةا سـورةتةكة وازح       امل ان والوق  واملدة ولدد املكايكني واهلدف م  املاايرة
ت بَيت ديكتاتؤريةتة؟ش ر َا طرتنة لة اازاديةكانش ضونكة مؤَلةتةش بةاَلم اةطـةر بَيـى   بَيت لةالمانش اةطةر مؤَل

ناوةكةا بكةا بة ااطاداركردنةوةش هةمان شةرتةكانى كة بـؤ مؤَلـةت دانـراوةش هـةمان شـت دانَييتـةوة اـةوة        
بكاتـةوةش يـاخود   اازاديةش يـةعنى مـن اةمـةوَا لةمـة تَيبطـةمش بـؤ دةسـتةواذة وابكـات مانـاا شـتةكان خـاَلى            

بةرطَيكى نوَيى بةسةرا هل بكاتش من اةمةوَيت يةكَيك وةاَلمس باتةوةش ثَيس برَيَى اةطةر مؤَلـةت ثَيـدانش اـةو    
هةموو شتةا بوَيت اةو هةموو شةرتةشبرَيَيل ااطادار كردنةوة هةمان شةرت و شـروتى لةطـةَل دابَيـتش هـيَ     

 .؟ش ضونكة اَيمة هةقىفةرقَيكى دةمَينَيت؟ش هيَ فةرقَيكى نامَينَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكايةش كة  وةاَلمت ناداتةوةش رةاى خؤت بدةش اةوان وةاَلمت اةدةنةوةش بةسةرضاو
 :بةر َيز سؤزان شةها  نورا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كرَيـت بؤضـى   بؤية من كاتَيك كة با  كردنى اياترياز لةسةر مةسريةيةك دةكرَيتش خؤ دةبَيت بـا  لـةوة ب  

اياتريازا لةسةرةش ناتوانَيت رةايسى وةحدةا ايداريةك ياخود اةوة وةزيـرا بـةر َيزين لَيرةيـةش ناتوانَيـت     
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ازا نامبش دةبَيت بة اةسبابى موسةببش اةدا باشـة اةطـةر اـةو ر َا ثَيوانـة تـةحريزا      هةروا لةخؤر ا برَيَيت ر
َيت؟ش برَيَى وةاَل اـيرت ااطاداركراوةتـةوةش تـةحريزا فيتنـة     فيتنةيةكى كرد لةناو اةم واَلتةياش كَى مةسيول دةب

لة دذا ااينَيكى دياريكراوش  لة دذا ر ةطةزَيكى دياريكراوش لة دذا تاايفةيةك و قةوميةتَيكى دياريكراوش كـَى  
رةفــزا نــةكاتش تةحـةموىل اــةو مةسـيوليةتة اــةكاتش بؤيـة كــة دةَلَيــى موسـوبيب بَيــتش هـةروا لــة خـؤر ايى       

اَيمــة ناكــةين بــة مةشــاعرش لةســةر اةساســى مةشــاعر باســى اــةم شــتانة ناكــةينش لةســةر اةساســى  شــتةكان 
شةخسةنة باسى ناكةينش اَيمة لةسةر اةساسى اةوة دةبَيتش اةوةندة بريكردنـةوةمان  لةسـةر اـةو اةساسـة     

نين ببةخشَيتش بَيتش كة ضؤن اَيمة موحافةزةا اةو هةرَيمة بكةينش ضؤن ياسايةك دابنَيلش هةم اازاديةكا
هةم اةو كةسةا كة مافةكةا اةدةينة دةستش اةو كةسةا كة دةسةاَلتةكةا اةدةينة دةست خـرا  بـةكارا   

 .نةهَينَيتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار دَلشاد شةها  فةرموو
 :حاجي حممد بةر َيز دَلشاد شةها 

 .بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان
ان هةندَيكى كرابنش بةاَلم  لةبةر اةوة مافَيكى سروشتى و ياسايى و دةستورا خؤمةوش وةاَل بؤا هةية قسةك

 .مؤَلةتيشس وةرطرتووةش تةَلةبيشس تةقديس كردووةش من قسةكانى خؤم هةر دةكةم هةندَيكى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةكةمش اةوا لةناو ثةرلةمان  هةر نابَيتش تكاية طوَا لة براا خؤت بطرةش فةرز نابَىش يةعنى برَيَيى هةروا
 .نابَيتش اصول هةيةش قسةا خؤت بكة ر َيزت اةطرينش احتريامت اةطرينش بة  فةرز نية

 
 :حاجي حممد بةر َيز دَلشاد شةها 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمــة هةنــدَيك ديفــاي لــة اــازادا دةكــةينش هةنــدَيكين دةمانــةوَيت اــازادا زيــاد بكــةينش بريؤكــةا هاتنــة    
كايةوةا اةم ثر ؤذة ياسايةش اةو اامادة سازيانةا بؤا كراونش اةوةا كة تيايدا كؤ دةنطيـةكى لةسـةر هةيـةش    
اةوين فةراهةم كردنى اةو اازاديانةية اةوةا كة هى مافى تاكن لة كؤمةَلى اَيمةداش بةاَلم هةنـدَيك طـؤتنش   

يتنـى مـن ثَيويسـتى بـة هةنـدَيك ر وون      كة خةريكة ماناا ترش ياخود تةفسرياتى ترا بؤ دةنووسـرَيتش بـة د  
كردنـةوة دةكــات لةســةراش يــةكش مـن لةطــةَل اــةوةدام كــةوا مؤَلـةت وةربطريَيــتش لةبةرضــى؟ش لةبــةر اــةوةا    
ايريتيزامَيكى زؤر تر بـؤ اامادةسـازا دةزطـا ثةيوةنديـدارةكانش دةكةوَيتـة سـةر اةواليةنـة ثةيوةنديدارانـةا         

ة ايريتيزامَيكـى زياتريشـيان دةكةوَيتـة سـةرش وة منوونةيـةكى ب ـووك       كةوا ثَيويستة خؤيان اامـادة بكـةنش و  
دَينمةوة لةسةر اةوةش اةطةر تةنها بة ااطادار كردنةوة بووش لةكاتَيكى دياريكراو وةلة ر ؤذَيكى ديـاريكراوش وة  

نى واَلتـدا  لة شوَينَيكى دياريكراوش ياخود لةضةند شوَينَيكى دياريكراوش كة اةصريةن لة قـودرةتى دامودةزطاكـا  
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ــاتر لـــة     ــارَيكش ض لـــة شارؤضـــكةيةكش زيـ ــتيةكانش ض لـــة شـ نـــةبَيتش لـــة تـــةامل كردنـــى هـــةموو ثَيداويسـ
خؤثَيشاندانَيك هةبوو وة دةسةاَلتين نةبوو كةوا تةامينى اي تياجاتى بكرَيت وةش تةنهاو تةنها بـة ااطـادار   

ةر بةوةا كة سةالمةتى و هـةموو اـةو ر َي   كردنةوةش بووبَيتش لةو حاَلةتةدا كَى بةرثرسيار دةبَيتش بةرامب
ــدار           ــاا ثةيوةندي ــؤ دةزط ــار ب ــيَ ايختي ــة ه ــدا ك ــة حاَلةتَيك ــاتش ل ــةر َيوةا بب ــنت ب ــة ثَيويس ــوَينانةا ك و ش
نةمَينَيتةوةش دووش اةطـةر بـارو دؤخـى اـةمنى طوجنـاو نـةبووش وةكـو اـةوةا كـة اَيمـة ياسـايةك دةردةكـةين             

ةكةينش بـؤ والتَيكـى دةردةكـةين كـةوا هةميشـة موهـةدةدةش بـة ثالنـى         تةبياىش بؤ اةمر ؤا كوردستانى دةرد
ناحةزان و دوذمنان وكؤمةَلَيك بةَلطةو دةالايريين ر ؤذانة دَينة بةرضاوش دَينةوة بةردةستى اَيمـةش وة اةطـةر   
تةنها ااطادار كردنةوة بووش موزاهةرةيةكى ضةند هةزار كةسـىش قـرار وابـوو لـة شـارَيكش يـان شارؤضـكةيةك        
بةر َيوةب َيتش وة بةثَيى تَير وانينـى دةزطـا ثةيوةنديـدارةكانش وابـوو كـة بـارودؤخى اـةمنى طوجنـاو نيـةش وة          
مومكل نية دابينى اةو اةمنيةتة بكرَيتش وة تةنها بةتةماا ااطادار كردنةو بةجَيهَيرَيراش كَى بةرثرسيارة لة 

مةزاج لةسةر اةوةا كة با  كراش سؤزان خان  اةطةرا ر وودانى اةوةا كة هةر شتَيك ر وو بدات؟ش مةوزوعى
هةندَيكى ااماذة ثَي كردش كـةوا لـة ماددةكـةدا هـاتووة كـة دةبَيـت هؤكارةكـان ر وون بكرَينـةوةش وة هـةروةها          
تَيشيداهاتووة كة دةبَي مافى اـةوة هةيـة كـة لـة دادطـا ثَيداضـوونةوة بـة بر يارةكـة بكرَيـت اينيـاش ثرسـيار            

سَى كةسـى ااسـايى مـن ر َيـزم بـؤ هـةر تـاكَيكى كؤمـةَلطاا خؤمـان هةيـةش سـَى كةسـى              لَيرةدا اةوةيةش بؤضى
ااسايى كة تةَلةبى وةرطرتنـى اييـازةا خؤثيشـاندانَيك بكـةنش داواكاريةكـة زؤر ر ةوايـةش زؤر دروسـتة هـيَ         

َيـتش لةبـةر دةم   مةرامَيكى لة ثاَلدا نيةش بةاَلم اةطةر وةزيرَيكى كة عزوا كابينةيـةكى بـةر َيوةبردنى واَلت ب  
ثةرلــةمان و نوَينــةرانى ميريريــةت ســوَيندا خواردبَيــتش كــةوا بةرذةوةنــدا واَلت و ميريريةتةكــةا دةثارَيزيــتش  
اةطةر اةو موبةرراتى هةبَيت و برَيَيت اةم خؤثيشاندانة اةمر ؤ باش نيةش يان لةم تةوقيتةش يان لةم زةمانةش 

سَى كة  داوايةك ثَيشكةش بكةنش بؤ اـةو مةبةسـتانةا    جَيطاا ثرسيارو مةزاجيةتى لةسةرةش بةاَلم اةطةر
كةوا خؤثَيشاندانى بؤ بكرَيتش وة كة هةموومشان تةقريبةن لةسةرا كؤ دةن  بـووينش كـة اةمانـة مـافَيكى     
ر ةوايةش وة ر ةنطة هيَ ااراستةيةكى خراثى ىَل نةكةوَيتةوةش بةاَلم قةرارا وةزير و قةرارا رةايسى وةحدةا 

جيةتى تَيدا دةبَيت و مةترسـى و ايسـتنالل و اةمانـة دةبَيـتش بـؤ كـَى اـةم هةقـة دةداتش كـَى          ايداراش مةزا
يةكال كةرةوةا اةمةية؟ش كة اةطةر اةم سَى كةسة اةو بر يارة يان اةم داواكاريةش ثَيشكةش بكةنش داوايـةكى  

ةنطــة ايســتنالىل بكرَيــتش قبوَلــةش بــةاَلم اةطــةر بر يــارا رةايســى وةحــدةا ايــدارا بَيــتش جيََطــاا طومانــةو ر 
دةربارةا اةوةا كة اةطةر هةَلوَيستَيكى نةتةوةيى و نيشـتيمانى بَيتـة وجـودةوةش ر ةنطـة حكومـةت تووشـى       
اي راجـى ببــَينتش كــة اييــازة بــداتش مـن بــةش بــةحاَلى خــؤم وةكــو اةنـدامى كوتريةيــةك كــة ســيقةمان بــة    

مانى وا هاتة سـةر وواَلتةكـةمش وةحكومةتةكـةم    حكومةتَيكداش اةطةر خةتةرَيكى قةومى و خةتةرَيكى نيشتي
حازر نةبوو لةطةَل ميريريةتةكةمدا يةك سةنطةر بَيتش ديفـاي لـة بةرذةوةنديـة نةتـةوةيى و نيشـتيمانيةكانى      
خؤا بكاتش من بةش بةحاَلى خؤم سيقةا خؤم سةحب دةكةمةوة لةو حكومةتةش بؤية قةناعةتى من وايةش 

يانةا كةوا اةطةر قةرار وابوون بَينة سـةر واَلتش اَيمـة دةبَيـت باوةر مـان     اةم خةتةرة نيشتيمانى و نةتةوةي
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وابَيت كةوا حكومةت ودةسةاَلتين بةشَيكن لةم نةتةوةييةش بةشَيكن لةو نيشـتيمانةش مةبةسـتس لـة هـةموو     
اـةو  نةتةوةكان دَيتش لة ثَيكهاتةكانيةتىش من اةوة بة حوجةت نابينس كةوا سةحبى اةو وةزعيةتة بكرَيتش 

ــةر           ــزا اةط ــؤ ر ةف ــةوا ب ــةا ك ــةموو ر َيكاران ــةو ه ــةَل ا ــابينسش لةط ــةك ن ــيَ ر َيطري ــة ه ــةش ب ــةت ثَيدان مؤَل
 .خوانةخواستة حاَلةتَيكى رةفزا وا هاتة ثَينش سوثا 

 
 
 

 :عبداهلل بةر َيز كوَيستان حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

انش لةقسةكانيان وةاَلمى هاور َيكانيان بةنةوةش تكا دةكةم سةرؤكايةتى نةيةَلَيت هيَ اةندامَيكى ثةرلةم
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ناوا نةهَيناش ناويشى نةداوةش بةعام وتىش اةطةر حكومةتَيك لةطةَل ميريريةتةكةا هةَلنةستَيتش من سيقةا ىَل 

ؤرين اسوَلى بوو سةحب دةكةمش زؤر تةبيايةش بة هةقيقةت زؤر زؤر تةبيايةش ناش نا زؤر هةقى خؤيةتىش ز
 .قسةكةاش ر َيزدار امساعيلش فةرموو

 :بةر َيز امساعيل سايد طةاَلَلةيى
 :لةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خوشك و برايانى بةر َيزش ديارة دوو ر ا هةيةش ر ايةك اةوةية كة اايـا مؤَلـةت هـةبَيتش ر ايـةكى تـر ثَيـى وايـة        
مؤَلــةت بةشــةرتَى لةيــةك حاَلةتــداش لــة حاَلةتَيكــدا كــة  بــة  ااطــادار كردنــةوةش مــن لةطــةَل ر اا يةكــةم دامش

لـة ااينـدة اةطـةر اـةوةا     ئينكباءاهلل  خؤثيشاندانَيكى سةرتا سةرا هةيةش لةهةرسَى ثارَيزطاكـةا كوردسـتانش   
تريشى ايزافة بووش لة حاَلةتى ااوا خؤثيشاندانى سةرتا سةراش بةر اسـتى كـةاامادة باشـيةكى زؤرا دةوَيـتش     

ية هَيزةكانى وةزارةتى ناوخؤش بة تةواوةتى اـةم ر ؤذة لـة اينـزار اـةبن بـؤ اـةم حاَلةتـةش لـةم         يةعنى لةوانة
حاَلةتةدا مؤَلةت زةرورة و طرنطة ضونكة اامادة باشى باشى دةوَيتش بؤية من لةحاَلةتى مؤَلةتدانش تـةنها لـة   

ن لــة قــةزاا مسَيــَلش يــان لــة حاَلــةتى خؤثيشــاندانى سةرتاســةرا لةطــةَليامش اــةطينا اةمر ؤكانــة لــةماوةت يــا 
شوَينَيك خؤثيشاندانَيكى مةحةىل دةكرَيتش من ثَيموايـة كـة زؤر تةبيايـةش وة زؤر مةحةليـةش ثَيويسـتى بـة       
مؤَلةت نيةش سةبارةت بةوةاش اةطةر مؤَلةتةكة نةدراش هةق دراوة بةاليةنى داواكارش ب َيت لة دادطا تانة باتش 

هةموومان دةزانل وةزعى دادطاكانى كوردستانش ضةند لـؤدا لةسـةرةش    سةعات دانراوةش اَيمة 48مودةكةش 
يةعنى كَيشةيةكى كاتب عةدلت هةية بة دوو ر ؤذ بؤت جَيبةجَى ناكرَيتش بة  كَى زةمانـةتى اـةوة دةكـات    

سـةعاتا اـةبَيت    48سةعاتا جوابى بداتةوة؟ش لةماوةا سَى ر ؤذا اةتوانل تانة بةينش بـةاَلم لـةماوةا    48لة 
سةعات  48ادطا جوا  بداتةوةش بؤية من ثَيشنيارا اةوة دةكةمش كة اةطةر اةمةش قبوَل كراش اةطةر دواا د
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دادطا جوابى نةدايةوة بة ر ةزامةندا حيسا  بكرَيتش لةسةر اليةنى تر هةموومان باسـى اـةوة دةكـةينش لـة     
دةسـتوريةش مـن ثرسـيار دةكـةمش     بيدايةتةوة هةموو هاور َييـان باسـى اـةوة دةكـةنش كةخؤثيشـاندان مـافَيكى       

دةستور لةضيةوة هاتووة؟ش يةكَى لةسةرضاوةكانى دةستورش قوراـانى ثـريؤزةش اـةو مافانـة هـةزارو ضوارسـةد       
ساَلة بؤ مر ؤظ تةامل كراوةش بةاَلم اايا بةر استى مافةكانى اينسان لةم واَلتانةدا جَيبـةجَى كـراوة؟ش نـةخَيرش    

ر َيطاا ياساوة ورد دةكرَينةوةش وة ثراكتيك دةكرَينش وة دااةبةزَينرَيت بـؤ   اةو وةختة مافةكان طرنطن كة لة
ناو كؤمةَلطاش وةسادة دةكرَينش وة بة شَيوةيةكى ااسان دةخرَينة بةردةم هاوواَلتيانش بؤية مـن بـةش بـةحاَلى    

يـات بـدرَين بـة    خؤمش لةطةَل اةوةدام كة اةم مافة سادانة بةشـَيوةيةكى زؤر سـةرةتايىش وةبةكـةمرتين رؤتين   
هاوواَلتيانش بةر استى يةكَيك لـة ثَيوةرةكـانى د وكراسـيةتش كـة اَيمـة شـانازا ثَيـوة دةكـةينش وةكـو هـةرَيس           
لةناوضةكةداش اةو جؤرة اازادييةا كةهةمانةش اةو جـؤرة د وكراسـيةا كـة هةمانـةش اـةوةش بـةو سـةنةدة        

لةناو اةو ياساية جَييان دةكةينـةوةش بؤيـة مـن داوا    قانونيانة موهيمةش ايسثات دةكرَيت لةمةودوا بةر استىش 
لـة خوشـك و برايـانى بـةر َيزم دةكــةمش اـةم سـةنةدة قانونيانـة كــة زؤر طـرنطنش بابـة شـَيوةيةكى زؤر رةهــاش           

 .بةشَيوةيةكى زؤر سادةش بؤ هاوواَلتيانى خؤمانى تةامل بكةينةوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هان فةرموور َيزدار كاك بور
 :حسن بةر َيز برهان رشيد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من وةكو ر ةاى شةخصى خؤم لةطةَل اةوةدام ايشاار بَيتش نةوةكو تةَلةبى اييازةش بةاَلم بـةم شـَيوةيةا كـة    
كاك دانا ايشارةتَيكى ثَييداش بةداخةوة لةو تةقريرةا ليذنةا قانونى  بـة موفةصـةَلى نةنووسـراوةش شـتَيك     
اةبَيت وةكو فؤرمى زانياراش ايشارةتَيكى ثَيدا كة باسى تةقريرا ليذنةا خؤيانى كردش وةكو اةوةا زةمـان  
ــة        ــةو كات ــةوةش ا ــَى بكرَيت ــةوةش ج ــتانةش ا ــةو ش ــةنَيت و ا ــات اةخاي ــةند ك ــة و ض ــاوا ليذنةك ــةكان و ن و م

ى تـرمش كةليمـةا موسـتةلةحى    ايشاارةكة جوانرت اةبَيت بة ر ةاى منش بـةاَلم هةنـدَيك هـل هـاتووةش خـاَلَيك     
قانونى نيزامى عـامش اـادابى عـام لـةو ماددةيـةدا هـاتووةش بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمانش لـة قانونـا نـة اسـوَلى              

ش هيَ تةعريفَيك بؤ نيزامى عامش اادابى عـام نيـةش   1262ا  111حماكةماتى جةزااىش نة قانونى عقوباتى 
ستى نيزامى عام و اادابى عـامش تةفسـريَيكى السـتيكى هةيـةش مـن      بةَلكو فةقةت اارااى فوقهيى قانونيةش بةر ا

بةيانى لة دةسةاَلتدامب اةتوامن نةوعَيك شةرحى بكةمش موعارةزة مب اـةتوامن نـةوعَيكى تـر شـةرحى بكـةمش      
ش اةطةر بة 0228و  0227اةطةر جةنابتان بريتان بَيتش قانونى عةمةىل صةحافى  كاتى خؤا كة لة ساَلى 

بَيتس موناقةشـة كـراش صـةحافيةكانى كوردسـتان موزةكةرةيـةكى نار ةزاييـان دايـة سـةرؤكايةتى         هةَلة نةضوو
هةرَيسش وتيان نار ازين اةم قانونة تةصديق بكرَيـتش لةبـةر هةنـدَيك موسـتةلةحى اـةمنى قـةومىش نيزامـى        

تيكى هةيــةش عــام و اــادابى عــامش نيزامــى عــام و اــادابى عاميشــى تيــابووش كةلةبــةر اــةوةا تةفســريَيكى الســ  
اةوةبوو دوايى ياسـايةكةتان هَينايـةوة بـؤ ثةرلـةمانى بـةر َيزش لـة ثةرلـةمانى بـةر َيز نيزامـى عـام و اـادابى            
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عامتان البردش بةر ةاى من اَيسـتاش هةقـة بـةديريى بـؤ بدؤزرَيتـةوةش بـةديل دؤزينـةوةش بةر اسـتىش ليذنـةا          
زَيتةوة بةضةند خاَلَيكش ااسانيشةش من اةطةر ر ةاـى  قانونى اةتوانَى بةديل بؤ نيزامى عام و اادابى عام بدؤ

ــازة ثَيويســتة بــؤ            ــة هــةر ايي ــةر َيزش لةطــةَل اــةوةدابووش ك ــدامانى ثةرلــةمانى ب ــةا ثةرلــةمانش اةن زؤرين
الكبيطان يف  )خؤثيشاندانش من داواكارم اةو شتة تـةرك نـةكرَيتش بـؤ قـةزاو قـةدةرش دةردا اينطرييـز اـةَلَيت        

ردةكاريةكـةيا موشـكيرية دروسـت دةكـاتش مـن لةطـةَل اـةوةدامش دوو مةبـدةاى قـانونى          ش اةمة لةو(الظفصيالت
يـة حصـر ديـارا بكرَيـت اـةو حاَلةتانـة       ( يا عريى سـبيل اصصـرة  ) هةيةش كة مةسةل اةهَيندرَيتةوةش ميسالة

ى ضية؟ش كة اةو جيهةتةا رةفزا اييازةكة دةكاتش لـةم حاَلةتانـة بـؤا هةيـة رةفـزا بكـاتش بـةر َيز سـةرؤك        
ثةرلةمانش اةتوانَى اةو حاَلةتانة ديارا بكرَيتش بؤ منوونة لة حاَلةتى اـةوةا دذا رةطـةزَا يـا تاايفةيـةكى     

ش سـَيهةمش موزاهةرةيـةكى   فدينىش ياخود نةتةوةيةك بؤ موزاهةرةكـةش دووةمش اةطـةر تـةحريز بـوو بـؤ عونـ      
قد يان كردووةش حةصر بكرَيت لةم موسةلةح بووش ضوارش اةطةر خةلةل هةبوو لة زانياريةكانى اةوانةا تة

حاَلةتانةش وةزارةت و جيهاتى ايـدارا موختـةص بـؤا هةيـة رةفـزا بكـاتش مـن اةطـةر رةاـى اةكسـةريةتى           
اةنـدامانى ثةرلـةمانى بـةر َيز لةطـةَل اـةوةدابووش هـةر ب ـَيت بـؤ اييـازةا خؤثيشـاندانش داوا لـة بـةر َيزتان             

وين خبرَيتة دةنطدانةوةش حةصر بكرَيت خاَلةتةكانى رةفز يـاخود  دةكةم اةو ثَيشنيارةم تةبةنى بكرَيتش اة
نةكرَيت؟ش بةر استى دةربارةا اةوة كة اَيمة سيقةا تةواوا خؤمان داوةتة حكومةتش لة هـةموو شـتَيكا ر اا   
هةيةش من  رةايس وانيةش جةيشى اةجنةبى تا اـةم دةقةيـة لـةم واَلتةدايـةش حكومـةت ر ةايـةكى نيـةش لةبـةر         

ثَيويست نية اَيمة ثةرلةمانل هةموو اياتيمادَيكمان لةسةر حكومةت بَيتش ثةرلةمان مواةسةيةكى اةوةا 
تةشرياى طةورةيةش خاوةن هةيبـةت و مةكانـةت و قـوةتش قـوةتى ايريزامـى قـانون و قـةراراتى خـؤا هةيـةش          

 .مواةسةسةيةكيشةش جيهةتَيكى رةقابيشة بةسةر حكومةتاش زؤر سوثاسى جةنابتان دةكةم
 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

سوثا ش تكاية موراعاتى مةشاعرية ااينةكانى تر بكرَينتش لةناو ثةرلةمانش هةندَيك ميسال نةهَيندرَيتش 
 .ر َيزدار كوَيستان حممدش فةرموو

 
 :عبداهلل بةر َيز كوَيستان حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
خؤثيشاندان مافَيكى دةستورةيةش واتاش وةك هيَ مافَيكى ديارة زؤربةمان اةوةمان دووبارة كردةوةش كة مافى 

تر نيةش كة دةستور بة ماددةيةكى وازح باسى نةكردبَيتش ماددةيةكى دةستوريةش يةعنى جيايـة لةمافـةكانى   
ترش بؤية من ثَيمواية بةرةاى منش بةكار هَينـانى مـا  ثَيويسـتى بـة مؤَلـةت نيـةش كاتَيـك بـؤ بـةكار هَينـانى           

مؤَلةت دةكةاش يةعنى سنوردار كردنـى اـةم مافةيـةش بؤيـة مـن بؤخـؤم لةطـةَل اـةوةدام كـة بـة           ما ش داواا 
ااطادار كردنةوة بَيت نةوةك مؤَلةت بَيتش بؤ ر ةواندنةوةا اـةو مةترسـيانةا كـة بـةر َيز وةزيـرا نـاوخؤش       

زانـاو حـاكس رزطـار    .نـا و د باسى كردش اةكرَيت كؤمةَلَيك ر َيكارا ياسايى دابنَيلش وةك اةوةا هاور َيس كـاك دا 
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باسيان كردش الاي ةيةك ثَيشكةش بكاتش بةكات و شوَين و ااماجنى خؤثيشاندانةكة و هةتا اةخرياش كة اةو 
بةر َيزانة باسيان كردش وة بؤ كاتى ااطادار كردنةوةشش من لةطةَل اةوةدام كة بؤنة نيشتيمانى و نةتةوةيى و 

شــنبرياش ضــاالكيةكانى ر َيكخــراوا مــةدةنين ثَيويســتى بــة ااطــادار  اــاينى و لةطــةَل ضــاالكية هونــةري و ر ؤ
كردنةوةش نةبَيتش اَيمة هةموومان اـةزانلش وة منوونـةمشان لةبةردةمدايـةش كـة لـةم هةرَيمـةا اَيمـةش بـة         
دةيــان خؤثيشــاندان لــة ر َيطــةا اــةو تةعرييماتــةا كــة وةزارةتــى نــاوخؤ داينــاوةش داواا مؤَلــةتيان كــردووة و  

ــةتي ان ثــَى نــةدراوةش دواتــر خؤثيشــاندانةكةش بــووةش وةزارةت و حكومــةتين هــةموو خؤثيشــاندةرانى   مؤَل
زيندانى نةكردووةش بؤية ثَيمواية اةطةر بة مؤَلةت بَيتش مؤَلةتةكة نةدرَيتش خؤثيشاندانةكة هـةر دةكرَيـت   

ماددةيـةكى وازح   و هةمووشيان زينـدانى نـاكرَينش بؤيـة بـؤ ممارةسـة كردنـى اـةو مافـة دةسـتوريةش كـة بـة           
 .هاتووةش ثَيويستى بةمؤَلةت نيةش ثَيويستى بة ااطادار كردنةوة هةيةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثةريهان فةرموو.ر َيزدار د

 :حممد عريي ثةريهان قوبالا.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــتورةيةش دةســ     ــافَيكى دةس ــة م ــة اةم ــةمش ك ــَى دةك ــت ث ــةوةوة دةس ــن ل ــداوةش   م ــارةتى ثَيي ــى ايش ــة وازح تور ب
رفيـق سـابري دةكـةمش كـة اةمـة بـة       .خؤثيشاندان هةقى خةَلكةش وة من لـةوةوة تةايـدا كـاك كـاردؤ ش كـاك د     

زانا و كـاك عمـر   .مؤَلةت نةبَيتش بة ااطادار كردنةوة بَيتش بةاَلم بة ميكانيزمَيك كة برادةران باسيان كردش د
وشوَينى بؤ تةحديد بكةينش اةو كاتة واجبة لةسةر وةزارةتى ناوخؤش اةمنى عبدالازيزش اةتوانل اَيمة كات 

اةو موزاهةرةية بثارَيزَيتش بةاَلم اةطةر اةوة بة مؤَلةت بووش من وا بةباشرتا دةزامن تةايدا قسةكانى كاك 
ةكش برهان دةكةمش لةوةا كة حةصر بكرَيتش كة مؤَلةت لـة ضـيا بَيـت؟ش بـؤ منوونـة ناهةقيـةكش مةةوعةيـ       

كؤمةَلَيك مامؤستا يان كؤمةَلَيك دكتورش هةقى خؤيانـةش خؤيـان اـةزانن مةشـاكريى خؤيـان ضـيةش تـؤ مؤَلـةت         
نةدةا بةوةش بيدةا بة شةخصَيك كة لة يةكة ايدارةييةكانش يان شةخصَيك ببَيتة اـةوةا كـة قةيـدا اـةو     

قسـةكانى كـاك برهـان دةكـةمش     حوريةتانة بكات كة تةعبري لة ر اا طشـتى اـةكاتش لةبـةر اـةوة مـن تةايـدا       
 .اةطةر بة حاَلةتَيك بة اييازة بووش بة مؤَلةت بووش بةو شَيوةية بَيت كة كاك برهان باسى كردش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةندامى بةر َيز لةسةر اةو بابةتـة قسـةيان كـردش اَيسـتاش      46زؤر سوثا  بؤ طشت اَيوةا بةر َيزش بةر َيزان 

ــةعات  ــةاَلم        0208سـ ــةوةش بـ ــان دةدةنـ ــةكان وةاَلمتـ ــةر َيزش ليذنـ ــوةا بـ ــةوةا اَيـ ــؤ وةاَلم دانـ ــةش بـ دةقيقةيـ
دانيشتنةكةمان دوا دةخةين بؤ سةعات ضوار ونيوش ضوار و نيـوا ايمـر ؤش لَيـرة حـازر بـنش بـؤ اـةوةا وةاَلم        

ؤ ثاش نيـوةر ؤش بـا   دانةوةكة بكرَيتش اةو ماددةية تةواو بَيتش باقيةكةا اةخةينة سبةاش ضوارو نيوا اةمر 
ثَينج بَيتش ضونكة كاتتان كةمةش سةعات ثَينج تكاية لَيرة بـنش سـةعات ثَينيـى ايمـر ؤا اَيـوارةش هـةمووتان       

 .لَيرة بنش بة خواتان اةسثَيرين
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 دانيشتين دووةم
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةناوا خواا طةورةو ميهرةبان

بـةردةوام دةبـلش داوا لـة     12اةمر ؤا ثَين نيـوةر ؤش دانيشـتنى ذمـارة    بةردةوام بوون لةسةر دانيشتنةكةا 
ــاا        ــةا ياس ــرةش ليذن ــؤ اَي ــةرموون ب ــةينش ف ــةدةنى دةك ــةَلطاا م ــرؤظش كؤم ــافى م ــاوخؤش م ــايىش ن ــةا ياس ليذن

 .كةرةمكةن
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ضةندين ثَيشنيار و تَيبينيان لةسةر ماددةا دووا اةو ثـر ؤذة ياسـاية   دواا اةوةا كة اةندامانى ثةرلةمانش 

كة بة ر اثؤرتى هاوبةشى هةرضوار ليذنة ثَيشكةش كراوةش اَيمة ضةند تَيبينيةكمان لةسةر اـةو ثَيشـنيارانة   
هةيــةش ســةرةتا ضــةند بــةر َيزَيك باســى اــةوةيان كــردش كةلةبةرضــى ر اا دووةم كــةوا اــةو ماددانــةا لــةناو     

اثؤرتةكةدا هاتووةش ر اا دووةم بة يةك ر يزاش يان بةضةند وشةا كورت و دةستةواذةا كورت تةعبريا لـَي  ر 
كراوةش ر ايةكة وا تؤمار كراوةش لة ر اثؤرتةكةش بةر َيزان اةوة لةبةر اةوةا بوو كـة اـةو ر ايـة ثةسـةند كـراوةش      

تووةش لـة ر اثؤرتةكـةدا هـاتبووش بـةاَلم     وةكو اةو وشةا ثَيناسةا تةجـةموعى عـام كـة لـة مـاددةا يةكـةم هـا       
هةمان بر يارا لةسةر درا كة البدرَيتش اَيمة اةو ثَيناسةمان لـة ماددةكـة الداش وة اـةوةا كـة بـةدوو ر ا بـووش       
لَيطةر اين بؤ ثةرلةمان كة حةمسى بكات و يةك الا بكاتةوةش وة هةندَيك حاَلةت هةيةش كة ثَيويستى دةكـرد  

ةا ثَى بكةينش لةبةر اةوةا بؤ منوونة اةو ماددةا اَيستا طفتوطؤا لةسةر دةكرآش با  اَيمة بةكورتى ااماذ
لة مؤَلةت و ااطادار كردنةوة دةكاتش اةطةر ااطادار كردنةوة بَيتش دةنطى هَيناش بر يار بر يارا ثةرلةمانةش لةو 

بـؤ مؤَلـةت ثَيويسـت دةكـاتش      هؤَلة بر يارا لةسةر دةدرَيتش اةوة ثَيويست ناكات كة اةو هةموو وردةكاريـةا 
مؤَلةت وةرطرتن با  بكرَيت لة ااطادار كردنةوةش لةبةر اةوة بةكورتى ااماذةمـان بـة ر ايـةكان كـردش اةطـةر      
دةنطى هَينا اةوة بةشَيوةيةكى تر داا دةر َيذينةوةش ضونكة كاريطةرا دةبَيت لةسةر هةموو ماددة و بةند و 

ةوة تةجـةموي عامةكـة كـة هـةَلطرياش لـة مـاددةا يةكـةم لـة ثَيناسـةش لـة           بر طةكانى ترش وةكو منوونةم هَينايـ 
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ماددةكانى تر دةبَيت اةو هةموو دةستةواذةيةيى هـةَلبطرينش لةبـةر اـةوةا دةنطمـان بـؤا داش سـةبارةت بـة        
دةستةواذةيةك لةوانةية لةو ياسايةوش لةياساا تـرين طفتوطـؤا لةسـةر بكرَيـتش نيـزام عـام و اـادا  عامـةش         

زانش لةهيَ ياسايةك اةو دةستةواذةية ثَيناسة نةكراوةش هةتا لـة دةسـتوورا عرياقـى كـةم اامـاذةا ثـَى       بةر َي
كراوةش وة اادا  عامة لة ماددة حةظـدةا دةسـتوورا عرياقـى هـاتووةش ثَيناسـة نـةكراوةش كةلـة ياسـا ثَيناسـة          

ةرضى لةناو ياساكة ثَيناسـة ناكرَيـت؟ش   نةكراوةش ماناا اةوة نية اةو دةستةواذةية ثَيناسة ناكرَيتش بةاَلم لةب
وة با  ناكرَيتش لةبةر اةوةا نيزامـى عـام و اـادابى عـامش لةاليـةن فةقيهـةكانى قـانونى ثَيناسـة كـراوةش وة          
ــاتوانل         ــةينش نـ ــؤ ر ؤذةك و دوو ر ؤذ دةرا ناكـ ــاش بـ ــاتوانلش ياسـ ــتش نـ ــوَين دةطؤر درَيـ ــات و شـ ــةثَيى كـ بـ

تش مةفهومةكةا بطؤر درَيتش اَيمـة هـةموو ر ؤذَيـك كـة طـؤر دراش ياسـايةكة       دةستةواذةيةك كةقابيريى طؤر ان بَي
هةموار بكةين لةبةر خاترا اةو ثَيناسةيةش اةوة سةبةبى يةكةمش سةبةبى دووةمش ر ةخنة لة ياسا دةطريَيـتش  

كـردن   اةو ياسايانةا كةوا زؤر ثَيناسةا دةستةواذة دةكةنش لةبةر اـةوةا بةنـدةكانى ياسـاش شـوَينى ثَيناسـة     
نيةش زؤر جاران ر ةخنة لةو ياسـايانة دةطريَيـت كـة ثَيناسـةا زؤر دةسـتةواذة دةكـاتش بؤيـة اَيمـة لـةماددةا          
يةكى زؤربةا زؤرا ياساكانش باسى دةكةينش ثَيناسةا كورت كةرةوةا هةندَيك دةستةواذةيةش بؤيـة ثَيوسـت   

ماناا اةوة نية كة ثَيناسةا نيـةش نيـزام عـامش     ناكات اةو دةستةواذةية لةناو ياسايةكة ثَيناسة بكرَيتش بةاَلم
نيزام عامى ايقتيصـادا دةطرَيتـةوةش نيـزام عـامى سياسـى دةطرَيتـةوةش نيـزام عـامى اجتمـاعى دةطرَيتـةوةش           
لةاليــةن ضــةند فــةقيهى قــانونى ثَيناســةيةكى ر َيــك و ثَيــك كــراوةش كــة بــؤ ثاراســتنى بةرذةوةنــدا طشــتى     

منوونةا اةوةا هَيناوة كة كَيشةا نيزام عـام و اـادا  عـامش بـؤ بـةو تةفسـيرية       بةكاردَيتش يةك لةبةر َيزةكان 
با  دةكةمش ضونكة لةوانةية اةو دةستةواذةية بةضةند بةش بَيتة ثَينش هةمان طفتوطـؤا لةسـةر بكرَيـتش    

اشــان منوونــةا ياســاا كــارا ر ؤذنامةطــةريتان هَينــاوةش بــةر َيزانش ر اســتة اــةوة لةثةرلــةمان دةنطــى بــؤ دراش ث 
ياسايةكة طةر اوة ثةرلةمانش اةو دةستةواذةية هةَلطرياش بةاَلم لةكاتى جَيبةجَى كردنى ياسايةكةش هةست بـةو  
كةم و كور ية كراش كةلـةكاتى البردنـى اـةو دةسـتةواذةية اَيسـتا وا داوا دةكرَيـت كـة زيـاد بكرَيتـةوةش لةبـةر           

امةنووسـان بـةثَيى ياسـاي سـزادانى عرياقـى سـزا       اةوةا البردنى اةو دةستةواذةيةش بـووة هـؤا اـةوةا ر ؤذن   
بدرَينش كة حةثر دةكرَينش اَيمة كة تةواومان كرد اةو دةستةواذةيةش مةبةستمان اةوة بوو تـةنها غةرامـةش   
بةو سزاية سزا بدرَينش حةثر نةكرَينش بةاَلم بةم شَيوةية دةنطى بؤ دراش وةنيزام عـام و اـادا  عـامين لـة     

ــةند  ــةا ض ــانونش منوون ــة         ق ــامش وات ــادا  ع ــام و ا ــزام ع ــة ني ــرَين ل ــا  دةك ــةوا حيس ــةوةش ك ــايةك هاتؤت ياس
دةســتةواذةيةك نيــةش هــيَ ايتــارةك و شــتةكى بــؤ ديــارا نــةكرابَيتش ســةبارةت بــةو ثَيشــنيارانةا كــة كــراش 

ة هةندَيكيان دةربارةا اةوة بوونش ثَيدانى مؤَلةتدان بة اةجنام دانـى اـةو كـارةش خؤثيشـاندان دذا اـةو مافـ      
دةستووريةيةش بةر َيزان دةركردنى اةو ياسايةش بؤ ر َيكخستنى اةو مافة دةسـتوريةيةش بـؤ اـةوة نيـة كـة اـةو       
مافة لة خةَلكش زةوت بكرَيتش يان لَييان بسَيندرَيتش بةاَلم ر َيك دةخرَيـت لـة ر ووا ياسـاش وة باسـى اـةوةيان      

دةســتوور دةَلَيــت  46ثَيــى داوةش لــة مــاددة  كــرد كــة مؤَلةتــدان تةقيــدةش تةقيدةكــة خــؤا دةســتوور ر َيطــةا
ت  ون  قيد ممايسة اى م  احلقوق واحلر ات الوايدة يف يبذا الدسبظوي او حتد بديا ات شقبانون وشنباءًا لليبه       )
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ش واتة ر َيطةا بـة تةتقيـد داوةش بـةاَلم كاريطـةرا     (لل  ان تميس ذلك حتد د او  قييد جوير احلق او احلر ة
كــة نــةكاتش اــةو تةقيــدة بنةمايــةكى دةســتوورا هةيــةش بــةر َيزَيك باســى لــةوة كــرد كــة   لــة نــاوةر ؤكى مافة

تةبريرةكةا اةوةبووش بؤ دذا مؤَلةمتش تةبريرةكةا اةوة بـووش بـؤ اـةوة اةركـة قورسـة بكةوَيتـة اةسـتؤا        
و مرَيكـى   حكومةتش وةزارةتى ناوخؤ كةوا ثاسةوانى لةو كةسانة بكاتش بةر َيزانش خؤا ثاراسـتنى ذيـان و مـالَ   

خةَلكش هةموو ضركةو سةعاتَيك لة اةستؤا وةزارةتى ناوخؤيةش لـة هـةموو دونيـاش اةوةيـة كـة حكومـةت       
اةو اةركة لة اةستؤا خؤا دةطرَيتش اةطةر خؤثيشاندةران كارَيكى وا بكةنش اةوة هةر ثَيويستة حكومـةت  

نيانـةش مةترسـيةك هـةبوو لةاليـةن     بةو اةركة هةَلبستَيتش بة اةركى خـؤا هةَلبسـتَيتش كـةوا ثاراسـتنى ذيا    
هةندَيك بةر َيزان با  لةوة كراش تةعةسو ش اةو وشةيان بةكارهَيناش تةعةسوفى حةقى رةفزش يان وشةيةكى 

استفادةش اةو دوو وشةيان بةكار هَيناش بةر َيزان هةقتانـة اـةو مةترسـيةتان هـةبَيتش      سوءترين بةكار هاتش 
ســاية بؤيــة دةردةكــةينش اــةو مافــة دةســتووريانة ر َيــك خبــةين تــا اــةو  ثــَين دةركردنــى ياســاش اَيمــة اــةو يا

مةترسيانة نةمَينَيتش لةبةر اةوةا ضةند فريتةر دانراوةش هةقى رةفزش اةو مافـة كـة دراوةتـة اـةو جيهةتـةش      
اةو اليةنة بة شَيويةكى رةها نةا دراوةتَىش ضةند فريتةرا بؤ دانراوةش يةك لةوانة اةطـةر هةسـت كـرا كـةوا     

ان بة سيستةمى طشتى دةطةيةندرَيتش هةروةها رةفزةكة نووسراو بَيتش هؤكارا رةفزةكـة ديـارا بكرَيـتش    زي
دواتر ااخري فريتةر اةوةيةش كة تانة طرتن لة بر يارا ر ةفزش لةسةر اةو بر يـارةا كـةوةزارةت دةيـدا بـة ر ةفـز      

و مافة دةستورية بثارَيزرَيتش دةركردنـى  بووش بؤا هةية تانةا ىَل بداتش ثَيشنيارا اةوة كرا كة ثَيويستة اة
ياسايةك بؤ ر َيكخستنى اةو مافةش دانانى ياسايةك بؤ مـا ش اـةوة خـؤا لةخؤيـدا مانـاا اةوةيـةش ر َيزطرتنـة        
لــةو مافــةش هــةروةها ثاراســتنى اــةو مافــةش ضــونكة دانــان بةشــَيكة لــة ثاراســتنةكةش وة بــا  لــةوة كــراو كــة  

ــؤلير ض اــةركَيكيان    ــانى ث ــاددةا دوازدة ر اثؤرتــة       هَيزةك ــةر بطةر َيينــةوة م ــةوة اةط ــة اةســتؤش ا دةكةوَيت
هاوبةشــةكةش بــة تةفســيل بــا  كــراوةش ض اــةركَيكى دةكةوَيتــة ســةر لــة حاَلــةتَيك اةطــةر زةرةرو زيــان بــة    
خؤثيشاندةران طةيَيندراش با  لةوة كرا ضةند بؤنةيةك زياد بكرَيتش ضاالكيةكانى ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطاي 

ةدةنىش ضاالكى ر ؤشنبرياش بةر َيزانش هيَ الر ان نية لـة زيـاد كردنـى اةوانـةش بـةاَلم اَيمـة كـة تةجـةموي         م
عاممان لة ماددةا يةكةم هةَلطرتش اةو بؤنانـة ناطرَيتـةوةش كـة شـتَيك نـةا طرَيتـةوةش مـةمشول نـةبَيت بـة          

عـام هـةَلطرياو ثَيناسـةكةاش تـةنها     قانونش كو داواا ايستيسنا بكـةينش كـة ايستيسـنا بكرَيـتش كـة تـةةوعى       
تةجــةمويش اةطــةر لةســةر شــَيوةا تــةزاهرا بــووش تــةنها اــةوة مــاوةش اــةوة شــَيوةا تــةزاهر نيــةش ضــاالكى      
ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطاا مةدةنيةش ضةند منوونةتان هَيناوةش كـةوا ضـاالكى ر ؤشـنبرييةش اةوانـة ناكةوَيتـةوةش      

اددةا يةكش لة كةوانةكة لة كؤتايى ثَيناسةا موزاهةرة زيادمان كردش اةو ثَيناسةا تةجةموعةا كة كرا لةم
شتَيكى وابووش باسى حةمالت اينتيخابى كرا كة زياد بكرَيتش بةر َيزانش اةو ياسـاية  ( الظجمع شقصد الظااير)

و شــوَينى اــةوة نيــةش لةبــةر اــةوةا اَيمــة ياســاي هةَلبــذاردمنان هةيــةش كــات و اــةو شــوَينانةا كــةوا دياايــة  
حةمالتى اينتيخـابى ىَل دةكرَيـتش هـةموو ديـارا كـراوةش ياسـاي تايبـةتى خـؤا هةيـةش شـوَين و ر َيكارةكـانى            
ديارا كراوةش بؤية هيَ ثَيويست ناكات لَيـرة هـةر شـوَينى نيـة زيـاد بكرَيـتش هةنـدَيك ر ا هـةبوو كـةوا اـةو           
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بة مةبةسـتى ر َيكخسـتنةش وة بةَلطةشـس    تةقيد كردنةش بةمةبةستى ر َيكخستنيةتىش بةر َيزان تةقيد كردنةكة 
ا ثر ؤذةكةيةش بةر َيزَيك ااماذةا ثَيـى كـردش وابـزامن سـيوةيل خـان بـووش        10لةسةر اةوةش ماددة نؤ و ماددة 

كة ماناكـةا دةطؤر َيـتش   ( عريى)ش بةر َيزانش (عريى الوزير) بكرَيتة( لريوزير ختويل صالحيات) باسى اةوةا كردش
ةتو واجب لةسةر كةسَيك دابنَيىش برَيَيى دةبَيتش ثَيويسـتة بةشـَيك لـة دةسـةاَلتةكان     دةكاتة وجوبيش نةبووة ا

بدةية كةسانَيكى ترش اةوة هةر دةبَيت جةوازا بَيتش هيَ ياسايةك اـةو بـة وجـوبى ناوَيـتش جةوازيـة لـؤا       
ر اسـتةش اـةوةا    هةيةش يان دةسةاَلتةكانى بةشَيك دةداتـة كةسـانى تـرش يـان نايـان داتـَىش بـةاَلم لـة كورديةكـة         

سيوةيل خان ااماذةا ثَيى كردش دةقة كورديةكة دةستوورا تَيدايةش دةقـة عةرةبيةكـة تَييـدا نيـةش ثَيويسـتة      
متابةقة بكرَيتش يةعنى يـةك خبرَيتـةوة دةقـة عةرةبيةكـةو كورديةكـةش بـةر َيزَيك باسـى اـةوةا كـرد كـةوا           

ةرنـةطرياوةش بـةر َيزان هـةموو ر ايـةكان لـة ر اثؤرتةكـة       موناقةشة كراو لةسةر هةندَيك ر ايةش بةاَلم بة هةند و
ااماذةا ثَى كـراوةش بةَلطةشـس لةسـةر اـةوةش هةنـدَيك مـاددة بـة دوو ر اش ر اا زؤرينـةو كةمينـة بَيـتش لةبـةر            
اةوةا جياوازيةكى زؤر هةبووةش هةركة  تةبريراتى خـؤا هـةبووةش بـةدوو ر اش مانـاا اةوةيـة كـة هـةموو        

وةرطـريانش لؤيـة ماددةكـان بـة دوو ر ا هاتينـةش فـةرز كردنـى هـيَ ر ايـةك نـةبووةش وة اـةو             ر ايةكان بة هةند
ماددانةش بؤية بةدوو ر ا هاتوونـةش كـة لـة ليذنـةكان نـةمان تـوانى يـةكالا بكةينـةوةش لـة هـؤَلى ثةرلـةمان            

هــةمووا  يــةكالا بكةينــةوةش راــير وحــدة اداريــةش بطؤر درَيــتش طؤتيــان بكةينــة جــةم  مفــردش مفرةدةكــة  
دةطرَيتةوةش لةبةر اةوةش لةماددةا يةك ثَيناسةا رةايسى وةحدةا ايدارا كراوةش باسى ااطادار كردنـةوةو  
ــتش هةنــدَيك طوتيــان ااطاداركردنــةوة بةمةرجــةكانى     ــةت كــراش بــةر َيزان حوكمةكــة هــةمووا دةطؤر درَي مؤَل

شـَيوةية اةطـةر برَيـَيل ااطـادار كردنـةوة       مؤَلةتش حوكس و ااسارا قانونى جياوازا هةيةش ناتوانل اةوة بـةو 
بَيــتش بةهــةمان مــةرجش نــةخَيرش اــةوين شــتى تايبــةتى خــؤا دةبَيــتش دةبَيــت زيــاد بكرَيــتش اةطــةر اــةوة    
ثةرلةمان دةنطى بؤيداش ااسارةكةو حوكمةكةا تةواو دةطؤر درَيتش وةكو اييازة نيةش رةقابةا قـةزااى هةيـةش   

كة يةكال نيةش تاوةكو دووبارة تانة لـةو قـةرارة دةطريَيـت لةبـةر دةم مةحكةمـةش      بةَلَىش تانة دةطريَيتش بر يارة
ــتش      ماوةكــةاش ديــارا كــراوة كــة تــا ضــةند دةتوانَيــت يــةكال بكرَيتــةوةش قةرارةكــةش دةبَيــت موســةبيب بَي

سايي هؤكارةكانى دةبَيت ديارا بكرَيتش اةو سَى فريتةرانةا كة باسس كردش اةوةا كة ثةيوةندا بة ليذنةا يا
 .هةبووش وابزامن هةر اةوةندة بووش اةطةر ليذنةا ناوخؤش ض تَيبينيةكيان هةيةش زؤر سوثا 

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نوقتةا نيزامى هةبووش كةرةمكة كاك زانا
 :محةكريس يؤوف زانا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زت كة دواا موناقةشة كردنى هةر ماددةيةكش دةرطـا  نوقتةا نيزاميةكةم لةسةر يةك خاَلى سةرةكيةش بةر َي

وااَلية بؤ هةموو ثةرلةمانتارَيك قسةا خـؤا بكـاتش بـةاَلم كـة دوايـي دَييتـة سـةر ر اا ليذنـةكانش مـةفروزة          
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ليذنةكة ثابةند بَيت تةنها بةو رةاي هةردووكى  كةبا  كراوةش اةوةا كة لـة جـوابى ليذنـةدا اةيبينمـةوةش     
دنـة لـة يـةك رةاـىش يـةعنى اومَيـدةوارم كاتَيـك كةباسـى ثر ؤذةكـة دوا دةخرَيتـةوة ر وو           تةنها ثشـتطريا كر 

جارَيكى تر ديفاي لة هةردوو رةايةكة بكرَيتش ثةرلةمانتار وةكو مـا ش مـافى خـؤا هةيـةش اـةتوامن هـةموو       
هةردوو رةايةكـة  قةسةكامن بكةم وةكو ثةرلةمانتارَيكش بةاَلم كة دوايي دَييتة سةر رةاى ليذنةكةش مةفروزة 

 .بة تةوازون با  بكرَيتش تكام وايةش زؤر سوثا 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثا ش اةو وةاَلمدانةوةاش بة قةناعةتى خؤيانش اةو بةر َيزانةا كة مداخةلةيان كردش اـةو بةر َيزانـةا كـة    

ةوة اةيـدةنش اـةوةا كـة خـيال      عـةتيان بـة كامةيـة اـ    الَيرة دانيشتوونةش وةاَلمى اةو بةر َيزانـة نـادةنش قةن  
هةيةش خيالفةكة كة اَيستا تةشخير دةكرَيتش دوو خيال  هةبووش هةندَيك سةيرم كرد بـاشش لـة دوو شـت    
جةم  كراوةش يان اييازةش مؤَلةت وةربطرَيتش يان وةرنـةطرَيتش اةمـة هـةق اةدةمـة سـَى كـة ش  سـَى كـة          

ةخيةينة دةنطدانـةوةش اةطـةر دةنطـى هَينـاش اـةوجا اـةو       لةمالش سَى كة  لةوالش لةسةرا قسة بكةنش اةوجا ا
موقتةرةحةا اَيستا كة مةةوعةيةك اةندامى بةر َيز ثَيشكةشيان كردبووش اةوة اةبَيتة اةسا ش نيزاميـةش  

 .كةرةمكة
 :بةرَيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةوةش كـة اَيسـتا لةبةردةسـتى كـاك دانايـةش ثَيمـان       بةر َيزش ثَين اةوةا موقتةرةحةكةا اَيمة خبرَيتة دةنطدان
ــة           ــةو موقتةرةح ــزانن ا ــةكان ب ــردنش اةندام ــادار ك ــة ااط ــةكان ك ــةوةا اةندام ــؤ ا ــةوةش ب ــة خبوَيندرَيت باش
ناوةر ؤكةكــةا ضــى تيايــةش نــةوةك وةك يــةك دَيــر  لــة تةقريرةكــة هــاتووةش اَيمــة بــة موفةســةَلى شــةرمحان 

 .كردووةش ببورة
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث

رةجااةنش ناش اسوَلى اين كردمنان وانيةش اـةو بةر َيزانـة اـةتواننش كـة هـةقى اـةدةينَىش خـؤا خبوَينَيتـةوةش         
برَيَيت اةمة رةايةكـةا اَيمةيـةش بـةم شـكرية بَيـتش بـةَلَىش قـةيناكاش وةرمـانطرتش هةرسـَيكمان سـةيرمان كـردش            

ةةوعةيةك اةندامى بةر َيزا ثةرلةمانةش دَيينة سـةر  دامانة ليذنةكانش موقتةرةحَيكة ر َيك و ثَيكةش رةاى م
ــةت نــةبووش اــةوا اــةوجا لةســةرا       ــةت هــةبَيتش يــان نــةبَيتش اةطــةر مؤَل يــةك نوقتــة اةوةســتلش اايــا مؤَل
موناقةشة اةر واتنش اةطةر مؤَلةت هةبووش اةوة بوارَيكى تـر وةردةطرَيـتش بـةاَلم بـؤ ديفـايش لةوانةيـة اـةَلَين        

سَى كة ش ااخر ضونكة موناقةشةا زؤر كـراوةش زيـاتر لـة ضـةند اةنـدام اليـةنطرييان كـردش        مؤَلةت نةبَيتش 
 .اي تريام بؤ اةندامةكانش سَى بةسَى اةخيةينة دةنطدانةوةش ليذنةا ناوخؤش كةرةمكةن

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةموو هاوواَلتيـانش مـادةم هـةموو هاوواَلتيـةك مـافى اـةوةا       سةبارةت بة مؤَلةتش بةدةستوور ما  دراوةتة ه

هةيةش هةقة بةر استى حكومةتين مافى اةوةا هةبَيتش بة ياسا ر َيكـى خبـات و ثشـتيوانى لـة مـافى خـةَلكى       
 .بةرامبةر بكاتش بؤية من ثشتيوانى ىَل دةكةم بة مؤَلةت بَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كؤمةَلطاا مةدةنىش فةرموون

 
 :دانا سايد صؤيف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من هةست دةكةم تَيكةَليةك هـةبوو لـة بـةينى مؤَلـةت وةرطـرتن يـاخود ااطـادار كردنـةوةش يـةعنى هةسـتس           
دةكــرد مةفاهيمــةكان تَيكــةَل دةبــوونش زيــاتر بــا بــةر اا ليذنــة اــةوة بكــةمش باوةر ناكــةم جياوازيــةكى اــةوتؤ  

مؤَلةت و ااطادار كردنةوةش اةطةر اَيمة لةسةر ميكانزمةكانى ر َيك كةوتبلش بةاَلم كَيشةكة  هةبَيتش لة نَيوان
لةوة داية لة ر اثؤرتةكةش هى بابرَيَيل ر اا دووةم كة مةسةلةا ااطادار كردنةوةيةش بـةو شـَيوةية بـة كراوةيـى     

اتووةش اةوةندةيــة لــة دوو مــاددةا بــة جَيهَيرَيــراوةش بــةاَلم ميكانيزمــةكانى لــة مــاددةا دووةم و ســَييةمدا هــ  
جياوازدا هاتووةش لةبةر اةوةا اةو ر ايـةا كـة ثَييوايـة دةبَيـت ااطـادار كردنـةوة بَيـتش ميكانيزمةكـةا بـةو          
شَيوةية لة ماددةا سَىش ديارا كـراوةش هـاتووةش بـةاَلم نةخوَيندراوةتـةوةش كَيشـةكة لـةوة دايـةش بؤيـة يـةعنى          

كردنـةوة هـيَ نـةوعَيك لـة ر َيكخسـتنى تَيـدا نيـةش هـيَ نـةوعَيك بـابرَيَيل لـة             هةندَيك ثَييان وابوو ااطادار
بر طةا ياسايي تَيدا نييةش جا بؤية لَيك تَينةطةيشتنى دروست كردش جا بؤية اـةو جياوازيـةا نَيـوان ااطـادار     

ةكى عـام نيـةش   كردنةوةو مؤَلةت دانش بةو شَيوةيةية كة من دةيبينسش لـة ااطـادار كردنـةوةش ر ةفـز بـة شـَيوةي      
سةرؤكى يةكةا كارطَيرا يان وةزير ناتوانَيت رةفز بكاتةوةش تةنها لةسةر سَى اةسا  نـةبَيتش اةساسـَيكيان   
كاتةش شـوَينةش هـةروةها غـةرةزش غةرةزةكـةش لةضـى دابـووش لـة دذا يـاخود هانـدانى اليـةنَيك بـوو لـة دذا             

ى اةو ثرَينسيثانةا كة با  كرا بةو شَيوةية بَيتش اليةنَيكى ترش طروثَيك لة دذا طروثَيكى ترش يةعنى بةثَي
دةبَيتش بةاَلم كَيشةكة لة وةداية لة ر اثؤرتةكة تةنيا اةوة هاتووةش يةعنى هيَ ميكانيزمـةكان بـةو شـَيوةية    
ديارا نةكراوةش ثةرت بووةش لة ماددة سَى و لـةماددةا دوودايـة ميكانيزمـةكانىش اـةوة بـة نيسـبةت مؤَلـةت        

 .طادار كردنةوةبابرَيَيل اا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةعنى رةاى اَيوة وةكو كؤمةَلطاا مةدةنىش لةطةَل اةوةن مؤَلةت هـةبَيتش يـان لةطـةَل اـةوةن نـةبَينتش اـةو       
 .وةزعةمان بؤ ر وون بكةوةش ليذنةا مافى مرؤظ ثاشان كاك

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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طةر كارا ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطاا مةدةنى و اةحزا ش وةهةروةها دةركردنى طؤظارو ر ؤذنامـة  لة ر استيدا اة
و اازادا ر ؤذنامةوانىش وةهةروةها ضا  كردنى كتَيبين لة هةرَيمى كوردستاندا ثَيويستى بـة مؤَلـةت بَيـتش    

ر اسـتيدا مةسـةلةا مؤَلـةتش    بَيطومان ضاالكى خؤثيشاندانينش اةضَيتة ضوار ضَيوةا اةو ثرَينسيثانةوةش لـة  
لةطةَل ااطادار كردنةوةش ثَيمان واية لة حوكمة قانونيةكانـدا دوو ااراسـتةا جيـاواز لـة خـؤ دةطرَيـتش بـةاَلم        
اةبَيت لة حمتةوادا كةمرتين دةرفةت بهَيرَيدرَيتةوةش بـؤ دةزطـاا تـةنفيزا كـة بتوانَيـت بـة ميـزاج يـان هـةر          

فة مةدةنية تةقيد بكاتش يان بةر تةسك بكاتةوةش بؤ اـةوةش اَيمـة لـةناو    ر ةفتارَيكى تر كة بتوانَيتش اةو ما
خةَلكلش اةندامى ثةرلةمانلش نوَينةرا خةَلكلش اةطةر لةهةر يةكةيةكى ايداريداش لـة قـةزا يـان ناحيـة و     

 دةم و ثارَيزطاداش حاَلةتى لةو بابةتة هاتـة ثـَينش خـؤا اَيمـة نوَينـةرا خـةَلكلش لـةناو خـةَلكلش اـةتوانل         
دةست لةطةَل خةَلك بلش اةطةر لةناو خؤثيشاندانةكاندا نةبل بةشـَيوةيةكى ميزاجـىش بؤيـة مـن ر ام وايـة      
اةم مةسةلةية بة مؤَلةت بَيتش بؤ اةوةا حكومةت زياتر ايريزام بَيتش بة ثاراسـنت و اةمنيـةت وسـةالمةتى    

َيت قسـة بكـةينش يـان هـةَلى طـرين      طشتىش وةهـةروةها اةطـةر لةسـةر مةسـةلةا غـةيرا مؤَلةتةكـةش اـةكر       
 .بؤكاتى ترش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيوان كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من تةنها يةك تةوزحيس هةيةش تةوزحيةكةش اةوةيـةش اـةوةا كـاك دانـا باسـى كـردش اةوةلـةن اَيمـة دةبَيـت          

ة مناقةشةش لةو ماددةية تةواو بلش اينيا دَيينة ماددةكةا دووةمش اةوة خاَلى يةكةمش واتا ماددة ماددة ب ين
نابَيت تَيكةَل بوون هـةبَيتش لـةو مةسـةلةيةش بـةينى مـاددةا دوو وش مـاددةا سـَىش هـةر كةسـَيك حـوكمَيكى           

وة اَيسـتا كـاك دانـاش    خؤا هةيةش اةمة لة اليـةكش لةاليـةكى ديكـة زؤر لـة بـةر َيزان اةنـدامانى ثةرلـةمانش        
تةاكيدا كردةوةش دةَلَين اةو ميكانيزمة لـة ر اثؤرتةكـة ديـارا نـةكراوةش كـة اةطـةر هـاتو موافةقـةتى وةكـو          
برَيَيلش اةطةر هاتو بَى مؤَلةت بووش بةر َيزان اةو ر اثؤرتة بة اامـادةبوونى هـةموو اليـةك تةقـديس كـراوةش وة      

لــة كؤبوونــةوةكان عــةرز كــراش هــةتا اَيمــة داخيريــى ر اثؤرتةكــة تــةوقياى لةســةر كــراوةش هــيَ ميكانيزمَيــك 
نةكةينش يةك ميكانيزم عـةرز نـةكراوة لـؤ اـةو ليذنـة هاوبةشـةش بؤيـة لـة ر اثؤرتـا نـةهاتووةش ايشـارةمتاندا            
فةقــةت بــةو ايختيســارةش بــؤ اــةوةا اةطــةر ايســتيقرارا رةايةكــة لةســةر اــةوةبووش دواا ثةســةند كردنــى 

نيزمانةا كة هةية بيخةينة ر ووش موناقةشة بكرَيتش وةلةناو ياسايةكةدا جـَيطري بكرَيـتش   ثةرلةمان اةو ميكا
اةمة تةنها بؤ تةوزيح بووش بؤ اةوةا بةر استى اةو ضوار ليذنةية كة دانيشتووةش هةموو مةسةلةكانيان تـاو  

بكةمــةوةش اَيمــة تـوَا كــردووةش مبــا فــيهس اــةو نيقاشــاتانةشش سـةرةر اا اــةوةش حــةز دةكــةم اــةوةش ر وون   
لةسةرةتاا كؤبوونةوةكة كة دانيشتوين لةسةر اةو بابةتةش لَيرة لة ثةرلةمانش من طـومت وةكـو سةرثةرشـتى    
اةو ضوار ليذنةيةم دةكردش اَيمة نوقاتى ايتيفـاق هـةموومان دةسـت نيشـان كـردووةش وة نوقـاتى خيالفمـان        
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اثؤرتةش ضونكة نوقاتى خـيال  لـةناو ر اثؤرتـةش    خستؤتة ر ووش كةواتة هيَ تةحةفوزَيك نةماوة لةسةر اةو ر 
وة نوقاتى ايتيفاقين لةناو ر اثؤرتةش سةرةر اا اـةوةش هةنـدَيك لـة بـةر َيزان اةنـدامانى ثةرلـةمانش وتيـان        
تةحةفوزمان هةيةش ومتان تةحةفوزتان هةيةش هيَ ماناا نييةش تةسبيتى بكةنش وة تةسبيتين كراوةش هـةر  

 .ر سوثا تةحةفوزَيك هةبَيتش زؤ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نوقتةا نيزامىش كاك كاردؤ كةرةمكة
 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيمة لة ليذنةكانا موناقةشة لةسةر دوو بؤضون بووش بؤضوونَيكيان مؤَلةتش هةتا لة نةتيية طةيشتينة اـةو  
ضـوونَيكى تـر ااطـادار كردنـةوة بَيـتش دةكرَيـت ميكانيزمةكـةا تونـد         حاَلةتةاش مؤَلةت بة ااسـانكاريةوةش بؤ 

ــؤ اــةوةا مــةجاىل        ــةاَلم ميكــانيزمَيكى زيــاتر ب ــد تــر بــة مانــاا قةيــدش ب ــتش يــةعنى نــةوةك تون تــرين بَي
نيطةرانيةكان نةمَينَيتش بؤية كاتَيك دةَلَيل بة  ااطادار كردنـةوةش دةنـا هـةمان ميكـانيزمش هـةتا قسـة كـرا        

وةا كة لة مؤَلةتةكة ااسانةش اةمة جطـة لـةوةش بةر اسـتى ليذنـةا ياسـاين هـةقى هةيـة بـة  لـة          لةسةر اة
 .سياقى قانونى قسة بكاتش نةوةك لةوةا كة جوابى اةندام ثةرلةمان بداتةوةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةر انش فةرموو

 :بةر َيز نةر ان عبداهلل قادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ر استيدا بؤ مةوزوعى اةوةا كة بة اَيمةت وتش بة رةاى جياواز هاتينة دةرةوةش من بؤخؤم اةو تةرحـةم  
كردوش ثَيمواية ليذنةا ياساين هيَ كَيشةيةكيان نةبوو لةوةش ومتـان اـةوةا كـة جَيطـةا خيالفـى اَيمةيـةش       

وانةيـةك بنووسـرَيتش يـان هـةردوو     بةتايبةتى اييازةو ايشاارةكةش يـان مؤَلـةت و ااطـادار كردنةوةكـةش بةكة    
ر ةايةكة بنووسرَيت لةناو ميكانيزمةكة تةباةنش اةمة بنووسرَيت يان بة بؤشـى بهَيرَيدرَيتـةوة؟ بةشـةفةهى    
بة اةندامانى ثةرلةمان برَيَيلش كة لَيرة دوو ر ةاى جياواز هةيةش بؤيـة ميكانيزمـةكان جيـاوازا هةيـة وةكـو      

ى كــردش بةر اســتى اةمةيــة مةوزوعةكــةش ثَيموايــة بــة اةمانةتــةوة شــتةكة   دانــاش اامــاذةا ثَيــ.بــةر َيز كــاك د
 .نةنووسرايةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر عبدالازيزش كةرةمكة

 :شهاءالد  بةر َيز عمر عبدالازيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ةطةر قسة لةسةر بريؤكة دةكةينش اَيمة اَيستا قسة لةسةر بريؤكة دةكةينش يان لةسةر دةق و تةعبريةكةاش ا
اــةوة ديــارة دوو ر اا جيــاواز هةيــةش لــة ليذنةكانيشــا هــةبووش لَيــرةش رةنطــى دايــةوة اــةمر ؤ لــة لَيــدوان و    
مداخةلةا بةر َيزان ثةرلةمانتارانش كةواتة بةثَيى قسةا كاك شَيروان بَيت لَيرة كة ايشارةت اةكاتش بـةوةا  

ااماذة بة بة فيكرةكة كراوةش نةوةك بةدةقش من وا تَيدةطةم لة قسةا كاك  كة رةاى جياواز لةناو ليذنةكاناش
هات املعنية و  بون  اجلشعاي ا)شَيروانش بةاَلم كاك شَيروانى بةر َيز بةم شَيوةية نيةش لَيرة رةاى دووةم اةَلَيتش 

طدانـةوةش كـة اـةم    ش خستوتةتة ناو كةوانةوةش مةبةسـتت اةوةيـة اةمـة دةقَيكـة خبرَيتـة دةن     (الصيا ة كات  
للب   دةقة موج يفة بة هةقى اةو ر ايـة جيـاوازةا كـة ثَيـى وايـةش مؤَلـةت ثَيويسـت ناكـاتش اييـازة كافيـةش           

 اللجنة اشعاي وز ر الداعلية او يئيس الوغدة اتداي بة كبس ضبم  وغد به اتداي بة للقيباق شظنابيم مضبايرة،        
رَيَيل جياوازةش اةمـة يـةكش كةواتـة لَيـرة قسـةمان      كةواتة تؤ بريؤكةيشت خستؤتة دةقةوةش كة ر اا دووةمى ب

لةسةر هةردووكيانـةش هـةم بر طةكـة هـةم دةقش اةطـةر قسـة لةسـةر بريؤكةيـة بـؤ دةنطـدانش بيرب ينـةوةش كـَى             
لةطةَل اةوةية؟ كَى لةطةَل اةوة نية؟ كة هاتينة سةر ختوةا دووةمش با  لة تـةعبريةش اَيمـة ثَيشـنيارَيكمان    

من برايانين لة ليذنة داكؤكيان لَيى كرد هةندَيكيانش يةكش دوو ثةرلـةمانتارا بـةر َيزين   تةقديس كردش وابزا
تةسنيةيان كردش مةفروزة دواا ر ا وةرطرتنش اةطةر هاتينة سةر اةوةا بة مؤَلةت بَيتش اةوة تةواوش هاتينـة  

ش صـياغة بكرَيـتش زؤر   سةر اةوةا بة اييازة بَيتش داوا بكرَيت دةقَيك كة هةموومان لةسـةرا موتـةفق بـل   
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةطةر بة مؤَلةت بَيتش خـةاَل ش اةطـةر بـَى مؤَلـةت بَيـتش بـةر َيزانش اَيسـتا زؤر زؤر موناقةشـة كـراش تكايـةش           
رةجااــةنش اــةو دةقــةا كــة ثَيشــكةش كــراوةش لةاليــةن مةةوعةيــةك برايــانى بــةر َيز و خوشــكانى بــةر َيزش   

ووةش اَيستا لـةو سـياقةا كـة اةوانـةا ديفـاي دةكـةنش كـة بـَى مؤَلـةت بَيـتش بيخوَيننـةوةش بـا             تةقد يان كرد
ــةوة زؤر      ــةيان خبوَينن ــةر دةقةك ــايي اةط ــةوةش ليذنــةا ياس ــةوةش بيخوَينن ــَين ا ــةوةش وة ث ــان بيخوَينن خؤي

ؤ لةطـةَل اةوةكـةا   تةبيايةش با طشت اةندامانى بةر َيز طوَييان لَيى بَيتش ثاشـان كـَى ديفـاي لـةوة دةكـات؟ كـ      
ترة؟ دةخةينة دةنطدانةوةش تكايةش اـاخري جـار بيخوَيننـةوةش برَيـَى اةمـة اـةو دةقةيـة كـة ايشـاارا وةزيـرا           

 .داخيرييةش بؤ ايشاار
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةا دووةم

و سَييةمةش ثَيويستة ليذنةا داواكار بؤ خؤثيشاندان اةوةا كة داوا كراوة بةديريى بر طةكانى يةكةم و دووةم 
ااطادارا وةزيرا ناوخؤ ياخود سةرؤكى يةكـة كارطَير يـةكان بكـاتش هةريةكـةيان لـةناو يةكـة كارطَير يةكـةا        

 :خؤا بة ر َيكخستنى خؤثيشاندانةكة بةم مةرجانةا خوارةوة
 .يةنى كارطَير ا ثةيوةست ااطادار بكاتسةعات ثَين خؤثيشاندانةكة ليذنةكة لةال 48ثَيويستة لة : يةك
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 .ديارا كردنى اليةنى خؤثيشاندةربؤ اليةنى كارطَير ا: دوو
 .شوَينى دةست ثَيك و كؤتايى خؤثيشاندانةكة: سَى

 .كاتى خؤثيشاندةكة دةست ثَيك و كؤتايى خؤثيشاندانةكة: ضوار
 .ااماجنى لة خؤثيشاندانةكة: ثَينج

يةكانى ثَيويست لةاليةنى كارطَير يةوة بـةو شـَيوةيةا كـة دةيـةوَيت ثـَين      بةكردنةوةا فؤرمى زانيار: شةش
 .اةجنامدانى خؤثيشاندانةكة

 .اةو شةش مةرجةية بؤ مؤَلةت وةرطرتن و ااطادار كردنةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رةجااةن لة جَيطةا خؤت هيَ قسةيةك مةكةش كةرةمكة
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريس سنياري

 .ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة
تةبياى بةر استى من زؤر دَلخؤشس بةو موناقةشاتانةا كة اةمر ؤ كراش لةطةَل اييازة بَيت يان بةبَى اييـازةش  
بةر اسـتى شـتَيكى زؤر زؤر بـاش و فـرةوان بـووش مـن لةطـةَل اـةوةم كـة اـةبَى اييـازة وةربطريَيـتش هةنــدَيك             

ةش يـةعنى اي تيمالـة ايـدارةش وةزيـرا نـاوخؤ زةمانـةت نــةداش       موالحـةزاتى بـرادةران هـةبووش كـة زةمـان نيـ      
اي تيمالة رةدا بكاتش كة اييازةا ثَى نةدات لةبةر هةندَيك اياتيباراتش لَيرة قانون زةمانى داوةتَىش هةقى 
داوةتَى اياترياز بكاتش لـةالا مةحكةمـةا ايسـتينا ش لـةماوةا سـَى ر ؤذش مةحكةمـةا ايسـتينا  دةبـَي بـة          

سةعات جوابى بداتةوةش اةمة لَيـرة زةمانـةكى كامـلش هـةقى اـةو خةَلكةيـة كـة داواا موزاهـةرة          48ماوةا 
دةكــةنش دووش يــةكَيك لــة موالحــةزاتى هةنــدَيك بــرادةرانش اــةوةبوو كــة اي تيمالــة دةزطــاا ايــدارا جــوا    

وةحـدةا ايـدارا    سةعاتى داوةتـَىش اةطـةر وةزيـر يـان رةايسـى      48نةداتةوة و بينوَييَنش قانون لَيرة ماوةا 
سةعات دةبَيت موعتةبةرة موجازةش اييازةا ثـَى دةدرَيـتش كـَى دةتوانَيـت      48جةوابى نةدايةوةش لة خيالىل 

كة قةرار بدات بة اييازةش اةم موزاهةرةية ايخاللة بة نيزامى عام يان ناش دةبَيت دةزطا ايداريةكـة قـةرارا   
اهـةرة دةكـةنش مةسـةلةن بـؤ منوونـةش هـةردووكيان دذا       لةسةر بداتش دوو كة ش دوو تةرة  دَين داواا موز

يةكش لة عةينى كات لة يـةك جَيطـاش كـَى دةتـوانَى مـةنايان بكـاتش اـةو وةقتـة ض كارةسـاتَيكى ىَل دةبَيتـةوةش           
يــةعنى اــةم تَيبينيانــة هةيــةش يةكــةك لــة بــرادةران تَيبينيــةكى هــةبووش كــة اي تيمالــة اي ــراج بَيــت بــؤ    

يــة يــان شــتةش كاكــة حكومــةتين جوزاةكــة لــةو خةَلكــةش جوزاةكــة لــةو واَلتــةش   حكومــةتش مــةواقفى قةوم
بةرذةوةندا اةو واَلتةيةش حكومةت خةَلكى خـؤا داواا موزاهةرةيـةك بكـاتش لةسـةر شـتَيكى بةرذةوةنـدا       
طشتىش هى قـةومى ميريريـى حكومـةتين ناوةسـتَيتش بةعةكسـةوة بـؤ حكومـةت زؤر باشـة اييـازةا دةداتـَىش           

داي بة او  تيفبة ا اهلس يلرئاةوة دةنطى خةَلكةش نة دةنطى حكومةتةش يةكَيك لة خوشكان طوتىش  ثَيشان اةدات
تةبياى رةايسى وةحدةا ايدارا اييازة اةداتش اةطةر قا قام بَيتش مدير ناحيةك دةكاتة  م   نوب لنهم،

ورتةا ناحيةكـة  وةكيريى خؤاش وةهةموو سةالحياتى قاايمقامى هةيةش اةطةر مـودير ناحيـة بيـتش مـدير شـ     
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دةكاتة وةكيريى خؤاش وةهةموو سةالحيةتَيكى هةيةش ثَيويست ناكات بينوومسـةوةش بؤيـة لةبـةر اـةم هؤيانـة      
 .من داواا اةوة دةكةمش كة بة اييازة بَيت زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا  بؤ جةنابتش اَيستا ر َيزدار حةمة سةعيدش كةرةمكة

 
 
 

 :د محة عرييبةر َيز حةمة ساي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر استى بةو مالحةزةية دةست ثَى دةكةمش بةداخةوة تةرح كردنى رةاى دووةمش لةناو ثر ؤذة ياسـايةكة زؤر  
بة زةعيفى تةرح كراوةش بةاَلم رةاى يةكةميان لة ر اثؤرتةكةش بة قوةت تةرح كراوةش ميكانيزمى بـؤ دانـراوةش   

ك و وةكــو اــةَلَيى بانطةشــةيةك بــؤ اــةو ر ةايــةش اةمــة اةبوايــة ليذنــةا ياســايي    كةاةنــةما ديــارة تــةرو َي
راثؤرتةكة اليان بواية يا نةبوايـةش خـاَلَيكى تـر كـة اَيمـة كاتَيـك باسـى مؤَلـةت دةكـةينش بةداخـةوة نةسـفى            

تش خـةَلك  قانونةكة دةكةينش يةعنى اَيمة اةطةر قانونَيكين نةبَيت بؤ خؤثيشاندانش هةر بة مؤَلةت دان بَي
اةتوانَيت ب َيت خؤثيشاندان بكاتش مادةم مؤَلةتى تَيكراش خاَلَيكى ترش اةمة بةرتةسـك كردنـةوةا اـازادا و    
ثَي شَيل كردنى مافةكانةش سـةرةتايى و سـةرةتا تـرين مـافى مرؤظـة كـة بـةثَيى جار نامـةا طـةردوونى بـؤا           

ةعبري كـردن لـة ر ايـةش خـاَلَيكى تـر بةر اسـتىش اـةو        ديارا كـراوةش اـازادا ر ا دةربـر ين و ر اوش ر اا جيـاواز و تـ     
موبةريرةا كة دةَلَيتش اةمة مةسيوليةتى وةزارةت زياتر دةكاتش يةعنى بـؤ ثاراسـتنى سـةروةت و سـامان و     
ماَلى خةَلكش يـةعنى اـةوة تةحصـيل حاصـريةش وةزيـر و حكومـةت مةسـيوليةتيانة كـة سـةروةت و سـامان و           

ارَيزنش اةوة موبةرير نية بؤ اةوةا بـا مؤَلـةت بَيـتش اـةو مةسـيوليةتةيان بـؤ       طيانى هاوواَلتيان و خةَلك بث
دابل بكرَيتش خاَلَيكى ترش يةعنى اةو تةخةو  و موبةريراتةا كـة هةيـة بـؤ اـةوةا كـة بـَى مؤَلـةت بـووش         

ة هيَ تةخةوفَيك لة اارا نابينسش بة ثَي ـةوانةوة تةخـةو  و موبـةريرات دروسـت اـةبَيتش بـؤ اـةوةا اَيمـ        
بَيل هاوواَلتيان لة قالب بدةينش يان ر َيكخراو يـان اـةو كةسـانةا كـة داواا مـافى طشـتى دةكـةنش يـان داواا         
مافَيكى نيشتيمانى و نةتةوةيىش يان مافى هاوواَلتىش سبةينَى لةاليةن سوَلتة هةر كةسـَيك بَيـتش اـةمر ؤ تـؤ     

بؤ عامش بؤ اةوةا سوَلتة كَى بَيتش كؤ نةبَيت بؤ  بَينة ثَين ضاوا خؤتش اَيمة ياسا دااةنَيلش بؤاةوةا ياسا
درَيذ خايةنش لةبةر اةوة بة ايزافةا اـةوةش اَيمـة دةمانـةوَيت والًََتةكـةمان وش سيسـتةمى سياسـى و ايـدارا        
خؤمان ثَين خبةينش بةرةو كرانةوةو د وكراسىش بةداخةوة كة اةم قسةيةم ثَى ناخؤشة كة اةيكةمش اةمـة  

يستةمة مشوليةكانش بؤ ثاوان خوازاش بؤ بةرتةسك كردنةوةا اازاديةكانش بؤ اةطةر جاايز طةر ٍِانةوةية بؤ س
بَيت قسةكانىش لةو نيزامانةا كة اَيستا لة مةنتيقةكةيشا باوا نةماوةوش بةرةو اةو اةر واتش اةو سيستةم و 

ة نـةبَيت و د وكراسـىش   نيزامانةا كة بةرتةسك كردنةوةا اازادا و مشوىل و تاك ر ةوا وثاواتوازاش اةوانـ 
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اَيمة با لةطةَل واَلتانى دونياا ثَيشكةوتوودا واَلتى خؤمان و سيستةم و نيزامى ايدارا خؤمان ثَين خبةينش 
اةم جـؤرة قانونانـة دةبَيتـة مايـةا طةر انـةوةو دواخسـتنى نيزامةكـةمان وش دواخسـتنى يـةعنى اـةزموونى           

و اليةكمانش لةبةر اةوة من لةطةَل اةوةدام كـة بـةبَى مؤَلـةت    كوردستانش دةبَيت اَيمة ثَيشى خبةين بة هةمو
 .بَيتش وة ااطادار كردنةوةش بةو ميكانيزمةو االيةتانةا كة با  كرانش شتةكة تةبيايةش لةطةَل ر َيزمانا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا ش ر َيزدار زانا فةرموو

 
 :محة كريس يؤوفزانا .بةر َيز د

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث
من جارَيكى تر اةو دووبارة اةكةمةوةش يـةعنى اةطـةر هـةموو بـةر َيزَيك لـة نـاو دةزطـاا جَيبـةجَى كـردنش          
مافى خؤيةتى ثشتطريا بكات لةوةا كة اةبَيت بة مةرج بَيتش ر ةنطة لـة دةزطـاا جَيبـةجَى كردنـدا لةطـةَل      

يـةتىش اةطـةر وةزارةت ثشـتطريا بكـات لـة      اةوة نةبَيتش كة موزاهةرة بكرَيتش بةاَلم اةمـة لـة بةشـةكةا تر   
بةشى وةزارةتش مةفروزيشة ثةرلةمانين داكؤكى بكات لةو بةشةا كة ثةيوةندا هةية بـةمافى خـةَلكش لـة    
بةشدارا كردنى سياسى لة ر َيطةا موزاهةراتةوةش من جارَيكى تر اةوة دووبارة اةكةمةوةش زؤر منوونة با  

اواا مؤَلةت نةكةينش بةجسمَيكى زؤر زؤر غـةريب بـا  بكرَيـتش يـةعنى     كرا لَيرةش يةعنى وةكو اةوةا كة د
هةميشة باسى اةوة اةكرَيتش لةو ثةر ا واَلتَيكى د وكراسيشاش من لةطةَل هةنـدَيك لـة بـةر َيزان اةنـدامانى     

اةطـةر  دا دةرضـووةش واَلتَيكـة    0223ليذنةا ياسايش ياساا خؤثيشاندانى واَلتى يةمةمنان هَيناش كة لة ساَلى 
بــة هةنــدَيك ثَيــوةر ســةيرا بكــةينش لــةو ثــةر ا دواكةوتوويدايــةش كــة ر ةنطــة اةنــدام ثةرلةمانةكانيشــى بــة  
خةجنةرةوة بَينة ناو هؤَلى ثةرلةمانش كةضى تةنها ايخباريةو ايشاارا بـا  كـردووةش لـة ااطـادار كردنـةوةش      

داواا شـتَيكى غـةريب دةكـةاش ثاشـان      باوا سةير نةكـةين كاتَيـك كـةتؤ داواا اـةم ياسـاية دةكـةاش اةوةنـدة       
اةطةر سةيرا اةم نةسةش خؤا بكةينةوةش باوةر  بكةن بةر َيزانش اَيمة نامانةوَيت حكومةت لة مةعادةلةكة 
بَينينة دةرةوةش نةخَير حكومةت تيايا بةشدارا هةيةش يةعنى وةكو ضؤن ومتان كـةتؤ مؤَلـةتَيك ااسـانكارا    

ة تةشديداتى تيا بكرَيتش اةم حاَلةتانةا كـة لَيـرةدا بـا  كـراوةش اـةكرَيت      تيا بكرَيتش ياخود ايخباريةكة ك
بةهةمان شَيوة سوودا ىَل وةربطريَيتش يةعنى تـؤ كؤمـةَلَيك مـةرج دادةنَيـى بـؤ اـةو كةسـةا كـة دةيـةوَيتش          

ثَيـنج   ليذنةيةك ثَيك بهَينَيتش با وَينةكة بكةوَيتة بةرضاومان زؤر بة وازحىش ليذنةيـةك ثَيـك اـةهَينى لـة    
كاتذمَير لة دةست ثَى كردنى خؤثيشـاندانةكةش بـؤ وةزيـر يـاخود سـةرؤكى       48كةساش تةقديس اةكاتش ثَين 

يةكة ايداريةكانش كؤمةَلك مةرجت بةسةر اةو كةسـةيا دانـاوةش كـة ليذنةكـةيان دروسـتى كـردووةش مـةرجى        
م تَيبينيةكـة لةسـةر اةوةيـة كـة     قو  نية دَلنيا بنش يةعنى مةرجةكان هةمان مةرجة كة بؤ اَيرةشةش بـةالَ 

اةَلَيتش وةرطرتنَيكة كاتَيك كة تؤ اةَلَيىش ض فةرقَيكى هةية لة بةينى مؤَلةت و ايخباريةش تؤ تـةنها ااطـادارا   
اةكةيتةوةش اةَلَيى كاكة من بةثَيى اةم مةرجانة دَيس ر َا ثَيوانَيك دةكةمش خؤثيشاندانَيك دةكـةم ثشـتطرييس   
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ةش هـةمان ثةياميشـة كـة بـةر َيز وةزيـرا نـاوخؤ دووثـاتى دةكاتـةوةش كـة اَيمـة ضـؤن            بكةش يةعنى اةم ثةيام
بتوانينن ثارَيزطارا لةو خةَلكة بكةينش كاتَيك كة خؤثيشاندان اةكاتش كةواتة تؤ لَيـرةدا كؤمـةَلَيك مـةرجى    

ايـدارا   كاتـذمَير بـةر لـة دةسـت ثـَى كردنـى خؤثيشـاندانةكةش ااطـادارا سـةرؤكى يةكـةا           48بؤ دادةنَيـىش  
اةكةيتةوة ياخود وةزيرا ناوخؤ دةكةيتةوةش مةرجةكانى بـؤ تيـادا دااـةنَيىش كـات و شـوَينةكةا بـؤ دةسـت        
نيشان دةكةاش كة اةَلَيى مـن سـةعات اةوةنـدة دةسـت ثـَى دةكـةمش بـةرةو اـةو ااراسـتة دةضـسش بـةو زةويـة             

نش بؤ ر َيكخستنىش بؤ منوونةش لَيـرةدا  اةر ؤمش ثاشان كة تؤ هيَ مةرجَيكت دانةنا بؤ سةرؤكى يةكة ايداريةكا
كاتذمَير لةدةسـت   04تؤ اةكرَيت ايشى لةسةر بكةاش برَيَيل وةزير ياخود سةرؤكى يةكة ايداريةكانش ثَين 

ثَى كردنى خؤثيشاندانةكةش اةطةر بةَلطةيةكى لةبةر دةستا هةبووش كة اةم خؤثيشـاندانة زيـان دةطةيـةنَيت    
واذةا نيزامى عام و اـادابى عامـة بَيـنلش زيـان اةطةيـةنَيت بـة بةرذةوةنـدا        بة بةرذةوةنداش واز لة دةستة

هاوواَلتيانش بةذيانى هاوواَلتيانش بةسةرو سامان و ماَلى هاوواَلتيانش لةم حاَلةتةدا اةتوانَيت ايبالغيان بكاتش 
ةروزَيكمان بة تةغريا مةوعيدش بةتةغريا بودجةا خؤيان لة اـين كردنـةكانيانش كةواتـة اةمـة هـيَ تةعـ      

نةكردووة لةوةا كة تؤ برَيَيى اةطةر وابَيت مؤَلةتش ببورة يةك تَيبينى ترين هةيةش اةطةر وابَيتش مافـةكان  
بة مؤَلةتَيكى وةكو مؤَلةتى شوفَيرا دابنَيىش  نطة شوبهاندنَيك هةبووش اةطةروةكو مؤَلةت سةيرا بكةينش ر ة

راــةطرمش ثَيــنج ســاَل وةكــو مؤَلــةتى شــوفَيرا اةكة ــة  جــا اةطــةر وابَيــت يــةكيار مؤَلــةتى خؤثيشــاندان وة 
طريفامنةوةش ثَينج ساَل هةموو ر ؤذَيك اةضس موزاهةرة اةكةمش مافى دةستوورا كةتؤ سـةملَينرا بـؤتش اةطـةر    
كردت بةكاركردن ايشـةكانى خـؤتش مـةفروزة بـة شـَيوةيةك تـةرتيب بكرَيـتش اـةم ياسـاية ورد كردنـةوةاش           

ؤزان خانش ببورة مةبةستةكة تةنها بؤ ر وونكردنـةوة بـووش كةواتـة بـؤ حـةل كردنـى       زةمانَيكى دةستوريةش س
اةم كَيشةيةش اةتوانى وةاَلمةكة لـةم شـَيوةية دايبنَييـتش سـةالحيةتَيكت داوة بـة وةزارةتش لـة هـةمان كاتـدا         

وةزارةت  ســةالحيةتَيكت داوة بــة ســةرؤكى يةكــة ايداريــةكانش كؤمــةَلَيك مــةرج دادةنَيــى بــؤ اــةو ليذنةيــةش  
دةسةاَلتى هةية بؤ اةوةا كةش اةطةر بةَلطةيةكى لةبةردةستا بووش اةم موزاهةرةية اةطةر لةو كاتةدا اةجنام 
دراش يــاخود كــة زيــان بطةيــةنَيت بــة هــاوواَلتىش بــة بةرذةوةنديــةكانيان بــة مــاَل و ســامانيانش لــةم حاَلةتــةدا 

ش تــةغريا وجهــةا خؤيــان بكــةنش يــةعنى اــةَلَيت بــةو  اــةتوانَيت داوايــان ىَل بكــاتش داوا لــة ليذنةكــة اــةكات 
ااراستةيا مةر ؤنش بة ااراستةيةكى ترا بـر ؤن زيانتـان ثـَى دةطـاتش يـاخود اـةبَيت مةسـافةا اةوةنـدة نزيـك          
بنةوةش لة ااينـدةدا لةبـةر دةم قونسـوَليةتَيك موزاهـةرة دةكـةاش اـةَلَى اـةبَيت اةوةنـة مةسـافة لَيـى نزيـك            

حيمايةشى بكاتش ياخود ثَيى دةَلَيى كاتةكةاش كاتَيكى نةشياوةش لةبةر اةوةا من بةَلطةم ببيتةوةش بؤ اةوةا 
لةبةر دةستدايةش ر ةنطـة هةر ةشـةيةكى تـرت هـةبَيت لةبـةر دةسـتاش كةواتـة لـةناوةر ؤكا اـةم ثةيامانـةا كـة            

اةجنام اـين كردنـى اـةم    لَيرةدا هاتووةش دةست كارا كردنى كةليمةا اشاار لةطةَل مؤَلةتةكةياش بةاَلم بةدةر
ليذنةيةش تةنها لةسةر ثـةيامى وةزارةت اةوةسـتَيتش اةطـةر بةَلطةيـةكى لةدةسـت بـووش بـؤ اـةوةا اـةجنامى          
نةداتش ثاش اةوة بة مؤَلـةت نيـةش واتـة مـن برَيـَيس اةطـةر مؤَلـةتَيك اـةدةمش كةواتـة مـن بر يـار نـةدةم هـيَ              

دةمش اةوةية اةو بةراورد كردنة بةر استىش ر ةنطـة لةسـةر   شتَيكى تر نابَيتش ااخري شتين كة ايشارةتى ثَى ب



 86 

ااستى هةرَيمى كوردستان كَيشةيةكمان نةبَيتش بؤ منوونة كاتَيك كة با  لةوةزارةت دةكةاش بةاَلم سةرؤكى 
ثةرلةمان اةطةر بيهَينيتة سةر وردش وردا بكةيتةوة لة بةر َيوةبةرايةتيةكش ناحيةكش ياخود قا قاميةتَيكاش 

ةشَيكى زؤرا اةو هاوواَلتيانةش ر ةنطة نار ةزاييان هةبَىش تؤ ضؤن اريادةا اةو هةموو هاوواَلتية بـةراورد  كة ب
دةكةا بة يةك كة ش كةلةوانةية زؤر جار ميزاجى شةخسى خؤا حكـوم بـدات بةسـةر ايشـةكانى خؤيـداش      

 .رِةتيشى بكاتةوة لةبةر اةوةا قانونةكة ر َيطةا ثَيداوةش سوثا 
 :ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س

 .سوثا ش ر َيزدار ثة انش فةرموو
 :بةر َيز ثة ان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة كة قسـة لةسـةر اـةم دوو حاَلةتـة دةكـةينش مؤَلـةت بَيـت يـاخود ااطـادار كردنـةوة بـَىش طرنطـة لةسـةر              

رــاوفى مؤلًَــةت ضــية؟ش طــةر هــةبَيتش  رــاوفى هــةردوكيان بوةســتلش ضــونكة زؤر قســة كــرا لةســةراةوةا  
راوفى ااطادار كردنةوة ضية؟ش من لةضةند ر وويةكةوة اةمةوَيت ايشارةتى ثـَى بـدةمش كـة حاَلـةتى يةكـةمش      
من بؤخؤم كة قةناعةمت بةوة هةيةش مؤَلةت نةبَيتش بةقةدةر بةشى خؤم لةم ثةرلةمانةش كة دةورم هـةبَيت  

وةش بةشدار نةمب  لة دار شتنى ياسايةك كة تـةنيا بـؤ ياسـا بَيـتش قانونَيـك      لة دانانى ياسايةكةش طرنطة بةالمة
بة تةنيا بؤ قانون بَيتش اةطةر اَيمة اةم قانونةش اةطةر مؤَلةت بَيتش بةراوردا بكةين بةو اـةمرا واقاـةا   

ان بـة  قـانون دةركـةينش بـؤ اـةوةا خؤثيشـاند      12كة هةيةش اَيمة لَيرة لـة ثةرلـةمانش لـة جيـاتى قانونَيـكش      
مؤَلــةت بَيــتش ايمكــان نيــة بتــوانل ر َيطــة بطــرينش لــةو خؤثيشــاندانانةا كــة لــة ناكــاو و كتــوثر  و لــة ذَيــر   
ــاوخؤ لــة         ــةوربكةينش وةزارةتــى ن ــانين نيــة تةس ــةتَيكى ايســتيفزاز ر وو دةداتش وة ايمك ــريات و حاَل تةاس

مان  اةياتاتة سينش لةم حاَلةتـةدا  كة  اةطرَيتش بةثَيى اةم قانونة شةش  022حاَلةتَيكى وا بة جارَيك 
كة اةم دوو وةزعةش ايمكانى نةبووش من بةقةدةر اةوةندةا كـة ثةرلـةمان بـؤم طرنطـةش قانونَيـك بـؤ قـانون        
دةرنــةكاتش بةقــةدةر اةوةنــدةش بــؤم طرنطــةش وةزارةتــى نــاوخؤش حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان هةيبــةتى   

ى قـانونش بؤيـة لـةم ر وانطةيـةوةش مـن ثَيموايـة اـةبَى وةزيـرا         هةبَيتش دةسةاَلتى هةبَيت لة جَيبةجَى كردنـ 
ناوخؤش وةزارةتى ناوخؤش لة اَيمة سورتر بن لةسةر اةوةا كة مؤَلةت نةبَيتش ضونكة جةنابيان اـةزاننش كـة   
اةطـةر بـة مؤَلةتيشــةوة بَيـتش ايمكــان نيـة اــةوان ر َيطـة لــة مؤَلـةتى خؤثيشــاندانى بـَى مؤَلــةت بطـرنش لــةم         

ةوةش اةمة ر وويةكيةتىش مةفروزة وةزيـرا نـاوخؤش لـةمن زيـاتر داكـؤكى لـة نـةبوونى مؤَلـةت بكـات          ر وانطةي
لةناو قانونةكةش وةحاَلةتَيكى تر اَيمة باسى اةوة دةكةينش كة زؤر بامسان كردش كة كؤكل لةسةر اـةوةا كـة   

ار بامسـان كـردش جيـاوازا    خؤثيشاندان مافَيكى دةستووريةش اةبَى فةرقين بكةين لةبةينى اةوةاش كة زؤرج
ضية لة نَيوان مؤَلةت و ااطادار كردنةوةش كرؤكى جياوازا بةينى مؤَلةت و ااطاداركردنةوةش هةقى رةفزةش كة 
لة مؤَلةتاش تؤ هةقى رةفز دةدةيت بة وةزارةتى ناوخؤش يـان وةزيـرا نـاوخؤش كةاةمـة لـة اةسـَلش تـةواو دذو        

فَيكى دةسـتوورية كـة  بـؤا نيـة ر َيطـةا ىَل بطرَيـتش بـةاَلم اَيمـة         ثَي ةوانةا اةو مافة دةستووريةيةش كةما
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بةتةنيا وشةا مؤَلةتش هةقة دةستووريةكة اةخةينة ذَير ثرسيارةوةش ايريناا اةكةينـةوةش لةبـةر اـةوةا لـة     
اةساســاش قبــوَلى مةبــدةاى هــةقى رةفزمــان كــردووةش هينــى اــةو هةقــة دةســتووريةش لةدةســةاَلتى اــيرت           

تش حاَلةتَيكى تر كة من اةمةوَيت تةنيا مةخاوفَيكش وةكو بةر َيز وةزيرا نـاوخؤوش زؤربـةا   هةركةسَيكدا بَي
هاوكارامن باسيان كرد لة مةخاوفىش اةوةا كة اةطةر مؤَلةت نةبَيتش اةوةية كة اةطةرش وةكـو بـةر َيزيان كـة    

هـةردووكى دذا يـةك بَيـتش لـة     اَيستا ايشارةتيان ثَيى كردش كة اةطةر دوو خؤثيشاندان لة كاتَيكدا هةبَيتش 
حاَلةتى واشا اةطةر ر وويداش هةموو اةوانةا كة داكؤكى لةوة كـردووة كـة مؤَلـةت نـةبَيتش ااطـادار كردنـةوة       
بَيــتش قســةمان لةســةر اــةوة كــردووةش كــة ثرَينســيثى هــةبَيتش بــة منوونــة اةطــةر اةوكاتــةا كــة اــةَلَيلش     

مؤَلــةت نيــةش بــةاَلم لــةم حاَلةتانــةداش اليــةنى ثةيوةنديــدار  خؤثيشــاندان مــافَيكى دةســتووريةش ثَيويســتى بــة
دةتواتنَيت ر َيطة لة اةجنامدانى خؤثيشاندان بطرَيتش يةكةمش اةطـةر بـؤ هانـدانى اةجنامـدانى تاوانَيـك بـووش       
دووةمش اةطــةر دذا اــاين يــان نةتــةوةش يــان ر ةطــةزَيكى ديــاريكراو بــووش ســَييةمش اةطــةر كــات و شــوَينى            

ن ايرت كَيشةيةكى ىَل كةوتةوةش كةواتة تؤ مةبدةاى اةمةش يةكـةمش مةبـدةاى زةمانـةتى ثاراسـتنى     خؤثيشاندا
هةقــة دةســتوريةكةت كــردووة لــةناو قانونةكــةياش لةاليــةكى تريشــةوة ر َيطــةت لــةو راوةفانــة طرتــووةش كــة   

و شوَينةك نةطوجناو جةنابى وةزيرا ناوخؤو بةشَيك لة اةندامانى ثةرلةمان هةيانةش لةوةا كة اةطةر كات 
بَيتش يان اةطةر دذا ااينَيكى دياريكراو بَيتش بؤية مـن بـة تونـدا ديفـاي لـةوة دةكـةم كـة مؤَلـةت نـةبَيتش          

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار سةرطوَل خانش فةرموو
 :حسن يضا بةر َيز سةرطوَل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
راش اَيمــة بــؤ زؤر ديفــاي لــةوة دةكــةينش كــة ااطــادار كردنــةوة بَيــتش اــةو   بةر اســتى زؤر قســة لةســةر اــةوةك 

جياوازية جةوهةريةا كة اَيمة قسةا لةسةر دةكةينش مؤَلةت اةوةية كة مـةجاىل تيـا رةفـز بكرَيـتش لةبـةر      
 اةوةا اشاارةكة اةو مةجالةا تيا نيةش ااطادار كردنةوةيةش كة اةمة خاَلَيكى جةوهةرا جياوازيةكةيـةش زؤر 

جار اةوةم طوَا ىَل بووةش كة دةَلَيت جياوازا ضية لة بةينى مؤَلةت و اشااراش اةو جياوازية زؤر جةوهةريـةش  
ــمان        ــتش وة زؤريش ــةوة بَي ــادار كردن ــة ااط ــةين ك ــة داوا دةك ــةوةا اَيم ــةر ا ــةش لةب ــاَلَيكى طرينطيش ــةعنى خ ي

ةماكانى مـافى مـرؤظ و دةسـتووروش    جةختمان لةسةر اةوة كردةوةش كة اةمـة مـافَيكى دةسـتوريةش بـةثَيى بنـ     
بنةماكانش يةك خاَل هةية كة اَيمة وةكو ثةرلةمانش ثَيشرتين باسـس كـردش جـةخت لةسـةر اـةوة بكةينـةوةش       
اةبَيت اَيمة وةكو دةسةاَلتى ياسا دانانش ر َيزا دةستوور بطرينش كة بةرز ترين دةسـةاَلتةش بـةرز تـرين ياسـاش     

وةردةطرَاش لة دةستوورا باسى اةوة كراوةش كة خؤ ثيشاندان بـة ياسـايةك   كة ياسايةكانى تر لةوةو سةرجاوة 
ر َيك خبرَيتش كة اَيمة ياسايةك دادةنَيل بؤ ر َيكخستنى خؤثيشاندانش مةرج نية لةو ياساية كـة اَيمـة ومتـام    

دةطـراش مـادةم   بة ااطادار كردنةوة بَيتش زةمانةتى اةوة نةبَيت برَيَيى ياسامان بؤضيةش يةعنى زؤر طوَا لةوة 
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اشاار بووش مادةم تؤ جةختت لةسةر اـةوة كـردةوةش كـة بـة ااطـادار كردنـةوة بَيـتش كةواتـة تـؤ اـةم ياسـاية            
بؤضى دادةنَيىش ياسايةكة ر َيكخستنى كارا خؤثيشاندانةش بـةو ثرَينسـيثانةا كـة هـةموومان باوةر مـان ثَيـى       

َيــتش كةواتــة خــاَلى جةوهــةرا كــة اَيمــة وةكــو هةيــةش لةطــةَل د وكراســى بطوجنَيــتش لةطــةَل دةســتور بطوجن
ثةرلــةمانش وةكــو دةســةاَلتى ياســا دانــانش اــةبَيت اَيمــة خؤمــان ديفــاي لــةوة بكــةينش كــة ياســاكامنان لةطــةَل    
دةستووردا ناكؤك نةبنش اةو دةقة دةستووريةا كةبا  لـةو دةكـاتش كـة خؤثيشـاندان مـافَيكى دةسـتووريةش       

بكرَيـتش وة اةطـةر اَيمةباسـى اـةوةمان كـردش دةقَيكمـان تةسـبيت كـرد كـة بـة            لةبةر اةوة نابَيت ر َيطـرا ىلَ 
 .مؤَلةت بَيتش مؤَلةتين مةجاىل رةفزا تيايةش كةواتة اَيمة دذا اةو بنةماية وةستاينةوةش زؤر سوثا 

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار كاك برهانش فةرموو
 : بةر َيز برهان رشيد حسن

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 
اةوةندةي من طوَيس لـة موناقةشـات بـووش اةوانـةا كـة الطـري نـل بـؤ اشـاارش بـؤ ااطـادار كـردنش تـةنها يـةك               
ســةغةرةا قــانونى اةدؤزمــةوةش اــةوين اةوةيــةش كــة ر ةنطــة اــةو شــوَينة داواا مؤَلــةتى دوو خؤثيشــاندان   

ةكةا ايدارا يـان وةزارةت داوا بكـاتش   سةعاتش ي 04كرابَيتش اةوة قابيريى عيالج كردنةش كة اةكرَيتش ثَين 
برَيَيت شوَينةكةت بطوَيزةرةوةش وة بر يارةكةشى مولزةم بَيتش اةمة بة نيو دَير بة دَيرَيك لةو ياسـاية عـيالج   
دةكرَيتش هيَ سةغةرةيةكى قانونى ترش هيَ بؤشاييةكى ياسايى نيـةش كـة اشـاار بَيـتش ااطـادار كـردن بَيـتش        

بؤ ديفاي كردن لةوةا كة ااطادار كردن بَيتش يةكةمش واَلتى اَيمة بـةرةوة اـازادا    دواا اةوة موبةريراتى من
و كرانةوة دةضَيتش لةدةرةوة بةرثرسـةكامنانش خؤمـان شـانازا بـةو اازاديـةوة دةكـةينش ضـؤن اـةبَيت اَيمـة          

اى دةسـتوورا  لَيرةش لةطةَل ر َيزماش بدون تارييـقش سـنورا بـؤ دابنـَيلش دووة شـتش اةطـةر اَيمـة باسـى مـةباد         
زؤر بة وازحى هاتووةش اةَلَى كة قانون دةردةضَيت بؤ اةوةا خؤثيشاندان ر َيك خبـاتش   46اةكةينش لةمادةا 

نابَيت تةقيدةكة نةبَيت بة جةوهةرا هةقش جةوهةرا هةقةكة اةوةية هةموو كةسَيك مافى هةيةش دووةمش 
بَيـتش هـةموو اةنـدام ثةرلةمانـةكانش هـةموو      من بـر وام وايـة كـة مـن ديفـاي لـةوة دةكـةم بـا ااطـادار كـردن           

خةَلكَيكى بـة ويـذدانلش خـةَلكَيكى اـازادا خـوازينش دَلنيـام هـةمووان اـازادخيوازن و اـةوانين بر وايـان بـة            
اازادا هةيةش بةرطرا لةوة دةكةن كة ااطادار كردن بَيتش سَيهةم نوقتةش كةمن بـةرطرا تيـا دةكـةمش اةوةيـة     

بكـةاش لـة مـديرَيكى وةحـدةا ايـداراش قا قـام بَيـتش يـا مـدير ناحيـةبَيتش رةنطـة            اةطةر تؤ داواا مؤَلـةت  
هةندَيك اريباكى تيا بَيتش ر ةنطة زؤربـةا خؤثيشـاندانةكانش لـة قـةزاو ناحيـةكانا بـؤ كـةم و كـور ا ايـدارا          

كةيان بكـةنش  بَيتش ااو كارةباو اةمانـة بَيـتش ر ةنطـة ر َيطـة نـةداتش ر ةنطـة اـةوانين بـَين هـةر خؤثيشـاندانة          
حاديسةا ىَل بةكةوَيتةوةش باشرت نية ااطـادار كردنـةوة بَيـتش نـةوةكو مؤَلةتـدان؟ش دواا اـةوة اـةو تةرحـةا         
اَيمة تةقد مان كردووةش كة ضةندان خاَلةش وةكو بـةديريَيك بـؤ بر طـةكانى يـةكش دووش سـَىش لـة مـاددةا دووش        
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ر ؤذ ثــَين خؤثيشــاندانةكةش دةســت ثَيــك و كؤتــايى  ااطــادارا يةكــةا كــارطَير ا و وةزارةتــى تيايــةش ضــةندان
شوَينى خؤثيشاندان ديارا دةكاتش اةطةر ااطادار كردن بَيتش كـاتى دةسـت ثَيكـردن و كؤتـايي هـاتنى ديـارا       
اةكاتش اةو زانياريانـةا ثَيويسـتة ليذنةكـة بيـدات بـة فـؤرمَيكى زانيـاراش لـةالا يةكـةا ايـدارا وةزارةتـى            

ااماجنى خؤثيشاندانةكةشى ديارا دةكاتش بؤية مـن داوا لـة هـةموو بـةر َيزان دةكـةمش      ناوخؤ ثر ا دةكاتةوةش 
 .بةر استى هةموو اازادا خوازينش بةرطرا لة ااطادار كردن بكةينش نةوةك مؤَلةتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نش كة بة مؤَلةت بَينتش كةرةمكةنر َيزدار كاك امساعيلش فةرمووش اَيستا اةو بةر َيزانةا كة ديفاي لةو دةكة

 
 :سايد حممد بةر َيز امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشرت باسس كردش ومت مادةم هاوواَلتى مافى اةوةا هةيةش هةقَيكى دةسـتوورا خؤيـةتى كـة ر َيطـةا ثـَى      

بَى ر َيكبخرَيـتش دةبَيـت   بدرَيت خؤثيشاندان بكاتش لة هةمان كاتيشـدا هـةر بـة دةسـتوورش دةَلـَى بـة ياسـا اـة        
حكومةتين مافى اةوةا هةبَيتش ثشتيوانى لة خةَلكى تر بكاتش ضونكة خؤ هةموو خةَلك بةشدارا لة خؤ 
ثيشاندان ناكاتش اليةك خؤثيشاندانةكةش اةا اليةكةا تر كَى ثشتيوانى ىَل بكاتش بةتةاكيد اةبَيت حكومةت 

لةبةر اةوةا اَيمة اةو خوشك و برايانةا كة لَيى دةترسـَيلش  بَيتش لةبةر اةوةا ثَيويستة بة مؤَلةت بَيتش 
تةنها لةوة اةترسَيل كة يةكة ايداريةكانش يـان وةزيـر يـان هةريـةك لةوانـةا كـة مؤَلـةتى بةدةسـتة ر ةتـى          
بكاتةوةش اَيمة لةسةرةتادا ثرَينسيثةكامنان بؤية داناش دةَلَين هـيَ كةسـَيك بـؤا نيـة ر ةتـى بكاتـةوةش مةطـةر        

 لــة حالــةتَيكى كــة زانياريــةكى اــةمنى لــة واَلتــدا هــةبَيتش خةبــةر َيك دَيــت بــؤ حكومــةتش بــؤ دةزطــا     اــيال
اةمنيةكانش كة اةمر ؤ مةعريوماتَيك هاتووةش كة ر ةنطة تةاسـري لـة ر ةوشـى اـةمنى واَلت بكـاتش بـارا اـةمنى        

كة اةمر ؤ مةعريومامتان هةيةش لةوةا كة واَلتةكة تَيك ب َيتش ايال لةو كاتانة دةتوانَيت ر ةتى بكاتةوةش برَيَى كا
ر ةنطة بةيانىش مةسةلةن دوَينَى اَيمة منوونةمان لةبةرضاوةش دوَينَى سةيارةيةك داخريـى واَلتـى خؤمـان بـووش     
لة سةيتةرة لَيرة طـرياش سـةيارةيةكى موفخخـة داخريـى واَلت بـووش اةطـةر بهاتبـاو لـة عـةينى كاتـدا ااطـادارا            

ــةوةش ر َا  ــةش      حكومــةت كراباي ــاندانةكة بواي ــاو خؤثيش ــى ن ــةيارة داخري ــةو س ــةش ا ــدا هةبواي ــة واَلت ــةك ل ثَيوان
تةقينــةوة بوايــةش اةوكاتــة ر ةنطــة بةســةدان كةســى تَيــدا دةضــووش كــَى تَيــدا بةرثرســيار دةبــوو؟ش بةتةاكيــد  
حكومةتش لةبةر اةو سةبةبانة من بؤية داكؤكى لـةوة دةكـةم كـة بـة مؤَلـةت بَيـتش حكومـةت مؤَلـةتى اـةو          

 .خؤثيشاندانة بداتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رَيزدار عمر هةورامىش فةرموو
 :بةر َيز عمر صديق حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اةمر ؤ خؤش بةختانةش لة ثةرلةمانى كوردستان لةخوىل سَييةمش موناقةشـةا ثـر ؤذة ياسـايةك دةكرَيـتش بـؤ      
ــةكَيك لــة مافــةكانى ســةرةت   ــردووا    ر َيكخســتنى ي ــى ر اب ــةكانى يةكــةم و دووةم ــرؤظش هــةروةكو لــة خول اي م

ثةرلةمانى كوردستانش ذمارةيةك لة مافةكانى هاواَلتيانى كوردستان بـة ياسـاي ر َيكخرابـووش مـن لـةثاش اـةو       
طفتوطؤ زؤرةا كة لة ليذنةكانش لةاليةن ثةرلةمانتارانى بةر َيزش طوَا طرتنمان لـة نوَينـةرانى ر َيكخراوةكـانى    

مةَلطةا مةدةنىش طوَا طرتن لة خةَلكانى ثسثؤر ش طوَا طرتن لة تواناو تاقةت و ويستى حكومةتى هةرَيمى كؤ
كوردستانش طةيشتمة اةوة قةنةعةتةا كةوا مافى خؤثيشاندانش بة مؤَلةت بَيتش بؤضى؟ش مؤَلةتةكة بؤ اةوة 

ةتةكة اةوةندةا كـة مـن لـة بر طـةا     نية كة تؤ ما  بةو كةسة بدةا كة اةو مؤَلةتةا هةبَيتش نةخَيرش مؤَل
ياسايةكان بؤم دةركةوتووةش بؤ اةوةية كة كاتىش شوَينىش غةرةزو هةدةفةكةا ثـَى ر َيـك خبرَيـتش نـةوةك كـة      
تؤ مافةكةا بةو مؤَلةتة ثـَى بـدةاش نـةخَير ضـونكة لةسـةرةتاوةش هـةروةكو لـة اةسـبابى موجيبـةش وة اـةو           

ان كـردش كـة مادديـةك ايزافـة بكرَيـتش اامـاذة بـةوةكرا كـة اةمـة          ضةند بـةر َيزةش ثَيشـرت ايقترياحـى اـةوي    
مافَيكى سةرةتايي هةر هاوواَلتيةكى كوردستانةش كة بةكارا بهَينَيتش لةبةر اةوةا وةكـو مـا ش اَيمـة اَيسـتا     
لَيرة اةو مافة نادةين بة هاوالتيانش وة حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتانش وةزارةتـى نـاوخؤوش وةزيـرا نـاوخؤش       

َيز بةرثرسى يةكة ايداريةكانش لة داهاتوو اةو مافة نادةن بة هاواَلتيـانش بـةَلكو لـة ر َيطـةا مؤَلةتةكـةوة      بةر 
بؤ كاتش و بؤ شوَين و بؤ غةرةز و هةدةفةكةيان بؤيان ر َيك دةخاتش اةوة خاَلَيكش خاَلَيكى ترش اَيمة هـةر لـة   

دةسةاَلتةيان هـةبَيتش بـة كـةيف و ميزاجـى خؤيـانش      اَيستاوة طومان نةكةينش لةوةا كة اةو بةر َيزانةا اةو 
هــاتووةش  15دةســةاَلتةكانيان بــةكار بهَيــننش نــةخَير هــةر لــةم ثــر ؤذة ياســايةش لــة مــاددةا ثَيشــنيار كــراوا   

اةحكامةكانى اةم قانونةش اةبَى مةجريسى وزةراش جيهاتى مةعنى ثَيوةا ثةيوةنديدار بـنش جيهـاتى مـةعنىش    
سى يةكة ايداريةكاننش اةو كةسةرا كة خؤثيشاندان دةكاتش وة خةَلكَيكين كة دذا وةزارةتى ناوخؤش بةرثر

خؤثيشاندان دةكرَيش بؤيـة ض بـةر َيز وةزيـري نـاوخؤش ض بـةر َيزان بةرثرسـى يةكـة ايداريـةكان لـة داهـاتووش           
َيكين ناتوانن لة دذا اةحكامةكانى اةم ياسـايةش مومارةسـةا سـولتةو سـةالحيةتى خؤيـان بكـةنش لةحاَلـةت       

اةطةر كراش اةوا اـةو سـةالحيةتةا اـةوانش لـةذَير ضـاودَيرا رةقابـةا زاتـى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان           
اةبَيتش رةقابةا ثةرلةمان دةبَيـتش رةقابـةا ر ؤذنامـة دةبَيـتش رةقابـةا مونـةزةماتى غـري حكـومى دةبَيـتش          

ــةوةا كــة      ــةبوو ل ــةيةك ه ــةر كَيش ــتش اةط ــتى دةبَي ــةذَير رةقابــةا ر اا طش ــرا   ل ــةو اليةنانــةش خ ــةنَيك ل الي
دةسةاَلتةكانى خؤيان بةكارهَيناش دةتوانرَيت طريةيى بكرَيت لـةوةش لةر َيطـةا ضـاودَيريةوة موتابةعـة بكرَيـتش      
زياتر داواا لَي ثرسينةوةيان ىَل بكةينش لةبةر اةوةا با اَيمة هةر لة اَيستاوةش طومانى اةوة نةكةينش برَيـَيل  

ر دةهَينرَاش نةخَيرش بةثَيى اةحكامةكانى اةم ياسايةش زؤر قةيدو بةند دانراون بـؤ  خرا  دةسةاَلتةكان بةكا
اةو كةسانةا كة اةو دةسةاَلتانةيان هةيةش دةسةاَلتةكةين ديارة حةسر كراوةش تةنها بؤ كاتش شوَينش غةرةز 

اماذةيـان ثَيـى كـردش    لة اةجنامدانى خؤثيشاندانةكةش نةك بؤ مافةكةيـةش وة هـةر وةكـو هاوكـارامن بـةر َيزان ا     
ذمارةيةكى زؤر لةو ياسايانةا كة لة ثةرلةمانى كوردستان دةرضوونش تايبةت بة مافة اابووريةكانش تايبـةت  
بة مافة كؤمةاَليةتيةكانش سياسيةكانش بؤ اةوة بووة كة مافة سةرةتاييةكانى مرؤظى تيا دةسـتةبةر بكرَيـتش   
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ــةت بــووةش ض لةمافــة اابووريــةكانش ض لةمافــة   دةســتةبةرين كــراوةش بــةاَلم هةنــدَيكيان ثَيويســ  تيان بــة مؤَل
كؤمةاَليةتيــةكانش ض لــة مافــة ســةرةتاييةكانش بؤيــة مــن اَيســتا وةكــو هــةموو اــةو بةر َيزانــةا تــرينش لــةو    
قةنةعةتةدام كة اةو مافـةش بـة مؤَلـةت بَيـتش وةكـو اـةوةا كـة لـة اةحكامـةكانى اـةم ياسـاية هـاتووةش زؤر             

 .سوثا 
 :ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .ر َيزدار زؤر سؤزان شةها ش فةرموو
 
 

 :بةر َيز سؤزان شةها  نورا
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة اَيمة لة سةرةتادا ومتانش با لـةم ياسـايةدا كؤمـةَلَيك برَيـَيل مـةبادئ جـَيطري بكرَيـتش بـؤ اةوةيـةش يةكـةمش           
َيتش اـةوةا لـة دواا اـةوةوة دَيـتش بؤيـة اَيمـة       دةرا خبةين كة اـةم ياسـاية لةسـةر ض مةبـدةاَيك دادةر َيـذر     

داوامشــان كــردش لــة ثَيشــا جــارَا بــا اَيمــة بــة ماددةيــةا دووةمش مةبدةاــةكان دةنطــى بــؤ بــدةينش دواا اــةوة  
ــةوةا كــة             ــةر ا ــلش لةس ــةر موتــةفق ب ــةموومان اةط ــةش ه ــى اــةم مةبدةاان ــةر اةساس ــر لةس ــانى ت ماددةك

يةش و نابَيت ر َيطة لة بةكار هَينانى بطريَيتش كاتَيك كة دةَلَيىش بؤا خؤثيشاندانش مافَيكى سروشتيةو دةستوور
نية اةو كةسةا كة لة وةحدةا ايداريةش ياخود وةزيرةش هةروا بـةبَى سـةبة ش بـةبَى هـيَ موبـةريرةك ر َي      

لـة  طرا بكاتنش لةوةا كة مؤَلـةت نـةدات بـة خؤثيشـاندانش لةثَيشـا اَيمـة وتومانـة بـؤا نيـة ر َيطـة بطريَيـت            
خؤثيشاندانش كةواتة بةر َيز وةزيرا ناوخؤش لةطةَل رةايسى وةحدة ايدارييةكانش دةزانن اةم ياسـاية لةسـةر   
ض مةباداَيك دار َيذراوةش هةروا ناخيةنة نـاو مـةزاجى شةخسـيةوةش اةسـبا  وةاةطـةر اةسـبابةكة قةناعـةتى        

؟ بـؤ اـةوةا اةمـةت بـؤ ضارةسـةر بكـاتش       بةرامبةرةكةا ثَى نةهَيناش اةوةتا دانراوة تـؤ هانـا بؤكـوَا دةبـةا    
دةبَيت لةماوةا ضةندا اةم كَيشةية ضارةسةر بكرَيت؟ بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانش مـن نـازامن يـةعنى اَيسـتا     
اةطةر ااطادارا بَيتش مةعناا اةوةية اازادا خوازيةوش اةطةر بة مؤَلةت بَيـتش مـةعناا اةوةيـة كـة اـازادا      

كة بةالمةوة زؤر طرن  نيةش يـةكَيكى تـر تـةعرييقى ىَل بـداتش بـةاَلم اةطـةر        خوازا نيةش با اةم منوونةيةشس
ــةا         ــةكرَا لةجَيط ــلش ا ــةزار كةس ــةند ه ــةرا ض ــةمان نوَين ــلش هةريةك ــة دادةنيش ــة ك ــةم ثةرلةمان ــة ل اَيم
خؤمانةوة قسة بكةينش اةطةر لة ثَيشا ايزن وةرنةطرَينش اةطةر نيزامَيك نةبَيتش شوَينَيك نةبَيتش جـةنابت  
نةبيت ر َيطةمان ثَى بدةاش اةتوانل هةموو كةسَيك لة شوَينى خؤيةوة قسـة بكـات وش اـةو حاَلةتـة دروسـت      
دةبَيتش كة ناتوانى جةلسـةكة ايـدارة بكـةاش اـةا ض جـايش بةشـةرت اَيمـة هـةموو اةنـدامى ثةرلـةمانل و           

كردنةوةيــةكش نــازانى لــةم نوَينــةرا خــةَلكلش اــةا ض جــاا تــؤ كؤمةَلــة خــةَلكَيكش هــةر تــةنها بــة ااطــادار   
ــةنش           ــة بك ــةت اةم ــةبَى مؤَل ــيةش ب ــةتيان ض ــة ني ــازانى اةمان ــاداتش ن ــى ر وو ن ــى ر وو دةداتش ض ــةدا ض حاَلةت
خوانةخواســتة زةرةرا ىَل بكةوَيتــةوة بــؤ كوردســتانش مــن يــةك ثرســيار دةكــةمش اــاخؤ اَيمــة لــة بــةريتانيا    
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ــرَيش     ــيةكان دادةن ــةدايكى د وكراس ــرينش كةب ــى ت ــةش    د وكراس ــيان ني ــتوورا نوسراويش ــةوان دةس ــونكة ا ض
اةوةنــدةيان ســيقة هةيــة بةيــةكرتاش نــةيان نووســيوةتةوةش بــةدةم نــةقل بــووةش لــةدواا اــةوةا كــة لةســاَلى 

داش ياســايةكيان دةركــردووةش بــؤ مــةناى جةر ــةا مونــةزةمش كةلــةوَا هــةبووةش لةطــةَل موحارةبــةا  0225
دووةش لــة دواا دةركردنــى اــةو دوو ياســايةوة هــاتون بــؤ ياســاي دوو ياســايان دةركــر 0226اريهــا  لةســاَلى 

خؤثيشاندانش كؤمةَلَيك شوَينى ديكةيان ايزافة كردووةش جاران لة ياساكةا ثَيشوويانةش تةنها دووش سَى شوَين 
بؤيان نةبووة خةَلك ب َيتة بـةردةمى موزاهـةرة بكـاتش اـةوين قاعيـدةا عةسـكةرا بـووةش لةطـةَل شـوَينى          

لةدواا اةوةا اةو دوو ياسايةيان دةركردش لةسةر اةو وةزعةا كة هاتؤتة ثَيشـةوةش ترسـى اريهـا     نةوةواش 
وش ترسى جةر ةا مونةزةمةش هاتوون ضةند شوَينَيكى تريان ايزافة كـردووةش جةنـةرةىل ثؤرتيكـةَل اَيريـاش     

قـةرا رةاـير وزةراا   يةعنى ض شوَينَيكى سياسىش كة عام بَيـتش باسـى اـةوة دةكـاتش داونيـن  سـرتين ش مة      
و اـَيس   15لَييةش ثةَلة  اؤ  وَير منستةرش اةوةا كة ثةرلةمان و حكومةتى لَييةش هةردوو قاعيدةا اـَيس  

ش هَيناويانة مةنايان كردووةش بةياسـا اـةَلَى نابَيـت ب ـيتة بـةردةمىش بةياسـا مـةنايان كـردووةش اةمةيـة          16
مؤَلـةت لـة خؤشةويسـتيمة بـؤ خـاكى كوردسـتانش بـؤ         ر َيكخستنةكةش بؤيـة مـن ديفـاي كـردمن لـةوةا كـة بـة       

هاوواَلتيانش بؤ اةوةا سبةا ر ؤذَيش لةبةر اةوةا من بة عاتيفة ناجووَلَيمةوة لةطةَل اةم مةسةلةيةش من بة 
كيريــؤ طراميــةوة  45دوور بينــى اــةوةا كــة كةســانَيك هــةبنش وةك ضــؤن اــةمر ؤش دوَينــَىش بةســةيارةيةكى    

اسايشـى اَيمـة تَيـك بـدةنش لـة حاَلـةتَيكى واداش بـَين كارةسـاتَيك خبـووَلقَيننش لـة ر َا           ويستيان بَينش اـةمن و ا 
ثَيوانَيك كة كة نيةتةكةيان زؤر ثاكة لَييش داواكارييةكي زؤر ااساييان هةيةش بؤية لة خؤشةويستيس بـؤ اـةو   

 .خاك و نيشتمان و هاووآلتيانة من لةطةَل مؤَلةتدام
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار شَيروان حةيدةريش كةرةمكةر 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوشك و براياني بةر َيزمش اةنداماني ثةرلةمانش ديارة اةو قسانةي من دةمويست زؤربـةي زؤري كـراش بـةآلم    

ازي بةوة دةكـةم كـة لـة نـاو     من اةور ؤ شان/ من تةركيز لةسةر يةكش دوو نوقتة دةكةمش خاَلي يةكةم اةوةية
ثةرلةماني كوردستان بؤ يةكةم جار ياسايةكي حةزاري موناقةشة دةكرَيش بؤ جةماوةري خةَلكي كوردستانش 
بؤ ميريريةتةكةمانش بؤ اةوةي اَيمة شانازي بةو ياساية بكةينش ب ينة ر َيز اةو وآلتانةي كة ياسايةكيان هةيـة  

كة  نكوَلي لةوة ناكـات لـة نـاو اـةو ثةرلةمانـةش كـة اـةو        / ي دووةمبؤ خؤثيشاندانش اةوة خاَلي يةكةمش خاَل
خؤثيشاندانة مافَيكي دةستووريةش كةسين نكوَلي نية لة ناو اـةو ثةرلةمانـة كـة ثَيويسـتة خؤثيشـاندانةكة      
بة ياسـا تـةنزيس بكـرَيش تـةنها و تـةنها اـةو دَلـة ر اوكَييـة هةيـة و اـةو مةترسـيانة هةيـةش بـةر َيزان اةطـةر               

سةلةي تةعةسو  بَي لة ايستيامالي حةقش ض بة نيسبةت وةزير؟ ض بة نيسـبةت وةحـداتي ايـداري؟ بـة     مة
قةناعةتي من اةو تةعةسـوفة ر َيطـاي ياسـايي خـؤي هةيـةش قـةراري وةزيـرين خـازعي ر ةقابـةي قةزااييـةش           
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بـةيين وةزيـر و   قةراري ر ةايسي وةحدادتي ايدارين خازعي ر ةقابةي قةزااييـةش كـة قـةزا دةبَيتـة حةكـةم      
بــةيين اــةو كةســانةي كــة ويســتوويانة خؤثيشــاندان بكــةنش يــان يةكــة ايدارييــةكانش جطــة لــةوةش اةطــةر   
مي وةري هةموو قسةكان لَيك بدةيةوةش هـةموو اـةو قسـانةي كـة دةكـرَيش دةمانـةوَي بتـوانل بـة باشـرتين          

كي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتانةش  شَيوة خزمةتي خةَلكي خؤمان بكةينش ثاراستين نيزامي عام يةك لة اةر
ــت؟ ض        ــي بَي ــدي سياس ــ ش ض بةرذةوةن ــدي طش ــتين ثةرذوةن ــة ثاراس ــةعناي اةوةي ــام م ــي ع ــتين نيزام ثاراس
بةرذوةندي اييتيماعي بَي؟ ض بةرذةوةنـدي ايقتيصـادي بـَي؟ ثاراسـتين اـادابي طشـتين اـةو دابوونةريتـة         

ديفاعيشي لَي دةكـاتش بؤيـة بـة قةناعـةتي مـن مؤَلـةت        ر ةسةنةية كة ميريريةتي اَيمة شانازي ثَيوة دةكاتش كة
وةرطرتن بتةو كردني اةو خاآلنةية كـة خزمـةتي خـةَلكي خؤمـان دةكـات و خزمـةتي نيزامـي عـام دةكـاتش          

: سيستةمي حوكمر اني اَيمة دةكاتش بةآلم بةداخةوة من اَيستا دةبينس هةندَي دةن  كة لَيرةدا هةيـةش دةَلـيَ  
حوكمر اني كرايةش قةت باسي دكتاتؤريـةت نـةكراوةش قـةت باسـي مشوليـةت نـةكراوةش        ساَلةي( 18)هةتا اةو 

اَيستا بؤ مؤَلةت وةرطرتنَيك يان بؤ مؤَلةت وةرنةطرتنَيك باسي اةوة دةكـرَيش كـة ر ةنطـة وةصـف بكـرَي بـة       
ر ةمسـي   مشوليةتش يان قيا  بكرَي بة نيزامي مشوليش لةسةر اةو اةساسة مـن لةطـةَل اـةوةدام كـة مؤَلـةتي     

 .وةربطريَي بة ثَيي اةو بر طانةي كة لة ياساكةدا هاتووةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار عمر عبدالرمحنش كةرةمكة
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عريي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كردنـةوةش بامسـان لةسـةر كـردش دانـي اييـازة        مةسةلةي داني اييازةش مؤَلةت لة خؤثيشاندانة ياخود ااطادار

ايريتيزاماتَيكي ياسايي لةسةر شاني حكومةت و دام و دةزطاكاني حكومةت دروست دةكاتش داني اييازة قبوَل 
و اييابَيك كة لة بةيين اةو كةسانةي كة هةَلدةسنت بة خؤثيشاندان و اةو جيهةتـةي كـة مؤَلةتةكـةي ثـَي     

اية جؤرة هةيبةت دانَيكة بة موتةزاهريينش ر َيك و ثَيك كردني اةو كةسانةية كة دةداش داني اييازة من ثَيمو
خؤثيشاندانةكة دةكةنش بنـةماي تايبـةتي ياسـايي بـؤ دادةنـَيش ثارَيزطـاري دةكـاتش اةطـةر مؤَلـةت نـةداش مـن            

جـةنابي  ثَيمواية حكومةت تووشي اي راجي دةبَيتش بةآلم بة داني مؤَلةت من ثَيمواية وةزيري موختـةصش  
وةزيــري داخرييــة دةبَيتــة هاوكــاري خؤثيشــاندةرانش دةبَيتــة يارمةتيــدةرش دةبَيتــة ااســانكاري بــؤ كارةكانيــان  
بةوةي كة اةمن و ااساين و هدوايان دةثارَيزَيش هةر لة ثؤليسي تايبةتييةوةش هةر لة اامادةكردني ثؤليسي 

يانةي شور تةي مرورش اةوانةي كة دةتوانن ر َيطة ااطر كؤذَينةوةش هةر لة اامادةكردني ايساا  و اةو ثَيويست
و بان و كاروبارةكاني اةو خؤثشاندانة ر َيك خبةنش داني اييازة بـة طـوَيرةي ياسـا اَيمـة دةبـَي كـاري لةسـةر        
بكــةينش اةطــةر بطــةر َيل اَيمــة دةســتوورمان نيــةش تــا اَيســتا ثرؤذةيــةكمان هةيــةش بــة واقيــ  دةبــَي هــةموو   

ضوارضَيوةي دةستووري عرياقيدا بَيش ناكرَي اَيمـة لـة دةسـتووري عرياقـي ب ـينة دةرةوةش       ياساكاني اَيمة لة
تةحةكومي تَيدا دةكاتش لةو مةسـةلةية ياسـاكامنان   ( 142)و ماددةي ( 101)اةطةر ضووينة دةرَي ماددةي 
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دةكـاتش   كاري خؤي ثـَي نـاكرَيش دانـي اييـازة وةكـو عـةرزم كـردنش ايريتيزامـاتي سـةر شـاني حكومـةت زيـاد            
مةصريةحةتي اةو كةسانة دةثارَيزَي كة خؤيان ثيشان دةدةنش بة هـةموو شـَيوةكانةوة لـة بابـةتي تـةعويز و      
لــة بابــةتي هــةموو ناحيــة جــةزااي و عقوباتيــةكانش اةطــةر هــةر ثؤليســَيك كــارَيكي خــرا  بةرامبــةر بــة     

ر دةبـَي تـةعويزاتي هـةموو اـةو     خؤثيشاندةران بكاتش بةرثرسيارَي  هةَلدةطرَيش وةزارةتـي داخرييـةش ناضـا   
زرةرانة بداتش اةوة لةاليةكش اةطةر بَيت و با  لةوة بكرَيـت بـة تـةنيا ااطـادار كردنـةوةش ااطـادار كردنـةوة        
ناضَيتة بابَيكي قانوني قبول و اييابي لة بةيين وةزيري موختةش يـان سـةرؤكي وةحـدة ايدارييـةكانش لـة      

ــوديري ناحيــة و قا قــام و ثارَيزطــاش ل    ةطــةَل خؤثيشــاندةراندا بَيتــة ديش اــةو كاتــة حكومــةت تووشــي       م
اي راجيةك دةبَي بةر اي منش مواةسةساتي دةوَلةتي حكومةتي كوردستان تووشي اي راجي دةبَي بةوةي كة 
ــرة      ثارَيزطاريــان بكــاتن لــةوةي نــةيتواني كاروبــاري ياســاكةيان بــؤ جَيبــةجَي بكــاتش بــةآلم شــتَيك هةيــة لَي

 بة ااشكرا لةسةري قسة بكةينش اَيمة بؤضي لَيرة ب ل جةنابي وةزيـر ر ةفـزي تةَلـةبي    هةموومان بةر اس 
موزاهةرةكة بكات؟ ر ةفـزي تةَلـةبي اييازةكـة بكـات؟ اـةي بـؤ بـؤ اـةوة نةضـل موافةقـةتي لةسـةر بكـات؟             

ت و اَيمـة  بـر ؤين لـة قانونـداش اةطـةر بيَـ     ( سبوء النيبة  )موحتةمةلة موافةقةتيشي لةسةر بكاتش بؤ اَيمة بـة  
بةرااةتي ز مةيةش اةصَل حوسن نيةيةش خؤ اةطةر هاتو جـةنابي  ( األ س)قانونَيك حيسابي لةسةر بكةينش 

وةزير ر ةفزي تةَلةبةكةشي كردش لة ياساكة ر َيطاي ياسايي بؤ دانراوةش قةرارةكةي وةزير قةتاي نيةش دةضَيتة 
ش نابَي بؤ اةوان سواي نيةمان هةبَيش نـابَي ثـَين    بةردةم هةييةيةكي قةزاايش اةو هةييةتة قةزااية اَيمة

نيةمان هةبَي بةرامبةر بة كارمةنـداني وةزارةت   ءاةوة بكةوين كة بة هةمان شَيوة بر ؤينش بؤ اَيمة اةو سو
و دام و دةزطاكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستانش دواي اةوة اةو برادةرانةي كة لـة ناحيـةكانش لـة قـةزاكانش     

انداش اةوانة هةمووي لة ر َيطاي هةَلبذاردنةوة بة دةنطي خـةَلك دةضـنة اـةو شـوَينانةش بـة واقيـ        لة ثارَيزطاك
اةوانـة نوَينـةراني خـةَلكنش اـةوة تـةنيا اـريادةي تاكــة كةسـَيك نيـةش بةرامبـةر بـة اـريادةي خـةَلكش اةوانــة             

ة خازياي تـوروقي تةعنـةش كـة    ناتوانن تةنيا بؤ خؤيان بر يار لةسةري دةركةنش هةموو بر ياري اةو برادةران
توروقي تةعنين بَيتش اَيمة ثَيويست ناكات شك لة وةزيرين و لة مودير و لة قا قام و لة مةجرييسي قةزا 
و لة حاكمةكان و لـة هـةموو كةسـَي بكـةينش خـؤ اةطـةر اـةو شـكةمان هـةبَي بةر اسـ  ايشـةكامنان نـار وات             

ار بـَيل و بـر ؤينش ايشـاار بـة بـَي ايريتيزامـةش هـيَ اياتيزامـاتي         بةر َيوةش بةآلم اةطةر بَيت و تةنها بة ايشـا 
ياسايي تَيدا نيةش ايشاار يةعين ااطادار كردنةوةيةش اةطةر موافةقةتين بكات يان نةكاتش ايشـاار دةكرَيـتش   
لةبــةر اــةوة مــن هاوكــاري اــةوةمش لةطــةَل اــةوةدام كــة مؤَلــةتي تايبــةتي لــة دام و دةزطــاي تايبةتييــةوة بــؤ  

 .يشاندان دةطؤر َيش سوثا خؤث
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا ش بةر َيزان اَيستا اةو بابةتة زؤر زؤر بة تَير و تةسةل طفتوطـؤي لةسـةر كـراش طفتوطـؤي زؤر بـة      
سوود بووش زؤر ش  جوان ثَين ضاو خراش نةتييةي دَلسؤزي يةكة يةكةي اَيوةي بةر َيزةش بؤ اةوةي شتَيكي 

ش هةر كة  بة ثَيي قةناعةتي خؤي واي ثَي باشرتة جَيطةي ر َيزة ر ةايةكةتانش اَيستا دةخيةينة باش دابندرَي
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تـةنها بـة ااطـادار كردنـةوة بَيـتش خؤثيشـاندانش تـةنها        : دةنطدانةوةش اـةو موقتةرةحـةي هـاتووةش كـة دةَلَيـت     
كاية دةسـت بـةرز بكـة ضـونكة     ايشاار بكرَيتش دةخيةينة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكات؟ ت

اةوة موقتةرةحة هاتووةش لةطةَل اةصرَيي مةشرووعةكة نيةش كَي لةطةَل اةوةية تـةنها بـة ايشـاار بـَي تكايـة      
 54كة  لةطةَلة كة تةنها بة ااطـادار كردنـةوةش بـة ايشـاار بـَيش كـَي لةطةَلـدا نيـة؟          35دةس  بةرز بكات؟ 

ر ةايةكةي تر سةركةوتش اةو موقتةرةحة وةرنةطرياش اَيستا لَيذنـةي  كة  لةطةَلدانية بة ايشاار بَيتش بؤية 
 .ياسايي فةقةرة فةقةرة وةرة سةريش لَيذنةي ناوخؤ كةرةمكة

 
 

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش دووش سـَي لـة   لَيذنةي ياسايي وةآلمي خوشك و برا اةنـدام ثةرلةمانـةكاني دايـةوة لةسـةر طفتوطـؤي ثَيشـرت      
اةندام ثةرلةمان ثَيشنياري اـةوةيان كـرد كـة خـاَلي شـةش لـة اةصـرَيي ثرؤذةكـةي ضـوار لَيذنةكـةدا زيـادةش            
سةبارةت بة وةزير بؤي هةية هةموويان هةندَيك لة دةسةآلتي كة بة ثَيي حوكمةكاني اةو ياساية ثَيـدراوة  

لَي دةكةم كة شةشةم البربَيـتش هـةر لـة مـاددةي      بيداتش وتوويانة اةوة زيادة و دووبارةيةش منين ثشتيواني
وةزير دةسةآلتي مؤَلةتي خؤثيشاندان يان كؤبوونةوةي طش  هةيـة  : دووةم هاتووة دةَلَيش خاَلي يةكةم دةَلَي

وةزيـر  : اةطةر لةسةر ااس  هةرَيس بَيتش مـن ثَيشـنياري اـةوة دةكـةم اةوةشـيان بـة شـَيوةيةكي تـرش برَيـَيل         
خؤثيشانداني سةرانسةري هةيةش ضونكة نـاكرَي تـؤ دةسـةآلت بدةيـة مـودير ناحيةيـةكش        دةسةآلتي مؤَلةتي

بدةية قا قامش بةآلم نةيدةية وةزيـرش وةزيـرين دةسـةآلتي خؤثيشـانداني سةرانسـةري هةيـةش بـةو شـيوةي         
 .نةك اةطةر لة ناو الببةين زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش كؤمةَلطاي مةدةني
 :َيز دانا سايد صويفبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةر ماددةي دووةم اةوةي ثَيشنياري لَيذنةي ناوخؤش منين ثَيمواية بـة هـةمان شـَيوة بـَيش لةسـةر خـاَلي       
سَييةم سيستةم و ااكاري طش  ببَيت بة سةآلمةتي طش ش اةطةر خاَلي ثَينيةم مبَييَنش لةبـةر اـةوةي اَيمـة    

زامن تا ضةند دةمَينَيتش لةبةر اةوةي مةسةلةي تةجةموعي طش  بـة شـَيوةيةكي تـر اـةوة     اةوةمان الداش نا
اـةو كاتـة   ( لـة بؤنـة نيشـتماني و نةتـةوةيي و اـايين     )كراوةش بةآلم اةطـةر اـةوةيان مبَينَيـت دةبـَي لـة دواي      

ات اةوانـة هي ـيان   ر ؤشنبرييشي بؤ زياد بكـرَيش بـةآلم اةطـةر قـةرارة نـةمَييَنش ثَيموايـة هـيَ ثَيويسـت ناكـ         
مبَييَنش بة هةمان شَيوة شةشةم ثَيمواية زيادةيةش كةواتة دةتواندرَي البربدرَيش لةبةر اةوةي ثَيشرت دةسةآلتي 

 .وةزير و سةرؤكي يةكة كارطَير ييةكان دياري كراوة لة يةكةم و لة دووةمداش سوثا 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ر اةو خاآلنة كاميان مابوو؟لَيذنةي ياساييش موداخةلةتان لةسة

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

اةنداماني ثةرلةماني كوردستاني بةر َيزش اايا ثَيشـنيارةكة بـةو شـَيوةية بـَي بـة نيسـبةت فةقـةرةي يةكـةم؟         
 .با وازح بَي تا بتوانللةطةَلي بَي؟ ( إذا كان لل  مسظوى اإلقليم)؟ يان (للوز ر  الغية إجازة املاايرة)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا بة نيسبةت خاَلي شةش زؤر موقتةرةح هةبوو كة الب َيتش اةوة خبةينة دةنطدانش بؤ اـةوةي  
 .اايا مبَييَن؟ يان الب َيت؟ كاك شَيروان كةرةمكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةسةلةي خاَلي يةكةم هاتة طؤر َيش اةطةر مةسةلةي خاَلي يةكـةم و دووةم نيقـاش تـةواو بـَي ر ةنطـة       اَيستا
بةرةو ااراستةيةك دَيتش بؤية اَيمة ناتوانل اَيستا خاَلي شةشةم ايرينا بكةينش تاوةكو خاَلي يةكـةم و دووةم  

 .يةكال نةبَيتةوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اوخؤش كةرةمكةلَيذنةي ن
 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةزير دةسةآلتي مؤَلةتي خؤثيشانداني سةتاسةري هةيةش ضونكة ناكرَي تؤ : تةنها صياغةكةيةش اَيمة دةَلَيل

نـةبَيش وةزيـر   اةطةري تَيبخةيش مادام تؤ دةسةآلتت داوةتة مودير ناحيةش قا قامش ناشكرَي وةزير دةسةآلتي 
دةسةآلتي مؤَلةتداني خؤثيشانداني سةرانسةري هةيةش سةرانسةرييةكة هةمووي دةطرَيتةوةش لة ايقرييمـةوةش  

 .زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان كةرةمكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شـرت وةزيـر دةسـةآلتي هـةبوو و دةيتـواني دةسـةآلتةكة بـدات بـة         اةطةر تةماشـاي اةصـرَيي ثـرؤذة بكـةين ثيَ    
يةكةي وةحداتي ايداريش موحافزش قا قامش مودير ناحيةش اةوة شتَيكي اياتيادي و تةبياي بـووش دوايـي كـة    
اَيمــة كؤبووينــةوة بةر اســ  وتيــان بــا دةســـةآلتةكان دابــةش بكرَيــتش صــةآلحيةتي كؤبوونــةوة يـــاخود          

ةري بدرَيتة وةزيـرش اـةواني تـرين مـودير ناحيـة و قا قـام و موحافزةكـانين هـةر         خؤثيشانداني سةرتاس
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: كة  لة وةحدةي ايداري خؤي اةو اييازيـة بـداتش اَيسـتا اـةوةي كـاك إمساعيـل ايسـارةي كـردووةش دةَلـيَ         
ــةزا و           ــة ق ــةعين ب ــ ش ي ــَيوةيةكي طش ــة ش ــاندان ب ــازةداني خؤثيش ــؤ ايي ــةبَي ب ــةآلحيةتي ه ــرين ص وةزي

 ...ةوةش اةطةر وابَيت مةسةلةنناحيةكان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر جااةن لة جَيطةي خؤتانةوة قسة مةكةنش كاك شَيروانش بةر َيزان اَيمة ثرؤذةكـةي اةصـَل الضـووش ثـرؤذةي     
موشتةرةك اةوةي كة موناقةشة لةسةري بكرَيش اَيمة اَيستا لةسـةر اـةوة موناقةشـةي دةكـةينش نار ؤينـةوة      

كاك شَيروانش بةر َيزانش ثرؤذة اةسرَيةكة الضووش ثـرؤذةا موشـتةرةك بـوو    ش (1)نةكةش لة خاَلي سةر ثرؤذة كؤ
اةوةا كة موناقةشة لةسةرا بكرَيتش اَيمة اَيستا لةسةر اةمة موناقةشة دةكةين نار ؤينةوة ثرؤذة كؤنةكةش 

ش وابـزامن نـاوخؤش   (اتقلبيم  للوز ر  الغية اجازة املاايرة حو الظجمع لاق اذا كان للب  مسبظوى  ) 1لة خاَلى 
 .هةروا دةَلَينش جةنابى وةزير ر ةايتان؟ فةرموو

 (:وةزيرا ناوخؤ)بةر َيز كريس سنيارا 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر استى اةمة شتَيكى تازةيـةش بـة نيسـبةت مـن فـةرق نيـة سةرانسـةرا بَيـت يـان اةطةرةكـةا تَيـدا بَيـتش             
 .فةقةت بكةنش اَيمة مانامان نيةاةندامانى ثةرلةمان لةسةر ضى موا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ..... .اَيستا سياغةا ماددةا دووةم بة تةواوا دةخيوَينمةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو
 :يبةر َيز محة سايد محة عري
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيمواية مؤَلـةت دان  ( للوز ر ولرئيس الوغدة اتداي ة يف  ةل   نايم املاايرة)لة بر طةا سَييةم كة 
 ....... .لةطةَل ر ةفز فةرقى هةيةش بؤية اةوة دةنطى هَينا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ش كاكــة اَيمــة لــة دوَينَيــوة موناقةشــة دةكــةينش   تكايــة موناقةشــة تــةواوش رجااــةن وامزانــى نيزاميــت هةيــة  
 .سياغةكةا خبوَيننةوةش فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 0املادة 

 :حوًت

 .للوز ر  الغية اجازة املاايرة -1

 . لرئيس الوغدة اإلداي ة  الغية اجازة املاايرة كس ضم  وغد ه اإلداي ة -0

 جيوز  نايم املاايرة إت شعد  قد م ةل  اىل الوز ر حو يئيس الوغبدة اإلداي بة واسظنيصبال املوافقبة     ت: ثانيًا
 .الظنير ر ة

للوز ر حو لرئيس الوغدة اإلداي ة يف  ةل   نايم املاايرة إذا حتقق لد ه شانها سوف ختبس شالناباق   : ثالنًا
 .ومسببًاالعاق حو اآلداب العامة و ظم إشالغ يف  الطل  حتر ر ًا 

ثالثة ح اق م   اي   الظبليغ ( 3)للجنة اتلرتا  لل  قراي الرف  لدى ك مة اسظفناف املنطقة عالل :ياشعًا
 .سالة و  ون قراييا شا ًا( 48)ولل  احمل مة الب  يف اتلرتا  عالل مدة 

يو واألمباك  العامبة يف    سظنن  م  غصول املوافقة عروج الناس افرادا حو مجالبات اىل امليباد   والكبوا   :عامسًا
 .املناسبات الوةنية والقومية والد نية ةبقًا لأللراف احمللية السائدة ولأل را  حلاله

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.بة كورديةكةا خبوَيننةوةش د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةا دووةم

 :يةكةم 
 .وةزير دةسةاَلتى مؤَلةتدانى خؤثيشاندانى هةية  -1
ســةرؤكى يةكـــةا كـــارطَير ا دةســـةاَلتى موَلةتـــدانى خؤثيشـــاندانى هةيـــة ش هةريةكـــةيان لـــةناو يةكـــة   -0

 .كارطَير ييةكةا
ناشَى خؤثيشاندان ر َيك خبرَا مةطةر دواا ثَيشكةشكردنى داواكارا بَيت بؤ وةزير ياخود سـةرؤكى  :  دووةم

 .َير يى و وةرطرتنى ر ةزامةندا بة نووسليةكةا كارط
وةزير يان سةرؤكى يةكـةا كـارطَير ا بـؤا هةيـة داواكـارا ر َيكخسـتنى خؤثيشـاندان ر ةت بكاتـةوة         : سَييةم 

اطةيانــدنى  اةطــةر بــؤا ســاغ بــووةوة كــة زيــان بــة سيســتمى طشــتى و اــادابى طشــتى دةطةيــةنَى و ثَير            
 . كارةكةشى ديارا بكرَيتر ةتكردنةوةكةش بة نووسل دةبَيت و هؤ
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ليذنة بؤا هةية تانة لـة بر يـارا ر ةتكردنـةوة بطـرَا لـةالا دادطـاا تَيهةَل ـوونةوةا ناوضـةكة لـة          : ضوارةم
كاتــذمَير تانةكــة (  48) ســَى ر ؤذ لــة مَيــذووا ثَير اطةيانــدن و دادطــاش ثَيويســتة لــة مــاوةا   (  3)مــاوةا 

 .يةكالبكاتةوة و بر يارةكةش يةكالكةرةوةية
دةرضوونى خةَلك بة تاك يان بـة كؤمـةَل بـؤ طؤر ةثـان و شـةقامةكان و شـوَينى طشـتى لـة بؤنـةا          :  ثَينيةم

نيشــتمانى و نةتــةوةيى واــايينى بــةثَيى نــةريتى خــؤجَييى بــاوش بــةدةردةكرَا  لــة وةرطرتنــى مؤَلــةت و بــؤ 
 .مةبةستةكانى سةرةوة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ش كاك برهان فةرموو......وةيةا كة خوَيندرايةوةبةر َيزان اَيستا بةو شَي
 
 

 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاست دةكةم كة مةجالت دامش اَيمة بةيانى موناقةشةمان كردش كة موناقةشة كرا طومتان اةطةر هةر كـرا  
خوَينــدةوة و ضــوارش ثَيــنج حاَلــةمت  بــة مؤَلــةتش حةســر  بكرَيــت لــةم حاَلةتانــة ر ةفــز بكرَيــتش منوونــةكامن   

خوَيندةوةش سَىش ضوار كةسـين تةايـديان كـردمش يـةعنى اةمـةش ثَيشـنيارَيك بـوو لـةدواا اـةوةا ايشـاار           
فةشةىل هَينا بوو بة مؤَلةت و تةسبيت بوو حةقى خؤمانة بر طةا سَييةمى مؤَلةتةكـة موناقةشـةا بكـةين    

سَىش ضوار كة  بةيانى تةايدا ايقرتاحةكةا منيان كـردووة و   كة بةو شَيوةية بَيت يان بةو شَيوةية بَيتش
كةسل ايمزامان كردووة و بؤ جةنابتان دةخيوَينمةوةش ماددةا دووةم بر طةا سَييةمى بةو  7اَيستاش اَيمة 

وةزير يان سةرؤكى يةكةا كارطَير ا بؤا هةية داواكارا ر َيكخسـتنى خؤثيشـاندان ر ةد   )شَيوةيةا ىَل بكرَيت 
اطةياندنى ر ةتكردنةوةكةش بة نووسل دةبَيت و هؤكارةكةشـى ديـارا   ثَير : تةوة لةم حاَلةتانةا خوارةوةبكا

اةطةر مةبةست لَيى دروست كردنـى جيـاوازا نةتـةوةيى يـاخود اـايينى يـاخود مةزهـةبى        / يةكةم: بكرَيت
ــوو  ــةزا بـ ــاخود ر ةطـ ــذا  / دووةم. يـ ــؤ توندوتيـ ــوو بـ ــدان بـ ــى هانـ ــت لَيـ ــةر مةبةسـ ــَي. اةطـ ــةر / يةمسـ اةطـ

ــوو     ــار ب ــدا دي ــةكدارا  تياي ــاردةا ض ــاخود دي ــةكدارانة ي ــاندانَيكى  ض ــوارةم. خؤثيش ــارانى  / ض ــةر داواك اةط
اةطـةر اـةو   / خؤثيشاندان زانيارا هةَلةيان دابوو بـة وةزارةتـى نـاوخؤ يـاخود يةكـةا ايداريةكـةش ثَينيـةم       

بـوو كـة   ( روف الطايئبة حو قبوة قبايرة   الاب )ناوضةيةا داواكارا خؤثيشاندانى تيـادا كـراوة تووشـى حاَلـةتى     
قبوة  الالابروف الطايئبة حو   )اةطةر وآلت تووشـي  : بةهؤيةوة نةتواندرَيت خؤثيشانداني تَيدا بكرَيتش شةشةم

بووش كة بةهؤيةوة نـةتوانَي خؤثيشـاندان بكرَيـتش حـةوت اةنـدام ثةرلـةمانين ايمزامـان كـردووةش         ( قايرة
ردووةش وةكـو ثـةير ةوي نـاوخؤ و ياسـا دةبـَي خبرَيتـة دةنطدانـةوةش        بةيانين ضةند اةندامَيك ثشتيوانيان كـ 

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــي        ــةوَي دواي ــتة ا ــة طةش ــةوة ك ــةرة بيخوَينن ــةرةش فةق ــتا فةق ــايي اَيس ــةي ياس ــتةش ليذن ــةكةت ر اس ــةَلَي قس ب
 .موناقةشةي لةسةر دةكةينش سؤزان خانش فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

لةخوَيندنةوةي ليذنةي ياساييداش تةواو ثَي ةوانةي اةوةي ليذنةي ناوخؤ بووش كة دةَلَيت بؤ شؤر كردنةوةي 
دةسةآلتةكانش وةزير بـؤ خؤثيشـانداني سةرتاسـةري دةسـةآلتي هةيـةش دةسـةآلتةكاني تـرين لةسـةر ااسـ           

ــاو قــايس مــةقام و ســةرؤكي يةكــةي ايدارييــةش لة      خوَيندنــةوةدا اَيــوة سةرتاســةرييةكةتان البــردش    ثارَيزط
لةبةراةوة اَيمة داوا دةكةين وةكو خؤي بَيتش ضونكة اَيمة مةرةان داناوة هـةموو دةسـةآلتةكةمان لـةالي    
وةزير ضر  نةكردؤتةوةش اةوةي كةاةوان خوَينديانةوة هةموو دةسةآلتةكةيان لةالي بـةر َيز جـةنابي وةزيـر    

 .ضر  كردةوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤش فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة دةَلَيل جةنابي وةزير دةسةآلتي مؤَلةتي خؤثيشانداني سةرتاسةري هةيةش اـةوان سةرتاسـةرييةكةيان   

 .يةش سوثا البردووةش دةَلَين وةزير دةسةآلتي مؤَلةتي خؤثيشانداني هة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةنيش فةرموو

 :دانا سايد سؤيف. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمــةش هــةر مةبةســتمان اــةوة بــووش بةر اســ  بــة  صــياغة كردنــةوةي دةوَيــتش ثــَيس وايــة لــة اةصــرَيي      
عين هةر بةتةنها وةزير دةسـةآلتي مؤَلةتـداني نـةبَيتش    ر اثؤرتةكةش اَيمة هيَ كَيشةيةكمان لةوةدا نيةش ية

بةَلكو مؤَلةتدان بةو خؤثيشاندانانةي كة لةسةر ااس  هةرَيمن يـان سةرتاسـةرين بةمانايـةكي تـرش يـةعين      
 .ثَيس واية هيَ فةرقَيكي نيةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تا بيخةينة دةنطدانةليذنةي ياسايي تكايةش صياغةي فةقةرةي يةكةم بكةنةوةش 
 

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النانية
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 :حوًت

 .للوز ر  الغية اجازة املاايرة إذا كان  لل  مسظوى اتقليم -1

 . لرئيس الوغدة اإلداي ة  الغية اجازة املاايرة كس ضم  وغد ه اإلداي ة -0
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا اةو دوو فةقةرةية دةخةينة دةنطةوةش بـةو شـَيوةية كـة طوَيتـان لَيبـووش كَيـي لةطدايـة بادةسـ  برَينـد          
 .كةسي لةطةَلدا نية؟ش بؤ خاَلي دووةم 4بكات تكاية؟ش فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةزؤرينة دةن ش 

 
 
 

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت جيوز  نايم املاايرة إت شعد  قد م ةل  اىل الوز ر حو يئيس الوغبدة اإلداي بة واسظنيصبال املوافقبة     : ثانيًا
 .الظنير ر ة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةو موقتةرةحةي كةاَيستا هات بؤتان هيَ تةناقوزَيكي لةطةَل اةمةدا هةيةش فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
ناشَي خؤثيشاندان ر َيكبخرَيت مةطةر دواي ثَيشكةش كردني داواكاري بَيت بؤ وةزير ياخود سةرؤكي : دووةم

 .كارطَير ي و وةرطرتين ر ةزامةندي بةنووسل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكايةش بةعةرةبيةكةش بيخوَيننةوة
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

ت جيوز  نايم املاايرة إت شعد  قد م ةل  اىل الوز ر حو يئيس الوغبدة اإلداي بة واسظنيصبال املوافقبة     : ثانيًا
 .الظنير ر ة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا كَيي لةطةَلداية بادةس  برَيند بكات تكاية؟ش فةرموون كَيي لةطةَلـدا نيـة؟ش بةزؤرينـةي دةنـ      
 .تكايةش بؤ سَييةموةرطريا 

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

للوز ر حو لرئيس الوغدة اإلداي ة يف  ةل   نايم املاايرة إذا حتقق لد ه شانها سوف ختبس شالناباق   : ثالنًا
 .العاق و اآلداب العامة و ظم إشالغ يف  الطل  حتر ر ًا ومسببًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤيـة  (حو اآلداب العامبة ) خـؤي ( و اآلداب العامبة ) تكايةش بةعةرةبيةكة جارَيكي تر بيخوَيننةوةش ضـونكة وتـي  
 .جارَيكي تر بيخوَيننةوة

 

 
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ه شانها سوف ختبس شالناباق   للوز ر حو لرئيس الوغدة اإلداي ة يف  ةل   نايم املاايرة إذا حتقق لد : ثالنًا
 .العاق او اآلداب العامة و ظم إشالغ يف  الطل  حتر ر ًا ومسببًا

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوةي      ــتش اـ ــاري بكرَيـ ــةوة ديـ ــةكاني ر ةت كردنـ ــاتش حاَلةتـ ــراوة داوا دةكـ ــكةش كـ ــنيارَيك ثَيشـ ــتا ثَيشـ اَيسـ
شةش حاَلةتةش واتة لةو حاَلةتانـةي كـة تـةنها وةزيـر يـان سـةرؤكي يةكـةي كـارطَير ي          لةثَيشنيارةكة هاتووة

اةطةر دروسـت كردنـي جيـاوازي نةتـةوةييش اـاييينش      : بؤي هةية داواي داواكار ر ةت بكاتةوةش حاَلةتي يةكةم
اندانَيكي اةطـةر خؤثيشـ  : سـَييةم . اةطةر مةبةست لَيي هاندان بوو بـؤ تونـدو تيـذي   : دووةم. مةزهةبيش بوو

بـةر َيزان اـةو بر طةيـة لةماددةيـةكي سـةربةخؤ اَيمـة       . ضةكدارانة بووش ياخود دياردةي ضةكداري تَيـدا بـوو  
اةطةر داواكاراني خؤثيشاندان زانيـاري هةَلةيانـدابوو بـة    : ضارةسةرمان كردووةش اةوة وةك تَيبيينش ضوارةم

خؤثيشـانداني تَيــدا كرابـووش تووشـي حاَلــةتي     اةطـةر اـةو ناوضــةيةي داواكـاري   : ثَينيــةم. وةزارةتـي نـاوخؤ  
ــةر    ( ظببروف الطايئببة،  ببان قببوة قببايرة  ) ــة اةط ــتش باش ــاندان بكرَي ــدر َيت خؤثيش ــةوة نةتوان ــووش كةبةهؤي ب

ظبروف الطايئبة،   )اةطةر وآلت تووشي حاَلةتي : نةتواندرَيت دياري بكرَيتش رِ ةت كردنةوةكة لةضي؟ شةشةم
 .خؤثيشاندانةكة نةكراش سوثا  بووش كة بةهؤيةوة(  ان قوة قايرة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزن اَيســتا اــةوةي كــة خوَيندتانــةوة موقتــةرةحَيكي تازةيــةش هاتووةتــة ســةر ر اثــؤرتي موشــتةرةك كــة  
كةسَي لةطةَلدايـةش  كَيـي    31لةباتي اةصرَيي ثر ؤذةكةيةش كَيي لةطةَلداية تكاية دةست برَيند بكةن؟ش فةرموون 
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نيـة؟ش بةزؤرينـةي دةنـ  اـةو موقتةرةحـة ر ةفـز كرايـةوةش اَيسـتا وةرنـةوة سـةر اةصـرَيي ر اثؤرتــة             لةطةَلـدا 
 .هاوبةشةكةش فةرموو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة داواكارا ر َيكخستنى خؤثيشاندان يان كؤبوونـةوةا  وةزير يان سةرؤكى يةكةا كارطَير ا بؤا هةي: سَييةم 

ااكـاري طشـ  دةطةيـةنَي و ثـَي ر اطةيانـدني       طشتى ر ةت بكاتةوة اةطةر بؤا ساغ بووةوة كة زيان بة سيستس
 .ر ةت كردنةوةكةش بة نووسل دةبَيت و هؤكارةكةش دياري بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةعةرةبين تكاية

 :ني كمال سايد بةزازبةر َيز عةو
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

للوز ر حو لرئيس الوغدة اإلداي ة يف  ةل   نايم املاايرة إذا حتقق لد ه شظنها سبوف ختبس شالناباق    : ثالنًا
 .العاق حو اآلداب العامة و  ظم إشالغ يف  الطل  حتر ر ًا و مسببًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كة فةرمووموداخةلةتان هةية؟ كةرةم

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ر استيدا من تةقديرم هةية بؤ ماندووبوون و جوهدي لَيذنةي ياساييش بةآلم مـن اـةوةي تَيبـيين دةكـةمش     
هةندَيك جار ر ةاي اةو لَيذنانةشي كة مةعنل بة هةندَيك كاروبار كة ثةيوةندي بة تايبةتي بةو ثـرؤذةوة  

ةيةش بـة نـةزةري اياتيبـار وةرنـاطرَيش ض جـاي تَيـر وانل و بريوبؤضـووني اةنـداماني ثةرلـةمانش مـن لـةو            ه
خاَلةدا تةنها بؤ خاَلـةكاني تـر كـة تةصـوي  لةسـةر كـرا ناضـمةوة سـةريش تـةنها لةسـةر اـةو خاَلـة كـة بـة               

ش هةروةها كاتي خـؤي لـة كـاتي    دةستةواذةي ااكاري طش  دَيتش لَيذنةي كؤمةَلي مةدةنيش لَيذنةي مايف مرؤظ
طفتوطؤكةشــدا اييماعَيــك هــةبوو كــة هــيَ ماناَيــك نــةبَيش ااكــاري طشــ  تَيــدا نــةكرَيتش ضــونكة هــةم لــة   
دةستووردا هاتووةش هةم دةكرَي لةو تةفسري و اييتيهادة مةتاتيانة ب ينة دةرةوةش كة نـةبَي هـيَ عـةيبَيكي    

هةر داخل دةكـرَيش  ( شالنظيجة)مي ثةرلةمانين تةسنيةي كردش تَيدا نيةش تيكرارمان كردةوةش ضةندين اةندا
 .لة ر استين جَيطةي نيطةرانييةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار كاك داناش كةرةمكة
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 :دانا سايد صويف.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يستةم و ااكاري طش  ثَيشنيارمان كرد منين بة هةمان شَيوة اةو ر ةايةي كاك ساالرم هةيةش بة نيسبةت س
بكرَيت بة سةالمةتي طش  لة جياتي اةوةيش ياخود بةرذةوةندي طش ش نازامن شتَيكي لةو بابةتـة ثَيموايـة   

ــة    ــةرحاَلش ل ــرةش بــة ه ــؤدَيرن ت ــك م ــَييةم)تؤزَي ــةي    ( س ــةرؤكي يةك ــة س ــر و ب ــة وةزي ــةقمان داوة ب اَيمــة ح
يان هةبَي لةو حاَلةتةي كة دياري كراوةش بـةآلم لـة هـةمان كـات اَيمـة      كارطَيرييةكان كة حةقي ر ةفزكردنةوة

ديار ان نةكردووة كة ر َيكخةراني بـابرَيَيل خؤثيشـاندانش يـان لَيذنـةي ر َيكخـةرانش اايـا مـايف دانوسـتاندنيان         
و حةقة هةية لةسةر اةوةي اةو لةطةَل جةنابي وةزير يان سةرؤكي يةكةي كارطَير يش من ثَيشنيار دةكةم اة

 .بدرَيت بةوانةي ر َيكخةراني خؤثيشاندانةكة كة مايف دانوستان كردنيان هةبَي لةسةر اةو خاَلة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش اَيستا صياغةكةتان حازر بكةنش بؤ اةوة دوو صياغة هةيةش هةردووكيش بيخوَينةش كةرةمكة
 :دانا سايد صويف.بةر َيز د

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
وةزير يان سةرؤكي يةكةي كارطَيري بؤي هةية داواكـاري ر َيكخسـتين خؤثيشـاندان يـان كؤبوونـةوةي طشـ        
ــدني ر ةت        ــَي ر اطةيان ــةنَي و ث ــ  دةطةي ــةالمةتي طش ــة س ــان ب ــة زي ــؤوة ك ــاغ ب ــؤي س ــةر ب ــةوةش اةط ر ةت بكات

ر َيكخـةراني خؤثيشـاندان بؤيـان    كردنةوةكةش بة نووسل دةبَيت و هؤكارةكةشـي ديـاري دةكرَيـتش لَيذنـةي     
 .هةية دانوستان لةسةر بر ياري ر ةت كردنةوةكة لةطةَل وةزير و لةطةَل سةرؤكي يةكة كارطَيرييةكان بكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةي ياسايي موالحةزةتان لةسةر هةية بيرَيَين

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة نيزامي عام و اادابي عامة اةوةي لة سةرةتاي ر وونكردنةوةكـةي تَيبينيـةكان جـةختس لةسـةر     
كـردش ضـةنكة زانـيس لـة ماددةكـاني تـرين هـةمان طفتوطـؤ دَيتـة ثَيشـمانش هـةر لـة دةسـتوور هـاتووة اَيمـة                

كـة باسـي حورييـةي    ( 38)ماددة ثابةندين بة نيزام عام و اادا ش لة قانونةكة هةبَيت يان ناش لةبةر اةوة لة
ش واتا (  فس الدولة مبا تخيس شالنااق العاق و اآلداب غر ة اإلجظماو و الظااير السلم ): تةزاهور دةكاتش دةَلَي

حيمايةتي اةو شتة دةكاتش اةو حةقةش اةو مافةش بةآلم بة مةرجَيك ايخالل بة نيزام عـام و اـادا  نـةكاتش    
 .بر طة سَييةم هاتووة( 38)لة دةستوور هةيةش ماددة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ساالر جةنابت ديفاي لةوةي خؤتان بكة و دةخيةمة دةنطدان

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر ؤذان خؤي ااماذة دةكات اةوا بة نةصـي صـةريح لـة دةسـتوور هـاتووةش مـن تةصـةورم وايـة         .مادام بةر َيز د

 .ناكا لةو ياسايةدا بَيت و سوثا  اييا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي كؤمةَلةي مةدةنيش كةرةمكة
 :دانا سايد صويف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت سةالمةتي طش  هةمان ر ةايمان هةية اَيمةش بةآلم وةآلمي اةوةشيان نةداينةوة كـة ر َيكخـةراني   

يف دانوستاندنيان هةبَي لةسةر اةو ر ةت كردنةوةيةش لة كاتَيكدا تةنيا حـةق بـة دةسـةآلت    خؤثيشاندانين ما
دراوة لَيرة حـةقي ر ةتكردنـةوةي لةسـةر اـةو بنةمايانـةش بـةآلم اايـا ر َيكخـةراني خؤثيشـاندان بؤيـان هةيـة            

 .دانوستان بكةن؟ يان نا؟
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكةش فةرموو
 :ؤذان عبدالقادر دزةيير .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـة كـَي يــة اةوانـةي ر َيكخــةري    ( 1)ش جلنـة ثَيناسـةي كرايــة لـة مــاددة    (جلنــة)لـة بر طةكـةي دواتــر هـاتووة    

خؤثيشاندانةكةن؟ اةوان مايف تانةطرتنيان هةية لةسةر بر ياري ر ةفزةكةش واتا اةطةر متمانة بةوةش نـةبوو  
خؤيةتيش قةراري ر ةفزةكةش اةوانة اياترياز دةطرنش لةبةردةم مةحكةمةش لةوةي زةمانـةت  قةرارةكة لة جَيي 

 .زياتر لة قانونةكة هاتووة و مايف اةوةيان هةبَيت تانة بطرن لةو بر يارةي دراية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثا ش جةنابي وةزير ر ةاي جةنابت؟ 
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريس سنياري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة ر ةاي من كة برَيَي سةالمةتي طش  دةس  اةجهيزةي ايداري باش دةكاتـةوةش زؤر شـت دةتـوانل بكةينـة     
ــة داواي          ــةي ك ــؤ لَيذن ــرتةش ب ــةَلق باش ــؤ خ ــن ب ــي م ــة ر ةا ــةينش ب ــزي بك ــتييةوة ر ةف ــةالمةتي طش ــةت س حيي

مان دةكاتــةوةش زؤر شــت دةتــوانل بةحييــةي خؤثيشــاندان دةكــات باشــرتةش ضــونكة ســةالمةتي طشــ  دةســت
 .سةالمةتي طش  ر ةفزي بكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا ش لَيذنةي ياسايي ااخري صياغةتان خبوَيننةوةش دةيدةينة دةنطدانش كةرةمكة

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داي ة يف  ةل   نايم املاايرة إذا حتقق لد ه شظنها سبوف ختبس شالناباق    للوز ر حو لرئيس الوغدة اإل: ثالنًا

 .العاق حو اآلداب العامة، و  ظم إشالغ يف  الطل  حتر ر ًا و مسببًا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردينش كةرةمكة
 
 
 
 

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رؤكي يةكـةي كـارطَيري بـؤي هةيـة داواكـاري ر َيكخسـتين خؤثيشـاندان ر ةت بكاتـةوةش         وةزير يان سـة : سَييةم
اةطةر بؤي ساغ بووةوة كة زيان بة سيستةم و ااكاري طش  دةطةيةنَي و ثَي ر اطةياندني ر ةت كردنةوةكةش 

 .بة نووسل دةبَيت و هؤكارةكةش دياري بكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَي بووش كَي لةطةَلة تكاية دةس  بةرز بكات؟ زؤر سوثا ش كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة زؤرينـةي       بةر َيزان طوَيتان
 .ش كةرةمكة(4)دةن  ثةسند كراش بؤ خاَلي 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة ح اق م   باي   الظبليبغ و   جلنة اإللرتا  لل  قراي الرف  لدى كم مة إسظفناف املنطقة عالل ثالث: ياشعًا
 .سالة و   ون قراييا شا ًا( 48)لل  احمل مة الب  يف اإللرتا  عالل مدة 

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَيذنة بؤي هةية تانة لـة بر يـاري ر ةتكردنـةوة بطـرَي لـةالي دادطـاي تَيهةَل ـوونةوةي ناوضـةكة لـة          : ضوارةم
كاتـذمَير تانةكـة يـةكاليي    ( 48)ر ؤذ لة مَيذووي ثَي راطةيانـدن و دادطـاش ثَيويسـتة لـة مـاوةي      ( 3)ماوةي 

 .بكاتةوة و بر يارةكةش يةكالكةرةوةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان كَي لةطةَلداية تكاية دةست بةرز بكات؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نية؟ بـة زؤرينـةي دةنـ  ثةسـند     
 (.5)خاَلي كراش بؤ 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سظنن  م  غصول املوافقة عروج املواةنني حفرادًا حو مجالات إىل املياد   و الكوايو و األماك  العامة : عامسًا
 .حلالهيف املناسبات الوةنية و القومية و الد نية ةبقًا لأللراف احمللية السائدة و لأل را  

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةرضووني هاووآلتيان بة تاك يان بة كؤمةَل بؤ طؤر ةثان و شةقامةكان و شـوَيين طشـ  لـة بؤنـةي     : ثَينيةم

ؤ نيشتماني و نةتةوةيي و اايين بة ثَيي دا  و دةستووري خؤجَييي باو بة دةردةكرَي لة وةرطرتين مؤَلةت ب
 .مةبةستةكاني سةرةوة

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان طوَيتان لَي بووش موالحةزةتان هةية؟ فةرموو
 :دانا سايد صويف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةطةر قةرارة اةو ماددةية مبَينَيتةوةش لة بؤنةي نيشتماني و نةتةوةيي و اايين وش كريتووري با ر ؤشنبرييشي 
 .زياد بكرَيتبؤ 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .صياغةكةتان حازر بكةن بؤ اةوةي بيدةينة دةنطدانش كةرةمكة فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من وام ثَي باشة تةنها شوَيين طش  مبَينَيتةوةش ضونكة طؤر ةثان و شةقامين بةشَيكة لة شوَينة طشتيةكان
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .كةرةمكة
 :دانا سايد صويف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةرضـووني هاووآلتيـان بـة تـاك يـان بـة       : )صينةكةي اةوةي اَيمة ثَيشـنيارمان كـردووة بـةو شـَيوةية دةبـيَ     
ي دا  و كؤمــةَل بــؤ شــوينة طشــتيةكان لــة بؤنــةي نيشــتماني و نةتــةوةيي و اــايين و ر ؤشــنبريي دا بــة ثيـَـ    

 (.دةستووري خؤجَييي باو بة دةردةكرَي لة وةرطرتين مؤَلةت بؤ مةبةستةكاني سةرةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ياسايي كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر لـة اـةماكين عـام    ش خـؤ موزاهـةرات هـة   (أمـاكن عامـة  )تةنها اةوةي كاك دانا طوتي تةركيزي كردؤتـة سـةر   
ــتش بؤيــة بــة قةناعــةتي مــن اــةوة اةصــرَيةن       ــتش لــة جاددةكــانين دةكــرَيش لــة شــةقامةكانين دةكرَي ناكرَي
موستةسنايةش من بـؤ لَيـرة بيـنس ايستيسـناي بكةمـةوةش بـةآلم مةسـةلةي موناسـةباتي قـةومي و وةتـةني و           

كـةَلي اـةو مةسـةلةية بكـةينش ضـونكة      ديينش اةوة مةوزووعَيكي ترةش حةق نيـة اَيمـة مةسـاايريي سـةقايف تيَ    
اةو مةسةالنة موستةسنايةش كة  ر َيطر نةبووة لة سيمينار بةسنت يان لة طؤنطرة بةسنتش يان لـة  ( شاأل س)

كؤبوونةوةش يان هةر برادةرَيك ب ـَيتة هـةر شـوَينَيك خـةَلك لـة دةوري كؤبَيتـةوة قسـةيان بـؤ بكـاتش بؤيـة           
ايةش ثَيويست ناكات اَيمة تةاكيـد لةسـةر ايستيسـنايةك بكـةين كـة لـة       اةمة لةو قانونة موستةسن( شاأل س)

 .اةصرَيي قانونةكةدا كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة
 :دانا سايد صويف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي اـاينين كـة    من ثَيمواية هةر اةو ماددةية زيادةش بةآلم دةَلَيس اةطةر هـةبَيتش لةبـةر اـةوةي موناسـةبات    
ر َيطاي لَي نةطرتووةش بة هةمان شَيوة موناسةباتي اايينينش موناسةباتي نةتةوةيي هيَ ثَيويس  بة اييازة 

 .وةرطرتن نةبووة تا اَيستا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دانا دةَلَيش بة  موناسةباتي اايين ض مةتاليي تَيدايةش ض موتةزاهرييين بةو شَيوةيةي كة  ر استة اةوةي كاك
لة ياساكةدا هاتووةش تَيدا هةيةش ض تةجةموعيشي تَيداية بة ناوي موزاهةرةش بؤية دَلخؤشيية كة خةَلك دَلـي  

بؤيــة بــة قةناعــةتي مــن خؤشــة دةضــَيتة دةرةوة بــؤ اــةو موناســةبة وةتةنيانــة و اــةو موناســةبة دينيانــةش 
 .نةصةكة لة جَيطاي خؤي هاتووةش داوا لة بةر َيزيشتان دةكةم كة بدرَيتة تةصويتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةمكةن ناوخؤيةعين ايرت دةخةينة بن قانونةوة؟ باشة اةفرادينش 

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـابَي لـة   : )شنيار دةكةم بؤ اـةوةي لَيذنـةي كةمةَلـةي مـةدةنين قةناعـةت ثـَي بكـاتش وا بنووسـرَيت        من ثَي
 (.ر ؤذاني ثشوو و بؤنة ااينةكان و نيشتمانيةكان دا خؤثيشاندان بكرَيت
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 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان اةو صياغةي تازة خبوَينةوة

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
 :عامسًا

 سببظنن  مبب  غصببول املوافقببة عببروج النبباس مجالا ببًا إىل امليبباد   و الكببوايو و األمبباك  العامببة يف املناسبببات    
 .الوةنية و القومية و الد نية ةبقًا لأللراف احمللية السائدة و لأل را  حلاله

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة كوردييةكةش كةرةمكة

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : ثَينيةم

دةرضووني خةَلك بة كؤمةَل بؤ طؤر ةثان و شةقام و شوَينة طشتييةكان لة بؤنـةي نيشـتماني و نةتـةوةيي و    
 .اايين بة ثَيي نةري  خؤجَيي باو بة دةردةكرَي لة وةرطرتين مؤَلةت بؤ مةبةستةكاني سةرةوة

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
بةر َيزان طوَيتان لَي بووش كَي لةطةَلة تكاية دةس  بةرز بكات؟ زؤر سوثا ش كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة زؤرينـةي      

كـة  ( 6)دةن  ثةسند كراش اَيستا اـةو ماددةيـة يـةك يـةك دةنطـي لةسـةر دراش بـةر َيزان ببـوورنش فةقـةرةي          
الب ـَيتش ايرينـا بكرَيـتش تيـادا     ( 6)ةَل اةوةية فةقـةرةي  داواكرابوو ايرينا بكرَيتش دةخيةينة دةنطدانش كَي لةط

الدراش ثةسـند كـراش   ( 6)نةبَيت دةس  بةرز بكات؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نية؟ بـة كـؤي دةنـ  فةقـةرةي     
زؤر سوثا ش اَيستا ماددةكة هةمووي خاَل خاَل خراية دةنطدانةوة و ثةسند كـرا بـةو ااَلوطؤر انـةي كـة كـراش      

 (.3)بؤ ماددةي 
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة النالنة

 قدق ةل   نايم املاايرة م  قبس اللجنة قبس املولد املعني إلجرائها شنمبان و حيشعبني سبالة للب       -1
 .األقس لل  حن  رال  يف ذلك ح اق العطس الريية

اء اللجنة املكرفة لل   نايم املاايرة و شيبان  جي  حن  ظضم  الطل  حياء و لناو   و  واقيع حلض -0
 .الغا ة منها و حتد د مساييا و الزمان و امل ان احملدد   هلا

 .جي  حن   ون املاايرة سلمية و عالية م  حلمال العنف و حيار يفع شعايات حتر  لل  العنف -3
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سبالة للب   باي       يف غالة لدق الرد لل  الطل  املقدق م  قببس اللجنبة شعبد مضب  وبان و حيشعبني       -4
 . قد م الطل   عد ذلك موافقة لل   نايم املاايرة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة كورديةكةيشيش كةرةمكة

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي سَييةم

كاتذمَير بةاليـةني  ( 48)داواكاري ر َيكخستين خؤثيشاندان لةاليةن لَيذنةوة ثَين وادةي كردني بة  -1
 .كةم بة مةرجَيك ر ؤذاني ثشووي فةرمي ر ةضاو بكرَيت

ااطادار كردنةوةي ر َيكخسـتين خؤثيشـاندانةكة ثَيشـكةش    : سةبارةت بةو ماددةية دوو ر ا هةبووش ر ايةكةي تر
 .دةكرَيت
ي ر َيكخسـتين  ثَيويستة داواكارييةكة ناو و ناونيشان و ايمزاي اةنداماني لَيذنـةي سةرثةرشـ  كـار    -0

خؤثيشاندانةكة بطرَيتة خؤ مةبةستةكةشيان لةو بارةيةوة ر وون بكرَيتةوةش ر َيطـاي ر ؤيشـتنةكةيان   
 .و كات و شوَيين دةستنيشان بكرَيت

ثَيويستة خؤثيشاندانةكان ااشتيانة بن و دووربن لة كاري توند و تيذي و بةرزكردنةوةي درومشَي  -3
 .ذي قةدةغة دةكرَيكة خةَلكي هان بدات بؤ توند و تي

لة حاَلةتي وةآلم نةدانةوةي داواكارييةكة لةاليةن لَيذنـةوةش كـة لةاليـةن لَيذنـةوة ثَيشـكةش كـراوة        -4
كاتــذمَير بةســةر مَيــذووي ثَيشـــكةش كردنــي داواكارييةكــة اةمــة بـــة       ( 48)دواي تَيثــةر بووني  

 .ر ةزامةندي لةسةر ر َيكخستين خؤثيشاندانةكة دادةنرَي

 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
 .اةمة ر ةاي هاوبةشتان هةية هةمووتانش فةرموو

 :دانا سايد صويف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةعات دانراوة بؤ ثَيشكةش كردني داوكارييةكـةش  ( 48)تَيبينيةكة تةنها لةسةر اةوةي بر طةي يةكةمةش كة 
ونكردنةوةيةك بكةن لةبـةر اـةوةي لـة ر َينماييـةكاني     بةآلم لة بةر َيزتان داوا دةكةم جةنابي وةزير داواي ر و

كاتـذمَير دةكـةنش نـازامن اةطـةر ايمكـاني      ( 04)دةريان كردووةش اةوان داواي ( 02/4/0212)خؤيان كة لة 
كاتذمَيرةكـةن؟ يـاخود ر اي تريـان     04اةوة هةبَي اَيستاش هـةر لةسـةر اـةو ر ايـةن اـةوان؟ يـاخود لةسـةر        

 هةية؟
 : ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 جةنابي وةزير ر ةايت بؤ اةو خاَلة؟ 
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 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريس سنياري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةوةي كة اَيمة دةرمان هَينابوو بؤ اةوة تةعرييماتَيك بووش قانون نةبوو اَيمـة شـتَيكمان دةركـرد بـؤ اـةوةي      

تا اةوة دةبَيتة قانونش كة بوو بة قانون بة ر ةاي من بؤ اةو ماوةية بتوانل ايدارةي اةو وةزعة بكةينش اَيس
سةعات باشةش بؤ اةوةي اَيمةش بتوانل دةزطا ايدارييةكان باشرت ديراسـةتي بكـةنش باشـرت تةهييـةي     ( 48)

 .وةزعي اةمين و هةموو ثَيداويستيةكان بؤ بكةنش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةشـارةتيش شـوان كـريسش     فاضبس اةو ماددةيـة قسـة بكـةن ناويـان بنووسـنش       اةو بةر َيزانةي دةيانةوَي لةسةر
 .رفيق صابرش بةَلَي كاك فازل بةشارةتي كةرةمكة.ااش  عزيز صاحلش د

 
 :بةشارةتي فاضس بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و ر َيثَيـوان يـان   با  لـةوة دةكـات كـة ر ؤذانـي ثشـوو لةبةرضـاو بطـريَيش كةواتـة ر ؤذانـي ثشـو          ( 3)لة ماددةي 

خؤنيشاندان نةكرَيش ثَيمواية هةندَيك لة موناسةبةكاني اَيمة وةكو لة كوردستان دةكةوَيتـة ر ؤذانـي ثشـووش    
كةواتــة اةطــةر وةكــو اــةوة ر ةضــاو بكــرَي دةبــَي هــةر لــةو ياســايةدا ر ؤذَيكــي تــر ديــاري بكــرَيش اايــا دةبَيــت  

ثشووةش كـة اـةو ر ؤذة نـةكرَي    ( 16/3)يةش يةعين ر ؤذي دا(16/3)مةسةلةي كارةساتي هةَلةجبة بيزةبت لة 
دَينة اةوَيش كارةساتةكاني تر بة هـةمان شـَيوةش كةواتـة    ( 16/3)هةموو دونيا و ر اي طش ش خةَلك لة ر ؤذي 

اةطةر لة ر ؤذاني ثشوو اةوة نةكرَي دةبـَي ر ةضـاوي ر ؤذَيكـي تـر بكـرَي و لـةو ياسـاية جَيـي بكرَيتـةوةش زؤر          
 .سوثا 

 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
 .سوثا ش ر َيزدار شوان كةريسش كةرةمكة

 :بةر َيز شوان كريس كابان
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سَييةمش من ثَيشنيار دةكةم بر طةيةك بؤ كؤتـايي دةقـي بر طـةي سـَييةم ايزافـة بكرَيـت بـةو        ( 3)لة ماددةي 
ة سبلمية و عاليبة مب  حلمبال العنبف و حيابر يفبع شبعايات         جي  حن   ون املااير(: )ثالنًا)شَيوةيةش كة دةَلَي 
و النعرات الطائفية و الد نية و العرقيبة و  : )لَيرة اةوةي بؤ ايزافة بكرَيش اةو بر طةية، (حتر  لل  العنف

 .ش جا هينةكةش دةنَيرم بؤ بةر َيز لَيذنةي ياساييش زؤر سوثا (حن تحتر  جممولظني ضد شعضها البع 
 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .ر َيزدار ااش  عةزيزش كةرةمكة
 :بةر َيز ااش  عزيز صاحل
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش بـةو ثَييـةي كـؤي    ( قدق ةلب   نابيم املابايرة   : )سةبارةت بة ماددةي سَييةم خاَلي يةكةمي كة نووسراوة
نيـةش بـؤ مةسـةلةي قبـوَلكردن و     دةنطةكان بر يار لةسةر مؤَلةتدانةش تةَلةبين تةنها بؤ مةسةلةي ر َيكخسـنت  

قبوَل نةكردنةش يان اييازة ثَيدان يان اييازة ثَي نةدانش بؤية ثَيويسـتة اـةو وشـةي تـةنزيس كردنـة بـة ر اي       
ش بـؤ  (ثَيشـكةش كردنـي داواكـاري اةجنامـداني خؤثيشـاندانةكة     : )من هةَلبطريَيش صياغةكةي واي لـَي بَيتـةوة  

تـر تةاكيـد بكرَيتـةوة ببينرَيـت كـة اـةوة مةسـةلة اييـازة ثَيـدان و          اةوةي لة بر طـةكاني تريشـدا جـارَيكي    
ش اـةو مةسـارةش   (الظجمبع العباق و شيبان الغا بة منهبا و حتد بد مسباييا       )اييازة ثَي نةدانةش لة خاَلي دووةمدا 

 لةوَيدا تةحديد بكرَيش اايا مةساري جوغرافيية؟ ضونكة دَلنيام كة اةطةر نيةتةكةش اةوة بَيش لة دواوة كة
ش جارَيكي تر تةحديدي كردؤتةوة شوَينةكة ضيةش بؤ اةوةي اةوة زؤرتر تةحديد بَي (الزمان و املكان: )دةَلَي

شعبد  ): و مةجالي تيا نـةبَيش تةاكيـدةن بـؤ خـاَلي يةكـةمين جـارَيكي تـر كـة لـة مـاددةي ضـوارةمدا دةَلَيـت            
ردنةكـة بـة شـَيوةيةيكي نووسـراو     ش يـةعين جـارَيكي تـر اـةوةش موافةقـةت ك     (إسظنيصال املوافقة الظنير ر ة

ثَيشكةش دةكـرَيش بؤيـة هـةر لَيـرة تةاكيـد دةكةمـةوة كـة اـةوة تةَلةبةكـة كـة تةقـديس دةكـرَي بـة نيـةتي               
تــةنزيس نيــةش بــة نيــةتي موافةقــةت كــردن و موافةقــةت نةكردنــةش اةطــةر اــةوة جــارَيكي تــر صــياغةكةي    

حن  ـب  : )ش بة ماددةي سَييةمش خاَلي سَييةم نووسـراوة بطؤر َيتش اينيا خاَلي سَييةم هةر سةبارةت بة بر طةي
ش اةوة صينةيةكي ر اسثاردةي هةيةش تةوصيةش لة نـاو قانونـدا بـةر اي    (  ون املاايرة و الظجمع العاق سلمية

من يةعين اةو صينةية يان موعالةجة بكرَيتش يان لةوَيدا شوَيين نابَيتةوةش ضونكة لة هةندَي شوَيين تـردا  
شارةمتان بةوة داوةش يةعين اةو طومان و طومر ايية و بةردةوام دووبارة كردنةوة كة دةبَي سريمي بـَي  اَيمة اي

و عونف بةكار نـةيَيتش عـونفي لـَي نةكةوَيتـةوةش لـة ماددةكـاني تـردا موعالةجـةي اـةو بر طةيـةي كـردووةش            
 .ياساكة بكاتش زؤر سوثا دووبارة كردنةوةي لَيرة اةطةر لة طومر ايي زياتر تةصةوري ناكةم خزمةت بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار رةفيق سابريش كةرةمكة

 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــتطريي        ــاك شــوان كابــان طــوتيش مــن ثش ــَيس هاوكــارم ك ــة مــن دةمويســت برَي بةشــَيك لــةوش يــان ر اســتيةكةي ك
من ثَيمباشة اـةو ر سـتةيةي كـة بـؤي زيـاد بكـرَي بـةو شـَيوةية بـَيش بر طـةي سـَييةمي            ثَيشنيارةكةي دةكةمش 

جيب  حن   بون املابايرة و الظجمبع العبباق سبلمية و عاليبة مب  حلمبال العنبف و حيابر يفببع           ): مـاددةي سـَييةم  
 .ش سوثا (شعايات حتر  لل  العنف و ال رايية و معاداة جممولة د نية حو إثنية حو قومية كددة

 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
 .سوثا  بؤ جةنابتش لَيذنةي ياساييش با اةوةل لَيذنةي مايف مرؤظش كةرةمكة

 :بةر َيز ساالر حممود مراد



 113 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ر استيدا من دواي اةوةي ر َينمايي بةر َيز وةزارةتي ناوخؤم خوَيندةوةش دةكرَي دةستخؤشيان لَي بكةينش كة 

مكانيةتيان هةية لة كاتَيكي كةمرت لةو ماوةي كة لـة ثـرؤذة ياسـاكةدا هـاتووةش ايمكانيـان هةيـة كـة        ديارة اي
بتوانن اامادةكاري بكةن بؤ داكؤكي كردن لة ثاراستين هةر خؤثيشـاندانش ر َيثَيـوان يـان هـةر حاَلـةتَيكي تـر       

ةروةها بــة حــوكمي اــةوةي ثةيوةنــدي بــةو ثــرؤذة ياســاوة هةيــةش بؤيــة لةســةر بنــةماي اــةو ر َينماييــةش هــ  
ر َيكخراوةكاني كؤمـةَلي مـةدةنين كـة لـة ضوارضـَيوةي دةركردنـي اـةو ر اثؤرتانـةدا زؤر طوَيمـان لـَي طـرتنش            

 .سةعات 04سةعاتة بكرَيتة  48هيوادارين لةوةياندا شتَيك بة قسةيان بكةينش كة اةو 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي كؤمةَلطةي مةدةنيش فةرموو
 

 :دانا سايد صويف.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من ثَيشرت ر اي خؤم وت بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ناوخؤ
 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةكةي خؤي مبَينَيتةوةسةعا 48اَيمة لةوَي موناقةشةمان كردووة كة ضؤن هاتووة هةر لةسةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمــةش لةطــةَل اــةو ر ايــةين لــة ر اثــؤرتي هاوبــةش هــاتووةش بــةآلم اةطــةر ضــةند ر وونكردنةوةيــةك بــدةمش اــةو ثَيشــنيارانةي   
تَيبيين يةكةم لةسةر اةوة بوو كـة لةبةرضـي اـةو دةقـة بـا  لـةوة دةكـات ر ةضـاوكردني ر ؤذانـي          ثَيشكةش كران سةبارةت بة 

ثشوو؟ بةر َيزان ر ةضاوكردني اةو ر ؤذانة بـؤ بةرذةوةنـدي ر َيكخـةراني خؤثيشـاندانةكة بـووش نـةوةك داواكـة ثَيشـكةش بكـةنش          
ش يان كةوتة ر ؤذاني ثشووش لةبةر اةوة اةو ر ؤذانـة لةبةرضـاو   وةزارةت بة حييةتي اةوةي ماوةكة تَيثةر يوة و مافيان نية لَيرة

ةل  : )بطريَي حيسا  نةكرَيت بؤيانش بؤ اةوةي داواكةيان بة هةند وةربطريَي و ر ؤذةكاني ثشوو حيسا  نةكرَينش سةبارةت بة
ةكة بؤ اةوةيـة داواي مؤَلـةت دةكـةنش    ش تةَلةبةكة و ماددةي ثَيشرت با  لة اييازة دةكاتش تةَلةبةكةش داواكاريي( نايم املاايرة

مانــاي اةوةيــة (  ةلبب   ناببيم املاببايرة)داواكــة ثَيشــكةش دةكــرَي بــؤ اــةوةي مؤَلــةت وةربطــرنش هــةر اةوةندةيــة تةَلةبةكــة  
داواكردني داواي مؤَلةت وةرطرتن بؤ ر َيكخستين خؤثيشـاندانةكةش ر َيكخسـتين خؤثيشـاندان واتـا اةجنامـداني خؤثيشـاندانةكةش       

يةعين شتةكة ايريزامييةش (  ب)ي تَيداية بيدايةتي فةقةرةكةش ( ب)وشةي ( حن   ون املاايرة سلمية)لةوةش كرا كةوا  با 
ش واتـا ايريزامييـة دةبَيـت بـةو شـَيوةية اـةجنام بـدرَيش سـةبارةت         (جي  حن   بون املابايرة سبلمية   )نةك وةك تةوجيهاتَيك بَيتش 
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حيابر يفبع شبعايات حتبر  للب       )اذة و بر طـة زيـاد بكرَيـت بـؤ كؤتـايي بر طـةي سـَييةمش        بةوةي ثَيشنيار كرا كؤمةَلَيك دةستةو
كؤمةَلَيك شت هاتووةش اةطةر وشةي تةمييز زياد بكـةين بـؤ اـةوةي وابـزامن هـةموو اـةو ثَيشـنيارةي جـةنابتان لـةخؤ           (العنف

ن دةطرَيتةوةش فراوانة اةطةر ثَيتـان باشـةش   ش تةميزةكة هةموو شتةكا(حيار يفع شعايات حتر  لل  العنف و الظمييز)دةطرَيش 
 .زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةي ياسايي ااخري صياغةتان خبوَيننةوةش دةيدةينة دةنطدان

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النالنة

ني إلجرائها شنمبان و حيشعبني سبالة للب       قدق ةل   نايم املاايرة م  قبس اللجنة قبس املولد املع -1
 .األقس لل  حن  رال  يف ذلك ح اق العطس الريية

جي  حن  ظضم  الطل  حياء و لناو   و  واقيع حلضاء اللجنة املكرفة لل   نايم املاايرة و شيبان   -0
 .الغا ة منها و حتد د مساييا و الزمان و امل ان احملدد   هلا

ة و عالية م  حلمال العنف و حيابر يفبع شبعايات حتبر  للب  العنبف       جي  حن   ون املاايرة سلمي -3
 .والظمييز

يف غالة لدق الرد لل  الطل  املقدق م  قببس اللجنبة شعبد مضب  وبان و حيشعبني سبالة للب   باي             -4
 . قد م الطل   عد ذلك موافقة لل   نايم املاايرة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة كوردين كةرةمكة

 :ؤذان عبدالقادر دزةيير .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَييةم
كاتذمَير بةاليـةني كـةم بـة مـةرجَيك     ( 48)داواكاري ر َيكخستين خؤثيشاندان لةاليةن لَيذنةوة ثَين وادةي اةجنامداني بة  -1

 .ر ؤذاني ثشووي فةرمي ر ةضاو بكرَيت
زاي اةنداماني لَيذنةي سةرثةرش  كاري ر َيكخسـتين خؤثيشـاندانةكة بطرَيتـة    ثَيويستة داواكارييةكة ناو و ناونيشان و ايم -0

 .خؤ مةبةستةكةشيان لةو بارةيةوة ر وون بكرَيتةوةش ر َيطاي ر ؤيشتنةكةيان و كات و شوَيين دةستنيشان بكرَيت
درومشَي كة خةَلكي هان بدات بؤ ثَيويستة خؤثيشاندانةكة ااشتيانة بَي و دووربَي لة كاري توند و تيذي و بةرزكردنةوةي  -3

 .توند و تيذي يا جياكاري قةدةغة دةكرَي

كاتـذمَير بةسـةر   ( 48)لة حاَلةتي وةآلم نةدانةوةي داواكارييةكة كة لةاليـةن لَيذنـةوة ثَيشـكةش كـراوة دواي تَيثـةر بووني       -4
 .ثيشاندانةكة دادةنرَيمَيذووي ثَيشكةش كردني داواكارييةكة اةمة بة ر ةزامةندي لةسةر ر َيكخستين خؤ

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثا ش بةر َيزان طوَيتان لَي بووش اَيستا دةيدةينة دةنطدانش كَي لةطةَلداية تكاية دةس  بةرز بكات؟ زؤر 
سـوثا ش كــَي لةطةَلــدا نيــة؟ بــة زؤرينــةي دةنــ   ثةســند كــراش بــةر َيزان اَيســتا كؤتــايي بــة دانيشــتنةكةمان  

 .اامادة بنش خواحافيزتان بَيت( 11)بة خواتان دةسثَيرينش سبةي سةعات ( 11)ا سبةي سةعات دةهَينل ت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – كوردستان             عَيراق                – كوردستان
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 00)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 2101\00\3رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 3/00/2101 كةوتيرَي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  3/11/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  بةر َيز , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1220ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

خـولي   ي(11)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  انثةرلةمدةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 3/11/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياسـاي خؤثيشـاندان و كؤبوونـةوة طشـتييةكان     - 1

 .رياقع-لة هةرَيمي كوردستان
خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي قةرةبوو كردنةوةي ر اطرياواني بَي ثاسـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي     -0

 .عرياق-كوردستان

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

م ذمـارةي  دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكاتش خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن سـاَلي دووةم خـولي طرَيـداني يةكـة       
 :بةرنامةي كار( 3/11/0212)ش ر ؤذي دانيشنت (11)دانيشنت 
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ش 1220ي هةمواركراوي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بة ثَيي حوكمةكاني بر طة 
عـرياق دةسـتةي سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان بر يـاري دا بةرنامـةي كـاري دانيشـتين ذمـارة          -ثةرلةماني كوردستان

ــ(11) ــات   ي خـ ــة كـ ــذاردن لـ ــَييةمي هةَلبـ ــةوتي   (11)ولي سـ ــةممة ر َيككـ ــوةر ؤي ر ؤذي ضوارشـ ــَين نيـ ي ثـ
 :دا بةو شَيوةية بَيت(3/11/0212)
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتييةكان لة -1

 .عرياق-هةرَيمي كوردستان
ذة ياساي قةرةبوو كردنةوةي ر اطرياواني بَي ثاسـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي     خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤ-0

 .عرياق-كوردستان
اَيستاش داوا لة لَيذنةي ياساييش نـاوخؤ و كؤمـةَلطاي مـةدةني و مـايف مـرؤظ دةكـةين كةرةمكـةن بـؤ شـوَيين          

َيذنـةي اـةمنيان لـة    خؤتانش بةر َيزان اةور ؤ بة بَي وةزيري نـاوخؤ طفتوطؤكـان دةكـةينش ضـونكة دانيشـتين ل     
بةغدايةش ضوونةتة بةغدا كة وةزيرين خؤي لة هةرَيس بَيتش يةكي تر لة جياتي اـةو نايَيـت بـؤ ااطـاداريش     

 .كةرةمكةن لة ماددةي ضوارةوة دةست ثَي بكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ة ضوارتان بؤ دةخوَينمةوة لة ياساكة بة زماني عةرةبيبةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش اَيستا دةقي مادد

 :املادة الراشعة
ل ببس املببواةنني يف إقلببيم كويدسببظان و األغببزاب السياسببية و منامببات اجملظمببع املببدن  و النقاشببات املهنيببة و  -1

املوافقبة   اإلحتادات و اجلمعيات و   يا م  الظنايمات اجملازة قانونًا غر ة  نايم املابايرات شعبد إسظنيصبال   
 .الظنير ر ة
 :الرحد النان 

 .اةوة نةما تةباةن ،(شعد إشعاي الوز ر حو يئيس الوغدة اإلداي ة دون إسظنيصال املوافقة)
 . ظوىل حجهزة الكرةة اإليظماق حبما ة املظااير  -0
 .لل  اجلهات املعنية اإلسظماو إىل مطال  املظااير   إلجياد احللول املناسبة هلا-3

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
 .كةرةمكةن بة كوردين خبوَيننةوة

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضوارةم
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هةموو هاووآلتيةك لة ناو هةرَيمي كوردستان و حيزبة سياسيةكان و ر َيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني و -1
ــةكان  ــدراوةكان بــة    ســةنديكا ثيشــةيي و يةكَيتييــةكان و كؤمةَل ــةت ثَي و غــةيري اةوانــة لــة ر َيكخــراوة مؤَل

 .شَيوةيةكي ياسايي اازادي ر َيكخستين خؤثيشاندانيان هةيةش بةآلم دواي وةرطرتين ر ةزامةندي بة نووسل
 .ر اي دووةم تةباةن نةما

 .دةزطاي ثؤلير طرنطيدان بة ثاراستين خؤثيشاندةر دةطرَيتة اةستؤ-0
دةبَي طوَي لة داواكارييةكاني خؤثيشاندةران يان كؤبوونةوة طشـتييةكان بطـرَي و بـؤ     اليةني ثةيوةنديدار-3

 .دؤزينةوةي ضارةسةري طوجناو بؤيان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي مايف مرؤظ ر ةايتان لةسةر ثرؤذةكة؟
 
 
 

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش لـة  (نووسـينة )كة وةكو خؤي هاتووةش بةآلم تةنها تَيبينيةك هةبَي لةسـةر وشـةي    اَيمة لةطةَل اةو خاَلةين
ر استيدا هةندَيك جار دةكرَي اةو وةرطرتين ر ةزامةنديية لة ر َيطةي ايمَيريةوة بَيش لـة ر َيطـةي فاكسـةوة بـَيش     

كو حمتةوا طرفتَيكمان تةصةورم واية اييابي ترةش اةطينا وة( فةرمي)بكرَي بة ( ر َيطةي نووسل)دةكرَي لة 
 .نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 لَيذنةي كؤمةَلطاي مةدةني ر ةايتان؟

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر اية مة لةطةَل وي ماددةية وةكي اةوة هاتيت د ثرؤذةيدا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ناوخؤ
 :عبداهلل بةر َيز إمساعيل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوة         ــةر ا ــردووة لةس ــةمان ك ــة موناقةش ــة ك ــوار لَيذنةك ــةر ض ــةوةي ه ــةر ا ــةوَيش لةب ــاتووة ل ــؤن ه ــة ض اَيم
 .ايتيفاقمان كردووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .لَيذنةي ياسايي 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةكةين هةر وةك خوَيندرايةوةش زؤر سوثا اَيمة لةطةَل دةقي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزان اةنــداماني ثةرلــةمانش كــَي اةيــةوَي لةســةر اــةو ماددةيــة قســة بكــات؟ اــةور ؤ زؤر كــة  جَيطايــان 
ان تؤمـار  طؤر يوةش ر َيزدار سكرتَيري ثةرلةمان دةَلَي اةوة ناياساييةش بؤ ااطاداريتـانش اةوانـةي كـة نـاوي خؤيـ     

جنـس   لايمبة صباح حممدش كـاردؤ حممـدش ناسـك توفيـقش حـاكس ر زطـارش       .ااش  عزيزش طؤران اازادش د: كردووة
ش لنمبان حسن حممد سورةش كوَيسـتان حممـدش عـدنان    .ش دعليس لنمانش هاور از خؤشناوش لنمانالدينش سيوةيل 

نـاوي نةنووسـرابَي؟ نيـةش ر َيـزدار     إمساعيل سايدش عمر عبدالازيزش محة سـايد محـة عريـيش كةسـي تـر مـاوة       
 .ااش  كةرةمكة

 
 :بةر َيز ااش  عزيز صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
غر ة  نايم املابايرات و الظجمعبات   )سةبارةت بة ماددةي ضوارةمش لَيرة كة لة كؤتايي ماددةكةدا نووسراوة 

 صالي موافةقـةي تـةحريري يةكةمـةش    ش قسةكةي من لةسةر ايستي(العامة شعد إسظنيصال املوافقة الظنير ر ة
لـة دواي اةطـةرهاتو وةآلمةكـة نةدرايـةوة     : تةناقووزة لةطةَل ماددةي سـَييةمداش كـة خـاَلي ضـوارةمي دةَلَيـت     

سةعاتش اةوة يةعين اةو تةَلةبة بة قبـوَل كـردن دادةنـرَيش     48لةاليةن مةحكةمةي ايستيينافةوة لة دواي 
سـااتش اـةو    48داواكةي تؤمار دةكات لة مةحكةمةي ايستيينا  لة دواي اا لَيرةدا جارَيك لةو اليةنةي كة 

داواية بة شَيوةيةكي تةحريريةش اا لَيرةدا داوا دةكرَي تؤمار كردنةكة ياخود داواكردنةكة و اييازة ثَيـداني  
ــَيوةيةكي       ــةر وابــَي بــة ش ــتش اةط ــة تةحريريــةوة بَي ــرتين اــةو موافةقةت ــة دواي وةرط اــةو اليةنــةش دةبــَي ل

سةعات كة سكاآليةكي تؤمار كـردووةش وةآلمـي نةدراوةتـةوةش اـةو بـة اييـازة حيسـا          48اؤتؤماتيكي دواي 
بَيش ثَيويستة اةو موافةقةتـة تةحريريـةش هـةَلبطريَي بـؤ اـةوةي دواتـر اييازةكـةي اـةوين اياتيبـارَيكي          

 ظببوىل حجهببزة )ضــوارةم قــانوني بــؤ بكــرَي و بــة باتــَل حيســا  نــةبَيش ســةبارةت بــة خــاَلي دووةمــي مــاددةي  
ش اةوة بكـرَي بـة شـور تةي ضـاالكيية مةدةنييـةكانش بـةو ثَييـةي ضـاالكيية مةدةنييـةكان باشـرت لـة            (الكرةة

ر َيطاي اةطةر لـة هةنـدَيك شـوَيين كوردسـتانداش لـة هةرَيمـدا اـةو ثؤليسـانة اامـادةش كرابَيـتش اـةوكات كـة             
ةردةوام خـوَلي ر اهَينـان بـؤ بةرزكردنـةوةي توانـاي      حكومات و وةزارةتي ناوخؤ موجبـةر بَيـت بـؤ اـةوةي بـ     

شور تةي ضاالكيية مةدةنييةكان بكاتش سةبارةت بة مامةَلة كردن لةطةَل خةَلكداش ضونكة ناكرَي بة تةنها بة 
شَيوةيةكي طش  بوترَي شورتةش لـة كـاتَيكي اةزمةيـةكي تـةزاهوري طةورةيـةش شـورتةي هةنـدَيك وةحـداتي         

دَيك سَيكتةري تر بهَيندرَي لـةو موزاهـةرةدا بـةكار بهَينـرَيش نـةزانَي موعامةلـة لةطـةَل        ايداري ترش يان هةن
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خةَلكدا بكاتش ضؤن موعامةلة لةطةَل قـةَلنان و كؤمـةَلَيك ثَيداويسـتية مةدةنيـةكاني خؤيـان كـة بـة مـةرج         
ة بـةرز بكاتـةوة لـة    دانراوةش اةوةش جارَيكي تر حكومةت اييبار دةكاتةوة كة بةردةوام تواناي اـةو شـور تان  

 .شَيوازي مامةَلة كردن لةطةَل موتةزاهريينداش لةكاتي ثشَيوي و لة كاتي سريميشداش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار طؤران اازادش كةرةمكة
 :بةر َيز طؤران اازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاَلي      ــةر خ ــةنها لةس ــة ت ــةكس هةي ــن تَيبيني ــتين      (3)م ــؤ ر َيكخس ــة ب ــةين ك ــاية دةردةك ــةو ياس ــة ا ــة ك ش اَيم

خؤثيشاندانة و مةسيوليةت دةكةويتة سةر جيهةي اةمين و ثؤلير بؤ ثاراستين مومتةلةكات و سـةالمةتي  
خؤثيشاندةرانش بةآلم اَيمة زؤرجار ر ووبةر ووي اةو كَيشةية دةبينـةوة كـة خؤثيشـاندةر لةبـةردةم جيهـةي      

وةش جاري وا بة ضةند ر ؤذ دةمَيننةوة نابينرَينش لَيرة اةوة با  كراوة بةآلم ثَيشـنياري  مةعين زؤر دةمَيننة
اةوة دةكةم كةوا ايزافةيةكي بكرَيتة سةرش كةوا وةختَيكي دياري كـراوي بـؤ دابنـدرَيش اـان اةوةتـة برَيـَي لـة        

وةش بـؤ اـةوةي اليـةني    كورترين ماوةش يةعين تيايـدا تةحديـدي وةقـت بكـرَيش نـةوةك بـة كراوةيـي مبَينَيتـة        
 .بةرثر  زووتر بةدةم داواكارييةكانةوة ب نش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صباحش كةرةمكة.سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار د
 :صباح بةرزجني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ك  بَيـتش سـةبارةت بـة تـةرتيي     ر ةنطـة اـةوة بؤضـوونيَ   : من دوو تَيبينيس هةية لةسةر اةو ماددةيةش يةكـةم 

ماددةكة اَيمة لة ثَيشدا دةبَي تةسـبي  حةقةكـة بكـةينش اينيـا باسـي مةوزووعةكـة بكـةينش اـةو ماددةيـة          
باسي ما  دةكاتش دةَلَي كَي مايف خؤثشانداني هةية؟ دةبوايـة اـةوة ثـَين ماددةكـاني تـر بوايـةش ضـونكة لـة         

باسي اةوة بكرَيت تةنز ي موزاهةرات ضؤن دةكرَي؟ اـةوة خـااَلي   ثَيشدا دةبَي مافةكة تةسبيت بَيش اينيا 
يةكةمش اايا اةوة ايشكالَيك دروست ناكات؟ بةآلم ر ةنطة تةرتيبةكة وا جوانرت بوايةش بة ثَيشدا تةسبي  ما  

ش اينيا مايف اةوة بكرَيت ضؤن تةقد ي تةَلة  دةكرَي بؤ تةزاهوورةش نوقتةيةكي تر كـة اامـاذةي ثـَي بكـةم    
اايا اةو كةسانةي كة مواتيين كوردستان نلش هاووآلتي نل بةآلم موقيمن لة كوردسـتانش مومكينـة خـةَلكي    
وآلتَيكي تر بنش اةطةر بيانةوَي خؤثيشـاندان اـةجنام بـدةنش بـة ثَيـي اـةو دةقـة بـَي نـاتواننش ضـونكة اـةوة            

هةيـةش موقيمـةكانين ايزافـة     نةصة كـة صـةر احةتةن باسـي اـةو كةسـانة دةكـات كـة مـايف خؤثيشـاندانيان         
 .بكةينش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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هةر ر وونكردنةوةيةك بؤ قسةي جةنابتش لة دةرةوة لة زؤر وآلت كة موزاهةرة دةكرَيتش اـةوةي مونـةز ي   
موزاهةرةكةيةش دةبَي جنسيةي اةو وآلتةي هةبَيش موقيمي اةو وآلتةش دةبـَيش اينيـا خـةَلكي تـر كـة ثـاش       
اَيمة كورد بووين لة يؤنان جنسيةمان نةبووش موزاهةرةيةكمان دةكرد بؤ هةَلةجبة بةآلم دةبواية يةكَيك كة 
جنسيةي اةو وآلتـةي هـةبَي تةسـييل بكـاتش اينيـا خـةًلكي تـر دةضـووش اـةوة هـةر بـؤ ر وونكردنةوةيـةكش             

 .سوثا ش ر َيزدار كاردؤش كةرةمكة
 :بةرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
اَيمة دوَييَن موناقةشةيةكي زؤرمان كرد لةسةر مؤَلةت و ااسانكاري و اةوانةش اةو دةقة لـة جيـاتي مافةكـة    
بدان اةوةندة تةشديدي كردؤتةوة سةر ر َيكخراوةكان دةبَي مؤَلةتيان هةبَيش جارَيكي تـر بـة نووسـل اـةوة     

َي تـؤ اةطـةر اـةو ر َيكارانـةش اـةو ر َي و شـوَينة ياسـاييانةت        وةرطرَيتةوةش اةوة مافةكة دةيدةيتة هاووآلتيش اـ 
طرتؤتةبةر ثَيشرت كة با  كرا لة مؤَلةتةكة كة دةبَي ضي بكات؟ اـةوة بـؤ جـارَيكي تـر تةاكيـد دةكةينـةوةش       
جــارَيكي تــر ترســَيكي طــةورةمان بــؤ دروســت دةكــاتش بةر اســ  اــةو مؤَلةتــة كَيشــةيةكي زؤر طــةورةمان بــؤ  

لةبـةر اـةوة ثـَيس باشـة هـةموو هاووآلتيـةك لـة نـاو هـةرَيمي كوردسـتانش هـةروةها حيزبـة              دروست دةكـاتش 
سياســيةكان و ر َيكخراوةكــاني كؤمةَلطــةي مــةدةني و ســةنديكاي ثيشــةيي و يةكَيتيــةكان و كؤمةَلــةكان مــايف  

 .خؤثيشاندانيان هةيةش دواي طرتنةبةري ر َي و كارة ياساييةكانش سوثا 
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار ناسك خانش كةرةمكة
 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَلس هةية لةسةر ماددةي ضوارةمش لة بر طةي يةكةمدا هةر هةمان اةو ر ةايـةي كـة بـا  لـة     ( 3)ديارة من 

ثَيويست ناكـات وجـودي هـةبَي لَيـرةش ضـونكة      ايستي صاَلي موافةقةي تةحريري دةكاتش بةر اس  اةوة هةر 
ثَيشــرت لــة ماددةكــاني تــر تةســبيت كــراوةش تةاكيــد كردنــةوة لَيــرة جــارَيكي تــر ايشــكالَيك دروســت دةكــاتش  

ش ( ظوىل حجهزة الكرةة اإليظمباق حبما بة  ): كة دةَلَي: لةبةراةوة اةوة هةر زيادةية البربدرَيتش اةوة يةكش دوو
كي تر دابرَيذرَي بؤ اةوةي اييباري بكةي لةسةري نةك ايهتيمام بة حيماية بَيش دةكرَي صينةكة بة نةوعَي

ش اـيرت اـةو موتةجةمياينةشـي نـاوَيش ضـونكة تـؤ اؤتؤمـاتيكي اـةو         (لل  حجهزة الكرةة يا ة املظااير  )
لب   ل)موتةزاهريينةن موتةجةميايشت كؤكردؤتةوةش لةبةر اةوة ثَيويست ناكات ناوي موتةجـةميال بـَيين   

ش يـةعين اـةو ايهتيمامـة الببـةينش خـاَلي سـَييةم بةر اسـ  منـين ديسـان          (حجهزة الكرةة يا ة املظااير  
لةطةَل اةوةدام زؤر بة مةفتوحي هَيشـتوويةتةوةش اةطـةر بكـرَي وةقـ  بـؤ ديـاري بكـةينش كـاتي بـؤ ديـاري           

يف وقب   ظفبق   ): ؟ بؤيـة دةكـرَي برَيـَيل   بكةينش اايا لة خياللي ضةندَيك طوَييان لَي بطريَي و وةآلم بدرَينـةوة 
ش يــةعين هــةردوو تــةر ة ش ض اليــةني ثةيوةنديــدار جيهــةتي مــةعين كــة ثي شــرت ديار ــان  (لليببه الطرفببان
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كردووةش لةطةَل اةو لَيذنةيةي كة هاتوون تةسييرييان كردووةش يةعين وةخَ  دياري بكةين كـة اـةو وةختـة    
 .وة باشرتةش سوثا اةو دوو كةسة ايتيفاق بكةن لةسةريش اة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار حاكس ر زطارش كةرةمكة
 :بةر َيز ر زطار حممد أمل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مان هةيـةش قـانوني اـةحزا ش قـانوني جـةماياتش لـة قـانوني ذمـارة         (18)و ذمارة ( 17)اَيمة قانوني ذمارة 

الظجمبع و الظاباير و   :  ظمظع األغبزاب شباحلقوق الظاليبة   ( )13)ت هاتووةش لة ماددةي بة دةقَيكي تايبة( 17)
ش اـةوة لـة قـانوني اـةحزا  هـاتووةش اةطـةر       (اإلضراب شالطرق السلمية وفق القانون و شعلم السلطات املخظصة

وو اـةو  موالحةزة بكةي اةوة لَيـرة لةطـةَل تـةنز ي ميهرجانـات و اي تيفـاالت و عةقـدي نـةدةوات و هـةم        
شتانةي تيادا با  كردووةش لَيرة باسي عريس دةكات فةقةتش اايا اةوة اةو حةقـة بـؤ لَيـرة اـةحزابي سياسـيش      
بؤ اةحزابي سياسي با  بكرَيتةوة؟ لة كاتَيكدا لة قانوني اةحزا  بة شـَيوةيةكي موحـةدةد بـؤ خـؤي اـةو      

مؤَلـةت ناكـاتش اـةوة قـانوني ذمـارة      حةقةي ثَيدراوةش اـةوة نوقتةيـةكش لَيـرة باسـي عريمـين دةكـةنش باسـي        
للجمعيبة  : )دةَلـيَ ( 6)اـةوين قـانوني جةماياتـةش لـة مـاددةي      ( 18)يةش قانوني ذمارة 1223ي ساَلي (17)

غق الظجمع و الظااير و اإلضراب و  نايم املهرجانات و اإلغظفاتت و إمظالك وساائس اإللبالق وفبق القبوانني    
ي ثَيداوة بة جةماياتش اـيرت مـن نـازامن لَيـرة اايـا دووبـارة كردنـةوةي        ش لَيرةش دووبارة اةو حةقة(املرلية

اةوان لة كاتَيكدا خةلةلَيكش ايختيالفَيكين هةيةش لة شوَيين خؤي دةبـَي لـة ر ووي صـياغةي تةشـرياييةوة     
يان نا؟ من ثَيمواية لة شوَيين خؤي نيةش اةطـةر ماددةكـة بـةو جـؤرةي لـَي بكرَيـتش تةايـدي بؤضـوونةكاني         

صباح و كاك عبدالسالم بةرواري و سؤزان خانين دةكـةمش كـة دوَيـيَن بةشـَيكيان تـةر ح كـردش لةسـةر        .اك دك
مةســةلةي ضــؤنيةتي تةسةلســولي ماددةكــان و اةساســيات و غــةيري اةساســياتش اةطــةر اــةو ماددةيــة بــةو   

عنو بة اجملبازة البيت      غق  نايم املاايرة م فول جلميع مواةين اإلقليم حو الكخصيات امل): جؤرةي لَي بَيت
ش ضونكة مومكينة من دوو قانومن موالحةزة كـردووةش ر ةنطـة زؤر قـةوانيين تـرين     ( رد يف القوانني ا ا ة

هةبَي كة باسي كردووة و موعالةجةي كردووة و جؤرَي  بـؤ اـةوةي تـةعارووز نـةبَي لـة تةشـريااتدا هـةر        
بَي سوَلتةي تةشرياي ااطاي لة قةوانينـةكاني تـري كـة    نةصَيك كة دةردةضَيش هةر قانونَيك كة دةردةضَي دة

 .ثةيوةنديدارة بةو قانونةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار عةز ة جنس الدينش كةرةمكة
 :جنس الدين حسن لايمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 104 

بينيس لةسةر خـاَلي دووةم هةيـةش دةزطـاي ثـؤلير طرنطيـدان و      قسةكاني من ااش  خان كرديش بةآلم من تَي
ثاراستين خؤثيشاندةر يان كؤبوونةوةكانش اَيمة مادام ياسايةكمان هةيـة بـؤ ر َيكخسـتين ثيشـاندان دادةنـرَيش      
ثَيويستة لةطةَل ر َيكخستين اةو ياسايةشدا ثؤليسـي ضـاالكيية مةدةنييـةكان دروسـت بكـرَي اةطـةر لـة هـةر         

ــ ــةَل      ثارَيزطاي ــةعامول لةط ــاتوانَي ت ــايي ن ــي ااس ــة ثؤليس ــةوةي ك ــةر ا ــدرَيش لةب ــةوةش ب ــي ب ــةبَي طرنط ةك ن
خؤثيشاندةران بكات بةو شَيوةي كة ثؤليسي ضاالكيية مةدةنييـةكان ر اهَينـراون كـة ضـؤن تـةعامول لةطـةَل       

ــَييةم     ــةوةي س ــاَلَيكي تــر ا ــرَيش خ ــاندةر بك ــة داوا    : خؤثيش ــوَي ل ــَي ط ــدار دةب ــةني ثةيوةندي ــةكاني الي كاريي
 .خؤثيشاندةران يان كؤبوونةوة طشتييةكامنان البرد اَيمةش تةنها دةمَينَيتةوة خؤثيشاندةران بطرَيتش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش كةرةمكةلنمانسوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار سيوةيل 
 :أمحد لنمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ل بس  )ش بـا شـَيوازةكةي خبوَينمـةوة تـا دةطةمـة اـةو جَييـةي قانوييةكةيـةش         (حوًت( )لراشعبة املادة ا)بة نيسبةت 

املواةنني يف إقليم كويدسظان و األغزاب السياسية و منامات اجملظمع املدن  و النقاشبات املهنيبة و اإلحتبادات و    
و  ب  اجملبازة   )بـؤي زيـاد بكـرَيش    (    اجملازة قانونًاو )ثَيس باشة ، (اجلمعيات و   يا م  الظنايمات اجملازة

ش تةباةن هةندَيك ر َيكخراو هةية تةقـد يان كـردووة   (قانونا غر ة  نايم املاايرات شعد إسظنيصال املوافقة
بؤ وةزارةتي ناوخؤش مؤَلةتيان ثَي بدرَيش بةآلم ثَييان نةدراوةش تةباةن نابَيتة ر ةمسيش اةطةر نةبَيتة ر ةمسيش 

ر موجاز نةبَي؟ يةعين بؤي نية اةو كاتي خؤثيشاندان بكات؟  اةوة بة نيسبةت ماددةي موجاز نةبَيش اةطة
ش (للب  شبرةة  )بـؤ زيـاد بكـةينش    ( للب  )يةكةمش ماددةي دووةم ناسك خان باسي كردش اةطةر ببَيتـة وجـوبي   

كي ش بـةآلم لـة جيـاتي اـةو شـور تةية ااشـ  خـان و عةز ـة خـان باسـيان كـردش ضـاال            (لل  حجهبزة الكبرةة  )
مةدةني بَيت باشرتةش اةطةر خاَلي يةكةم ثَيشنياريةكةي حاكس ر زطار ثةسند بكرَي زؤر باشةش لةبـةر اـةوةي   
مـادام لـة قـانوني اـةحزا  و مونــةزةماتي موجتةمـةعي مـةدةنيش اـةو شــتانة هـاتووة برَيـَيل ر َيـي ثَيــدراوة           

 .قانونةكةيش لَيرة ثَيويست ناكات دووبارة بكرَيتةوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار هاور ازش كةرةمكة
 :بةر َيز هاور از شَيخ أمحد محد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل اةوةي بة داخةوةم مؤَلةت تةسبيت كرا اةوة ر ةفز كرايةوةش لةوةشـدا اـةوة بةر اسـ  خـؤي اـةو      

اوانةي كة موجازنش لةطةَل اةوةي كة اـةوي تـري لةطةَلـدا نيـةش اـةوة      وةرطرتين ر ةزامةنديية بؤ اةو ر َيكخر
تةحصيل حاصريةش نازامن لَيرة تةاكيـد كردنـةوة و جـةخت لةسـةر كردنـةوةيش مـن ثَيموايـة ثَيويسـ  نيـةش          
ســةبارةت بــةوةي كــة خــاَلي دووةم اــةركي يــةعين بــة كةليمــةي طرنطيــدان هــاتووةش لــة عةرةبيةكــةش بــة    
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طرنطيداني ثؤلير بة ثاراسـتين خؤثيشـاندةرانش وابـزامن اـةوة زؤر بـَي هَيـزةش لـة جَيطـاي         ايهتيمام هاتووةش 
خؤي نية هةر اةوة اةركي ثؤلير بَيتش وةكو واجيباتَيك لةسـةر ثـؤلير اـةركي ثـؤلير و بةرثرسـيارَي       

ا هـاتووة  ثؤلير بَي ثاراس  خؤثيشاندةران لةوَيش هةروةها سةبارةت بة خاَلي سـَييةمين يـةعين شـتةكة و   
اليةني ثةيوةنديدار دةبَي طـوَي لـة داواكارييـةكاني خؤثيشـاندةران و اـةوة كؤبوونـةوة طشـتييةكان هـاتووةش         
دوايــي دؤزينــةوةي ضارةســةري طوجنــاوش اــةوةش زةروورة بةر اســ  ضارةســةركرني كَيشــةكة وا بــةكراوةيي   

 .نةمَينَيتةوةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار خرييل عومسانش كةرةمكة سوثا  بؤ جةنابتش
 :محد أمل لنمانبةر َيز خرييل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من قسةم لةسةر خاَلي دووةمة بؤ اةوةي جيهاتي مةعين اةمين ايريتيزاماتي دَيتة سةرش ثشتطريي لة قسةي 

رةة القيباق شاملهباق   جيب  للب  حجهبزة الكب    : )بـَيش بوترَيـت  ( تتـوىل )برادةرامن دةكـةم كـة ثَيويسـتة نـةك هـةر      
حد منـ   : )ش دوو(شبذل حقصب  جهبد للنييلولبة دون اإلعبالل شالسبلوك السبلم  للمابايرة        ): ش يةكةم شت(الظالية

ش (يا ببة املمظل ببات العامببة احل وميببة و ا ا ببة اململوكببة للنبباس و الكببركات : )ش ســَي(إعببالل شبباألم  و النابباق
 .ش سوثا (لمظااير   قد م املسالدات الطبية و اإلنسانية ل: )ضوارةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسنش كةرةمكة.سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار د
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــبةت        ــة نيس ــرد ب ــة ك ــةكمان ايزاف ــة ماددةي ــونكة اَيم ــةش ض ــاددةي ثَينيةم ــةوة م ــَيس ا ــةوَي برَي ــةكي دةم ثَيش

رَيش خاَلي دووةم من هةسـت دةكـةم تَيكةَليـةك هةيـة لـة نَيـوان مـاددةي        ثرينسي ش ثَيويستة اةوة ر ةضاو بك
شبرو  و إجبراءات و   )ضوار و سَي و دوو و هةتا حةوتينش ثَيويست بوو تةصنيفَيك هةبوايـةش نيسـبةت بـة    

( ضبواشط )ش يةعين هةر يةكيان لة ذَير عينوانَيك هاتبايـةش كـة تةماشـاي دةكـةين لـة زؤر ماددةكـان       (ظواشط
دةبَيتةوةش خاَلي سَييةميشـس تةايـدي كـاك خـةليل دةكـةمش بةر اسـ  ايشـي شـور تة تـةنها حيمايـةي           تيكرار 

يا ة املظااير   )موتةزاهريين نيةش يان بةو شَيوةي كة لة ثَيشنيارةكةي كاك خةليل هاتبووش يان ايزافةي 
 .ش سوثا (و النااق واآلداب العامة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بتش ر َيزدار كوَيستان حممدش كةرةمكةسوثا  بؤ جةنا
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دوو تَيبينيس هةيةش يةكيان ديارة هاور َيس بةر َيز حاكس ر زطـار ر وونـي كـردةوةش بؤيـة     ( 4)من لةسةر ماددةي 
راوةكان البربَيتش يـان دةبـَي وةك اـةوةي    بةر اي من هةروةك بةرَيزيان باسيان كردش يان دةبَي حيز  و ر َيكخ

كـة لـة ياســا تايبةتيةكـةي خؤيـان هــاتووةش هـي اــةوان ااطـادار كردنـةوة بــَي نـةك مؤَلـةتش ضــونكة لـة ياســا           
تايبةتيةكةي خؤيان وةك بةر َيزيان خوَينديةوة ااطادار كردنةوةية نـةك مؤَلـةتش ر اي دووةميشـس سـةبارةت     

اسيان كـردش بـةآلم مـن دةمـةوَي تةفسـريي بـدةمَي كـة اـةو هَيزانـةي ثؤليسـي           بة ثؤليسةش ديارة هاور َيكامن ب
ضاالكيية مةدةنيةكان دروست كراوةش بةر َيوةبةرايـةتي هةيـة وةزارةتـي نـاوخؤ سةرثةرشـ  دةكـاتش اةوانـة        
هةموو مودةر ةبنش هةموو جل و ش  تايبةتي خؤيانيـان هةيـةش اـةركي اةوانـة ضـاالكيية مةدةنيةكانـة كـة        

تةوة لة مةسةلةي خؤثيشاندانةش لةبةرضي اةو مةهامة لةوان دةسةندرَيتةوة و دةدرَي بة ثؤليسي تر؟ كؤبؤ
بؤية ثَيويستة مادام اةو بةر َيوةبةرايةتية دروست كراوةش وةزارةتي ناوخؤ اةركي كَيشاوة لة دروست كردنـي  

ك ثـؤلير بـة طشـ ش زؤر    و مةصـر  كَيشـان و تـةدريب كردنيـانش مـةفرووزة اـةوة اـةركي اـةوان بَيـت نـة          
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ش كةرةمكةلنمانسوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار عدنان 
 :حممد لنمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةر اةوةلةن يةكةمةكةي لة ر استيدا من ثَيمواية دةبَيت جياكرَيتةوةش وةك اةوةي بةر َيزان باسـيان كـرد   

نل ديارة وشةيةكة ناسراو نيةش مةعرو  نيـةش واديـارة خؤيـان دةناسـَيننش بؤيـة اـةو بر طةيـة جيايـة         مواتي
كـان و  (NGO)ديارة تةسبيت كرا اةوةي كة دةبَي موافةقة بكاتش بةآلم لـة ر اسـتيدا حيزبـة سياسـيةكان و     

مؤَلــةتي ر ةمسيــان  هةيــة ر َيكخراوةكــان و ســةنديكاكان اةوانــة ناســراونش قيادةيــان هةيــةش اؤفيســيان هةيــةش 
لةاليةن حكومةتةوةش شوَينةكانيان  دياري كراوةش كةسـةكانيان ناسـراونش بؤيـة موافةقـةي تـةحريري اـةوان       
جطـة لـة خــاَلَيكي تـةعييزي و جطــة لـة كــارَيكي ر ؤتينـاتي هي ـي تــر نيـةش بؤيــة مـن جــارَيكي تـر تةاكيــد          

ر طرنطة حيزبةكان هةر جؤرَيك لة حورمـةت دان بـة   دةكةمةوة سةر اةوةي اةو بةر َيزانةي باسيان كردش زؤ
حيزبةكان كة مؤَلةتي ر ةمسيشان وةرطرتووةش سةنديكاكانين اةو مافةيان ثَي بدرَيت كة بة هـةمان اصـولي   

سةعات ثَين وةخ  خؤثيشاندانةكة اةوانين بـا برَيـَيل اليةنـة بةرثرسـةكان ااطـادار       48جاران بؤ ماوةي 
ة كارَيكي زؤر طرنطة بؤ اةوةي تةداروكي هةموو مةساايريةكان بكرَيتش اةوةي تر كة بكةنةوةشااطادار كردنةو

ااش  خان باسي كردش ديارة زؤر كارَيكي طرنطة كة ضاالكيية مةدةنيـةكان لةر اسـتيدا لـة ضـةند ر وويةكـةوة      
مـايف مـرؤظ اـةوة    وةكو اةوةي بةر َيزان باسيان كرد هةم ثرؤفَيشناَليش هةم كةرةسـتةكانش هـةم ر َيزطـرتن لـة     

كارَيكي طرنطة بؤ اةوةي ثؤليسي عام نةبَيتش دةبَيت تةحديد بكرَيت ض نةوعة ثؤليسـَيك؟ خـاَلَيكي تـر مـن     
ــرةدا لةر اســتيدا قســةي لةســةر بكــةمش اايــا ثَيويســت ناكــات ثرســيارةكةم بــؤ لَيذنــةي      بــة طرنطــي دةزامن لَي

ــةبيَ     ــةش ه ــةكي هاوب ــات لَيذنةي ــت ناك ــا ثَيويس ــةش ااي ــةري     ياساييش ــوان نوَين ــة نَي ــاندان ل ــاتي خؤثيش ــة ك ل
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خؤثيشـاندةران و ثؤليسـي ضـاالكيية مةدةنيــةكانش بـؤ اـةوةي جؤرَيـك لــة كـؤنرت ؤَل و جـؤرَي لـة موتابةعــة          
كردني كارةكاني يةكرت و با برَيَيل ر َير ةوي خؤثيشاندانةكةش ثَيمواية لَيذنةيةكي هاوبةش لةو كاتةدا كارةكان 

 .تش سوثا باشرت و ااسانرت دةكا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار إمساعيلش كةرةمكة
 :بةر َيز إمساعيل سايد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوشك و براياني بةرَيزش بة دَلنياييةوة اَيمة كة دةكةوينة اةخري قسةكامنان دووبارةي هـةر تَيدايـةش بـةآلم    
صـباح باسـي هاونيشـتماني كــردش    .ةوزحيي تـر بــدةينش لةسـةرةتا بـةر َيز كـاك د    هيـوادارم بـة كـورتي تـؤزَي تـ     

جةنابيشت تةوزحيَيكت دا كة جةنابت لة يةكَي لة وآلتةكان بينيوتة اةوةي كة جنسيةي نةبَيش لة حةقةتدا 
نش هةر وآلتَيك بؤخؤي ياسا بؤخؤي دادةنَيش لة كوردسـتان زؤر هاووآلتيـان هةيـة خـةَلكي كوردسـتاني اَيـران      

توركيانش سوريانش بةر اس  جنسيةشيان نيةش يةعين بة قةناعةتي من لَيـرة اـةوة وابـَي هـةموو دانيشـتوانش      
هاووآلتيةك كة لـة كوردسـتان دانيشـَي حـةقي خؤثيشـانداني هـةبَيش كـة اـةوةت كـردش اـةوة اـةو حةقـة لـة              

كرَيكاري بةنطالديشـيس بـيين    (322)موقيمةكان دةسةندرَيتةوةش من بؤخؤم جارَيكيان لة سريَيماني نزيكةي 
كة زوَلميان لَي كرابووش بةر اس  هاتن خؤثيشـاندانيان كـردش لـةو حاَلةتانـةدا كـة اـةو حةقـة لـة مـوقيميين          
خةَلكي كوردستان وةردةطريَيتةوةش اةوة بـاش نيـةش يـةعين هـةموو هاووآلتيـةك دانيشـتووي كوردسـتان اـةو         

س ر زطـار ايشـارةي ثَيـداش هاور َييـانين تةاكيـديان كـردةوةش       مافةي هةبَيش سةبارةت بة اـةوةي كـة كـاك حـاك    
خؤثيشاندان يةك مةخاويف هةية كة ببَيتة توند و تيذيش يان ثَيكدادانش بةآلم ر َيكخراو و سةنديكا و اةوانة 
كة خؤيان لة حةقةتدا مؤَلةتيان هةية و ايريتيزاماتيان هةيةش مةسـيولياتيان هةيـةش ديـارن بةر اسـ ش لةبـةر      

وة دةكرَيت لةطةَل هاووآلتي جيا بكرَيتةوةش اةساسةن اةوانة كَين؟ لةبـةر اـةوة اةوانـة تـةنها بـة ااطـادار       اة
كردنةوة ايكتيفا بـَيش يـةعين ثَيويسـ  بـةو مؤَلةتـة نـةبَيش ديسـان هاور َييـان تةاكيـديان كـردةوةش ثؤليسـي            

تي ثـَي دةردرَيـتش ضـؤن تـةعامول لةطـةَل      ضاالكيية مةدةنييةكان ر ادةهَيندرَيتش يةعين ر ؤشنبرييةكي تايبـة 
خؤثيشاندان دةكات؟ لةبةر اةوة اةوة تايبةتةش اـةو سـةقافةتةي اـةو هةيـةتي لةوانةيـة لةاليـةني تـر اـةو         
مةجالةي بؤ دروست نةكرابَيش وةكو ثؤليسي ضاالكيية مةدةنييةكانش بة ر ؤشنبرييةكي سةردةميانةوة طـؤش  

تةاكيد دةكةمةوة كة اـةو ايشـةش اـةو جـؤرة ضـاالكيية ايشـي ثؤليسـي        كراوة بؤ اةو حاَلةتةش ديسان منين 
 .ضاالكيية مةدةنييةكان دةبَيش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا  بؤ جـةنابتش بـة هةَلـة لَيـك نةدرَيتـةوة كـة مـن اـةوةي باسـس كـرد بيززةبـت اةوةيـة اـةوةي داواي              
اووآلتي اةو وآلتة بَيش جنسيةي اةو وآلتةي هةبَيش بـة  بـؤ   موزاهةرة دةكاتش كة اييازة وةردةطرَي دةبَي ه

موزاهةرة هةر كةسَيك حةقي هةيةش اَيمة كـورد بـووين لـة وآلتَيـك بـووينش دةمانويسـت موزاهـةرة بكـةينش         
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حـةقمان نــةبوو بـر ؤين تةســييل بكـةينش اــيريال ضـةند برادةرَيــك اةوانـةي جنســيةيان هـةبووش تةســييرييان       
دةهـات بةشـداري دةكـردش عـةرة  دةهـاتش كـورد دةهـاتش فـار  دةهـاتش اـةوروثي           دةكرد ايرت هـي شـيريين   

دةهاتش جنسيةشيان نةبووش يةعين مةبةستةكة تَيكـةَل نـةكرَيش تـؤ اـةوةي كـة اييازةكـة وةردةطـرَي دةبـَي         
جنسيةي اةو وآلتةي هةبَيش موقيمي اةو شوَينة بَيش ايرت خةَلكي تر حةقي خؤيةتي بةشدار بَيش يةعين تؤ 

اتواني موزاهةرةيةك بَي خؤ ناتواني يـةكَيك جنسـيةكةي لـَي وةربطـري برَيَيـي تـؤ كَيـي؟ بؤضـي هاتوويتـة          ن
 .موزاهةرة؟ زؤر سوثا ش ر َيزدار عمر عبدالازيزش كةرةمكة

 :شهاءالد  بةر َيز عمر عبدالازيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر لَيرة بواية بـؤ اـةوةي طـوَيي لـة طفتوطؤكـان بـَي؟       سةرةتا من ثرسيارَيكس هةية اايا ثَيويست نةدةبوو وةزي
هةروةها ر اوسـةرجني وةزارةتةكةشـي لةسـةر اـةو خاآلنـةي كـة مـاون بدابايـةش هيـوادارم بتـوانَي اامـادة بـَي             
باشرتةش بة نيسبةت اةو ماددةيةشةوة من زؤر لةسةر تةاكيد كردنةوة ناضسش بةآلم خاَلي يةكةميانش بر طةي 

بزامن لة دوو سـةرةوة طرفتمـان بـؤ دروسـت دةكـاتش بـةآلم اةطـةري اـةو ايشـكالةي كـة           يةكةميانش منين وا
بةر َيز كاك حاكس ر زطارين باسي كردش كة لةطةَل اةو جيهاتانةي تةرخيصي ر ةمسيـان هةيـةش دووةمـين لـة     

و ر ووي تا يش يةعين تةوقي  خؤثيشاندةرانةوة طرفت دروست دةبَي اةطةر قةيدي موافةقـةي تـةحريري   
 48سةعاتش لَيرةش دواي  48اةوانة اةوة دةبَي ضارةسةرَيكي بكات لَيذنةي ياساييش ضونكة لةوَي وتوومانة 

ر ؤذش تـؤزَي ناوازحـة كـة ضـؤن اـةو تةرخيصـة دةطةيةنـدرَيش ايشـااري جيهـةتي           4سةعات يـةعين دةبَيتـة   
شـنيارةي كـاك خـةليلش بـة     منـين تةسـنية دةكـةم لةسـةر اـةو ثيَ     : مةعين دةكرَيش بة نيسبةت خاَلي دووةم

ش تةباـةن  ( ظوىل حجهزة الكرةة مسلولية احلما بة : )كةمَي تةعديالتةوة ثَيس باشة كة بةو شَيوةي لَي بكرَيت
اةوة تةسنيةية لةسةر قسةي ضةند خوشـك و برايـةكي تـرينش  بـةآلم مةبةسـتس اـةوةبوو كـة هـةر تـةنها          

 ظبوىل حجهبزة الكبرةة مسبلولية     )، (يا بة املظاباير    )باسي اةوة نةكرَي اةو صينة عامة كة لَيرة وتراوة 
ش يةعين دةبَي شتةكة وابَيش جاري وا هةية هـاووآلتي  (يا ة غياة و ممظل ات املظااير   و املواةنني لمومًا

زةرةمةند دةبـَيش جـاري وا هةيـة دوكانـدارَيك زةرةمةنـد دةبـَيش جـاري وا هةيـة اوتـومبَيريي خؤثيشـاندةران           
ن اةطةر اةركي تةنها حيمايةتي خؤثيشاندةران بكةينة مسيوليةتي شور تةش ايرت ااطاي نـابَي  دةشكَيندرَيش يا

لةو شتانةش كة اةموالي عاممة و اةموالي خاصة هةية لةو موحيتةش لةو شوَينة كة اةو رَيثَيوانةي يـان اـةو   
تينل و هـــي خؤثيشــاندانةي تَيــدا دةكــرَيش لةبــةر اــةوة دةبــَي باســي مومتةلــةكاتين بكــةين هــي مــوا           

ش تةسـنية دةكـةم   (3)موتةزاهريينينش يةعين دةبَي صينةكة اةوانةي هةموو تَيدا بَيش بة نيسـبةت بر طـةي   
لةسةر قسةي كاك اازاد و اةو خوشك و برايانةي تر ناسكة خان و هاور از خانش اةوانين باسيان كردش دةبَي 

دةبـَي  ( 3)بـةر َيزين طوَييـان لَيمـان بـَيش بر طـةي       ش اةطةر لَيذنةي ياسايي(3)دوو تةوقي  تَيدا بَي ماددةي 
جيهـاتي مـةعين لـة كةيـةوة طـوَي دةطـرَي بـؤ        : تةوقي  تَيـدا بـَيش هـةر ضـؤن جَيـي دةكةنـةوةش يةكـةم       ( 0)

مةتاَلي موتةزاهريينش اَيمة اةو طرفتة ر ؤذانة لة كوردستان هةس  ثَي دةكةينش بةياني تا اَيوارة خـةَلكَيك  
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دةهَيرَينش كؤلَيذ بةجَي دةهَيرَينش كؤدةبنةوةش حازرنش جيهةي مةعين كة جيهةي مونةز ةيةش  دَينش دوكان جَي
فـور  )وةرةقةي حازرةش تةَلـةباتي حـازرةش جيهـةي مةسـيول نايـةتش مـةفرووزة قةيـدي فةوريـةتي تَيخـةينش          

بَيش اةوة شـةرتي  ش اامادةبووني اةو جيهةتة بؤ تةقد ي تةَلةبةكةي دةبَي جيهةي مةعين حازر (إستادادها
ين هةر دةبـَي قةيـدَيك ديـاري بكـةن ض بـةو صـينةيةي كـة        (إ اد اصريول)يةكةمش لة اةخرييشدا بؤ اةوةي 

يان بةهةر صينةيةكي تر لَيذنةي ياسايي ثَيي بـاش  ( يف وق   ظفق لليه الطرفان)ناسكة خان تةر حي كردش 
ــدا نــةبَي شــتةكة هــةر بــة     عمــومي دةر واتش لةوانةيــة مانطَيــك جــوا   بــَيش ضــونكة اــةو دوو تةوقيتــةي تَي

نةدةنةوةش لةوانةية بؤ طوَي طرتنين اةو ر ؤذة بَي بة دوو ر ؤذش بَي بة سَي ر ؤذش كـة اـةوة تـةبيااتي زؤري    
صباح و كاك حاكس ر زطارش اةو ياسـاية مـاددةي زؤرمـان    .دةبَيش خاَلي اةخريم تةسنية لةسةر قسةكاني كاك د

ياسايي و لَيذنة ثةيوةنديدارةكان بَي تاقـةت نـةبن بـةو ثَيشـنيارانةش تـؤزَي تـةرتيب و       ماوة هيوادام لَيذنةي 
تةصنيفي دةوَي بةر اس  بؤ اةوةي كة ماوةش تا اَيستا ضوارش ثَينج ماددة ضووةش ثؤلينكردنـةكانش اةركـةكانش   

ددةي ثَينيـةم لَيذنـةي   مةسيوليةتةكانش تةعريفي شتةكان زؤر تَيكـةَل و ثَيكةَليـةكي تَيدايـةش دةكـرَي لـة مـا      
ياسـايي بــةر َيز تـؤزَي ثَيداضــوونةوةي ثَيــدا بكـاتش اةطــةر مـةجال مــاش يــةعين اةطـةر كامتــان درَيذبوويــةوةش      
ضــونكة بةر اســ  هةنــدَي لــة اةركــةكان خراوةتــة بر طــة يةكــةوة هةنــدَيكي لــة بر طــة يةكدايــةش وةكــو             

 .باسيان كردش زؤر سوثا  موالحةزةيةك من ناضمة سةر منوونةكةش ضونكة هاور َييامن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار محة سايدش كةرةمكة
 :بةر َيز محة سايد محة عريي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــة ( تجيببوز  ناببيم املاببايرة: )لــة بر طــةي دوو دةَلــَي( 0)ســةبارةت بــة بر طــةي يةكــةم جــارَي لــة مــاددةي  
توويةتي نابَيش لَيرة اةوة يان زيادةش يان بةر اي من دةبـَي تـةفكيك بكـرَيش تةفكيكةكـةش     ايتآلقيش ايرت كة و

بؤ اةوةي هةموو اةو جانيبانة بطرَيتةوةش ثَيمواية وةكو تةايـدي كـاك حـاكس ر زطـار و اـةو خوشـكانةي تـر        
ش ضـونكة تةحصـيل   (ل س املواةنني حو الكخصيات املعنو ة الغ  جمبازة )دةكةم كة تةسنيةيان لةسةر كردش كة 

حاصرية اـةحزا  و مونـةزةمات و نـةقابات و ايتي ـادات لـة ياسـاي اـةحزا  و مونـةزةمات اـةوة هةيـة كـة            
موزاهةرة دةكةن و تةعن بة ايشاار بَيتش خاَلَيكي تـر بـؤ اـةوةي جـةنابت فـةرمووت و بـرادةرانين تـؤزَي        

تةزاهريينش اةوانة بؤيـان هـةبَي كـةمواتيين    ايشكال دروست بووش لَيذنةي موتةزاهريينش لَيذنةي اياتريازش مو
ش بـؤ منوونـة كؤمـةَلَيك كرَيكـارش     (لكل املقيمل يف إقرييس كوردسـتان )كوردستاني بن و جنسيةيان هةبَيش بةآلم 

كؤمةَلَي موةزةيف بياني هاتوون كـةرتَيكي تايبـةتش كؤمثانيايـةك زوَلميـان لـَي دةكـاتش ايي ـا  بـة حـةقيان          
اةوانة اةي ضؤن تةعبري لـة ر ةاـي خؤيـان بكـةن؟ كةواتـة اـةوةي لـة نـاو  بر طةيـةك          دةكاتش شتَيك دةكاتش 

بكرَيت كة لَيذنةيةكش خاَلَيكي ترش بةر اس  منين لةطةَل اةوةدام كة لَيذنةيةكي موشتةرةك ثَيـك بهَينـرَيش   
ةي موتةزاهريين اةوةي كة كاك عةدنان وتيش لَيذنةيةكي موشتةرةك ثَيك بهَينرَي لة جيهاتي مةعين و لَيذن
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و لة ثؤليسي ضاالكيية مةدةنييةكانش بؤ ايشرا  لةسةر موزاهةرةكةش اةوة خاَلَيكن خاَلَيكي تـرين تةسـنية   
لةسةر قسةي اةو خوشك و برايانة دةكةم كـة ثَيموايـة ايهتيمـام بـة حيمايـةي موتـةزاهريين زؤر زةعيفـةش        

يا ببة )ش شــور تةي ضــاالكيية مةدةنييــةكانش  (للبب  حجهببزة الكببرةة املدنيببة )ةش كــةوا باشــة (حضببعف اإلميببان)
ش يان اةو تةفاصيالنةي كة كاك عمـر و كـاك   (و معنو ًا ماديًا املظااير   لسالمظهم و دون إحلاق األضراي شهم

لل  اجلهات املعنية اإلسظماو إىل مطال  املظااير   فوي الكروو )خةليل وتيانش بَيطومان اةو خاَلي سَييةمةش
ين لة بةيانييةوة تا اَيوارة خةَلكَيك دةوامي جَيهَيشـتووة وةكـو مامؤسـتا عمـر وتـي دوكـاني       ش يةع(شاملاايرة

إسبظماو  )داخستووةش لةبةر خؤر دةوةسنتش اي تيمالة كَيشة و ش  تري زياتري لَي ببَيتـةوةش بـة  يةكسـةر    
ش يـةعين  (لليبه الطرفبان  و اجلبواب ملطباليبهم يف وقب   ظفبق     )، اةوة يةك( إىل املطالي  فوي الكروو شاملاايرة

جةوابةكةش نةك ايرت هةر طـوَيي لـَي بطـرَي و بـر وات دواي مـانطَيكي تـرش يـان دواي سـاَلَيكي تـرش يـان هـةر            
جوابي نةداتةوةش  كؤمةَلَي شت مةسةلةن مةسيوليين حمةليش قا قامش اةوانـة دةضـن بـؤ موزاهةرةضـيةكانش     

ةش اـةوة طرنطـةش ديـاري كردنـيش هـةم طـوَيطرتن لَييـانش هـةم         بةآلم طوَييان لَي دةطرنش بة  وةآلميان نادةنةو
 .وةآلمدانةوةيانش لةطةَل ر َيزدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر ســوثا  بــؤ طشــت اــةو بةر َيزانــةي موداخةلــةيان كــردش اَيســتا لَيذنــة بــةر َيزةكان ر ةايتــان لةســةر اــةو   

 .موداخةالنة؟ كةرةمكة لَيذنةي ياسايي
 :ن عبدالقادر دزةيير ؤذا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةو ثَيشنيارانةي كـة ثَيشـكةش كـراش  بـا  لـة بر طـةي يةكـةم كـراش وشـةي تـةحريري لـة كؤتـايي             
دةنطـي بـؤ دراوة كـة لـةو حاَلةتـةي وةآلم       ( 4)بر طـة  ( 3)بر طةكة البربدرَيش لةبةر اةوةي ثَيشرت لة مـاددةي  

يش اَيمــةش لةطــةَل اــةوةينش يــان وشــة تةحريريةكــة البــربدرَيش يــان وةكــو خــؤي    نــةدراوة ماوةيــةك تَيثــةر 
حو )ش اةو بر طةية زياد بكـرَيش  (شعد إسظنيصال املوافقة الظنير ر ة)مبَينَيتةوةش بر طةيةك زياد بكرَيش واتا دواي 

ش يـةعين يـان   (القبانون شعد مض  املدة القانونية املنصوص لليها يف الفقرة الراشعة مب  املبادة النالنبة مب  يبذا      
ش واتا اَيمة ثشتطريي لة بؤضوونةكة دةكةينش بـة كـام صـياغة    (مض  املدة)اةوةتة موافةقةي تةحريريش يان 

بـَيش وشــةي تـةحريري البــربدرَي يــان اـةو بر طةيــة زيــاد بكـرَيش زؤر لــة اةنــدامان ثَيشـنياري اــةوةيان كــرد      
يشاندةرانش بةر َيزان بـةثَيي داواكـة اـةوة دةطـؤر َيش اَيمـة      ماوةيةك دابندرَي بؤ وةآلم  دانةوةي داواكاري خؤث

ناتوانل سةقفَيكي زةمةني لة قانونةكة تةحديد بكةينش داوايةكان هةر جارَي ثةيوةندي بة اليةنةك هةيةش 
داواكة هةرجار ثَيويس  بة ماوةيةك هةيةش كة سةقفَيكي زةمةني دابنَيلش بؤ هةر داوايةك جياوازي هةيـة  

ثَيناسةمان كردووة لة بةرذةوةنديةتيش بة ( 1)ل اةوة تةقيد بكةينش بةآلم اةو اليةنةي كة لة ماددة ناتوان
زووتــرين كــات وةآلمــي داواكــةيان بداتــةوةش طوَييــان لــَي بطــرَيش كَيشــةكةيان بــؤ ضارةســةر بكــاتش تــاكو            

ــدي       ــة بةرذةوةن ــننش ل ــاندانةكة بهَي ــة خؤثيش ــايي ب ــةوة و كؤت ــاندةران بآلوببن ــة   خؤثيش ــةك ني ــيَ اليةن ه
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شعببد ) بــوترَي، (شعببد إسظنيصببال املوافقببة الظنير ر ببة)ماوةيــةكي زؤر اةوانــة بــةردةوام بــنش ثَيشــنيارَيك كــرا  
هـةردووك هـةمان شـتةش هـيَ لـة ر ووي ياسـاييةوة كَيشـة نيـةش لةبـةر اـةوةي            (إسظ مال اإلجراءات القانونية

ر َيكـي  ( 3)و ( 0)و ر َيكارة ياساييانة كة مـاددةي  موافةقةي تةحريرينش ر ةزامةندي بة نووسراو بةشَيكة لة
ش (إسبظ مال اإلجبراءات القانونيبة   ) يـان برَييـَين  ، (إسظنيصبال املوافقبة الظنير ر بة   )خستووةش هـيَ جيـاوازي نيـة    

ش ايهتيمامةكة وجو  بَيش بةرَيزان وجوبي ايهتيمامةكة ر استة لَيرة (حجهزة الكرةة)ثَيشنياري اةوة كرا كة 
ــياغةتة  ــةو ص ــاتووةش  ب ــاددة   ( ظببوىل حجهببزة الكببرةة اإليظمبباق  )ه ــة م ــةآلم ل ــةر   ( 10)ش ب ــراوةش اةط ــزا دان س

سزاي بؤ دانراوةش اةوة بةَلطةية لةسـةر  ( 10)سةرثَي ييةك كرا ياخود هَيزي ر ادةبةدةر بةكارهات لة ماددة 
خـؤي لـةبارودؤخي    اةوة شتةكة وجووبية و ايريزاميةش ثَيويستة اةو كارة بكةنش اةطةر اةو دةقةش نةبايـةش 

ااساين اةركي اةو وةزارةتةية ثؤليسة كة ذيان و موَلكي طش  و تايبةتي بثارَيزَيش دةقةكة هةبَي و نـةبَيش  
اةوة لة هةموو بارودؤخَيك اةركي اةو اليةنةية كةوا دةكةوَيتة اةستؤي اةو اةركة بكاتش ثَيشـنيارَيك كـرا   

ةش ر اسـتة اـةو دةقـة اَيمـة ااطـادارين كـة هةيـة بـةآلم اـةو          هـاتوو ( السبلطات باريـس  )كةوا لة قانوني اـةحزا   
ياسايةش اةو ثرؤذة ياسايةي كة اَيستا طفتوطـؤ لةسـةري دةكـرَيش اـةوة ياسـايةكي تايبةتـة بـة خؤثيشـاندانش         
دةقَيكي تايبةتة كارةكة اةجنام دةداتش بؤ اةوةي اةطـةر اـةو كَيشـةية نـةمَييَن يـاخود اـةو مةترسـيةي كـة         

ت عمبس شبظد نب     )ةتـوانل لـة حوكمـة كؤتاييـةكانش اـةحكامي خيتـامي دةقَيـك زيـاد بكـةين          هةيةش اَيمـة د 
اةوة هيَ كَيشـةيةك نـامَييَن و ضارةسـةري اـةوة دةكـاتش بـا  لـة ثؤليسـي         (  ظعاي  مع حغ اق يذا القانون

مـة اـةو ياسـاية    ضاالكي مةدةني كراش بةر َيزان اةو بةشةي اَيمة ااطادارين كرايتةوةش بةشـَيكة لـة ثـؤليرش ايَ   
تايبةت نية بةوةي صنفةكان و دةرةجةكاني ثؤليسي داخرييش نةضووينة ناو اةو وردةكارييانـةش اـةوة اـةوان    
ياساي تايبةتي خؤيان هةيةش ضؤن ر َيكيان خستووة؟ اةوةش كة ااماذةتان ثَيكردش اةو بةشة دامةزراوة اةوة 

وةشي جَيبةجَي كردووةش بةشَيكي تايبةتي داناوة بؤ بةَلطةية لةسةر اةوةي وةزارةتي ناوخؤ نيةتي هةيةش اة
هةندَيك كارش اةوتةفاصيرية لة قانوني خؤيان جَيبـةجَي دةكـةنش اَيمـة نةضـووينة نـاو وردةكارييةكـةش كـاري        
اَيمة نية و كاري اةو ياسايةش نيةش با  لة ثاراستين اادا  كـراش بـا  لـة ثاراسـتين مومتةلـةكاتي عامـة و       

للبب  الببوز ر حو يئببيس الوغببدة اإلداي ببة إختبباذ مجيببع اإلجببراءات  )هــاتووة ( 6)مــاددة  خاصــة كــراش اــةوة لــة
اـةو شـتانةي كـة باسـتان كـردش واتـا لـة ماددةيـةكي تايبـةت لةبـةر           ....( القانونية الضروي ة للمنيافابة للب   

ذنةيـةكي  طرنطي اةو بابةتة با  كراوةش با  لة لَيذنةي هاوبةشين كـراش ثَيويسـت ناكـات بـةر َيزان هـيَ ليَ     
هاوبةش هةبَيش لةبةر اةوةي اليـةني ثةيوةنديـدار هةيـةش لَيذنـةي ر َيكخـةري خؤثيشـاندان هةيـةش وةزيـر و         
سةرؤكي يةكةي كارطَير ي هةيةش اةوانة بةو اةركانة هةَلدةسنتش ثَيويست ناكات لة نَيوان خؤيان لَيذنةيةكي 

ةند جيهـةت و اليـةن زيـاد بكرَيـت داخريـي اـةو       ترين دابنَينن خؤتان طوتتان اةوة ر ؤتل زياد دةكـات و ضـ  
مةوزووعةي بكـةنش بؤيـة هـيَ ثَيويسـت ناكـات لَيذنـةي هاوبـةش هـةبَيش اـةوة ر وونكردنـةوةكاني لَيذنـةي            

 .ياساييةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثا ش لَيذنةي ناوخؤش كةرةمكة
 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
اَيمة ماددةي ضوارةم تةنها لةسةر خاَلي دووةم كة قسةي لةسةر كراش دةزطاي ثؤلير طرنطيدان بة ثاراستين 

ثؤلير و ااسـاين و اَيمـة لةبـةر    : خؤثيشاندةر يا كؤبوونةوةكان دةطرَيتة اةستؤش ثَيشرت لة ياساكةدا دةَلَيت
نطـي دةدات بـة ثاراسـتين خؤثيشـاندةرانش     اةوة دامان ناش مولزةممان كـرد لةبـةر اـةوةي دةزطـاي ثـؤلير طر     

لةسةر اةو مةسةلةية اةوة ايزافة كراوةش بؤ مؤَلةت ثَيدةرش اةوة اليةني ثةيوةنديدار كة لة ماددةي شةشةم 
ثَيويستة لةسةر اليـةني مؤَلةتـدةر بـةر لـة خؤثيشـاندانةكة هـةموو كـارَيكي ثَيويسـت اـةجنام          : هاتووة دةَلَي

زطــاري كــردن لةســةر سيســتةم و اــادابي طشــ ش ثاراســتين كةســةكان و ســاماني بـداتش ثــَين وةخــت بــؤ ثاريَ 
ــة       تايبــةتي لــة كــاتي خؤثيشــاندانداش اــةوة تــةنها دةزطــاي ثــؤلير مــولزةم كرايــة بــةوةي كــة ثارَيزطــاري ل

 .خؤثيشاندانةكة بكاتش زؤر سوثا 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةي مايف مرؤظش كةرةمكة

 :مود مرادبةر َيز ساالر حم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ر استيدا بؤ اةوةي وزووحي زياتر هةبَي بتوانل بة سينطَيكي فراوانةوة بؤضووني تـرين وةرطـرينش مـن    
ر ام واية دواي ثةسندكردني اةو ماددةية ر اسـتةوخؤ ب ـينة سـةر طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ثرينسـيثةكانش بـة         

ثؤرتي لَيذنةي كؤمةَلةي مـةدةنين بـة وازحـي لةسـةري بـا  كرابـووش       تايبةتي اةوةي كاك عبدالسالم لة ر ا
اةوةي ثةيوةندي بـةو بر طانـةوة هةيـة لـة ر اسـتيدا دةكـرَي لـةدواي طفتوطـؤي اةنـداماني ثةلـةمان هةنـدَي            
تَير وانل هةية بطؤر درَين لةر استيداش اةوةي لة بر طةي يةكةمداش دةستةواذةي يةكةم ناوي هاووآلتي هاتووةش 

َيمة دةبينل لة ثَيناسةكةشدا قسة لةسةر خةَلك كراوةش لة بر طةكاني داهـاتوو تـردا قسـة لةسـةر اـةفراد و      ا
جةماعات كراوةش من تةصةورم واية لَيرة وشةي هاووآلتي ثَيوسيت ناكات هةبَي ضونكة ثيََشرت زيكر كراوة و 

ر َيكخـراو لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا هـةن       لةسةر مةسةلةي ر َيكخراوة مؤَلةت ثَيدراوانينش لةر استيدا هةنـديَ 
هَيشتا اةكتي ن و ر ؤَلي خؤيان دةبيننش دةتوانن تةمسيريي ضل و توَيذة جياجياكان بكةنش بةآلم لةبةر هةر 
هؤكارَيك بَي اييازةيان وةرنةطرتووةش مـادام بـؤ خـةَلك و اـةفراد و جةماعـة هـةبَيش داواي مؤَلـةت بكـةن و         

يشاندان بكرَيش اييا  ناكـات لَيـرة اـيرت قسـة لةسـةر ر َيكخـراوة مؤَلـةت ثَيـدراوةكان         ر َيطةيان ثَي بدرَي خؤث
بكةينش هةرضةندة ثَين دةستةواذةي ر َيكخراوة مؤَلةت ثَيدراوةكانش وشةي غةيري اةوانةش هاتووةش كة لـة  

يان نيـةش بـةآلم لـة    كاتَيكدا اةوة مةتاتية دةكرَي لة غةيري اةوانة اـةو ر َيكخراوانـةش بطرَيتـةوة كـة مؤَلـةت     
ــدَي          ــة هةن ــة ل ــةورم واي ــةينش تةص ــدراوةكان البب ــةت ثَي ــراوة مؤَل ــتةواذةي ر َيكخ ــةو دةس ــةر ا ــتيدا اةط ر اس
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ــاني        ــةركي دةزطاك ــة ا ــدي ب ــةوةي ثةيوةن ــةي دووةم ا ــةبارةت بةبر ط ــةوةش س ــر دوور دةكةوين ــداتي ت تةعقي
بكـرَينش بؤيـة ر ام وايـة دةسـتةواذةكة بـةو       ثؤليسةوة هةيةش لة ر استيدا دةبَي مةسةلةكة وجوبي بـَيش ايريـزام  

جؤرةي لَي بكرَيش ثَيويستة دةزطاكاني ثؤلير ثاراستين خؤثيشاندةر بطرنة اةستؤش اةوة هةرضةندة حاصل 
تةحصيريةش مادام بر طةكة هاتووة بة جؤرَيكي ترش اةطةر هةية دةبَي بةو جؤرة بَي كة مةسةلةكة ايريزامييةش 

 .سوثاستان دةكةم
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .كؤمةَلطةي مةدةنيش كةرةمكة
 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة طةلةك بةر َيزا بةحسَي هاووآلتي بوونَي كرش هةرضةندة هةوةا بةر َيزين جا  داش بة  هاوواَلتى اةو 

ى دكةويتةسـةرش ذبـةر هنـدَا ذا ىَل وا    كةسةية كو جنسيا وا وةاَلتي هةبينتش ضونكو مةسيوليةتةكا قـانون 
دركَى اةو كةسَى كو تةنز ا مزاهـةرَا  را دبيـتش ثَيـدظيا كـو جنسـيا هـةبينتش اةوكةسـَى دا هـةر كةسـةك          
بينت شـيَينتش يـَى كـو جنسيةشـى نـةبينت شـيَينت مزاهةرَيـدا بةشـدارا بكـاتنش بـة  منـةزةمَيت يَيـتش وَا             

ر هندَي ذا ناوا هاوواَلتى ل سةر تَيتة دانانش نسـبةت اـةجهيزةا   مزاهةرَا ثَيدظى كو جنسية هةبينتش ذبة
شورتَىش شورتَى مةدةنى بينتش هةرضةند مة ليذنا خؤدا طةلةك مناقةشة و دانوستاندن  سةر هةنـدَا كـرنش   
بـة  ديـف ديتنــا مـة دطــةل وان منـةزةماتَيت هـةين ذاش وةســا ديـار بــوو كـو شـورتا مــةدةنى يـان ثؤليســَى          

ى ثارَيزطةهَيت يَيت كوردستانى بةلكى يان ل هةمى جهَيت كوردستانى بةلكى نةبيتش دطةَل مةدةنىش ل هةم
هندَا ذا جزاةكة اةجهيزةيا شورتَىش ذبـةر هنـدَا ذا هـةر دظـى رةنطـى هـةا هـاتش نسـبةت بر طـا دوهـَىش           

ش لة ثاراسـتنى  هةروةكى ر اثؤرتامة ذا داهاتيةش ليذنا كؤمةَلطةا مةدةنى بَيذيت هَيزةكانى ثؤلير بةرثرسن
طيــان و ســةالمةتى خؤثَيشــاندةرانش واتــا ايريتيزامــةكى دروســت كــراش وجوبيــةو اــةز بَيــذم اــةم ضــل ظــَى    

 .دركَيذيدا  ظَى طؤر ينا دروست بكةينش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
/ زان اةنداماني ثةرلةمانش دووش سـَي خـاَل هةيـة بـة ثَيويسـ  دةزامن كـة جـوابي بدةمـةوةش يةكـةميان         بةر َي

اةوةية براي بةر َيزم كاك ر زطار ايشارةتي بةوة دا كة تةعارووزَيك هةية بـةيين قـانوني اـةحزا  و قـانوني     
دةرضووةش لة يةكَيكيان  1220َلي جةمايات لةطةَل اةو قانونةي اَيستا هةيةش اةو قانونانة هةردووكي لة سا

ش يـةعين بـة عيريمـي سـوَلتات بـَيش بـؤ مـةعريوماتي        (إشعاي)تةنها : ش لة يةكَيكيان دةَلَي(القوانني النافذة: )دةَلَي
هـاووآلتي و جــةمايات و اـةحزا  مــايف   : جـةنابيش اَيمـة ثــةنا دةبةينـة بــةر نةصـَيكي دةســتووري كـة دةَلــيَ     
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ةكين تــةنزيس دةكـــرَيش اَيســـتاش اَيمـــة بــةرةو تـــةنزيس كردنـــي اـــةو   خؤثيشــاندانيان هةيـــةش بـــة ياســـاي 
يان ( الالحق: )خؤثيشاندانة دةر ؤين لة ناو اةو ياسايةش نابَي اةو قاعيدةي قانونيةمشان لةبري ب َي كة دةَلَي

 نةك اةو قانونةي جـةنابي ايشـارةتي  ( معول لليه)ش اةوةي اَيستا اَيمة دةري دةكةينش اةوة (ينسخ السابق)
ت  عمبس شبظد نب     ): ثَيداش بة ثَيي اةو قاعيدةيةش جطة لةوةش اَيمة دةتوانل لة نيهايـةتي نةصـةكة برَيـَيل   

زؤر لة بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان : ش اةوة بؤ خاَلي يةكةمش هي خاَلي دووةم(حغ اق يذا القانون و  ظعاي 
مـةعناي اةوةيـة غـةيري    (  ظبوىل حجهبزة الكبرةة   )ش اَيمة كة طومتان ( ظوىل حجهزة الكرةة)ايشارةتيان ثَيدا 

اةجهيزةي شور تة كة تايبةتن و ثةيوةنديان بـة وةزارةتـي نـاوخؤ هةيـةش اةوانـة حـةقيان نيـة داخريـي اـةو          
ي اـةمين داخريـي كـة ناويـان هـاتبووش اـةوةمان البـرد طومتـان تـةنها شـور تة اـةو            (قوى)مةسةلةية بنش وةكو 

وة كرا ببَيتة ضاالكي مةدةنيش اَيمة نابَي داخريي هةيكةليات بلش بة بَي حةقةي هةيةش لة شور تةش باسي اة
اةوةي اةو قانونة هـةبَي ضـاالكي مـةدةني دامـةزراوةش طةشةشـي سـةندووةش بؤيـة اَيمـة نـاكرَي لـةو قانونـة            
داخريي هةيكةلي تةنز ي وةزارةتي نـاوخؤ بـلش اـةوةش خـاَلي دووةمـةش بـة نيسـبةت هـاتين اـادابي عـام و           

امي عامش اةوة نةصَيكي دةستوورييةش واجيبـة بـة قةناعـةتي اَيمـةش زؤر تيكـرار كردنةوةكـةي زؤر هـل        نيز
نيةش ضونكة لة اةصرَيدا اـةجهيزةي شـور تة خـؤي موكةلةفـة بـة حيمايـةتي اـةمين عـامش لةسـةر حيمايـةتي           

سةروةت و ماَلي  نيزامي عامين نةك هةر بة نيسبةت اةو قانونةش بة نيسبةت هةموو اةو قةوانينانةي كة
هاووآلتيان دةثارَيزَيش ر ووحيشيان دةثارَيزَيش اةوة تةنها بؤ ر وون كردنـةوة بـووش حـةزم كـرد ايشـارةتي ثـَي       

 .بدةم و زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نيزاميش كوَيستان خان كةرةمكة
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وقتة نيزاميةكةمش دوَييَن دوو هاور َييكـةم باسـيان كـردش دوو جـارين بـة نووسـل نووسـيومة بـؤ         ديارة من ن
ــة           ــةو لَيذن ــووةش ا ــةكان بةر َيوةض ــةروةها ايش ــدا ه ــولي ثَيشووش ــة خ ــةوة ل ــةمانش ا ــكرتَيري ثةرل ــةر َيز س ب

ــة     ــةوةي ر اثؤرتةكان ــاكانةش خوَيندن ــةوةي ياس ــان خوَيندن ــةروةن كاري ــة لةس ــة ك ــةي ثةيوةنديداران ش موناقةش
ر اثؤرتةكانةش هةندَي جارين داني ر ةاي ياساييةش بةآلم بة داخةوة لةو خولـةدا اـةو بةر َيزانـة وةآلمـي يـةك      
يـةك اةنــداماني ثةرلـةمان دةدةنــةوة كـة اــةوة نـانيزامي نييــةش مـن دوو جــار اـةوةم بــؤ بـةر َيز ســكرتَيري        

بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان لةطـةَل ر ةايةكـةي منـةش     وايةش: ثةرلةمان نووسيوة و وةآلمةكةشي داومةتَي دةَلَي
لةبةر اةوة تكا دةكةين با اةوة بة ر َيطةيـةكي نيزامـي بـر وات بـؤ اـةو بةر َيزانـة مافيـان نيـة وةآلمـي اَيمـة           
بدةنةوةش اةطةر ر ةايةكي تايبةتيان هةيةش وةك اَيمة ناوي خؤيان بنووسن ر ةايةكانيان بدةنةوةش بةآلم اـةو  

وانيين خؤيةوةش بة ناوي لَيذنةيةكةوة وةآلمي يـةك يـةك ر ةاـي اَيمـة بداتـةوةش بـة بـَي كؤبوونـةوةي         لة تَير 
 .لَيذنةش بةر اس  اةوة خاَلَيكي نانيزامييةش سوثا 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا ش ر َيزدار سكرتَيري ثةرلةمان موداخةلةي هةيةش ثاشان كاك شَيروان

 :سكرتَيري ثةرلةمان/اهللبةر َيز فرست أمحد عبد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر استة خوشكة كوَيستان دوَييَن بؤ مين نووسي و منين وةآلمةكةيس بة نووسل دايةوةش بة ر ةاي مـنش اـةوة   
ر ةاي منةش دوور نية من غةَلةتين مبش هةر ر ةايةك لة ناو ثةرلةمان ثَيشكةش بكرَيتش سـةرؤكايةتي شـاور   

ة ثَيويس  بة دةنطدان هةبَيتش الزمة ر ةاي لَيذنـةي قـانوني وةربطـرينش ضـةند مونسـةجيمة      بكات اةو ر ةاي
لةطةَل بينايةكانيش اوسو  و مةبادييي قانونش اةوة لة ناحيةكش ناحيةكي ترش اةطةر ر ةايةك ثَيشكةش كرا 

و حقـوقي نـلش   شاوريان كـرد اـةوة خـياليف مـةبادييي قانونـةش زؤر زةرووريـة بـؤ اةنـدامانش ضـونكة هـةمو          
حقوقين بن زؤر شت هةية منـين نـازامنش اـةوانين نـازاننش مـةفرووزة ر وونـي بكـةن اـةو ر ةايـة خـياليف           
قانونةش ثرسيارةكاني تـر اـةور ؤ بـةيانين لةطـةَل كـاك شـَيروان باسـس كـردش زةرووري نيـة لَيذنـةي قـانوني            

ارَيك يان ر ةايةك شاور بكـةن سـةرؤكايةتي   وةآلمي هةموو ثرسيارةكان بداتش ايريال لةو دوو حاَلةتانةش ثرسي
دةخةنة بةردةنطدانش زةرووريية ر ةاي خؤي لةسةر بةيان بكةنش نةكو ر ةايةكي خـياليف قـانون و مـةبادييي    
دةســتووري تَيثــةر  ببَيــتش يــانين ر ةايــةك غةَلــةت بَيــتش مونســةجيس نــةبَيت لةطــةَل مــةباديييش لــةو دوو    

 .ةاي منين موكةلة  نينة وةآلمي ثرسيارةكاني تر بدةنةوةش زؤر سوثا حاَلةتانة ثرسيارةكاني تر بة ر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سـتا  اَيمة بة قةناعةتي خؤمان لة حدودي تةوزحيات نةضـووينةتة دةرةوةش مةسـيةلةيةكي قـانوني وةكـو ايَ    

ر زطار ايشارةتي داش مةفرووز واية و اـةركي اَيمةيـة جـوابي بدةينـةوةش ضـونكة و هـةت نـةزةري قـانوني         .د
اَيمة اةوةية اةنداماني ثةرلةمان دةبَي صورةتةكي وازحيان هـةبَيش ضـونكة اَيمـة ر ةنطـة بـة نيسـبةت اـةو        

ر ةنطة وةكو ثَيويست تةصويتةكة لـة  مةسةلةي اَيمة بةرةو دةنطدان دةضلش اةطةر اَيمة تةوزحيي نةكةينش 
اَيمة حةز دةكةين اةطةر سةرؤكايةتي نةَلَي لَيذنةي ياساييش اَيمة خـؤ  : جَيطاي خؤي نةبَيش اةوة يةكش دوو

سةربةخؤ قسة ناكةينش اةطـةر سـةرؤكايةتي ر َيطـةي ثَيـداين بـة نيسـبةت اـةو تةوزحياتـةش قسـة دةكـةينش           
ي تـر مافـةكي خؤمانـة اةطـةر مةسـاايريي قـانوني هاتـة طـؤر َي ر ةاـي          اةطةر نا اَيمةش وةكـو هـةر لَيذنةيـةك   

خؤمان برَيَيلش نةك وةآلمي يةكة يةكةي اةنداماني ثةرلـةمان بدةينـةوةش اَيمـةش لةطـةَل اـةو ر ةايـة دايـنش        
 .ر ؤذان وةآلمي داوةش تةنها بؤ تةوزيح بووش بؤ هيَ شتَيكي تر نةبووش زؤر سوثا .اَيستا كة د

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
 .كاك عمرش نوقتةي نيزاميش كةرةمكة
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 :شهاءالد   بةر َيز عمر عبدالازيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من نوقتةيةكي نيزامي وازح و منوونةيةكي زيندووتان عةرز دةكةمش لةو فةقةرةيـة زيـاتر لـة ثَيـنجش شـةش      
تــةوقيت : ي نةدرايــةوةش بــؤ منوونــة وتــراثةرلــةمانتار دووش ســَي ثَيشــنياريان كــردش هــيَ وةآلمَيكــي ياساييشــ

ــايف       ــةي م ــرَيش لَيذن ــيوليةتي حيمايــة وازح بك ــرا مةس ــةوةش دووةم وت ــؤ وةآلمدان ــرتنش ب ــوَي ط ــؤ ط ــدرَي ب دابن
ــةو دوو         ــاتووةش ا ــونكة وا ه ــاتش ض ــت ناك ــَي ثَيويس ــكة ر ؤذان دةَل ــردش خوش ــيوليةتي ك ــي مةس ــرؤظين باس م

وةرطـرَيش اةطـةر خؤيـان حـازرن حـازري بكـةنش اةطـةر خؤيـان         مةوزووعةش دةبَي لَيذنةي ياسايي صـياغةكة  
حازر نل داوا لة ثةرلةمان بكةنش وةكو زؤرجار دةيكةينش خوا هةَلناطرَي بؤ اةوةي برَيَيل هةموو جار وايـةش  
ــتا         ــةوةش اَيسـ ــة دةنطدانـ ــان و بيخةنـ ــةك بؤيـ ــة هاوكارييـ ــا ببَيتـ ــن تـ ــنيارة بنووسـ ــةو ثَيشـ ــَين اـ ــة  برَيـ بـ

ةمووي بـةو ااقـارة دةضـَي كـة اَيمـة نـةتوانل اـيرت هـيَ ثَيشـنيارَيك ثَيشـكةش بكـةينش            ر وونكردنةوةكان ه
 .سوثا 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا ضةند شت هةية اَيمة لة سةرؤكايةتي اةوةمان كردووة خبرَيتة دةنطدانةوةش يةكَي اةوةي كة 
راش اـةوة لـة سـَي اةنـدامي ثةرلـةمان زيـاتر بـوو        ضاالكي مـةدةنيش ثؤليسـي ضـاالكي مـةدةني سةرثةرشـت كـ      

بكرَيتـة  ( تتـوىل )دةخرَيتة دةنطدانةوةش كات دياري بكرَيت لة بةيين هـةردووال اـةوة دةخرَيتـة دةنطدانـةوةش     
يان حيماية بكرَيتة اةركش اةوة دةخرَيتة دةنطدانةوةش لَيذنةي هاوبةش لة بةيين جيهةتي ايداري و (  ب)

دروست بكرَيـتش اـةوة دةخرَيتـة دةنطدانـةوةش اـةو نوقاتانـة اَيمـة حازرمـان كـردووة           لة جيهةتي موزاهةرة
 .هةمووي دةخرَيتة دةنطدانةوةش اَيستا نوقتةي نيزامي كةرةمكة

 :حممد لنمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش ســةرؤكايةتي لَيذنــةي لـة ر اســتيدا زؤربــةي قســةكاني سـةرؤكايةتي لَيذنــةي ياســاييش نــةك لَيذنـةي ياســايي   

ياسايي تةفنيد كردني ر ةاي موقابيريةش كة لةطةَل قةناعةتةكاني اةواندايةش تـؤ اـةوة اييتيهـادة لـة ر اسـتيدا      
اييتيهــادي قــانوني نيــةش اييتيهــادة و بــري و بؤضــوونةش بؤيــة اةطــةر جــةنابتان اــةو بوارةيــان ثــَي دةدةن     

سـةكاني اـةوان بـوار بـة ر ةايـة جياوازةكـة بـدرَي بـؤ اـةوةي          بةردةوام بن لةسةر اةوةش تكام واية لـة دواي ق 
جارَيكي تر قسة لةسةر بؤضوونةكاني خـؤي بكـاتش لـة كؤتـايي قسـةكاندا تةفنيـدي هـةموو قسـةكاني اَيمـة          
دةكةنش كة كردوومانةش اَيمةش بة قانوني قسةمان كـردووةش بؤيـة دةبَيـت اةطـةر ر اسـ   بـوار بـةو شـَيوازة         

بة اارةزووي خؤيان تةفنيدي قسةي موقابيل بكةنش بوار بة اَيمةش بدرَيتش تـةعبري لـة   دةدرَيتش اةوانين 
 .بري و بؤضوونةكانش بؤ دواجار قسة لةسةر بري و بؤضوونةكان بكةين ديفاعي لَي بكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كةرةمكة
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةدا اةو حاَلةتة تَيبيين دةكرَيتش لةطةَل ر َيزم بؤيانش هـيَ دَلطـران نـةبن لـةو قسـةيةش مـن       بةر اس  لةو خو
اـةو ياسـاية ياسـايةكي مةدةنيـةش برَيـَيل      : دانة كة  ثشـتطريي لـَي كـردم ومت   ( 12)كةسينش ( 12)دوَييَن و 

ش لـةوة و ثَيشـين لـة    خؤثيشاندانةكان ر َيك دةخاتش ايقترياحس كردش اةو ايقترياحةش تةنها هي مـن نـةبوو  
ــردش            ــةم ك ــة  قس ــةم ك ــة يةك ــات ك ــؤ ه ــةمت ب ــن فورص ــووةش م ــالم ب ــاك عبدالس ــي ك ــيؤندا ايقترياح فراكس
ايقترياحةكــةي اــةوم ثَيشــكةش كــردش ومتــان اــةوة بــة كؤمــةَلَيك بنــةماي مةدةنيانــة خبةينــة ثَيشــي اــةو     

وايـان كـردش سـةير دةكـةم اـةور ؤ      دا ءياسايةوةش من داوام كرد و اةوانةي ثشتطرييان كردم بـة عـةيين مةبـدة   
دةَلَيس ضي بةسةر هات؟ نةصَيكيان هَيناوةش ر َيزم هةية نةصَيكيان هَيناوة دةَلَين اـةو نةصـة بةسـةش نـةخَير     

هـةموو اليـةك مـا  و اـةركي خـؤي      : من ايصرار دةكةم لةسةر اةوةي بةو نةصة بَيتش دياريشـس كـردش ومت  
بَيتش ر استة لةوانةية شتَيكي نـوَي بـَيش ر اسـتة لةوانةيـة تيكـرار بـَيش        دةزانَيش بؤية دةبَيت اةوة بةو شَيوةية

بــةآلم اَيمــة اــةوة شــتَيكي جيــاوازةش بــا هــةموو كةســَيك كــة دةخيوَينَيتــةوة اــةو ياســاية بزانــَي اــةوة              
بَي مةبادييةكانيةتيش من زؤر ر َيزم هةية بؤيانش اةوان زؤر ماندوو دةبنش زؤر هيالك دةبنش تةنها و تةنها دة

 .ر ةاي قانوني بدةنش زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا ش ثَين اـةوةي قسـة بكـةن اـةركي لَيذنـةي ياسـايي و لَيذنـةكاني تـرين لَيـرة كـةم دةكةينـةوةش اـةو             
ةسـةر  بةر َيزانةي كة دَينة اَيرة و اةنداماني ثةرلةمان قسة دةكةنش ر ةاي خؤيان دةردةبر نش لَيذنةكاني تـر ل 

مينةصة دةبن بة تةنسيق لةطةَل لَيذنةي ياساييش تةحديدي ر ةاي اـةو بةر َيزانـة دةكـةنش كـة حـةقي هةيـة       
خبرَيتــة دةنطــدانش يــةك كــة ش زيــاتر لــة دوو كةســةش ضــةند كةســة دةَلــَي اــةو مةوزووعــةش اــةوة دةخرَيتــة  

 .كاك شَيروان كةرةمكةدةنطدان و تةواو ايرت واي لَي دةكةينش اةو موشكيريةيةش ضارةسةر دةبَيش 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت براي بةر َيزم كاك عمر كة ايشارةتي اةوةي دان جوابي اَيمةي نةداوةتةوة بة نيسـبةت هةنـدَي   

م صـياغة الي اَيمـة   ثَيشنيارش اَيمة بة تةنسيق لةطةَل سةرؤكايةتي هةندَي خاَلمان لَيرة طةآلَلة كردووةش بةآل
اامادةيةش وة نية بة نةزةر اياتيبار وةرنةطريَيش دةبواية كاك عمر ر اوةسَ  خبوَينينةوةش اةطةر تَييدا نةبوو 
اةو وةختة حةقي اةو طريةييةي هةبووش بة نيسبةت سؤزان خانين حـةز دةكـةم ايشـارةت بـةوة بـدةمش مـن       

بةر اسـ  اـةو بةيانييـة هةنـدَي قسـةمان لةسـةر كـردووةش        دوَييَن ر ةاي خؤم بة صةراحةت داش اةو ر ةايةش 
هَيشتا طةآلَلة نةبووة بة تةواويش هةتا برَيَيل ثَيشنيارةكةش دوايـي اَيمـة تةحديـد ناكـةين اـةو ثَيشـنيارة بـة        
نةزةري اياتيبار وةرطرةش اةركي سةرؤكايةتيية اةوةي تةحديد بكاتش نةك اَيمةش اَيمة تةنها مولزةمل بـة  
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صياغةكةش دةمانةوَي شتةكي ر َيك و ثَيك بَيتش اةو مةبةستةي كة ثَيشنيارةكةي بؤ تةقديس كـراش  صياغةش 
اةوة بطرَيتةوةش لة بريين نةكراوةش بةآلم ماددةكـةش جَيـي بـة فـةراغ جَيهَيشـرتاوةش بؤيـة ديسـان دةَلَيمـةوة         

ةت كـاك عـةدنانينش مـن وةكـو     اَيمة مولزةم نل بة قبوَلي ايقترياحاتش اةوة ايشي سةرؤكايةتيةش بة نيسـب 
اةندامَيكي ثةرلةمان اـازادمش ضـؤن اةطـةر لَيـرة صـيفةتي سـةرؤكي لَيذنـةي ياسـايي بـَيش سـةرؤكي لَيذنـةي            
ياساش نةبَيش بةآلم وةكو اةندامَيكي ثةرلةمان مايف خؤمة منين قسة بكةمش بةآلم كة لَيرة دادةنيشس ر استة 

هةندَي لة اةنداماني لَيذنـةي ياسـا ثَييـان بـاش بَيـتش هةنـدَيكين        بة ناوي لَيذنةي ياسا قسة دةكةمش ر ةنطة
ثَييان باش نةبَيتش بةآلم اَيمة كة لَيرة دادةنيشل تةمسيريى لَيذنةا ياسايى دةكةينش بةاَلم جار جارين من 

 .حةقَيكي شةرعى خؤمةش حةقَيكي قانونى خؤمة وةكو اةندام ثةرلةمانَيك قسة بكةمش زؤر سوثا 

 :ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س
 .دوو نيزامى ماوةش كةرةمكة جةنابت و ثاشان كاك عبدالسالم

 
 
 :جنس الدين حسن لايمةبةر َيز 

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة            ــة ر اثؤرت ــردش ك ــةوة ك ــاذةا ب ــَيروان اام ــاك ش ــاييداش ك ــةا ياس ــةرؤكى لَيذن ــةكانى س ــة قس ــةر ل ــَى ه دوَين

نـدام تيايـدا اامـادة بوونـةش وا دار َيذراوةتـةوة كـة هـةموو اـةو         اة( 44)هاوبةشةكةا كـة اامادةيـان كـردووة    
اةحكامانةا لَيذنةا ياسايي خـؤا مةبةسـتيةتى كـة بـؤ مؤَلـةت ثَيـدان بَيـتش ياسـاكة وا دار َيذراوةتـةوة كـة           

اةندامـة ر ةايـان وةرنـةطرياوة و ايمزايـان نـةكردووة لةسـةر اـةوةا كـة اـةو          ( 44)اةندامش خـؤ اـةو   ( 44)
شَيوةية دابر َيذرَيتةوةش بةاَلم من هةست دةكةم اةو دار شتنةوةيةا اةو ر اثؤرتة هاوبةشـة زيـاتر    ياساية بةو

فةرزا لَيذنةا ياسايي بةسةرةوة بووةش كة اَيستاش مةجاىل اةوةا تيا نةما كة بة ااطـادار كردنـةوة جَيطـاا    
ــادام ثَيوي      ــة م ــن ثَيمواي ــدانش م ــة دةنط ــة نةخراي ــاكةش بؤي ــة ياس ــةوة ل ــدامانى   بكرَيت ــدانى اةن ــة دةنط ــت ب س

 .ثةرلةمانين ناكاتش زؤر سوثا 
 :بةروارا مصطف ةر َيز عبدالسالم  

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
جياوازييـةك دةبَيـت هـةبَي لـة نَيـوان ر اي      : وةَلالهي ثَيس خؤش بوو اةو مةوزووعة كراوةش مـن دةَلـَيس يـةك   

ان كة لةوَي دادةنيشنش من تةصةور دةكةم لة نيزامـي  شةخصي اةندام ثةرلةمان و ر اي مومةسيرييين لَيذنةك
داخيريي االيةتَيك هةية كة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمانين ويس  موداخةلةيةك بكات لةسةر موناقةشـةيةكش  
دةضَيتة جَيطايةكي ترش وةكو اةندام ثةرلةمان ر ةاي دةداتش اةطةر ر ةاي لَيذنةيةش من وا ناَلَيسش بةآلم خؤيان 

ر َيك كةوتوون سَي كةسيان نـاردووة يـان دوو كـة ش اةطـةر وةكـو كـاك شـَيروان دةَلَيـت ر ةاـي           بةيين خؤيان
خؤمــة وةكــو اةنــدام ثةرلــةمانش اةطــةر برَيَيــت وةكــو ر ةاــي اةنــدام ثةرلــةمانش بــةآلم مــن تةصــةور دةكــةم     
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كة هـةمووي   حةلةكةي زؤر ااسانةش جةنابيشت زؤرجار يةعين ر ةضاوت كردووة و سةركةوتوو بووين تَييداش
قسة دةكةن اَيوة لة سةرؤكايةتي اةو خاآلنةتانش هةر اةور ؤش ر وويداش خاَلةكـة كؤبكةنـةوة بثرسـة ياسـايي     
ضي دةَلَيي؟ فالن ضي دةَلَيت؟ اةو كاتة اةو ر ةاية موسبةقة نادرَيـتش اـةو اينتيباعـةش الي اَيمـة دروسـت      

ةوة الي مـن طرنطـة كـة ايشـكاليةتةكة هـةمووي      نابَيت كة اةوان تةاسـري دةكـةن لةسـةر اـةوش سـَييةميان اـ      
لةوَيدايةش اةو حاديسةي كة ر ووي دا دوَييَنش واي لَي كرد كة دوَييَن برَيـَيس نيزامييـةش ثاشـان وةرنـةطريا وةكـو      
نيزامــيش اــةوة اَيســتا نةتييةيــةش لَيذنــةي ياســايي ر َيزَيكــي طــةورةم هةيــة بــؤ مانــدوو بوونيــانش دةزامن لــة   

اَيستاشش لة هةموومان زياتر مةشنولنش من وا تَيطةيشتبووم وةكو سـةرؤك لَيذنـةش لَيذنـة    خولةكاني ترينش 
تايبةتةكة خـؤي دةطريتـة اـاخري صـيةغ و شـت لةبـةري بابـةتش ضـونكة وةزيـر دةبيـنلش لَيذنـة دةبيـنلش             

َيكي خؤمان ثةروةردة دةكةين بؤ اةو بابةتةش موناقةشات دةكـةينش تةصـةوري مـن لَيذنـةي قـانوني خزمـةت      
يـةعين اَيمـة لـة ياسـا نـازانلش اـةوان       ( auxiliary tasks)طةورةمان بؤ دةكاتش بة اينطرييزي ثَيي دةَلَين 

بؤمان صياغةيةكي ياسايي دةكةنش اَيمة نازانل ض ياسا هةية لة دونيـاش ثَيمـان دةَلـَين وةكـو اـةو حاديسـةي       
اَيمـة هـةر خؤمـان اـةو كاتـة مةشـاري  بـَي اـةو         اَيستا حاكس وتيش دةَلَيت بابة اةوة لة فالنـة مـاددة هةيـةش    

تةقديس ناكةينش بؤية ر جا دةكـةم جـةنابي جَيطـري سـةرؤك طـوَيي لـة مـن طـرت لـة كؤبوونـةوةي سـةرؤكي            
لَيذنةكانين اةو ثَيشنيارةم كردش ر جا دةكةم اَيمة االيةتي ثَيشكةش كردني ثرؤذةكان و االيـةتي ثَيشـكةش   

خريــي كــاك فرســت وابــزامن مــاني  نيــةش تــةنها تةفســريي نصوصــةش لَيذنــةي  كردنــي ر اثؤرتــةكان لــة نيــزام دا
ــتش موجبــةرة لةطــةَل لَيذنــةي ياســاييش لــةوَي لَيذنــةي ياســايي تَيبــيين      تايبةمتةنــد راثــؤرتي خــؤي دةنَيرَي
ياساييةكان و شكرييةكاني دةداتَيش بة تةصةوري من ر ةاي نيهـااي بهَيريَيـدرَيت بـؤ لَيذنـةي ثسـثؤرش اـةو كاتـة        

كــة دوَيــيَن هَيرَيــرا مــن بــة ( 0)وانين اــةو مانــدوو بوونــةيان بــةالش ناضــَيتش اــاخري موالحـةزة مــاددةي  اـة 
يــن (5)و ( 4)مــان تةصــويت كــردش مــاددةي  (3)صــةراحةت ومت نيزامييــةش ضــونكة اَيمــة اَيســتا مــاددةي   

ةي اـةو ياســاية  بـةر َيزان قيمـةتي نـةماش اـةو شـتانةي كـة ويسـتمان ببَيتـة ضوارضـَيو         ( 0)دةكـةينش مـاددةي   
نةبووش هاتينة تةفاصـيلش اـةو نةصـةي بةرامبـةر كـة ايقـترياح كـرا داعـي نيـةش ضـونكة لـة ديباجـة هةيـةش              
مبينَيــت لــة ديباجــة زؤر باشــرتةش نيزاميةكــةم لةوَيــدا بــووش نــاتوانل اَيســتا لَيذنــةيش مــن خــؤم هةَلدةســتس  

نةمينَيتش اةوانةنة كة نةتييةي وابـزامن  ( 0)ايقترياح دةكةم لَيذنةي دوو تةصويت لةسةر بكةينش ماددةي 
 .هةلومةرجةش سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثا  بؤ جةنابتانش بةر َيزان اَيستا شتةكة زؤر ر وون و وازحـةش زؤريـن ايشـةكةي اَيمـةش ااسـانرت دةبـَي       

ددةيـةكش اـةو بةر َيزانـةي لَيـرة     لةمةودواش اةو بةر َيزانةي اةندامي ثةرلةمان كة قسة دةكةن لةسةر هـةر ما 
دةبن تةشخيصي بكةنش ضـةند لـةو بؤضـوونانة لـة صـياغةيةكي قـانوني خبرَيتـة دةنطدانـةوةش اـةوجا اَيـوة           
قةراري لَي بدةنش اةوجا موشكيرية حةل دةبَيتش ثَيويست ناكات وةكـو اةنـدامَيكي ثةرلـةمان جـوابي خؤيـان      

ــااي دةخرَيتـــة   بدةنـــةوةش زؤر زؤر تةبيايـــةش ضـــونكة هـــةمووتان ق  ســـة دةكـــةنش بـــؤ اـــةوةي بر يـــاري نيهـ
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بةردةنطدانةوةش صياغةيةكي جواني دةكةيش سَي ر ةاي هةيةش ضوار هةيـةش لـة ضـوار شـكل صـياغة دةكـرَي و       
يةكش يةك دةخيةينة دةنطدانةوةش خؤتـان قـةراري لـَي دةدةنش اـةوة ايشـي لَيذنـةكانين و سـةرؤكايةتين و        

 .ةر ؤين لةمةودواش لَيذنةي ياسايي كةرةمكةاَيوةش ااسان دةكاتش ايرت وا د
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة زؤر سوثاسي كـاك عبدالسـالم بـةرواري دةكـةين بـؤ اـةو تَيبينيانـةي سـةبارةت بـة تـةدةخول كردنـي            
 اةطـةر لةمـةودوا اَيمـة    لَيذنةي ياسايي تةنها لة بابةتي ياسايي يان دةستووريش اَيمةش زؤر خؤش اَل دةبل

هةر نةيةينـة سـةر مينةصـةشش لَيذنـةكاني تايبةمتةنـد بَينـة سـةر مينةصـة و اـةو اةركـةي لةسـةر شـاني             
ــةو       ــةكش ا ــلش اــةوة ي ــداماني ثةرلةمانيش ــةمنووني هــةموو اةن ــةمنوونلش م ــةنش زؤر م ــووك بك اَيمةيــة س

كة لةمةودوا لَيذنةي ياسايي بة  تايبةت لة  ثَيشنيارةي كاك عبدالسالم ثَيس خؤشة اَيستا خبرَيتة دةنطدانش
بابةتـةكاني ياســايي صــر ش يــان لـة صــياغةكردني قانونــةكان بَيتــة سـةر مينةصــةش هةرلــة جَيطــاي خؤمــان    

 .دادةنيشلش نايةينة سةر مينةصةشش مةمنوونتان دةبل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ل نــابَيش شــتَيكي زؤر تةبيايــةش زؤري دروســت و  نــاش نــا اةوةَلــةن كــاك عــةوني تكايــةش ر جااــةن بــة اينفياــا  
سةليميشة كة اةنداماني ثةرلةمان موناقةشةيان كـرد اةكسـةريةتي واي ثـَي باشـة دةخيةينـة اـةو قاَلبـةوةش        
لَيرة صياغة دةكرَيش صياغةكان دةدةينة دةنطدانش ثةرلةمان حةمسي دةكات و خةآلص دةبَيتش جا اـةوة بـة   

دوامـان خسـت بـؤ اـاخريش اةطـةر اـةخري ثَييـان ويسـتش اَيسـتا وةرةوة سـةر           نيسبةت اـةوةي تـرين دوَيـيَن    
: ماددةكةش ر جااةن بةسةش نيزامين نةماش خةآلصش ضةند بؤضوونَيك هةبووش يـةكَيك لـةو بؤضـوونانة دةَلـيَ    

ثؤليسي ضاالكي مةدةني سةرثةرش  حيمايةي خؤثيشاندانةكان بكةنش بة تةسةلسول بيخوَينة يـةكش يـةكش   
 .نة دةنطدانةوةش بةَلَيش كةرةمكةدةخيةي

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دواي هاتين اةو ثَيشنيارانة و تَيبينيانة لةسةر اةو ماددةيةش اَيمة صياغةيةكمان دار شتيةش اَيستا صياغةكة 
طـدانش بـة ايزافـة يـان بـة      دةخوَينمةوةش اةطةر اةنداماني ثةرلةمان موافةقةتيان كـرد لةسـةري بدرَيتـة دةن   

 كةمكردن يان بةهةر شَيوةيةك بَيتش
 : املادة الراشعة

ل س املواةنني و املقيمني يف إقليم كويدسظان شصوية ييية و األغزاب السياسية و منامات اجملظمع املبدن   -1
 نايم املاايرات شعبد   و النقاشات املهنية و اإلحتادات و اجلمعيات و   يا م  الظنايمات اجملازة قانونَا غر ة

إسظنيصال املوافقة حو شعد مضب  املبدة القانونيبة املنصبوص لليهبا يف الفقبرة ياشعبًا مب  املبادة النالنبة مب  يبذا             
 .القانون
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جارَي با اةوة حةسس بكةينش اةو فةقةرةي كة خوَيندرايةوة بةو شَيوةية اةطـةر كـة  موالحـةزةي لةسـةر     

 .ينة دةنطدانةوةش كةرةمكةنية دةخية
 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة ر ةايةكمان دا ومتان اةطةر بكرَي اةو ايستي صالي موافةقةي هةر البةينش اةو كاتة اـةو حةقـةش لـة    
ةكـاتش ضـونكة تـؤ    اةحزابي سياسي و مونةزةمات ناسةنَيتةوة كة اَيستا لة ياساكةي خؤيان با  لة ايشاار د

 .............اؤتؤماتيكي ثَين اةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوة حةسس بووش ر جااـةنش بـة قـانونش بـة دةنطـدان حةسـس بـووش ناطةر َيينـةوة ايرينـاي بكةينـةوةش دوَينَيكـة            
 .ر ةايمان لةسةري داش كاك عبدالسالم كةرةمكة

 
 :بةروارا مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 .ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س
جةنابت و زةكية خانين وابزامن باسـي االيـاتي وةرطـرتين موافةقـة لةاليـةن مـوقيملش اَيسـتا اـةو نةصـة          

( غبق  نابيم املابايرة   )موقيمين حةقي هةية تةنز ي موزاهةرةش تةنزيس جياوازة لة اةجنامدانش : دةَلَيت
ش بؤيــة ر جاتــان لــَي دةكــةم يــان اــةو حــةق (غببق  ناببيم املاببايرة  بببدح شببالظنايم)جيــاوازة لــة اةجنامــدانش 

ش اـةوة  (القيباق شاملابايرات و الظجمعبات غبق مضبمون ل افبة مبواةين و سب ان اإلقلبيم         )تةنز ة بطـؤر نش يـان   
: كة ضـي ناوَيـتش يـةكش دوو   (  قد م ةل )يةعين ( غق  نايم)وابزامن وازحة موناقةشةي ثَيناوَيش ضونكة 

شعبد  )رَيكس تةقـديس كـردش ثَيشـنيارةكة دةطـوجنَي لةطـةَل زؤربـةي زؤري       اةو موافةقة تةحريرية من ثَيشنيا
 48سةعات تةقد يشي كردووةش دةكـرَي ثـاش    48هةردووال دةطرَيتش ثَين ( إسظ مال اإلجرتءات القانونية

سةعات بة ثَيي اييرااي قانوني ر ةفزين كرابَيتش يةعين هةر جةوابي نةدرابَيتش من ر َيـزم هةيـة بـؤ اـةو     
إسبظ مال  )يةي وتي فةرق نيةش ايستي صالي موافةقـة وةكـو بـةر َيزان وتيـانش واتـا دةبَيـت موافيـق بيـتش         ر ةا

ش هـةردووال دةطرَيتـةوةش يـةعين    (إجبراءات يبذا القبانون   )ش (وفبق يبذا القبانون   )يـةعين   (اإلجرتءات القانونية
 .سةعاتة 48اةطةر وةآلميشي بؤ نةهات 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ةرةمكةسوثا ش ك

 :ايد لنمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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( شصبوية يييبة  )، (ل س املواةنني و املقيمني يف إقليم كويدسظان شصوية يييبة (: )ياشعًا)باسي كرد لة ماددة 
 .سوثا ، (املواةنني و املقيمني يف إقليم كويدسظان)يةعين وابزامن زيادة اةو وشةيةش بؤ ضية؟ 

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
 .كةرةمكة

 :حممد بةر َيز سةرهةن  فةرةج
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من بؤخؤم لةسةر اةو ماددةية قسـةم نـةكردش بـةآلم اةوةنـدةي تَيبينـيس كـرد ثَيشـنيازَيك هـةبوو كـة كـاك           
ةر ياسـاي  ر زطار تةبةني كرد و برادةراني ترين ثشتطرييان لَي كـردش لةسـةر اـةوةي كـة اياتيمـاد بكةنـة سـ       

 .اةحزا ش بؤية حةقة اةو ثَيشنيازة خبرَيتة دةنطدانةوةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوة كراية قةرارش بر يار دراش دةبَي موافةقةت وةربطريَيش ر وونين كرايةوةش اةو قانوني تازة اةوةي ر ابردوو 
وانل بيخةينـة دةنطـدانش ضـونكة دوَيـيَن     نةسخ دةكاتش اةوة ناخرَيتة دةنطدانش اَيمةش لة سـةرؤكايةتي نـات  

 .دةن  درا بة شَيوازَيكي ترش كةرةمكة
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةمةوَي اةوة برَيَيس كة ااطامان لةوة بَيـت اَيمـة باسـي موزاهـةراتي عامـة دةكـةينش لـة حاَلـةتي موزاهـةراتي          
 .ت كة تةنز ي موزاهةرةيةكي عام بكةنش زؤر سوثا عامة موقيمل اةو حوريةتةيان ثَي نادرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تةواو بووش نيزاميش يةك كة  ماوة كاك عمرش كةرةمكة

 :شهاءالد   بةر َيز عمر عبدالازيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوَي اَيمـة بـة نـةص    من وانازامن اـةوةي كـة ايقرارمـان كـردووة تـةعارووزي بـَي لةطـةَل تةعـديريي اَيمـةش لـ          
كان و سةنديكا و مونةزةمات و اةوانةش لةبةر اةوة زؤر اياتيـادي مـةجالي   (NGO)نةمانوتووة اةحزا  و 

تَيدايةش اةو قاعيدة قانونيةش كة كاك شـَيروان و اـةوان باشـرت دةزانـنش كـة دةبـَي كاتَيـك كـة سـةهوَيك لـة           
اـةوةش اَيمـة كـة مونتةبيـو بـووبل      ..( . ظعاي  مع  ت عمس شظد قانون: )موشةرياةوة دروست دةبَيتش برَيَيي

قانونَيكي ترمـان هةيـةش ماددةيـةكي تـرش بةر اسـ  دةبـَي باسـي نةسـخي اـةو ماددةيـة بـة قـةرارَيك بكـةينش              
يةعين اةطةر دانيشَي ثةرلةمان بر ياري بَيش لَيذنـةي ياسـايي اـةحزا  ثَيداضـوونةوةي بـؤ بكـاتش هـةمواري        

وانل اةو كاتة قسةي تَيدا بكةينش بـة  اَيسـتا كـة دةركمـان كـردووة تـةعارووزَيكي       بكاتش مايف خؤمانة دةت
ياسايي هةيةش نابَي ب ينة بةر اةو قاعيدةية كة اةوان لة من باشرت لةوة دةزاننش دةبـَي بيطـوجنَينلش دةبـَي    

 .شتَيك دةرنةكةين كة ثَي ةوانةي اةوة بَيش سوثا 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سايدش كةرةمكةكاك محة 

 :بةر َيز محة سايد محة عريي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ حةل كردني اةو ايشكالة من ثَيشنيار دةكةم ثشتطريي ر ةايةكةي كاك عبدالسالم و مامؤستا و اةوةي كة 
 جةنابيشت باست كردش دةكةمش كة حةقي تةنز ي تةزاهوريان نيةش اةو خاَلةش اةو بر طةية تـةفكيك بكـةينش  

بيكــةين بــة ســَي بر طــةش بر طةيــةكيان حــةقي تــةنزيسش اــةوة بــة  مــواتيين ايقرييمــي كوردســتان دةتــوانَيش    
موشارةكةش اةوة هةموو موقيمل دةتـواننش جـا اـةحزا  و مونةزةمـةش اـةحزا  و مـواتنل جياكةينـةوةش        

ار بكـاتش بـةآلم   اةحزا  و مونةزةمات بؤ اةوةي تةعارووزيشـي نيـة لةطـةَل مـاددةي دووش اـةوة بـة  ايشـا       
مــواتنل و مــوقيمل موافةقــةي تــةحريري وةرطــرَيش كةواتــة اةطــةر تــةفكيكمان كــرد بــة ســَي بر طــةش اــةو   

 .بر طةيةمان كرد بة سَي خاَلش اةو كاتة هةموو اةو شتانةي جةنابيشت و بةر َيزان وتيان دَيتة ديش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . بيدة لَيذنةي ياسايي با صياغةي بكةنش كاك خورشيد كةرةمكةثَيشنيارةكةت بنووسةش بة نووسل
 :بةر َيز خورشيد أمحد سرييس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش ضـونكة  (شكب س قبانون   )ش ر ةمسي نابَيتش (شك س قانون )ش (شك س يي )وةَلال بة  موالحةزةي اةوةم كرد 
 .تش يةعين ر ةمسيةكة بكرَيت بة قانونياةوة اييراااتي قانوني هةية تا بتوانَيت لَيرة مبَينَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثا ش اَيستا اةو ثَيشنيارانةي كة هةية بة نووسل بيدةنة اَيـرةش بـؤ اـةوةي صـياغة بكرَيـت و اةوانـةي       

 .ثَيويستين بَي دةدةينة دةنطدانش بةر َيز كاك فرست موداخةلةيةكي هةيةش تكاية طوَيبيست بن
 :سكرتَيري ثةرلةمان/ أمحد عبداهللبةر َيز فرست 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شـت لَيـك   ( 0)زؤر لة برادةرانين اةوي تريان با  كردش كاك عبدالسالم بووش برادةري تر بـووش مـةفرووزة   
جياواز بنش حةقي تةزاهور و حـةقي تـةنز ي موزاهـةرةش بـة ر ةاـي مـن اةطـةر لَيذنـةي قـانوني بـة نـةزةر            

 .طرَيتش اي تيمال هةية نةجات بل لة هةندَي كَيشةكانش زؤر سوثا اياتيبار وةرب
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا اةم خاآلنة كة لة موداخةلةا اةندامانى ثةرلةمان تةشخيص كرا  كة ثَيويستى بة دةنطدانة 
ةرثةرشــتى بكــاتش اَيســتا دةخيةينــة دةنطدانــةوةش يــةكَيك لةوانــةا كــة داوا كــرا ثؤليســى ضــاالكى مــةدةنى س

دةخيةينة دةنطدانةوةش بةآلم هةر ر وون كردنةوةيةك اةطةر لة ناحيةيةك ضاالكى مـةدةنى نـةبووش نـةيكاتش    
 .مةسةلةنش نوقتةا نيزامىش كةرةمكةش فةرموو
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 :ثريداودحممد بةر َيز كاردؤ 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يسى ضاالكية مةدةنيةكانش ومتـان و موتـةفق بـووين لـةوَا     اَيمة لة ر اثؤرتةكة موناقةشةمان كرد لةسةر ثؤل
هةموو ليذنةكانش مةبةستمان ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكان وةكو موشةري ش بةآلم اةم تةسنيفة نابةينة ناو 
قانونةكةش لةبةراةوةا اَيستا بيخةيتة دةنطدان كَيشةيةكى طةورة دروست دةكاتش اةطـةر وتيـان نـاش يـةعنى     

ليسى تر دةر ؤينش لة كاتَيك دا اَيمة مةبةستمان ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكانة بؤ ثارَيزطـارا  اَيمة بةرةو ثؤ
 .كردن لة تةزاهورش لةوَا قسةمان لةسةر كردووة لةمةحزةرةكةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةطةَل اةوةيـةش ضـونكة   بةر َيز زياتر لة سَى اةندامى ثةرلةمان داوايان كردووة و دةخيةينة دةنطدانةوةش كَى ل

اةوةَلـةن مــن تةايــدا كـاك كــاردؤ دةكــةمش بـرادةرانين و ســكرتَيرا ثةرلــةمان هـةموويان ر ةايــان اةوةيــةش     
اةطةر لة قةزا و ناحيةيةك نةبووش ضى بكةين؟ هةتا دروستى دةكةا دةبَيت ر ابوةستَى و موزاهةرة نةكات؟ 

ك هـةبوو و دوو كـة  اَيسـتا هةسـنت ديفـاي بكـةن لـةوةا        بةآلم لةطةَل اةوةش ر ةاى اَيوةا بةر َيزةش داوايـة 
ــةا         ــةوَيت حيماي ــة دةيان ــةا ك ــةو بةر َيزان ــتا ا ــاش اَيس ــة ن ــات ك ــاي بك ــين ديف ــةدةنى و دوو كةس ــاالكى م ض
موزاهةرةكان تةنها ثؤليسى ضاالكى مةدةنى بيكاتش كـَى دةيـةوَا قسـة بكـاتش نةسـرين  و كـاردؤ لـةمالش كـَى         

صـباحش نةسـرين خـان    .كَى دةيةوَا هـةر تـةنها ثـؤلير بَيـتش امساعيـل و كـاك د       دةيةوَا بة عةكسةوة بَيت؟
 .كةرةمكة

 :مصطف  بةر َيز نةسرين ةال
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة اةو ثَيشنيارةا كة هاتووة تايبةت بة ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكانش اةوة شتَيكى حةزارية و هةروةكو 
ى ناوخؤ اـةو بةر َيوبةراتيـة دروسـت كـراوةش يـةعنى كَيشـةيةكمان نيـة لـةوةش         ااماذةمان ثَيى كرد لة وةزارةت

يةعنى اةمانـة تـةدريبيان ثـَى كـراوة كؤمـةَلَيك قـانونى خؤيـان هةيـة كـة دةتـوانن جـَى بـةجَى ا بكـةن و              
كَيشةكان طةورة نةبَيتش بؤ اةو ثرسيارةشى كة باسـى دةكـةن لـة قـةزا و ناحيةكانـدا  هـةموو ناحيةيـةك و        

ــوانَى     هــةمو ــى نــاوخؤ دةت ــةتى شــورتانة وةزارةت ــؤا هةيــةش اــةم مديري ــةتى شــورتةا خ و قةزايــةك مديري
لةومديريةتى شورتانةا كة لة قةزا و ناحيةكانةوة هةية  بةشَيك بكاتةوة بةناوا بةشـى ثؤليسـى ضـاالكية    

نن و دةورةا مةدةنيــةكان و بــة زووتــرين كــاتين لــة وةزارةتــةوة دةتــوانن ثــةروةردةيان بكــةنش ر ايــان بهيـَـ  
سةريايان بؤ بكةنةوةش يةعنى اـةوة لـةو كَيشـةيةش نـةجامتان دةبَيـتش يـةعنى زوو تـر سـةيتةرة دةكرَيـت          

 .بةسةر وةزعةكاندا وش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
باسس كرد قسةمان لةسةر اةوة كردووة كة مةبةستمانة كة مامةَلة كردن لةطةَل اَيمة لة ليذنةكان هةروةكو 

ــة       ــتى ب ــتى ثَيويس ــتَيكى بةر اس ــة ش ــةعنى اةم ــتيانةش ي ــتانى و ااش ــاندانى شارس ــو خؤثيش ــاندانش وةك خؤثيش
موناقةشة نيةش لة كاتَيك دا حكومةت خؤا ثؤليسى تةسنيف كردووة و ايختساسى داوةتة اةوانة و دةورةا 

كردوون و وشيارا داونةتَى و ر اا هَيناون و ثارةيةكى زؤرا ىَل سةر  كردوونش يةعنى حكومـةت خـؤا    ثَى
بة ثَيويستى زانيوة لة واقادا بة بَى اةوةا ياسايةكة هةبَيت و اةم هَيزةا دروست كردبَيت بؤ تةعامولَيكى 

ري لـة هَيـزا تـر بكةنـةوةش اةمـة      حةزاريانة لةطةَل خؤثيشـاندانش الم سـةير دةبَيـت اةنـدامانى ثةرلـةمان بـ      
 ............ .اليةكيانش 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة. تكايةش رجااةن اةندامانى ثةرلةمان حةقى خؤيانة ضؤن بري دةكةنةوة وةكو جةنابت

 
 
 

 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ســةعات مونــةزمل يــان ر َيكخــةرانى  48بةر اســتى اةمــة ثــَين اةطــةر قســة لةســةر قــةزاو ناحيــةكان بَيــت 
تةقد ى تةَلة  دةكةنش اةم هَيزةا لة ثارَيزطا هةية دةتوانَى ب َى لةم شوَينةا كة ديارا كراوة ثارَيزطـارا   

 .ىَل بكاو بةو شَيوةيةا كة بؤا داندراوة و بة ثَيى اةو ر َينماييانة و سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيستا تةرةفى مقابلش كاك امساعيل كةرةمكةا

 :عبداهلل بةر َيز امساعيل حممود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمـــة كـــة دةَلـــَيل ثـــؤليرش بـــة تةاكيـــد اَيســـتا ثـــؤلير لـــةناو وةزارةت بةر َيوبةراتيـــةك هةيـــة بـــةناوا  

ووا دةطرَيتـةوة يـةعنى ثؤليسـى    بةر َيوبةرايةتى ضاالكية مةدةنيةكانش بةآلم كة دةَلَيى ثؤليرش ثؤلير هةم
هاتوضؤ دةطرَيتةوةش ثؤليسى ااطركوذَينةوة دةطرَيتةوةش اةوانة هةمووا دةبَيت هاوكار بن و موشتةرةكن لـة  
خؤثيشاندانةكةش هةر بة تةنيا نيةش بةآلم ثؤليسى ضـاالكية مةدةنيـةكان اـةوة لةطـةَل ر ؤيشـتنةكة دةر ؤن و      

طارا لة خؤثيشاندانةكة بكةنش اةطةر خؤثيشاندانى سةرانسةرا بـووش  هةموو ثؤلير بة طشتى دةبَيت ثارَيز
باشــة اــةو هــةموو ثؤليســة لــة كــوَا دَينــى تــؤ؟ هاتوضــؤ بــَى شــوَين دةبَيــت ضــى ىَل دةكــةا؟ خؤثيشــاندانى   
سةرانسةرا بَيت ايريال دةبَيت هةموو ثؤليسى هةرَيمى كوردستان موشارةكة بكةن لةو خؤثيشـاندانةش تـةنها   

ةنى ناكرَيت لة سـريَيمانى بيبةيـة مـاوةت و يـان لـة هـةولَير بيبـةا بـؤ سـؤران و يـان لـة دهـؤك             ضاالكى مةد
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بيبةا بؤ شوَينَيكى ديكةش ر ةنطة اَيستا لة ثارَيزطاكان هةيةش لةبةراةوة ثَيويسـتة ثـؤلير بيكـات كـة طوتـت      
 .رانش زؤر سوثا ثؤليرش يةعنى هةمووا دةطرَيتةوةش اةوة ااسان تر دةبَيت بؤ سةالمةتى خؤثيشاندة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .صباح فةرموو.كاك د

 :صباح بةرزجنى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بةم اةشكاليةتةا كة اَيستا دروست بووةش اايا اةجهيزةا شورتةا مةدةنى بَيـت يـان اـةجهيزةا     
باشرتةش ضونكة مةسـيوليةتةكة جـوانرت تـةوزي      شورتة بة عام بَيت؟ ثَيس واية نةسةكة اةطةر عام بَيت زؤر

دةبَيت بةسةر هةموو جؤرةكانى ثؤليسداش اَيمة يةعنى وةكـو باسـكرا جـةنابى كـاك امساعيـل فـةرمووا كـة        
 ظبوىل  )اةطةر هاتو خؤثيشاندانةكة سةرانسةرا بووش بَينينـة بةرضـاوا خؤمـان اَيسـتاش اةطـةر اَيمـة برَيـَيل        

بةم شـَيوة بةشـةكانى تـرا ثـؤلير ايافـا دةكـةا بؤيـان هةيـة هـةر دانيشـن و           اةا ( حجهزة الكرةة املدنية
للوز ر ا بداي الظعليمبات   )دةَلَيت  16موتةفةرج بن لة مةوزوعةكةش ثاشان ااطادارا اةوة بل كة لة ماددةا 

تش ش اةمةش دةروازةيةكى ترة بؤ اةوةا اـةو مةترسـيانة نـةمَينيَ   (الالزمة لظسهيس  نفيذ اغ اق يذا القانون
تةنانةت اةطةر لة شوَينَيك دا شورتةا مةدةنى نةبَيت يان شورتةا تر هةبَيتش وةزير تةعرييماتى وا دادةنَى 
كة اةو خؤثيشاندانة بة شَيوةيةكى سةليس و بة شَيوةيةكى دوور لة ثشَيويى و ااَلؤزا دروست ببَيـتش اَيمـة   

ةكة زيــاتر دابــةش دةبَيــتش هةرضــةند  تــا نةســةكة عــام تــر بكــةين مرونــةتى زيــاتر دةبَيــت و مةســيوليةت   
اةولةويــةت بــدرَيت بــةوةا كــة شــورتةا مــةدةنى هــةبَيتش بــةآلم كــة وتــرا اــةجهيزةا شــورتة بــةعام اايــا  
شورتةا مةدةنى دةردةضَيت لة مةوزوعةكة؟ نةخَير دةرناضَيتش بؤية ثشتطريا لةوة دةكةم كة بةو شَيوةية 

ــوون    ــدا بؤض ــةمان كات ــةوةش لةه ــامى مبَينَيت ــة ع ــان    ب ــتش خؤم ــةراورد دةبَي ــان ب ــك و براي ــرادةران و خوش ى ب
دةمانةوَا اةو خؤثيشاندانة بة شَيوةيةكى زؤر سةليس و بـة شـَيوةيةكى زؤر ااشـتيانة و مةدةنيانـة بـةر َيوة      
ب َيتش لةاليةكى تريشةوة لةو شوَينانةدا كة شورتةا مةدةني لَي ية ايمكانيةتةكـة بـةو شـَيوةية نيـة بـاقى      

شــورتةش دةضـــنة ذَيربــارا مةســـيوليةتةكةوةو هــةم هةدةفةكــة تـــةحقيق دةبَيــتش هـــةم      اــةجهيزةكانى  
 .مرونةتَيكى زياتر دةدرَيت بة نةسةكة و زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيزان نيزامى هةيةش كوَيستان خان فةرموو

 :عبداهلل بةر َيز كوَيستان حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

صباحينش حـةز دةكـةم اـةو هةَلةيـة ر اسـت      .ةَلةيةك هةية لَيرةداش بؤ كاك امساعيريين و بؤ دمن ثَيمواية ه
بكةمةوة و نيزاميشة قسةكةم زؤرش دةَلَيت دةزطـاا ثـؤلير طرنطـى دةدات بـة ثاراسـتنى خؤثيشـاندةر نـةك        

ؤليســى خؤثيشــاندانش ثاراســتنى خؤثيشــاندةر جيايــة و ثاراســتنى هــةموو خؤثيشــاندانةكان جيايــةش وةكــو ث 
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مرورو ثؤليسى ترش اةم بة  بة نيسبةت اةوانةوةية كة خؤثيشاندانةكةيان كـردووة دةيـان ثـارَيزَاش اةمـة     
ايشةكةا بـة  اةمةيـةش اـةوة نيـة ر َيطـا بطرَيـت و اةمـة ر َيطـا بكاتـةوةو اةمـة ثاراسـتنى خؤثيشـاندانةكة             

تنى اةوانةا موزاهةرة دةكةن دةبَيـت  هةمووا ر ةنطة ااسايي تر بَيت هةموو ثؤلير بةيةكةوةش بةآلم ثاراس
 .ثؤليسى ضاالكية مةدةنيةكان بَيتش ضونكة مودةر ةبنش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةر بؤ مةعريومات طشت ثؤلير مةدةنيةش يةعنى هةر سريكى ثؤلير لة زمنى مةدةنى حيسـا  دةكرَيـت بـؤ    

ؤيــان دا و تــةوزحيَيكى جوانيــان داش كــَى لةطــةَل ااطاداريتــانش بــةر َيزان اــةو خوشــك و برايانــةا كــة ر ةاــى خ 
 05اةوةية بؤ خؤثيشاندةرةكان تةنها ثؤليسـى ضـاالكى مـةدةنى بَيـت دةسـتى بـةرز بكاتـةوة تكايـة؟ تـةنها          

ر َيزدار لةطةَلةش كَى لةطةَل اةوةية ثؤليسى عام بَيتش يةعنى لةطةَل اـةوة نيـة ثؤليسـى ضـاالكى مـةدةنى بـة       
كة  لةطةَل اةوةن ثؤلير بَيت بة طشتىش اَيسـتا دَيينـة سـةر      54ز بكاتةوة تكاية؟ تةنها بَيتش دةستى بةر

خاَلَيكى ترش داواكرا لةناو بؤضوونةكان ثَيشنيارَيك هةبوو كة ليذنةيةكى هاوبةش دابندرَيت لةبةينى ايدارة 
رَيتش دةمةوَيت و لة بةيين اةوانةا خؤثيشاندةرنش هى موزاهةرةكةش ليذنةيةكى هاوبةشى موشتةرةك دابند

دوو كة  لةسةر اةوة قسة بكةن كة ليذنةا هاوبةش هةبَيتش دوو كةسين لةسةر اةوةا كـة هـةر ايـدارة    
ثَيى هةَلبستَيتش دوو ر َيزدار اةوانةا دةيانةوَا ليذنةيةكى هاوبـةش ثَيـك بَيـت يـةكَيكيان عـدنان عومسـانش       

َلبستَيت تكاية دوو كة  ر ةاي خـؤا بـداتش كـاك    كاك محة سايدش كَى دةيةوَيت كة هةر ايدارة ثَيى هة: دوو
 .ر ؤذانش كاك بالل نيزامية؟ كةرةمكة.عبدالسالم و د
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةبةراةوةا كاتَيك كـة تةوزحيةكـة دةدرَيـتش لةاليـةك قسـةكانى خـؤا دةكـات دواتـر اليةكـةا تـر دةيكـاتش            

كى تَيدا هةبَيت بؤ اةوةا كة اةطةر جوا  دانةوةا ثَيويست بووش هـةر اـةو كةسـة جـوا      واباشرتة ااَلوطؤر َي
بداتةوةش نةك جارَيكى ديكة يـةكَيكى تـر هةسـتَيت قسـة بكـات و ر وون كردنـةوة بـداتش يـةعنى بـؤ منوونـة           
تـــةرةفى يةكـــةم يـــةكَيكيان قســـة بكـــات و تـــةرةفى دووةمـــين بيكـــاتش دوايـــي تـــةرةفى يةكـــةم دووبـــارة  

 .......... .اتةوةبيك
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكاية اَيمة ايدارةا جةلسةكة دةكةين بةو شَيوةيةش اَيستا كاك عدنان كةرةمكة
 :حممد لنمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ش با  لة ديارة اَيمة باسى خؤثيشاندان دةكةينش باسى سةدان و هةزاران خةَلك دةكةين كة دَينة سةر شةقام

كؤمةَلَيك مةتاَليب دةكةينش با  لة مةسةلةا اةمنيةت دةكـةينش بـا  لـة مةسـةلةا اـةوة دةكـةين كـة بـة         
ــةو          ــةموو ا ــةعنى ه ــتش ي ــان ىَل بطريَي ــة طوَيي ــةين ك ــةوة دةك ــا  ل ــةوةش ب ــة ثَيش ــة بر وات ــَيوةيةكى هَيمنان ش
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اســاية و هــةم ســةالمةتى    مةســاايالنة ثَيموايــة بــؤ هــةم جــَى بــةجَى كردنــى هــةموو بر طــةكانى اــةم ي         
ــةو          ــى ا ــةجَى كردن ــَى ب ــؤ ج ــدان ب ــةبَى و هةوَل ــةنوج ن ــة تةش ــك ل ــيَ جؤرَي ــةوةا ه ــؤ ا ــاندةرانش ب خؤثيش
اةجيندةيةا كة ثَين وةخت ايتيفـاقى لةسـةر كاتةكـة بـؤ منوونـة و لةسـةر ر َير ةوةكـةش لةسـةر شـوَينةكةش          

ر ااسانيةكى زؤر طـةورة دةبَيـت بـؤ هـةردوو     لةسةر اةمانة كراوةش بوونى ليذنةيةكى هاوبةش لةر استى دا كا
اليةنش بؤ خؤثيشاندةرانش موتةزاهريينش لةهةمان كاتين دا بؤ اليةنى دةسـةآلتدار لـة شـارةكانداش اـةو كاتـة      
كارةكان باشرت دةر ؤنة ثَيشـةوة و اـةو ليذنـة هاوبةشـةش جؤرَيـك لـة سةرثةرشـتى اـين وكارةكـان دةكـاتش           

اةطةر جؤرَيك لة تةشـةنوج دروسـت ببَيـت و كـارَيكى بـا برَيـَيل لـة دةرةوةا         سةرثةرشتى ر َير ةوةكة دةكاتش
ياسا دروست بوو بَيت و جؤرَيك لـة خشـونةت دروسـت ببَيـتش ثَيموايـة هـةردووال زووتـر دةتـوانن ااطـادارا          

َيل يةكرتا بكةنةوةو اةو ليذنةيةش باشرت دةتوانَيت موتابةعةا بكاتش خَيراترين دةتوانن كؤنرتؤَلى با برَي
 .اةو جةوة ناااساييةش اةو جةوة تةشةنوجة بكةنش كة دروست دةبَيتش سوثا 

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك محة سايد فةرموو

 :بةر َيز محة سايد محة عريي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى حكومـةتش  بة ايزافةا اةو قسانةا كة كران من ثَيمواية هةم بؤ كارااسانى و هـةم بـؤ هاوكـارا دةزطاكـان    

هةم بؤ اةو ليذنةيةا اامادةكارا خؤثيشاندانةكانة و هةم بؤ ثيادةكردنى قـانون و ياسـاكان بـة شـَيوةيةكى     
ر َيــك و ثَيــكش بــؤ اــةوةا ديالؤطَيــك و ثردَيكــى لةيــةك طةيشــنت لــةنَيوان هــةردوو ال هــةبَيت  و ايشــةكة و   

شـتى ىَل بكةوَيتـةوة ثَيويسـتة لـة هـةموو       خؤثيشاندانةكة دوور بَيت لة كارا سـريبى يـان رةد فاـل و فاـل و    
قؤناغةكانداش قؤناغى كاتى داواكردنى مؤَلةتةكة و كاتى تةنفيز و جَى بةجَى كردنـى موزاهةرةكـة و لـةوةدا    
ــارةا             ــة ب ــت ل ــؤ ببَي ــةبَى و طفتوط ــتنَيك ه ــَى طةيش ــةك ت ــةوةا لةي ــؤ ا ــوو ب ــت ب ــا دروس ــكاالت تي ــة اةش ك

اي تمالة ايدارة اةو كاتةا ثَى باش نـةبَيت يـان اـةو شـوَينةا ثـَى      ضارةسةركردنى كَيشةكانةوةش بؤ منوونة 
باش نةبَيتش كاتَيك كة ليذنةا موتـةزاهرين طـوَا دةطرَيـت بـؤ قسـةكانى ايـدارة قةناعـةت دةكـاتش كةواتـة          
اةمة هاوكاريةك بوو هةم بؤ ايدارة و هةم بؤ ايشةكةش كاتَيكين اةوان ايدارة اةشكاليةتَيكى دةبَيت ر وون 

نةوة دةبَيتش كةواتة اَيمة زياتر لَيك تَى طةيشنت و زياتر رؤحى ديالؤط و طفتوطؤ كردن بـة شـَيوةيةكى   كرد
مةدةنيانة و د وكراسيانة دةطةنة نةتييةيةك كة هاوكارا قانونة و ثيادة كردنةش بؤية من ثَيس باشـة اـةو   

 .ليذنةية بؤ سةرخستنى  ياساو موزاهةرةكة بَيتش سوثا 
 :ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

ر ؤذان قسـة دةكـةن   .تكاية دةنطدانةش بؤ اةوةا نيسا  تةواو بَيت و اَيسـتا دواي اـةوةي كـاك عبدالسـالم و د    
 .دةنطدانةش بؤ اةوةي نيصابةكة تةواو بَيتش كاك عبدالسالم فةرموو
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 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ش (منامبة )هـاتووة باسـي لَيذنـةي    ( خامسـاً )ثةسند كـردش لـة مـاددةي يةكـةم     اَيمة دوَييَن ماددةي يةكةممان 

ش اـةوةي  ( ظمظبع شاأليليبة القانونيبة   )و ثَيشـان  (  ظولون اداية و نايم املابايرة )ثَينج  كةسةكةنة ( منامة)
كَينـة  : بةشداري كردبَيت لة موزاهةرةيةك باش دةزانَيـت كـة يةكـةمل جـار ثـؤلير طةيشـتة اـةوَيش دةَلـيَ        

مونةز مةكانش دةلَيت منين موالزم  سةركةوتش اـةوةش خوشـكة مـوالزم اـةوةل شـريينش كاكـة وةرن اَيمـة        
مةسيولل لة حيمايةي اَيوة و موزاهةرةش اَيوةش خةًلك طوَي لة اَيوة دةطرَي و لَيذنةكة مةيدانيـةن لةهـةر   

ةيـةك بَيـت بريؤقراتيـةكش    موزاهةرةيـةك مـن موشـارةكةم كردبَيـت تةشـكيل دةبَيـتش اةطـةر مةبةسـت لَيذن        
هةيكةلَيك لة دااريةيةك بَينَيتة جَيطايـةك لـة كـاتي اةجنامـداني موزاهـةرة ثَيويسـتيمان بـةو هةماهةنطيـة         
هةيةش هةدةيف دامةزراندني لَيذنةكـة اةوةيـةش هةماهـةنطيش ااطاداريـان لـة يـةك هـةبَيتش تـاوةكو مةسـريةكة          

و ايريتيزاماتي خؤي جَيبةجَي بكاتش بة ر ةاي مـن اَيمـة   هةدةيف خؤي تةحقيق بكاتش شور تةش واجي خؤي 
ثَيويست نية اةوة برَيَيلش ضونكة لة ر ؤحيةتي ديار كردني اةركي شـور تة و لـة ر ؤحيـةتي تةحديـد كردنـي      
لَيذنة هةيةش ثاشان وةزارةت بة ر َينمايي دةتوانَيت شَيوةي اةو هةماهةنطيية ديار بكـاتش بؤيـة نـابينس هـيَ     

 .ةبَي لة قانون اَيمة ايريزام بكةنش سوثا مةبةر ير ه
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذانش كةرةمكة.سوثا  بؤ جةنابتش ر ٍَِيزدار د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اماذةي ثَيدا بةر اي من ثَيويست ناكات اةو لَيذنة هاوبةشة هةبَيتش لةبةراةوةي هةر وةك كاك عبددالسالم ا
كـة لـةو كةسـانة ثَيـك دَيـت خؤثيشـاندانةكة       : ضةند دةستةواذة ثَيناسة كراوةش لةوانة لَيذنة( 1)لة ماددةي 

زيـاتر نـةبَيتش بةرثرسـيارَيتيةكي    ( 5)كـةمرت نـةبَيتش لـة    ( 3)ر َيك دةخةن و اةو كةسانة كـة ذمارةيـان لـة    
نديداريشــمان ثَيناســة كــردش اــةو اليةنةيــة كــةوا طــةورة دةكةوَيتــة ســةر اةســتؤيانش هــةروةها اليــةني ثةيوة

كَيشةكةي اةو كةسانةي كةوا خؤثيشاندانيان اـةجنام داوةش ثةيوةنـدي بـة دةسـةآلت و ثسـثؤر ي اـةو اليةنـة        
هةيةش هةماهةنطيةك لة نَيوان اةو دوو اليةنة هةبَيش اةو لَيذنةية لة شـوَيين اـةو لَيذنـة هاوبةشـة هـاتووة      

اري كردووةش واتا ثَيويستمان بة لَيذنةيةكي هاوبةش نيةش هةر هةمان لَيذنة بةو كارة كة كاك عةدنان ثَيشني
هةسَ ش داواكاري خؤثيشاندةران بطةيةنَيتة اةو اليةنة بؤ اةوةي ضارةسةرَيكي طوجناويان بـؤ بدؤزَيتـةوة و   

جطـة لـةو لَيذنانـة و لـةو     طوَي لة داواكارييةكان بطريَينش كارةكة زياتر زةمحةت دةبَي اةطةر لَيذنةيـةكي تـر   
 .ثَيناسة كراوةش زؤر سوثا ( 1)اليةنانةي كة لة ماددة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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سوثا  بؤ جةنابتانش بةر َيزان اَيستا طوَيتان لَي بووش اَيستا بؤ اةوةي لَيذنةيةكي هاوبةش هـةبَي دةخيةينـة   
لةطةَلدايـةش كـَي لةطـةَل اةوةدايـة بـة تـةبياي       كـة    16دةنطدانةوةش كَي لةطةَلة تكاية دةسـ  بـةرز بكـات؟    

بر وات كة لةطةَل اةوةن لَيذنةي هاوبةش دروست نةبَيت تكاية دةست بةرز بكةن؟ بة زؤرينـةي دةنـ  اـةو    
اةنـدامي ثةرلـةمان   ( 3)موقتةرةحة ايرينا كرايةوةش زؤر سوثا ش اَيستا ثَيشنيارَيكي تر هةبوو كة زياتر لـة  

هةنـد وةربطريَيـتش كــات ديـاري بكرَيـت بــة تـةوافوقي هـةردووالش دوو كةســس دةوَي       داوايـان كـرد ر ةايـان بــة    
 .لةسةري قسة بكاتش بؤ شوَين و جَيطا و بة موشتةرةكيش كةرةمكة

 :بةر َيز طؤران اازاد حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ا اليـةني ثةيوةنديـدار   هةر بؤ تةوزحيي موالحةزةكة بؤ اةوةي بزانلش اَيمة كامتان بؤ اةوة بـا  كـرد كـةو   
 ......بَيت طوَيي لَي بطرَيش نةك بؤ اةوةي كةش يةعين اةطةر قسةي لةسةر بكةين بؤ اةو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان اـةوة زؤر تةبيايـةش هـةموو موزاهةرةيـةك لـة كـوَيي دونيـا دةسـت ثـَي دةكـاتش تةجـةموي دةكـاتش             

ةزةكـةي خـؤي دةخوَينَيتـةوةش ثاشـان تةسـرييمي دةكـاتش يـةعين        حةرةكةت دةكاتش دةطاتة شـوَيين خـؤيش كاغ  
اـــةوة زؤر زؤر تةبيايـــة حاصـــل تةحصـــيريةش ثَيويســـ  بـــة دةنطـــدانين نيـــةش يـــةعين اـــةوة لـــة هـــةموو  
موزاهةرةيةك دةر ؤي لة كؤتايي دةخيوَينيتـةوةش لـَي  وةردةطـرنش دةيبـةن ديراسـةتي دةكـةنش اـةوة الضـووش         

َيتـةوةش لةطـةَل اـةوةي ايهتيمـام لـة صـينةكة زؤر ثَيشـنيار هـات كـة البـدرَيتش           تكاية ااخري صياغة خبوَيندر
 .يةعين ببَيتة واجيي ثؤليرش تةواو بوو؟ كةرةمكة

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة الراشعة

ب السياسية و منامات اجملظمع املبدن   ازل س املواةنني و املقيمني يف إقليم كويدسظان شك س قانون  و األغ -1
و النقاشات املهنية و اإلحتادات و اجلهات و   يا م  الظنايمات اجملازة قانونًا غر بة الظاباير شعبد إسظنيصبال     
املوافقة الظنير ر ة حو شعد مض  املدة  القانونية املنصبوص لليهبا يف الفقبرة ياشعبًا مب  املبادة النالنبة مب  يبذا          

 .القانون
 .حجهزة الكرةة يا ة املظااير   لل -0
لل  اجلهات املعنية حعذ مطال  املظااير   شعد  الو ها ثم اإلجظماو مع اللجنة إلجياد احللبول املناسببة هلبا    -3

 .عالل فرتة زمنية مناسبة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يـةوةش كـَي لةطةَلـة تكايـة     بة كوردين هةتانة؟ يان بة  بة عةرةبيش بةر َيزان وةكـو اـاخري صـياغة خوَيندرا   
 .كةرةمكة( 5)دةس  بةرز بكات؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةي دةن  ثةسند كراش بؤ ماددةي 
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة ا امسة
 .كان تجيوز إجباي حغد لل  املكايكة حو لدق املكايكة يف املاايرة ألد سب 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بة كوردين كةرةمكة

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةي ثَينيةم

 .نابَي كة  ناضار بكرَيت بؤ بةشداري كردن يان بةشداري نةكردن لة خؤثيشاندان بؤ هةر هؤيةك بَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةايتانلَيذنةي ناوخؤ ر 
 

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة دواي موناقةشة لةسةر اةو مةسةلةيةش ضؤن هاتووة ماددةكة هةر وةكو خؤي ثشتيواني لَي دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيذنةي كؤمةَلطاي مةدةني
 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .مة هيَ موالحةزة لةسةر نةصي ماددة نينةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .لَيذنةي مايف مرؤظ
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة ر امان واية هةروةكو خؤي بَيش سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ن كة  دةيةوَي لةسةر اةو ماددةية قسة بكـات؟ تـةنها يـةك كـة ش كـاك حـاكس       بةر َيزان اةنداماني ثةرلةما
 .ر زطارش كةرةمكة

 :بةر َيز ر زطار حممد أمل
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لــة نيزامـي داخريــيش كـة اايــا اَيمـة ر ةوتــي اــين    ( 70)لةر اسـتيدا مــن دةمـةوَي ايشــارةت بـدةم بــة مـاددةي     
ــة لةطــ  ــتا موتةفيق ــةمان اَيس ــاددةي كردنةك ــةردوو    ( 70)ةَل م ــؤ ه ــةوة ب ــن طةر ام ــة م ــةو ماددةي ــا؟ ا ــان ن ي

بكةيتش ضؤنيةتي سةنين ( 70)مةشروعةكةش لة هيَ لة يةكَي لةو مةشروعانة نيةش اةطةر سةيري ماددةي 
قانونش اييراااتةكانيش لة دواي اةوةي ثرؤذة ياساكةش لةطةَل ر اثؤرتي هةردوو لَيذنةكة لةاليـةن سـكرتَيرةوة   

دواي دابةش كردني ر اثؤرتةكة بة  اةو ر اثؤرتةية كة بةر َيزان لة لَيذنـةي  ( 0)  دةكرَيتش فةقةرةي تةوزي
قانوني و لة لَيذنةي موختةص تةنز ي دةكةنش جارَيكي تر دةيدةنةوة بة ثةرلةمانش لة يةكـةم كؤبوونـةوة   

ةردوو لَيذنةكــة دةكــاتش دةخرَيتــة بــةردةمي ثةرلــةمانش ثةرلــةمان دةســت بــة طفتوطــؤ لةســةر ر اثــؤرتي هــ   
ــةر       ــار لةس ــةر بر ي ــؤي وش اةط ــةر ثرؤذةكــة خ ــؤكردن لةس ــةر طفتوط ــا دَيتــة س ــةش ايني ــة ثرؤذةك ســةبارةت ب
بنةماكاني درا اةوسا دةن  لةسةر يةك بة يةكي ماددةكاني دةدرَيتش واتا دةن  لةسةر ماددةكاني ثرؤذةكةش 

يـن؟ اَيمـة دةنـ  لةسـةر اـةو ر اثؤرتـة موشـتةرةكة        لَيرة ثرؤذةكة ونةش اَيستا اَيمة دةنـ  لةسـةر ضـي دةدة   
دةدةين بة مةوادي نوَيوة كة هيَ وجودي نيـة لـةوَيش ثَيموايـة اَيمـة بـة غةَلـةت دةر ؤيـنش داواي لَيبـووردن         

 .دةكةم كة قسة ناكةم لةسةر اةو ماددةيةي اَيستا تا اةوة ساغ نةكرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةو لَيذنانة بةيةكةوة دانيشنتش تةصويت كراش ثةرلةمان حةقي داش كـة اـةوة بكرَيتـة    سوثا ش تةوحيد كراش ا
اةسا ش ثرؤذةكةي تر الدراش تكاية دانيشةش ر جااةنش دةستت بةرز بكةش اييازةت ثَي دةدةم اينيا قسـة بكـةش   

 .كةرةمكة اَيستا
 :بةر َيز ر زطار حممد أمل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةر ؤين يان نا؟ ر اسـتة اـةوان تـةكرييف    ( 70)وجناوة يان طوجناو نية؟ اَيمة بة ثَيي ماددةي لةطةَل دةقةكة ط

كراونش اايا تةوحيدي مةشروي هةية لة نيزامةكةش اَيمة با  لةوة دةكةين كـة ثرؤذةيـةك دَيـتش خـؤ نـابَي      
ني وةرطريان من دةمةوَي ثرؤذةكة اةوةندة بَيت لة اةخريداش ر اثؤرتةكة موناقةشة دةكرَيش دواتر كة بنةماكا

ثرسيار بكةم لة بةر َيزانش اَيمة با  لةوة دةكةين ثرؤذةكة ون بـووة لَيـرةش اـةوة ر اثؤرتـةش ر اثـؤرت تـةنزيس       
دةكرَي ر استةش بةآلم دوايي قسةكردن لةسةر دةقي ماددةكانةش ماددة بة ماددة قسةي لةسةر دةكرَيتش مـاددة  

 .ةش من واي تَيدةطةمبة ماددةي ثرؤذةكةش نةصةكة زؤر وازح
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز هةر بؤ مةعريوماتي جةنابتش اةو ثرؤذة ياساية كة ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلـةمان تةقـد يان      
ــنتش         ــةك دانيش ــةَل ي ــرة لةط ــار لَي ــة بر ي ــردش ب ــان ك ــان ايتيفاقي ــان خؤي ــووش ثاش ــا ب ــرؤذة ياس ــووش دوو ث كردب

ةيةك ثرؤذة هاتة اَيرةش اَيوةي بةر َيز لَيرة بة كؤي دةن  بر يار درا اةوة ببَيتـة  هةردووكيان تةوحيد كرد ب
اةسا ش لةبةر اةوة لةسةر اةوة دةر ؤينش يـةعين مةسـةلةكة وايـةش اةطـةر ثرؤذةيـةك بوايـة هـي حكومـةت         
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ــةمشان دةخســ           ــة ن ــةش اَيم ــان نةكردباي ــةآلم قبوَلي ــداماني ثةرلةمانــةش ب ــايي اةن ــارةي ياس ــي ذم ــةش ه تة واي
دةنطدانةوةش بةآلم اةو تةَلةبة هةبووش لةبةر اةوة بـةو عـةقارةوة دةر واتش زؤر سـوثا  بـؤ جـةنابتش اَيسـتا       

جيهةي بؤ ايزافة بكرَيت و خبريتة دةنطدانةوةش اةطةر صياغةي بكـةن و بيخـوَينن بـؤ اـةوةي     ( 5)ماددةي 
 .دةنطي لةسةر بدةن

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 :املادة ا امسة
 .ت جيوز إجباي حغد حو جهة لل  املكايكة حو لدق املكايكة يف املاايرة ألد سب  كان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان اَيستا كَي لةطةَلة تكاية دةس  بةرز بكات؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـ  ثةسـند       

 (.6)كراش بؤ ماددةي 
 
 

 :َيز شَيروان ناصح حةيدةريبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة
لل  الوز ر حو يئيس الوغدة اإلداي ة إختاذ مجيع اإلجراءات القانونية الضروي ة للمنيافاة لل  النااق العباق  

 .و اآلداب العامة و يا ة األشخاص و األموال العامة و ا ا ة حثناء  نايم املاايرة
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.دبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةي شةشةم

ثَيويستة لةسةر وةزيري يان سةرؤكي يةكةي كارطَيري هـةموو ر َيكـارَيكي ياسـايي ثَيويسـت بطرَيتـة بـةر بـؤ        
ثارَيزطــاري لــة سيســتةمي طشــ  و اــادابي طشــ  و ثاراســتين كةســةكان و مــاَلي طشــ  و تايبــةتي لــة كــاتي  

 .كخستين خؤثيشاندانر َي
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيذنةي ناوخؤ ر ةايتان
 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة وةك خؤي كة هاتووة تةنها تَيبيين اةوةي دةكةينش لة جياتي وةزير و يان سةرؤكي يةكـةي كـارطَير يش   
 .دةرش تةنها اةوةندة اةطةر نا وةكو خؤي مبَينَيتةوةبرَيَيت ثَيويستة لةسةر اليةني مؤَلةت



 154 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .لَيذنةي مايف مرؤظش ر ةايتان

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش تةايدي بؤضوونةكةي كاك  ايسماعيل دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيذنةي كؤمةَلطاي مةدةني
 :َيز زكية صاحل عبداخلالقبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةصي ماددة هاتينة هيَ تَيبينيَي لةسةر نينةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيذنةي ياسايي
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داتي ايـداري تـةعريفمان كـردووةش بؤيـة اَيسـتا      ي وةح(يؤساء)اَيمة وةزيرمان لة ثَيناسة تةعريف كردووةش 
لَيرة كة وةزير و ر ةاير وةحدةي ايدارييةش ثَيمان باشة مبَينَيتةوة لةبةر اةوةي وازحةش وزووحي هةيةش بؤ 

؟ يان جيهةتي ثةيوةنديدارش يان اةو جيهاتانةي كة دةسـةآلتي اـةوةيان هةيـةش    (جهات ذات العالقة)بيكةينة 
 .امن باشرتةش زؤر سوثا بة وازحي بَيت وابز

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ناؤخؤ ر ةايتان

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة مانامان نيةش بةآلم لةبةر اةوةي لـة ثَيشـرت هـاتووة كـَي دةسـةآلتي هةيـة ر َي بـة خؤثيشـاندان نـةداتش          
ثَيويست ناكات دووبارة بَيتـةوةش لةبـةر اـةوة مـن ثـَيس بـاش بـوو         وةزير و سةرؤكي يةكة ايدارييةكانش لَيرة

 .هةر اليةني ثةيوةنديدار بَيتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز دةيانـةوَي لةسـةر اـةو بابةتـة      4بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان كة  لةسةر اةو بابةتة قسةي هةيةش 
 .نوريش عبدالسالم بةرواريش ااش  عزيزش كةرةمكةقسة بكةنش ةال تاهريش عبداهلل مال 

 :إبراهيس ةايربةر َيز ةال 
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تـةنز ي موزاهـةرة    ،(األمبوال العامبة و ا ا بة حثنباء  نابيم املابايرة      )موالحةزةم اةوةيةش ااخريي جومرية 

ش دةبَيتـة سـةير و   (غبد  )وايي دةبَيتـة  شتَيكة و موزاهةرة شتَيكةش تةنزيس لة سةرةتاوة دةست ثَي دةكاتش د
ش (إنظهائهببا حلببني)يــةعين كــة ر ووداو ر وو دةداتش دةبَيتــة فاــلش  ( حثنبباء املاببايرة)مةســريةش ايقــترياح دةكــةم 

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار عبداهلل مال نوريش كةرةمكة
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة

لَيرة من اةو ماددة بة ماددةيـةكي بـاش دةزامنش بـةآلم هةسـت دةكـةم جؤرَيـك لـة السـةنطي تَيدايـةش اةطـةر           
ثَيويستة لةسةر وةزير يان سةرؤكي يةكـةي  : بكرَيت بيخوَينمةوة بؤ اةوةي السةنطييةكة ثَيشان بدةمش دةَلَي

تــة بــةر بــؤ ثارَيزطــاري لــة سيســتةم و اــادابي طشــ  و   كــارطَير ي هــةموو ر َيكــارَيكي ياســايي ثَيويســت بطريَ 
تا كؤتاييش واتـا لَيـرة جؤرَيـك لـة دةسـةآلت دةدات هـةم سـةرؤكي وةحـدةي         ..... ثاراستين كةسةكان و ماَل و 

ايداري و اةو دام و دةزطايانةي تر كة بةشداري دةكةن لة ضاودَيري كردني خؤثيشاندانةكةش اةو دةسـةآلتة  
َيك لة جؤرةكان برَيَيل ر ةهايـةش يـةعين ر ةنطـة هةنـدَيك جـار لـة اـةجنامي مومارةسـة         هةست دةكةم بة جؤر

كردني اةو دةسةآلتة اَيمة بينيومانة لة خةَلك دراوةش يةعين ثَيشَيل كردني مافـةكاني مـرؤظ ر وويـداوةش لـة     
ةوةي تـةوازوونَيك  خةَلك دراوةش خةَلك طرياوةش لة دةرةوةي ياساشةوة بووةش بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم بـؤ اـ      
ثَيويسـتة لةسـةر   : دابنرَيش جؤرَيك لة كؤت و بةندين لةسةر اليةنة بةرثرسةكان دابنرَيتش واي لـَي بكـةين  

وةزير يان سةرؤكي يةكةي كارطَير ي بة ر ةضاو كردني بنةماكاني مايف مرؤظش اا لةوَيدا اـةو وشـةية دابنـرَيش    
سةر اةوةية ر ةضاو كردنـي بنـةماكاني مـايف مـرؤظش شـتَيكي      من ثَيمواية شتَيكي باش دةبَيش اةطةر قسةش لة

 .مةتاتيةش اَيمة لة بريمان نةضَيش سيستةم و اادابي طشتين بةهةمان شَيوة مةتاتيةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار عبدالسالم بةرواريش كةرةمكة
 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 . انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم
 عبد  )بة ضيش اةوانـةي  ( كافة)ديارة بؤ ضي بةكار دَيت و ( مجيع) ،(إختاذ كافة)من لةطةَل مةبدةاةكةمة و 

ش لَيرة مـةزموون كـراوةش اـةوةي كـة دةَلـَيل اةوانـة اييرااـاتي عـونفي         (كافة اإلجراءات القانونية الضروي ة
ــدان قانو    ــةش لَي ــات قانوني ــونكة اييراا ــةنش ض ــانون نةك ــةوَين    دةرةوةي ق ــرديش ل ــةر ك ــة اةط ــةن مةمنوع ني

اةطـةر  ( احملافابة للب  الناباق العباق    )يـةعين اـةوة لوغةوييـةش    ( كافبة )نووسراوةش بؤية من لةطـةَل ايزافـةي   
ويا بة األشبخاص   )بيكةينش هةمووي ناطرَيت؟ بة اادابةوةش بة سةيري ضوونةوة ناو بينايات و شاري و اةوش 
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ايقترياح دةكةمش يةعين حيمايةش حيمايةي جةسةدييةش اةموال ( وا ا ةواألموال واحلر ات واحلقوق العامة 
عاممة هةيةش حورياتين هةيةش حقوقين هةيةش موزاهةرة نابَيت تةعدا بكات لة هةموو حقوق و حوريـاتي  

حو ( عبالل املابايرة  )عام و خاصش اةو تَيبينيةي كاك ةال من تةايدي دةكةمش تةنز ي موزاهةرة شـتَيكةش  
 .ش سوثا (عاللمن )شتَيكي ترةش مةبةستين هةر ( املاايرةجراء )

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزدار ااش  عزيزش كةرةمكة

 :بةر َيز ااش  عزيز صاحل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةشـَيكي زؤري  سةبارةت بة ماددةي شةشةم من ر ايةكي جياوازم هةيـةش بـة بـر واي مـن اـةو مادةيـة لَيـرةدا        
لل  الوز ر حو يئيس الوغبدة  )زيادةيةش بةو ثَييةي كة لة هةندَيك بر طةي تردا دووبارة بؤتةوةش كة دةوترَي 

ش لةوانةية لة حاَلةتَيكدا اةوة تةسبيت بووش ر ةايةكي زؤري هَينا لة (اإلداي ة إختاذ مجيع اإلجراءات القانونية
مبَينَيتـةوة هـةتا حـةدَيكش    ( قانونيبة الضبروي ة  )ةبر واي مـن تـاوةكو   نَيو اةندامة بـةر َيزةكاني ثةرلـةمانش بـ   

دواتر لة دواي اةوة اةوة وةصفي وةزيفية بؤ ايشي جـةنابي وةزيـري نـاوخؤ خـؤيش كـة اَيمـة جـارَيكي تـر         
وةصفي وةزيفيمان كـردووةش هـةر ثؤسـتَيكين كـة وةردةطريَيـت كؤمـةَلَيك وةصـفي وةزيفـي تَيدايـةش اةطـةر           

ي نـاوخؤ لـة حيمايـة كردنـي نيـزام و نيزامـي عاممـة و اـادابي عـامش حيمايـةي اةشـخاص و            جةنابي وةزيـر 
اةموالي عاممة و خاصةش اةوانة هـةموويامنان هَينايـة دةرةوةش خـودي بـةر َيزي ض اـةركَيك دةمَينَيتـةوة بـؤ        

ت ناكـات لَيـرة   اةوةي ثيادةي بكات؟ يةعين اةوة اا لَيرة وةصفي وةزيفية كة لة ثؤستدا دةنووسرَيش ثَيويسـ 
دووبارة بكرَيتةوةش خاَلَيكي تر بؤ تةاكيد كردنةوةي اةو تةناقووزة لـة مـاددةي ضـوارةمدا خـاَلي دووةم كـة      

ش اةي خـؤ اـةو شـور تانة    ( ظوىل حجهزة الكرةة اإليظماق حو مسفولية يا ة املظااير  ): دةنطي لةسةر دراوة
ةســةر اةنز ــة و تــةعرييمات كــة لــة جــةنابي وةزيــرةوة جــارَيكي تــر لةســةر ر َيكــاري ياســاييش ايســتينادةن ل

وةردةطريَي حيمايةي موتةزاهريينةكانش خؤ هةر يةكة تةعرييماتي تايبةتي خؤي نيةش تةاكيد كردنةوةيـةكي  
للب  جملبس البوزياء و    : )تر هةر لةسـةر اـةو ر اثؤرتـةش اةطـةر ب ـينة سـةر مـاددةي ضـواردةهةمش كـة دةَلـَين          

( و للوز ر إ بداي الظعليمبات الالزمبة   )ش اةوة جارَيكي تر هةر تةاكيد كردنةوةيةش (ذاجلهات ذات العالقة  نفي
زؤر ، (اإلجبراءات القانونيبة الضبروي ة   )تةعرييماتي الزمة ض فةرقي هةية لةطةَل اةوةي كة لَيـرةدا نووسـراوة   

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يزارمان دةكرد ثَيشنيارَي بَي هةر ماددةكـة الب ـَيتش   سوثا  بؤ جةنابتش وةَلال اَيمةش لة سةرؤكايةتي اينت
 .ضونكة زيادةش اةطةر اةو ثَيشنيارة ثةسند بكةن دةخيةينة دةنطدانةوةش لَيذنةي ناوخؤش كةرةمكةن

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة ثَيشــرت هــاتووة اةوانــةش هــةموو  مــن ثشــتطريي لــة ثَيشــنيارةكةي ااشــ  خــان دةكــةمش نــةمييَنش ضــونكة لــ  
 .دةسةآلتةكاني ديارنش سوثا 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمةش مانامان نية وةكو لَيذنةي ياساييش ضونكة اةو دةسـةآلتانةي كـة لَيـرة هـاتووة بـة شـكريةكي عمـومي        
 .مودير عامين هةيةتيش سوثا  وةزيرين هةيةتيش موحافزين هةيةتيش قا قامين هةيةتيش

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا  بؤ جةنابتش مايف مرؤظ

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر استيدا اَيمةش تَيبيين اـةوة دةكـةين هـةموو اـةو كـة  و حاَلةتانـة دووبـارة بوونةتـةوة لـة بر طـةكاني           
 .مان لةطةَل لَيذنةي ناوخؤ و ياساييدايةثَيشرت و ثاشرتين داش بؤية ر ا

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كؤمةَلطاي مةدةني

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكي ااش  خانَي بةحر كراش هةمى اةو كةسةيَيت هاتلش سةالحيةتَيت وان يَى ديار كرا بةرا نوكةذا 
 .ة كو اةظ ماددة بهَيتة البردنش زؤر سوثا ذبةر هندَا ذا هيَ مان  نين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان كَي لةطةَل اةوةية ماددةي شةش الب َيتش ضونكة اةركي وةزير و اةوانةية كارةكةي خؤيـان بكـةنش   
 زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيةش بة كؤي دةن  ماددةي شةش ايرينا كراش بؤ ماددةي حـةوت كـة دةبَيتـة شـةشش    

 .فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة الساشعة

مينع منعًا شا ًا يس حو غيازة سالح حو مواد مظفجرة حو سامة حو غايقة مب  قببس املكبايكني غظب  إذا كبانوا      -1
 .مرعصني قانونًا حبياز ها و ذلك حثناء املاايرة

سالغًا ظايرًا حو عفيًا حو ح بة للبة جايغبة حو املبواد املكباي إليهبا يف       لل  حجهزة الكرةة منع حد شخ  حيمس -0
 .الفقرة حوًت م  يذه املادة الدعول إىل م ان  نايم املاايرة و هلا غق إختاذ اإلجراءات القانونية حبقه
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 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
ضـةك و مـاددةي تةقينـةوة يـان ذةهـراوي يـان سـووتَينةر لةاليـةن بةشـداربووان بـة           هةَلطرتن و حيازةي -1

تةواوي قةدةغةيةش تةنانةت اةطةر بة شَيوةيةكي ياسـايين مؤَلـةتيان ثَيـدرابَي بـؤ حيازةيـان و اـةوةش لـة        
 .كاتي خؤثيشاندان يان كؤبوونةوةي طش  ثةير ةو دةكرَي

 .َيك كة هاتبَيتكؤبوونةوةي طش  الدةدرَيت لة هةر شوَين
ثَيويستة لةسةر دةزطاكاني ثؤلير نةهَيرَين هيَ كةسَيك ضةك بة ااشكرا يـان بـة نهـَيين هـةَلطرَي يـاخود      -0

هةر اامَيرَيكي برينداركـةر يـان اـةو ماددانـةي كـة لـة بر طـةي يةكـةمي اـةو ماددةيـةدا ااماذةيـان ثَيكـراوة             
يـــاخود بؤيـــان هةيـــة هـــةموو ر َيكـــارَيكي ياســـايي  هـــةَلطرَي ب ـــَيتة شـــوَيين ر َيكخســـتين خؤثيشـــاندانةكة  

 .لةبةرامبةريدا وةربطرن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .لَيذنةي مايف مرؤظ

 :بةر َيز ساالر حممود مراد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ربَيـت  شـوَيين ر َيكخسـتين خؤثيشـاندانةكةش ر َيكخسـتنةكة الب    : تةنها لة بر طةي دووةمدا اةخري دَير كـة دةَلـيَ  
 .تةصةور دةكةم طوجناوترة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 لَيذنةي ناوخؤ ر ةايتان هةية لةسةري؟

 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة ثشتطريي لة لَيذنةي مـايف مـرؤظ دةكـةينش ر َيكخسـتنةكة البربَيـت ب ـَيتة شـوَيين خؤثيشـاندانةكةش زؤر         
 .سوثا 

 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
 .كؤمةَلطاي مةدةني

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مة هيَ تَيبيين لةسةر نينة وةكي نةصي هات
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 قسـة ( 6)لة اةصرَيي ثرؤذةكة كة بووة ( 7)بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان اةوانةي دةيانةوَي لةسةر ماددةي 
بكةنش كَي دةيةوَي قسة بكات ناوي بنووسَيت؟ اةو بةر َيزانة دةيانةوَي قسة بكـةنش عمـر عبـدالازيزش اـةظل     

حسنش شريَير حممدش سةرهةن ش سيوةيل عومسانش نةسرينش ةال تـاهريش  .عمرش تارا اةساةديش ةال تاهريش د
 .صباحش كاك عمر عبدالازيز كةرةمكة. رفيق صابرش د

 :شهاء الد  لازيز بةر َيز عمر عبدا
 .بر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةثَيي اةو ماددةي حةوتـة كـة اَيسـتا دةبَيـت بـةماددةي شـةشش بـا  لـة دوورة ثـةر َيزي دةكـات لـة ضـةكش             
اةوين بؤ اةطةر ر وونةداني تووندو تيذييةش من ثَيشنيار دةكةم بر طةيةك ايزافـة بكرَيـت لَيـرةداش اـةوين     

ووندوتيــذي لةاليــةن هَيزةكــان ثؤليســةوة هةيــةش ضــونكة اَيمــة لةكوردســتان   ثةيوةنــدي بــة بــةكارهَيناني ت
حةمتةن هةموو اليةكمان ااطادارينش كة زؤرجار اةو حاَلةتة ر وويداوةش ضـونكة ياسـايةك نـةبووةش اييرااـات     
بةرامبــةر بةوانــة نــةكراوةش كــة كةمتةرخــةم بــوون لــةو مةجالــةداش يــةعين اةطــةر اــةوة هةيــة كــة ثــؤلير  

اتةكاني لةسنووري ياسا دةرب َيتش بة عةزيةت داني خؤثيشـاندةرَيكش غـةيري اةوانـةي كـة موسـريي      اييراا
شةغةبنش وةكو ضؤن لة دةقي بر طةكةدا هاتووةش اةوانةي كة مايف تةبياي خؤيانةش ر َيثَيوان يان خؤثيشاندان 

اييرااــات بكــاتش يــةعين بكــةنش زؤرجــار ر وويــداوة كــة تووندوتيــذي بةرامبــةريان كــراوة ياســايةك نــةبووة 
اةوكاتة نةيطَير ينةوة بؤ مةحاكس باشةش ضونكة اَيمة ياساي خؤمان هةية و خؤثيشـاندان تـةنزيس دةكـةينش    
من ثَيس باشة اةم بر طةية لَيرة ايزافة بكةينش اةطةر لَيرةش نةكرَيت لةماددةي داهـاتوو ثَيويسـتة بكرَيـتش    

( تجيوز اسظخداق العنف مب  قببس اجهبزة الكبرةة    : ثالنًا) كةينش دوايي يةكةم و دووةمش سَييةميشي بؤ زياد ب
بةكار هَيناني تووندوتيذي لةاليةن ثؤليسةوةش يةعين صياغةيةكي وا بكرَيت كة ااماذة بةوة بكاتش من اةوة 

 .بؤ ليذنةي ياسايي اةطةر َينمةوةش ضونكة اةوان ضاكي اةكةنش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دار اةظل عومةرش فةرمووسوثا ش ر َيز
 :بةر َيز اةظل عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا من لةطةَل اةوةدام كة اةم ماددةية بةم دوو بر طةية نةبَيتش اةَلبةتة تَيكةَل بكرَيـت باشـرتةش اةطـةر    

ق بر طةي يةكةمةو ايمكان هةبَيتش ضونكة بر طةي دووةم اةطةر بيخوَينينةوة بة تةواوةتي اةبينل دةقاودة
دووبارة اةكرَيتةوةش بةآلم باسي اـةو كةسـانة اـةكات كـة بةشـداري اةكـةنش هـةر كةسـَيك كـة هـات بـؤ اـةو             
خؤثيشاندانةش كةواتة اةوانـة اةطرَيتـةوة كـة دَينـة نـاو خؤثيشـاندانةكةوةش بؤيـة اـةحكامي بر طـةي يةكـةم           

داخـَل بـنب و بةشـداري لـة خؤثيشـاندانةكة      حةرفيةن تةتبيق اةبَيت لةسةر اةو كةسانةش كة اةيانـةوَيت  
بكةنش من لةطةَل اةوةشدام اةطةر بكرَيت بـة بر طةيـةكي تـر زيـاد بكرَيـتش يـاخود بةهـةر شـَيوةيةك بَيـتش          
اَيمة كة مةن  اةكةين اةو كةسانةي كةبةشـداري لـة خؤثيشـاندانةكة اةكـةنش خـةَلكانيك بـن ضـةكيان ثـَي         
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ةوادانة ياخود اةو ااالتانـةي كـة جارحيـةن بـةكاريان بهَيـننش لةطـةَل       نةبَيتش ياخود بةهيَ شَيوةيةك اةو م
اةوةشدا اليةني دووةمين كة ثؤليسـةش خؤثيشـاندةرةكان دةثارَيزَيـتش اـةوانين اـةبَيت بـةهيَ شـَيوةيةك        
ضةكيان ثـَي نـةبَيت بـؤ ثاراسـتين خؤثيشـاندةرانش لةبـةر اـةوةي هـةموومان دةزانـل هةنـدَييارش تةصـايد            

يشــاندانةكةو واي لَيــدَيتش اةبَيتــة شــةر  لــةنَيوان ثــؤلير و خؤثيشــاندةرةكانش لــةو حاَلةتــة بــا   اــةبَيت خؤث
هةردووال بَي ضةك بنش هةندَي ااالتي تر هةية اةتوانَي بةكار بهَينرَيت بؤ بآلوة ثَيكردنـي خؤثيشـاندةرانش   

 .اريان اةهَينَيتش سوثا لةوانةش دار هةيةش عةصاي كارةبايي هةيةش اةو شتانةي كة ثؤليسي مةدةني بةك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار تارا اةساةديش فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسل ياسل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مينع منعا شا با يبس او غيبازة سبالح او مبواد مظفجبرة او       )من لةدةقة عةرةبيةكة كة خوَيندرايةوةش دةَلَيت 

حيازةت تةنها بؤ سيالحةش بة  ( ني غظ  اذا كانوا مرعصني قانونًا حبياز هاسامة او غايقة م  قبس املكايك
كة تؤ دَييـت لةنةصـةكة هـةموويش لةطـةَل يـةك دا اـةنَييتش واتـة بةمـةوادي موتةفـةجري و سـام و حـاريقش            
مـومكل نيـة مورةخـةص بــن لـةهيَ شـوَينَيكش كــة  هـيَ كاتَيـك شــ  واي بيسـتووة؟ش بـةآلم لةنةصــةكة          

ك هةية لةنووسينةكةداش اةطةر جيا بكرَيتةوة باشرتةش تةنها حيـازةي سـيالح بَيـتش كـة اـةوة مـةن        تَيكةَلية
بكرَيـتش بةآلم مةوادي موتةفةجريي و حارق بة شَيوةيةكي تر بَيتة خوارَيش كة اةوة تةفتيشَيكي وا هةبَيت 

ــة م      ــة ب ــةر اةم ــونكة اةط ــةش ض ــاندانةكة زؤر زؤر طرنط ــتين خؤثيش ــاتي ر َيكخس ــؤ ك ــت و  ب ــةجريةوة بَي وتةف
مورةخةصين بَيتش اةوة قةت نابَيتش كة موتةفةجريي ثـَي بـوو قـةت مورةخـةص نابَيـتش يـان ماددةيـةكي        
سام و حارقي ثَي بَيتش اةصرَيةن ر َيكخستنةكة خؤي هةمووي تَيك اةدرَيتش اةطةر اةوانةي ثـَي بَيـتش خـاَلي    

اىل م بان  ) اةوة بكرَيت بة(  م ان  نايم املاايرةاىل( )منع اد شخ  حيمس سالغا ظايرا)كة دةَلَيت: دووةم
مومكينــة تــؤ لَيــرةدا دةضــيت لــة شــوَينَيكدا كــة قســةي تَيــدا (  ناببيم املاببايرة)باشــرتةش ضــونكة ( املاببايرة

دةكــةيت و ر َينماييــةكاني تَيــدا ثيشــان دةدةي نــةك اــةو شــوَينةي كــة خؤثيشــاندانةكةي تَيــدا اــةكرَيت كــة  
 .بَيتش سوثا  لةوانةية شوَينَيكي تر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار ةال تاهرش فةرموو
 :ابراهيس ةايربةر َيز ةال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم هةردوو خاَلةكـة بكرَيـت بةيـةك خـاَلش بـةم شـَيوةي خـوارةوة دابر َيذرَيتـةوةش اةطـةر بَيـت و           

وضبع اليبد   )شتَيكةو حةمريين شتَيكي ترةش حيازة بة عةرةبي دةَلَيـت  سةيري ناحيةي زمانةواني بكةينش حيازة 
لَيرة شتَيكي ترةش من ثَيشنيار دةكـةم هـةردوو فةقةرةكـة بكرَيـت بةيـةكش بـةم شـَيوةي        (لل  ش ء شقصد الظملك
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 مينع منعبا شا با يبس اتسبلنية او مبواد مظفجبرة او سبامة او غايقبة مب  قببس املظاباير   غظب  اذا كبانوا             )لَيبَيت
مرعصني شها ولل  اجهزة الكرةة منع اد شخ   ظصرف عالف ذلك م  الدعول اىل م ان املابايرة، وهلبا غبق    

 .سوثا . اختاذ اتجراءات القانونية حبقه
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ثَيشنيارةكةت بةنووسل بنَيرةش ر َيزدار دكتؤر حةسةنش فةرموو
 :حسن حممد سورة.بةر َيز د

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
هةروةكو ثَيشرتين باسس كردش اةم ماددةية جارَيكي تر هـةر لةضوارضـَيوةي ز ةوابـ  خؤثيشـاندانةش ديـارة لـةم       

هاتووةش بةر اي من اةوانةي كة ثَيويستة لة خؤثيشاندان مةن  بكـرَين تـةنها سـيالح نيـةش     ( من )ماددةية وشةي 
ةَل ثةسةند كردني ثَيشنيارةكةي كاك ةالش لةطةَل زيـاد كردنـي سـَي    لةط( 0و  1)بؤية دةكرَيت اواًل بكرَيت بة 

مـةناي خؤثيشـاندان بكرَيـت     -1فةقةرةي تر كةاـةوانين هـةر مـةنايان لةسـةر لـةكاتي خؤثيشـاندانة لةوانـةش        
 -3ي بــةياني  و دواي رِ ؤذ اــاوابوونش 8مــةناي خؤثيشــاندان بكرَيــت لــةثَين ســةعات  -0لةشــوَينة اايينيــةكانش 

 .اي تةرويج و اياالم و اياالن بؤ خؤثيشاندان بكرَيتش لةثَين ر ووداني خؤثيشاندانةكةش سوثا مةن
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار شريَيرخانش فةرموو
 :بةر َيز شريَير حممد جنيب

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوو بر طةيـة لةبـةر اـةوةي بر طـةي دووةمـي       بةر ةاي من اةم ماددةية كةاَيسـتا بـووة بـة مـاددةي شةشـةمش اـةو      

تجيبوز ان  كبرتك   ) لةماددةي تردا عيالج كراوةش ر َيزم هةية بؤ قسةكاني كاك ةالش اةم نةصةش اةطةر وابَيت
و عظرب سبالغًا اتسبلنية الناي بة والبيضباء والعصبا      ( )يف املاايرة كس م  حيمس سالغًا ولو كان مرعصاًًُ له يف يله

ضـونكة بينيمـان بـةرد ضـةند زةرةري طةيانـدووة       (لبة واحلادة الغ  معظاد يلها يف اتغوال العاد ةواتدوات الص
 .بةو شوَينانةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار سةرهةن ش فةرموو
 :بةر َيز سةرهةن  فرج حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمي اةكرَي شتَيكي لي هةَلبطريَيت و خبرَيتة بر طةي يةكـةمش بر طـةي دووةم   من ر ام واية اةو ماددةية بر طةي دوو
البربَيت و بكرَيت بةيةك بر طةش ضونكة قابيرييةتَيكي زؤري هةية بؤ تَيكةَل كردنيش ثَيويست بة دوو بر طة ناكاتش 

 .سوثا 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار سيوةيل عومسانش فةرموو
 :امحد لنمانيوةيل بةر َيز س

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منــين هــةمان ر ةاــي كــاك ةــان هةيــةش هــةردوو فةقةرةكــة تَيكــةَل بكرَيتــةوةش بــةو شــَيوازةي كــة كــاك ةــال   
 .ثَيشنياري كردش هةمان ر ةايس هةيةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار نةسرين ةالش فةرموو
 :مصطف ال بةر َيز  نةسرين ة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيويسـتة  )ديارة منين هاور امش لةطةَل هاوكارةكامنش كة اةم دوو بر طةيـة بكرَيـت بةيـةك بر طـة بـةم شـَيوةية      

لةسةر دةزطاكاني ثؤلير نةهَيرَين هيَ  كةسَيك بةااشكراو نهَيين ضـةك يـان هـةر اـامَيرَيكي برينداركـةر و      
تة شـــوَيين خؤثيشـــاندانةكةش تةنانـــةت اةطـــةر مؤَلـــةتي ياسايشـــي هـــةبَيتش  تةقينـــةوة هـــةَلبطرَيت و ب ـــَي

 .سوثا (بةثَي ةوانةوة هةر كةسَيك سةرثَي ي كرد اةوا هةموو ر َيكارَيكي ياسايي لةبةرامبةردا وةردةطريَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار رفيق صابرش فةرموو
 :رفيق صابر قادر. بةر َيزد

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
الببة )مــن لةطــةَل ثَيشــنيارةكةي كــاك ةــانش بــةآلم لــةم دوو بر طةيــةدا كــة اــةكرَيت بةيــةكش لــة بر طــةي دووةمش 

دةركةوتووةش ش  برينداركةرش كة لةيةكةمدا نيةش لةبةر اةوةي كاك ةال بر طةي يةكةمي كردووة بة ( جايغة
او مبواد مظفجبرة او سبامة او غايقبة او الببة     )ار دةكـةم لـةدواي   اةسـا ش بؤيـة اـةو وشـةي تَيـدا نيـةش مـن ثَيشـني        

 .سوثا (جايغة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار دكتؤر صباحش فةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يباحةكـةش بؤيـة بر طـةي    اةم ماددةية تايبةتة بـة مـةن  كردنـي خؤثيشـاندانش يـةعين ايستيسـناية لـة اةصـرَيي ا        

يةكــةم ودووةمش اةطــةر بكرَيــت اــةو دوانــة بكرَيــت بةيــةكش صــياغةيةكي باشــرت بكرَيــتش مــةجالَيكين بــدرَيت    
بةهةندَي اـاالتي تـرين كـة ر ةنطـة خةتـةرناك بَيـتش مةسـةلةن اـاالتي خانيقـةش يـان مـةوادي خانيقـةش يـةعين              

غةيري اةوانةش كة خةتةر بَيت بؤ ذياني خةَلكش (وغريهمااو خانيقة  او سامة او غايقة او الة جايغة)بوترَيت
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ايقرتاحَيكس هةيةش هةرضةندة لةوانةية دواي من كـة  قسـة نـةكات وتةسـنية نـةكرَيتش لـة هةنـدَي لةوآلتانـدا         
هةنــدَي شــوَيين تايبــةت  وةكــو شــوَينة اةســةرييةكان يــان شــوَينة زانســ  و اةكاد ييــةكانش تةنانــةت شــوَينة    

مةعةسكةرات و شوَينة سـةربازييةكان رَيطايـان لَيـدةطريَيت كـة خؤثيشـانداني تَيـدا بكرَيـتش اةطـةر         اايينيةكانش 
مينع منعًا شا ًا اقامة املاايرات يف اتماك  ذات الصبغة اتثر ة والد نية والعلمية )مةجال هةبَيت و ايزافة بكرَيت

ان كردش كة لـة ثَيناسـةي خؤثيشـانداندا ومتـان     هةرضةند اَيمة لة اةصرَيي خؤثيشانداندا بامس(والعس ر ة و  يا
شتَيكة لة  شوَينة طشتيةكاندا اةجنام دةدرَيتش ر ةنطة اةوة كايف بَيتش ثَيويسـت بةمـة نـةكاتش بـةآلم لَيـرةدا اـةم       
تةوزحية ر ةنطة قوةتَيكي زياتر بـدات بـة ياسـاكةش ايقرتاحـي اـةوةش اةكـةمش كـة تةحديـدي كاتةكـةش بكرَيـتش           

 .ي بةيانيةوة نةبَيت ونةطاتة دواي مةغريبينش وةكو لةهةندَي لةوآلتاندا هةيةش زؤر سوثا 8ن يةعين لة ثَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثا  بؤ هةموواليةكتانش اَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين كة بة تةنسـيق اـةو   
 .ادةي بكةن و ثَيمان بدةنش زؤر سوثا صياغانةي كة ثَيويستة خبرَيتة دةنطدانةوة اام

 
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسـ  اَيمـة   : ثَين اةوةي كة ماددةكة خبوَينينةوة حةز دةكةم تةوزحيَيك بدةم اـةوين اةوةيـةش يةكـةم   
نيســبةت ســيالحش مةســةلةي لةماددةكــةدا ثَيشــنيارَيكمان بــؤ هــاتش كــة حيــازةو حــةمريي جيــا كردؤتــةوةش بة  

ــازعي       ــيالح خ ــازةي س ــةمل و حي ــةوةي ح ــةر ا ــةش لةب ــان باش ــة ثَيم ــةوةش اَيم ــا كردؤت ــي جي موتةفةجرياتيش
اييازةيةش لةاليةن اليةني ثةيوةنديدارةوةش بةآلم مةسةلةي حيازةي موتةفةجريات بةهيَ شَيوةيةك قـابيريي  

ــةين        ــان باشــةش اةمــة بك ــةش بؤيــة اَيمــة ثَيم ــةمل و حيــازة ني ــةوي تــرين بكــةين      ح بــة فةقةرةيــةكش ا
خؤثيشاندان لة اةماكين عيبادة جـاايز  : بةفةقةرةيةكي ترش اَيمة المان ثةسةندة لةر ووي ياساييةوةش دووةم

نية بكرَيتش اَيمة اةوةمشان ثَي ثةسةندةش ناكرَيت اَيمة اةماكين عيبادة بكةينة شوَينَيك بـؤ خؤثيشـاندانش   
هــةر  ســايي بــةكار بهَينَيــتش اةطــةر هــاتو ثــؤلير بــؤي هةيــة اييرااــاتي يا : اةمــةمشان ثــَي قبوَلــةش ســَييةم 

آليةوةش اَيمة وامان دار شـتووة اَيسـتاش برايـامن دةخيوَيننـةوةش     وخؤثيشاندةرَيك خياليف اةو دوو ماددةية جو
ةلةيةش اينيا اةطةر ثَيتان ثةسةند بوو يان موالحةزةيةكي ترتان هةبووش اياادةي نةزةر بكرَيتةوة لةو مةس

 .زؤر سوثا 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بــةر َيزان بؤضــووني هةنــدَي لةاةنــداماني ثةرلــةمان اــةوة بــووش كــة فةقــةرةي دووةم ايرينــا بكرَيتــةوةش           
هةندَيكين ثَييان وابووش كةدةمج بكرَيتش بؤية دةجمةكـة تةحصـيل حاصـرية ضـونكة اةطـةر دوو ايرينـا بـوو        

ةو فةقةرةيــة بــةهَيز اــةكرَيتش اَيســتا بةثةســةندي دةزانــل دواي اــةو  اــةوة يــةك فةقــةرة اةمَينَيتــةوةش اــ
ر وونكردنةوةيةش ايرينا كردني فةقةرةي دووةم كةهاتش دوو كة  ديفاعي لَيبكات كة بؤ ايرينا بكرَيتـةوة دوو  

م عبدالسـال )كةسين ديفاي لةمانةوةي بكاتش اينيا دةخيةينة دةنطدانةوةش اةوانةي كة دةيانةوَيت مبَينَيـتش  
 .ش كَي دةيةوَيـت ايرينا بَيتش دكتؤر حةسةن نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو(بةرواري

 :حسن حممد سورة. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مةبةستمان اةوةية كة  باسي ايريناي نةكردووةش تةنها باسي دةمج كراوةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان كردووةش يةك لةوانة اةظل خـان بـووش دووةم كـة  بـوو قسـةي كـردش كـاك        اةوة ناوةكانة كة داواي ايريناي
سةرهةن  فةرةج بووش اَيستا ضةند كة  داوايان كرد كة اةو فةقةرةية ايرينا بكرَيتش شريَير و اةظلش شـريَير  

 .خانش بؤضي دةتةوَي ايرينا بكرَيت قسةي لةسةر بكةش  فةرموو
 
 

 :بةر َيز شريَير حممد جنيب
 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .زؤر سنووري بؤ ثؤلير داناوةش لةبةر اةوة بةر ةاي من اةو بر طةي دووةمة زيادةش سوثا  10لةماددةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةظل خانش فةرموو
 :بةر َيز اةظل عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة اةطةر اَيمة خاَلي دووةم بةراوورد بكـةين لةطـةَل   من كةبا  اةكةمش اةَلَيس خاَلي دووةم البربَيتش بؤ اةوةي

 ة نـاو خؤثيشـاندانةكةش اةطـةر هـاتو    خاَلي دووةم هـةر هـةمان شـت دةطةيـةنَيتش تـؤ اـةو كةسـانةي كـة دَينـ         
داخرَيين بوونش هةر اةو كةسانةن كةدوايي اةبنة بةشداري كـةرش لـة خؤثيشـاندانةكةش يـةعين هـةر هـةمان       

ندانةكة بـووي يـةعين تـؤش خؤثيشـاندةريش يـةعين مـن كـة خؤثيشـاندةرم و         شتة كة تؤ داخرَيي ناو خؤثشـا 
مةتر لة خؤثيشـاندانةكة دوورمش   122خؤثيشاندان دةكةمش خةَلكَيك كة حيمايةم دةكاتش من كةلة نزيكةي 

ر وخسةم هةية كة سيالح هـةَلبطرمش مةسـةلةن مـن حيمايـةي مةقـةر َيكي حزبـي دةكـةمش يـاخود ثؤليسـَيكس          
حيمايةي دةزطايةكي اةمين دةكةمش بةآلم من بةشداريس نةكردووةش كاتَي هامت بةشـداريس كـردش    ضةكس ثَييةش

داخرَيي خؤثيشاندانةكة بوومش اةمب بةخؤثيشاندةر اةوكاتـةش اـةحكامي بر طـةي يةكـةم لةسـةرم جَيبـةجَي       
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بكرَيتـةوةش اَيسـتا كـَي    دةبَيتش كةواتة من اةوكاتة ناتوامن سيالحس ثَي بَيتش بؤية مـن اـةَلَيس بـا هـةر ايرينـا      
 .ش كاك شوانش فةرموو(كاك شوانش كاك عبدالسالم)اةيةوَيت هةر ايرينا نةكرَيتةوةش 

 :بةر َيز شوان كريس كابان
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيس واية تةفسريةكةي دوو ش  جياوازةش لةبةر اةوة اينا كردني شتَيكي باش نيةش يةكَيك بةشـدارة لـة   
كةداش اةوة نابَي ضةكي ثَيبَيتش اةوة تةبيايـةو ر َيكخـراوةش اـةوي تـر لـةدةرةوةي خؤثيشـاندان       خؤثيشاندانة

دةيةوَيت تةاسريَيكي خرا  بكاتة سةر خؤثيشاندانةكةش يان زةرةرَيـك بطةيـةنَي يـان موشـكيريةيةك دروسـت      
ثيشـاندانةكة دَينـة   بكاتش اةوة نابَيت ايرينا بكرَيتش ضونكة اـةوة مشـولي اةوانـة اـةكات كـة لـةدةرةوةي خؤ      

نــاويش بؤيــة مــن ثــَيس وايــةش كــة اــةو دوو فةقةرةيــة بــةجيا بــن و مبَينَيتــةوةش ضــونكة تةفســريي جيــاي بــؤ  
 .اةكرَيتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش كاك عبدالسالمش فةرموو
 
 
 

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة  بةمةرجَيك كة دةمج بكرَيتش اةمة جياوازة اةوانـةي لـةناو خؤثيشـاندانةكةن بـةجيا      لةطةَل مانةوةم
با  كراوةش دووةمش اةوانةي لة اةسناي خؤثيشاندان دَينة نـاويش ضـونكة لـة واجيبـاتي ثـؤلير اةوةيـة كـة        

يـان مومكينـة   حيمايةي خؤثيشاندةران بكاتش بؤية اةوانةي لةدةرةوة ر اوةستاونش اةطةر ضةكيان ثـَي بَيـتش   
ــتش يــان اةوانــةي كــة تةحــةروش بةخــةَلك اةكــةنش بؤيــة زؤر زؤر طرنطــةش اَيمــة      هةنــدَيكيان داريــان ثَيبَي
حيمايةتي هةردووكيان بكةينش يةعين نةهَيرَين خؤثيشاندةران تةعةدا لةخةَلك بكـةنش كـة اـةركي يةكةمـةش     

ةمةش بةآلم بةصـياغةيةكي جـوانرت كـؤي    وة نةهَيرَين خةَلكين تةعةدا لةخؤثيشاندةران بكاتش كة اةركي دوو
 .بكةينةوة زؤر زؤر جوانرتةش سوثا 

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان اَيستا هةمووتان طوَيتان لَيبوو كَيي لةطةَلداية كة فةقةرةي دووةم ايرينا بكرَيتش تكاية بادةس  

ؤي مايةوةش اَيستا كيََ لةطةَل اةوةداية كة برَيند بكات؟ش فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةزؤينةي دةن  وةكو خ
دةمج بكرَيت؟ش با دوو كة  ديفاعي لَي بكات كة دةمج نةكرَيتش دوو كةسين ديفاي لة دةمج كردني بكاتش 

 .فةرموونش كوَيستان خانش نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
امي نية اَيستا بيخةدةنطةوة بؤ دةمج كردنش ضونكة دةن  درا لةسةر اةوةي كة دوو خاَلةكة بةر اي من نيز

 .مبَينَيتةوةش سوثا 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةندام كـة دةمـج بكرَيـتش     12نةخَير دةن  درا بؤ اةوةي كة ايرينا نةبَيتش بةآلم ثَيشنيار كراوة لةاليةن زياتر لة 
سـيوةيل  )ش اَيستا اةوانةي كـة دةيانـةوَيت دةمـج بكرَيـت دوو كـة  ديفـاعي لـَي بكـاتش         اةوةش دةخةينة دةنطةوة

 .خانش فةرمووش سيوةيل (ان حةيدةريش سؤزان شها شَيرو) اةوانةي كة دةيانةوَيت دةمج نةكرَيتش( خانش بَيري ان
 

 :امحد لنمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دووةم يـةك مانـا دةداتش بـةآلم اةطـةر لـة اـةخريي سـةيري بكـةينش يةكـةم           ماددةي حةوتةم خؤي يةكةم و
تــةواوةش دووةم حــةتا دةطاتــة ســةتري يةكــةم ودووةم هــةمان مانــا دةداتش لةبــةر اــةوةي لــة هــي دووةم          

اَيمة دامان ناوة وةك كاك ةال وتي صياغةكةي بكةن .( هلا غق اختاذ اتجراءات القانونية حبقه )نووسراوةش
اةوةمان ثَيباشةش ضونكة هةردووكي يةك مانا دةداتش لة هي دووةم دووبارة هةيةو لـة نووسينيشـدا    بةيةكش

 .دووبارة مةرغو  نيةش سوثا 

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار بَيري ان خانش فةرموو
 :بةر يََز بَيري ان امساعيل سةرهةن 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةمج بكرَيتش ضونكة لة بر طةي يةكةم ودووةم هةمان مانا دةطرَيتةوةش كة تؤ مةنات كرد  منين ر ةايس واية

كة خؤثيشاندةران سيالح هةَلنةطرنش بَين بةشداري بكةنش ماناي واية تؤ لة ثؤليسةوة مةنات كردووةش بؤية 
 .سوثا ( القانونيةهلا غق اختاذ اتجراءات )بة  دةتوانل اةوةي بؤ زياد بكةين وةك سيوةيل خان وتيش 

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةحةقيقةت من لةطةَل دةمج نيس ضونكة ثَيشنياري ترين هةيةش داواي ايزافةي فةقةرةيةكي تر اةكاتش اَيستا 
من لةطةَل اةوة نيسش لةبةر اةوةي حاَلةتةكان ايختيالفيان هةيةش بةنيسبةت  ثَيشنيارةكةش دةخرَيتة ر ووش بؤية

: فةقةرةي يةكةمش ر ةنطة ثَيشرتين ايشارةمت ثَيدا اَيستاش تةاكيد دةكةمش دوو حاَلةت موعالةجة اةكاتش يةكةم
قةيةش بؤية حاَلةتي موتةفةجريات و مواد سامة وحاري: حةمل و حيازةي سيالح اةوانةي كة موجازنش دووةم
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اةبَيت اَيمة اةو دوو حاَلةتةش لةيةك جيا بكةينةوةش ضونكة مةسةلةي موتةفةجريات و مةوادي سامة و 
اةوانة (غظ  اذا كانوا مرعصني قانونًا حبياز ها)حاريقةش اةصرَيةن موجاز نلش بةينةما اةَلَيت لة كؤتاييةكةي 

: اةوين اةبَيت ببَيت بة دوو بر طةش يةكَيكيان قانونيةن اةصرَيةن حيازةيان نيةش جارَي فةقةرةي يةكةم
موعالةجةي موادي موتةفةجريةو موادي سامة و : موعالةجةي حيازةي هةَلطرتين سيالح بكاتش دووةميان

حاريقة بكاتش بةنيسبةت خاَلي دووةمش من ثَيس واية اةوين اةبَيت بريي لَي بكةينةوةو بيكةينة دوو فةقةرةش 
ةقةرةش وةكو خؤي مبَينَيتةوةش ضونكة اةوين عيالجي حاَلةتَيك اةكات كة خةَلكَيك اةطةر نةبَيت بة دوو ف

سيالحي هةَلطرتووةش بةآلم لة اةسناي خؤثيشاندان نيةش بةينةما لة دةرةوةي خؤثيشاندانةش اةما ثؤلير بؤي 
ناو خؤثيشاندانةكة  هةية مةناي بكاتش لة داخَل بوون بؤ جَيطاي خؤثيشاندانةكةش واتة اةطةر لةحاَلةتي يةكةم

الدعول اىل م ان )عيالج كراوةش لةحاَلةتي دووةم دةرةوةي خؤثيشاندانةكة عيالج كراوةش اةوين دةَلَيت
بؤية لةطةَل اةوةدام كة دةمج نةكرَيتش بةَلكو فةقةرةي ترين ايزافة بكرَيت بؤ تةوزيح كردني اةو ( املاايرة

 .ماددةيةش شتَيكي باشةش زؤر سوثا 
 : ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .سوثا ش سؤزان شها ش فةرموو
 
 

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوانةي كة هةَليةسنت بةاةجنامداني خؤثيشاندانةكةش كةمن : تةباةن اةم ماددةية دوو حاَلةتةش يةكَيكيان
كة حيازةي سيالحيان هةيةش بةآلم  لةطةَل اةوةشدامش اةمةش بكرَيت بةدوو بةشةوةش بةشي يةكةمش اةوانةي

بؤيان نية سيالح بةرنة ناو خؤثيشاندانةكةش ضونكة خؤمان دةزانل موادي موتةفةجريةو موادي سام و 
رَيت بةشَيوةيةكي غةير قانونيش اةمة اةوانةن كة موشاريكنش طحاريقةش اةوانة اييازةيان نيةش بةآلم هةَلي اة

ؤشتنةكةدا دَينة ناو خؤثيشاندانةكةش بؤ اةوةي ثشَيوي بنَينةوةش اةمة تةنها حاَلةتي دووةمش اةوانةي لة كاتي ر 
يةعين ( لل  اجهزة الكرةة منع اد شخ  م     املكايكني :ثانيًا)بة يةك شت حةل اةطرَيتش اةوين اةَلَيت

بةس  تَيكداني اةو خؤي لة اةصرَيدا موشاريك نةبووةش بةآلم اةيةوَيت داخرَيي ناو ر َيثَيوانةكة ببَيـتش اايا مة
خؤثيشاندانة بَيتش اايا مةبةس  عةزيةتداني كةسي خؤثيشاندةر بَيتش طرن  اةوةيةش اةو كارَيك اةكاتش 
دةيةوَيت ااراستةي اةو خؤثيشاندانة تَيك بداتش بؤ ر َيطة طرتن لةوةشش اةبَي شورتة نةهَيرَيَيت اةوكارة بكاتش 

ني ناو مةسريةكة ثارَيزطاري لَي اةكةينش هةم ناشهَيرَيلش خةَلكَيك ب َيت بؤية اَيمة لةم حاَلةتةداش هةم خةَلكةكا
مةسريةكةيان لَي تَيك بداتش بؤية من ثَيس واية وةكو خؤي بَيتش بةآلم مةوزوعي اةوانةا كة مورةخةصن و 

ةدةر من ثَيس وايةش شتةكة ب( من غري املشاركل)اةوانةي مورةخةص نل جيايان بكةنةوةش اةطةر بشرَيَين 
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دةكةوَيتش يةعين مةبةستمان كَيية؟ش اةوانةي كة دَين لةدةرةوةي خؤثيشاندانةكةش اةيةوَيت خؤثيشاندانةكة لة 
 . خةَلكةكة تَيك بداتش سوثا 

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ج سوثا ش اَيستا مةعريوم بووش ثَيشنيارَيك هةية كة دةمج بكرَيـتش اةو بةر َيزانـةش ر ةاـي خؤيانـدا كـة دةمـ     
كةسـي  15كردني مةصرَيةحةت نيةش اَيستا كَي لةطةَل اةوةداية كة دةمج بكرَيت تكاية بادةس  برَيند بكات؟ش 

لةطةَلداية كة دةمـج بكرَيـتش فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ش بةزؤرينـةي دةنـ  لةطـةَل اـةوةدان كـة دةمـج             
ــدَي شــويَ    ــةبوو بــةر َيزَيك كــردي كــة هةن ــانداني  نــةكرَيتش ســوثا ش ثَيشــنيارَيك ه ن مــةن  بكرَيــت خؤثيش

 .لَيبكرَيتش اَيستا لة ليذنةكان كَي تةسنيةي اةكات با قسةي خؤيان بكةنش فةرموو ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نزيكي اةو  وةَلآل من ثَيس واية اةو ايقرتاحةي كةهات ر ةنطة مةنتقي بَيتش بةآلم مومكينة لَيرة زياتر
ماددةية نةبَيتش ايمكان هةية لةماددةكاني داهاتوو جَيطاي بؤ بكةينةوةش وةك مةسةلةي مةن  كردني 

 .ش سوثا (اماكن الابادة)خؤثيشاندان لة 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةش تا اَيستا ااخر صياغةتان بؤ ماددةي حةوت لة اةصرَيي كة بووة بة ماددةي شةشةمي  ثر ؤذةكة خبوَيننةو
 .بيخةينة دةنطدانةوةش فةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الساشعة

مينع منعا شا ا يس او غيازة سالح م  قبس املكايكني يف املاايرة، وان كانوا مرعصني قانونًا حبملها او  :اوًت
 . غياز ها و ذلك اثناء الظااير

 .ع منعا شا ا يس او غيازة ا ة مادة مظفجرة او سامة او غايقة م  قبس املكايكني اثناء املاايرةمين: ثانيًا
 . ظخذ اجهزة الكرةة اتجراءات القانونية حبق املخالفني وفق القوانني النافذة :ثالنًا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بةر ووني دووبارة بيخوَيننةوة بَيزةمحةتش فةرموو
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الساشعة

مينع يس او غيازة سالح م  قبس املكايكني يف املاايرة، وان كانوا مرعصني قانونًا حبملها او غياز ها  :اوًت
 . و ذلك اثناء الظااير
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 .م  قبس املكايكني اثناء املاايرة مادة مظفجرة او سامة او غايقةمينع يس او غيازة ا ة : ثانيًا
 . ظخذ اجهزة الكرةة اتجراءات القانونية حبق املخالفني وفق القوانني النافذة :ثالنًا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةس  برَيند بكات؟ش فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ش بةكؤي دةن  وةرطريا بؤ 
 .ةي هةشتةم لة اةصرَيي ثر ؤذةكة كة دةبَيتة ماددةي حةوتةمش فةرموونمادد

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة النامنة

 .ت جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد الوق  احملدد هلا :اوًت
 غالة عروجها ل  اتةاي العاقللوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر قها يف  :ثانيًا

 .للغا ة او الوق  احملدد هلا
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةا هةشتةم

 .نابَى خؤثَيشاندان تا دواا كاتى ديارا كراوا بةردةوام بَيت: يةكةم
آلوبوونةوةا خؤثَيشاندان لة وةزير يا سةرؤكى يةكةا كارطَير ا بؤا هةية فةرمان بدات بة ب: دووةم

حاَلةتَيكدا كة لة ضوارضَيوةا طشتى اةو ااماجنةا بؤا دانراوة يا اةو كاتةا بؤا دةستنيشان كراوة 
 .دةرضوو

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ليذنةي مايف مرؤظ تكايةش ر ةايتان فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ان لةطةَل ر اي ليذنةي ياسايية كةوةك خؤي بَيتش سوثا ر ام

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ليذنةي ناوخؤش فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش هةر لةطةَل اةوةداين كةوةك خؤي مبَينَيتةوةش سوثا 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووليذنةي ياساييش فة
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةينش بةآلم ديارة ثَيشنيارَيك هاتووة ايمكان هةية اةو ثَيشنيارةي مةناي 
 .ببَيتة فةقةرةي دووش هي فةقةرةكاني تر وةكو خؤيان مبَينَيتةوةش سوثا ( اماكن الابادة)خؤثيشاندان لة 

 : َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .ليذنةي كؤمةَلي مةدةنيش فةرموو
 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي بؤ زياد بكرَيتش ضونكة لة ماددةي سَييةمش لة بر طةي دووةمش لة (مكان)بةر اي اَيمة لةبر طةي دووةم اةطةر 

َيداية و هةم غايةش  تَيدايةش لةبةر اةوة لَيرة اةطةر كاتي وةرطرتين مؤَلةتدا هةم زةمان و هةم مةكاني ت
 .بكرَيت مةكانين زياد بكرَيت بةر ااي اَيمة اةوة شتَيكي باشرتةش سوثا 

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ماددةكة خبوَيننةوة
 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة النامنة

 .ت جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد الوق  احملدد هلا :اوًت

 .تجيوز اجراء املاايرة يف دوي العبادة: ثانيًا
 للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر قها يف غالة عروجها ل  اتةاي العاق :ثالنًا

 .للغا ة او الوق  احملدد هلا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طؤران اازادش  عمادش عبدالسالم )ستا كَي اةيةوَيت لةسةر اةم ماددةية قسة بكات ناوي اةنووسسبةر َيزان اَي
بةرواريش صباح بيت اهللش صبي ة امحدش سيوةيل عومسانش عةز ةش ناسك تؤفيقش هاور از خؤشناوش خرييل 

ش دكتؤر زاناش عمر عومسانش حسن حممدش تارا اةساةديش ثةروين عبدالرمحنش بَيري ان سةرهةن ش جافر عريي
بةر َيزان تكاية تةركيز بكةنش ضونكة اةمرِ ؤ ياساكة تةواو (عبدالازيزش بيالل سرييمانش محة سايد محة عريي

دةكةينش يااَيستا لةسةر اةرؤين وتةواوي اةكةين يان اَيوارة بةردةوام اةبل و شةوين لةطةَليدا بَيتش زؤر 
 .رَيل اةمر ؤ نيهايةتي اةم ثر ؤذةيةش كاك طؤرانش فةرمووثر ؤذةمان لةبةردةستةش ثر ؤذةكان جَيناهَي

 :بةر َيز طؤران اازاد حممد
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةَلآل موالحةزةكةي من لةسةر فةقةرةي يةكةش كةبا  لةوة اةكاتش خؤثيشاندان نابَيت بةردةوام بَيـتش لةدواي 

 11ةدواتر دَيينة سةري لة موناقةشة كردنش لة ماددةي اةو وةختةي كة دياري كراوةش اَيمة لةبريمان نةضَيت ك
عقوبة دانراوة بؤ هةر كةسَيك كة موخالةفةي اةم ياساية بكاتش كة تَييدا عقوبةكةي طرتين تا ماوةي شةش 
مانطي تَيدايةش واتة اةطةر خؤثيشاندانَيك دواي كاتة دياري كراوةكةي زةروور بوو بةردةوام بَيتش بةطوَيرةي 

ةش اليةني ثةيوةنديدار بؤي هةية اةو كةسة خؤثيشاندةرانة بطرَيت وبةطوَيرةي اةو ياساية كة اةو ياساي
موخالةفةيان كردووة لةدواي كاتي دياري كراوش تا شةش مان  عقوبةيان بداتش كة اةمة بةر اس  كارَيكي 

كراو بَيتش دةكرَيت اةوةي قور  اةبَيتش بةراس  اَيمة كة مةسةلةي كاتيشمان جَيطري كردش اةطةر كات دياري 
بؤ زياد بكةينش كة اةم كاتة اةطةر طرن  بووش اةطةر قابيريي درَيذكردنةوة بووش جارَيكي تر موافةقةي اليةني 
ثةيوةنديداري بؤ وةربطريَيتةوةش لةاليةن اةو ليذنةي كةسةرثةرشتياري خؤثيشاندانةكة دةكاتش تةنسيقَيك 

ةوام بَيتش ضونكة ش  وا دةبَيتش اَيمة خؤثيشاندامنان ديوة دوو ر ؤذ يان بكرَيت بؤ اةوةي خؤثيشاندانةكة بةرد
هةفتةيةك يان زياتري خاياندووةش اةو كاتة يان عقوبةكة بةردةوام نابَيـتش يان قور  دةبَيت بؤ 

 .خؤثيشاندةرانش سوثا 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار عيمادش فةرموو
 :حسلبةر َيز عيماد حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :سةبارةت بةماددةي هةشتةم ثَيشنيار دةكةمش اةم ماددةية بةم شَيوة دابر َيذرَيتةوة

 .ت جيوز ان  بدح و  سظمر املاايرة قبس و شعد الوق  احملدد هلا والظااير اماق دوي العبادة والدوائر الريية :اوًت

ي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة اذا اعل  شالنااق العاق واتداب العامة،  عروجها للوز ر او يئيس الوغدة اتدا :ثانيًا
البربَيتش ضونكة تةحصيل حاصريي بر طةي يةكةمةش ( او الوق  احملدد هلا) ش وةدةستةواذةيل  اتةاي العاق للغا ة

 .سوثا 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار عبدالسالم بةرواريش فةرموو
 :صديق مصطف بدالسالم بةر َيز ع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةوَل دةدةم زؤر كورت قسة بكةمش ضونكة اةوةي دةمةوَيت بيرَيَيس بة تةحريري لةبةردةس  جةنابتانةش بةآلم 
دةبَي شةرحي بكةمش اةطةر تةماشا بكةين زؤر جَيطا هةية اةبَيت تةعرييماتي تايبةتي بؤ دةرب َيتش اةطةر 

مبةري بكرَيت يان لةدةوريش جةنابيشتان ثَيكةوة بةشدار بووين شةرةيف اةوةمان هةبووش خؤثيشاندان بةرا
مةتر ناهَيرَينش اةمر ؤ خةَلك بةردةرطاي ثةرلةماني ايمة  022لةبةردةم سةفارةي عَيراقي لةوبةري شاري  بة 
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س اةكردش ضةند ماددةيةك اةطرنش ناهَيرَين اةندام ثةرلةمان بَيتة ذوورةوةش قانوني بةريتاني هةموويان تةنزي
تةعرييقس لةسةر اةو : هةية بةردةرطاي ثةرلةمان و اةجنومةني وةزيران ضارةسةر اةكاتش بؤية يةكةم

خبةينة ناو اةم ماددةية بةر اي من اَيمة دةبَي هةندَي جَيطاو ضؤنيةتي ( دور الابادة) ثَيشنيارةي مةسةلةي
اةطةر خروج : ثَيويستيمان بةماددةيةكي جيا هةيةش دووةم هَيآلني خؤثيشاندان لةو جَيطايانةي تر كةهةيةش

خبوَينينةوةش باشرت حاَلةتةكةي شةرح كردووةش كة اةو بيدايةتةي لة  12نةبَيت لة موناقةشة بيدايةتي ماددةي 
( 12و2و 8)هاتووة موجةبة لة ماددةي هةشت و نؤ بَينش بؤية ثَيشنيار دةكةم كة ماددةي  12ماددةي

: ش بة دةستكارييةوة سةر لةنوَي ر َيكيان خبةينةوةش اةو كاتة غةرةزةكة تةحقيق اةبَيتش سَييةمبةيةكةوة بَين
اَيمة جَيطايةك بدؤزينةوة بؤ ماددةيةكي سةربةخؤ لةكوَي و ضؤن خؤثيشاندانةكة تةزاهور اةكرَيت لةوَيدا 

 .بَيتش سوثا 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار صباح بيت اهللش فةرموو
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي كردش لة (دور الابادة)خاَلي يةكةم بةراس  براي بةر َيز كاك عيماد باسي كردش خاَلي دووةم كةباسي 

بةردةميدا خؤثيشاندان نةكرَيتش هةندَي جَيطاي تردياري بكرَيتش مةسةلةن نةخؤشخانةش اةطةر خؤثيشاندان 
ش نةخؤشَيكي بَي سةروبةر بَيتة خةستةخانة ضؤن داخرَيي بكةنش ثاشان ثشتطريي قسةكةي كاك لَيرةدا كرا

تةقريبةن وةكو يةكةش اةم سَي ماددةية البربَيت و بةشَيوةيةكي تر ( 12و2و 8)عبدالسالم دةكةمش ماددةي 
 .صياغة بكرَيتةوةش ببَيت بةيةك ماددةش سوثا 

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صةبي ة امحدش فةرموور َيزدار 
 :مصطف بةر َيز صبي ة امحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بكرَين ( 12و2و 8)من تةايدي قسةكاني براي بةر َيزم كاك عبدالسالم دةكةمش داواش دةكةم هةر سَي ماددةي

 .وثا بةيةك ماددةش ضونكة اةم سَي ماددةية هةر سَيكيان بةشَيوةيةكي طش  تةواوكةري يةكرتينش زؤر س
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار سيوةيل خانش فةرموو
 :امحد لنمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةمان ر ةاي كاك عبدالسالمس هةبووش نوسيبووم ماددةي هةشتةم هةر نةمَينَيتش لةطةَل ماددةي نؤيةم 

ةر َيزان ليذنةي ياساييش لةبةر اةوةي فةقةرةيةكي هاتووةتة تَيكةَل بكرَيتش اينيا صياغةكةي نوَي بكةنةوةش ب
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ي تَيدايةش كاك صباحين باسي كردش جطة لةو نةخؤشخانةمان هةيةش قوتاخبانةمان هةيةش (دور الابادة)ناو
 .شوَيين ترينش اةطةر بكرَيت اةو دوو ماددةية دةمج بكرَيتش اةطةر نا ماددةي هةشتةم زيادةش سوثا 

 : ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .خانش فةرموو لايمةسوثا  ر َيزدار 
 :جنس الدين حسن لايمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيس واية اةم ثر ؤذة ياسايةش مادام دوو اليةن دةطرَيتةوةش هةم ياسايةكة ر َيكخستين خؤثيشاندةرةش 

ش من ثَيس واية لَيرةدا لةماددةي هةشتةمش ياسايةكيشة بةرامبةر بةو كةسانةي كة خؤثيشاندةرةكان دةثارَيزن
خاَلَيك ايزافة بكرَيتش يان برَيَيل بر طةيةك ايزافة بكرَيتش بؤ اةوةي كة هيزةكاني ثؤلير ضةك بةكار نةهَيننش 
ضونكة لةماددةي حةوتةمش ر َيطاي بةوانةي كة خؤثيشاندان دةكةن نةداوة كة ضةك وتةقةمةني و ماددةي 

بَيتش بة  مايف اةوانةشة كة خؤثيشاندان دةكةنش هةَلطرتين ضةك و تةقةكردن برييندار كةريان ثَي
بةرامبةريان بةكار نةهَيدرَيتش لةماددةيةكدا لة بر طةيةكدا جَيطاي بكرَيتةوةش لةماددةي نؤيةمدا لةضةند 

 .خاَلَيك دياري كراوةش اةو كةرةستانةي كةبةكار اةهَيندرَين بؤ خؤثيشاندةرش سوثا 
 : ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .ر َيزدار ناسك خانش فةرموو
 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ت جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد  :اوًت)ديارة ماددةي هةشتةمش دوو فةقةرةي لةخؤ طرتووةش يةكةم اةَلَيت

مةقتةعي اةوةَلي ناكرَيت اَيمة لَيرةدا تةحديدي  من لةطةَل قسةكاني كاك طؤرامنش بةآلم( الوق  احملدد هلا
بكةينش هةتا كاتي دياري كراوش ضونكة اي تيمالة اةو يةكة ايداريية وةآلمي داخوازييةكاني اةو خةَلكة 
نةداتةوةش كاتَي تؤش اةم ياسايية بةسةردا اييرا اةكةي اةو كاتة شتَيكي قورسرت اةبَيت ناكرَيت برَيَيل 

تر مؤَلةت وةربطرنةوةش ضونكة اةوةندةي تر ر ؤتل زاَل اةبَيت بةسةر قةزييةكةداش اةطةر  بر ؤنةوة جارَيكي
بكرَيت اَيمة بةنةصَيك تةواوي بكةينش ايستيسنايةك دابنَيل بؤ اةوةي يةكة ايدارييةكان مةسيول بن 

ق غصول اللجنة املنامة لند لد ات)بةرامبةر بةو خةَلكةي كة خؤثيشاندان دةكاتش ايستيسنايةك بكةين برَيَيل 
يةعين هةركاتَي اةم ليذنةية جوابَيكي موقنياي دةست (لل  نظيجة مرضية او مقنعة، م  قبس اجلهة املعنية

دةكةوَيت شةرت نية هةمووجارَي جوابةكة موقني  بَيتش بةآلم اةطةر دةستيان كةوت اةو كاتة حةقي خؤيان 
ر يةكةيةكي ايداري ميزاجي اةشخاصة يةعين ناكرَيت بوةسَ  هةبَيت لةوةخ  دياري كراو الب نش بةآلم اةطة

تا كاتةكة تةواو اةبَيت دوايي بةم ياساية حةق بدات بةخؤي كة تةفريقيان بكاتش بةر اس  كاتَي كة خةَلكَيكين 
اةضَيت بؤ خؤثيشاندان ديارة زةختَيكي لةسةرةش اةطةر بَيت و داواكةي جَيبةجَي نةكرَيت و دواين عةزييةت 
بدرَيتش تةفريقةيان تَيبخرَيتش اةوةندةي ترفشار لةسةر دةرووني دروست اةبَيت لةوانةية رةد فاريَيكي هةبَيتش 
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اتةاي العاق للغا ة او ) اةم( للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة)كاتَي كة دةَلَييت: دووةم
ةرضوو لة ايتاري اةم قانونةش ايرت تةفاصيريةكةيش ضونكة بةر اس  اةكرَيت برَيَيل هةركاتَيك د( الوق  احملدد هلا

غةيري كات ش  ترين هةيةش بؤية اةكرَيت برَيَيل ض كاتَيك بؤي هةية تةفريق بكاتش كاتَي كة خؤثيشاندةران 
 .شتَيكي وايان كرد لة خارجي نيتاقي اةم ياساية بووش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ز خانش فةرموور َيزدار هاور ا

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من هاور ام لةطةَل ر ةايةكةي كاك طؤران و ناسك خانش بة  من وا اةزامنش اةطةر خاَلي يةكةممان ضاك كردش 
نكة ضاك اةبَيتش من ثَيس واية اةطةر مبانةوَيت اةمة بكةينش ضووخاَلي دووةم اؤتؤماتيكيةن خؤي دروست 

عقوبةي بؤ دياري كراوةش اةوة شتَيكي زةمحةتة من بة كوردييةكةي شتَيكس نووسيوةش  11لةر استيدا لة ماددةي 
 .لةدوايي ر َيك كةوتن لةسةر ضارةسةرَيك اةكريََتش اةو خاَلة بكرَيتش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر َيزدار خرييل عومسانش فةرموو

 
 :ملمحة ا لنمانبةر َيز خرييل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دوَينَين هةر لةسةر ر اي اةو بةر َيزانة خاَلَيكس ايزافة كردش ومت اةطةر بكرَيت لة بر طةيةكدا لةماددةكاندا 
جَيطاي بكرَيتةوةش اةوين اةوة بووش تايبةت بوو بةو شوَينانةي كة خؤثيشانداني تَيدا دةكرَيتش يةعين 

َيت كة خؤثيشانداني تَيدا نةكرَيتش باسس كرد لةبةر اياتيباراتي سياسيةش هي تةحر ي هةندَي شوَين بكر
ايقتيصاديةش ش هي اييتماعيةش مةسةلةي دينيشي هاتة سةر وةك مزطةوتةكانش بر طةي دووةمش من ثَيس باشة 

راش كة دةسةآلت اةوةشي بؤ زياد بكرَيت لةكاتَيكدا كة بآلوة بة خؤثيشاندان بكرَيتش اةطةر هاتو ر َيطري لةوة ك
ر ؤَلي خؤيان ببينن لة زةبت كردني خؤثيشاندانةكةش يان اةطةر خؤثيشاندانةكة هوتافات و خيتاباتي تَيدا بوو 

 .بانطةشةي بؤ نةعرةي تاايفي و فيتنةي تاايفي و مةزهةبي و ديين اةكردش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار حسن حممدش فةرموو
 :حسن حممد سورة. َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ت جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد الوق  احملدد ) :بةنيسبةت خاَلي يةكةم دةمةوَيت بةو شَيوة دابر َيذرَيتةوة
للوز ر او ): ش ضونكة بةر اس  خؤثيشاندان لةشةوان جاايز نيةش بةنيسبةت خاَلي دووةم(هلا وشعد  روب الكمس

 :ئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة يف احلاتت اآل يةي
اةمة موعالةجةي اةوة اةكاتش اةطةر خؤثيشاندان لة . الاقة اجهزة الدولة ل  القياق شواجبها -1

 .نةخؤشخانة بووش ثَيويستة اةركةكان بةردةوام بن
 .كةخؤي لة ياساكةدا هاتووة. روج ل  اهلدف و الوق  احملدد هلاا  -0

 .تةحديدم كردووة( ح وب)  كة بةم  القانون، ( ثالنًا)املادة النالنة الفقرةَا تغ اق عالف -3

 .اذا يفع  شعايات  دلو اىل الفظنة - ح
تةايدي ايزافة كردني خاَلي سَين دةكةمش كةلةاليةن . كد دالاذا وقع  غاتت الكغ  و اتضطراب  -  

 .زؤر سوثا ( العبادة تجيوز  نايم املاايرات يف دوي) ليذنةي ياسايي كراش

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا ش ر َيزدار تارا اةساةديش فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسل ياسل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة او الظجمع  :ثانيًا)لَيرةدا دووةم كةبا  دةكات دةَلَيت
للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  :ثانيًا( عروجهما ل  اتةاي العاق للغا ة او الوق  احملدد هلماالعاق يف غالة 

 . ظمر شظفر ق املاايرة او الظجمع العاق يف غالة عروجهما ل  اتةاي العاق للغا ة او الوق  احملدد هلما

يةعين واي لَيكردووة وةخت ( ق  احملدد هلما للماايرة او الو ةاتيداف العام) اةطةر بكرَيت بة( اتةاي العاق) 
سةبة  نية بؤ اةوةي كة تةفريقيان ثَي بكةي يان بيان وةستَيين و اةمري ثَيبكاتش بةآلم زؤرجار هةية كاتةكة 
تةسةور دةكةن غايةكةيان نةهاتووةتة دي هةندَي درَيذي دةكةنةوةش لةو حاَلةتةدا مومكينة ب َيتة بابي 

َيتة شتَيكي وا كة موخالةفةيةكيان كردبَي رل بَي بؤ اادابي طش ش شتَيكيان نةكردووة كة اياتيصامش اةوة ناب
زةرةر بدات بةواني ترش وابزامن اةوة لةطةَل يةكرتي نابَي دةمج بكرَيتش دووةم شتش اةوة دةتوانل تةواوي 

ايدي كاك عبدالسالم دةكةمش واتة من تة( و ا راييم لل  ذلك حيق للكرةة اختاذ اتجراءات الظالية)بكةينش 
لَيرة لة ماددةي نؤيةمش دةبَي لةطةَلي دةمج بكرَيتش تاكو بةتةواوةتي ماناكةي بثَيكَيتش اةوة تةواوكةرة بؤيةكش 

نة دةرةوة لةايتاري عامش لَيرةدا دةبَي شورتة تةداخول بكات ضؤن تةداخول واةطةر وةزير اةمري كردو ضو
سريميانة بةكار بهَينَيتش تاكو تةفريق بكات لةنَيوانيان بؤ اةوةي بطةين بةو  بكات؟ بةو مةرجانةي كة اةم شتة

ااماجنةي كة بةتةواوةتي تةحديد كراوة بؤ خؤثيشاندانةكةش بةشَيوةيةكي مةدةنيانة تةعامولي لةطةَل بكرَيتش 
 .زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثا ش ر َيزدار ثةروين عبدالرمحنش فةرموو
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 :ز ثةروين عبدالرمحن عبداهللبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةمج ( 12و 2و 8)من ثشتطريي ر اكةي زةكية خان دةكةمش كة مةكانيشي بؤ ايزافة بكرَيتش وة لَيرةدا ماددةي 
 -أ )بكرَيتش لةبةر اةوةي هةرسَيكيان هةمان مانا دةدةنش بكرَيت بة يةكةم و دووةمش دووةمين بكرَيت بةضوار 

للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة عروجها ل  ))دووةمين والَيبكرَيتش ( ج–  
 :اتةاي العاق واذا وجدت  عوشة يف  فر قهم حيق هلا اختاذ اتجراءات الظالية

 .الرش خبراةيم املياه --1
 .اسظخداق املواد املسيلة -0
 .القب  لل  من د الكغ -3
 .غصس اضراي لليه ان  ظخذ اتجراءات القانونية حبقهم وفق القوانني النافذة اذا -4

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار بَيري ان سةرهةن ش فةرموو
 :بةر َيز بَيري ان امساعيل سةرهةن 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثيشانداني لةناو بكرَيتش ر استة نابَي لةو شوَينة بةر ةاي من بر طةي دور الابادة نةمَينَيت كةنابَيت خؤ

بكرَيتش بةآلم شوَيين ترين هةية ثَيويستة لَيي نةكرَيت و دياري بكرَيتش ضونكة هةموو كة  لةسةر ياسا 
نار واتش اةطةر هاتو خؤثيشاندانيان كردش لةناو كةنيسةيةك يان مزطةوتَيك اةو وةختة لة كةلتوري اَيمة 

نوور بشكَينل وثؤلير ب َيت لةو شوَينة دةريان بهَينَيتش بةآلم لةوآلتاني دةرةوة اةوة نيةش ب ل س
بةتايبةتي لةاةوروثاش خؤثيشاندان دةكرَيت لة كةنيسة زؤر لةوانةي بةتايبةتي اةوانةي كة داواي ثةنابةري 

ان هةرضةندة وةرناطرن اةضن اياتيصام دةكةنش لةناو كةنيسةش اةوجلوء دةكةنش ر ةفزيان هةيةش يانين 
اةو دور الابادة  ية اةطةر هاتوبؤشيان نيةش بةآلم دةضن لة كةنيسة يان مزطةوت دةريان دةهَيننش بؤ

دةربهَينل مةعناي اةوةية كة خةَلك هةر خؤي ناضَيت لةوَي خؤثيشاندان بكاتش بةآلم كة دايبنَيل وةكو 
 .ر َيطايةك ثيشانيان دةدةينش زؤر سوثا 

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
 .سوثا ش ر َيزدار كاك جافرش فةرموو

 :بةر َيز جافر عريي رسول
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة هةردوو بر طةي ماددةي هةشتش بةردةوامي خؤثيشاندان ثابةندي دياري كردني كات كراوةش بَيطومان 
ؤثيشاندانَيكش اَيمة هةموومان دةزانل االيةتي دياري كردني كاتش كارَيكي قورسة وااسان نيةش بؤ هةر خ
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ثَيمان واية هةر خؤثيشاندانَيك كاتَي وةآلم دةدرَيتةوة لةاليةن اليةني ثةيوةنديدارةوةش بَيطومان لةسةر 
شةقامة طشتيةكان و شوَينة طشتيةكان و لةو شوَينةي كة خؤثيشانداني تَيدا دةكاتش ضي تر اامادة نية 

ؤية دياري كردني كات من بةشتَيكي زيادي دةزامنش ثَيس خؤثيشاندان بكاتش خؤي كؤتايي ثَي دةهَينَيتش ب
واية لة هةردوو بر طةدا ثَيويس  بةالدان هةيةش ضونكة هةموو خؤثيشاندانَيك كاتَي وةآلم وةردةطرَيتةوة 
بَيطومان خؤيان كؤتايي بةخؤثيشاندانةكة دةهَيننش لة هؤية ثَيويستيةكاني اةم ياسايةدا كؤمةَلَيك ر ستةي 

هةيةش كة با  لة دروست بووني كؤمةَلطاي مةدةني وبا  لة دروست بووني طةشة ثَيداني ذياني  زؤر جوان
د وكراسي لةم وآلتةو با  لة ما  و اازادييةكان ور َيزطرتن و ثان كردني ثانتاييةكاني اازادي دةكات لة 

راوة جارَيكي تر اةم اازاديانة هةرَيمي كوردستانداش بةآلم لةناوةر ؤكدا هةست دةكةين بة كؤمةَلَيك بر طةو زا
يان بةكار هَيناني اةم مافانةش بؤ دروست بووني كؤمةَلطاي مةدةني بةجؤرَيك لة جؤرةكان تةقيد دةكرَيتش 
ثابةندي كؤمةَلَيك مةرج دةكرَيت كة ثَي ةوانةي اازادي و مافةكان ودروست بووني كؤمةَلطاي مةدةنيةش 

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ا ش ر َيزدار زاناش فةرمووسوث
 :محة كريس يوؤفزانا . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ايشارةتةن بؤ اةو بابةتانةي كة تايبةت بةم ماددةية با  كراونش بة  تةنها اةوة بة بريي اَيوةي 

مجع منام او شبه )بةر َيز اةهَينمةوة كة اَيمة لة ثَيناسةي خؤثيشانداندا وابامسان كردووة كة دةَلَيت
لاق موغد ك  العامة  هدف اىل علق يحد منام م  الناس  س  شك س سلم  يف املياد ني والكوايو واتما

يةعين اةم كاتة دياري كراوة ماناي اةوة نية كةتؤ ثَيي اةَلَيي لةوة ( وحتقيق  ر  معني يف وق  معني
وةكةش بؤ زةمةنَيكي دياري كراوةش ثاشان بؤ اةو دةست ثَيدةكةم و لةوةكؤتايي ثَي دَينسش وةختة دياري كرا

مةرجانةي كةدانراون لةماددةي سَييةمش ايشارةت بةدةستةي اةو ليذنةي اامادةكاريية دةكاتش با  
جي  ان  ظضم  ةل  اياء )لةكؤمةَلَيك مةرج اةكات كة بةسةرياندا فةرز اةكرَيتش لة بر طةي دوودا دةَلَيت

جنة املكرفة لل   نايم املاايرة، وشيان الغا ة منها وحتد د مساييا والزمان للاو لناو   و واقيع الضاء ا
اةمة بؤ بيدايةتة نةك بؤ نيهايةتش يةعين اةَلَي من بةياني سةعات اةوةندة لةوَي دةست ( وامل ان احملدد هلا

ةبةرامبةر بة خؤثيشاندان دةكةمش بةر اس  اةمة لةطةَل هيَ ثَيوةرَيكدا ناطوجنَيتش خؤثيشاندان ل
داواكاريدايةش يةعين ايستييابةي جيهاتي مةعين بؤ داواكارييةكةية نةك بؤ زةمةنَيكي دياري كراوش اَيمة 

وةكو فةرمانبةر  0دةست ثَيدةكات سةعات  8وا هةست بكةين خؤثيشاندانةكة اةَلَيت لة بةياني سةعات 
ؤتايي هاتين اةم خؤثيشاندانة ثةيوةندي دةست ثَيدةكاتش بةآلم ك 8كؤتايي ثَيدَيتش نةخَير اةمة سةعات 

هةية بة ايستييابةي اليةني ثةيوةنديدار بة داواكارييةكةوةش لَيرةدا دةكرَيتش بؤية من ثَيشنياز دةكةم 
للوز ر او ))بر طةي يةكي اةم ماددةية البربَيتش ثَيشنيازين اةكةم بؤ بر طةي دووةمش بةم شَيوةية بَيتش 
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اةمة تةنها (  ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة عروجها ل  اتةاي العاق للغا ةيئيس الوغدة اتداي ة ان 
ثةيوةندي هةية بة غايةتةكةيةوةش ضونكة تؤ غايةتت بؤ دةستنيشان كردووةش كة مةرجت بؤ داناوةش اةَلَيي 

ؤت هةية من لةثَيناو اةم غايةتةدا هاتووم خؤثيشاندان دةكةمش اةطةر لةغايةي خؤت التدا اةو كاتة مايف خ
كؤتايي ثَيدَينسش  12دةست ثَيدةكةم و سةعات  8جياي بكةيتةوةش اةطةينا تؤ ثَيي برَيَييت بةياني سةعات 

اةطةر تةواوي نةكرد برَيَيي اةبَي لة اَيوارةدا كؤتايي ثَي بهَيينش بةياني بَييت دووبارةي بكةيتةوةش بةر اس  
لة وآلتَيكي وةكو لوبناندا يةك ساَل خةَلك لةبةردةم اةوة لةطةَل ناوةر ؤكي خؤثيشاندان ناكؤك دةبَيتش 

اةجنومةني وةزيراندا خَيمةي هةَلدابووش يةعين اةطةر وابَيت تؤ دةرطاي لَيبطريت و برَيَيي بةياني وةرةوةش 
اَيوارة بر ؤرةوة بةياني وةرةوةش اةمة بةر اس  ايفراغ كردني خؤثيشاندانة لةناوةر ؤكةكةي خؤيش زؤر 

 .سوثا 
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .سوثا ش ر َيزدار عومةر عبدالازيزش فةرموو
 :شهاء الد  بةر َيز عمر عبدالازيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثةيوةندي بةخاَلي يةكةمةوة هةيةش كةوا : بةنيسبةت ماددةي هةشتةوة من سَي تَيبينيس هةيةش يةكَيكيان

تجيوز ان  سظمر املاايرة اىل )فةقةرةيةك ايزافة بكةين دةزامن ناسكة خانين ااماذةي ثَيكردش اةبَيت
اةي اةطةر نةهاتن بةدةم داواكارييةكةيانةوةش اةو كاتة ضي؟ش لةبةر اةوة اةبَيتش ( ماشعد الوق  احملدد هلا

شتَيكي لةو بابةتةش بؤ اةوةي لَيرةدا اةو حةقي ( سظج  السلطات ملطال  املظااير   ات اذا   )بنووسرَيت 
بةنيسبةت زياد كردني باسي اةو شوَينة قةدةغة : وآلتيانةي كة خؤثيشاندان دةكةن نةفةوتَيش دووةميانهاو

كراوانةش بةر اس  من تَيبينيةكي جةوهةريت بدةمَيش نابَيت ياسايةك دةربكةين دوايي طرفت بؤ خؤمان 
بادة هةندَي برادةر يان ودةزطا تةنفيزييةكان دروست بكةينش بةثَيي اةو ايزافةية بَيت باسي دور الا

خوشكانش باسي ناوةندةكاني خوَيندن و نةخؤشخانةكانيان كردش اةطةر لةشوَينَيكي وةكو هةولَيردا 
خؤثيشاندان بكرَيتش اةبَي بة اامساندا بيكةينش ضونكة لة زةوييدا يان مزطةوتة يان نة لة سةدي نة لة 

ن زانكؤية يان قوتاخبانةية يان مزطةوتة يان ضريي نة لة شةس  ناكرَيتش ضونكة يان خةستةخانةية يا
كةنيسةيةش ايرت لةكوَي اةم خؤثيشاندانة اةكرَيتش نة طؤر ةثاني طشتيمان هةيةش نةشوَيين تايبةمتان هةيةش 
يةعين هةمانة بة  لةوانةية بةثَيي ثَيويست نةبَيتش لةبةر اةوة ااماذة كردن بةوة ثَيويست ناكاتش 

ي دروست اةبَيتش دوايي اةبَيت دةيان شوَيين تر بةداايل دابنَيلش اينيا هةر اي راجَيتَيكي جدي قانون
هةمان حاَلةت دووبارة اةبَيتةوةش اَيرة مزطةوتي جرييل خةياتةو اةوة مزطةوتي سثيةو هةروةها سريَيماني و 

ة يةكةم من وا اةزامن فةقةرةي سَييةمش لَيرةدا بةر اس  زيادةش ضونك: شاري دهؤكين وايةش سَييةميان
سةآلحيةتي تةفريقي زؤر بةكراوةيي داوة بة وةزير يان بةرثرسي يةكةي ايداريش يةعين هةركاتَيك 

من نازامن ضؤن تةحديد اةكرَيت؟ش اايا كةسَيك لةناو ( عرج  املاايرة ل  اتةاي العاق)ويستيان برَيَين
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بةدَلي سةرؤكي يةكة نةبووش سةدان كة  كةخؤثيشاندان دةكاتش يان هوتافَيكي داش دذي مةسةلةيةك كة 
كةباسي  11اايا اةبَي ايرت اةم خؤثيشاندانة دةرضووبَيت لة سنوور؟ش لةبةر اةوة من وا اةزامن ماددةي 

سزاي موخاليف اةكاتش كايف بَيت بؤ اةوةش اةو وةختةش مةحكةمة يان اليةني ثةيوةنديدار دياري اةكاتش 
بةزياد دةبينس و ثَيويست ناكاتش دووبارةية لةطةَل ماددةي  لةبةر اةوة بر طةي دووةم لةم فةقةرةيةش هةر

 .ش سوثا 11
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثَي دةَلَينش هةركةسَيك اةضَيتة اةوَي ضي (هاي ثارك)هةر بؤ تةوزحيي زياترش لةبةريتانيا شوَينَيك هةية 
لَيـرةش اـةمانبَيتش ر ؤذَيـك     نكاء اهللإبةكَي اةَلَييش ضي اةنووسيش خؤثيشاندان دةكةيش ثرسي كةسي ناوَيتش 

 .شتَيكي وا دةكةينش ر َيزدار كاك بياللش فةرموو
 

 :بةر َيز امحد سرييمان عبدهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( 12و 2و 8)وةَلآل منين ثشتطريي لةو ر اية دةكةم كة ضةند بةر َيزَيك باسي كردش سةبارةت بةوةي كة ماددةي
ونكة ثةيوةندييةكي زؤريان بةيةكةوة هةيةش اةطةر نةشكرَيت من تَيبينيس لةسةر بكرَيت بةيةك ماددةش ض

اةوة لةر َيوة ( نابَي خؤثيشاندان) خاَلي يةكةمي ماددةي هةشت هةيةش ثَيس واية هةر لةدار شتنةكةيدا كة دةَلَيت
واكةيان دةطةيةنن بةاليةني خؤثيشاندان كؤتايي دَيتش دواي اةوةي دا)نةفييةش بؤية بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة

ش بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوةش نةك وةك اةوةي اةصرَيةكة كة (ثةيوةنديدار و وةآلمي موقني  كةر وةردةطرن
هاتووةش هةروةها تةايدي قسةكاني مامؤستا عومةر و بَيري ان خان دةكةمش كة خؤثيشاندان لة دور الابادة 

ؤ باست كردش وةكو اةوةي نةوعَيك لة تةرو ي ثَيدةدةيش بؤية با  ثَيويست ناكات با  بكرَيتش ضونكة كة ت
 .نةكرَيتش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار محة سةعيدش فةرموو
 :بةر َيز محة سايد محة عريي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ردووةش اَيمةش كة اةم ثر ؤذةيةش ثر ؤذةي حكومةتةش من ثَيس واية اةو مةرج و داواكاريي خؤي تةرح ك

ثةرلةمانل نوَينةري جةماوةرو ر َيكخراوةكانلش ثَيويستة بةر اس  لةنوَينةرايةتي اةوانةوة قسة بكةينش بؤية 
من ثَيس واية نابَي اةم خؤثيشاندانة بةردةوام بَيتش كاتي دياري كراوش اةمة تةفسري هةَليةطرَيتش كاتي دياري 

رت تةواو هةر اةو ر ؤذة كؤتايي ثَيهات ر ؤذي دووةم و سَييةم وضوارةمش بةر اس  وة تا اَيوارة اي 8كراو لة سةعات 
اةم بر طةية البربَيتش تةايدي ثَيشنيارةكةي كاك دكتؤر زانا دةكةمش اةو بر طةية نةبَيتش بر طةي دووةم كة دةَلَيت 

ةي بدةيَ  بؤية ثَيويستة وةزير يان سةرؤكي يةكةي ايداريش بؤي هةيةش اةمين نابَيت بةموترَيةقي اةو حةق
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بةضةند شةرتَيك وةكو اةوةي كة ناسكة خان و مامؤستا عومةر واةو برادةر وخوشكانةي تر باسيان كردش 
طال  املظااير   و   ضع امليف غالة عروجها ل  اتةاي العاق للغا ة واذا    سظج  السلطات ) اةوين اةوةية 

ن بؤيان هةية لةدونيادا كاتَي كةداواكةيان نايةتة دي كاتَي كة يةعين خؤثيشاندةرا( غلول مناسبة للقضية
 .قةزيةكة حةل ناكرَيتش بةردةوام اةبَيت خؤثيشاندان تا داناني ر َيطا ضارةيةكش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةيتش اليةني بةر َيزان خؤثيشاندان بؤ شتَيكي دياريكراوش كة نار ازيت لة وةزعَيكش يةكةم شت خؤثيشاندان  دةك
ثةيوةنديداري ثَي ااطادار دةبَيتش بةنووسراوَيكي ر ةمسي داواكارييةكةي خؤتي ثَي دةدةيتش جا هةندَيكيش اةطةر 
شةرعي بَيت لةوانةية دةستبةجَي جَيبةجَي ببَيتش اةطةر ناشةرعي بَيت لةوانةية نةكرَيتش بؤية اةوة تَيكةَل 

انةي كة هاتوون بةنووسينين هاتووة بؤ اَيمةش كة دةمج بكرَيت هةر نةكةين اةو مةوزوعةش اَيستا اةو ثَيشنيار
وةكو خؤي مبَينَيتةوةش اَيستا داوا  12دةمج بكرَيتش ( 2و 8)سَي ماددةكةش ثَيشنيارين هاتووةش كة ماددةي 

ر ةاي  دةكةين لةر ووي ياساييةوة اةو بؤضوونانةي تر خبرَيتة دةنطدانةوةش لةطةَل ليذنةي ياسايي داوا دةكةين
 .خؤيان بدةنش فةرموون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةمج بكرَيتش زؤر شتَيكي ااسايية و اَيمة (2و 8)سةبارةت بةدةمج كردنةكةي اَيمة ثَيمان وايةش اةطةر ماددةي 
كة ثةيوةندي هةية بة مةسيوليةتي  12مةشروعي دةجمةكةمشان حازر كردووةش بةآلم بةنيسبةت ماددةي 

ااي اَيمة ثَيمان واية اةوة لةماددةيةكي تايبةتي بَيتش ضونكة زياتر موناقةشة هةَلدةطرَيـتش مةدةني و جةز
زياتر قسة هةَلدةطرَيتش اةطةر داواي دةجمي اةو ماددةية دةكةنش تا اَيستا موناقةشة لةسةر اةو ماددةية 

ناقةشة بكرَيت وخبرَيتة ر ووش نةكراوةش ضؤن لةاَيستاوة اَيمة قةراري دةجمي بدةينش ثَين اةوةي ماددةكة مو
: جطة لةوةي اةو ثَيشنيارانةي كةهات بةر اس  اَيمة دةتوانل بة دوو خاَل ر ووني بكةينةوةش يةكةميان

خؤثيشاندانةكة بةند بَيت بةوةي كة تا داواكارييةكةيان جَيبةجَي دةكرَيتش اةوة ثَيويستة بدرَيتة دةنطدانش 
َينان بة خؤثيشاندانةكةش ر ةاييةك هةية اةَلَيت با كاتةكةي كراوة بَيتش هةتا بةنيسبةت بة كؤتايي ه: دووةميان

داواكارييةكةيان جَيبةجَي دةكرَيتش بةآلم لةر ووي ياسايشةوة اةوةي كة لةياساكةدا هاتووةش ر َيكخةري 
سبةت خؤثيشاندان كة لةطةَل اليةني ثةيوةنديدار دادةنيشَيتش بةتةاكيد اةو كاتة دياري دةكات بةني

خؤثيشاندةرانش لة ض سةعاتَيكةوة تا ض سةعاتَيك ناكرَيت اَيمة سةقفي اةعالكةي كراوة بكةين تا داواكارييان 
جَيبةجَي دةكرَيتش اَيمة اةوةي بؤي دةضلش اةو دوو خاَلةيةش بةآلم ثَيشنيارَيكين هةبوو كة هةر سَي ماددةكة 

هيَ ماناَيكمان نيةش ثَيشنيارَيكين هةبوو  2و 8ةش كة بؤ دةمج بكرَيتش اَيمة وجهة نةزةري خؤمان ر وونكردةو
بؤ دور الابادة ايزافة بكرَيت يان نةكرَيتش اةطةر ايزافة بكرَيت اةوة ثَيشنياري تر هةيةش كة شوَيين ترين 
ايزافة بكرَيتش اةوة زانكؤيةش اةوة قوتاخبانةيةش نةخؤشخانةيةش اةمةش ثَيويستة يةكالبكرَيتةوة لةزمين اةو 

 .ثَيشنيارانةي كةهاتووةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ليذنةي مايف مرؤظش فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر استيدا هةندَي بؤضووني جوان دةربر انش اةوةي ثةيوةندي بةم خاَلةوةهةيةش لةطةَل خاَلةكاني ثَيشووترين 
جؤرَيك لة در ٍِدؤنطي هةية لةوةي كة هؤية ثيويستيةكان كةهاتووةش وةكو بةر َيز دكتؤر اَيمة هةست دةكةينش 

جافرين ااماذةي ثَيكردش بةشَيوةيةكي تام ر ةنطدانةوةي لة ناو اةم تةفاصيالنةدا نيةش بؤية ر ام واية كة 
ني ثةيوةنديدارش لةطةَل لةهةرحاَلةتَيك كةثةيوةندي بة تةفريقي خؤثيشاندةر يان خؤثيشاندانةوة هةبووش الية

ر َيكخةري خؤثيشاندانةكة يان ليذنةي سةرثةرشتياري خؤثيشاندانةكةش لةهةماهةنطي دابن بؤ اةوةي بطةنة 
دةراةجنامَيكش خاَلي دووةمش اةوةي ثةيوةندي بة ايزافة كردني اةماكين عيبادةوة هةيةش اةطةر اَيمة اةو 

ةستةخانةش لةوانةية هةندَي ر َي وشوَين كة دامودةزطاي سيادي دةرفةتةمان كردةوةش نةك مةساايريي جامياةو خ
و باآلو دامةزراوةي تةشرياي و تةنفيزينش اةوانةش بَيتة كايةوةش هيَ جيطايةك ايستسنا نةكرَيت و دياري 

 .نةكرَيت باشرتةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شدةستنيشاني بكةنش دوو بةر َيز ديفاعي لَيبكاتش دوو ليذنةي ياسايي اةوانةي كة بؤ دةنطدان ثَيويستة يةكش يةك
 .بةر َيزين دذي قسة بكاتش فةرموو

 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنياري يةكةم اةوةية كة دةَلَينش كؤتايي خؤثيشاندانةكة بةند بَيت بة جَيبةجَيكردني داواكارييةكاني 
 .ا خؤثيشاندةرةكانش سوث

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اةم ثَيشنيارة هةرضةند وا كتوثر  وا تةوةقوي ناكرَيتش ضونكة اي تيمالة خؤثيشاندانَيك بؤ شتَيك 
بَيت كةناشةرعي بَيتش اي تيمالة شةرعي بَيتش لةبةر اةوةي اَيوةي بةر َيز ر ةايتان واية اَيمة دةخيةينة 

كايةش بؤ اةوةي وازح بَيتش تا اةو دوو بةر َيزةي كة ديفاعي لَيدةكات بزانَي دةنطدانةوةش صياغةكةي بكةن ت
دةمج بكرَيتش يةكةم اايا ثةرلةماني بةر َيز ( 2و8)ديفاي لةضي دةكاتش اَيستا ثَيشنيارَيك هاتووة كة ماددةي 

 .لةطةَل دةجمةكةدانش يان نا؟ش كاك شَيروانش فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة
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ش (2و8)من ثَيشرت ايشارةمت ثَيدا اَيمة وةكو ليذنةي ياسايي هيَ ماناَيكمان نيةش لةطةَل دةمج كردني ماددةي
تايبةمتةندي خؤي هةيةش هَيشتا موناقةشة نةكراوةش اةنداماني ثةرلةمان ر ةاي  12بةآلم لةبةر اةوةي ماددةي 
لةو دةجمة دوور خبرَيتةوةش اَيستا تةركيز  12ش ثَيمان باشة ماددةي نةوتووة 12خؤيان بةنيسبةت ماددةي 

 .ش زؤر سوثا (2و8)بكةينة سةر دةجمي ماددةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةبدةايةن كَيي لةطةَلداية كةدةمج بكرَيتش تكاية بادةس  برَيند بكات؟ش فةرموون كَيي (2و8)بةر َيزان ماددةي 
دةمج كراش كاك عبدالسالم نوقتةي نيزامي هةيةش (2و8)ةن ش زؤر سوثا ش ماددةي لةطةَلدا نية؟ش بةكؤي د

 .فةرموو
 :صديقمصطف  بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هيوادارم نيزامي بَيتش اةو ايقرتاحةي من نةخوَيندرايةوةش اةطةر خبوَيندرايةتةوة من ايقرتاحي خؤم سةحب 

 12ثَيكةوةنةش بةشي يةكةمي (2و8)ر قبوَلي بكةنش تةايدي اةوة دةكةم كة اةكةم و اةيطؤر مش اةطة
شش لةطةَل 12كاميريي هةدةيف دةمج دةكاتش بةشي دووةمي (2و8)بةحةقيقةت  دةمج بكرَيت وةكو ثيشةكي بؤ 

يةكدةطرنش بؤية من اةو موالحةزةي كاك شَيروان زؤر بةدَلمةش بةآلم بةمةرجَيكش اةطةر بيخوَينينةوة  11
 (اذا غد  وقع)بةشي يةكةم كة 

وةكو اةوةي من صياغةم كردؤتةوة بيخوَيننةوةش بةآلم فةقةرةي اةخري هي جةزااي و اةوشتانةش بةر ةاي من 
دةمج بكرَيتش حةز اةكةم ر ةاي ليذنةي ياسايين  11فياريةن دةمج نةكرَيت و جيايةش بؤية لةطةَل ماددةي 

 .سوثا وةرطرنش اةوة دةبَيتة حةَلَيكي دروستش 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكايةش رةايتانش فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خؤي من ناَلَيس ايقرتاحةكةي كاك عبدالسالم لةجَيطاي خؤي نيةش بةآلم اَيمة اةطةر بةوزووحي ب ينة ناو اةو 

زؤر بةوازحي دَيت و شةفا  دةبَيتش هةموو خةَلكَيك لَيي تَيدةطاتش (2و8)مةوزوعانةش بةر اس  دةجمةكةي 
ض دةمج بكرَيتش هيَ ماناَيك نيةش لةيةك ماددةدا بنش ضونكة (11و12)اةواني تر ض لةماددةي سةربةخؤ بَيت 

آلم يةكَيكيان مةسيوليةتي مةدةنيةش اةوي تريشيان مةسيوليةتي جةزاايةش بؤية هيَ موشكيريةيةكمان نيةش بة
 .اَيمة ثَيمان باشة بةو شَيوةية زؤر زؤر ر وونرتة و وازحرتةش ديار ترش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة ر ؤذانش فةرموو
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤية ناتوانل دةجميان  12ماددةي با  لةضةند حاَلةتَيك دةكاتش كةجياوازة لةطةَل ( 2و8)سةبارةت بةماددةي

ياخود زيان بةضةند ( اعالل شاتم  و النااق و اتداب العامة)با  لةضةند حاَلةتَيك دةكات  12بكةينش ماددةي 
با  لةوة دةكاتش ايتاري قانوني خؤثيشاندانش اةو شتانةي كة ( 2و8)اليةن وكةسانَيك بطاتش بةآلم ماددةي 

ةو ر ةزامةندي لةسةر كراوةش تةجاوزيان كردش اةوةي كة دةسةآلتي ثَيداونش يان لةداواكةيان داوايان كردوو
مؤَلةتةكةي ثَيداونش اةو اةمري كرد كةبآلوةي ثَيبكةنش بة  بآلوةيان ثَينةكردش ض ر َيكارَيك وةردةطريَيتش 

 .ا لةطةَل اةو دوو ماددةية دةمج بكةينش سوث 12لةبةر اةوة دوو حاَلةتي جياوازةش ناتوانل 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بوون بةماددةي حةوت لة اةصرَيي ثر ؤذةكةش اَيستا ااخر صياغة خبوَيننةوة بَيزةمحةتش ( 2و8)بةر َيزان اَيستا
 .فةرموو

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ات جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد الوق  احملدد هل :اوًت

املظااير   اتةاي القانون  احملدد  اوزللوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة جت :ثانياًًً
 .هلا او عروجها ل  ايدافها او الزمان وامل ان احملدد   هلا

 .تجيوز اجراء املاايرة يف دوي العبادة: ثالنًا
 :فر ق املاايرة  ظخذ اتجراءات الظاليةيف غالة يف  املظاايرون اوامر  : ياشعًا

 .الرش خبراةيم املياه غس  اتغوال -1
 .اسظخداق املواد املسيلة للدموو او الوسائس اتعرى املظاغة -0

 .اختاذ اتجراءات القانونية ضدة من د الكغ   -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروانش فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
ضؤن دور الابادة ايقرتاح كراش لةاليةن هةندَي لة اةنداماني ثةرلةمانش بةهةمان شَيوة شوَيين ترين ايقرتاح 
كراوةش جا اةوةتا يان هيَ شوَينَيكيان داخَل نةكةينش يان اةوةتا اةواني ترين دابنَيلش اةطةر داخرَيي بكةين 

 .ةنطدانةوة بةر اس ش بؤية دةبَي يةكال بكرَيتةوةش سوثا دةبَيت بةنيسبةت هةردووال خبرَيـتة د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك زاناش فةرموو
 :محةكريس يؤوفزانا . بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة هةموو ثةرلةمانتاران كةقسةمان كردش تةنها لةسةر ماددةي هةشت قسةمان كردووةش اةطةر وابَيت 

ش قسة بكةينش بؤية تكا دةكةم اَيمة جارَي با ماددةي هةشت 2امان بدةيتةوة لةسةر ماددةي دةبَي ر َيط
ش بؤ دةجمةكةش اَيمة دةنطمان لةسةر داوة هيَ موشكيريةيةكمان 2تةواو بكةين دوايي دةضينة سةر ماددةي 

يان كؤمةَلَيك . والالرش خبراةيم املياه غس  اتغ -1خوَيندراوةتةوة  2نيةش بةآلم اَيمة اَيستا ماددةي 
وةساايريي تر با  كراوةش هيَ ثةرلةمانتارَيك لةسةر اةم تةوةرة قسةي نةكردووةش بؤية هيوادارم طفتوطؤ 

وةكو خؤي بةردةوام بَيتش لةسةر نؤش بةردةوام بَيتش دوايي اَيمة خؤمان لَيرة  8لةسةر ماددةي 
 .غةمان دةبَيتش زؤر سوثا بر يارمانداوة كة دةجمي دةكةينش بؤية تةنها موشكيريةي صيا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك محة سةعيدش فةرموو
 :بةر َيز محةسايد محةعريي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: ش بكةينش خؤي دةجمةكة تةواو بووةش دووةم2من اةو موالحةزةيةم هةية كة قسة لةسةر ماددةي : يةكةم
زياد  (طرفنيال فاق شني تاذا    سظج  السلطات وان ا)كردش  اَيمة ضةند ثةرلةمانتارَيك ايقرتاحي اةوةمان

 3كة ش بةآلم اةو ماددةكةي وةكو خؤي خوَيندةوةش يةعين اةبَي اةوةش خباتة دةنطةوةش ضونكة لة  4لة 
ت جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد الوق   :اوًت)كة  زياتر داواي كردووة كة فةقةرةي يةكةم البربَيتش 

لةفةقةرةي دووشدا وةزيرو سةرؤكي يةكةي ايداري بؤي هةية تةفريقي خؤثيشاندان بكاتش ( .دد هلااحمل
كةي؟ش كاتَي كة لة ايتاري عام و غايةي خؤي دةرضَيت و ايستييابة نةبووش اةوة طرنطةش كة نابَي وةكو 

و جامياات هةر  خؤي خبوَينرَيتةوةش هةروةها ضةند كةسَيكين داوايان كرد كة دور الابادة و مدار 
 .نةمَييَنش اةوةش تةسنية كراوةش ثَيس واية اةو سَي شتة زؤر طرنطن اةبَي البربَينش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان موناقةشة نةكردووة لةناو 2اَيستا وةكو اةو ثَيشنيارةي كة كاك زانا كرديش دةقيق واية اَيمة ماددةي 
ينة خوارةوة اةوةي موناقةشةمان كردووة دةنطي لةسةر دةدةينش ثةرلةمانش بؤية فةقةرةش فةقةرة دَي

 .اةواني ترين لةثاش ايسرتاحةت دووبارة بةردةوام دةبل لةسةريش فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةران ثَيشكةشيان كردش بةنيسبةت فةقةرةي يةكةم لةماددةي هةشتةمش ثَيشنيارَيك هةية كاك محة سةعيد و براد

دةَلَين ثَيويستة خؤثيشاندان بةردةوام بَيت هةتاكو داواكاري خؤثيشاندةران جَيبةجَي دةبَيتش اَيمة وةكو ضوار 
ليذنة لةسةر دةقي ثر ؤذةكة موتةفيق بووين هيَ موالحةزةمان نةبووةش اةو ثَيشنيارةي كاك محة سايد و 
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ثةرلةمانش بداتة دةنطدان اايا وةكو خؤي مبَينَيتةوة يان اةو ثَيشنيارة برادةران تازةيةش ثَيويستة سةرؤكايةتي 
 .سةر بطرَيتش اةوة خبرَيتة دةنطةوةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة ثةريهانش فةرموو
 :ثةريهان حممد قبالي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كات دياري نةكرَيت لةماددةكةدا وةكو دكتؤر زانا باسي كردش وتي تا وابزامن ثَيشنيارةكة وا هاتبووش كة مةسةلةي 

 .اةو كاتةي كة داواكارييةكةيان جَيبةجَي دةكرَيتش يان جوابيان  بدرَيتةوةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خاوةني داواكاريي تكاية داواكارييةكةتان بة نووسل بنَيرنش كاك زاناش فةرموو
 :محةكريس يوؤف زانا. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة كةدةَلَيل با كات البربَيتش ماناي وا نية برَيَيل تا داواكارييةكةيان جَيبةجَي دةكرَيتش يةعين كة دةَلَيت 
وةآلم دةدرَينةوةش وةآلمدانةوةكة ضية؟ش تؤ ثين وةخت ليذنةيةكت دروست كردووةش لة سَي كة  بؤ ثَينج 

ةش اةم ليذنةية يةك دونيا مةرجت لةسةر فةرز كردووةش اةبَيت اةم شتانةت تَيدا هةبَيتش اةي كة  ثَيكهاتوو
خؤ اةتوانَيت اةوين تةنسيقَيكي لةطةَلدا بكات و برَيَيت كاكة طيان داخوازييةكانتان الي اَيمةية بةدَلنياييةوة 

ييباري مةكة برَيَييت تا سةعات اةوةندة بةدواداضووني بؤ اةكةينش بة  اةَلَيل كاتي تَيدا نةبَيت يةعين تؤ ا
ر َيثَيوان بكةيت اةوة مةتاَليبةكةيةش يان برَيَيت ايال اةبَيت اييابةت هةبَيت بؤ داواكارييةكامن ر ةنطة 

 .ايستييابةكة ماوةيةكي دوور تر بَيتش بةآلم بةالني كةمي برَيَيت وةآلمَيك هةيةش نةك داواكارييةكانش سوثا 
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .سؤزان خانش فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داواكردني البردني كاتةكة زؤر ناياساييةش لةبةر اةوةي لةماددةي سَييةم اَيمة دةنطمان بؤداش اةَلَيت كاتَي 
مان واملكان الناية وحتديد مسارها و الز)كة تةقد ي مؤَلةت دةكةنش بؤ اةوةي خؤثيشاندان بكةنش 

ش زةمةنةكة دةَلَيتش اةَلَيت من اةم ر َيثَيوانة اةمر ؤ لةسةرعات يةكي نيوةر ؤ تا ثَينيي اَيوارة (احملددين
بةردةوام دةبَيتش لة نوقتةي اةلفةوة بؤ نوقتةي باش مةبةستةكةمشان اةمةيةش ايرت لةدواي ثَينيةوة 

ناتوانل شتَيك بكةين كة موخالفي نةصي اةو ماددةية  ناتوانَي هةرمبَينَيتةوةش بؤية اَيمة دةنطمان بؤداش
 .بَيتش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دانيشتنةكةمان دةست  5بةر َيزان اَيستا دانيشتنةكةمان دوا دةخةين تا ثاش ايسرتاحةتش سةعات 
ي شةو 12ا سةعات ثَيدةكاتةوةش اةمر ؤ بةردةوام دةبل و اةم ثر ؤذةية تةواو دةكةينش اينيا خوا دةكات ت

 .دةكاتش خوا ااطادارتان بَيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
  بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ي (11)اَيســـتاش بـــةردةوام دةبــل لةســـةر دانيشــتنةكةمانش دانيشـــتين ذمـــارة  بــةناوي طـــةلي كوردســتانش   
اييش نـاوخؤش مـايف مـرؤظش كؤمـةَلطاي مـةدةني دةكـةمش كـةرةم        ش ايستا دوا لة ليذنـةي ياسـ  3/11/0212رؤذي

 .بكةن بَينة شوَيين خؤيانش فةرموو بةردةوام بن لةسةر ايشةكةتان
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ش وا ر َيـك  دوَيين طةيشتبووينة ماددةي هةشتةمش دواي اـةوةي كـة ضـةندين طفتوطـؤ لةسـةر اـةم ماددةيـةكرا       
كةوتل كةماددةي هةشت و نؤ بكريت بةيةك ماددةو دةمج بكرَيتش بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوةش كةاَيستا بؤ 

 :بةر َيزتاني دةخوَينمةوة
 :املادة النامنة

 .ت جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد الوق  احملدد هلا: اوًت
ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة عروجها ل  اتةاي العاق للغا ة او الوق  للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  : ثانيًا

 .احملدد هلا
اذا وجدت اجهزة الكرةة  عوشة يف  فر ق املظاباير   ي بم الطلب  مبنهم وا براييم للب  ذلبك حيبق هلبا          : ثالنًا

 :اختاذ اتجراءات الظالية

 .الرش خبراةيم املياه غس  اتغوال   -1
 .املسيلة للدموو او الوسائس ا ا ة اتعرى ذات الطاشع املدن  شظفر ق املاايراتاسظخداق املواد  -0
 .القب  لل  من د الكغ  اثناء املاايرة واختاذ اتجراءات القانونية حبقهم  -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش تكاية بةكورين بيخوَيننةوةش فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
 :ماددةي هةشتةم و نؤيةم كة دةبَيت بةيةك ماددةش بةم شَيوةية

 :ماددةا هةشتةم

 .نابَى خؤثَيشاندان تا دواا كاتى ديارا كراوا بةردةوام بَيت: يةكةم
وةزيـر يـا سـةرؤكى يةكـةا كـارطَير ا بـؤا هةيـة فـةرمان بـدات بـة بآلوبوونـةوةا خؤثَيشـاندان لـة              : دووةم

دا كـة لـة ضوارضـَيوةا طشـتى اـةو ااماجنـةا بـؤا دانـراوة يـا اـةو كاتـةا بـؤا دةستنيشـان كـراوة               حاَلةتَيكـ 
 .دةرضوو

اةطةر دةزطاكانى ثؤلير بآلوةثَيكردنى خؤثَيشاندانةكة بة كارَيكى طران زانى هةرضةندة داواشـيان  : سَييةم
 :ةرلَيكرا و سوور بوون لةسةرا بؤيان هةية اةم ر َيكارانةا خوارةوة بطرنةب

 . ر شاندن بة بؤر ا ااو بة ثَيى حالةتةكة -1
ــؤ             -0 ــةبَى ب ــةدةنى ه ــَيوةيةكى م ــة ش ــر ك ــةتى ت ــؤا تايب ــان ه ــن ي ــك ر ذَي ــاددةا فرمَيس ــانى م ــة كارهَين ب

 .بآلوةثَيكردنى خؤ ثَيشاندانةكان
 .ةرامبةريانطرتنى اةوانةا طَيرةشَيوَينى لةكاتى خؤثَيشاندان دةكةنش لةطةَل وةرطرتنى ر َيكارا ياسايى ب -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي مايف مرؤظش اَيوة ر ةايتان بةرامبةر بةو دةمج كردنة ضية؟ فةرموون
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيطومان اَيمةشش لةطةَل اـةوةداين كـة اـةو دوو ماددةيـة يـةكبخرَيتش بـةآلم ثَيشـرت ر ةاـي خؤمـان دةربـر يش           
اةطةر بكرَيت بؤ بآلوة ثَيكردني خؤثيشاندةران ثر  بة ر َيكخةراني خؤثيشاندانةكة بكرَيـتش يـان بةر اوَيـذ    
بَيتش ضونكة لةر استيدا خؤمـان دةزانـل هةميشـةش ر َيكخـةراني اـةو خؤثيشـاندان و مـانطرتن و ر َيثَيوانانـةش         

دةنيش كةهــةرة ســيماي د وكراســيةتي اــةم ر َيكخــةرةكانيان بةشــَيك اــةبن لــة ر َيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــة
ــةش          ــة اةم ــراوةش ك ــوانرت ك ــارا ج ــدارييةكي ك ــةوة بةبةش ــةر َيطاي اةوان ــَيل ل ــةتوانل برَي ــة ا ــةي اَيم هةرَيم
مةترَيةبَيكة لة مةترَيةبةكاني ر َيكخراوةكاني كؤمةَلي مةدةنيش هةروةها ثَيشرتين اامـاذةم ثَيكـرد كـة لةهؤيـة     

زؤر تةركيز كراوةتة سةرش ر َيز طرتن لةو بنةما مةدةني و د وكراسـيانةش بؤيـة    ثَيويستيةكاني اةم ياسايةدا
اةكرَي لةم بر طةيةدا بؤ بآلوة ثَيكردني خؤثيشاندةران ر اوَيـذ هةبَيــت لـةنَيوان اليـةني ثةيوةنديـدارش واتـة       

 .يةكة ايدارييةكان و ر َيكخةراني خؤثيشاندانةكةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كؤمةَلطاي مةدةني ر اي خؤتان تكاية
 :بةرِ َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ايمةش لةطةَل دةجمي هةردوو ماددةينش وةكو اةو شَيوةي كة ليذنةي ياسايي خوَينديةوةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر اةم ماددةية قسـة بكـات تكايـةش بـا نـاوي خـؤي برَيَيـتش        بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان اةوةي دةيةوَيت لةسة
 .فةرموو كاك دكتؤر زاناش نوقتةي نيزامي هةية

 :محة كريس يؤوفزانا . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــدا      نــازامن اَيمــة مــاددةي هةشــتمان يــةكاليي نــةكردةوة بةتــةواوةتي لــةكاتي خــؤيش اَيســتا اةمةشــي لةطةَل
دوايي هةمووي بةيةكةوة دةخرَيتـة دةنطـدانش ضـونكة اةبوايـة يـةكالييمان بكردايةتـةوة       موناقةشة بكرَيت 

ماددةي هةشتةمش ثاشان ومتان دوايي يةكيان دةخةينـةوةش بـة  موناقةشـة كـراوةش تـةنها دةنطدانةكـةو اـةو        
ش دوايـي  ر ةايةي كة ثشتيطري لَي بكات و اةوةشي كة دذي بَيتش ماوة بؤ مةوزوعي كات ثاشـان يـةك بطرَيـت   

 .اةوةي تر موناقةشة بكرَيتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر دروستةش بةحةقيقةت اَيمة وا ايتيفاقمان كردش بـة  اـةم ماددةيـة هـةردووكيان لةيـةك دران و بـوون       
بةيةك ماددةش بةدةنطدانش ماددةي هةشتةم يةك و دووش هاتة سةر اةوةي كة دوو بةر َيز ديفاعي لَي بكـات و  
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ووش دذي بَيتش اينيا خبرَيتة دةنطدانةوةوةش ثاشان ب ينة سةر ماددةي نؤيةمش بَي اـةوةي مـاددةي نؤيـةم    د
 .ايزافةو كةمي اةبَيتش كاك عبدالسالم نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو(3و 0و 1)بَينل خاَلةكاني 

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــدا بب  ــة بر يارمان ــةماوةش       ك ــيان ن ــة هي  ــة كؤنةك ــة نؤي ــةو ن ــتة كؤنةك ــة هةش ــتا ن ــاددةي اَيس ــةكش م ــت بةي َي

بةتةسةوري من اةو صياغة تازةي ماددةي هةشـتة يـان نؤيـةش موناقةشـة بكـةينش اـةو كاتـة مـةجال هةيـةش          
 .هةمووي ثَيكةوة موناقةشة بكةينش ضونكة هةشت و نؤ نةماوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةك ماددةيـة بـة  فةقـةرةش فةقـةرةش هةيـة يةكـةم و دووةم لـةماددةي هةشـتةم هةيـةش          قسةكةت دروستةش 
لةماددةي نؤيةمين يةكش دووش سَي هةيةش اَيستا يةك و دووةكة اةكةين بؤ اـةوةي ايشـةكة تَيكـةل نـةبَيت     

نةوة بـةو  اةوة موناقةشة اةكةينش ثاشانش دوايي اةواني ترينش اَيستا ليذنةي ياسايي يةكةم و دووةم خبوَين
صياغةي كة اَيستا خوَيندتانةوة تا دوو بةر َيز قسةي لةسةر بكات و لةطةَلي بَيت و دووش دذي بَيـت ثاشـان   

 بيخةينة دةنطدانةوةش فةرموون
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة النامنة

 .لوق  احملدد هلات جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد ا: اوًت
 
 
 

 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا دوو بةر َيز كة تةايدي اةكةن با قسةي لةسةر بكةنش دوايـن دوو بـةر َيز كـة دذيـن بـا قسـةي لةسـةر        
اَيستا كَي ديفاعي لَيدةكات وةك اةوةي كـة لـة ر اثـؤرتي    ( كاك عومةر عبدالازيزش كاك كاردؤ) بكةنش دذةكان

 .ش كاك عومةرش فةرموو(سؤزان شها ش شوان كريس) هاوبةش هاتووةش 
 :شهاء الد  بةر َيز عمر عبدالازيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة اةم قؤناغةمان تَيثةر اند لةم ماددةيةش دووش سَيش موقتةرةحين نَيردراش تةسنيةشي لةسةر كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي كةالب َيتش اةمة خاَلي يةكةمةش ثاشان دةخيةينة دةنطدانـةوةش ضـونكة   تكايةش تكايةش اَيستا ديفاعي لَيدةكة
 .موناقةشةيةكي دوور ودرَيذي لةسةر كراش اَيستا طةر ثَيت باش نية ااوا بَيت اةوة ر ةاي خؤت بدةش فةرموو
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 :شهاء الد  بةر َيز عمر عبدالازيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ويشــمان نووســيش بر طــةي يةكــةم لــةماددةي هةشــتةمش ايشــكالةكةي   جــةنابتان صينةيةكيشــتان داوا كــرد اة

اةوةيةش شتَيكي عةمةلي بهَينينة بةرضـاومانش اَيمـة مؤَلـةت دةدةيـن بةكؤمـةَلَيك خـةَلكش يـان حزبَيـك يـان          
جيهةتَيك يان ضةند هاووآلتيةك سةعات هةش  بةياني تا شةشي اَيوارة ر َيثيـوان يـان خؤثيشـاندان بكـةنش     

مةسيولل دَينش جيهةتي مةعين دَيـتش ايسـتالمي تةَلـةبات دةكـات و تـةواوش بؤضـي اَيمـة         12 و 2سةعاتي 
شعد اسبظالق الطلببات مب     )مةجبور بل تا اَيوارة اةم ر َيثَيوانة هةبَيتش دةبَيت لَيرة قةيدَيك دابنَيل برَيَيل 

بَيت قةيدَيكي تَيدا بَيتش داواتان كرد اة (شعد اسظجاشة السلطات املعنية للمظااير  ) ان ( قبس اجلهات املعنية
ت جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ) جةنابتان قةيديشمان بؤ ناردنش لةبةر اةوة من ثَيس باشة بةم شَيوةية بَيتش

اةطـةر اةمـةتان ثـَي قورسـة اـةوة      ( ما شعد الوق  احملدد هلا اذا مت  اسظجاشة املظاباير   مب  قببس السبلطات    
اذا مت اسبظالق ةلببات   ) اةوةية برَيـَيل ( اضعف اتميان) ودي تةحقيقةش بةالني كةمةوةايستييابة بةماناي وع

ــةوةو       (املظابباير   مبب  قبببس السببلطات   ــوا  نةدرَيت ــةوة ج ـــتش ا ــةروا نابَي ــة ه ــةوَيت اَيم ــتَيكي ا ــةعين ش ي
َي لةوَيداش ايستالمين نةكرَيتش تؤش لةوال وتووتة اةبَي دواي كاتةكة نةبَيتش بةمة مايف اةو خةَلكة اةفةوت

 .من هةر اةو تَيبينيةم هةية لةسةريش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كاردؤش فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو هاوكارم كاك عومةر قسةي لةسةر كردش كـاتَي تـؤ لةثَيناسـةي خؤثيشـاندان باسـي اـةوةت كـردووة كـة         
ةبةستَيكي دياريكراوةو ااماجنَيكي دياري كراوةش كاتي دةستثَيكردني ديارةش ايرت كاتَي اةم خةَلكـة  اةمة بؤ م

دَيتة بةردةمي اةو شوَينةي كـة داواكـاري لـَي هةيـةش اةطـةر داواكارييةكـةي وةآلم نةدرَيتـةوةش بـا برَيـَيل بـؤ           
ــةو دةســـ       ــةَل اـ ــةرش لةطـ ــةي ر َيكخـ ــوون ليذنـ ــة طفتوطؤبـ ــةوتش لـ ــةعاتَيك دواكـ ــدي  سـ ــة ثةيوةنـ تةآلتةي كـ

بةكَيشــةكةيانةوة هةيــةش اايــا كــاتَي كــةوةآلميان نةدراوةتــةوةش ايســتييابة نــةبووةش اةوكاتــة دَيــت تــةفريقي 
خؤثيشاندان دةكاتش يةعين داناني اةم هةموو كؤت وبةندةش بةر اس  اةم ياساية خؤي بؤاةوة ر َيكدةخرَيت 

اازاد بَيت بةشَيوةيةكي ياسايي داواي داواكـاري خـؤي بكـاتش     تا زةمينةيةكي باشرت ر َيكبخات بؤاةوةي خةَلك
بةشَيوةيةكي شارستانيش بةآلم اةم هـةموو كـؤت وبةندانـة كةلـةماددةكان دَيـتش يـةعين طةيشـتوومةتة اـةو         
قةناعةتةي كة دةركردني اةو ياساية دةبَيتة كؤس  لةبةردةم خؤثيشاندةران بؤ هةر داواكارييةكي زؤر زؤر 

ر ؤذانةيانش لةبةر اةوة تؤ لَيرةدا كة كاتـت ديـاري كـردووةش ااماجنـت ديـاري كـردووةش ر َيكخـةر         ااسايي ذياني
دياري كراوةش ر ةنطة برَيَيل ضؤن اليةني ثةيوةنديدار اةتوانَي اةو داواكاريية جَيبـةجَي بكـات؟ش اَيمـة نـاَلَين     

ــةم وةآلم وةرطرتنةوة    ــةوةش اـ ــا وةآلم وةربطرنـ ــةآلم بـ ــاتش بـ ــةجَيي بكـ ــي   جَيبـ ــةفريق كردنـ ــةماناي تـ ــة بـ يـ
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خؤثيشاندانةكةية يان بةماناي نةماني خؤثيشاندانةكةيةش ثيشس واية هيَ ثَيويسـت ناكـات بـةردةوام بَيـتش     
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة ااو نةك بة خةرتوومةكةش سوثا ش ر َيزدار سؤزان شها ش فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
هةَلبةتة كةباسي خؤثيشاندان دةكرَيت اَيمة هةر بةو ضـاوة سـةيري دةكـةينش كـة دذةو لةنار ةزاييايـةو لـةو       
حاَلةتانةدايةش زؤرجارين هةيةش خةَلك ثةنا دةباتة بةر اةو ضاالكية مةدةنيةش اةو ر َيثَيوانـة دةكـاتش مـةرج    

مـةوقيفَيك اـةلَََيت مـن اـةو مةوقيفـةي بـؤ        نية وةآلمي دةسـت بكـةوَيتش لـة دذي مـةوقيفَيكش هـةر لـةدذي      
منوونة فآلن وآلمت بةدَل نيةش بةرامبةر بة هاووآلتيةكانيش لةوَيـدا تةَلـةبات تةسـرييمي كـَي دةكرَيـتش وةآلم و      
مفاوةزة لةبةيين كَي و كَيدا دةكرَيت؟ش اةي تؤ ضؤن حةدَيك دابنَييت بؤ اةوةي ايرت هةر بـةردةوام نـةبَيت   

ن اةوةتا من ر ةايس اةوةيةش اةطةر هـاتو عيالقـةي هـةبوو بةسـةر داواكـاري هاووآلتيانـةوةش       اةو حاَلةتة؟ش يا
ــةني        ــةوةي الي ــؤ ا ــةعين ب ــةيان ي ــي تةَلةباتةك ــتالم كردن ــةتي ايس ــةدامش لةحاَل ــةو برادةران ــةَل ا ــين لةط من

ي هاووآلتيانةوة دووةمين فَير بكةين بؤ اةوةي اةوةندةش ر َيز بطرَيت لةو ضاالكية مةدةنيةش يةكسةر بةدةم
ــةجَي       ــي جَيب ــت؟ش وة ض ــةجَي دةكرَي ــي جَيب ــية؟ش ض ــةيان ض ــَي داواكارييةك ــتش بزان ــتيان بَي ــَيتشطوَي بيس ب 
ناكرَيت؟ش بةآلم اةو حاَلةتانةي كةهةية بؤ تةنديدش من خؤثيشاندان دةكةم بؤ تةنديـد لـةدذي مـةوقيفَيكش    

هـةر لةسـةر جـادةش دةمَينمـةوةش اـةي كـَي اـةم        وةآلم لةكَي وةربطرمش حةزين ناكـةم بر ؤمـةوة بـؤ ماَلـةوة     
مةوزوعة حةسس بكات؟ش بؤية اةمة اةبَيت بةشَيوازَيك دابر َيذرَيت كة اةو حاَلةتانةش بطرَيتةوةش بؤ اةوةي 

 .اَيمة بتوانل بةشَيوةيةكي شارستاني مومارةسةي اةم مافةي خؤمان بكةينش زؤر سوثا 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زدار شوان كريسش فةرمووسوثا ش ر َي
 :بةر َيز شوان عبدالكريس جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر اةوةي اَيمة لةثَيناسةكاندا لـةماددةي يةكـةمش بر طـةي سـَييةمش لـة ثَيناسـةي خؤثيشـاندان اـةوةمان         :يةكةم

ةمان كاتدا لـةماددةي ضـوارةم   وتووةش كة دةبَيت بؤ ماوةيةكي دياري كراو بَيتش لة كؤتايي بر طةكةداش دووةمش لةه
لة بر طةي سَييةمش اةوةمشان تةسبيت كردووةش كة دةبَيت اليةني ثةيوةنديدارش جيهـاتي مـةعين وةآلمـي هـةبَيت     
بؤ داواكارييـةكاني رَيكخـةراني خؤثيشـاندانةكةش يـان خؤثيشـاندةرانش لةبـةر اـةوة بـةفياريي دةبَيــتش وةختةكـة           

راوي خؤيــدا بةتايبــةتي اــةوة هــةم لــة ثَيناســةكةدا هــاتووة و هــةم لــة    ديــاري كــراو بَيــتش لــةوةخ  ديــاري كــ  
داواكارييةكانين وةر دةطريَيتش دةبَي وةآلميشي هةبَيتش اةو مافةشيان ثارَيزراوةش لةبةراةوةي مةسةلةي يةكةم 
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َيوسـيتة هةبَيــتش   وةكو خؤي مبَينَيتـةوةش وة ث ( ت جيوز ان  سظمر املاايرة اىل ما شعد الوق  احملدد هلا)كة دةَلَيت
 .زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تجيبوز ان  سبظمر   : )سوثا ش تةواو بوو بةر َيزان ايستا اةو ثَيشـنيارةي كـةهاتش دوو ثَيشـنيار هـةبووش يـةكَيكيان     
وايـان  ضـةند بـةر َيزَيك دا  : اةوة لة ثـر ٍِؤذة هاوبةشـةكةدا هـاتووةش دووةمـين    (املاايرة اىل ما شعد الوق  احملدد هلا

اــةوة ، ( نظهبب  املاببايرة شظسببظالق يسببالة املظابباير   مبب  قبببس اجلهببة املعنيببة او انظهبباء الوقبب  احملببدد هلببا  )كــردش 
 .بةديريةكةية دةخيةينة دةنطدانةوةش كاك عةوني فةرموو

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

لةماددةي ضوارةم دةنطمان بـؤداش صـياغةكةي بـةو شـَيوةية     اةو بابةتة موعالةجة كراوةش لةفةقةرةي سَييةم 
مطال  املظااير   شعد  الو ها ثم اتجظماو مع اللجنة إلجياد احللول لل  اجلهات املعنية اعذ )تةسبيت بووش 

 (.املناسبة هلا عالل فرتة زمنية مناسبة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اـةم  : هةية اَيمة قسةمان لةسةر كردش بؤ دةنطدانة يـةكَيكيان زؤر سوثا ش اةمة زؤر ر وونةش دوو موقتةرةح 
موقتةرةحةية كةهاتووة بؤ اةوةي خؤثيشاندةرين بة عةمدي خـؤي تـةاخري نـةكاتش تـا شـتةكةي تةسـرييس       
نــةكاتش بؤيــة اةطــةر حــازري بكــاتش تةســرييمي بكــات لةبــةر كاتةكــةش موقتةرةحةكــةش بــةم شــَيوةيةش اةمــة  

 نظه  املاايرة شظسبظالق  )دةنطدانةوةش دةنطي نةهَينا اةصرَيةكة قبوَل دةكرَيـت موقتةرةحي بةديرية اةخيةينة
اَيسـتا كَيـي لةطةَلدايـة تكايـة بادةسـ       ، (يسالة املظااير   م  قبس اجلهة املعنية او انظهباء الوقب  احملبدد هلبا    

ينَيـرنش ليذنـةي نـاوخؤ    برَيند بكات؟ش فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ش اَيستا تكاية موقتةرةحةكةتان بنووسن وب
 .موقتةرةحةكةتان خبوَيننةوةش فةرموون

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا دووكة  قسةيان لةسةر كردش سؤزان خان و كاك شـوان ثشـتطرييان لـة اةصـرَيي ر اثؤرتةكـة كـردش كـاك        
رَيتة دةنطدانةوة بزانل كامةيان دةن  دةهَينَيـتش  كاردؤ وكاك عومةرين دذي بوونش اةبَي اةو دوو ر اية خب

 .موقتةرةحةكةش كةلةاةصرَيي ياساكة هاتووة يان اةوةي كة اةوان دذي وةستان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببورةش اةوةي اـةوان كـة دذي بـوون بؤمـان خبوَينـةرةوة تـا بيخةينـة دةنطـةوةش بـةر َيزان ثَيشـنيارَيك هةيـة كـة             
ش موقتـةرةحَيك هةيـة كـة دةَلَيـت     (ت جيوز ان  سظمر املابايرة اىل مبا شعبد الوقب  احملبدد هلبا      : اوًت)بر طةي يةكةم 

كــة  لةطــةَل اةوةدايــة كــة الب ــَيتش   36اةمــة الب ــَيتش اَيســتا كَيــي لةطةَلدايــة بادةســ  برَينــد بكــات تكايــة؟ش   
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ي لةطةَلدايـة كةمبَينَيتـةوةش اـةوة ايرينـا     كةس 35فةرموون اَيستا كَي لةطةَل اةوةداية كة وةك خؤي مبَينَيتةوة؟ش 
 .بووش بؤ دووةم تكاية

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دووةم كة دةبَيتة بر طةي يةكةمش ضونكة يةكةم نةما
 :املادة النامنة

روجها ل  اتةاي العاق للغا ة او الوق  للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة ع: اوًت
 .احملدد هلا

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةزير يـا سـةرؤكى يةكـةا كـارطَير ا بـؤا هةيـة فـةرمان بـدات بـة بآلوبوونـةوةا خؤثَيشـاندان لـة             : يةكةم

يـا اـةو كاتـةا بـؤا دةستنيشـان كـراوة       حاَلةتَيكـدا كـة لـة ضوارضـَيوةا طشـتى اـةو ااماجنـةا بـؤا دانـراوة          
 .دةرضوو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ناوخؤ فةرموون
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة لةطةَل اةصرَيي ماددةكةين كة ضؤن هاتووة وابَيتش بـةآلم ثَيشـنيارَيك لةاليـةن مـايف مرؤظـةوة كـراش كـة        

 .وَيذ لةطةَل رَيكخةراني خؤثيشاندان اَيمةش ثشتيواني لَيدةكةينش سوثا دةَلَيت بةر ا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي مايف مرؤظش فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثشتطريي بؤضوونةكةي كاك ايسماعيل لة ليذنةي ناوخؤ دةكةمش زؤر سوثا 

 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةنيش فةرموو
 :بةرِ َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو بةيانين اَيمة بامسان كردش ومتان ماددةي سَييةم بر طةي دووةم كةداواي وةرطرتين مؤَلةت كرابـووش اةطـةر   
 .كاتيشي بؤ ايزافة بكرَيت اةوة بةر اي اَيمة باشرتةش سوثا 
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 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

صياغةي هةر ضوار ليذنةكة كة لَيرةن نوَينةرتانش لةطـةَل اـةو ايزافانـة حازريـان بكـةنش اَيسـتا دوو بـةر َيز كـة         
لةطةَليـدا بَيــت و دوو بـةر َيزين كــة دذي بَيـت بــا قسـة بكــةنش اـةو بةر َيزانــةي كةدةيانـةوَيت صــينةي ليذنــةي       

َي بكاتش دوو بةر َيزين دذي بَيتش تا بيخةينة دةنطدانةوةش كَي دذيةتي موشتةرةك كة حازريان كردووة ديفاعي ل
 .بادةست برَيند بكاتش كوَيستان خان نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نل صينةكة ضية؟ش سوثا ؟بة  با صينة موشتةرةكةكة خبوَيننةوة اةوكاتة ر ةاي خؤمان بدةينش هَيشتا نازا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةونيش فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اةو صياغةيةش كة بة هاوبةشي ليذنةكان دانراوةش تا عةرزي اةنداماني ثةرلةمان بكرَيتش اةمةية

مر شظفر ق املاايرة يف غالة عروجها ل  ايدافها او الوق  احملبدد هلبا   للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظ: اوًت
 .شعد الظكاوي مع اللجنة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية دووبارة بة وازحي بيخوَيننةوة تا هةمووي طوَييان لَيبَيتش فةرموو
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ةاملادة النامن
للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة عروجها ل  ايدافها او الوق  احملبدد هلبا   : اوًت

 .شعد الظكاوي مع اللجنة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا كَيي لةطةَلداية با دووكة  ديفاعي لَيبكةنش دوو كةسين دذي قسة بكةنش دوو بةر َيز كة بةو 
كَي لةطةَل موقتةرةحةكةيةو ديفاعي ( كاك كاروان صاحل و كاك دكتؤر صباح) رةحة رازي نلشموقتة

 .كةسي تر نيةش كاك كاروانش فةرموو( ساالر حممود)لَيدةكات
 

 :بةر َيز كاروان صاحل امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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رةفـز كرايـةوةش اَيسـتا لـةخاَلي     ( دد هلـا الوقـت احملـ  )اَيمة لةماددةي هةشتةم لة بر طةي يةكةمش تـازة بـة دةنطـدان    
دووبارةكراوةتــةوةش مــن ثــَيس وايــة اــةوة هــيَ شــةرعيةتَيكي نــةماش ضــونكة ( الوقــت احملــدد هلــا)دووةم دووبــارةش 

اـةوة الب ـَيت وهـةروةها مةسـةلةي     ( الوقت احملدد هلا)بةدةنطدان اةو بر طةيةمان البردش بؤية ثَيشنيار دةكةم كة
ر اســ  لةهــةموو بر طــةكاني ثَيشــوو كــة داعــي نيــة لةســةري بر ؤينــةوةش اــةو ليذنــةي كــة   ليذنةكــةشش اَيمــة بة

خؤثيشاندانةكةي ر َيكخسـتووة اةوةنـدة بـَي اةهـةمَيتمان كـردووةش حـةق وايـة لَيـرة اةهـةمَيتَيكي بـدةييَنش بـؤ            
ش بـؤ اـةوةي  ر َيكخـةراني    اةوةي ر اوَيذي ثَيبكرَيتش ثرسي ثَيبكرَيتش اينيا كؤتايي بةخؤثيشاندانةكة بهَينـدرَيت 

خؤثيشــاندانة هةســت بكــةن كــة بةثرســي اــةوانش بــة ر اي اــةوان خؤثيشــاندانةكة كؤتــايي ثَيهــاتووةو دةســةآلت  
 .واليةني ثةيوةنديدار وةآلمي ثيََويس  خؤثيشانداني داوةتةوةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش دكتؤر صباحش فةرموو
 :جنيبصباح حممد . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر استيدا اةم بر طةية كة بةو شَيوةية صـياغة كـراش بـووني كـاتي ديـاريكراو لـةناو بر طةكـةداش نـةقزي غـةرةزي          
ياساكة اةكات بةتةواوةتيش يةعين تةنها اةوةندة بوترَيتش وةزير يان سةرؤكي يةكةي كارطَير ي اةتواني فةرمان 

خؤثيشاندةرانش اةطةر لةضوارضَيوةي طش  اامـاجني خؤثيشـاندانةكة دةرضـووش اـةطينا     بدات بة بآلوة ثَيكردني 
اةطةر مةسةلةي كات بةو شَيوةية مبَينَيتةوةش نةقزي غةرةز اةكاتش يةعين اةبَي فةزايةك و مةودايـةكي زيـاتر   

ؤية من ثَيشنيازي اةوة بدرَيـت بة خؤثيشاندةران كة بتوانن دَلنيا بن لةوةي كة مةبةستةكانيان هاتووةتة ديش ب
 .اةكةم كة اةو صياغةية باشة بة  مةسةلةي كاتةكةي لَي الببةنش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش كاك ساالرش فةرموو
 

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةت دةدرَيــت بـة اةجنامـداني اــةو   لةر اسـتيدا وةكـو ضـؤن ر َيكخســتين خؤثيشـاندانةكة يـان دواي اــةوةي كـة مؤلَـ       

ضاالكية مةدةنيةش بةرثرسيارَيتيةكة بةرثرسيارَيتيةكي دوواليةنةية بؤ طةيشنت بةاامانجش لةحاَلةتَيكداش اةطـةر  
لةضوارضَيوةو ااماجني خؤي دةرضووش اةكرَي هةر برَيَيل بةرثرسيارَي  كـؤنرتؤَلكردني اـةو دؤخـة ناااسـاييةش     

ضونكة ر َيكخةراني خؤثيشاندانةكة يان ر َيبةراني خؤثيشاندانةكة دةتوانن كاريطـةرييان   اةكرَي دوواليةنة بَيتش
بةسةر هةمووي يان بةشَيك لة خؤثيشاندةران هةبَيتش بتوانن دؤخةكة هَيور و هَيمن بكةنةوةش اـةوين بـةثَيي   

ثَيهَينــان بــةو ضــاالكية اــةو االيةتــةي كــة دواجــار يةكــة ايدارييــةكان بر يــاري لَيــدةدةنش بــؤ ضــؤنيةتي كؤتــايي  
مةدةنيــةش لةبــةر اــةوة اَيمــة ثَيشــرتين بر يارمانــداش كــة ر َيكخــةراني خؤثيشــاندانةكة يــان ليذنةكــةش كؤمــةَلَيك   
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بةرثرسيارَيتيان اةكةوَيتة اةستؤ لةم حاَلةدا بةتايبةتيش زؤر زؤر طرنطةش اةطةر لةحاَلةتي ترداش حزوري اـةوان  
دارييةكانش بؤ وةزيرش بؤ قاايمقاميةتش بؤ ناحيةش يان هـةر سـنوورَيكي ايـداري    بةهةند وةرنةطريابَي بؤ يةكة اي

جوطرايف كة خؤثيشانداني تَيدا دةكرَيتش اةكرَي دةست بةرن بؤ قوةي مةعنةوي ر َيكخةراني خؤثيشاندانةكة بؤ 
 .اةوةي اةو حاَلةتة ناااسايية كؤنرتؤَل بكرَيتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ا ش بةر َيزان اَيستا وازح بووش كاك عةوني ااخر صياغة خبوَيننةوةش تابيخةينة دةنطدانةوةش فةرموونسوث
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة النامنة

 .ها او الوق  احملدد هلاللوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة عروجها ل  ايداف: اوًت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان كَيي لةطةَلداية تكاية بادةس  برَيند بكات؟ش باشة كاك كاروان نوقتةي نيزامي هةيةش فةرموو
 :بةر َيز كاروان صاحل امحد
 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةفزكرايةوة( الوقت احملدد هلا) اَيستا وةك بؤ جةنابتامن ر وون كردةوةش لةخاَلي يةكةم بةدةن 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكايـة دانيشــةش اَيسـتا دةقةكــة دةخةينــة دةنطدانـةوةش اةطــةر دةنطـي نــةهَينا اــةو وةختـة الي دةبــةينش دانيشــة      
 .ماددةيةكي دانراوة اةتواني دةنطي بؤ نةدةيت تةواوش كوَيستان خانش فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو صينة تازةي كةاَيستا دكتؤرة ر ؤذان خوَيندييةوةش اةو ثَيشـنيارةي هـةردوو ليذنـةي نـاوخؤ و مـايف مرؤظـي       
 .تَيدا نةبووش يةعين وةكو اةوة صينةية نةبوو كة ثَيشرت خوَيندرايةوةش تشاورةكةي لَي دةرهَيندرابووش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يذنةي ياسايي تكاية اياادةي صياغةكةي بكةنةوةش بةر َيزان ديارة دواي نيوةر ؤية كـة  سـةري الي خـؤي نيـةش     ل
كة  غاايبةش داوامان كـردووة اـةوةي    42ليذنةي ياسايي هةندَيكيان حازر نةبوونش هةندَيكيان درةن  هاتووةش 

 .كة حازر نية غيابي بدةنش كاك عةوني فةرموو
 :سايد بةزاز بةر َيز عوني كمال
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة النامنة

للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة عروجها ل  ايدافها او الوق  احملبدد هلبا   : اوًت
 .شعد الظكاوي مع اللجنة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صياغةكة دووبارة خبوَينةرةوة
 :سايد بةزاز بةر َيز عوني كمال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النامنة
للوز ر او يئيس الوغدة اتداي ة ان  ظمر شظفر ق املاايرة يف غالة عروجها ل  ايدافها او الوق  احملبدد هلبا   : اوًت

 .شعد الظكاوي مع اللجنة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكــات تكايــة؟ش زؤر ســوثا ش كَيــي لةطةَلــدا نيــة؟ش بــةكؤي دةنــ   بــةر َيزان اَيســتا كَيــي لةطةَلدايــة بادةســ  برَينــد
 .وةرطرياش اَيستا بؤ خاَلةكاني تر

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اذا وجدت اجهزة الكرةة  عوشة يف  فر ق املظااير   ي بم الطلب  مبنهم وا براييم للب  ذلبك حيبق هلبا         : ثانيًا
 :اءات الظاليةاختاذ اتجر

 .الرش خبراةيم املياه غس  اتغوال   -1

 .اسظخداق املواد املسيلة للدموو او الوسائس ا ا ة اتعرى ذات الطاشع املدن  شظفر ق املاايرات -0
 .القب  لل  من د الكغ  اثناء املاايرة واختاذ اتجراءات القانونية حبقهم  -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خؤ تكايةش ر ةايتانليذنةي ناو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةينش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي مايف مرؤظ تكايةش ر ةايتان
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ندة بر طةي سَييةم لة ماددةي يازدةم بةوازحرت هاتووةش سوثا اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين هةرضة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةنيش تكاية ر ةايتان
 :بةرِ َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةكارهَيناني قـةَلنان  ) ش اةويناَيمة لةر اثؤرتةكةي خؤماندا ااماذةمان ثَيكردووةش كة بر طةيةكي تر زياد بكرَيت

 .سوثا ( بؤ خؤثاراسنت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دكتـؤرة ثـةريهانش   )بةر َيزان اَيستا اةوانةي كة اةيانـةوَيت قسـةي لةسـةر بكـةن ناويـان تؤمـار دةكـةمش فـةرموون        
نش تـارا اةسـاةديش   كوَيستان حممدش سؤزان شها ش هـاور از خؤشـناوش ثَيشـةوا تؤفيـقش شـريَير حممـدش سـيويل عومسـا        

 .دكتؤرة ثةريهانش فةرموو( صباح  حممدش رةفيق صابرش عبدالرمحن حسل
 :ثةريهان حممد قوبالي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اسبظخداق املبواد املسبيلة للبدموو او الوسبائس ا ا بة اتعبرى ذات الطباشع          -0)بةنيسبةت ماددةي هةشتةم لة 

ــي    .( تاملببدن  شظفر ببق املاببايرا  ــةكرَيت و ديــاري نــةكرَيت هةرض اــةم الوســاال اخلاصــةش اةطــةر تةحديــد ن
وةسيريةيةك جيهازي شـورتة بـةكاري بهَينَيـت بـة وةسـاايريي خاصـة نـاو اـةبرَيتش لةبـةر اـةوة مـن بةباشـي             

 .اةزامن اةو وةساايرية خاصانة لَيرة لةم بر طةية دياري بكرَيـتش باشرتةش زؤر سوثا 

 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .كوَيستان خانش فةرموو
 
 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منــين هــةمان موالحــةزةم هةيــةش هــؤي تايبــةتي تــر دةســتةواذةيةكي الســتيكية اــةكرَي بــؤ زؤر شــت بــةكاري    
رَيت بـة هـي   بهَينرَيتش بةداخةوة جـاري وا هةيـة لـة موناسـةبةيةكي خؤشـيدا لـةالي اَيمـة تةقـةي خؤشـي اـةك          

مةدةنين دااةندرَيتش لةبةر اةوة بةر ةاي من يان البربَيت يان تةحديد بكرَيتش ضونكة اةمة بريوبؤضووني زؤر 
 .هةَليةطرَيتش وةساايريي زؤر هةَليةطرَيتش كةر ةنطة مةدةنين نةبَيت و بةمةدةني حسابي بؤ بكرَيتش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شها ش فةرموو سوثا ش ر َيزدار سؤزان
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ر ام وايةش تةباةن لةم حاَلةتة تؤ اةتةوَي تةفريقيان ثي بكـةيتش ثـاش اـةوةي كـة موخالةفةيـةك بـووةش       

اذا وجبدت اجهبزة الكبرةة  بعوشة يف  فر بق املظاباير   ي بم        ) ثيويست ناكات بةم هةموو خاَلـةش اـةَلَييت  
، (وسببائس املدنيببة حبقهببمال  مببنهم وا ببراييم للبب  ذلببك حيببق هلببا اختبباذ اتجببراءات املدنيببة واسببظخداق  الطلبب

لصبا كهرشائيبة،   وةساايريي مةدةني ضية؟ش خؤي لةناو ثؤليسي ضاالكية مةدةنيـةكان خؤيـان اـةوةيان هةيـةش     
ار لةحاَلةتي وا كـة اةكةونـة   لةوة زياتر بؤيان نية بةكاري بهَيننش لةهةندَي ج از املسيلة للدموو، يش مباء، 

مواجةهة لةبةيين هةردوو اليان رةصاصي مةتاتي بـةكار اـةهَيننش يـةعين لـةجياتي فيشـةك مةتاتيـةش هـي        
ثالستيكيةش فيشةكي ثالستيكي لةوة زياتر بؤيان نيةش خؤ اةطةر وايان كرد اـةوة اـةو بةشـة اةيانطرَيتـةوة     

ةزَي  كةســَيك بــدةن لــة خؤثيشــاندةرةكانش هــةر بؤيــة  هــاتووةش كةتوانيويانــة اــةوان عــ  10كــة لــةماددةي 
البرش  )ثَيويست ناكات تؤ ااوثرذَينةكةو وةساايريي تـر بـةجيا دابنَييـتش لةيـةك مـاددةدا وةسـاايريي مـةدةني        

 .سوثا ( خبراةيم املياه و اسظخداق املواد املسيلة للدموو ذات الطاشع املدن 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هاور از خؤشناوش فةرمووسوثا ش ر َيزدار 
 :بةر َيز هاور از شيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةبارةت بةو ماددةية لةخاَلي دووةمش بةر اس  ماددةي فرمَيسك ر َيذش مـن نـازامن اايـا اةمـة بـؤ تةندروسـ        

ــةينش اةطــةر وابــَي اــةوة بةر اســ  يــةع     ــتَيكي خــرا  نيــة؟ش يــةعين لــةو ر ووةوة اــةبَي تةماشــاي بك ين اَيمــة ش
خراثرتمان كردش هؤيةكاني تايبةتي تر من نازامن بةر اس  اةوة بازنةكةي زؤر فراوان كراوةش يةعين ضؤن دياري 
دةكرَيتش لةوانةية شـتَيك بَيـت بـةكار بَيـتش دواتـر زةرةرَيكـي زؤر بـدات بـة خؤثيشـاندةرانش سـةبارةت بـةخاَلي            

ضي دةطرَيتةوة؟ش لَيرةدا مةسةلةن هات و هاوار كردنَيكش شياار وتنَيـكش   سَييةمش من نازامن بازنةي طَيرة شَيوَيين
 .من اةمةوَي اةم  بازنةية زياتر تةوزيح بَيتش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار ثَيشةوا تؤفيقش فةرموو
 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفيق منديد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ضـوارةمش خـاَلي دووةم هـاتووةش كـة دةزطـاي ثـؤلير طرنطيـدان بـة خؤثيشـاندةران دةطرَيتـة           لةر استيدا لةماددةي 

اةستؤش بؤية بةر ةاي مـن مـةهامي سـةرةكي ثـؤلير لـةكاتي خؤثيشـاندانداش ثاراسـتين خؤثيشـاندةرانة لةاليـةك          
اةوةي كةلَيرةدا جَيطاي  هةروةها ثاراستين موَلك وماَلي طش  وموَلك وماَلي دةوَلةت وموَلك وماَلي تاكة كةسييةش

تَيبينيةش من وا دةزامن كة بآلوة ثَيكردنش دةطةر َيتةوة بؤ ياخود كـارَيكي سـةرةكية ثةيوةنـدي بةاليـةني مؤَلـةت      
ــدةر لةطــةَل اــةو ليذنةيــةي كــة لــةماددةي ســَييةم لــةخاَلي دووةم هــاتووةش كــاتَي كــة داواكارييــةك ثَيشــكةش     ثيََ
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و و ذمـارةو اامـاجني خؤثيشـاندان وهـةروةها كـات و شوَينةكةشـي تَيـدا ديـاري         بةاليةني ثةيوةنديدار دةكـاتش نـا  
كراوةش بؤية بآلوةثَيكردن كاري سةرةكي اةم دوانةيةش نةك كاري ثؤليرش بؤية من ثَيشنيار دةكةم اـةم ماددةيـة   

ؤلير دةتـوانن اـةم   لةكاتي دروست بووني ثشَيويدا هَيزةكاني ث)بةم شَيوةي كة اَيستا دةخيؤَينمةوة واي لَي بَيتش
شَيوازانة بطرنة بةرش نةك لةكاتي بآلوة ثَيكردنش ضونكة خؤمـان دةزانـل لةكاتَيكـدا كـة خؤثيشـاندان دةكرَيـتش       
بؤي هةية حاَلـةتَيكي نـا تةندروسـت ر ووبـدات يـان كةسـَيك داخرَيـي خؤثيشـاندانةكة ببَيـت ثشـَيوييةك دروسـت            

لةكاتي دروسـت بـووني ثشـَيويدا هَيزةكـاني ثـؤلير دةتـوانن       )َيتش ببَيتش بؤية من ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية ب
بةكار هَيناني قةَلنان بؤ ثاراسنتش هةروةكو اَيمة  -0ااو ر شاندن بة ثَيي حاَلةتةكةش  -1: اةم شَيوازانة بطرنة بةر

ن لـةكاتَي اةطـةر   بةكارهَيناني طازي فرمَيسك ر ذَينش يـا  -3لة ليذنةش هي كؤمةَلي مةدةني ااماذةمان ثَيكردووةش 
دوور خسـتنةوةي   -4خؤثيشاندةران ثةنايان بؤ تووندو تيذي بردش نابَي لةبةكارهَينانيشـي زيـادة ر ةوي بكرَيـتش    

مـن ثَيشـنيار دةكـةم    ( اةو كةسانةي كة لةشوَيين خؤثيشاندانةكة ثشَيوي دةنَينةوةش تـا كؤتـايي خؤثيشـاندانةكةش   
 .وثا صياغةكةي بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوةش س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكايةش ثَيشنيارةكةت بةنووسل بنووسةش بينَيرة بؤ الي اَيمةش ر َيزدار شريَير حممدش فةرموو
 :بةر َيز شريَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م وةسـاايالنة  ِبؤ اةم بر طةية من حةزم اةكرد بةر َيز وةزيري ناوخؤ لَيرة بوايةش بـا بـزامن تـا ض حـةدَيك اـة     

 87قـةزاي هةيـةش لةطـةَل     10لةهةموو شوَينَيك هةيـةش ضـونكة بةر اسـ  اَيمـة هـةر لـة سـريَيماني بيطـرين         
ناحيةش يةعين دوايي با تووشي شتَيك نةبل نةتوانل ياساكة جَيبةجَي بكةينش لةبةر اةوة اةم وةساايالنة 

فرمَيسـك ر ذَيـنش اةمـة خـةَلكَيكي اـةوَيت ليـي       شتَيكي زؤر موهيمةو فةنيةش يةعين بـةكار هَينـاني مـاددةي    
بزانَي با نةبَي بةوةي كة اوتَيريَيك سووتا حةريقَيك ثةيذةي نـةبووش لةبـةر اـةوة اـةو مةوزوعانـة حـةزمان       
اةكرد بةشـَيوةيةك بَيـت نيـدااي تَيـدا بَيـتش يـةعين سـَييار نيـدا اـةكرَيت لـة شـوَينَيكداش اةطـةر بآلوةيـان              

 .نةش مةطةر لة شارة طةورةكان بةكار بهَيندرَيـتش زؤر سوثا ثَينةكردش بةم وةساايال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار سيوةيل خانش فةرموو
 :امحد لنمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تـؤرة ثـةريهامن   هـةمان ر ةاـي كوَيسـتان خـان و دك    ( اسظخداق املواد املسيلة للبدموو ) -بةنيسبةت خاَلي دووةمش 

رةش بكرَيتةوةش هةر نةنووسرَيت باشرتةش هةتا اةوَي بَيت ( او الوسائس ا ا ة اتعرى)هةيةش اةطةر بكرَيت 
ــَييةم  ــاَلي س ــاغينب دوور    : بةنيســبةت خ ــانةي كةموش ــةو كةس ــي كــردش ا ــةوا كةباس ــاك ثيش هــاور ام لةطــةَل ك

ةيةك دةكــاتش ثيويســت ناكــات بطريَيــتش اةطــةر  خبرَينــةوةش نــةك بطريَيــنش لةوانةيــة طةجنَيكــة الاــريادي قســ  



 021 

دووبارةو سَيبارةيان كردةوةش اةوة قةيناكةش بة  لةو ر ةايةش لةطةَل كاك ثَيشةوامش لةطةَل اـةو ثَيشـنيارانةي   
 .كة دةيكاتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار تارا اةساةديش فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسل ياسل

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
ــن ــةكار       م ــةن ب ــتانةي كــة عالةميي ــةو ش ــت ا ــد بكرَي ــةمش كــة تةحدي ــان دةك ــؤزان خ ــةي س ــتطريي لةر اك ثش

اةهَيندرَيت لةكاتي ر ووداني خؤثيشاندانَيكش اةو ضةند خاَلة هةمووي لةيةك خاَلدا كؤبكرَيتـةوةش اةوةشـي   
ــؤ اــ         ــةبَيت ب ــةخن ن ــان ب ــَيوةيةك زي ــةهيَ ش ــة ب ــتش ك ــاد بكرَي ــؤ زي ــةو    ب ــنت ب ــة هةَليةس ــانةي ك ةو كةس

 .خؤثيشاندانةش هةروةها شَيوةيةكي ر َيكوثَيك بؤ اةجنامداني بكرَيتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار دكتؤر صباحش فةرموو
 :صباح حممد جنيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كة لةر استيدا حسـن النيـةش موفتـةر ةزة هـةم بـؤ دةزطاكـاني        اَيمة لةو ر وانطةوة سةيري اةم ماددةية بكةينش

ثؤليرش هةم بؤ اةو كةسانةشي كة هةَلدةسـنت بـة خؤثيشـاندانش اـةو بؤضـوونة طوماناوييـة اـةبَي البـةرين         
لَيـرةدا  ( البرش خببراةيم امليباه غسب  اتغبوال     :)لةسةر اةو مةوزوعةش بؤية من ثَيس واية كـة لَيـرةدا دةَلَيـت   

نةكرَيت لةوانةية اةم حسب االحوالة مومكينة ااوي لـةكوَل هـاتوو بـةكار بهَيـنن اـةو خةَلكـة       اةطةر دياري 
بسووتَيتش بةر اس  اةبَي اةو زةمانةي  تَيدا بَيت كة بةهيَ شَيوةيةك مةترسي بـؤ جةسـتةي اـةو خةَلكـة     

ايالنةي كــة بــا  نــةبَيتش نوقتةيــةكي تــرش اةطــةر اَيمــة ب ــينة نــاو تةفاصيرييشــةوةش ر ةنطــة زؤر لــةو وةســا 
اذا ):ناكرَيت و ثيويستين بَيتش لةوآلتي اَيمةدا دةست نةكةونش بؤية من ايقرتاح دةكةم بةم شَيوةي لَي بَيت

وجدت اجهزة الكرةة  عوشة يف  فر ق املظااير   ي م الطل  منهم وا راييم لل  ذلك حيق هلا اسبظخداق  
البرش خببراةيم   )يةعين اةوةندة وا دةزامن نةضل بؤ،(تطاشع املدن  ا ا ة شظفر ق املاايراالالوسائس ذات 

ضــونكة اةمانــة بةرِاســ  مةترســي لــَي اةكةوَيتــةوة كــة ســبةييَن وةكــو ومت بــؤ اــةو  ( امليبباه غسبب  اتغببوال
كةسانةي كة خؤثيشاندان دةكةنش وةكو لةهةندَي وآلت هةيةش بةر اس  دةرطايةك كراوةتةوة وةكو لةهةندَي 

 .ايخبارين بيستوومانةش ااوي لةكوَل هاتوويان بةكار هَيناوةش زؤر سوثا وآلت بينوومانةش لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار رفيق صابرش فةرموو
 :رفيق صابر قادر. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ندةران بـآلوة نةكـةنش   اةو بر طةية يان اةو ماددةية ضارةسةري حاَلةتَيك دةكاتش كة اةوين اةوةية خؤثيشا
لةو حاَلةتةدا مةرج نية هـيَ دةستثَيشـخةرييةك بـؤ تووندوتيـذي لةطؤر َيـدا بَيـتش يـان هـيَ عدوانَيتيـةك          
لةاارادا بَيـتش لةاليـةن خؤثيشـاندةرانةوةش لةبـةر اـةوة مـن ثـَيس وايـةش اةطـةر بكرَيـت لـةو حاَلةتـةدا تـةنها              

ن بةزيادي اةزامنش اةو ااو ر شاندنةش بةر ادةيةك بةهَيزة ش م(حسب االحوالة)ر شاندنيان بةااو بةسةش اةو 
نةك هةر اينسانَيكي ااساييش بةَلكو جوانة طايةكين اةخاتش اةسثَيكين اةخاتش لةبةر اـةوة اَيمـة لَيـرةدا    
قسةي لةسةر ناكةينش قسة لةوةية كة خةَلكةكة بآلوةبكات و بر واتةوة ماَلي خؤيش بؤية مـن ثـَيس وايـة اـةو     

اسبظخداق املبواد املسبيلة للبدموو او الوسبائس       -ةكةمةش زؤر طرنطةش بـة  بَيـتش بـةآلم بـؤ خـاَلي دووةمش      خاَلي ي
او ) اةمةيان بةر اس  تووندة بؤ حاَلـةتَيك كةتـةنها مةبةسـت بـآلوة ثَيكردنـي خةَلكةكـة بَيـتش       ( ا ا ة شها

ش  سريي اةضـَيتش بةدَلنياييـةوة مـرؤظ    مةتاتيةش لة حاَلةتَيكي وادا خةَلك بريي بؤالي ( الوسائس ا ا ة شها
تةسةوري اةوة ناكات كة شةربةتيان ثَيدا بكةنش بؤ منوونةش يان ماستاويان ثَيدا بكةنش بةَلكو بريي بـؤ طولـة   
اةضَيت هي ثالستيك يان اةو جؤرة شتانةش لةبةر اةوة ثَيس واية اةمةشيان بؤ خؤثيشاندان بـآلوة ثَيكـردن   

ايفراتة لةحاَلةتي بةكار هَيناني اةو وةساايالنةداش اةطةر مةسةلةكة حاَلةتي شةر و  جياوازةش زيادةيةش زؤرةش
من ثـَين نيـوةر ؤ طـوَيس لةحاَلـةتَيك بـوو كـة وتـرا بـؤ         : هةراي لَيبكةوَيتةوة اةوة حاَلةتَيكي ترةش سَييةميان

هةر اةوةنـدة  ( ء املاايرةالقب  لل  من د الكغ  اثنا -)خاَلي سَييةمش تةنها اةوةندة بوو يةعين لةجياتي 
حاَلـةتي يةكـةميان تةفسـري كـردن نيـةش مـن       ( واختاذ اتجراءات القانونيبة حببق مبن د الكبغ     ) بَيت و بة 

 .ثَيشنيار دةكةمش اةطةر بكرَيت بةم شَيوةية بَيتش سوثا  

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثا ش ر َيزدار عبدالرمحن حسلش فةرموو
 
 

 :حسل ابابكر بةر َيز عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين بةر اس  ثشتطريي قسةكاني كاك ثيشةوا دةكةمش بر طةي يةكةم زؤر شتَيكي حةزارييةش ثَيشـكةوتووية  
بؤ بةكار هيََناني بآلوة ثيََكردني خؤثيشـاندةرانش ثشـتطريي لةقسـةكاني دكتـؤر رةفيقـين دةكـةمش بـةآلم لـة         

كار هَيناني ماددةي فرمَيسك ر ذَينش اةمة اةبَيت اةوكةسـانة بـةكاري بهَيـنن كـة     بر طةي دووةم كة دةَلَيت بة
شــارةزاييان لَيــي هــةبَيتش يــان لــةكاتي بــةكارهَينانين بةنيســبةتَيكي كــةم بــةكاري بهَيــننش لةوانةيــة ببَيتــة 

ش لـة كـاتي   اةطةري لةدةست داني ضاويانش شتَيكي وا ر ووبداتش بؤ اةو كةسانةي كـة لـةناو خؤثيشـاندانةكةن   
خؤثيشاندانين اةو كةسانةي كة ثشَيوي دروست اةكـةن يـان سةرثةرشـ  اـةو خؤثيشـاندانة اةكـةنش مـن        
ثَيس باشة اةو كةسانة نةطرنش يةكسةر ضاويان ببةسـنت و بيـان بةنـة نـاو زينـدانش مـن ثـَيس باشـة دووريـان          
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نيـا اـازادي بكـةنش زؤر باشـرتةش زؤر     خبةنةوة تا خؤثيشاندانةكة تةواو دةبَيتش لةكؤتايي تةواو بوونةكةي اي
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش سوثا  بؤ هةمووتان ايستا ليذنةي ناوخؤش فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةر وابَيـتش هةنـدَيك   وةَلآل اَيمة ثَيشرتين بامسان كردش ومتان لةطةلََ نةصي ماددةكـةين كـة ضـؤن هـاتووة هـ     

لةخوشك وبرايان با  لةوة دةكةنش اةمة وةكو جوا  دانةوة نية داواي لَيبـوردن دةكـةمش لـة ر ؤذانـي ثَيشـرت      
ــةبآلوة ثيَ   ــراش ل ــةلة ك ــةو مةس ــا  ل ــة بينيو زؤر ب ــاندةرانش اَيم ــي خؤثيش ــووتاندني  كردن ــةلةن س ــة مةس مان

رة جةلسـةمان هـةبوو لـة ثريةمـةطروون ر َيطامـان لـَي       مؤنؤمَين  هةَلةجبةمان ديوةش من خؤم دةطةر امةوة لَي
طريابووش ااطاداريان كردمـةوة كـة وتيـان نةيـةيش اةطـةر بَييـت سـةيارةت اةسـووتَيندرَيتش باوةر تـان هـةبَيت           
سةيارةي اَيوةش دةستووتَيندرَيتش يـةعين ناكرَيـت اَيمـة بـة عـاتفي بكةوينـة نـاو اـةو مةسـةالنةوةش خـؤي           

ةَلَيت بةشَيوةيةكي مةدةنيش بة شَيوةي مةدةني تةعامولي لةطةَل اةكرَيتش بةآلم دةبَيت لةياساكةدا هاتووة ا
لةو حاَلةتانةي كة تووندوتيذي تَي دةكةوَيت يان طَيرة شَيوَيين تَي دةكةوَيت اةبَي اةو كةسانة بطريَينش زؤر 

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي مايف مرؤظش فةرموو
 :ر حممود مرادبةر َيز ساال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر استيدا بؤ هةموو حاَلةتَيك كؤمةَلَيك ثرةنسي  و وةساايل هةيةش مامةَلةي لةطةَل دةكرَيـتش بـةآلم وةكـو    
بـةر َيز دكتــؤر صـباح وتــي اَيمـة هــةر حســن نيـة وةربطــرينش اـةو كةرةســتانةي كـة مــةدةنل و ســتانداردي       

كاندا بؤ بآلوة ثَيكردني خؤثيشاندةران بةكار دَينش اةطةر وةكو كةرةستة ناو جيهانل و لةوآلتة د وكراسية
بهَيندرَين يانش اةطةر بوترَيت بةشَيوازَيكي مةدةنيانةش لةسةر اةو اةساسة زياتر نةبَيتش اةوة كارَيكي باشةش 

 .سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي كؤمةَلطاي مةدةنيش فةرموو
 :احل عبداخلالقبةرِ َيز زكية ص

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمةش لةطةَل اةوةداين وةكو ليذنةي كؤمةَلي مةدةني و ثَيشرتين ر اثؤرتي خؤمان داوةش اةو كةرةسـتانةي  
كةبةكار دَينش كةرةستةي مةدةني بَيت كة لة ضاالكي مةدةني بةكار دَيـتش هـةر اةجهيزةيـةكي ثؤليسـي تـر      
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ؤليسـي مـةدةني اـةوان بةكارةكـة هةسـنتش بـؤ زيـادة رةوي يـان كـاري توونـدو           بَيت خؤي دوور خباتةوة بؤ ث
 .تيذي بؤ هَيور كردنةوةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياساييش فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثؤرتي هاوبةش هاتووةش بةآلم اَيستا ضـةند  اَيمة وةكو ليذنةي ياساييش لةطةَل دةقي نةصةكةي كةضؤن لة ر ا

ثَيشنيارَيك كراوة و ايمةش كؤمان كردؤتـةوةو صـياغةكةي بـةو شـَيوةية نووسـيومانةو عـةرزي اةنـداماني        
 .دةكةينش ثَيشنيار دةكةينش اةطةر دةنطي نةهَينا اةصرَيي ثر ؤذةكة دةنطي لةسةر بدرَيت

 ق املظااير   ي م الطل  منهم وا راييم لل  ذلك حيبق هلبا   اذا وجدت اجهزة الكرةة  عوشة يف  فر -1: ثانيًا
 :طاشع املدن  لظفر ق املظااير  الاسظخداق الوسائس ذات 

 .اختاذ اتجراءات القانونية حبق من د الكغ  اثناء املاايرة -0
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي نـاوخؤش ليذنـةي مـايف مـرؤظ     اةو صياغةي اةخريي ليذنـةي ياسـاييش موالحـةزةتان هةيـة لةسـةريش ليذنـة      
نيتانةش باشة ايستا بؤ اةخريجار بيخوَيننةوة ثاشان ضةند كةسَيك ديفاعي لَي بكات و ضـةندي تـرين دذي   

 .قسة بكات دوايي دةخيةينة دةنطةوةش فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
  فر ق املظااير   ي م الطل  منهم وا راييم لل  ذلك حيبق هلبا   اذا وجدت اجهزة الكرةة  عوشة يف -1: ثانيًا

 :اسظخداق الوسائس ذات الطاشع املدن  لظفر ق املظااير  

 .اختاذ اتجراءات القانونية حبق من د الكغ  اثناء املاايرة -0

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـة دةنطـةوةش كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـ       اَيستا كة  هةية قسةي لةسةر بكاتش ديارة كة  نيـةش بؤيـة دةخية  
لـة   12برَيند بكات تكاية؟ش فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ش بـةكؤي دةنـ  وةرطـرياش سـوثا ش اَيسـتا بـؤ مـاددةي        

 .دةبَيتة هةشتش كاك عونى فةرموو .اةصرَيي ثر ؤذةكة كة دةبَيت بةماددةي نؤيةمش فةرموون
 :بةر َيز عونى كمال بةزاز

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث
 :ماددةا دةيةم لة اةسرَيى ر اثؤرتةكة

 :املادة العاشرة
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اذا وقع اثناء املاايرة اعالل شاتم  حو النااق العاق حو اتداب العامة، حو غصس اضراي شالغ  حو شاتموال العامبة  
وا  نابيم  حو ا ا ة حو عرج  املاايرة وشفعس القبائمني لليهبا لب  ايبدافها حو  ا ظهبا احملبددة  ظنيمبس ةبالب        

املاببايرة املسببلولية القانونيببة ال املببة شالظ افببس والظاببام  مببع الببذ    سببببوا فبب  اغببدا  اتضببراي شظعببو    
 .اتضراي النامجة ل  ذالك، و ظخذ اتجراءات القانونية حبقهم وفق القوانني النافذة

 :ر ةاى دووةم
 :ياى النان 
منام  املاايرة تن مسب  اتضراي يو البذى  ظنيمبس   شخصية وليس  لل  لا ق ان   ون املسللية  دلوا اىل 

 .مسلولية دفع الظعو  
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ رةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
/ ماددةيــة هةيــةش ر اا يةكــةم مــاددةا دةيــةم لــة اةســرَيى ثرؤذةكــة بووةتــة هةشــتةمش دوو ر ا لــة بــارةا اــةم 

 :ثشتطريا اةو ر اية دةكةن
اةطةر لة كاتى خؤثيشاندان زيان بة ااساين و سيسـتةم و اـادابى طشـتى طةيشـت يـان زيـان بـة خـةَلكى تـر          
ــة            ــتاون ل ــى هةس ــةا ثَي ــةكارا اةوان ــاندانةكة ب ــاخود خؤثيش ــةتى ي ــتى و تايب ــاَلى طش ــة م ــان ب ــت ي طةيش

ــار   ــتة ديــ ــةكانيان و مةبةســ ــةا داواا ر َيكخســــتنى      اةجنامــ ــة اةوانــ ــةو كاتــ ــان اليانــــداش اــ ا كراوةكانيــ
خؤثيشــاندانةكةيان كــردووة بةرثرســياريةتى ياســايى تــةواو بــة تــةكافول و تــةزامون دةكةوَيتــة اةســتؤيان  
لةطةَل اةوانةا بوونةتـة هـؤا زيـان طةيانـدن و قـةرةبوو كردنـةوةا اـةو زيانانـةا كـة لـة اـةجنامى اـةوة             

ــةوة دةكة ــراو        كةوتوونةت ــةجَى ك ــَى ب ــاا ج ــى ياس ــة ثَي ــةريان ب ــايى بةرامب ــارا ياس ــتؤيان و ر َيك ــة اةس وَيت
 .وةردةطريدرَيت

 / ر اا دووةم
داوا دةكات بةرثرسياريةتى كةسايةتى بَيتش نةكةوَيتة سةر شانى ر َيكخةرانى خؤثيشـاندانةكةش واتـة اـةوةا    

 .بووةتة هؤا زيانةكة خؤا بةرثر  دةبَيت لة قةرةبوو كردنةوةكة
 .اَيمة وةكو ليذنةا ناوخؤ لةطةَل ر اا دووةمل 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظش ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل ر اا يةكةم داين
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .الر فةرمووليذنةا مافى مرؤظ بةَلَى؟ كاك سا
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةكرَيت دواا ليذنةا كؤمةَلى مةدةنى بؤضوونى خؤم بدةم؟

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلى مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــو لثشــت           وةكــى ل ر اثــ  ــذين ك ــونكى اــةم دبَي ــى؟ ض ــةش بوض ــةل رةايــا اَيكَيين ــةم دط ــة دا هاتيــةش ا ؤرتَى م
ــَل دا         ــدَا ذا ليةس ــةيش ذ بةرهةن ــةماعى ه ــريوكةكى ج ــةكو س ــة ن ــةماعى هةين ــةكَى ج ــاندانَى عةقري خؤثيش

كةويتة وةردطرين كو اةوَا تةنز َى خؤثيشاندانَى ر ادبينت نيةتةكا سةمليا هةاش يان ذا اةم وةكو دبَيذين د
بةر ثرسياريةتيا قانونى يان كةسى؟ بة  اةظ اةلتةرناتيظ كو بَيذين مة هـةا اةطـةر هـاتو رةايـا دووهـَى      
سةر طرت بر طاهةكا دا بَيتة زَيدة كرن كو اةم بشَيل سينةكى بؤ بينينةظة و ظان ر َيكخـةرا بكـةين نَينـةرش    

ةرؤكى يةكـةا كـارطَيرا دةكـةن دةبـَى كةسـانى      ر َيكخرا خؤثيشاندان كة داواكارا ثَيشكةش بة س)ظى ر ةنطى 
 .ش زؤر سوثا (نَينةر بن

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ن هـــةردوو اليـــان اَيمــة ر امـــان وايــة ر َيكخـــةرانى خؤثيشــاندانةكة و اةوانةشـــى كـــة كــارا شـــةغب دةكــة     
 .بةرثرسياريةتى ياساييان دةكةوَيتة اةستؤ

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزانش اةندامانى ثةرلـةمان اةوانـةا دةيانـةوَا لةسـةر اـةو ماددةيـة قسـة بكـةن ناويـان دةنووسـلش لـة            
ةَلـَين بـة  اَيـرة    تكاية تةدةخول لة ايشى اَيمة مةكـةن رجااـةنش رةاـى خؤتـان د    .... اةخريةوة ناوتان برَيَين

طؤران اازادش حممد شارةزووراش دلَير حممـودش ااشـتى   )ايشى اَيمةيةش داواا ىَل بوردنتان ىَل دةكةمش كةرةمكةن 
عزيزش عبدالرمحن حسلش صباح حممدش رفيق صابرش عبدالسالم بـةرواراش صـباح بيـت اهللش نةسـرين ةـالش      

ش سةرهةن ش بةيان امحدش ناسك تؤفيـقش هـاور از خؤشـناوش    ش عبداهلللنمانكاروان صاحلش كاردؤ حممدش سيوةيل 
حسن حممدش جالل عريىش بَيري ان سةرهةن ش ااسؤ كريسش جافـر عريـىش ثـةيام امحـدش ثـةريهان       لنمان،خرييل 

ش بـةر َيزان حـدودا   (ش امساعيلش اةظل عمرش سان تؤماش بالل سرييمانش عمـر عبـدالازيز  لنمانقوبالاش عدنان 
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نى بــةر َيز دةيانــةوَا لةســةر اــةو ماددةيــة قســة بكــةنش دةخيوَينينــةوةش بــةر َيزان دوو كــة  لــة اةنــداما 62
اةوةا كة حاَلةتَيكى شةغة  دةكـات لـةناو مزاهةرةكـة اةوانـةا اييازةيـان      )موقتةرةحةش يةكَيكيان دةَلَيت 

ش (ا كـردووة نا بة  اةوةا موشـكيريةكة )ش اةوةا ترين دةَلَي (وةرطرتووة زاايدةن اةو كةسةا كة مةسيولة
اةطةر موافةقة بكةنش ثَينج كة  لةطةَلى بَيت و ثَينج كةسين كة دذا بَيت دةيدةينة دةنطدانـةوةش اةطـةر   
موتةفق بن لةسةر اةوة؟ اةطةر لةسةر اةوة موتةفقن اةوان اَيستا ثَينج كة  لةوانـةا لةطـةَل اـةوةن كـة     

مونةزمـةكانش اةوانـةا لةطـةَل اـةوةن      اةو شةخسةا كَيشة دةكات تةنها اةو شةخسـة مةسـيول بَيـتش نـةك    
عمر عبدالازيزش بالل سـرييمانش  )تةنها اةو كةسة مةسيول بَيت كة خؤا موشكيريةكة دةكاتش اةم ر َيزدارانةن 

ش اــةم ثَيــنج كةســةمان ايختيــار كــردووة كــة ديفــاي لــةوة بكــةنش اــةو  (صــباح.ش ديؤوفش زانــا لنمببانعــدنان 
كــة  باشــةش رفيــق صــابرش نيزامــى نيــةش دانيشــن   6نلش دةيكةينــة هــةموويان كوردســتا... بةر َيزانــةا كــة 

كةسس دةوَيت اةوةا كة دةيانةوَيت كة بة موشتةرةك بَيتش هةم اةوةا خؤا جةر ةكة دةكات  6رجااةنش 
وهةم اةوةا داواا اييازةكةا كردووةش بؤ اةمةش دةمةوَيــت شـةش كـة  دةسـتى بـةرز بكاتـةوةش نيزامـى        

 .سؤزان خان كةرةمكة
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خؤا رةايةكى سَييةمين هةية كة لةبةينى هةردووكيانةش جا نازامن اةمة ضؤن ضارةسةر دةكرَيت؟ اةطـةر  
 .من لةطةَل يةكةمين و دووةمين نةمب ر اا سَييةمس دةبَيتش اةوة ضؤن ضارةسةر بكةين؟

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةكة ديار نية؟ لَيرة ثرؤذةيةكة دوو ر ةايةك دراوةش دوو ر ةاى دراوةش موتةفق بوون بة اييماي كة ضؤنة؟ ر اي
ثَيـنج كــة  يــان شــةش كــة  لــةمال و شــةش كــة  لــةوالاش دةتــوانى دوايــى داواا هــةموار كردنــى بكــةاش  

نيش دراية دةنطدان ضةند  نيزامى... . بةر َيزان اَيستا ثَيشنيارَيكتان هةية بيدةنش اةو كةسانةا كة دةيانةوَا
كة  لةطةَلةش ضةند كة  دذةش هةَلدةسنت بة اارةزووا خؤيان قسة دةكةنش دوايى بة رةغبةتى خؤت دةن  
دةدةيش خؤ كة  اييبارتان ناكاتش اةو بةر َيزانةا كة دةيانةوَا عقوبةكةا موشتةرةك بَيت؟ بةر َيزان اـةو  

عمـر عبـدالازيزش   )ا بؤ اةو كةسة بَيـت كـة كارشـكَينى دةكـاتش     بةر َيزانةا لةطةَل اةو رةايةن عقوبةكة تةنه
عبدالســالم بــةرواراش ســاالر )ش اــةوةا تــر (صــباحش رفيــق صــابر.ش ديؤوفش زانــا لنمببانبــالل ســرييمانش عــدنان 

 .ش كاك عمر كةرةمكة(حممودش سؤزانش جاللش بَيري انش صباح بيت اهلل
 :شهاءالد  بةر َيز عمر عبدالازيز 

 .ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
اةم خاَلة هةر زؤر بة كـورتى مةسـيوليةت لـة جيهـةا مونـةزم دةبَيـتش ر ةنطـة لـةر ووا نةزةريـةوة ااسـايى           
بَيتش يةعنى تؤ دةَلَيى جيهةتَيكة و هاتووة اةو مةسيوليةتة تةحةمول دةكاتش بـةآلم لـةر ووا واقايـةوة لـة     

اقاـى مةبةسـتس اةوةيـة زؤر جـار كةسـَيكة      اةكسةرا حاَلةتةكان جيهـةا مونـةزم مةسـيول نيـةش لـةر ووا و     
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موشاغب دةخزَيتة ناو خؤثيشاندةرانش اةسرَيةن نة جيهةتى دةسةآلت و نة مةسـيولل ااطايـان لَييـةتى و نـة     
ــة اةنــدامانى            ــةكَيك ل ــان ي ــةنش ي ــاندانةكة دةك ــة تــةنز ى خؤثيش ــةش ك ــةو جيهةت ــة ا ــةش ن ــةزيان لَيي ح

ورا مؤَلـةت ثَيـدراو ال دةداتش اـةوين هـةر جيهـةا مونةزمـة       خؤثَيشاندةر لة سنوورا ياسايي دا و لة سنو
ــةش        ــةو كةس ــة ا ــةزم دةطات ــةا مون ــةالا جيه ــياريةتةا ل ــةو بةرثرس ــؤ ا ــت ب ــةرانى بَي ــةا نيط ــة ماي لةوانةي
ــتةا       ــةفروزة ااراس ــةرؤكايةتى م ــةزم داش س ــةا مون ــة جيه ــةين ل ــة دةيك ــتةمَيكة اَيم ــة سيس ــةوة اةم لةبةرا

فوةن بة  لة هينى ثرؤتؤكؤَلى خؤمان دةَلَى لةطةَل سةرؤكايةتى قسة بكـةنش  سةرؤكايةتى بكةينش بةَلَىش عة
 ....... .بة  اَيوة كة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز كاك عمر عبدالازيز ااراستةا سةرؤكايةتى دةكـةا بـؤ اـةوةا حةساسـيةا اةنـدامان نـةبَيتش بـةآلم        
ن دةنـ  دةدةنش لةسـةر بؤضـوونةكانى بـةر َيزتان دةنـ       اةندامان طوَا لةبةر َيزت دةطرنش لةسةر بؤضوونةكا

 .دةدةنش اةمة موالحةزةيك هةبوو لةسةر اةوةش جةنابت كةرةم بكة
 :شهاءالد  بةر َيز عمر عبدالازيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اـةم   داواا ىَل بووردن دةكةم تةفاعول نابَيت اةطةر ر وو نةكةنة اينسانش بةهـةرحاَل مـن مةبةسـتس اةوةيـة    

مونةزمة مةسيول نةبَيت لةسةر اةمةش ضونكة اةمة لـةر ووا واقايـةوة  زؤر جـار و لـة زؤربـةا وآلتـان لـة        
كوردستانى خؤمشانةوة هةميشة جارا وا بووة كةسَيك لة دةرةوةا جيهةتةكة يان لةناو خـودا اةنـدامانى   

ــان تةســ         ــك ي ــة درومشَي ــةداش ض ب ــدراو الا ــةت ثَي ــنوورا مؤَل ــة س ــةوة ل ــدار ل ــةا  بةش ــة جَيط ةروفَيك دةبَيت
بةرثرسياراش يةعنى جَيطةا نيطةرانية الا خودا جيهةتةكةش لةبةراةوة بةر استى اَيمـة واا ىَل بكـةين كـة    
مةسيوليةتةكةش شةخسى بَيت و لةاةستؤا تةنها اةو نةفـةرة بَيـت كـة مورتـةكيبى اـةو تاوانـة يـان اـةو         

 .زؤر سوثا  الدانة دةبَيت يان اةو لة سنوور دةرضوونة دةبَيتش
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك بالل فةرموو

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بةو ماددةية بةر استى من ثَيس واية اَيمة زوَلمَيك دةكةين اةطةر بَيتو خةتا بدةينة ثاَل كةسـانَيك  
شا بكةين بةَلَى اةوانـةا كـة خؤثيشـاندانةكة ر َيـك دةخـةن ر اسـتة       كة تاوانيان نية و بَى تاواننش اةطةر تةما

كةسانَيكن مةسيولن لة خؤثيشاندانةكة و ر َيكخستنىش وة لة هةمان كاتين دا اةوانةا كة خؤثيشاندان ر َيك 
دةخةن كارااسانى دةكةن بـؤ جيهـةتى دةسـةآلت يـان برَيـَيل ثةيوةنـدار كـة ثؤليسـة يـان ااسايشـة يـان هـةر             

تر كة هةيةش لةو ر ووةوة مةسيوليةتيان دةكةوَيتة سةر شانش خزمةت دةكـةن و ااسـانكارا دةكـةن و     شتَيكى
ر َا خؤشكردنة بؤ اةوةا كة اةوانين بتوانن ضاكرت سةيتةرة بكةنـة سـةر اةوانـةا كـة موزاهـةرة دةكـةنش       
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رَيةن كةسـَيك نـةبَيت   كاتَيك كة كةسَيك شةغة  دةكات و كارَيكى نابةجَى دةكـاتش لةوانةيـة اـةو كةسـة اةسـ     
لةوانةا كة دةعوةت كراوة بؤ موزاهةرةكة ش لةوانةية كةسَيك بَيت و دةستى سَي يةم بَيتـة نـاو قةزيةكـة و    
ااذاوةيةك بنَيتةوةش اةو كاتة مةسيوليات دةكةوَيتة اةستؤا ثؤليرش نةك سةرشانى اةو جيهةتـةا دةيكـات   

َيثَيوانةكة بكاتش ثَيويستة ثـؤلير ر َيطـا لةوانـة بطرَيـت و     يان اةو دةزطايةا كة ثَيوةا هةستاوة و دةيةوَا ر 
نةيــةَلَيت كــارا لــةو شــَيوةية بكرَيــتش اةطــةر كــراش ثَيويســتة اــةو كةســة تاوانبــار بكرَيــت كــة تاوانةكــةا   
اةجنامداوةش ناكرَيت كةسَيك تاوانبـار بكرَيـت بـة شـتَيك كـة تـاوانى نـةكردووةش وةكـو ضـؤن اةطـةر بـَيل و            

اتنعباق ب ات بة    )جَى باسـى لـةو جـؤرة تاوانـة كـردووةش لـة سـورةتى         5ن لة قوراانى ثريؤز دا لة تةماشا بكةي
ش لـة هـةموو اـةو    (38البنجم ب ات بة     )، (7الزمبر ب ات بة     )، (18الفباةر ات بة   )، (15ب ات بة     اتسبراء )، (16

كة  تاوانى كة  هةَلناطرَاش  (وت زيوا وازية اعرى)اايةتانة دووبارة بووةتةوة كة خواا طةورة دةفةرموَا 
اةوة لةاليةكش لةاليةكى تريشةوة لة بنةماكانى مافى مـرؤظش بةداخـةوة لـة ليذنـةا مـافى مـرؤظ كـة لةطـةَل         

دةَلَيـت   11لـة خـاَلى   ( عةفوةن كـاك سـاالر طيـان   ) 11بنةماكان رالف بووش لة بنةماكانى مافى مرؤظ خاَلى 
ورا لة تةمامى اينسانا اةسـَل بـةر بـَى طونـاهى هةسـتش مةطـةر       دةرم)نةسةكةم لةبةر دةستة دةخيوَينمةوة 

يةعنى اةسَل لة اينسان بَى تاوانيـةش مةطـةر خيالفـى اـةوة ايسـثات بَيـتش       ( اان كةخيالفى اان سابت شةوة
دووبارة هةر لة قوراانين دا خواا طةورة فةموويةتى يان لة نةسَيكى قانونى دا هةية كة با  لةوة دةكـات  

لةبةراةوة بةر استى من ثَيس واية اةطةر اَيمة كةسَيكى بَى تاوان بكةين بة  ،(ء غظ   نب  ادانظهاملظهم شرى)
تاوانبار لةباتى كةسَيك كة تاوانى كردووةش اةوا خيالفى هةم مافى مرؤظمان كردووة و هةم خيالفـى ضـةند   

ت و ر اا يةكـةم البربدرَيـتش زؤر   نةسَيكى قانونيشمان كردووةش من ثَيشنيار دةكةم كة ر اا دووةم قبوَل بكريَـ 
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عدنان فةرموو
 
 

 

 :حممد لنمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةر اســتى دا ديــارة مــن هــاور ام لةطــةَل ر اا دووةم كــة دةبَيــت مةســيوليةتةكة شةخســى بــَي و ثَيموايــة اــةم   

الاقوبـة  )كـة دةَلَيـت    8فةقـةرةا   12اية لةطةَل دةستوورا عرياقين لة مـاددةا  بر طةية يان اةم ر اية هاور 
يـةعنى لةر اسـتى دا بـةر َيز سـةرؤكى ثةرلـةمان دةمـةوَا اـةوة ر وون بكةمـةوة اةطـةر ر اا يةكـةم           ( شخصية

تاندا وةربطرين و ر اا دووةم ر ةفز بَى اةمر ؤ لةم ثةرلةمانـةدا بةر اسـتى مـةوزوعى خؤثيشـاندان لـة كوردسـ      
دةضــَيتة تــونَيريَيكى زؤر تاريكــةوةش اَيمــة لــة ر ؤذانــى ر ابــردوو دا لةبر طةيــةك دا مــةوزوعى خؤثيشــاندامنان   
بةستةوة بة موافةقة وةرطرتن و اةمانة كة ديارة اييراااتَيكى قور  و سةخت و اةوانةية كة تا حـةدَيكى  
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دا اةطةر اةمة عقوبةكة ببَيتة عقوبةيـةكى  زؤر خؤثيشاندان لة كوردستان دا بةرتةسك دةكاتةوةش لةر استى 
جةماعى و مونةزمى خؤثيشاندانةكان بةرثرسيار بـن لـة هـةموو خروقاتَيـك و لـة هـةموو كـارَيكى تونـد و         
تيـذا و لــة هــةموو كـارَيكى شــةغة  لةر اســتى داش جــارَي اـةم تةَلقــةا رةمحــة دةبَيـت بــؤ خؤثيشــاندان لــة     

ةناى موزاهةراتش نةك تـةنز ى موزاهـةراتش لةر اسـتى دا اَيمـة هـةر      كوردستان دا و ياساكة دةبَيتة ياساا م
فةرز دةكةين با بة منوونة اةم سَى بـةر َيزة لَيـرةدا  داواا خؤثيشـاندان دةكـةين و موافةقـةش وةردةطـرينش       
دةر ؤين خؤثيشاندانَيكى هَيمنانة دةكـةينش داواكاريـةكانى خؤمـان بـة شـَيوةيةكى هَيمنانـة بـة الفيتـة و بـة          

وكةبرية و اةوانة ثَيشكةش دةكةين و قسـة دةكـةين و وتـار دةدةيـن و حـةما  و اةوانـة دةكـةينش ضـةند         م
كةسَيك بة مةبةست يان بَى مةبةست موشاغب بة دةست يان بَى دةست بة هـةر هؤيةكـةوة بَيـت دَينـة نـاو      

نَيك كة دةيشكَينن و اةو خؤثيشاندانةا اَيمةش لةبةردةمى قوتاخبانةيةك يان خةستةخانةيةك يان هةر شوَي
دوو بةرد فر اََ دةدةنش لةطةَل رَيزم دوو قسة و توندوتيذا اةوانة دةكةنش اةمـة اَيمـة بـةرثر  بـل لـةوةش      
لةر استى دا جارَيكى تر اةم سَى كةسةا كة داواا اةم خؤثيشـاندانةيان كـردووة جوراـةتى اـةوة ناكـةن بـة       

ارَيكى تـر جوراـةتى اـةوة ناكـةين داواا خؤثيشـاندان      تايبةتى عقوبةكـة و سـزاكةا بـةو شـَيوةية بَيـتش جـ      
بكةينش واتة خؤثيشاندان لةر استى دا تةَلقةا رةمحةا دةوَيت و خؤثيشـاندان لـةو وآلتـةدا ناكرَيـتش اةطـةر      
هةركةسَيك مونةزمى خؤثيشاندانةكة بيـَت و بؤ هةر كارَيكى توندوتيذا كة كةسـَيكى نامةسـيول بيكـات و    

خؤثيشاندةران و لة دةرةوةا ثالنى خؤثيشاندان و اةجنداا خؤثيشاندةران بَيتش اةمة لة دةرةوةا بر يارا 
لةر استى دا وا دةكات كة  جوراةتى اةوة نةكات و كة  قودرةتى اةوةا نةبَيت جارَيكى تـر خؤثيشـاندان   

ةا كـة حـاجى   بكاتش بؤية لةر استى دا هةم هاوتا لةطةَل دةستوورا عرياقى دا و لةطةَل هةموو اةو بنةمايانـ 
بالل باسى كردش لةر استى دا لةطةَل هةموو مةنتق و هينَيكى عةقرَيى دا كاكـة دةبَيـت عقوبـة شخسـى بَيـت و      
ــؤ       ــةتين ب ــةماعلش بــة تايب ــة عقوبــةا ج ــةتَيكل كــة دذ ب ــةبَيتش اَيمــة ميريري ــةا جــةماعى ه نابَيــت عقوب

هةيـة بـؤ ر ةسـدا اـةو كةسـانةا كـة        خؤثيشاندان و بـؤ كـارَيكى كـة اَيسـتا ثَيموايـة ايمكانيـاتَيكى باشـين       
ــتةا       ــةوَا ااراسـ ــوانن و دةيانـ ــة دةتـ ــةناو موزاهةرةكـ ــة لـ ــانةا كـ ــةو كاسـ ــدا اـ ــةنش ر ةسـ ــذا دةكـ توندوتيـ
خؤثيشاندانةكة بة شَيوةيةكى توندوتيذ و اةوانة بدةن و كارَيكى نـا قـانونى دةكـةنش اةمـة دةكرَيـت رةسـد       

مـة خـؤا لـة خؤيـدا هـةر لـة خـودا اـةوةش الدانـة لـة           بكرَيت و دةكرَيت اةمانة موحاسةبة بكـرَين كـة اة  
 .مةبةستى خؤثيشاندانةكة و لة اةجنداا خؤثيشاندانةكة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك زانا فةرموو

 :محةكريس يؤوفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اساية ضـى تـر ناوةكـةا لـة ياسـاي      بَى طومان منين قةناعةمت واية اةطةر ر ةاى دووةم وةرنةطريدرَيت اةم ي

ر َيكخستنى خؤثيشاندانةوة دةبَيت ياساا قةدةغةكردنى خؤثيشاندانش لـةكاتَيك دا كـة مةبةسـت لـة ياسـاكة      
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ضؤن ياساا مافى بةكاربـةر مةبةسـت لَيـى ثاراسـتنى مـافى بةكاربـةرةش ياسـاي ر َيكخسـتنى خؤثيشـاندانين          
ةندةا كة ثاراستنة لة نيزامى عامش يـةعنى بـةراوردَيك لـة    مةبةست لَيى ثاراستنى خؤثيشاندةرة بةقةد اةو

نَيوان اةم دوو دؤخةداش ثاشان اةطةر بَيي لةر ووا ياساييةوة بةراوردا اةم حاَلةتة بكةا لةر ووا اةوةا كة 
تارخيى قانونى خوَيند بَيتش دَلنيام دةزانَيت قؤناغى عقوبةا جةماعى اةوة يةكَيكة لة قؤناغةكانى كة هةر 

ؤر كؤنةوة تـَى ثةر َينـدراوةش قؤنـاغى فةرديـةتى عقوبـة و شةخسـةيةتى عقوبـة قؤناغَيكـة كـة زةرورةت          لةز
خوَلقاندوويةتى لةطةَل دروست بوونى ياساكانداش بؤية ضيرت نابَيـت بطةر َييتـةوة بـؤ اـةو دؤخـةا ر ابـردووش       

ة كـة تـؤ بـا  لـة كةسـَيك      يةعنى اةمة لة طـةَل بـةديهى تـرين مـةفهومى ياسـايى دا ناكؤكـة و دةوةسـتَيتةو       
دةكةا و عقوبةا دةدةا لةكاتَيك دا كـة خـؤا ر ؤَلـى نـةبَيت تيايـداش بةتايبـةتين اةطـةر بَينـى لـة قـانونى           

ت سبظل  )عقوباتى عرياقين دا سةير بكةا ضةندين بر طة و ماددة هةية كة تةاكيـد لـةوة دةكاتـةوة دةَلَيـت     
  بةرثر  نابَيت لةبةرامبةر تاوانَيك كة لة فاريَيكى كة( شخ  ل  جرمية       ناشفة ل  فعله اجلرم 

جورمى خؤيةوة نةهاتووة لةكاتَيك دا اةو شةخسة خؤا هاتووة و مافَيكى دةستوورا خؤا بةكارا هَيناوةش 
واا زانيـوة كـارَيكى ياسـايى    / هاتووة ر َيكـارة ياسـاييةكان مؤَلـةتى ياسـايى وةرطرتـووةش سـىَ      / اةوة يةكش دوو
ؤ سةرةر اا اةوة كةسَيك دَيت بة هةموو ثَيوةرَيك كـة دةبَيتـة طَيرةشـَيوَينى تـؤ هـيَ سـزاا       خؤا دةيكاتش ت

اةو كةسة دةدةاش ثاشان اةطةر تةنانةت بَيينة سةر ناوةر ؤكى ياساي عقوباتين يـةكش دوو حاَلـةمتان هةيـة    
ش دةبَيــت (رميببةاتشببرتاك فبب  اجلرميببة واملسببايمة فبب  اجل )كــة تــةنز ى اةمــةا كــردووة كــة ثَيــى دوترَيــت  

موساهةمةا جةر ة هةبَيت تيايداش يةعنى دةبَيت اةو اينسانة لة يةك حاَلةتـدا مونـةزم اـةو كةسـةا كـة      
ر َيكخةرا خؤثيشـاندانةكةية عقوبـة دةدرَا كـة خـؤا بةشـدار بـووة لـة كـارة تَيكدةرةكـةداش لةغـةيرا اـةم            

ش ثاشان لـةم ياسـايةدا كَيشـةيةكى طـةورةمان بـؤ      حاَلةتة بة هيَ ثاساوَيكى تر نابَيت اةو كةسانة سزا بدرَين
ــةببى اــةو زةرةرة ديــار نيــةش بــةآلم تــؤ مونــةزمى       ــة هةنــدَيك جــار موتةس ــت اــةوين اةوةي دروســت دةبَي
موزاهةرةكة ديارة كةواتة تؤ بةردةوام اةشكاليةتَيك دروسـت دةكـةاش اةشـكاليةتةكةش اةوةيـة كـة عقوبـة       

ةش بةآلم موتةسةبب هةندَيك جار ديار نامَينَىش بؤيـة اةمـة ترسـَيكى    دانى مونةزم داايس مسؤطةرة و اامادةي
طــةورة دروســت دةكــات لــةالا خــةَلك كــة ضــيرت بــري لــةوة نةكاتــةوة كــة ببَيتــة ر َيكخــةرا خؤثيشــاندانةكةش  
جارَيكى تـر لـةر ووا عةمةليشـةوة طـةر بسـةملَينىش باشـة اةطـةر اَيمـة واا دابنـَيل هـةزار كـة  بةشـدارا             

خؤثيشـاندانَيك داش ضـؤن تـةعويز لـة اةوانـة وةردةطـرين؟ داوا لـةو كةسـانة دةكـةا كـة هةرضـى            دةكةن لة 
اةوانةا كة بةشداريان كردووة مونةزمةش يةعنى خؤ تؤ ناضى كاشَيرَا دابنَيى لة تةنيشتيةوة وةرة كاكـة و  

داوا لــة هَيــزا هةركةســة و داواا تــةعويزا ىَل بكةمــةوة لةبةرامبــةر اــةو زيانــةا طةياندوويــةتىش كــة تــؤ   
جيادةكرَينـةوةش اـيرت اييرااـاتى    ( الشـنب  مبن ى )ضاالكية مةدةنيـةكان دةكـةا بـؤ ثاراسـتنى اـةو كةسـانةش       

ياسايى بةرامبةرا دةكةا ويان نايكةاش اةوة قؤناغَيكى ترةش بةآلم لة هةموو ثَيوةرَيك دا تاكة حاَلةتَيك كة 
اةخريين كة دةمةوَا ايشارةتى ثَيـى   بةشدارةش خاَليَيت كة خؤا تيايدا سزاا مونزمى موزاهةرةا تيا بدر

بدةمش هةندَيك جار ر َيكخرانى موزاهةرةكة خؤاين زةحيـةنش لةوانةيـة هةنـدَيك خـةَلك هةيـة لَييـان بـدةنش        
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لةوانةيــة اــةو كةســانةا كــة طَيرةشــَيوَينن لَييــان بــدةنش لــةم حاَلةتــةدا كةســى مونــةزمى موزاهةرةكــة           
ك كاتدا كة ديسـانةوة ثَي ـةوانة دةوةسـتَيتةوة لةطـةَل نـاوةرؤكى ياسـايةكة و       موجر يشة و زةحيةشة لةية

 .زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .صباح فةرموو.كاك د

 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نطريةش يةكـةمل  من ثشتطريا لة بؤضوونى دووةم دةكةمش ضونكة بةتةواوا لةطةَل بنـةما ياسـاييةكاندا يـةكا   

بنةماا ياسايى بنةماا شةخسيةتى عقوبةيةش اةو كةسةا كة بؤ خؤا موباشةرةا تاوانَيـك دةكـاتش يـاخود    
بةشدارة بة بةشداريةكى كاريطةر لة تاوانَيك دا لة كارَيكى مةخالفدا دةبَيت اـةو بكةوَيتـة بـةر موسـااةلةا     

ــت ك       ــةدا دةكرَي ــدا ب ــى يةكةم ــة ر ةا ــة ل ــةوةا ك ــاييةوةش ا ــةرا     ياس ــة ر َيكخ ــةا ك ــةموو اةوان ــة ه ــك ك اتَي
لـة حاَلَيـك دا قـةوانينى     (وفق القبوانني النافبذة  )تةزاهورةكةن دةكةونة بةر بةرثرسياريةتى لة كؤتايين دا 

ــؤ        ــك كــة ب ــات كاتَي ــا  لــةوة دةك ــت ب ــَى دةكرَي ــَيطرية و كــارا ث ــة كوردســتانين دا ج ــة اَيســتا ل نــافيزةا ك
ــةبةبين    ــةبَى و س ــر ه ــةك موباش ــيو      جةر ةي ــر مةس ــةم موباش ــةا يةك ــة دةرةج ــةبَيتش جــارَا ب لة بــا ه

  اةطةر كاريطةر بَيت لة مةوزوعةكة مةسـيولة لـةو تاوانـةا كـة اـةجنامى      موتةعةمدين نةبَيتش وة سةبة
داوةش بؤية من تةاكيد لةسةر اةوة دةكةمةوة اَيمة ناكرَيت بةم ياساية شتَيكى غـةيرة ياسـايى و شـتَيك كـة     

ى ياسايية جَيطريا بكةينش ضونكة اةو كةسةا كة ر َيكخةرة و ر َيكخـةرا تةزاهورةكةيـة   ثَي ةوانةا مةباديي
مومكينةبـة هــيَ شـَيوةيةك ااطــاا لــةو تاوانـة نــةبَيت كـة اــةجنام دةدرَيــتش تـؤ ضــؤن لَيـرة دةخيةيتــة بــةر       

ة موسـةببى  بةرثرسياريةتى ياسايىش لة حاَلَيك دا اةو بـؤ خـؤا بـَى تاوانـةش لةاليـةكى تريشـةوة اةوانـةا كـ        
زةرةرةكةن و مومكينة هةر نةناسـرَينةوة لةوسـةرةوة وةكـو بـةرزةكى بانـان بـؤا دةرضـنش بؤيـة ثـَيس وايـة           

 ظنيمبس مسبببوا   ( اةوانـةا كـة هةيـة   )اذا وقع اثناء املابايرة اعبالل شباتم     )اةطةر بةم شَيوةية دابر َيذرَيت 
يـةعنى اـةوة   ( ونيبة حبقهبم وفبق القبوانني النافبذة     الضري املسلولية القانونية ال املة و ظخبذ اتجبراءات القان  

اةشكالةكة حةل دةكاتش ضونكة هةر كارَيـك اَيمـة بـة ثَيـى ياسـا بـة جةر ـةا بـزانل لـة واقاـدا جةر ـة            
 .و بة قةواعيدا قانونى وش زؤر سوثا  شادىءنةبَيت اةوة ايخاللَيكة بة مة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك رفيق فةرموو

 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةوةا كة زؤر طرنطة لة دةركردنى ياسايةكى لةو جؤرة اةوةيةكة كة بةالنسَيك لة نَيـوان مـافى طشـتى يـان     
اليةنى حكومةت و دةسةآلتدار و اليةنة ثةيوةندارةكان لةطةَل خؤثيشاندةراندا بةآلنسَيك هةبَيت لـة نَيـوان   
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م دوو اليةنــةش اــةوةا لــة دار شــتنى اــةم ثــرؤذة قانونــة بــةدا دةكرَيــت بةر اســتى   بةرذةوةنــدا و مــافى اــة
تةرازووةكـــة زؤر زؤر قورســـة بـــةالا حكومـــةت و دةســـةآلتدا وة لـــةناو زؤربـــةا ماددةكانـــدا هةســـت بـــة  
عةقرييــةتَيكى دةســةآلختواز دةكرَيــت كــة لَيــرةدا بةشــَيكى موناقةشــة كــراو بةشَيكيشــى كــةم كرايــةوة و يــان  

شى وةكو خؤا مايةوةش مـن لةطـةَل اـةوةم كـة مـرؤظ اـةو كةسـانةا كـة لةطـةَل ثَيشـنيارا دووةمـنش            بةشَيكي
هيَ فةلسةفةيةكى اينسانى و هيَ ثرةنسيثَيكى جيهانى و مافى / لةبةر كؤمةَلَيك اةسبا  و هؤكارش يةكةم

ة مـةباديئ و  و مرؤظ و نةتـةوة يـةكطرتووةكان و تةنانـةت اـةوةش كـة لـة اةسـبابى موجبةكـة داهـاتووة كـ          
قةواعيدا دوةىل كة ثةيوةنديان بة اازادا و بة مافى مرؤظةوة هةية هيَ كام لةوانـة ر َيطـة نـادةن كةسـَيك     

سـاَل خـؤا ايـدا مةسـيولة و      18لةسةر كارَيـك سـزا بـدرَيت كـة نـةا كردبَيـتش مـرؤظ كاتَيـك كـة دةبَيتـة           
ةكـو تاكَيـك اـةزموونَيكى زؤر تاَلمـان هةيـة      بةرثرسة لةو كارةا كة دةيكاتش اَيمة بؤ خؤمان وةكو كورد و و

زانا طوتى لـة دنيـادا نـةماوةش ر اسـتةش بـةآلم لـة ر ذَيمـة دكتاتؤريـةكان دا هَيشـتاش          .لةطةَل سزاا بة كؤمةَلش د
ماوةش من بؤ خؤم ر ةنطة وةكو زؤر لة اَيوة يةكَيكس لـة قوربانيـانى اـةوةا كـة بـةهؤا منـةوة برايةكـةم لـة         

كة من ر ؤذَيك لةر ؤذان ثَيشمةرطة بووم و براكةميان خستؤتة زيندانـةوة و سـزايان داوة   زينداندا بووةش ضون
بــةهؤا تاوانَيكــةوة كــة براكــةا مــن بــووم كردوومــةش اَيمــة وةكــو نةتةوةيــةك كــة قوربــانى اةمــة بــووين     

ــة       ــران لةبةرا ــة دةك ــدا ر ةوان ــة بيابانةكان ــاودية و ل ــنوورةكانى س ــةر س ــورد لةس ــى ك ــةزاران خَيزان وةا بةه
كور ةكانيان ثَيشمةرطة بوون يان تَيكؤشـةر بـوون يـان لـة دةرةوةا وآلت بـوونش اَيمـة وةكـو نةتةوةيـةك كـة          
قوربانى اةوة بووين و نابَيت قةد ر َيطة بة خؤمان بدةين ثرةنسيثَيكى وا و بر طةيةكى وا لة هيَ قانونَيكى 

بـدرَيت كـة خـؤا نـةي كـردووةش بـة كـورتى         اَيمةدا جَيطةا بكرَيتةوة كـة كةسـَيك بـةهؤا تاوانَيكـةوة سـزا     
هةركةسَيك بةرثرسة لةوةا كة دةيكاتش لة سيستةمى د وكراتى دا تاكة كة  اةساسةش سـةنتةرة وهـةموو   
مةسةلةكان لة ر وانطة و لـة ديـدا بةرذةوةنـدا تاكـة كةسـةوة دةيبيـنن بـةو ثَييـةا كـة كـااينَيكى واعـى و            

دةيكـاتش لةبةراـةوة مـن زؤر بـة حةماسـةوة ر اسـتيةكةا لةطـةَل        هؤشيارةش خؤا بةرثرسة لةو كارانـةا كـة   
اةوةم كة مرؤظ تةنها لةو مةسةلةيةش دا و لةهةر مةسةلةيةكى ترين كة مرؤظ تةنيا خؤا بةرثر  بَيت 
لةوةا دةيكات و نابَى اَيمة ر َيطة بةخؤمان بدةين كةسَيك سزا بدرَيت بةهؤا تاوانَيكةوة كـة نـةا كـردووةش    

اتى بوونى قانونَيكى لةو جؤرة بةر استى مرؤظ دةبَيت زؤر سادة بَيـتش يـان مببـوورن كـة دةَلـَيس      مببوورن لةك
نةفام بَيت يان اازادا خؤا ىَل بةآل بَيت و بيةوَا ب َى لة زيندانـدا دابنيشـَى تـا بـوَيرَا داواا خؤثيشـاندان      

ــاندانيَ     ــة خؤثيش ــدات ك ــةرةنتى اــةوة ب ــاتوانَى ط ــَيك ن ــيَ كةس ــونكة ه ــاتش ض ــك  %  122ك بك ــةموو جارَي ه
بةشَيوةيةكى اارام تَى دةثةر َاش دانانى اةم بر طةية بة شَيوةيةك بـةوةا كـة اامادةكـارانين سـزا بـدرَين لـة       
ناوةر ؤك دا زؤر لة قيمةتى قانونةكة دَينَيتة خوارةوةش اةو مافةش كة مافَيكى دةستوورية زؤر تةنطةبـةر و  

 .تةسك دةكاتةوةش سوثا 
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى
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سوثا  بؤ جةنابتش ر َيزم بؤ رةايةكانت هةية بة  يةك شت تكاية موالحةزة بكةنش حكومةتى قور بةسـةر  
ثرؤذةكةا ناردووة و ذمارةا ياسايى ناردوويانة دةىَل اةمة دةسةآلتة و وا دةكاتش كَى دةَلَيت دسةآلت لةطـةَل  

ةسـةآلت لةطـةَل شـتى نـا ياساييةــ؟ يـةعنى ايتهـامى        ناقانونية؟ تكاية لة جَيى خؤت قسة مةكةش كَى دةَلـَى د 
ــت          ــاك فرس ــةمان ك ــكرتَيرا ثةرل ــزدار س ــردووةش ر َي ــةا ك ــةتين اةم ــايية و حكوم ــة ناياس ــة اةم ــات ك دةك

 .موداخةلةيةكى هةية ثَين اةوةا بةر َيزان دةست بة قسة كردنةكةيان بكةنش كاك فرست فةرموو

 :مانسكرتَيري ثةرلة/ بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر جار منين ر ةخنة لة ليذنةا قانونى دةطرم دةَلَيس اَيوة مـةفروزة جـةوابى هـةموو ثرسـيارَيك نـةدةنش      
بــةآلم اــةوانين تووشــى حاَلــةتَيكى وةك اــةم حاَلةتــة دةبــنش اي تمــال هةيــة دومــاهى طوناهباريةكــة اَيمــة  

انة اةطةر هةنـدَيك جـار تـةوزحياتى بـدةن يـان موداخـةالتى       هةموومان تةحةموىل بكةينش لةبةراةوة حةقي
بكــةنش اَيمــة ر اســتة ســوَلتةا تةشــرياينةش اةطــةر بَيينــة ناحيــةا نــةزةرا هةرشــتَيك بكةوَيتــة بةردةســتى 
بةر َيزتان بة اةكسةريةت دةنطى هَينا دةبَيتة قانونش بة  لةبريمان نةضـَيت قـانون اةسـرَيةن عـيريس و فةنـةش      

غةيةش عيريمة ضونكة نةزةرياتى خؤا هةيةو وةك عريومةكانى تـرش لَيـرة اةطـةر بَيتـو اـةوة      فةنة ضونكة سيا
دةرباز بَيتش بة ر ةاى من دةبَيتة طرفت و موشـكيريةيةكى طـةورة بـؤ اَيمـةش دوور نيـة عالـةم و هـةموو دنيـا         

خؤاش ض فاريةكـة  نةقدمان بكاتش بؤ؟ ضونكة رالفى بةديالتى قانونةش اةوةَلةن هةر يةك مةسيولة لة فاريى 
مةدةنى بَيت اان جةزااى بَيتش باش بَيت يان خرا  بَيتش فاريـى جـةزااى عقوبـةا جةزاايـةش اـةوين لـة ض       
حاَلةتَيك دَيت اةطةر يةكَيك فاعريى اةسرَيى بَيت يان شريك بَيتش يان فاريةك بكات كة قانون تـةحر ى كـرد   

بش لةهـةر دوو حاَلـةت تووشـى عقوبـةا جـةزااى      بَيت يان ايمتناي لة فاريَيك بكات كة قانون كردبيةتة واج
دةبَيت كة اةويشيان غةرامةية يان حةبسةش لة ناحيةا تر عقوبةا مـةدةنى هةيـةش عقوبـةا مـةدةنى سـَى      
ر وكنــى ثــَى دةوَيــتش غةَلــةتى و تــةحقيقى زةرةر كرابَيــت كــة يــةكَيك زةرةرا ثــَى كــةوت بَيــت و عةالقــةا  

تر هةبَيت و زةرةر لة تؤ درابَيت زةرةرةكـة نةتييـةا غةَلـةتى مـة      سةبةبى لة بةينى هةردووكيان غةَلةتى
بينت تةحةموىل عقوبة دةكةمش عقوبةا مةدةنين يان بة ثارةيـة يـان دوور نيـة مةعنـةوا بَيـتش اي تمـال       
هةية زةرةرةكة زؤر خةفيف بَيت من بة اياتزارةك جةبرا اةو غةَلةتية بكةم يان جةنابت قان  بكـةم كـو   

ن نةبيش لةو حاَلةتة بةر ةاى من اـةوةا لـةو ماددةيـة هـاتووة موخـالفى نـة قانونـةش موخـالفى         بةرةنطارا م
بةديريياتى قانونةش موخالفى مةباديئ و قةواعيدا قانونةش نابَيت اَيمة نـة لـة نزيـك نـة لـة دوور تةشـرياى       

نة ضارةسـةر كـراون لـة    اةو نةسة بكةين و من ايقرتاح دةكةم اةسرَيةن ايرينا بكرَيتش بؤ؟ ضونكة اةو حاَلةتا
دوو قانونى سةرةكىش سيوااةن لـة عـرياق بَيـت يـان لـة دةوَلـةتى عـةرةبى و اةجنـةبى بَيـتش يـةكَيك لـةوان            

 .قانونى عقوباتة كة هى ترين قانونى مةدةنيةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةرسةالن موداخةلةا هةية دواتر دَيينة الا جةنابتش فةرموو.كاك د
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 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.ر َيز دبة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةَلآل من وةكو هةركةسَيك دوو ماانامت هةيـة و تـا اَيسـتاش هـةر لـةبريم ناضـَيتةوةش يـةكَيكيان كـة تةَلةبـة          
وومان عقوبـة  بووم و لة بيدايةتى موتةوةستة بـووم كـة يـةكَيك لـة سـةفةكةا خـؤا اـاذاوةا دةطَيـر ا هـةم         

دةدراينش دووةمينيان لة عةسكةراش بةر استى عقوبةا جةماعى نيةش اَيمة خؤمان زؤر عقوبةا جةماعيمان 
 .ش سوثا (هةركةسة و دةضَيتة قةبرا خؤا)خواردووةش لةبةراةوة لة كوردةوارا خؤمان دةَلَيت 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ش كـاك  (و سؤزان خان و كاك جالل و بَيري ان خـان و كـاك صـباح   كاك عبدالسالمش كاك ساالر )بةر َيزة  5اةو 
 .عبدالسالم فةرموو

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةكو هةموو اةو خوشك و برايانة حةقة تاوةكو لة هةَلوَيستى يةكرت تَى بطةين و بريباوةر ا خؤمـان ديـارا   
وةكو موسوَلمانَيكش وةكو يـةكَيك بـة   % 122لة ( التزروا وازرة اخرا)ةمة بكةينش من لةطةَل اايةتة ثريؤزةك

تةخةسوســى خــؤمى اــةكاد ى بــاش دةزامن جيــاوازا بــةينى عقوبــةا كــؤن و تــازةش هــى كــؤن جــةماعى و    
اينتقامى بوو و ايبادة بووش بؤية كة دةضوونة سةر طوندَيك طوندةكةيان هةموويان دةسووتاندش بؤيةش من 

نى سةر شةستى و سةد ة لة هةمبةرةكانش ضونكة اةوة عقوبةا جةماعيةش هيوادارم ر ؤذَيـك  دذا شؤستةكا
اةوةش عيالج بكـةينش مـن لةطـةَل عقوبـةا فةرد ـةش وة هةريـةكَيك وازيرةكـةا خـؤا دةبَيـت تةحـةموىل           

كرت جـودا  من لة ما  تَى اةطةم و ما  و بةرثرسياريةتى لةيـة / بكاتش اةوة وةكو مونتةَلةق الا منش دووةم
نابنش كة من مومارةسةا مافَيك دةكةم دةبَي مافى خةَلكانى ترين بثـارَيزم و بةرثرسـياريةتى اييتمـاعيس    

كة دَيل اةمة هةمووا دةخةينة ناو قالبَيك من قةد بري ناكةمةوة لةوةا كة لة سوَلتةمة و / هةيةش سَييةم
يـان بـةرةو د ـوكرات ب ـَيت بـري بكاتـةوة       بة تةسـةورا مـن نابَيـت قـةد كةسـَيك لـة كؤمـةَلطاا د ـوكرات         

هةميشــة تــا مــاوة لــة موعارةزةيــةش د وكراســيةت ر َيطــا دةدات اَيمــة ر ؤَلمــان بطــؤر ينش اَيمــة دةمانــةوَا لــة   
ثةرلةمان بؤضوونى منة هةريةك اازادة ضؤن تةماشـا دةكـاتش مـن دةبَيـت دَلنيـاا اـةوة مب كـة ر ؤذَيـك مـن          

آلتدار قانونَيكى وام دةرنةكردووةش ر ؤَلى مـن اؤثؤزسـيؤن زةعيـف بكـاتش     ضوومة اؤثؤزسيؤن من وةكو دةسة
منين وةكو اؤثؤزسيؤنى اَيستا دةبَى كة ر ؤذَيك من نةمام لة اؤثؤزسيؤن دةستى خؤم نةطـةزم و برَيـَيس مـن    
وةختى اؤثؤزسيؤن جيهازا دةولةم زةعيف كردش اةمة ر ةاى شةخسـى خؤمـة و عيالقـةتى بـة ر ةاـى كـة        

ة  لةسةر خؤا وةرنةطراش لةسةر اـةو اةساسـة و اـةو بنةمايـة مـن دةَلـَيس مونـةزمى تـةزاهورات         نية و ك
داواا تةزاهورة دةكةنش شةرتى تةزاهور اـةو تةعريفـةا لـةوَيوة هـاتووةش دةيانـةوَا ر ةايـةكى عـام دروسـت         

ك كــة دةســةآلت بكــةن كاريطــةريان هــةبَيتش وةســيريةا زةختَيــك بــن لةســةر بر يارَيــك و قانونَيــك و كرداريـَـ 
كردوويةتى يان جيهةتَيكى تر يـان وةكـو سـؤزان خـان باسـى كـرد اةسـرَيةن حةدةسـَيك لـة طواتيمـاال دةبَيـت            
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دةيانةوَا ر ةاى عام لةسةرا دروست بكةنش لةسةرةتاوة اةم جؤرة موزاهةراتانة نة ترسن لةسةر دةوَلـةت و  
زاهةرات تةبياية لة دوةىل د وكراتىش اةمان نة اينسان بة دةست ثَيكى عصيانى مةدةنى تَى بطاتش بؤية مو

كة اةضن داواا دةكةن و بؤ اةو مةبةستة ااطانةلة مافى خؤيان كة ياسـايةك هةيـة ر َيطـا دةدات بـةوةا كـة      
ليذنةيةك دروست ببَيت و داوا بكات تةزاهور ببَيتش بةآلم لة هـةمان كـاتش زمنيـةنش اـةوان كـة داوا دةكـةن       

بَى اةوةا لة موافةقةكة ر ةزامةنديةكة با  بكرَيتش بـة  / ر ياساكة دةكةنش دووةمموافةقةتة ايستنادة لةسة
ثَيى بر طةكانى ياساا مافى خةَلك بؤ اةجنامدانى خؤثيشـاندان اييـازة وةردةطـرنش واتـة لةسـةرةتاوة اـةوان       

ل اـةو سـزا و   مةسيولياتيان لةسةر شانة كة موزاهةرةكة بة ثَيى ياساكة بةر َيوة ب ـَيتش بؤيـة كـة اَيمـة ديَـ     
ما  دانة و بةرثرسياريةتى كةسَيتى و مةعنةوا تةماشا دةكـةين كـة لـة زؤر تـةرتيبى اـةم ياسـاية بـةدَلس        
نــةبووش اةطــةر بــة  تؤزَيــك عةجةلــة نةكــةين يــان تةباــةن ماددةكــةمان خوَينــدبووةوة ضــى دةوَيــت اــةو  

رتة تـةجاوزا حـدودا خؤيـان بكـةن و     ر َيطـا نـادات بـة شـو     10ياساية؟ اةو بةآلنسةا داوا دةكرَيتش ماددةا
سزاش دادةنَيتة سةراش خؤ دةبَيت ماددةيةكين هةبَيت ر َيطا بدات بة خةَلكى تر تةزاهورات بكات و حـةقى  
خؤا مومارةسة بكـاتش بـةآلم بةرثرسـياريةتيان هـةبَيتش ضـونكة لـةو كـردارة كـة تـةزاهورةش ضـوار تـو ى            

ةكان كـة بـة اـةوان دةسـت ثـَى دةكـاتش ثؤليسـن كـة اـةوان          مكةونى هةيةش ضوار عونسورا مكـةونش مونةزمـ  
بةرثرســنش خؤيــان ر َيطــا خــؤش بكــةن كــة مومارةســةا بكــةنش موشــاريكةكانن كــة اــةوان كردارةكــة دةكــةنش 
خةَلكةكة كة كردارةكة اةسرَيةن بؤ اةوان كراوة و كاريطـةرا لةسـةر اةوانـةش هـةمووا دةبَيـت ياسـا و مـافى        

ان با  كردش هى موتةزاهرين اازادن ضى قسـة بكـةنش مونـةزم مةسـيوليةتَيكى     هةبَيتش اةوة هى شورتةكةم
قانونى هةيةش بؤية من دةَلَيس تاوةكو سزاي فةردا مبَينَيت اةوانةا موتةسةبب بة ثَيى قـانونى مـةدةنى  و   
جةزااى دةبَيت كردارةكـةيان سـزا بـدرَيتش ضـونكة تـةنها موتـةزةرر مونةزمـة نـةك كةسـى تـرش مونـةزم وا            

ةكات كة دةوَلةت يان شورتة بةهانة بطرَيت و برَيَيت كاكة دوَينَين موزاهةرةيةكمان كرد واا ىَل هاتش بؤيـة  د
موتةسةببةكان مواتنن و وةكو كاك فرست باسى كردش فاريَيكى جورميان كردووةش دةبَيت كة  ماناين نيةش 

ة نيمـة سـزايةكى جـةماعى لةسـةر     بةآلم مونةزمةكة كة  داوا ناكات كة اةو سـزا بـدرَيتش مـن لةطـةَل اـةو     
اـــةوان هـــةبَيتش بؤيـــة ثَيشـــنيار دةكـــةم تـــاوةكو هةريـــةك ثـــاش اـــةوةا اـــةو قســـة درَيـــذةا مـــن كـــردم  
بةرثرسياريةتى و ما  هةبَيتش اَيمة لةطةَل اةوةين اةوين مةسـيوليةتى قـانونى خؤيـان وةربطـرنش بـةآلم      

ست و كاك اةرسـةالنين طـوتى بـةرةو سـزاا     نةك بةو سينةا كة هاتووةش اةو سينةية وةكو اةوةا كاك فر
جةماعى دةضَيتش ثَيشنيار دةكةمش لة تةايدم بؤ اـةوةا هـةردووكيان تةحـةموىل مةسـيوليات بكـةنش برَيـَيل       

ظااير مسلليظهم القانونية كما  ظم اختاذ اتجراءات القانونية وفق القبوانني النافبذة حببق     ظنيمس منام  ال)
لَيرة نـة عقوبةكـة جةماعيـة و نـة كـة  تةحـةموىل مةسـيوليةتى        ( لظعو  مظسبب  اتضراي ومطالبظهم شا

اةوةا تر دةكاتش وة ناكرَيت اَيمة وا بكةين اةو خةَلكةا لةسةرةتاوة بريا كردووةتةوة تةنز ى موزاهةرة 
لة مةسيوليةتى خؤيـان ر ابكـةنش ر ةنطـة كـة حاَلـةتى شـةغة  بـوو هـا اـةوة نةطاتـة اـةوانش ضـونكة لةطـةَل              

زمى شورتةش دةَلَيت كاكة دةزانن اةوة خةَلكى غةريب هاتووةش بزانة اةمانة ض دةكةنش كاكـة دانيشـن وا   مونة
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نةكةنش كة ايسباتى كرد كة اةو مولتةزمة بة مةسيولياتى قانونى خؤا دةضَيت شـكاتى ىَل دةكـات و نـة بـة     
وةم هـةردووكيان بـة ثَيـى    تةكافول و تةزامون حةقة سزا بـدةنش بؤيـة ايقرتاحةكـةم وازحـة مـن لةطـةَل اـة       

 ظنيمبس منامب    )مةبادييةكانى كة بامسان كرد تةحةموىل مةسيوليةت بكةنش بةآلم سياغةكة بطؤر درَيت بة 
ظابباير مسببلليظهم القانونيببة كمببا  ببظم اختبباذ اتجببراءات القانونيببة حبببق مظسبببب  اتضببراي ومطببالبظهم          ال

 .ش سوثا (شالظعو ضات
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يارةكةت بنووسةش بينَيرةش اازادن و ر ةاى خؤيان دةدةنش رجااـةن اـةوة قسـةا خـؤا كـردووةش اـازادة و       ثَيشن
 .حةقت نية تةدةخول و تةعرييق لةسةر قسةكةا بدةاش كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــةر َيزا ثةرلــةمان باسـيان لــةوة كــرد كــة عقوبــة   خوشـك وبرايــانى بــةر َيزش لةر اســتى دا زؤر لـة اةنــدامانى  
شةخسيةش من ر ام واية جةر ةش هةر شةخسيةش بةتايبةتى بـؤ اـةم ثـرؤذة ياسـايةش بةنـدة وةكـو سـةرؤكى        
ليذنةا مافى مرؤظ هةوَلس دا لة ماددةا يةكةمةوة تا اةو ماددةا كة اَيستا طةيشتوونةتَى لـة كؤتاييةكـةوة   

شوو ترش واتة اةوةا ثةيوةنـدا بـة حمتـةواا اةسـبابى موجبـةوة هةيـةش بةشـَيك        من بر ؤم بؤ ماددةكانى ثَي
لةبةر َيزان ااماذةيان ثَيى كردش اةمة لةو ثرؤذة ياسايانةية كة جوانرتين هؤكارا ثَيويسـتى بـؤ دانـدراوة كـة     

حـاجى   زؤرترين مةفاهمى مةدةنى و د وكراسى تيا ثـةير ةو كـراوةش اةطـةر بـة ويذادنـةوة شـايةتى بـدرَيت       
باللين ثياوَيكى بة ويذدانة دةزانَى زؤر ايشمان لةسةر اةو مةسةلةية كردش بةآلم لةر استى دا مـن ر ام وايـة   
ــوة      ــس بيني ــاوم و خؤثيشاندانيش ــة ذي ــةم وآلت ــس ل ــةا خؤش ــى تةجروب ــة ثَي ــة و ب بةرثرســياريةتى دوو اليةن

اايـا خـاَلى دووةم اـةو مةسـةلةية      هةندَيك جار مونةزمى خؤثيشـاندان بةشـَيك بـووة لـة مةسـةلةا اـاذاوةش      
دةطرَيتةوة يان نا؟ بةشَيك بووة لةوةش ضونكة لةر استى دا ر َيكخةرةكةش فريشتة نيـة و دةكـرَا لةحاَلـةتَيك    

زانـا  .كة بةشَيك بوو لةو ااذاوةية بة ثَيى بر طةا دووةم تةعاموىل لةطةَل دا بكرَيـت و وةكـو بـراا بـةر َيزم د    
ــي   ــرد بةرثرس ــَي ك ــاذةا ث ــياريةتى    اام ــاد و بةرثرس ــةوة دا اياتم ــت ل ــاندةر دةكرَي ــةزمى خؤثيش اريةتى مون

صـباح طـوتى مومكينـة ااطـاا ىَل نـةبَيت اـةو       .بكةوَيتة اةستؤ وةكو رةسد بةكاربهَيندرَيت يان وةكـو ضـؤن د  
ــةوةا         ــةطينا ا ــةوةوةش ا ــةو ر وانطةي ــتش ل ــاا ىَل بَي ــة ااط ــةرين دا مومكين ــة ر ووا داوةش لةبةرامب ــاذاوةا ك ا
ثةيوةندا بة مةفاهيمى د وكراتى و بنةماكانى مافى مرؤظ و بة ثَيى ثَيوةرة نَيودةوَلةتيـةكانى جار نامـةا   
مافى مرؤظةوة هةبَيتش من زؤر ايسارةم كردووة لة تةواوا بر طةكانى اةو مةسةالنة ب ةسـثَى و بـؤ اـةوةا    

َيكخسـتنى خؤثيشـاندان بـة شـَيوةيةك     بتوانرَا باشرتين زةمينة بر ةخسـَى بـؤ خؤثيشـاندانى مةدةنيانـة و ر     
هةرَيمى كوردستان لةضاو وآلتانى نـةك دةوروةبـةردا لةسـةر ااسـتى نَيودةوَلـةتى دا بـة منوزةجَيـك تةماشـا         
بكرَيتش بؤية لةوانةية هةندَيك جار دةنطس بؤ هةندَيك بر طة و ماددة دابَيت لةم ثرؤذيـةدا خـؤم قةناعـةمت    

او ر ؤيشتش بةالم اةوةا بؤ بةندة طرنطة اةوةية بةرثرسياريةتى ر َيكخـةرا  ثَيى نةبووبَىش بةآلم دةنطس بؤ د
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خؤثيشاندةر لة ياد نةكرَيتش هةرطيز لةطةَل مةبدةاى جةر ةا جةماعى نةبووينـة و ناشـبل و قبوَليشـى    
 .ناكةينش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نورا

 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

اةطةر ضى كـاك اةرسـةالن باسـى اـةوةا كـرد كـة عقوبـةا جـةماعىش مـن خـؤم زؤر جـارم دارم خـواردووة             
لةسةر اةوةا خؤم هاريس كردووة و هـةموو سـةفةكة دارا خـواردووةش لةبةراـةوة مـن سـةد لةسـةد لةطـةَل         

ت نيةت و مةسار و ر َير ةوا اةوة نيس كة خةَلكى تر و عقوبةا كةسَيكى موشاغب ياخود كةسَيكى كة بيةوَي
اــةو خؤثيشــاندانانة تَيــك بــداتش بــؤ منوونــة يــةعنى شــةرت نيــة و جــارَيكى تــر دةيرَيَيمــةوة داايمــةن             
موزاهةراتةكان دذ نيةش زؤر جار هةية موزاهةراتةكان داواا ر ةواية و حةقةش شتَيك كة دةخرَيتة بةردةسـت  

آلم لة عةينى كاتدا دةبينى هةندَيك كة  سـريوكياتى اـةوةيان   اليةنَيكى ثةيوةندارش دةربر ينى مةوقفَيكةش بة
هةية لة حاَلةتى وا دا جؤرَيك ر ةفتارا عدوانى دروست بكةنش بؤ منوونة هةر بة اارةزوو بةالا اـةوةا كـة   
ثؤليسة دةر وات بةردا تَى اةطرَاش خؤ هيَ ر َيكخةرا اةو موزاهةرةيـة لةطـةَل اـةوة نيـةش بـةآلم ر َيكخـةرا       

رةكة مةسيوليةتَيك دةكةوَيـتة سةر شانىش ضونكة من دةزامن داايمةن خؤيان  زؤر زؤر ر َيك دةخـةن  موزاهة
بة طرو  و خةَلك دةر ؤن و ااطادارن و لةطةَل يةك دا قسة دةكةنش بةآلم خـؤ اـةو مةسـيوليةتةا دةكةوَيتـة     

ر شـان؟ اـةا هاوكاريـةك    سةر شان و برَيَيت اا اةو كةسة اـةو فاريـةا كـردووةش اـةا اةوةشـى نةكةوَيتـة سـة       
نةكات برَيَى من اةمةم بة نيةتَيكى زؤر ثاك كردووة اةم خؤثيشاندانةم كردووةش بةآلم خةَلكَيك هةبووة بةو 
نةوعة خراثـى كـردووةش اـةو مةسـيوليةتة نةخةينـة سـةر شـانى و بـة هـيَ نـةوعَيك هـيَ مةسـيوليةتَيك             

ؤا دةكا بة ر َيكخةرا اةو موزاهةرةية؟ من لةطةَل نةبَيت؟ اةا باشة بؤ خؤا دةضَى مؤَلةت وةردةطرَا و خ
عقوبةا جةماعى نيس بة هيَ نةوعَيكش بةآلم دةبَيت مةخرةجَيك بدؤزرَيتةوة هيَ نةبَى اةوين جارَيكى 
كة بتوانَى بة بَى تر  و بة بَى لةرز ب ـَيتةوةو اييـازة وةرطرَيــتةوةش خـةَلكى الا اَيمـةش فَيـرا ر ةفتـارا        

كاتى خؤثيشاندان داش يةعنى اَيمة دةمانةوَا اةم حاَلةتة دروست بكةينش لةبةراةوة كـاك   مةدةنيانة بل لة
صباح شتَيكى زؤر جـوانى تـةرح كـرد كـة بةر اسـتى برَيـَيل تةشـكيريةيةك بـوو يـاخود تَيكةَلةيـةك بـوو لـة             .د

نكة بةر اسـتى  هةموو ر اكانش جا اةطةر ايقرتاحةكةا اةوين خبوَيننةوة بؤ اـةوةا ر اا تـرين هـةبَيتش ضـو    
من لةطةَل عقوبةا جةماعى نيسش بةآلم مةسيوليةت هةَلطرتن اةوة دةاللةت لة نزوجى وةعى دةكاتش بؤيـة  

 .من لةطةَل نزوجى وةعى تاكى كوردمش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك جالل فةرموو

 :بةر َيز جالل عريى عبداهلل
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اية كة زؤرينةا زؤرا طةىل كوردستان لةطةَل اةو ر ايةن كة اةم حكومةتة و اةم دةسةآلتةا من قةناعةمت و
اَيمة نةتييةا خةبات و ماندوو بوون و دةيان هةزار شةهيد و اةنفال و كيميابارانةش وة قةناعةتيشس وايـة  

  دذا دةوةستنةوة اةطةر مةترسيةك بَيتة سةر اةم وآلت و ميريريةتة هةموو اليةنة سياسيةكان بةيةك دةن
نيانـة كـة هةيـة هـةموو موزاهةرةيـةك       سوءو خةبات دةكةن وة قوربانين دةدةنش من قةناعةمت وانية اةو 

وابَيت كة دذا دةسـةآلت بَيـت يـان ثشـَيوا ىَل بكةوَيتـةوةش بـةآلم ديـارة اـةو كةسـانةا كـة تـاَلبى مونـةزمى             
بَيت لة كةشفى اةو كةسانةا كة لةو ثَيكهاتةية موزاهةرةكةن دةبَيت موشارةكةيةكى وةتةنى و قانونيان هة

نل كة اةوان نوَينةرايةتيان كـردووة و ثشـَيويان كـردووة و ثشـَيويان ناوةتـةوةش دةبَيـت اـةو كةسـانةا كـة          
داواا اييازةكةيان كردووة بةر استى موشارةكةيةكى وةتةنى و قانونيان هةبَى لة كةشفى اةو كةسـانةا كـة   

 .بدرَين بة مةحكةمة وش زؤر سوثا اةو زةرةرةيان داوة و 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيري ان خان فةرموو

 :بةر َيز بَيري ان امساعيل سةرهةن 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة نيسبةت اةو دوو ر ةايةا كة نووسراوة لةطةَل هةردوو  ر ةاى نيمـةش هـةر دوو ر ةاـى دةتوانرَيـت تَيكـةَلى      
وون كردنةوةم هةيـةش بةنيسـبةت ر ةاـى يةكـةم اةطـةر بةرثرسـياريةتى بدةينـة سـةر         يةكرت بكرَاش اةوجا ر 

ر َيكخةرا خؤثيشاندةران اَيمة ناتوانل اةو كةسة طةرةنتى بداتش اةوةا دَا بةشدار دةبى غةَلةت ناكـات و  
شـــتى ناياســـايى ناكـــاتش هـــةتا اةطـــةر تةعـــةهودين بـــدات نـــاتوانىش ضـــونكة ر ةد فاريَيـــك دةبيـــت لـــةناو    

ؤثيشاندةرةكانش  شتَيك دةكاتش ر ةاى دووةمين زؤ ر استة كة دةَلَى هةر كةسةك مةسـيولة لةسـةر هةَلـةا    خ
خؤاش هةركةسَيك هةَلةيةكى ياسايى كرد دةزانَى سـزاكةا  ضـيةش خـؤا دةزانـَىش يـةكَيك دزا بكـات دةزانـى        

وةا كــة ر َيكخةرةكــةش دوايــى ضــى ىَل دَيــتش بؤيــة مةســيوليةتة لةســةر اــةو كةســةش بــةآلم بــة نيســبةت اــة 
بةرثرسةش ر َيكخةرةكة ر استة بةرثرسة اةطةر هاتو ر َيكخةرَيك سةد خؤثيشاندةرا كؤ كردةوةو هَيناية سـةر  
جادة دةبَى ااطاداريان بكاتةوة ياسـايةكةيان بـؤ ر وون بكاتـةوة بـة نووسـل ثَييـان برَيـَى اـةوة مـا  و اـةركى           

ونكة اةطةر زؤرجار مةسةلةن كرَيكارَيك ضةند نةخوَيندةوارَيك خؤثيشاندةرانةش اةطةر هاتو لةو ياسايةش ض
كة بَى كارن دَينة سةر جادةش زؤر جار مافى خؤيان نازاننش اةمةش زؤر لـةمافى خؤمـان نـازانلش اـةو ر وون     
كردنةوةا ما  و اةركةا بؤ خؤثيشاندةرانش اةطةر ر َيكخةر ر وونى كردةوة بؤيان ثَيشرت بة سةعاتَيك دايـة  

تيان و تَييانى طةياند اةو وةختة بةرثرسياريةتى لةسةر شـانى خـؤا ثـاك دةكاتـةوة و نـامَينَىش اـةوجا       دةس
بؤية سزاكةا اةطةر هاتو اةوةا نةكرد اةوجا دةبى سزابدرَيت ر َيكخةرةكةش اةوين سزاكةا وةكو سزاكةا 

و دةَلـَى ا تـؤ ر َيكخـةرَيكى     اةوة نية كة جةر ةكةا كردووةش سزاكةا اةوةية لةوانةية جارَيكى تر دةكةا 
 .باش نيتش ضونكة ااطادارا اةوانةت نةكردووةتةوةش زؤر سوثا 



 002 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك صباح فةرموو

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ونَيت وا دكـةمش  حةقيقةت طةلةك ااخافتنَيت مـن بـراا بـةر َيز كـاك عبدالسـالم كـرداش اـةز تةايـدا بؤضـو         
بر ةايــا منــين اــةوا كــو سةركَيشــيا خؤنيشــاندانَى دكــةن ثَيويســتة تةحــةمال مةســيوليةتا ياســاييا اــةوا    

خؤنيشاندةر دناظ خؤنيشـاندانَى دا كـو خؤنيشـاندان بـةرةظ ااقـارةكَى      / سةبةبى بكةن كو دَيتة وجودَاش دوو
ووش ثَيويسـتة اييراااتَيـت قـانونى برامبـةرا     خرا  ضوو و ملةسريا تةبياَى دةركةظت و بةرةظ توندوتيذيا ض

اةوين بَينة وةرطرتنش بةر َيز سةرؤكَى ثةرلةمانَىش اةطةر مقابل بكـةن هـةروةكو بـةرَا خـؤ بكـةنَى مـاددَا       
هةردوو ماددة نزيكى يةكن بر ةايا مـن اةطـةر هـةردوو مـاددةش ببنـة       11لة ياسايَى اةسرَيى و ماددةا  12

 .يةك شتةكى باشةوش سوثا 
 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 بةر َيزان اَيستا اةو بةر َيزانة هةموو ر ةاى خؤيان دةربر اش جَيطاا ر َيزةش ليذنةا ياسايى ااخر ر ةايتان؟
 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةطـةر  / ةمش يةكـةم اةندامانى ثةرلةمانش من دةمـةوَيت خـاَلَيكى طـرن  لـةو مةوزوعـةا بؤتـان تـةوزيح بكـ        
بكةين دةبينل اةو ماددة تةنها ثةيوةستة بة تةعويزا مةدةنىش واتة عيالقةا بة  12موالحةزةا ماددةا 

مةسيوليةا جةزااى نية كـة برَيَيـى عقوبـةا شةخسـية يـان عقوبـةا شةخسـى نيـةش عقوبـةا شةخسـية لـة            
بة عقوبـةا مةسـيوليةا مـةدةنى كـة     ماالةجة كراوةش لَيرة مةوزوعةكة و بابةتةكة ثةيوةستة  11ماددةا 

ش كاك فرست تةوزحيَيكى جـوانى دا مةسـيوليةا مـةدةنى موعالةجـة     (عقوبة مدنية وليست عقوبة جزااية)
الضبري ب   )كراوةش مةسيوليةا مةدةنى بة ثَيى قةوانينى نافز لة كوردستان لةسةر سَى بنةما دروسـت كـراوةش   

َلةتة اةطـةر يـةكرتا نةطريتـةوة مةسـيوليةا مـةدةنى ناكةوَيتـة       واتة اةو سَى حا (ا طظ ب والعالقة السببية 
سةر هيَ كةسَيكش لَيرة اةطةر لة اةسناا موزاهةرة حاَلةتَيك ر ووا دا و زةرةرَيـك ر ووا داش باشـة تـؤ نـابَى     
مةســيولياتى بةشــَيك باوَييــة ســةر اــةو كةســانةا كــة ليذنةكــة كــة ناويــان مونــةزمى موزاهةرةنــةش ر اســتة    

باسيان كردووةش اي تمالة حاَلةتى وا ر وو دةدات كةسـانَيك و اليـةنَيك دةفاـى خـةَلك دةكـةن دةَلـَى       برادةران 
بر ؤ اةو فةوزايةا خةلق بكةش بةآلم كة شَيوازا موزاهةرةكة بطؤر ا يـان موزاهةرةكـة تووشـى بابـةتَيك بـَى      

ةبـَى اَيمـة بابةتةكـة بـة وازحـى      كة لة نيتاقى خؤا دةرب َى و مةبةستى تَيكدانى موزاهةرةكة بَيتش لَيـرة د 
املسبلولية ال املبة   )جياواز بكةينـةوةش ر اسـتة اي تمالـة سـياغةكة هةنـدَيك بـة تونـدا هـات بَيـت كـة دةَلـَى            

دةتوانل اةو ماددةيـةا وةكـو ثَيشـنيارةكةا كـاك صـباح كـة لَيمـان وةرطـرت سـياغةكة          ( شالظ افس والظاام 
ايتآلقةن بةر ةاى من نابَيت لةو نيتاقةا دةرب ى و نابَيـت فكـرا    نةوعةن ما دةطؤر َاش بةآلم مةسيولياتةكة



 001 

اةوةا بكةين و برَيَيل اةو ماددةية ايرينا بكرَيتش ضونكة اةطةر هاتوو ماددةكة ايرينا كرا مةعناا وايـة اـةو   
قانونة بة قانونَيكى ناقص دةردةضى و بةشَيكى موعالةجة ناكـات كـة بةشـَيكى اةساسـية لـة موزاهـةرةش لـة        

زاهــةرة اي تمالــة حــاآلتى ســووتاندنى ســةيارةا كةســَيك ر وو دةداتش شــكاندنى هةنــدَيك شــتى دةوااــريش    مو
شكاندنى جام و دةركةا دةوااريش ميهس هةر بابةتَيكى كة لة اةجنامى دا مةسيولياتى مةدةنى تـةعويز دَيتـة   

سياغةيةك اةطةر بـة دَلتـان بـوو     طؤر َا دةبَى اَيمة بةر استى موعالةجةا بكةينش لَيرة من ثَيشنيارم كردووة
ب اذا وقع اثناء املابايرة اعبالل   1: املادة العاشرة)اةوا اامادةم كردووة بيدةينة دةنطدان اةطةر قبوَلتان كردش 

شبباتم  حو النابباق العبباق حو اتداب العامببة حو غصببس اضببراي شببالغ  حو شبباتموال العامببة حو ا ا ببة، حو عرجبب       
بب  0 ا ها احملددة  ظنيمس ةالبوا  نابيم املابايرة املسبلولية القانونيبة وفبق القبانون،       املاايرة ل  ايدافها و ا

 ظنيمببس مسببببوا اتضببراي مسببلولية  عببو   اتضببراي لبب  افعبباهلم و ظخببذ حبقهببم اتجببراءات القانونيببة وفببق  
 .ش زؤر سوثا (القوانني النافذة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.د

 :عبدالقادر دةزةيى ر ؤذان.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيمة لة ليذنةا ياسايى دوو ر ا بووينش لةطةَل اةوةا تةعبري لةر اا اةو بةر َيزانة دةكةم اةندامانى ليذنـة و  
لةطةَل ر اا يةكةم نةبووين و لةطةَل ر اا دووةم بووينش كة دةَلَيل لةطةَل ر اا يةكةم نينة مةبةستمان اـةوة  

ة اَيمة دذا اـةوةين ر َيكخـةرانى خؤثيشـاندان هـيَ بةرثرسـياريةتَيكى ياسـايى نةكةوَيتـة اةسـتؤيانش         نية ك
بةآلم اةو ماددةية با  لة بابةتَيكى ديارا كراو دةكات كة قةرةبوو كردنةوةية و تـةعويزةش لـة تةعويزةكـة    

ان لةسةرشـانى نيـةش اـةوان    مةسيوليةت نية لة دةفاى تةعويزش بةآلم ماناا اـةوة نيـة مةسـيوليةتى قانونيـ    
بةرثرسن لة ر َيكخستنى خؤثيشاندانةكان و بةرثرسن لة كات و شوَينى ديارا كراو دةرنةضَى و لـةو اامـانج   
و مةبةســتةا كــة هةيــةتى دةرنةضــَىش اــةوا بةرثرســياريةتى اــةو بةشــة دةكةوَيتــة  اةســتؤا ر َيكخــةرانى    

ةكة كة لة قانونى مةدةنى با  كراوة تةنها اةو كةسة خؤثيشاندةرانش بةآلم قةرةبوو كردنةوةكة وةكو سزاي
تةعويز دةدا و بةرثر  دةبَيت لة قةرةبوو كردنةوةا زيانةكانش اةو كةسةا كـة بووةتـة هـؤا اـةوةا اـةو      
زيانة لة كارةكةا بكةوَيتةوةش بؤيـة بـة هـيَ شـَيوةيةك لةطـةَل اـةوة نينـة كـة ر َيكخـةرانى خؤثيشـاندةران           

رثرســياريةتى ياســايى دةكةوَيتــة اةســتؤيانش بــةآلم بــةرثر  نينــة لــة قــةرةبوو    اــةوان بــةرثر  بــن و بة 
 .كردنةوةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز سكرتَيرا ثةرلةمان كاك فرست موداخةلةيةكى هةيةش فةرموو

 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةشـَيوةيةك و   (املسبلولية القانونيبة ال املبة شالظ افبس والظابام      )موعالةجةا اةو دَيرة بكةين  اةطةر بَيتو
باسـى مونـةزمينى موزاهـةرةش    (اذا ثبب  مسبايمظهم  )ثاشى ايزافةيةك لـة نيهايـةتى نةسـةكة بكـةينش برَيـَيل      

و عيالقـةا سـةبةبى لـة    ضونكة ثَين اَيستا طومتان اةطةر يةكَيك غةَلةتى هةبَيت و زةرةرَيك لَيى دةرضوو 
اذا )بةينى هةردووكيان هةبَيت مةسيولة و قانونيةن مةسـيولةش ض جـةزااى بَيـتش ض مـةدةنى بَيـتش دةَلـَيل       

دوور نيــة موباشــةرةتةن موســاهةمةا  (ثبب  مسببايمظهم فبب  ا طببظ الواقببع مباشبرة حو شظيمبباهلم و قصبب يم  
ؤا دابَيتـة اليـةك وازا ىَل هَينابَيـت و دةورا    كردبنش دوور نية بة سورةتَيكى غـةيرة موباشـر موجـةرةد خـ    

خؤا نةديتبَيتش اةوة موساهةمةيةكى غةيرة موباشرةش مةسيوليةتى قانونى خؤ اَيمـة لَيـرة بـا  ناكـةينش     
دةضينة قةوانينى اةسرَيىش قـانونى عقوبـاتين لةوَييـةش قـانونى مـةدةنين لةوَييـةش موحتـاجى اـةوة ناكـات          

زؤر سـوثا ش سـياغةكة بـةو شـكرية بَيـت بـة  دةمَينَيتـةوة دَيـرا سـَييةم بـا           اَيمة داخريى تةفسيالت بـبلش  
 سب  ف  اغدا  اتضراي ( لة نيهايةتى دَيرةكة دةَلَيل.......... )اذا ثب  )ليذنةا قانونى ضارةسةرا بكاتش 

ببب  شظعببو   اتضببراي النامجببة لبب  ذلببك و ظخببذ اتجببراءات القانونيببة حبقهببم وفببق القببوانني النافببذة اذا ث    
اةوة وةلـةو تةحسـيَل حاسـرَيةش بـة  بـؤ اـةوةا        (مسايمظهم ف  ا طظ الواقع مباشرة حو شايماهلم و قص يم

 .نةسةكة جَيطاا خؤا بطرَيتةوة بكةوَيتة سةر سكةش بةر ةاى من اةوة ايزافة بكرَيتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زانا فةرموو. كاك د

 :سمحةكري يؤوفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مسبلولية املظبعبة المبال    )من تةنها يةك تَيبينى دةَلَيس وةكو نوقتةيةكى نيزامىش لة قانونى مةدةنى لةسـةر  

موحةحةدة كَى تاباى مةتبوعـةكان يـةعنى لـة  موزاهـةرةدا كةسـَيك كـة موزاهـةرة دةكـات بـة تـاب            (  اشعه
ةراةوة مةسيوليةتةكة ناكةوَيتة اةستؤا لةبةراةوةا كة اةمة سةير ناكرَيت بؤ مونةزمى موزاهةرةكةش لةب

تـــاباى اـــةوةش تـــاب  يـــةعنى اةطـــةر كرَيكارَيـــك لةطـــةَل وةســـتاكةا خؤيايـــةتى ر ةنطـــة اةمـــة ايشـــةكةا    
 .عيالقةكةيةكى بةينى تاب  و مةتبوعةش اةوة مةمشول نية بةو نةسة وش زؤر سوثا 

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيكى هةية فةرمووكاك فرست تةوزحي

 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

قةسـدم مونةزمـةش نـة قةسـدم     ( اذا ثبب  مسبايمظهم  )كاك زانا لة قةسدةكةم تَى نةطةيشتش من وةكى دةَلَيس 
ليةت بكـاتش نـاش   اةوةية اةوةا تـةزاهورات دةكـات غةَلـةتى بكـات و مونـةزمى موزاهـةرة تةحـةموىل مةسـيو        

اةطةر هاتو سابت بوو اةوانةا مةسيولن لة موزاهةرةش غةَلةتيان هـةبوو مـةفروزة تةحـةموىل مةسـيوليةت     
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ــتش       ــاتيج بَي ــة زةرةرةك ن ــةبَيت لــةو غةَلةتي ــةك ه ــدا عــامى قانونــةش غةَلةتي ــونكة اــةوة قةواعي بكــةنش ض
ةش لـة غةَلـةتى بـة دوو شـكرية يـان      مةفروزة تةعويز بكةوَيتة سةرش موساهةمة تةعويز بكـاتش موسـاهةمةك  

موباشةرةتةن بة خؤا غةَلةتى هَينا بَيتش يانين موساهةمة بة تةقسري و ايهمـاىل خـؤا كردبَيـتش وازا لـة     
بَيت و ر اا كردبَيت و ضووبَيتة ماَل دانيشت بَيتش مةسةلةنش اةو عالةمةا بـةر ةَلآل  هَينا مةسيولياتى خؤا 

ةش اةوة تةقسرية اةوة ايهماليةش زةرةرةكى ىَل دةرضوو طةيشـتة حـةقى عـام و    كردبَيت لةوَاش اَى اةوة غةَلةت
 .طةيشتة حةقى خاصش مةفروزة مةسيوليةتى قانونى لةسةر بَيت لةو حاَلةتة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان زؤر موناقةشة كرا و ر ةايشتان دا لةسةراش دوو شت هةيةش يـةكَيكى اـةوةا مةسـيوليةتى شةخسـى     
ةبَىش يةكى اةوة بوو كـة نـةبَيتش بؤيـة اَيسـتا دَيينـة سـةر اةسـرَييةكةش ر ةاـي دووةم دةدةينـة دةنطـدان بـة            ه

 .كاك عمر كةرةمكة......... 
 :شهاءالد  بةر َيز عمر عبدالازيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ابتان تـةعبري لـة ر ةاـى    هةموو جار اةم حاَلةتة دووبارة دةبَيتةوةش اَيمة سياغةيةكمان ناردة خزمـةتى جـةن  

دووةم دةكات و هاوكاريةكى باشتانةش با  لةوة دةكات هةركـة  موسـةببة تةحـةموىل مةسـيوليةت دةكـاتش      
 ........ .رجااةن اةو دةقة خبوَيننةوة بؤضى داوامان ىَل دةكةن و دوايين ناخرَيتة بةردةنطدانةوة؟

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةنابتامن   ــةا ج ــةر َيز ر ةايةك ــرة      ب ــة اَي ــةكانتان دراي ــردش ر ةاي ــةمان ك ــة موناقةش ــةم دوو ر ةاي ــةر ا ان و لةس
وةسياغةيان كرد و سياغةكةتان ثَى قبوَل نيةش لةبةراةوة دةبَيت يةكال بكرَيتةوةش اَيستا نوَينةرا اةو ضوار 

بكـةن هـى    ليذنةية لَيرة دانيشتوونة اةو موالحةزاتى جةنابتان كة هاتووتة بةردةسـتيان سـياغةيةكمان بـؤ   
 .رؤذان  فةرموو.اةو ثَيشنيارانةا كة هاتووةش بؤ اةوةا يةكش يةك بياتةينة دةنطدانش د

 
 
 

 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ظنيمبس املسبلولية القانونيبة كبس مب  كبان سبببا فب          : )اةو ثَيشنيارة هاتووة بؤ ليذنةكةمان اـةوين اةوةيـة  
شبباتم  حو النابباق العبباق واتداب العامببة حو غصببس اضببراي شببالغ  حو شبباتموال العامببة حو ا ا ببة، حو اذا  اتعببالل 

 .ش اةوة ثَيشنيارَيكة هاتووة(عرج  املاايرة شفعس شع  املكايكني فيها ل  ايدافها
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ك عبدالسالم فةرموودوو نيزامى هةيةش يةك كاك عبدالسالم و اةوةا تر كاك كاردؤش كا
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 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر اســتى نيزاميةكــةا مــن اةوةيــة ســَى نــة  خوَيندرانــةوةش مــن دةترســس دةنــ  بــدةين لةســةر نةســَيك    
هةريةكة اعتبارا ثَيشـنيارا شةخسـَيكش بؤيـة اةطـةر وةرطـرين دةبيـت هـةموويان ثَيكـةوة عيالجَيكـى بـؤ           

نةوةش دةزامن وةخت دوور دةركةوتش من ثَيشنيارَيكس كرد سـةرحيةتةن بـةناوا ثَيشـنيار تةايـدا مـن      بدؤزي
كراش كاك صباح رةايةكى دا تةايدا كراش كاك عمر شتَيكى طوت و كـاك فرسـت رةايـةكى دا و كـاك عـونين      

ة  تةايــدا رةايــةكى داو خســتية نــاو نةســةكش اةمانــة هــةمووا ثَينشــيارنش اةطــةر هةريــةكَيكيان ســَى كــ 
 .نةكردش بؤية اةطةر يةكَيك وةربطريدرَيت دةبَى اةوانى ترين وةربطريَين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش ثَيشنيارةكان تكاية دةمج بكةن و بيخوَيننةوةش كاك كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة ثَيشنيارةكان دةضَيتة بةردةم ليذنةا ياسايى يةعنى اةوةندةا كـة طـوَيس    من يةك تَيبينيس هةية كاتَيك
لة خوَيندنةوةا رةايةكان بوو لة تةوةرا دةقة اةسرَييةكة دةسور َيتةوةش ر استة دةسكارا دةكرَيتش نـةك دوو  

كـةا كـة هـةم    ر ةاى جياواز هةيةش بةالا منةوة اةم دةقة زؤر زؤر ر وونة كة لةطةَل ر ةاى يةكةم و جياوازية
زانا ر وونيان كردةوة كة مةسيوليةتة قانونيةكة كة بةرثرسـياريةتى كةسـى بَيـتش    .كاك فرست و هةم كاك د

اةطـةر برَيـَيل    2بؤ مونةزمينين هةر كةسية اةطةر دةستى هةبَيت لة هةر تاوانَيك كة دةيكاتش با مـاددةا  
ــةين  ــاذاوةطَير     )واا ىَل بكـ ــان اـ ــامَيز يـ ــاوان اـ ــارَيكى تـ ــةر كـ ــدات    هـ ــاندانةكة ر وو بـ ــةناو خؤثيشـ ــة لـ ا كـ

بةرثرسياريةتيةكى كةسية و تةنها اةجنامدةرةكةا ر وبةر ووا ىَل ثرسينةوةو ر َيوشـوَينى ياسـايى دةبَيتـةوةش    
خاَلى دووةمش لةكاتى بةكارهَينانى توندوتيذا و هَيز يان زيان طةيانـدن بـة كـة  و موَلـك و مـاَلى طشـتى و       

نةكة دا كةسى سةرثَي ى كـةر بـة ثَيـى ياسـاا سـزاكانى كـارثَيكراو سـزا دةدرَيـتش         تايبةتى لة ناو خؤثيشاندا
 .اةمة بؤوضونَيكى زؤر ر وونة لةسةر اةوةا دووةم

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ياسايى تكاية اةو ثَيشنيارانةا كة هةية جوانرت تةوزيح بكرَيتش كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اعالل شاتم  حو النااق العباق واتداب العامبة حو   اذا وقع اثناء املاايرة )ثَيشنيارَيك تةقديس كراوة بةو شكريةا 
و ا ا هبا احملبددة  ظنيمبس     غصس اضراي شالغ  حو شاتموال العامة حو ا ا ة، حو عرجب  املابايرة لب  ايبدافها    
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ضببراي النامجببة لبب  ذلببك و ظخببذ حبقهببم اتجببراءات القانونيببة وفببق القببوانني  املسببببون مسببلولية  عببو   ات
 (.النافذة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 0بةر َيزان اةوةا خوَيندرايةوة كـَى لةطةَلـة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثا ش كـَى لةطـةَل دانيـة؟           
ر ؤذان .تـرش زؤر سـوثا  بـؤ طشـتتانش د     كة  لةطةَل دانيةش بة زؤرينةا دةن  ثةسـةند كـراش بـؤ ماددةيـةكى    

 .فةرموو
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 11املادة 

ب  عاق  كس مب  خيبالف اغ باق يبذا القبانون شباحلبس مبدة ت  ز بد للب  سبظة اشبهر حو شغرامبة ت قبس لب                1
 .العقوشظني مائة الف د ناي حو ش لظات ز د لل  مخسمخسني الف د ناي و

 .يناك يحى شالغاء الفقرة حوت م  املادة
ب ف  غالة اسظخداق العنف حو القوة حو اتضراي شاتشخاص حو املمظل ات العامبة حو ا ا بة مب  قببس املكبايكني      0

 .ف  املاايرة  عاق  املخالف وفق قانون العقوشات النافذ حبس  اتغوال
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ة كورديةكةا فةرمووكاك امساعيل ب

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 11ماددةا 
ـ هةركةسَيك سةرثَي ى حوكمةكانى اةم ياساية بكات سزا دةدرَيت بة طرتن بؤ ماوةيـةك لـة شـةش مـان      1

ار دينارين زيـاتر  هةز 522هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة  52زياتر نةبَيتش ياخود بة غةرامةيةك كة لة 
 .نةبَيتش ياخود بة هةر دووسزاكة

 .لَيرةدا ر ةايةك هةية بة هةَلوةشاندنةوةا اةم بر طةية
ـ لة حاَلةتى بةكارهَينانى توندوتيذا يان هَيز ياخود زيـان طةيانـدن بـة كةسـةكان يـان بـة مـاَل و مـوَلكى         0

سةرثَي ى كةر سزا دةدرَيت بة ثَيـى ياسـاا   طشتى يان تايبةتى لةاليةن بةشداربووانى خؤثيشاندانةكةش اةوا 
 .سزاكانى جَى بةجَى كراو بة ثَيى حاَلةتةكان

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان لةسةر اةو ماددةية؟ فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو
 

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيمةش لةطةَل دةقى ماددةكةين وةكو خؤا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلى مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

 .اةم ذا دطةل دةقى ماددةينة وةكى خؤا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان اةندامانى ثةرلةمان كَى دةيةوَا لةسـةر اـةو ماددةيـة قسـة بكـات؟ اـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَا قسـة          
ران ش عبـدالرمحن ش  عبدالسالم بةرواراش شةومن حممدش قـادر حسـنش طـؤ   )لةسةر اةو ماددةية بكةنش ر َيزداران 

نةسرينش رفيقش كاردؤش سةرهةن ش حسن حممدش بَيري ان سةرهةن ش زاناش كوَيستان ش باللش  كة  ماوة نـاوا  
 .نةنووسرا بَيت؟ كاك عبدالسالم فةرموو

 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يةتَيكى تَيدا نية و تازةطةريشى تَيدا نيةش كـة  اةطةر تةماشاا نةسى موقتةرةحى دووةم بكةينش هيَ خسوس
بؤية من دةَلَيس هى دووةم اةطةر هـاتوو موناقةشـةمان كـرد    ( الالحق والسابق أو اخلاص والاام)تاوةكو برَيَيل 

هةريةكَيكنش هى يةكةم موالحـةزةم لةسـةرا   ( وفق القوانل)هى دووةم هيَ شتى تازةا ناطةيةنَىش تةباةن 
ت عمبس شبظى قبانون    )هةبَيت اةطـةر لـة قـانونَيكى تايبـةت اـةتو اـةحكام دابنَيـىش دةَلَيـى         هةيةش دوو هةدة  

لةوةية كة تـؤ دةتـةوَا تةشـديدا عقوبـة بكـةا كـة لـة اـةوة لـة قـةزااى و لـة جـةزااى و مـةدةنى               (عالفه
ــازامن         ــن ن ــتش م ــان وازح بَي ــةوة الم ــت ا ــة دةبَي ــةاش بؤي ــةخفيفى بك ــةكى ت ــة قانون ــةوَا ب ــان دةت ــاتووة ي  ه

حقوقيةكان اةطةر مةبةستيان اةوة بَيتش اةو كاتة وازحةش بةآلم واتة مافى هةية قانونَيـك سـزاكان بزةبـت    
تةحديد بكاتش قانون زانةكان دةزاننش اايا اةمة تةشديدة يان تةخفيفة؟ ناش بةآلم موالحةزةيـةكى بةسـيتس   

غةرامـة حسـابى حةبسـةكةش    ووم بـة حسـابى   تهةية لة اةحكامى حةبر و غةرامةش وةكـو مـن تَيـى طةيشـ    
مغبرق  )كـة باسـى غةرامـة دةكـةا و     ( ملدة ت ز د ل  سظة اشبهر )دةكةنش يةعنى اةطةر برَيَيى حةبر دةبيت 

عبادل    مببلبغ ت ز بد لب  املبلبغ املعبني كب       ) يـةعنى غةرامـة دةدةا   (مبقداي دعله اليوم  عالل يذه الفبرتة 
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ة رةقةمةكان اةطةر لَيكى بدةم اةطـةر كـةمرتين داهـات    ش ل(لة خالىل اةو شةش مانطةا باسكراوة.... .دعله 
هةزار دينار بَيتش واتة مرييؤن ونيو وةردةطرا لة شةش مان ش واتة دةبَى اليةقل عـةن   052لة كوردستاندا 

هـةزارة بـؤ هـةر ر ؤذَيـكش اةطـةر       8مرييؤن ونيوش يان اةطةر بةر ؤذَيك بة تةنيا بيطرا موعةدةلةكةم دةكـرد  
هــةزار وةردةطــرَاش لــة شــةش مــان  مرييــؤن و نيــو  052ةزار دينــار وةرطــرَا لــة مانطَيــك هــ 8هــةر ر ؤذَيــك 

هةزارش بةآلم من  سل دادةنَيسش يةعنى  16وةردةطراش كة تؤ دةَلَيى حةبر دةكرَيت دوو ر ؤذ حسا  بكة 
و بـَىش ضـونكة   مان  زيـاتر نـةبَىش سـزايةكةا دةبـَى واردا اـة      6تؤ دةَلَيى لةر ؤذَيك حةبر دةبَى تاوةكو لة 

مان  حسابةكةم كردووة اةطةر اَيوة حةز بكةن بؤتانى دةنَيـرمش   6ماددية و تةعويزيةش هى ر ؤذَيك تاوةكو 
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شةومن خان فةرموو

 :بةر َيز شةومن حممد غريب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

عقوبة من بة زؤرا دةزامنش لةهةندَا حاَلةت و زؤربةا  مان  6بة نيسبةت اةم بر طةيةوة بةر استى دانانى 
مـان    6حاَلةتةكان كة دروست دةبَيت عقوبةكان دةكرَا بة غةرامةش لةبةراةوة من ثَيس باشة اـةو بر طـةا   

 .حةبسة البربَيت و تةنها بكرَيت بة غةرامةيةكى ماددا لةسةر اةو كةسانةا موخالةفة دةكةنش سوثا 
 :ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

 .كاك قادر فةرموو

 :بةر َيز قادرحسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يــةش دوو خــاَلى تيايــة اــةوةا يةكــةم مــن  11كةلــة اةســرَيى ثرؤذةكــة مــاددةا  2مــن ســةبارةت بــة مــاددةا 
موخالفس لةسةرا لةبةر اةم هؤيانةش شةش مان  كة داندراوة اي تمالة لة هةندَيك حاَلةت دا زؤر بَى و لـة  

ةنــدَا حاَلــةتين دا كــةم بــَىش ضــونكة اــةوة دةطةر َيتــةوة بــؤ اــةو خةتايــة و اــةو جةر ةيــة و اــةو             ه
ثَيشَيريكاريةا سةبارةت بة حوكمةكانى اةم ياساية دةكرَيتش بة تايبةتين اةو غةرامـة مادديـة كـة مـن زؤر     

داق العنبف حو القبوة حو   فب  غالبة اسبظخ   )بة كةمى دةزامنش تةايدا بر طةا دوو دةكةم لـةم ماددةيـة كـة دةَلـَى     
اتضراي شاتشخاص حو املمظل ات العامة حو ا ا ة م  قبس املكايكني ف  املابايرة  عاقب  املخبالف وفبق قبانون      

يةعنى بة ثَيى هةلومةرجى اةو كات اةطةر عقوبةكـة دابنـدرَيت مـن ثـَيس     .( العقوشات النافذ حبس  اتغوال
 .باشرتة وش زؤر سوثا 

 :لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

 .كاك طؤران فةرموو

 :بةر َيز طؤران اازاد حممد
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تةايدا اةو ر ةاية دةكةم كةوا عقوبةكةا تيايةش بةآلم اةطـةر سـةيرا عقوبةكـة بكـةين ر اسـتة بـابرَيَين       
لـة شـةش    حةدا اةعالي شةش مانطةش واتة لَيرةدا قـازا لـة نَيـوان ايختيـار دايـة بـؤ ديـارا كردنـى كـةمرت         

مان ش بةآلم اَيمة با بزانل موخالةفةا اةم قانونة ضية؟ اةطةر كةسـَيك داواا مؤَلـةتى كـردو مؤَلةتةكـةا     
ثَى نةدراو هاتة سةر جادةش دةتوانى شـةش مـان  عقوبـةا بـدةا؟ اةطةرلـة كـاتى خؤيـدا درةنـ  تـر مـاوة           

اـةم قانونـة ثَيموايـة حاَلةتةكـة      دةتوانى عقوبةا بدةاش اةم عقوبةية بؤ موخالةفـة كردنـى اةحكامـةكانى   
زؤرةش بؤية داواكارم اةم عقوبةية حةدا اةعالا لة مانطَيك تا دوو مان  زياتر نـةبَيتش تـةوازنَيك هـةبَيت    
لةنَيوان غةرامةكةدا من تةايدا ر ةايةكةا كاك عبدالسـالم دةكـةمش بؤيـةش لةطـةَل اـةو مةسـةلةا عقوبـة        

خـاَلى سـَييةم جيهـةا مةسيوليشـمان      4زاهر نيـةش اَيمـة لـة مـاددة     دامش ضونكة اةمة هةر بؤ حاَلـةتى موتـة  
ايريزام كرد لةوةا لة كاتَيكى ديارا كراو بَى و طوَا لة خؤثيشاندةران بطرَاش بؤية اـةوين اةطـةر نـةهات و    

 .اةمة اةم مةسيوليةتةش دةكةوَيتة سةر اةوينش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالرمحن فةرموو

 :بةر َيز عبدالرمحن حسل ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منين هةر هاور ام لةطةَل رةفيقةكامن اةو سزاا شةش مانطية زؤرةش من ثَيس باشة اةو سزاية البدرَيت هةر 
غةرامة مبَينَيتةوةش ضونكة لة بر طةا دووةم باسى دةكرَا كة سـزا بـدرَا و اةطـةر سةرثَي ـى و توندوتيـذا      

 .ر سوثا كردش زؤ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نةسرين خان فةرموو

 :مصطف بةر َيز نةسرين ةال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثا ش قسةكانى من كرا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رفيق  فةرموو.كاك د

 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مى اــةم قانونــة ســزا دةدرَيــت بــة الا زؤرةوة وا تــَى دةطةيةنــدرَا كــة  لَيــرة كــة دةَلَيــى موخالةفــةا اــةحكا
ــؤ         ــةغة  ب ــةتى ش ــؤ حاَل ــونكة ب ــاتش ض ــاندان بك ــازة خؤثيش ــَى ايي ــة ب ــَيك ب ــةر كةس ــة اةط ــت اةوةي مةبةس
بةكارهَينانى توندوتيذا و زةرةردان بة مومتةلةكات ماددةا تر هةم لة مـاددةا ثَيشـوو و هـةم لـة بر طـةا      
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ةيةدا هةيةش لةبةراةوة من ثَيس واية مادام لةوَا اةمة هةية شةش مان  زؤرةش لةبـةر دوو  دووةمى اةم مادد
مومكينــة كؤمــةَلَيك خــةَلكش كؤمــةَلَيك طــةنج و خوَينــدكار لــة شــتَيك بَيــزارن و دَينــة  / ســةبة ش يةكــةميان

كـة ثةيوةنـدا بـة     لة مةبدةاَيكةوة/ دةرةوة خؤثيشاندانَيك دةكةنش اةمة يةكيار زؤرة بؤ اةوانش دووةميان
فةلسةفةا قانونةوة هةيـةش اايـا مةبةسـت لـة سـزا ضـية؟ تؤَلةسـتاندنةوةية؟ يـان ثـةروةردة كردنـة؟ اَيمـة            
اةطةر لةو باوةر ة دابلش يان باوةر  بةوة بَينل كة سزادان بؤ تؤَلة كردنةوة نيةش بةَلكو بؤ ثةروةردة كردنةش 

 .ى لة مانطَيك زياتر نةبَيت سزاكةاش زؤر سوثا اةوا ثَيس وابَى مانطَيك بةسة بؤ اةوةش يةعن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دامش لةطةَل اةو بؤضوونةا كاك عبدالسالمسش اةمة بؤ تونـد كردنـةش بـؤ     1من لةطةَل رةدكردنةوةا بر طةا 
د لةطةَل كةسى سةرثَي ـى كـةر بـة ثَيـى ياسـاي سـزاا كـارثَيكراو سـزا دةدرَيـتش اةمـة           ااسانكارا نيش بةراور

هةيــةش اــةم بر طــةا يةكةمــةش بــة منوونــة بَينَينــةوة اةطــةر كؤمــةَلَيك لــة دايكــى شــةهيد و اــةنفال هةنــدَا  
ن بكـةنش  مةتاَلبيان هةبوو بةبَى تةَلة  هاتنة بـةر دةرطـاا ثةرلـةمان بـؤ اـةوةا داواا داواكاريةكـةا خؤيـا       

اةمة ثَي ةوانةا اةم ياساية دةبَيتش اَيمة تا شةش مـان  حوكميـان دةدةيـن؟ اةطـةر كَيشـةا ىَل كةوتـةوة؟       
لةبةراـــةوة مـــن ثـــَيس وايـــة اـــةم بر طةيـــة ر ةد بكرَيتـــةوةش اـــةم بر طـــةا دووةم ببَيتـــة ماددةكـــة كـــة لـــة    

سـزا بـدرَيتش كـة اَيمـة دةزانـل       خؤثيشاندانةكة كةسى سةرثَي ى كـةر بـة ثَيـى ياسـاا سـزاكانى كـارثَيكراو      
 .سزاكانى دا ر وونةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك سةرهةن  فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز سةرهةن  فرج حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مشكيريةا اةم شوَينةا اَيمة اةوةيـة تـا دةطاتـة الا اَيمـة قسـةكان دةكرَيـتش مـن اقـرتاح دةكـةم كـة بر طـةا            
ايرينا بكرَيتةوةش اةمة تةشديدة بةر استى لةسةر كةسى سةرثَي يكارش اَيمة لـة وآلتـى خؤمـان قـانونى     يةكةم 

عقوباتى عرياقيمان هةية بؤ مةسيولية جةزاايةكانش وة قانونى مةدةنيشمان هةية كة موتتةبةعـةش قـانونى   
رةفـ  بكرَيـت و داواكـارا    اسوَلى موحاكةماتى جةزااين ر َا و شـوَينى دانـاوة ضـؤن دةعـوا قةيـد بكرَيـت و       
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بكرَيـت لةسـةر اـةو حاَلةتانـةش بؤيـة مـن ر ةاــى يةكـةم بـة زيـادة دةزامن و ثَيموايـة وا عةمـةىل تـرة حــةز              
 .بكرَيتش اياتماد لةسةر بر طةا دووةم بكرَيتش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن فةرموو.كاك د
 :حسن حممد سورة.بةر َيز د

 .انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم
 عاق  كس م  خيالف اغ اق يبذا القبانون شباحلبس مبدة ت  ز بد للب  سبظة        )منين لةطةَل خاَلى يةكةمس كة 

بـؤ قورسـةكة شـةش مـان  دانـدراوةش وة      قبويس،   سـووكةوة هةيـة تـاوةكو    اةحكامةكان زؤرنش واتة لة( اشهر
وكمـة بـةو شـَيوةية تـةوزي      هةزار دينار داندراوةش بؤية دةكرَيـت اـةو ح   522هةزار دينار تا  52ثارةكةش 

ــة         ــةا ك ــةو مةخاليف ــةر ا ــةتَيك دا اةط ــة حاَل ــة ل ــةوين اةوةي ــةش ا ــرم هةي ــةكى ت ــن ر ةاي ــةآلم م ــتش ب بكرَي
موخالةفةا قانونةكة دةكات سيالحى ثَى بوو يان اةطةر هاتو االةتَيكى جةر ةا ثَى بووش بةر ةاى من اةوا 

 .ر سوثا لةو حاَلةتةدا حوكةمةكةا بكرَيت بة موزاعف وش زؤ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيري ان خان فةرموو
 :بةر َيز بَيري ان امساعيل سةرهةن 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر استة منين لةطةَل اةوة نيسش سزاكة زؤرة بؤ شـةش مـان  كـة لـة وانةيـة اـةو خؤثيشـاندةرة شـتَيكى واا         

يةكة دةبَيـت بطةر َيتـةوة بـؤ حـاكس و اـةو بر يـار       نةكردبَيت سزا بدرَيت بؤ شةش مان ش دواين اةوة كَيشـة 
بدات ضؤن سزاا بداتش بة ثَيى سزايةكةاش اةطةر ر وون كردنةوةيةكى تَيدا با باشرت بووش بةآلم بة نيسـبةت  

هةزارا اةو زةمانة هةر قيمةتى نيةش اةو وةختة كة  52هةزار زؤر كةمةش جارَا  52اةوةا كة غةرامةكة 
هةزار ضية دةيـدةمش لةطـةَل اـةوةم اـةو سـزاية مبَينـَى و اـةو غةرامةيـة مبَينـَىش           52َى غةَلةتَيك دةكات دةَل

ضونكة اَيمة دةنطمان دا لةسةر اةوةا بة مؤَلةت خؤثيشاندان هـةبَيتش اةطـةر هـاتو اـةوة نـةمَينَى و ر ةاـى       
 .دووةم بَيت ماناا واية مؤَلةت هيَ حيكمةتَيك و هيَ اةوةيةكى نامَينَىش زؤر سوثا 

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زانا فةرموو.كاك د
 :محةكريس يؤوفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من يةكَيكس لةوانةا كة لةطةَل ر ةاـى دووةم بـووم و داوام كـرد كـة ر اا دووةم ثةسـةند بكرَيـتش واتـة خـاَلى         

اك عبدالسـالم اامـاذةا ثَيـى داش اـةوين     يةكةم ايرينـا بكرَيتـةوةش بةشـَيكى هؤكارةكـةا هاوكارمـان بـةر َيز كـ       
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اةوةية كة اايا اةم عقوبةيةا كة لَيرةدا با  دةكرَيت بؤتة بةديريَيك لةو عقوبانـةا كـة لـة ياسـاكانى تـردا      
هةيــة؟ لةهــةردوو حاَلةتةكــةدا اةطــةر بَيتــو تةفســريا بكــةين بــة غةَلــةت دةردةضــَيت لــةر ووا قانونيــةوةش  

رةدا بةديريَيك بَيت بؤ اةو عقوبانةا تر كة هةيـة زؤر جـار لـة اـةجنامى     اةطةر اةم عقوبةية لَي/ يةكةميان
هــةزارا ىَل وةردةطــرا؟ اةطـةر اةمــة ببَيتــة   52موزاهةرةيـةك لةوانةيــة بينايـةك بســووتَينرَيت تــؤ تـةنها    

بةديريَيك بؤ عقوبةكانى ترش لةبةرامبةرين دا اةطةر اةم عقوبةية نةبؤتة بـةديريَيك بـؤ قانونـةكانى تـر تـؤ      
وو زوَلس لة اـةو كةسـة دةكـةا  كـة بةشـدارا كـردووة لـة خؤثيشـاندانةكةش بـؤ منوونـة ر ةنطـة هةَلةيـةكى             د

كردبَيت كة لـة اـةجنامى دا ببَيتـة هـؤا سـووتاندنى سـةيارةيةكش لةهـةمان كاتـدا شـةش مـانطين حـوكمى            
وو عقوبةكـةا بـؤ   دةدةا لة قانونى عقوباتى عرياقين دا شتَيك هةية ثَيـى دةَلـَين جـةبرا عقوبـاتش هـةرد     

يـةعنى تـؤ دوو جـار عقوبـةا اـةم حاَلةتـة دةدةاش ثاشـان        (  نفذ العقوشة اتشد لليه)كؤدةكةيتةوةو دوايى 
ــةو نةســة       ــةش ا ــةش اــةوين اةوةي ــمان هةي ــتاندا منوونةيةكيش ــة قانونــةكانى هــةرَيمى كوردس اَيمــة ر ةنطــة ل

ةبياـةتى جةر ةكـةت تةحديـد بكرَيـت و     ش مـةفروزة ت (تجرميبة وتلقوشبة ات شبن    )قانونيةا كة دةَلَيـت  
لةبةرامبةريدا بؤا بنووسى و لةبةرامبةر اةم تةسةروفاتانةدا اةم عقوبةا بؤ دةست نيشـان دةكـةمش اَيمـة    

ماددةمان هةيةش لةهةر بر طةيةك لةم بر طانة اةطةر موخالةفةيةكى بةسيت بكرَيـت تـؤ موعـةرةزا بـؤ      17
ىش بؤية مةفروزة لةبةرامبةر اةو جةر ةيـةا كـة تةسـةروفاتَيكى    اةوةا ر ةنطة تا شةش مان  حوكس بدرَي

هةيةشعقوبةيةكى موحةدةد هةبَيتش اةطينا تؤ برَيَيى هةر كةسـَيك موخالةفـةا اـةم اةحكامانـة دةكـاتش بـؤ       
منوونة ر ةنطة وا دةركةوَا مةةوعةيةك اةوانةا كة اامادةكارا دةكةن بـؤ خؤثيشـاندان دةضـن دةيانـةوَا     

 48ســةعات وةآلميــان نةدرايــةوة وا هةســت دةكــةن وةآلميــان دةدرَيتــةوةش بــةآلم لــة  48ن تــا موافةقــة بكــة
سةعاتدا دةَلَين ر َيطةتان ثَى نادرَيت و دَين بةشدارا دةكةن و دوايى حـوكس دةدرَيـنش يـةعنى لـةم حاَلةتـةدا      

ةا تـر اـةم حوكمـة    مةفروزة تةحديدا جةر ةكة بكرَيتش برَيَى لـة حاَلـةتى اـةوةا كـة اةطـةر بـةم شـَيوةي       
دةدرَيتش لةهةموو حاَلةتةكةدا من ثَيشنياز دةكةم كة بر طةا يةكةم البربَيتش مادام اَيمة مةسيوليةتةكةمان 
كردة بةرثرسياريةتيةكى شةخسى لةبر طةا دووةمين دا بـا  لـةوة دةكرَيـت كـة اييرااـاتى قـانونى اَيمـة        

انة بة زؤر و بة كةم عقوبةا داناوةش كةواتة تـؤ هـةر   سوثا  بؤ خوا يةك دنيا قانومنان هةية كة اةم قانون
تةسةروفاتَيك بكةا من دَلنيام لة دةرةوة عقوبةيةكى ديارا كراوا هةيـةش بـا اـةم شـةش مانطـةا بـؤ زيـاد        
نةكةينش بكةوينة اةوةا كة جةبرا عوقبات بكةين و ببَيتة بـةديريَيك بـؤ عقوبـةكانىش بؤيـة باشـرتين شـت       

 .ةم اةمة ايرينا بكرَيتةوةش تةنها كار بة بر طةا دووةميان بكرَيت وش زؤر سوثا اةوةية كة ثَيشنياز دةك
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ــةم ماددةيــة بر طــةا    ــارة هؤكارةكــةش هاور َييــامن  1منــين لةطــةَل اــةوةم كــة ا ــتش دي ــاك .د البربَي زانــا و ك
عبدالسالم ر وونيان كردةوةش بؤية لةطةَل اةو نةسةم كة بةر َيز كاك كاردؤ خوَينديةوةش ثشتطريا اـةو نةسـة   

 .دةكةم وش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك بالل فةرموو
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زانام كة اةم ديارا كردنة .ةَل ر اا هةردوو بةر َيزان كاك عبدالسالم و كاك دبة حةقيقةت منين هةروا لةط

من نازامن ثَيس واية زؤر لة جَيطةا خؤا دا نةبَيتش لـة اةسـَل دا مـن ثـَيس باشـة اةسـرَيةن بر طةكـة البربَيـتش         
َيوازا كـة  اـةو شـ  / شـةش مانطةكـة هـةر زؤر زؤرةش دووةم   / بة  اةطةر مايةوة بةر استى من ثَيمواية يةكةم

بؤا ديارا كراوة اايا اةوة بؤ جةر ةية ياخود موخالةفةيةكة كة لةطةَل ر َيكارةكانى اةم ياسايةدا موخالف 
بَيتش اةطةر جةر ة بَيت اةوة ثَيويست ناكاتش ضونكة اَيمـة قـانونى عقوبـاتى مـةدةنيمان هةيـة و هـةموو       

ة وردةكاريةكانش ضونكة لةوانةية لةناو اةم موزاهةرة وردةكاريةكانى تَيداية ثَيويست ناكات اَيمة لَيرة ب ين
ضيانة كةسَيكى موشاغب نةفةرَيك بكوذَاش اايا تؤ هةر بة شةش مان  حوكمى دةدةا؟ يان اةوةتا بـة ثَيـى   
قانونى عقوباتى مـةدةنى اييرااـاتى لةطـةَل دةكـةا؟ لةبةراـةوة مـن ثـَيس وايـة اةمـة زيادةيـة و ثَيويسـتة            

نةبرا شةش مانطةكة بكرَيت بـة يـةك هةفتـة و ثارةكـةش لـة جَيـى خـؤا مبَينَيتـةوةش          البربَيتش اةطةر الش
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيزدار سكرتَيرا ثةرلةمان موداخةلةا هةيةش كاك فرست فةرموو
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَى دةكةمش مادام دةَلَيت اةوةا اةو فاالنة بكات مةمشولة بة قانون عقوباتش خـؤ   دةست 0من لة فةقةرةا 

اةطةر اةو نةسةش نةبَيت كة مةخالفى قـانونى عقوبـات بَيـت هـةر مـةمشول دةبَيـت بـة قـانونى عقوبـاتش          
يةش ايزةن داعى بؤ فةقةرةا دوو نيةش فةقةرةا يةك بةر ةاى من مادام اةوة قانونة و موعةرةزا موخالةفة

موعةرةزا اةوةية يةك موخالةفةا بكـاتش بـة  مـن لةطـةَل عقوبةكـة نيمـة بـةو شـكرية و قةزيـةا شـةش           
 .مان ش من لةطةَل اةوةم بة ر ةاى من لة مانطَيك زياتر نةبَيتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .اَيمة ضؤن لة اةسرَيى ثرؤذةكة هاتووةش هةروا داكؤكى ىَل دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةينثشتطريا بؤضوونةكةا بةر َيز سكرتَيرا ثةرلةمان دة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو
 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثشتطرييا بؤضوونا سكرتَيرا ثةرلةمانَى دكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك عونى فةرموو
 :نى كمال سايد بةزازبةر َيز عو

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةطـةر تَيبينـى   / اَيمة لةطةَل اـةو دةقةينـة كـة لةطـةَل ر اثـؤرتى هاوبـةش دا هـاتووةش بـةآلم بؤضـى؟ يةكـةم          

بب  1)دوو فةقةرةيـةش بـةآلم فةقـةرةكان زيـاتر جيـاوازنش       11بكةين بابةتةكان زياتر جياوازةش ر استة ماددةا 
غ اق يذا القانون شاحلبس مدة ت  ز د لل  سظة اشهر حو شغرامبة ت قبس لب  مخسبني      عاق  كس م  خيالف ا

لَيرة اَيمة دةَلـَيل هةنـدَيك بـرادةر تـةرحى وايـان كـرد كـة        ، (الف د ناي وت ز د لل  مخس مائة الف د ناي
نونى عقوبـات  يـةش اـةوة بـة ثَيـى قاعيـدةا قـا      (وفق القوانني النافذة)دةَلَى عقوبةكة هةر ديار نةبى و خؤا 

واتة تةبياى دةبى تةحديـدا نةسـةكة بكرَيـت بـة ديققـةتش      ( تجرمية وتلقوشة ات شن )ناكرَيتش ضونكة 
مةبةستمان اـةوة  ، (سظة اشهرالتزيد عريى )لَيرة اةطةر مةجاملان داية وحةدا اةدنامان بؤا دانةنا كة دةَلَى 

ةش ســةالحييةمتان داوةتــة مةحكةمــة و  اــيريال شــةش مــان  حــوكس بَيــتش اــةوة دةســةآلتى مةحكةمةيــ   نيــة
مـان ش بـة ثَيـى     6سـةعات هـةتا    04مةحكةمة خـؤا تةقـديرا حاَلةتـةكان دةكـات اايـا حـوكمى بكـات لـة         

بؤتـان دةخوَينمـةوة هـةتا     07و  06ـ   05قانونى عقوبات اةحكامةكانى حـةبر ديـارا كـراوة لـة مـاددةا      
اجلنا بة يب  اجلرميبة املعاقببة لليهبا      )ات و دةَلَيـت  باسـى جينايـات دةكـ    05وازح بَيت اةحكامةكانش مـاددةا  

ش مـاددةا  (اتلداق، السج  املظشدب السج  حكنر م  مخس سنوات اىل مخس لكرة سنة: شاغدى العقوشات الظالية
احلببس الكبد د حو البسبيط حكنبر مب       : ي  اجلرمية املعاقبة لليها شاغبدى العقبوشظني الظباليظني   : اجلننية) 06

يب  اجلرميبة املعاقببة شاغبدى     )باسـى موخالةفـة دةكـات     07ش ماددةا (مخس سنوات، الغرامةثالثة اشهر اىل 
واتـة كـؤا دوو مـاددةا    ( احلبس البسيط ملدة م  ايشع و لكر   سبالة اىل ثالثبة اشبهر   : العقوشظني الظاليظني
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( عقوبـة اال بـنص  لةو ياساية ر َيكخراوةتةوةش دةطةر َيينةوة سةر اةسـرَيى قاعيدةكـةا الجر ـة وال     07و  06
تةحديدمان كرد و دةسـةآلمتان داوةتـة مةحكةمـة كـة خـؤا بـة طـوَيرةا زروفـى موخالةفـةكان حوكمـةكان           
تةسبيت دةكاتش نةك اةوةا اَيمة قةيدا لةسةر دابنَيلش واتة حاكس ناتوانى تةجاوزا بكات لة حوكمةكةا 

ر ؤذ يـان دوو مـان  و سـَى مـان       15سةعات حوكمى بكـات و مانطَيـك يـان     04بؤ شةش مان ش بؤا هةية 
ش (التقل عن  سل الف دينار و التزيد عريى  ـر مااـة الـف دينـار    )هةتا شةش مانطةكةش بؤ غةرامةكةش 

اةندامَيكى بةر َيزا ثةرلةمان ايشارةتى بةوة كرد كة دةَلَى اـةوة طوجنـاو نيـةش قـانون موعالةجـةا كـردووة       
دينـارا سويسـرا قـةديسش واتـة دةكاتـة       5يسا  دةكرَيـت بـة   اةوين ر ؤذَيك بؤ حوكس دان وةكو تةوقيف ح

دينار اةو ثارةية زؤر نية اةطةر موقارةنةا بكةينش طوجناوة رةقةمةكان لةطةَلىش نيـو دينـارا اَيسـتاش     752
فةقةرةا دووةم باسى شتَيكى تر دةكات عيالقةا بة فةقةرةا يةكةم نية اةوة موخالةفةكةية بؤ تـةنز ى  

ف  غالة اسظخداق العنف حو القوة حو اتضراي شاتشخاص حو املمظل ات العامة حو ا ا بة  )نونةش اةحكامى اةو قا
واتـة طةر اندمانـةوة اةحكامةكـةا بـؤ     ( م  قبس املكايكني ف  املاايرة  عاق  املخبالف وفبق قبانون العقوشبات    

ةتـةكان ايـزةن جيـاوازة    قانونى عقوباتش لةوَا حماسةبةا دةكرَيت بـة ثَيـى اـةحكامى قـانونى عقوبـاتش باب     
لَيرة موخالةفةا  تةنز ى اةحكامى موزاهةرة لة فةقةرةا يةكةم با  كـراوةش دووةم موخالةفـةا حـاالتى    
كوشنت بَيتش سووتاندن بَيت يان جةزااى بَيت لةفةقةرةا دووةم جياواز كراوةتةوة و باسى لَيوة كراوةش اةو 

نة اةو ماددةية كة وةكو هاتووة لة ر اثؤرتى هاوبـةشش زؤر  تةوزحية مةبةستس لَيى اةوة بوو كة دةنطى بدةي
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز سكرتَيرا ثةرلةمان موداخةلةا هةيةش كاك فرست فةرموو
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تو اـةو فاالنـةش اـةوةا لـة فةقـةرةا دوو يـةكَيك اريتكـابى        من يةك ثرسيار لة كاك عونى دةكةمش اةطةر ها

كردو اةو نةسة وجودا نةبَيت مةمشولة بة قانونى عقوبات يان مةمشول نية؟ش مـن دةَلـَيس ايرينـا دةكرَيـتش     
نابَيـت  / الزمة موجـةز بَيـت و موختةسـةر بَيـتش دوو    / ضونكة تةحسيَل حاسرَيةش داعى نية و قانون اةوةَلةن

نابَيت تيكرارا تَيدا بَيتش اةو فاالنة هةمووا مةمشولن بة قـانونى عقوبـاتش اـةو    / تش سَىحةشوا تَيدا بَي
نةسة وجودا هةبَيت يان وجودا نةبَيتش كة نة  لـةناو قـانونى عقوبـات نـةبَيتش موسـتةحةقى عقوبـةي       

ا اـةو ايشـانة   نابَيتش با هةر اَيمة لَيرة باسى بكةينش ضـونكة مةرجـةعمان قـانونى عقوباتـةش دةَلـَيل اـةوة      
بكات خازعى عقوباتى قانونى عقوباتةش باشة اةطةر نةسةكة لةوَا نةبَيت خـؤ عقوبـة ناكرَيـتش مـادام وايـة      
بةر ةاى من اةو نةسة فةعال نيةش مونتةج نية و هيَ اةسةرا نابَيتش ايرينا بكرَيت يان ايرينا نـةكرَيت وةك  

يكرارة و ايسهابة وش ضونكو اةسةر و نةتييةا نيةش خؤيةتىش بةآلم ايرينا بكرَيت لة ناحيةا فةنىش ضونكة ت
 .لةبةراةوة من داوا دةكةم ايرينا بكرَيتش زؤر سوثا 
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عونى فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كردنـى اـةو ماددةيـة هةَلةيـةكى زؤر     لةطةَل ر َيزم بـؤ ر ةاـى سـكرتَيرا ثةرلـةمان كـاك فرسـتش بـةآلم ايرينـا         

ــؤ         ــة ب ــانونَيكى خاس ــةوة ق ــات و دةخيوَينيت ــةرة دةك ــة موزاه ــةا ك ــةو كةس ــى ا ــة وازح ــونكة ب ــةش ض طةورةي
موزاهةراتش زؤر بةوردا ااطاا لة اةحكامةكانى موزاهةرةكة دةبَيت و اـةو ماددانـةا كـة تَييدايـة بـةوردا      

حاَلةتَيكى جةر ةا كرد وا تةسـةور دةكـات اةطـةر بـة      ديراسةتى دةكات و حسابى خؤا دةكات اةطةر هاتو
تةنيا اةو فةقةرةا تَيدا نةبَيت دةَلَى اةحكامى قانونى موزاهةرة و اةوةا تَيـدا نيـةش بـة سـادةيى بةسـةرا      

 ..... .تَى دةثةر اش بةآلم اةطةر لَيرة بيتش زؤر بة وردا ااطاا ىَل دةبى و حسابى خؤا دةكات و
 :ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

مةةوعةيةك لة اةندامى بةر َيزا ثةرلةمان داوايان كرد / بةر َيزان اَيستا ضةند حاَلةت هاتة ثَيشةوةش يةك
ــةبَيتش           ــدا ن ــةا تَي ــة عقوب ــرد ك ــان ك ــر داواي ــةكى ت ــتش مةةوعةي ــا بكرَي ــة ايرين ــة ماددةك ــةك ل ــةرة ي فةق

رينـا ببَيـتش مةةوعةيـةك داوايـان     مةةوعةيةكى تر داوايان كرد فةقةرة يةك مبَينَيـت و فةقـةرةا دوو اي  
 .كرد بة  عقوبة ببَيتة يةك ماددةش سؤزان خان نيزامى هةيةش فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نورا
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .......... .ر وحى اةم ياساية لةو خاَلى يةكةمةدايةش 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى من اةوة نيزامى نيةش موقتةرةحة و اةندامانى ثةرلةمان زياتر رجااةنش اةوة نيزامى نيةش دانيشة خوشك
لةضةند كةسَيك داوايان كردووة دةَلَى اةو فةقةرةية الب َيتش دةنطى ثَى مةدةش اازادن بـةر َيزتان كـَى دةنطـى    

زادنش ثَى دةدات اازادة و كَى دةنطى ثَى نادات هةر اازادةش كَى مةن  دةكات و بة هي ـى دةنـ  نـادات اَيـوة اـا     
اةو ر ةايةا كة داواكرا فةقةرةا يةكش توخوا باش مَيشكتان لَيرة بَيتش ضونكة هةندَيك جار دةنطتان داوةو 
باش تَى نةطةيشتوونش تكاية مَيشكتان لَيرة بَيـتش فةقـةرةي يـةك مةةوعةيـةك لـة بـةر َيزان داوايـان كـرد         

ةوة بؤ دةنطدان كَى لةطةَل اةوةية لة ماددةكة ايرينا بكرَيتش اةوة دوورة لة نةسةكةش دةخيةينة يةكةم فةقةر
ب  عاق  كس م  خيالف اغ اق يذا القانون شاحلبس مدة ت  ز د لل  سبظة اشبهر حو شغرامبة    1)فةقةرةا يةك 

كـَى لةطـةَل اةوةيـة    .( ت قس ل  مخسني الف د ناي وت ز د لل  مخس مائبة البف د نباي حو ش لظبا العقبوشظني     
بةر َيز لةطةَل اةوةن ايرينا بكرَيتةوةش كَى لةطـةَل اةوةيـة    07دةست بةرز بكاتةوة؟  اةمة ايرينا بكرَيت تكاية

كة ش بؤية دةمَينَيتةوةش اينيا موقتةرةحَيكى تـر هـةبوو ثَيشـنيارَيك كـرا      41ايرينا نةكرَيت و مبَينَيتةوة؟ 
ة لـة مانطَيـك زيـاتر    كة عقوبة لة مانطَيك زياتر نةبَيتش تكاية كَى لةطـةَل اةوةيـة لـة فةقـةرةا يـةك عقوبـ      
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بةر َيز لةطةَل اـةوةن عقوبـة لـة مانطَيـك زيـاتر نـةبَيتش كـَى لةطـةَل          38نةبَيت تكاية دةست بةرزبكةنةوة؟ 
كـة ش بـةر َيزان اَيسـتا لـة مانطَيـك زيـاتر عقـا          02اةوةية وةكو خؤا بَيت تكاية دةسـت بـةرز بكةنـةوة؟    

 .مكة كوَيستان خانناكرَيتش وةكو خؤا دةمَينَيتش نوقتةا نيزامى كةرة
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َبز سكرتَيرا ثةرلةمان ر ةايةكى تريشى هةبوو كة بر طةا دووةمين ايرينا بكرَيتش بةَلَى باشة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ف  )بةكامريةن ايرينا بكرَيت  0بر طةا بة نيسبةت ثَيشنيارةكةا تر ر َيزدار سكرتَيرا ثةرلةمان اةوة بوو كة 
غالة اسظخداق العنبف حو القبوة حو اتضبراي شاتشبخاص حو املمظل بات العامبة حو ا ا بة مب  قببس املكبايكني فب             

 .كاك فرست فةرموو.( املاايرة حو الظجمع العاق  عاق  املخالف وفق قانون العقوشات النافذ حبس  اتغوال
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة  تةوزحيَيكس هةية كو خةَلكَيك بة غةَلةت لة من تَى نةطاتش وا تةسةور نةكات اةوةا اةو ايشانة بكات 
بَى عقوبة بَيـتش مـن دةَلـَيس ايرينـاا اـةو فةقةرةيـة اةطـةر هـاتو اـةو كارانـة كـة كـران هـةر تـاباى قـانونى                

 .قةرةية زيادةش ضونكة اةسرَيةن خازعى قانونى عقوباتةش زؤر سوثا عقوباتةش وجودا اةو فة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ليذنةا ياسايى ديفاي بكة لةوةا مبَينَى بؤ باشة؟ ضونكة موقتةرةحى اَيوةيةش د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةو بر طةية وةكو خؤا مبَينَيتـةوةش لةبةراـةوةا باسـى حاَلـةتَيكى تايبـةتى دةكـاتنش       اَيمة بة باشى دةزانل 

حاَلةتَيك كةوا توندوتيذا ياخود هَيـز بـةكارهاتش يـاخود زيـان بـة ضـةند شـتَيك طةيـةنرا كـة لـة ماددةكـة            
ةاليةن حكومةت باسكراوةش بؤية ثَيويستة مبَينَيتةوةش هةروةها لة ماددةا دواتر دةبينل اةطةر اةو شتانة ل

ــزو       ــةر ثيشــاندةران اــةو كارانــةيان كــرد يــاخود هَي ــنش باشــة اةط و دةســةآلت بــةكارهاتش اــةوان ســزا دةدرَي
توندوتيذيان بةكارهَينا لةبةرضـى سـزا نـةدرَينش ثَيويسـتة اـةو سـزاية هـةبَى و اَيمـة لةطـةَل اـةوةين كـةوا            

 .دةقةكة مبَينَيتةوة وةكو خؤا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نيزامى كةرةمكة كاك عبدالسالم..... ةر َيزان كَى لةطةَل اةوةية اَيستا اةو فةقةرةا كة خوَيندمانةوةب
 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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سوثا ش دوو كة  دذا قسةا كردو و يةك كة  لةطةَلى قسةا كردش من بؤية دةَلَيس ثَيشنيارةكة لـة ضـوار   
تبووش اةوةا ايريناا ماددةا دووةمش ثَين اةوةا تةسويت بكةن وابزامن اةوانةا لةطةَل ايرينان كة  ثَيك ها

 ...... .ر ؤذانين.فرسةيان بدرَيتَىش ضونكة كاك عونين موتاَلةعةيةكى درَيذا كرد و د
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةكَيكين دذا        ــردو ي ــى ك ــاعى لَي ــةكَيك ديف ــا ي ــةمسان دان ــةنش دوو ك ــاش رجاا ــتا   ن ــةواوش اَيس ــردش ت ــةا ك قس
خوَيندرايةوة و قسةش لةسةرا كراش دةخيةينة دةنطدانةوةش كَى لةطةَل اةوةية فةقةرةا دوو بـةو شـَيوةيةا   

بةر َيز لةطةَل اةوةية كـة ايرينـا بكرَيـتش كـَى      36كة خوَيندرايةوة ايرينا بكرَيت دةستى بةرز بكاتةوة تكاية؟ 
كة  لةطةَلة كـة مبَينَيتـةوةش بؤيـة اـةوين ايرينـا       31بةرز بكةنةوة؟  لةطةَل اةوةية كة مبَينَى تكاية دةست

 .كراش بؤ ماددةيةكى تر تكايةش كاك عونى فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 10املادة 

خبذ اتجبراءات   ب ف  غالة جتاوز اجهزة الكرةة غدود السلطة شاسظخدامها القوة املفرةة ضد املظااير    ظ1
 .القانونية حبقها وفق القوانني النافذة

جتباوز اجهبزة الكبرةة غبدود     ضبري   لب  اتضبراي النامجبة جبراء      ب  لظبزق احل ومبة شبدفع الظعبو   للمظ    0
 .واجبا ها امل لفة شها اسظنادا اىل قراي  ادي م  احمل مة املخظصة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ساالر فةرموو
 :ر حممود مرادبةر َيز ساال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 10ماددةا 

ـ لة حاَلةتَيك دا كة دةزطاكانى ثؤلير لة سنوورا دةسةآلت دةرضوون بؤ بةكارهَينانى هَيزا لةر ادةبـةدةر  1
 .لة دذا خؤثيشاندةران اةوا ر َيكارا ياسايى بةرامبةريان وةردةطريدرَيت بة ثَيى ياسا جَى بةجَى كراوةكان

ةت ثابةندة بة دانى قةرةبوو بؤ زيان ىَل كةوتووان كة لة اـةجنامى دةرضـوونى دةزطاكـانى ثـؤلير     ـ حكوم0
لة سنوورا اةركى ر اسثَيردراوا خؤيان ر وويان داوةش اةمةش بة ثَيى بر يارَيك دةبَيت كة لة دادطاا تايبةتى 

 .دةرضوو بَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اعيل فةرمووليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امس
 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .اَيمة ثشتيوانى لة نةسى ماددةكة دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو
 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سى ماددةكة دكةين وةكى خؤااةم ثشتةظانيا ل نة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمةش ثشتطريا ماددةكة دةكةين وةكو خؤا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك عونى فةرموو
 :ر َيز عونى كمال سايد بةزازبة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمةش لةطةَل ماددةكةين وةكو اةوةا كة لة ر اثؤرتى هاوبةشدا هاتووةشزؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان اةنـدامانى ثةرلـةمان كـَى دةيـةوَا لةسـةر اـةم ماددةيـة قسـة بكـات؟ نيـةش يـةك كـة  كـاك رفيـق               
 .فةرموو

 :رفيق صابر قادر.ر َيز دبة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ........ .ر استيةكةا سةرجنةكةا من ثةيوةندا بة دةقة كورديةكةوة هةية 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ناوةر ؤكةكةاش كاك رفيق فةرموو
 
 

 

 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لَيـرة لـة عةرةبيةكـة    ( السبلطة )تةرجةمـة كـراوةش   ( السبلطة )شـةا دةسـةآلت   لَيرة دةقة كورديةكة بةهةَلـة و 
مةبةستى اـةو دةسـةآلتةية كـة دراوة بـة ثـؤليرش نـةك دةسـةآلت وةكـو حكومـةت كـة وا تةرجةمـة كـراوةش             

 .ويستس اةو ر وون كردنةوةية بدةم لةبارةيةوةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةوة بؤ اةوةا بيدةينة دةنطدانش كاك عونى فةرموواَيستا دووبارة دةقةكةا خبوَينن

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دوايى رةقةمةكان ضاك دةكرَيتةوة ثَيشنيارَيكمان بؤهات هى سؤزان خانى هى اةو ماددانـةا كـة ايرينـا كـراش     
 .موالحةزةا بكةين و لةبريا نةكةين

 10املادة 
ز اجهزة الكرةة غدود السلطة شاسظخدامها القوة املفرةة ضد املظااير    ظخبذ اتجبراءات   ب ف  غالة جتاو1

 .القانونية حبقها وفق القوانني النافذة
ب  لظبزق احل ومبة شبدفع الظعبو   للمظضبري   لب  اتضبراي النامجبة جبراء جتباوز اجهبزة الكبرةة غبدود              0

 . مة املخظصةواجبا ها امل لفة شها اسظنادا اىل قراي  ادي م  احمل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة كورديةكةش بيخوَيننةوةش كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 10ماددةا 
ـ لة حاَلةتَيك دا كة دةزطاكانى ثؤلير لة سنوورا دةسةآلت دةرضوون بؤ بةكارهَينانى هَيزا لةر ادةبـةدةر  1

 .ندةران اةوا ر َيكارا ياسايى بةرامبةريان وةردةطريدرَيت بة ثَيى ياسا جَى بةجَى كراوةكانلة دذا خؤثيشا
ـ حكومةت ثابةند دةبَى بة دانـى قـةرةبوو بـؤ زيـان ىَل كـةوتووان كـة لـة اـةجنامى دةرضـوونى دةزطاكـانى           0

َيك دةبَيت كة لة دادطـاا  ثؤلير لة سنوورا اةركى ر اسثَيردراوا خؤيان ر وويان داوةش اةمةش بة ثَيى بر يار
 .تايبةتى دةرضوو بَى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا بةو نةسةا خوَيندرايةوة كَى لةطةَلة دةستى بةرز بكاتـةوة تكايـة؟ زؤر سـوثا ش كـَى لةطـةَل      
 .ر ؤذان فةرموو.كة ش بةزؤرينةا دةن  ثةسةند كرا بؤ ماددةكةا ترش د 0دانية؟ 
  13املادة 
عبروج املضبرشني حو املعظصبمني اىل    يبع غباتت اتضبراب واتلظصباق لنبد      ق اغ باق يبذا القبانون للب  مج     طب

 .كاك ساالر فةرموو .املياد   والكوايو العامة
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 13ماددةا 
لة كاتى دةرضوونى مانطرتووان يان  حوكمةكانى اةم ياساية لةسةر هةموو حاَلةتةكانى مانطرتن و ثةناطريا

 .ثةناطريان بؤ طؤر ةثان و شةقامةكان ثيادة دةكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

انى ثةناطرياش اةو ثةناطريية لةبةراةوةا لـةكاتَيك دا  اَيمة ثشتيوانى لة نةسى ماددةكة دةكةينش تةنها بةالد
 .هاتووة كة نةخوازيارةش بؤية اَيمة ثَيشنيارا اةوة دةكةين ثةناطريا البربَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةَل اةوةين اةو دةستةواذةية البربدرَيتاَيمةش لةط
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةم ذا دطةل هندَيينة كو اعتصام بهَيتة البردن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةايتان؟ كاك عونى فةرمووليذنةا ياسايى ر 

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين بةو شَيوةيةا كة هاتووة
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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دةيانةوَا بةر َيزان كَى دةيةوَيت قسة بكات؟ كة غةلق كرا دوايى مةجالتان ثَى نادةمش بةر َيزان اةم ر َيزدارانة 
كةسـى تـر هةيـة؟ هـاور از     ( هاور از ش ااسؤش سيوةيلش عمر عبدالازيزش كاروان صاحلش ااشـتى عزيـز  )قسة بكةن 

 .خان فةرموو

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

م هةية كـة  من هةر ثشتطريا لة ر ايةكةا ليذنةا مافى مرؤظ و ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى دةكةمش هةمان ر ا
 .وشةا ثةناطريا البربدرَيت لةو فةقةرةية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ااسؤ فةرموو
 (:ااسؤ)بةر َيز بكر كريس حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من لةطةَل الدانى اةو ماددةيةم بة كامريىش ضونكة لةبةراةوةا لة تةعريفات كـة بـا  لـة موزاهـةرة كـراوةش      

راوةتـةوة و باسـى تةجـةموي بـة غـةرةزا تـةزاهور و هـةروةها باسـى ايـزرابين كـراوة           لةوَا قةوسـى بـؤ ك  
 .بةهةمان شتش بؤية ثَيويست ناكات اةو ماددةية موستةقل مبَينَيتةوةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةيل خان فةرموو
 :امحد لنمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ز خان كردا و سوثا قسةكانى من هاور ا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 :شهاءالد  بةر َيز عمر عبدالازيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
و كبمس الظجمبع العباق لغبر      )هةمان اةو تَيبينةا كاك ااسـؤم هـةبوو اَيمـة لـةوَا ايزافـةمان كـردش ومتـان        

 .ناطرييةكةش لةوَا لة تةعريفةكة طوتوومانةش سوثا ماوةتةوة باسى ثة (الظااير واتضراب واتلظصاق
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك كاروان فةرموو
 
 

 :بةر َيز كاروان صاحل امحد
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــن ثَيموايــة اــةوة الب ــَىش لةبةراــةوةا هــةم كــات و شــوَين و اــةوةكانى لةطــةَل اــةو هــةموو ياســايةا كــة    

صــام و ثــةناطريا جــارا واي هةيــة ثــةناطري هةفتةيــةك لــة شــوَينى خــؤا نايةتــة  دةرضــووة مةســةلةا ايات
دةرةوةش دواية ض زةرةرَيك لة شةقام و شوَينة طشتيةكان ناداتش داواكاريةكى تايبةتى هةيةش بؤية مـن لةطـةَل   

 .ر ايةكةا كاك ااسؤم و ثشتيوانى ىَل دةكةم و هيوادارم الا بدةنش سوثا 
 :انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

 .ااشتى خان فةرموو
 :بةر َيز ااشتى عزيز صاحل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةرجنةكةم كاك ااسؤ طوتىش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةين تةنها بةالدانى وشةا ثةناطريا بة اَيمة لةطةَل نةسى ماددةك
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمةش ر اكةمان هةروةك خؤيةتى تةنها دةستةواذةا ثةناطريا البردَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو ليذنةا

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ايا مة هةر وةكى خؤية و بة  مانطرتن بهَيتة الدانش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رؤذان فةرموو.ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ د
 
 

 

 :ىر ؤذان عبدالقادر دزةي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةبةراـةوةا كـاتى    (شالظاباير )اَيمة لةطةَل مانةوةا ماددةكةينش وشـةك بـؤ كؤتـايى ماددةكـة زيـاد بكرَيـت       

طفتوطؤ كردن لة ماددةيةك لة ثَيناسةكة ااماذةمان بةو ماددةيـة كـردش واتـة هـةموو حاَلـةتَيكى ثـةناطريا و       
يةا لةسةر جَى بةجَى ناكرَيتش تةنها لةو حاَلةتانة نةبَيت كـةوا  مانطرتن حيسا  ناكرَا و حوكمى اةو ياسا

دةضنة شةقامةكان و شوَينة طشتيةكان و بة مةبةستى خؤثيشاندان بَىش لةو حاَلةتة تةنها حوكمـةكانى اـةم   
 .ياساية لةسةريان جَى بةجَى دةكرَيتش بؤية اَيمة لةطةَل ماددةكةينش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيزان دوو بؤضــوون هةيــةش بــةر َيزان اَيســتا بؤضــوونَيك هةيــة بــؤ ايرينــاا ماددةكــةش بؤضــوونَيك هةيــة     بــةر 
اياتصــام الب ــَىش بؤضــوونَيكين هةيــة كــة وةكــو خــؤا مبَينَيتــةوةو بــة  كةليمــةا تــةزاهورا بــؤ ايزافــة  

نَيتـةوةش اـةوةا   بكرَيتش بؤ ايرينا كردنى دوو كة  قسةا لةسةر بكةن و دوو بـةر َيزين قسـة بكـةن كـة مبيَ    
( ثـةريهان .عمـر عبـدالازيز و د  )دةيانةوَا ايرينـا بكرَيـت دوو كـة  دةسـت بـةرز بكةنـةوة تكايـة؟ ر َيـزداران        

 .كاك عمر فةرموو( رؤذان و شريَير خان.د)دةيانةوَا ايرينا بكرَيتش كَى دةيةوَيت ايرينا نةكرَيت؟ ر َيزداران 
 :شهاءالد   بةر َيز عمر عبدالازيز

 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
مةسةلةكة حةز لة تةغاير نية لةر ةاى بةر استى اَيمة لـة تـةعريف دا حةرفـةن طوتوومانـة و موزاهـةرةمان      
ثَينا  كردش ايزافةمان كردو دةبوواية ليذنةا ياسايى بةر َيز اةوةيان بـة نـةزةر اياتبـار وةرطرتايـةش لـةوآ      

لةبةراةوة لَيرة اةو مةوزوعة الا بةين ، (اتلظصاقو كمس الظجمع العاق لغر  الظااير واتضراب و)طومتان 
و الا نةبةين اياتصام هةر هةيةش لةوآ طوتوومانة كة مةمشولـة و كـة تـؤ لـة ثَيناسـةكة داتنـا مانـاا وايـة         
لَيرةش ايريناا بكةا لةوَا هةر هةيةش يان لَيـرة كـة باسـت كـرد زيـادةش ضـونكة لـةوَا بامسـان لَيـى كـردووةش           

 .نازامن ض حاجة هةية دووبارة كردنةوةاش سوثا  لةر ووا ياساييةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةريهان فةرموو.د
 :بةر َيز ثةريهان قبالا حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
قســةكامن مامؤســتا عمــر كــرداش منــين هــةمان ر ةاــيس هةيــةش لةبةراــةوةا لــة ثَيشــةوة تــةعريفى هــاتووة   

ةكاتةوةش الا بةا و الا نةبةا عةينةن مةغزا دةبَى منين هـةر هـاور ام   اياتصامةكةش يةعنى عةينى شت د
 .لةطةَل قسةكانى مامؤستا عمرش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـةآلم لةبر طـة و بةنـدةكانى قانونةكـة اـةوةا كـة        ر استة اةو وشانة لة مـاددة يـةك لـة ثَيناسـةكان هـاتووةش     

ثةسةند كرا تا اَيستا لة هيَ شوَينَيك اةو وشانة دووبارة نةكراونةتةوةش واتة اةطـةر مبانـةوَا حوكمـةكانى    
اةو ياساية بيانطرَيتةوة بة تايبةتى ماددةا يةكةم كة با  دةكـةين تةعاريفـة زيـاتر مةبةسـت لـةو وشـانة       

وشانةية كة زياترلة يةك جار لة ياسايةكة هاتووةش اةو وشـانة بةكارنـةهاتووةش ثاشـان    كورت كردنةوةا اةو 
ديارا كردنى حاَلةتةكانى مانطرتنى ثةناطري لة ض حاَلةتَيك حوكمى اـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوةش باشـرت وايـة      

ةش باشـرت وايـة لـة    ديارا بكةين نةك بةفراوانى بَيت لة هةموو حاَلةتـةكان حـوكمى اـةم ياسـاية بيانطرَيتـةو     
ياساكة تةحديد بكـةين تـةنهاش يـةعنى لةبةرذةوةنـدا اـةو كةسـانةية كـة مانـدةطرنش اـةو كةسـانةية كـةوا            
اياتصــام دةكــةن لةبةرذةوةنــدا اةوانــةش اةطــةر اــةو دةقــة نــةبَى هــةموو حاَلةتــةكى اياتصــام قانونةكــة     

ــة دةيط    ــانطرتن قانونةك ــزرا  و م ــةتَيكى اي ــةموو حاَل ــةوةش ه ــةموو   دةيطرَيت ــة ه ــةوَا ل ــة نامان ــةوةش اَيم رَيت
لنبد عبروج   )حاَلةتةكان حـوكمى اـةو ياسـايانةيان لةسـةر جـَى بـةجَى بكرَيـتش تـةنها لـةو حاَلةتـة نـةبَيت            

واتـة دوو فريتـةرمان دانـاوةش لـة     ( املعظصمني حو املضرشني اىل املياد   والكوايو العامة للظااير شقصد الظاباير 
ثةناطريا و مانطرتن حوكمةكانى ياسا بينطرَيتةوةش اةو دوو حاَلةتةا اامـاذةم   دوو حاَلةت اَيمة ثَيمان باشة

ثَيى كرد اةطةر اةو ماددةية نةبى هةموو حاَلةتةكانى ثةناطريا و مانطرتن ياسايةكة لةسةريان جَى بـةجَى  
 .دةكرَيتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شريَير خان فةرموو
 :بةر َيز شريَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ت سببرى اغ بباق يببذا القببانون للبب  اتلظصببامات شببر طة ان ت  ظنيببول يببذا   )بــةر اا مــن اةمــة زيــاد بكرَيــت  
 .سوثا  ،(اتلظصاق اىل املاايرة حو املس ة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ز سكرتَيرا ثةرلةمان موداخةلةا بةر َيزان دةخرَيتة دةنطدانةوةش ثَيشنيارةكة بؤ اةوةية ايرينا بكرَيتش بةر َي
 .هةيةش كاك فرست فةرموو

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر ؤذان دةكــةم اـةو نةســة لـة مةســرَيةحةتى مـوزربل و موعتصــمينةش ضـونكة اةســرَيةن     .مـن تةايــدا ر ةاـى د  
بكرَيـتش بـة  هـةر وةختَيـك هاتنـة       موزربل دوور نية لة ماَلى خؤيان بنش بؤ قانونةكـةا لةسـةر تـةتبيق   

سةر جادة و موزاهةرةيان كردش اةو وةختة دةتوانَى قانونش موعتةصمينين كة لة زمنى مواةسةسةا خؤا 
دانيشت بَيت مةفروزة هي ى لةطةَل نةكةاش هةتاوةكو دةضنة سةر جادة بـة سـيفةتى موزاهـةرةش نـة ب ـنة      
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ةَلـآل هاتنـة سـةر جـادة الزمـة بيطـرينش لةبةراـةوة مـن لةطـةَل          سةر جادة و ب نة ماَلى خؤيان اَيمة برَيَيل و
بـؤا ايزافـة بكرَيـت بـؤ دواا نةسـةكةش زؤر      ( للظاباير )ر ؤذامن وةكو خؤا مبَينَيتش بـة  كةليمـةا   .ر ةاى د
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر نيزامى هةية فةرموو
 :شهاءالد  بةر َيز عمر عبدالازيز 

 .ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
ر ؤذان .كةواتة اَيمة تةعريفةكةمان غةَلةت كردووةش ضونكة هةر جارَيك كةليمـةا موزاهـةرة هاتبَيـت كـة د    

ــة         ــةوَا طوتوومان ــونكة ل ــةوةش ض ــةمووا دةطرَيت ــت ه ــةرةمان كردبَي ــى موزاه ــى باس ــةهاتووة هةرض ــَى ن دةَل
ة تةعريفةكة يان ثَيويسـت ناكـات هـةموو    موزاهةرة بريتية لةمةو لةمةش يان اَيمة لةوَا هةَلةمان كردووة ل

.....  املابايرة وتشمل )جارَيك اَيمة برَيَيل اةوة ايزرابة و اةوة اياتصامة وش موزاهةرةش ضونكة تؤ طوتووتة 
يان لةوَا بةهةَلة ضووينةش يان اَيمـة بةر اسـتى لَيـرة زيـادة لةطـةَل ر يـزم ثَيويسـت ناكـات         ( فآلن و فآلن شت

 .سايةكة اَيمة كةليمةا ايزرا  و اياتصام برَيَيلهةموو جارَيك لة يا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 طببق اغ باق يبذا القبانون للب  مجيبع       )زؤر سوثا ش اَيستا بةر َيزان كَى دةيةوَا اةم ماددةية ايرينا بكرَيـت  
كـَى  ( ظاباير لغاتت اتضراب واتلظصباق لنبد عبروج املضبرشني حو املعظصبمني اىل امليباد   والكبوايو العامبة ل        

بةر َيز لةطةَلنش كَى لةطـةَل اةوةيـة ايرينـا نـةكرَيت؟ بـة       13لةطةَلة ايرينا بكرَيت تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ 
 .ش اَيستا بؤ ماددةا دواتر كاك عونى فةرموو(للظااير)زؤرينةا دةن  مايةوة بة ايزافةا كةليمةا 

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 14املادة  
 .تجيوز  نايم حى ماايرة عالفا تغ اق يذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة كورديةكةا كةرةمكةنش كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نابَيت هيَ خؤثيشاندان بة ثَي ةوانةا حوكمةكانى اةم ياساية ر َيكبخرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .من لةطةَل اةمةم اةم ماددةية ايرينا بكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو

 :احل عبداخلالقبةر َيز زكية ص
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةم دطةل نةسَى ماددةين وةكى خؤ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمة لةطةَل نةسى ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ة ض شَيوةيةك؟ كاك عونى فةرموونةسةكةا ب

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تجيوز  نايم ح ة ماايرة عالفا تغ اق يذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تـةوة؟  بةر َيزان كَى دةيةوَا قسة لةسةر اةوماددةية بكات؟ نيةش كَى دةيةوَا ديفاي لةوة بكات كة ايرينـا بكريَ 

 .ثَيشنيارا كاك ساالر بوو كةرةمكة
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .لةبةراةوةا مةسةلةكة حاصل تةحسيرَية ايرت ثَيويست ناكات اةوة بَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يرينا بكرَيـت دةسـتى بـةرز    كَى اةيةوَا وةكو خؤا بَى؟ كة  نية؟ بةر َيزان كَى لةطةَل اةوةية اةو ماددةية ا

بةر َيز لةطةَلدايةش كَى لةطةَل دانية ايرينا بكرَيت؟ بة زؤرينةا دةن  وةكو خؤا مايـةوةش بـؤ    00بكات تكاية؟
 .ماددةيةكى تر تكايةش كاك عونى فةرموو

 
 

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيشنيار كرا كةوا ماددةيةك ايزافة بكرَيـت بـة ذمـارةا مـاددةا      ثَين اةوةا ب ينة ماددةكانى ثرؤتؤكؤَلىش

ر ؤذانــةوة دةخوَيندرَيتــةوةش دوايــى طفتوطــؤا لةســةر  .وةكــو ثرةنســيثَيك بــؤ قانونةكــةش اَيســتا لةاليــةن د  0
 .دةكرَا وش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
 :اةوانةا كة ثَيشنيار كرابوو طفتوطؤا لةسةر كراش بةو شَيوةية ثَيشكةشى بةر َيزتانى دةكةم

 0املادة 
 .ب املاايرة غق دسظويى وتجيوز منع ممايسظه1
ب للمظااير   غق اعظياي م ان و وقب  م بان و زمبان، واسبلوب الظاباير شكبر  لبدق اتضبراي شاملمظل بات          0

 .فراد اجملظمعا ة ولدق اتعالل حبر ة وغياة اوا العامة 
ب  قع لل  لا ق اجهزة الكرةة يا ة املظااير   و ظمني الاروف املناسبة للقياق شالظااير ولبدق السبماح   3

 .خبروج املظااير   ل  ايداف الظااير و قع لل  لا قه مسلولية يا ة احلقوق واحلر ات العامة
دا كــةوا اــةو ثرةنســيثانة شــوَينى بكةينــةوةش بــةآلم ســياغةكةمان نــةكردبوو   0اَيمــة دةنطمــان بــؤ مــاددةا 
ــى  0مــان بــة بؤشــايى بــةجَى هَيشــتووةش اــةو بر طانــة لــةوَا لــة مــادددةا    0لةبةراــةوة اَيســتا مــاددةا   جَي

ا ر استةش بةآلم طومتان با باسى حوكمة خيتاميةكان نةكةين ثَين اةوة 13بكرَيتةوةش واتة اَيمة لة ماددةا 
يةكالبكرَيتةوةش وة دةنطمان بؤا دا كة ثرةنسيثةكان شـوَينى بكةينـةوةش بـةآلم     0دةنطى بؤ بدرَيتش ماددةا 

 .بة ض سياغةيةك بَيت اةوا بر يار بر يارا ثةرلةمانةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد
 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

اَيمةش ثَيشرت ر امان وابوو كة زووتر موناقةشة لةسةر تةسبيت كردنى اةو ثرةنسـيثانة بكرايـةش بـةكارَيكى    
 .باشى دةزانل تةسبيت بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو
 

 

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل
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 .سةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز 
ر ؤذانـةوة ثَيشـكةش كـرا وةكـو     .اَيمة ثشتيوانى لةو سـياغةا ليذنـةا ياسـايى دةكـةين كـة ثَيشـرت لةاليـةن د       

 .تةسبيت بكرَيت 0ثرةنسي  لة ماددةا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
مة ل ر اثؤرتا خؤيا ليذنا كؤمةَلى مةدةنى دا ل ماددةيـةكى دا ل سـةربةخؤ اةظـة ب ـَى ر ةنطـَى دار شـت بـووش        

خؤثيشاندانَيكى مافَيكى سروشتى و دةستوورية و دةبَيت بة ثَيى ر َيوشـوَينى ياسـايى اـةجنام بـدرَيتش     / يةك
بـن لـة اةجنامـدانى خؤثيشـاندان لـة ضوارضـَيوةا ياسـاي خـؤا داش         اليةنة ثةيوةندارةكان نابَيت ر َيطر / دوو
اايينىش وةتـةنى يـان نةتـةوةيىش يـان     )خؤثيشاندان نابَيت بة مةبةستى دذايةتى طروثَيكى ديارا كراو / سَى

 (.هاندانى طروثَيك لة دذا طروثَيكى ديكة اةجنام بدرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةو كات اَيمة بةر وونى و ااشكرا ر اا خؤمان دةربر ا كةوا اَيمة لةطةَل اةوةينش بةآلم ماددةكة تـازة دةنطـى   
و بر طانـة دةكـةين كـة    هَينا و ثةرلةمان دةنطى بؤا داش اَيستا دةبَيت اةو ماددةية هةبَيتش بؤية ثشتطريا لـة 

 .اَيستا زةكية خان خوَينديةوة كة لة ر اثؤرتى كؤمةَلطاا مةدةنى داهاتووةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةندامانى بةر َيزا ثةرلةمان كَى دةيـةوَا لةسـةر اـةو ماددةيـة قسـة بكـات؟ اـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَا قسـة           
 .ش كاك سةرهةن  كةرةمكةن(حسن.الدينش ااشتىش دسةرهةن ش شريَير حمى )بكةنش ر َيزداران 

 :بةر َيز سةرهةن  فرج حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من دةمةوَا ثشتيوانى اـةو ايقرتاحـة بكـةم كـة بـةر َيزان لـة ليذنـةا كؤمـةَلى مـةدةنى خسـتيانة ر ووش اـةو            

مـةعقوىل دةزامن و ثشـتيوانى ىَل    ثرةنسيثانة لةو ضوارضَيوةيةدا ر َيكبخرَيتش من بـة شـتَيكى زؤر مـةنتقى و   
 .دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شريَير خان فةرموو

 :بةر َيز شريَير حممد جنيب
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وق اتنسبان  ظااير غق له دسظوي و وثائق غقب المبا ان )وةَلآل اةوةا كؤمةَلى مةدةنى اةطةر ااوا دابر َيذرَيت 
ان كفالة الدسظوي له حبق الظااير ت عن  فوضو ة واتضراي شاملصبا  واملمظل بات    ان  ع  وجي  لل  املظااير

ا ا ة والعامة، ومبا ان الظااير اسلوب الظعب  والظوا س شني املواة  واحل ومة ويو  عد اسلوشا مب  اسبالي    
حل ومبة وجبوب   اضغوةات النفسية الظ   سببها اتزمبات السياسبية واتقظصباد ة ويبذا مبا  فبر        لالظفر ق ل

 .سوثا  اش ،جيلغة احلواي اتظه حبقيقة املعوقات م  اجس علق مصايغظه وم اشفالظوا س مع الكع  و
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااشتى خان فةرموو

 :بةر َيز ااشتى عزيز صاحل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

توورةوة بطوَيزرَيتـةوة بـؤ نـاو ثـرؤذة     بةو ثَييةا كة سـةرةتا اـةو ثَيشـنيازانة كـرا وةكـو ثرةنسـي  لـة دةسـ        
ياساكةش اةو كةشةا بؤ جَيطري كردنى ثرةنسيثة لةناو اةو ثرؤذةيةدا لة دواا اةوةا كة من ثَيشرت و يـةكش  
دوو ر ؤذ ثــَين اَيســتا ر ةايــةكى جيــاوازم هــةبووش بــةو ثَييــةا كــة ومت كــارا قــانون اةوةيــة كــة ميكــانيزم    

نــاو دةســتوور هةيــة اةركةكــةا اةوةيــة وردا بكاتــةوةو كةشــَيكى بــؤ بدؤزَيتــةوة اــةو ثرةنســيثةا كــة لــة 
دروست بكات كة بوارَيكى جَي بةجَى كردن بَيت و قـابيريى تـةنفيز كـردن بَيـت و داا بةزَينَيتـة نـاو ثـرؤذة        
ياساوةش واتة اةوة اةركى قانونةش بةآلم اةطةر ثرةنسيثَيك  بهَيندرَيتة ناو اةمةوة تةسـةور دةكـةم جـارَيكى    

اَيمــة دووبــارةا كردنــةوةا دةســتوور دةهَينينــة اَيــرةش اــةوةا كــة مــن ثَيشــرت تةنــةبواس ثَيــى كــرد و     تــر
تةنةبواةكــةم هاتــة دا كــة اَيمــة لــة كاتَيــك دا دةَلــَيل مــافَيكى دةســتوورية و اازاديةكــة ضةســثيوة لــةناو    

ا ثَي ـةوانةيةش مافَيـك   دةستوورا هةميشةيي و دةستوورا ايت ادا عرياقى دا كةواتة اا اةمـة لَيـرةوة خـؤ   
كة بة دةستوور تةنزيس كرابَيـتش ضـؤن دةضـَيتة بـةردةم خةتـةرا مؤَلـةت وةرطـرتن و مؤَلـةن وةرنـةطرتنش          
اةطةر بر طةا مؤَلةت دانةكة اَيمة لةسةر سياغةا ايشاار ر ازا بووبايناية منين يـةكَيك دةبـووم لةوانـةا    

َينَيتةوةش بةآلم مادام مةبدةاى تةنزيس كردنى موزاهةرة كة دةنطس دةدا لةسةر اةوةا كة اةو ثرةنسيثانة مب
ــة هــيَ            ــةت وةرنــةطرتنش كةوات ــةت وةرطــرتن و مؤَل ــة مةبــدةاى مؤَل ــة دةرةوة و بــوو ب ــة ثرؤذةكــة هات ل
موسداقيةتَيكى مةبدةاى دةستوورا بةر اا شةخسى خؤم لَيرة شـوَينى نابَيتـةوةش تـةنها كؤمـةَلَيك رتوشـاتى      

 .ش بةآلم ميكانيزمَيك دانةنراوة بؤ جَى بةجَى كردنىناو ثرؤذةكةوة كراتية و دةخرَيتةد و
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن فةرموو.كاك د
 
 

 

 :حسن حممد سورة.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــَيل هةنــدَيكيان      ــت برَي مــن لةطــةَل اــةوةم كــةوا اــةو ثرةنســيثانة هــةبنش بــةآلم ديــارة ثرةنســيثةكان دةكرَي
ثاراسـتنى ااشـتى و هَيمنـى    / بكرَيت و هةندَيكيشيان كة ثرةنسيثى طشتل زياد بكرَيـتش لةوانـةش يةكـةم   دةر

ــتيةكانش دووةم ــوَينة طشـ ــَييةم  / شـ ــةَلكش سـ ــةتى خـ ــدا كؤمةآليـ ــتنى ثةيوةنـ ــةماكانى / ثاراسـ ــتنى بنـ ثاراسـ
 .سىش زؤر سوثا خؤثاراسنت لة مةخاترا كؤمةآليةتى و اايينى و ر ؤشنبريا و سيا/ د وكراسىش ضوارةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان اَيستا دوو بؤضوون هةيةش اةوةا كة ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ثَيشنياريان كرد مبَينَى و ر ةايةكى 
ترين هةية كة اةسرَيةن داخل نةكرَيتش زؤر سوثا  اَيمة دةنطمان بؤا داوة كة هةبَيتش لةبةراةوة دةبَيـت  

ن ضــؤن بَيــتش اــةو جــا دةنطــى لةســةر دةدةيــن و دةبَيتــة ماددةيــةكش ليذنــةا كؤمــةَلطاا اَيســتا ر َيكــى خبــةي
 .مةدةنى بيخوَينةوة؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 : اةظ ماددة بوَا ر ةنطَى هاتية دار شنت
 .ثَيى ر َيوشوَينى ياسايى اةجنام بدرَيت ـ خؤثيشاندان مافَيكى سروشتى و دةستوورية و دةبَيت بة1
 .ـ اليةنة ثةيوةندارةكان نابَيت ر َيطر بن لة اةجنامدانى خؤثيشاندان لة ضوارضَيوةا ياسايي خؤا دا0
اايينىش ايتنىش نةتةوةيىش يان هانـدانى  )ـ خؤثيشاندان نابَيت بة مةبةستى دذايةتى طروثَيكى ديارا كراو 3

 .ديكة اةجنام بدرَيت طروثَيك لة دذا طروثَيكى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

يـن وشـةا   ( 1)سةبارةت بةبر طةا  0زياد بكرَيت لة بر طةا ( ر ةطةزا)تةنها يةك تَيبينيمان هةية اةوةا 
ة لَيرةش كة مافةكة مافَيكى دةستوورا بوو و دةستوور باشرتين سروشتى البدرَيتش ضونكة هيَ قيمةتَيكى ني

زةمانةتة ثَيويست ناكات برَيَيل مافَيكى سروشتى و دةستووريةش تةنها وشةا دةستوورا باشرتين زةمانةتة و 
كيفايةتة مبَينَيتةوةش سوثا ش بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانش هـةوَلس دا اـةوةا بـة كـوردي خوَينديـةوة بيكةمـة       

 :ةبى اةطةر تَيبينيةكتان هةبوو داوا لة بةر َيزتان دةكةم ضاكى بكةنةوةعةر
 0املادة 

 .ب الظااير غق دسظويى و ظم ممايسظه وفق القانون1
 .ب تجيوز منع ممايسة غق الظااير عالفا للقانون0



 051 

نس حو البد   حو القوميبة حو اجلب   )لقصد مب  الظاباير الظنيبر   ضبد ففبة معينبة شسبب         اب تجيوز ان   ون 3
 (.حتر   ففة ضد ففة اعرى

دةقةكةا بة كوردا ثَيشكةشى بةر َيزتانى  4ثَيشنيارَيك هاتووة كة بر طةيةكى تر زياد بكرَيت ببَيتة بر طةا 
 :دةكةم

ـــ ثَيويســتة خؤثيشــاندان بــؤ قــووَل كردنــةوةا مــا  و اازاديــةكان بَيــتش بــة ثشــت بةســنت بــة جار نامــةا  4
 .مةدةنى و سياسى و نَيودةوَلةتيةكانمافةكانى مرؤظ و ثة اننامةا 

اةو ثَيشنيارةا كة اَيستا هاتووةش سـَى بر طةكـة بـة كـوردا و عـةرةبى خوَيندرايـةوةو اـةو ثَيشـنيارةش كـة          
اَيستا هات اةوةش دةطرَيتةوةش اةطةر ثَيتان باش بَيت اةو سـَى بر طةيـةا كـة اَيسـتا بـة كـوردا و عـةرةبى        

 .بفةرموَا و بيداتة دةنطدانش زؤر سوثا خوَيندرايةوة  سةرؤكى ثةرلةمان 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااخر سياغة بؤ اةو فةقةرانةا كة اَيستا كراوة ااخر جار بيخوَيننةوة دةخيةينة دةنطدان
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 0املادة 

 .نونب الظااير غق دسظويى و ظم ممايسظه وفق القا1
 .ب تجيوز منع ممايسة غق الظااير عالفا للقانون0
البد   حو القوميبة حو اجلبنس حو    )ب تجيوز ان   ون القصد مب  الظاباير الظنيبر   ضبد ففبة معينبة شسبب         3

 (.حتر   ففة ضد ففة اعرى
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةطـةَل دانيـة؟ يـةك كـة ش بةزؤرينـةا      بةر َيزان كَى لةطةَلة تكاية دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثا ش كـَى ل     
 .دةن  ثةسةند كراش بؤ ماددةيةكى ترش كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَين اةوةا ب ينة سةر ماددة ثرؤتؤكؤَليـةكانش ثَيشـنيار دةكـةين ماددةيـةك ايزافـة بكرَيـتش بـةو نةسـةا         

ش ضونكة هةندَيك اةحكام لة قانونى اةحزا  (قراي  ظعاي  واغ اق يذا القانونت عمس شظى ن  قانون  حو )
 .هةيةو تةعاروز دةكات لةطةَل اةو قانونة و دةبَيت ضارةسةرا بكةين لة اَيستاوةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو
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 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثشتيوانى لة ر اا ليذنةا ياسايى دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثشتيوانى لةو ر اية دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرمووليذنةا كؤمةَلطاا 

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثشتةظانيا وَا ر ةايةت دكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةندامانى ثةرلةمانش ااخر سياغة دةخوَيندرَيتةوة و دةخيةينة دةنطدانةوةش كاك عونى فةرموو

 :سايد بةزاز بةر َيز عونى كمال
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةا نوَا

 .ت عمس شظى ن  قانون  حو قراي  ظعاي  واغ اق يذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ذمارةا ضةندة؟ بةر َيزان اَيستا بةو شَيوةيةا كة خوَيندرايةوة دةخيةينة دةنطدانش كَى لةطةَلة تكاية دةسـت  
كة ش بة زؤرينةا دةن  ثةسةند كـراش بـؤ ماددةيـةكى تـر      1ش كَى لةطةَل دانية؟ بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا 

 .كةرةمكةش كاك عونى فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 16 ااملادة

 .لل  جملس الوزياء واجلهات ذات العالقة  نفيذ اغ اق يذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ديةكةا خبوَيننةوةش كاك امساعيل فةرمووبة كور
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 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثَيويستة لةسةر اةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكان حوكمةكانى اةم ياساية جَى بةجَى بكةن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ووليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرم

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ماددةكة وةكو ضؤن هاتووة ر امان لةطةَل اةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةم دطةل دةقَى ماددةينة
 :ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

بةر َيزان اةندامانى ثةرلـةمان؟ دةخيةينـة دةنطدانـةوة بـةو شـَيوةيةا كـة خوَيندرايـةوةش كـَى لةطةَلـة تكايـة           
دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثا ش كــَى لةطــةَل دانيــة؟ بــة كــؤا دةنــ  ثةســةند كــراش بــؤ ماددةيــةكى تــر   

 .كةرةمكةش كاك عونى فةرموو

 :د بةزازبةر َيز عونى كمال ساي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 17املادة 

 .للوز ر ا داي الظعليمات الالزمة لظسهيس  نفيذ اغ اق يذا القانون
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ بيخوَيننةوة بة كورديةكةاش كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  17ماددةا 
 .وةزير بؤا هةية ر َينمايى ثَيويست بؤ ااسانكارا جَى بةجَى كردنى حوكمةكانى اةم ياساية دةرب وَينَى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ووةلةطةَل دةقى ماددةكةين هةروةك ضؤن هات

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةم دطةل دةقَى ماددةينة وةكى خؤا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ل كةرةمكةكة ش كاك بال 1بةر َيزان اةندامانى ثةرلةمان كة  موالحةزةا هةية؟ 
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــة    ــة بكرَيت ــَيس باش ــن ث ــى      )م ــةجَى كردن ــَى ب ــانكارا ج ــؤ ااس ــت ب ــايى ثَيويس ــتة ر َينم ــر ثَيويس ــةر وةزي لةس

 .ش سوثا (عريى الوزير)حوكمةكانى اةم ياساية دةرب وَينَىش يةعنى ببَيتة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك عونى فةرموول
 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سياغةكة وابزامن زؤر بة سياغةيةكى قانونى هاتووةش ضونكة اي تمالة هيَ اي تياجى بة تةعرييمات ناكـاتش  

 .بؤ ايريزامى بكةين و مةجبورا بكةين تةعرييمات دةربهَينَىش زؤر سوثا 
 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو
 

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وةكو اةوةا كة لة ماددةكة هاتووة اَيمة ثشتيوانى ىَل دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرمو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةقَى ماددَا وةكى خؤا بيت
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .لةطةَل دةقى ماددةكةين وةكو خؤا

 :ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

بةر َيزان اةندامانى ثةرلةمان بةو شَيوةيةا كة دةقةكة هاتووة و خوَيندرايـةوة دةخيةينـة دةنطدانـةوةش كـَى     
كـة ش بـة زؤرينـةا دةنـ  ثةسـةند       1لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كـَى لةطـةَل دانيـة؟    

 .كراش بؤ ماددةيةكى تر كةرةمكةش كاك عونى فةرموو

 :كمال سايد بةزاز بةر َيز عونى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 18املادة 

 (.وقائع كويدسظان) نفذ يذا القانون الظباي م   اي   نكره ف  اجلر دة الريية 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة كورديةكةا؟ كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 18ماددةا 
 .جَى بةجَى دةكرَيت( وةقااياى كوردستان)م ياساية لةر ؤذا بآلوكردنةوةا لة ر ؤذنامةا فةرمى اة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .لةطةَل دةقى ماددةكةين وةكو خؤا

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةم دطةل دةقَى ماددةينة
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةنـدامانى بــةر َيز كـة  موالحــةزةا هةيـة لةســةر اـةو ماددةيــة؟ اَيسـتا نةســةن ضـؤن خوَيندرايــةوة بــةو       
شَيوةية كة هةر ضوار ليذنة ثشتيوانيان لَيى كردش كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثا ش كـَى    

 .لةطةَل دانية؟ بة كؤا دةن  ثةسةند كراش بؤ اةسبابى موجبةش كاك عونى فةرموو
 

 اتسباب املوجبة
  الظنيبول وبو اجملظمبع املبدن      مبا ان املاايرة غق دسظويى لضمان حتقيق احلياة الدميوقراةيبة وغفاظبا للب   

واغرتاق احلر ات وغقوق اتنسان وم  اجس ضمان  عب  اجلماي  لب  يح هبا وشيبان مطالبهبا املكبرولة شكب س       
سلم  ومباشر شعيدا ل  اثاية الفوض  ويا ة للمصا  العامة وا ا ة م  اتضبراي واتعبذ شنابر اتلظبباي     

قوق واحلر ات، وشالنار لعدق وجود قانون عاص لظنابيم املابايرات   شاملبادىء والقوالد الدولية ا ا ة شاحل
 .واتضراب واتلظصاق، فقد شرو يذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤبة كورديةكةا خبوَيننةوة؟ كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 
 نهؤية ثَيويستيةكا

لةبةراةوةا خؤثيشاندان مافَيكى دةستوورية و بارمتةيةكة بؤ طةيشـنت بـة ذيـانَيكى د ـوكراتى و لـةثَيناو      
طؤر انكارا بةرةو كؤمةَلطاا مةدةنى و ر َيزطرتنـى اازاديـةكان و مافـةكانى مـرؤظ لـة ثَينـاوا مسـؤطةركردنى        

بـة شـَيوةيةكى ااشـتيانة و ر اسـتةوخؤ     اةوةا كة جةماوةر ر اا خـؤا دةربـرب َا و داخوازيـة ر ةواكـانى خـؤا      
دةرخبات دوور لة وروذاندنى كارا نابةجَى و لة ثَيناوا ثاراستنى بةرذةوةندا طشتى و تايبـةتى لـة زيـان و    
ثرةنسيثة نَيودةوَلةتيةكانى تايبةت بة مـا  و اـازادا ر ةضـاو بكـرَين و لةبةراـةوةا ياسـايةكى تايبـةت بـة         

 .انطرتن و ثةناطريا نيةش بؤية اةم ياساية دةرضووَينرار َيكخستنى خؤثيشاندانةكان و م
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو
 

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمة لةطةَل هؤية ثَيويستيةكانل كة وةكو خؤا هاتووة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرمووليذن
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 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةم دطةل ناظةر ؤكا ظان اةسباباينة كو هاتينة ديار كرن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
 .اَيمة لةطةَل دةقى نووسراوةكةا اةسبابى موجبةين كة وةكو خؤا هاتووة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جبة ر َيككةوتووين و ثشتيوانى ىَل دةكةيناَيمة وةكو ضؤن هةر ضوار ليذنة لةسةر اةسبابى مو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةندامانى ثةرلةمان كَى دةيةوَا قسة بكات؟ نيزامية؟ سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نورا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .هةَلةا لوغةواش بارمتة يةعنى كةسَيك بة بارمتة بطريدرَيت

 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

رجااــةن اــةوة نيزامــى نيــةش اةوانــةا دةيانــةوَا قســة بكــةنش تكايــةش اــةم بةر َيزانــة دةيانــةوَا قســة بكــةن   
 .حسن.شكةسى تر دةيةوآ قسة بكات؟ كةرةمكة كاك د(ش رفيق صابرةايرحسنش ةال .د)

 :حسن حممد سورة.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
انونة زةمـانى حـةياتى د وكراسـى لـة كؤمةَلطايـةك ناكـاتش بـةَلكو بـة ثَي ـةوانةوة لـة           ديارة بة تةنها اةو ق

مبا )كؤمةَلطاا د وكراسى يةكَيك لة شةرتةكان اةوةية كة دان بة مافى موزاهةرة دابنَيتش بؤية بةر ةاى من 
 ..(.ضمان لظنيقيق) نةك (ان املاايرة غق دسظويى وشر  وجود الدميوقراةية ف  اجملظمع

 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .كاك ةال فةرموو
 
 

 



 058 

 :ابراهيس ةايربةر َيز ةال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

( املاببايرة)نــةك ........( مبببا ان الظابباير)موداخةلةكــةم بــة  لوغةويــةو اــةوةش دوو تةســ ي ةش بكرَيتــة 
ش ايـزةن  (نابيم املابايرات  عباص شظ )اـاخرا جومريـة   ( عاص شظنايم الظاايرات)تةزاهور زياتر دةبَينتش وة 

 (.الظااير و شظنايم املاايرة) اةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رفيق فةرموو.كاك د

 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لَيرةدا بارمتة نيةش بةَلكو طةرةنتيةش بؤية داوا دةكـةم  ( ضمان)سةرجنةكةا من ديسانةوة زمانةوانيةش وشةا 
 .شةية ر است بكرَيتةوةاةو و

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ناوخؤ ر ةايتان؟ كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تةنها لةسةر اةوةا طةرةنتية يان مسؤطةركردن بارمتةكة البربدرَيتش اةطةر نا وةكو خؤا مبَينَيتةوة
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث

 .ليذنةا مافى مرؤظ ر ةايتان؟ كاك ساالر فةرموو

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةطةر لةسةر طرفتى زمانةوانى بوةستل دةبواية لةسةر تةواوا ماددةكان و بر طةكان بوةستينايةش بؤية من 

 .ةرةنتية و وةكو خؤا مبَينَيتةوةلةطةَل اةوةم بارمتةية بة هةَلة تةرجةمة كراوة و بةخؤا ط
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ش زؤر (مببا ان الظاباير غبق دسبظويى    )ش (لظاباير ا)اَيمةش لةطةَل اةو ثَيشـنيارةين كـة موزاهةرةكـة بكرَيتـة     

 .سوثا 
 :ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب

 .ليذنةا كؤمةَلطاا مةدةنى ر ةايتان؟ زكية خان فةرموو
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 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اةم دطةل وَيينة تةزاهور ببَيتة موزاهةرة و اةم دذا اةو بارمتة نةمَينى و ببَيتة طةرةنتى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةو موالحةزانةا كة كران وةربطريدرَيت و اةسبابى موجبة لةطـةَل طشـت ثـرؤذة ياسـايةكة      بةر َيزان لةطةَل
دةخةينة دةنطدانةوةشكَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثا ش كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة زؤرينـةا       

ى لـة اَيـوةا بـةر َيز    دةن  ثةسةند كرا اَيستا لَيرة هةرَيمى كوردستان بووة خاوةن اةم ثرؤذةية و ثريؤزبـاي 
دةكةين كة زؤر بة دَلسؤزا و بة جدا زؤر دةوَلةمةندتان كرد و موناقةشةتان كـردش ثريؤزبـايى لـة خـةَلكى     
كوردستان دةكةين و اومَيدةوارين ضى ايدارةو ضى خـةَلكى كوردسـتان ايسـتفادة لـةو ياسـاية وةربطـرن بـؤ        

ش دووبــارة ثريؤزباييتــان ىَل دةكــةم ودانيشــتنى ثَيشخســنت و ضةســثاندنى ثرةنســيثى د وكراســى لــة هــةرَيس 
فةقــةرةا يــةكى دانيشــتنةكةمان خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــى  11داهاتوومــان ر ؤذا دووشــةممة ســةعات 

ثرؤذة ياساي قةرةبوو كردنةوةا ر اطرياوانى بَى ثاساوا ياسايى لة هةرَيمى كوردستان ـ عرياق دةبَيتش لةطةَل 
ندنةوةا يةكةممان بؤا هةيةش لة سندوقةكانتان دادةندرَيتش مـةعريوم دةبَيـت   مةةوعةيةك ثرؤذة كة خوَي

بةرنامةا كارتان بة ض شَيوةيةك دةبَيتش ثرؤذةمان زؤر لة ثَيشة و موناقةشةكان زؤر سوودبةخن و دوورو 
ت بـوو  درَيذةش بؤية هـةوَل دةدةيـن دانيشـتنةكامنان زيـاد بكـةين و بـةيانيان و اَيـواران بَيـتش اةطـةر ثَيويسـ          

ا شةو حةقمان هةية دابنيشلش بةخواتان دةسثَيرين خـوا  11شةوانين دابنيشل بؤ اةوةا بتوانلش هةتا 
 .ااطادارتان بَيت

 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ةرلةمانيثسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2101\00\8رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 8/00/2101 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  8/11/0212رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
, ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري    , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.دبة سةرؤكايةتي 

 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(10)تين ذمارة دانيش
 :بةرنامةي كار

ي 1220ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
خـولي   ي(10)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شـَيوةية   دا 8/11/0212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت
خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي قةرةبووكردنةوةي ر اطرياواني بَي ثاساوي ياسـايي لـة هـةرَيمي     - 1

 .عَيراق -كوردستان 
ضؤَلكردن و تةسرييس كردنـةوةي اـةو بينايانـةي مـوَلكي طشـتل      خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري بر ياري  -0

 .بة حكومةت
 .0212خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ ساَلي  -3
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هاوكاري بؤ اافرةتاني بَي هاوسةر لة هةرَيمي كوردستان -4
 .0226ي ساَلي (4)ةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةموار كردني ياساي وةبةرهَينان ذمارة خوَيندن -5
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي رَيكخستين ثشووة فةرميةكان لة هةرَيمي كوردستان  -6
ماسـتةرو  )ةي خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةذمار كردني ثريةي زانس  بؤ هةَلطراني بر وانامـ  -7

 .كة لة دةرةوةي وةزارةتي خوَيندني بااَلدا خزمةت دةكةن( دكتؤرا
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياسـاي مافـةكاني كةميةنـدامان و خـاوةن ثَيداويسـتيية تايبةتـةكان لـة         -8

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
ي (32)ؤمةاَليةتي كرَيكاران ذمـارة  خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردني دةستةبةري ك -2

 .1271ساَلي 
ش (السبرةان )خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي سندوقي كؤمةك بـة اةوانـةي تووشـي شـَيرثةجنة      -12

 .يان نةخؤشيية طرانةكان بوونة
ــااَلو      -11 ــدني بـ ــي خوَينـ ــاري وةزارةتـ ــاندنةوةي بر يـ ــاري هةَلةشـ ــنياري بر يـ ــةمي ثَيشـ ــةوةي يةكـ خوَيندنـ
 .ذينةوةي زانس توَي
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ــارة      -10 ــاي ذم ــة ياس ــاري ل ــاي طؤر انك ــنياري ياس ــةمي ثَيش ــةوةي يةك ــاَلي (2)خوَيندن ــاي 0228ي س ي ياس
 .بةكرَيداني خانووبةرة

 .خستنةر ءو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار لة هةرَيمي كوردستان -13
اســاي مووضــةو دةرماَلــةي ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان و      خســتنةر ءو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ي    -14

 .جَيطرةكةي
 .خستنةر ءو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي رؤشنبريي و الوان لة هةرَيمي كوردستان -15
 .خستنةر ءو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -16

 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ايز امساعيلارسالن ب. دبةر َيز 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستانش دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينش خولي سَييةمي هةَلبذاردنش ساَلي دووةمش خـولي  
 :ش بةرنامةي كار(8/11/0212)ش رؤذي دانيشنت (10)طرَيداني يةكةمش ذمارةي دانيشنت 

ــةكاني ب  ــةثَيي حوكم ــة ب ــارة    ( 02)ي مــاددة (1)ر ط ــةير ةوي نــاوخؤي ذم ــة ث ــةمواركراوي ســاَلي  (1)ل ي ه
ــتان  (1220) ــةماني كوردس ــاري      -ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقش دةس عَي

ــذاردن لــة كــات   (10)دانيشــتين ذمــارة  ي ثــَين نيــوةر ؤي ر ؤذي دوو شــةممة  (11)ي خــولي ســَييةمي هةَلب
 :دا بةو شَيوةية بَيت(8/11/0212)رَيككةوتي 

خستنةر وو و طفتوطؤكردني ثرؤذة ياساي قةرةبووكردنةوةي ر اطرياواني بَي ثاسـاوي ياسـايي لـة هـةرَيمي      -1
 .عَيراق -كوردستان 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري بر ياري ضؤَلكردن و تةسرييس كردنـةوةي اـةو بينايانـةي مـوَلكي طشـتل       -0
 .بة حكومةت

 .0212َيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ ساَلي خو -3
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هاوكاري بؤ اافرةتاني بَي هاوسةر لة هةرَيمي كوردستان -4
 .0226ي ي ساَل(4)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةموار كردني ياساي وةبةرهَينان ذمارة  -5
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي رَيكخستين ثشووة فةرميةكان لة هةرَيمي كوردستان  -6
ماسـتةرو  )خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةذمار كردني ثريةي زانس  بؤ هةَلطراني بر وانامـةي   -7

 .نكة لة دةرةوةي وةزارةتي خوَيندني بااَلدا خزمةت دةكة( دكتؤرا
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياسـاي مافـةكاني كةميةنـدامان و خـاوةن ثَيداويسـتيية تايبةتـةكان لـة         -8

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
ي (32)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردني دةستةبةري كؤمةاَليةتي كرَيكاران ذمـارة   -2

 .1271ساَلي 
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ش (السبرةان )شنياري ياساي سندوقي كؤمةك بـة اةوانـةي تووشـي شـَيرثةجنة     خوَيندنةوةي يةكةمي ثَي -12
 .يان نةخؤشيية طرانةكان بوونة

ــااَلو      -11 ــدني بـ ــي خوَينـ ــاري وةزارةتـ ــاندنةوةي بر يـ ــاري هةَلةشـ ــنياري بر يـ ــةمي ثَيشـ ــةوةي يةكـ خوَيندنـ
 .توَيذينةوةي زانس 

ــة     -10 ــاري ل ــاي طؤر انك ــنياري ياس ــةمي ثَيش ــةوةي يةك ــارة  خوَيندن ــاي ذم ــاَلي (2)ياس ــاي 0228ي س ي ياس
 .بةكرَيداني خانووبةرة

 .خستنةر ءو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار لة هةرَيمي كوردستان -13
خســتنةر ءو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي مووضــةو دةرماَلــةي ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان و           -14

 .جَيطرةكةي
 .ءو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي وةزارةتي رؤشنبريي و الوان لة هةرَيمي كوردستانخستنةر  -15
 .خستنةر ءو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -16

ارةواني اَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين بفةرموون بؤ شوَيين خؤيـانش بـةخَيرهاتين بـةر َيز وةزيـري شـ     
 .دةكةينش ليذنةي ياسايي فةرموون اَيستا بؤ خاَلي يةكةمي بةرنامةي كار

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خوشك و براياني بةر َيزم اةنداماني ثةرلةمان
كردنـةوةي   سةبارةت بة خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كارش كة طفتوطـؤ كردنـة لةسـةر ثـرؤذةي ياسـاي قـةرةبوو      

راطرياواني بَي ثاساوش اَيمة وةكو ليذنةي ياساش وةكـو اـةو اةندامـة بةر َيزانـةي كـة اـةم ثرؤذةيـان ثَيشـكةش         
كردووةش كؤبوونةوةيةكمان اةجنامدا لةطةَل حاكمة بةر َيزةكانش اةندامَيكي مةحكةمةي تةمييز اامـادة بـووش   

زؤر بـة تةفسـيل ضـووينة نـاو مةسـةلةكانش بـة        لة هةمان كاتـدا رةايسـي مةحكةمـةي جينـااي اامـادة بـووش      
حةقيقةت وةكو مةبدةئش اةو مةبدةاة زؤر بة اييابي لة قةَلةم درا لةو كؤبوونةوةيةش بةاَلم اةوة ثَيويس  
زياتر بة ديراسةتةش بؤية اَيمة ثَيمان باش بوو اةمر ؤ طفتوطؤي لةسةر بكةنش بة  حاكمة بةر َيزةكان وايان 

زَيـك عةجةلـةي لـَي نةكـةينش رةنطـة يـةكش دوو رؤذي تـر بتـوانن اـةوان رةاـي اـةخريي            بة باش زاني كة تؤ
خؤيان بدةن بة اَيمةش لةبةر اةوةي اةو مةسةلةية مةسةلةيةكي طرنطةش دةبَيت بةشـَيوةيةكي رَيـك و ثَيـك    

ييل طفتوطؤي لةسةر بكرَيـتش بؤيـة اَيمـة وةكـو ليذنـةي ياسـايي ثَيشـنيار دةكـةينش كـة اـةم فةقةرةيـة تـةا            
بكرَيت و ببَيتة ااخري فةقةرة لةو بةرنامةيةش بـؤ اـةوةي دةسـت بـة فةقـةرةكاني تـر بكـةينش بؤيـة داوا لـة          
سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةينش كةوا اةو ثَيشنيارة بداتة دةنطدانش بؤ اةوةي دةنطداني لةسةر بكرَيـتش زؤر  

 .سوثا 
 :نجَيطري سةرؤكي ثةرلةما/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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اَيستا ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياساييش لةبةر اةوةي كة هَيشتا تةواو طفتوطؤي لةسةر نةكراوةش اةو مةسةلةية 
ثَيويس  بةوة هةية زياتر طفتوطؤي لةسةر بكرَيتش اةوان ثَيشنياري اةوةيان كردووة خبرَيتـة دةنطدانـةوةش   

اَيمة ثَيمـان باشـة اـةوةي خبةينـة دةنطدانـةوةش       بؤ اةوةي اةم خاَلة ب َيتة ااخري خاَل لة بةرنامةي كارش جا
كَي لةطـةَل اةوةيـة اـةم فةقةرةيـة بكةوَيتـة اـاخري فةقـةرة لـة بةرنامـةي كـار دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر              
سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بـةتَيكر اي دةنـ  ثةسـند كـراش بـوو بـة اـاخري        

 .ي دووةم لة بةرنامةي كارفةقةرةش فةرموون بؤ خاَل
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري بر ياري ضؤَلكردن و تةسرييس كردنةوةي اـةو  / خاَلي دووةمي بةرنامةي كار

 .بينايانةي موَلكي طشتل بة حكومةت
اليةن ذمارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش     اَيستا دةقي اةو داواكاريية ثَيشكةش دةكةمش كة لة

 .كراوة سةبارةت بةو ثرؤذةية
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 ثرؤذة بر يار/  
اَيمةي ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووةش ثَيشـنيار دةكـةين   

كردنــةوةي اــةو بينايانــةي مــوَلكي طشــتل بــة حكومــةت ثَيشــكةش   ثــرؤذةي بر يــاري ضــؤَلكردن و تةســرييس
دةكــةينش بــؤ اــةوةي خبرَيتــة بةرنامــةي كــاري كؤبوونــةوةي ثةرلــةمانش بــؤ طفتوطــؤ كــردن لةســةري و دانــي 

 .بر ياري طوجناو لةطةَل رَيزماندا
 :اةو اةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان كردووة لةسةر اةم ثَيشنيارة

 .الرمحن عمرسةروةر عبد.د -1
 .طةشة دارا جالل -0
 .عماد حممد حسل -3
 (.نورةديين)عمر محد امل خدر -4
 (.شارةزووري)حممد امحد عريي  -5
 .محدامل لنمانخرييل  -6
 .كةيريي اكرم مةنتك -7
 .تارا عبدالرزاق. د -8
 .بَيري ان سةرهةن  -2

 .سايد ذكرىاامينة  -12
 .زكية سيد صاحل -11
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بريتيية لة ثَينج بر طةش اَيستا داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةينش كـة اـةم ثرؤذةيـة      اةم ثرؤذة ياساية 
اي الةي ليذاني ثةيوةنديـدار بكـاتش بـؤ اـةوةي هـةر ليذنةيـةكي تايبـةت راثـؤرتي خـؤي اامـادة بكـات لـةم             

 .بارةيةوةش زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ــةثَيي خ ــداماني بــةر َيزي         ب ــةي دارايــي و اةن ــايي و ليذن ــةحويريي ليذنــةي ياس ــة ت ــيةتي اــةم بر طةي صوص
ثةرلةماني دةكـةينش فـةرموو بـؤ فةقةرةيـةكي تـرش اةمانـة تايبـةتن بةسـةر اـةو ليذنانـةش اـةواني تـر هـةر              

يذنــةي ليذنةيــةكي تــر اةطــةر ويســ  زانيارييــةكش يــان راو بؤضــوونَيكي تــري هــةبَيتش دةتوانَيــت بيداتــة ل 
 .موختة ش فةرموو كاكة

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة ياســاي بودجــةي تــةواوكاري ثةرةثَيــداني  / خــاَلي ســَييةم لــة بةرنامــةي كــار

 .0212ثارَيزطاكان بؤ ساَلي 
امي لـةال بـَينتش اـةو اةرقامانـة ايمكـان      رةنطة بةنيسبةت اةو خاَلة سـةرؤكي ليذنـةي دارايـي هةنـدَي اـةرق     

هةيــة تــةوزيح بكــات بــؤ اةنــداماني ثةرلــةمانش ثاشــان داوا لــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان دةكــةينش كــة اةمــة   
اي الةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش لةبـةر اـةوةي اةرقامـةكان زؤر زؤرةش بـة  وابـزامن سـةرؤكي ليذنـةي        

 .نةي ضر  كردؤتةوةش زؤر سوثا دارايي لة دووش سَي رةقةم اةو مةسةلةال
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .سةرؤكي ليذنةي دارايي فةرموو اةو ثوختةيةمان بؤ خبوَينةوة
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةن اةجنومةني وةزيرانـةوةش اةطـةر   بةحةقيقةت اةو بودجةية تةواوكار ان بؤ هاتووة بة نووسراوَيك لةال

رَيطامان ثَي بدةيت ثوختةي اةو نووسراوة لةطةَل ثوختةي ذمارةكان كة هةية عةرزي بكةين بـؤ بـةر َيزتان   
 .و اةنداماني ثةرلةمان

 عَيراق –هةرَيمي كوردستان 
 سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران

 سةرؤكايةتي ديوان
 فةرمانطةي ثالندانان

 2010: ذمارة
 22/2/2101: َيكةوتر
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 عَيراق –ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 2101بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ ساَلي /  

هةولَيرش سـريَيمانيش دهـؤكش ايـدارةي طـةرميانش     )هاوثَيَ ليس  ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاني هةرسَي ثارَيزطاكان 
بؤتـان دةنَيـرينش بـة مةبةسـ  رةزامةنديـدان لةسـةري و        (وةزارةتي كاروبـاري شـةهيدان و اـةنفالكراوةكان   

 .ااطادار كردنةوةمان
ليس  ثرؤذةكاني ثارَيزطاكان و ايدارةي طةرميان بةثَيي رَيذةي دانيشتوانش بة بر ي دوو سـةدو سـي   / يةكةم

 .و حةوت مرييار دينار
هةرَيمي كوردستانش بة بـر ي  ليس  ثرؤذةي دروست كردني خانوو بؤ خاوةن اةنفالةكانش بؤ هةموو / دووةم

ثةجناو نؤ مرييارو دوو سةدو ثةجنا مرييؤن دينارش كة لةاليةن وةزارةتي كاروباري شـةهيدان و اـةنفالكراوةكان   
 .ثَيشكةش كراوة

 بةرهةم امحد صاحل.د
 سةرؤكي اةجنومةني وةزيران

 :بةر َيزانش بةثَيي نووسراوي ليذنةكةمان
 بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان/ بؤ

 62: مارةذ
 07/12/0212: رَيكةوت

دةربارةي دوايل خشتةي بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستانش لـة دةراـةجنامي   
ش 12/12/0212كؤبوونــةوة لةطــةَل بــةر َيز وةزيــري ثالنــدانان و بــةر َيز بةر َيوةبــةري طشــ  ثالنــدانان لــة 

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دةبَيتثوختةي دابةش بووني بودجةي تةواوكاري 
 بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان

ثرؤذةش طوذمةي ثرؤذةكان ثةجناو سَي مرييارو سَي سةد ( 117)ثارَيزطاي هةولَيرش ذمارةي ثرؤذةكان / يةكةم
 .مرييؤن دينار

او نؤ مرييارو نؤ سةدو ثرؤذةش طوذمةي ثرؤذةكان حةفت( 112)ثارَيزطاي سريَيمانيش ذمارةي ثرؤذةكان / دووةم
 .نةوةد مرييؤن دينار

ثـرؤذةش طوذمـةي ثرؤذةكـان بيسـت و يـةك مرييـارو سـَي        ( 32)ايدارةي طةرميانش ذمارةي ثرؤذةكـان  / سَييةم
 .سةدو سي و دوو مرييؤن دينار
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ثرؤذةش طوذمةي ثرؤذةكان هةشـتاو شـةش مرييـارو شـةش     ( 83)ثارَيزطاي دهؤكش ذمارةي ثرؤذةكان / ضوارةم
 .او شةش مرييؤن دينارسةدو ثةجن

ثـرؤذةش طوذمـةي ثرؤذةكـان دوو    ( 342)اةمة بةشي يةكةميش كؤي طش  بةشـي يةكـةم ذمـارةي ثرؤذةكـان     
 .سةدو ضل و يةك مرييارو دوو سةدو حةفتاو هةشت مرييؤن دينارة

بودجةي تةواوكاري بريتيية لة خشتةي خانووي شـةهيدو اـةنفالكراوةكانش ثوختةكـةي بـةم     / بةشي دووةم
 :وةيةي خوارةوةيةشَي

خانووش طوذمـةي ثرؤذةكـان بيسـت و نـؤ     ( 272)هةردوو ثارَيزطاي هةولَير و دهؤكش ذمارةي خانوو / يةكةم
 .مرييارو سةد مرييؤن دينار

خـانووش طوذمـةي ثرؤذةكـان سـي مرييـارو نـؤ سـةد مرييـؤن         ( 1232)ثارَيزطاي سريَيمانيش ذمارة خانوو / دووةم
 .دينار

( 0222)هـةر ثارَيزطايـةكش هـةولَيرش سـريَيمانيش دهـؤكش ايـدارةي طـةرميانش         خانوو بـؤ ( 0222)كؤي طش  
 .خانوو بة بر ي شةست مرييار دينار

 .زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

بـؤ   ثرؤذةي ياساي بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بةحوكمي تايبةمتةنديةتي تةحويل دةكرَيت
ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي دارايــي و ليذنــةكاني تــرين و هــةر اةندامــة ثةرلــةمانتارَيكينش اةطــةر ويســ  
مةعريوماتي زياتر لةسةر اةم ثرؤذة ياسـاية وةربطرَيـتش دةتوانَيـت مور اجةعـةتي ليذنـةي دارايـي بكـاتش بـؤ         

 .اةوةي مةعريوماتةكاني لةال بَيتش فةرموون
 :حممد لنمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة كؤمةَلَيك اةندامي ليذنةي دارايي موزةكةرةيـةكمان لةطـةَل اـةم راثؤرتـة نووسـيووةش داوامـان كـردووة        
تاكو سةرضاوةكاني اةو داهاتةو طفتوطؤ و لَيكؤَلينةوة لةسةر اةو داهاتة نـةكرَيتش اـةم ثرؤذةيـة نةخرَيتـة     

 .بةرنامةي كاري ثةرلةمانةوةش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.ر َيز دبة

ــةر       ــوة رةاــي خؤتــان لــة ليذنةكــة داوةش كــةي هاتينــة س اةمــة بــة  خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــراوةش اَي
 .موناقةشةي مةوزوعةكةش دةتوانن لةوَي رةاي خؤتان بدةنش فةرموون بؤ خاَلَيكي تر لة بةرنامةي كار

 :دةريبةر َيز شَيروان ناصح حةي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هاوكاري بؤ اافرةتـاني بـَي هاوسـةر    / خاَلي ضوارةم لة بةرنامةي كار

 .لة هةرَيمي كوردستان
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اــةم ثــرؤذة ياســاية لةاليـــةن ذمــارةي ياســايي اةنــداماني ثةرلةمانـــةوة ثَيشــكةش كــراوةش اَيســتا دةقـــي          
 .دةخوَينمةوةداواكارييةكةتان بؤ 

 
 

 بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 ثرؤذةي ياساي هاوكاري بؤ اافرةتاني بَي هاوسةر/  

اَيمةي ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووةش ثَيشـنيار دةكـةين   
ةر خبرَيتـة بةرنامــةي كـاري ثةرلـةمانش بــؤ    ثـرؤذةي هـاوثَيَ ثـرؤذةي ياســاي هاوكـاري اافرةتـاني بــَي هاوسـ      

 .طفتوطؤ كردن لةسةري لةطةَل رَيزماندا
 :اةو اةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان كردووة لةسةر اةم ثَيشنيارة

 .بةيان امحد حسن -1
 .ساالر حممود مراد -0
 .حسن يضاسةرطوَل  -3
 .امحد لنمانسيوةيل  -4
 .جافر عريي رسول -5
 .دكاروان صاحل امح -6
 .حممد لنمانعدنان  -7
 .ثة ان عبدالكريس -8
 .مصطف هاذة سريَيمان  -2

 .هاور از شَيخ امحد -12
 .شهاءالد  عمر عبدالازيز  -11
 (.اارام)ايو  نامت قادر -10
 .بةفرين حسل خةليفة -13
 .ظيان عبدالرحيس -14
 .ناسك تؤفيق عبدالكريس -15
 (.بالل)امحد سريَيمان عبداهلل  -16
 .صباح حممد جنيب.د -17

ــة        ــتا داوا ل ــايةكةش اَيس ــوواندني ياس ــاري دةرض ــةَل هؤك ــةش لةط ــت بر ط ــة هةش ــة ل ــاية بريتيي ــرؤذة ياس ــةم ث ا
 .سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةينش كة اةم ثرؤذةية اي الةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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ياساي هاوكاري بؤ اافرةتاني بَي هاوسةرش بةثَيي تايبةمتةندي تةحويل دةكرَيت بؤ ليذنةي ياسـايي و  ثرؤذة 
ليذنةي دارايي و ليذنةي اافرةتانش هةروةها هةر اةنـدام ثةرلـةمانتارَيكين اـةو ثـرؤذة ياسـايةي بـؤ دَيـتش        

 .فةرموو كاك عبدالسالم
 :صديق مصطف بةر َيز عبدالسالم 

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
ثرؤذة ياسايةك خوَيندنةوةي بؤ كراوةش بيمةي كؤمةاَليـةتي بـؤ كابانيـاني مـاَلش نـاو مـاَلش اةطـةر ب ـل بـَي          
اةوةي من ناوةر ؤكي اةم ياساية بزامنش تةقريبةن وابزامن هةمان مةبةست و هةمان شةرحيةي اييتيماعيةش 

كـة هـةردووكي ثَيكـةوة وةاَلم بـدةينش يـان وابـزامن       اةطةر لَيرة لةطةَل تةحويل كردني اَيوة بر يارَيك بـدةنش  
 .اةطةر ياسايةك هةبَيتش دةكرَيت ياسايةكي ترين تةقديس بكةن؟ بة  اةو موالحةزةيةم هةبووش سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اقةشة بكةينش اةطـةر ثَيشـنياري تـرت    اةوةي اَيستا لة بةرنامةي كار هاتووةش اَيمة دةتوانل بة  اةوة مون
 .هةيةش دوايي دةتوانيت لةطةَل سةرؤكايةتي قسة بكةيتش فةرموو بؤ خاَلةكةي تر

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي وةبـةرهَينان         / خاَلي ثَينيةم لة بةرنامةي كـار 

 .0226ي ساَلي (4)ارة ذم
اــةم ثــرؤذة ياســاية لةاليــةن ذمــارةي ياســايي اةنــداماني ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوةش اَيســتا دةقــي اــةو    

 :داواكارييةتان بؤ دةخوَينمةوة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان

 ....ساَلو و رَيز

كـردووةش ثـرؤذةي ياسـاي هـةموار كردنـي      بةر َيزانش اَيمةي اةنداماني ثةرلةمانش كـة لـة خـوارةوة واذوومـان     
دةخةينـة بةردةسـتتانش تكايـة خبرَيتـة بةرنامــةي      0226ي سـاَلي  (4)يةكـةمي ياسـاي وةبـةرهَيناني ذمـارة     

 .كاري دانيشتنةكاني ثةرلةمانش تا طفتوطؤيان لةسةر بكرَيت و ثةرلةمانين ثةسنديان بكات
 :اةم ثَيشنيارةاةو اةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان كردووة لةسةر 

 .كاردؤ حممد ثريدواد -1
 .ظيان عبدالرحيس -0
 .نةر ان عبداهلل قادر -3
 .محة كريس يؤوفزانا .د -4
 .امساعيل سايد -5
 .كاروان صاحل حممد -6
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 .شَيردَل حتسل -7
 (.اارام)ايو  نامت قادر -8
 .طؤران اازاد حممد -2

 .ساالر حممود مراد -12
 (.وريشارةزو)حممد امحد عريي -11
 .عبدالرية حممد نوري -10
 .ثَيشةوا تؤفيق منديد -13
 .سان تؤما -14
 .ثةيام امحد -15
 .عبدالرمحن حسل -16
 .ثة ان عبدالكريس -17
 .امحد ابراهيس عريي.د -18
 .دانا سايد صؤيف.د -12

اـةم ثرؤذةيـة    اةم ثرؤذة ياساية بريتيية لة دة مـاددةش اَيسـتا داوا لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةينش كـة       
 .اي الةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اةم ثرؤذة ياساية بةثَيي تايبةمتةندي ثرؤذةكة تـةحويل دةكرَيـت بـؤ ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و        
ان دةضـَيتش فـةرموو بـؤ خـاَلي تـرش فـةرموو ناسـك        ليذنةي شارةوانيش هةروةها بؤ هةر يةكَيك لـة اةندامـةك  

 .خان
 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اــةو ياســاية دةبَيــت ااراســتةي ليذنــةي ثيشةســازي و وزةش بكرَيــتش ضــونكة دةزطــاي وةبــةرهَينان عايــدي   

 .ليذنةي اَيمةشةش زؤر سوثا 
 :سةرؤكي ثةرلةمان جَيطري/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

هةر اةنـدام ثةرلـةمانتارَيكين بـؤي دةضـَيتش اـةوان دةتـوانن موالحـةزةي خؤيـان بـدةنش فـةرموو ليذنـةي            
 .ياساييش فةرموو كاك عةوني

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياســاي رَيكخســتين ثشــووة خوَيندنـةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري  / خـاَلي شةشــةمي بةرنامــةي كــاري اــةمر ؤمان 

 .عَيراق –فةرميةكان لة هةرَيمي كوردستان 
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اةم ثرؤذة ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش اةو اةندامة بةر َيزانـةي  
 :كة واذوويان كردووة لةسةر اةم ثَيشنيارة

 .سةروةر عبدالرمحن.د -1
 .طةشة دارا جالل -0
 .م مةنتككةيريي اكر -3
 .تارا عبدالرزاق حممد. د -4
 (.ااسؤ)بكر كريس حممد  -5
 .محدامل لنمانخرييل  -6
 .ااواز عبدالواحد -7
 .مصطف صبي ة امحد -8
 .بَيري ان سةرهةن  -2

 .عبدالسالم بةرواري -12
 .سان تؤما كاكؤ -11
 (.شارةزووري)حممد امحد عريي -10

تووةش لةطـةَل هؤكـاري دةركردنـي ياسـايةكةش داوا لـة سـةرؤكايةتي       اةم ثرؤذة ياسـاية لـة شـازدة مـاددة ثَيكهـا     
 .ثةرلةمان دةكةينش اي الةي ليذنةكاني تاتبةمتةندو اةنداماني ثةرلةماني بةر َيزي بكاتش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

سـةرجةم اةنـدام ثةرلـةمانتارةكانش فـةرموون بـؤ      اةم ثرؤذة ياساية تةحويل دةكةين بـؤ ليذنـةي ياسـايي و    
 .خاَلَيكي تر

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هـةذمار كردنـي ثريـةي زانسـ  بـؤ      / خاَلي حةوتةم لة بةرنامةي كار
 .ةزارةتي خوَيندني بااَلدا خزمةت دةكةنكة لة دةرةوةي و( ماستةرو دكتؤرا)هةَلطراني بر وانامةي 

اةم ثرؤذة ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش اةو اةندامة بةر َيزانـةي  
 :كة واذوويان كردووة لةسةر اةم ثَيشنيارة

 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -1
 .طةشة دارا جالل -0
 .عماد حممد حسل -3
 (.نورةديين)ل خدرعمر محد ام -4
 .ش ان امحد عبدالقادر -5



 073 

 (.شارةزووري)حممد امحد عريي  -6
 .محدامل لنمانخرييل  -7
 .كةيريي اكرم مةنتك -8
 .تارا عبدالرزاق. د -2

 .بَيري ان سةرهةن  -12
 .سايد ذكرىاامينة  -11
 .زكية سيد صاحل -10

ؤكايةتي ثةرلـةمان دةكـةينش رةوانـةي ليذنـةكاني     اةم ثرؤذة ياساية لة شةش ماددة ثَيكهاتووةش ش داوا لة سةر
 .تاتبةمتةندو اةنداماني ثةرلةماني بةر َيز بكاتش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اةم ثرؤذة ياساية حتويل دةكةين بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي و ليذنةي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي 
 .انس  و سةرجةم اةندام ثةرلةمانتارةكانش فةرموون بؤ خاَلَيكي ترز

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنياري ياسـاي مافـةكاني كةميةنـدامان و خـاوةن      / خاَلي هةشتةمي بةرنامةي كار
 .عَيراق –ثَيداويستيية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان 

اةم ثرؤذة ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةش اةو اةندامة بةر َيزانـةي  
 :كة واذوويان كردووة لةسةر اةم ثَيشنيارة

 .طةشة دارا جالل -1
 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -0
 .ساالر حممود مراد -3
 (.شارةزووري)حممد امحد عريي -4
 (.نورةديين)مل خدرعمر محد ا -5
 .سؤزان شها  نوري -6
 .رفيق صابر قادر.د -7
 .شةومن حممد غريب -8
 .ااواز عبدالواحد -2

 .مصطف صبي ة امحد  -12
 .بَيري ان سةرهةن  -11
 .تارا عبدالرزاق. د -10
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 .سةردار رشيد -13
ياسايةكةش داوا لة سةرؤكايةتي اةم ثرؤذة ياساية لة ثةجناو يةك ماددة ثَيكهاتووةش لةطةَل هؤكاري دةركردني 

 .ثةرلةمان دةكةينش ااراستةي ليذنةكاني تايبةمتةندو اةنداماني ثةرلةماني بةر َيز بكاتش زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

دارايي و ليذنةي  اةم ثرؤذة ياساية بةثَيي تايبةمتةندي خؤي تةحويل دةكةين بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي
 .كؤمةاَليةتي و سةرجةم ثةرلةمانتارةكانش فةرموون بؤ خاَلَيكي تر

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري هـةموار كردنـي دةسـتةبةري كؤمةاَليـةتي        / خاَلي نؤيةمي بةرنامةي كـار 
 .1271 ي ساَلي(32)كرَيكاران ذمارة 

 .اةم ثرؤذة ياساية لةاليةن سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران ثَيشكةش بة ثةرلةمان كراوة
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذة/  
 1271ي سـاَلي  (32)هاوثَيَ ثرؤذة ياساي هةموار كردني ياساي دةستةبةري كؤمةاَليـةتي كرَيكـاران ذمـارة    

ثةسـند كـراوةش بـة     5/12/0212ي رؤذي (05)ةوةي اةجنومـةني وةزيـران ذمـارة    دةنَيرينش كة لة كؤبوونـ 
مةبةس  خستنة بةردةس  ثةرلةمانش بؤ بر ياردان لةسةريش اةو ثرؤذةية لة سَي هاوثَيَ ثَيشكةش كـراوةش  

سةرؤكي  بر طة ثَيك دَيتش داوا لة بةر َيز( 13)هاوثَي ي يةكةمش تايبةتة بة هةموار كردني اةو ياساية كة لة 
 .ثةرلةمان دةكةينش كة ااراستةي ليذنةي ثةيوةنديدار بكاتش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اـــةم ثرؤذةيـــة ياســـاية تـــةحويل دةكـــةين بـــؤ ليذنـــةي ياســـايي و ليذنـــةي كؤمةاَليـــةتي و ســـةرجةم           
 .ثةرلةمانتارةكانش فةرموون بؤ خاَلَيكي تر

 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي سندوقي كؤمةك بة اةوانـةي تووشـي   / خاَلي دةيةمي بةرنامةي كار
 .ش يان نةخؤشيية طرانةكان بوونة(السرةان)شَيرثةجنة 

 .ةاةوة لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراو
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذة ياسا/  
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اَيمةي ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةماني كوردستان كة لة خوارةوة واذوومان كردووةش ثَيشـنيار دةكـةين   
ثرؤذة ياساي سندوقي كؤمةك بؤ اةوانةي كةوا تووشـي نةخؤشـي شـَيرثةجنة و نةخؤشـية درَيذخايةنـةكان      

شكةش دةكةينش بؤ اةوةي خبرَيتة بةرنامةي كاري ثةرلةمانش بـؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةري و دانـي      بووينة ثَي
 .بر ياري طوجناوش لةطةَل رَيزماندا

 :اةو اةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان كردووة لةسةر اةم ثَيشنيارة
 .حسن حممد سورة.د -1
 .هاور از شَيخ امحد -0
 .بَيري ان سةرهةن  -3
 .دالرزاقتارا عب.د -4
 .رَيباز فتاح.د -5
 .قادر حسن قادر -6
 .جيهان امساعيل.د -7
 .شَيروان حةيدةري -8
 .طؤران اازاد -2

 .ثةريهان قوبالي.د -12
ــة         ــراوةش داوا ل ــكةش ك ــةرةبي ثَيش ــاني ع ــة زم ــةروةها ب ــتش ه ــك دَي ــاددة ثَي ــازدة م ــة ث ــاية ل ــرؤذة ياس ــةم ث ا

 .ااراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكان بكرَيتش زؤر سوثا سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةينش كة اةم ثرؤذةية 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اةم ثرؤذة ياساية بةثَيي تايبةمتةندي خؤي تةحويل دةكةين بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي و ليذنةي 
َيشـكةش كـرا بـوو لـةبارةي هةَلوةشـاندنةوةي      تةندروس ش لةبارةي فةقةرةي يازدة اةو ثرؤذة ياسايةي كة ث

بر ياري وةزارةتي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانس ش لةبةر اةوةي ذمارةيةك لة ثةرلةمانتارةكانش اةوانةي 
اةو ثرؤذةيان تةقديس كردووةش خؤيـان شـتَيكي تريـان تةقـديس كـردووة بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمانش دةَلـَين          

ي ثَيشــكةش كردنــي ثرؤذةكــةو جــَي بــةجَي كردنــي و ضارةســةر كردنــي كَيشــةي   لةبــةر نــةماني هؤكارةكــان
قوتابيان و خوَيندكارانش بؤية داواكارين كة ثرؤذةكة لة بةرنامةي كار نةمَينَيتةوةو رابطريَيتش اةوانـةي كـة   

 :ناويان نووسيووة دة كةسن
 .شَيروان حةيدةري -1
 .طؤران اازاد -0
 .رؤذان دزةيي.د -3
 .لرمحنعمر عبدا -4
 .حسن حممد سورة -5
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 .جالل عريي عبداهلل -6
 .تارا اةساةدي -7
 .مسرية عبداهلل -8
 .اةظل عمر امحد -2

 .دانا سايد صؤيف -12
لةبةر اةوةي كَيشةكة ضارةسةر كراوةش اةم بر طةية لة فةقةرةي بةرنامـةي كـار هةَلـدةطرينش دةضـينة سـةر      

 .بؤ فةقةرةي دوازدة فةقةرةيةكي ترش كة فةقةرةي دوازدةيةش فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي 0228ي سـاَلي  (2)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنياري ياسـاي طؤر انكـاري لـة ياسـاي ذمـارة       / بر طةي دوازدة
 .ياساي بةكرَيداني خانووبةرة

نـةوة ثَيشـكةش كـراوةش بـةناوي ثـرؤذة ياسـاي       اةم ثرؤذة ياساية لةاليةن ذمارةي ياسايي اةنـداماني ثةرلةما 
ياساي بةكرَيداني خانووبةرةش اةو بةر َيزانة داوا دةكةن كـةوا   0228ي ساَلي (2)طؤر انكاري لة ياساي ذمارة 

 :خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةمانش اةوانةي كةوا ثرؤذةكةيان ثَيشكةش كردووة
 .كوَيستان حممد عبداهلل -1
 .مصطف نةسرين ةال  -0
 .ظيان عبدالرحيس عبداهلل -3
 .رَيباز فتاح حممود.د -4
 .ثة ان عزالدين عبدالرمحن -5
 .سةرهةن  فرج حممد -6
 .برهان رشيد حسل -7
 .حممد لنمانعدنان  -8
 .امحد لنمانسيوةيل  -2

 .ثة ان عبدالكريس -12
 .كاروان صاحل امحد -11

ي كــوردي و عــةرةبي ثَيشــكةش كــراوةش لــة ضــوار مــاددة ثَيــك دَيــتش هــةروةها   اــةم ثــرؤذة ياســاية بــة زمــان 
هؤيــــةكاني دةركردنــــي ياســــاكةش هــــاوثَيَ كــــراوة لةطــــةَل ثرؤذةكــــةش داوا دةكــــةين ااراســــتةي ليذنــــة  

 .ثةيوةنديدارةكان بكرَيتش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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ل دةكــةين بــؤ ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي دارايــي و ســةرجةم ثةرلــةمانتارةكانش  اــةم ثــرؤذة ياســاية تــةحوي
ش تكاية ليذنةي شارةواني بفـةرموون بـؤ اَيـرةش فـةرموون ليذنـةي ياسـايي راثـؤرتي        (13)فةرموون بؤ خاَلي 

 .خؤتان خبوَيننةوة
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنةي ياسا دةخوَينينةوةش سةبارةت بة ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شارةواني و طةشت و  اَيستا دةقي راثؤرتي

 .عَيراق بةزماني عةرةبيش ثاشان بةزماني كوردي اةم راثؤرتة دةخوَينينةوة –طوزار لة هةرَيمي كوردستان 
 العراق-يئاسة شرملان كويدسظان/ اىل

 العراق -ة البلد ات و السياغة تقليم كويدسظان القانونية غول مكروو قانون وزاي   قر ر اللجنة/ ق
كويدد املصادف ليوق            0712/طةالوَيذ/32اجظمع  جلنة الكلون القانونية  باح  وق النالثاء

وزاية البلد ات والسياغة )امليالد ة حبضوي لدد م  مسظكايد الوزاية لدياسة مكروو قانون  01/2/0212
املقدق م  قبس جملس الوزياء واحملال اىل جلنظنا شعد القراءة اتوىل له يف الربملان  (العراق –تقليم كويدسظان 

كما اجظمع  ثانية حبضوي وز ر البلد ات والسياغة شظاي    02/2/0212يف ( 1)جبلسظه اتلظياد ة املرقمة 
3/12/0212. 
 : س اآل  وشعد مناقكة ومداولة مواد وفقرات املكروو،  قدق اللجنة مالغاا ها شالك 

 . ل ديا اللجنة وت وجد لليها ا ة مالغاة: املادة اتوىل: اوت
( ياشعا)اىل نها ة الفقرة ( يف اةاي القوانني النافذة) ل د اللجنة املادة و قرتح اضافة لباية : املادة النانية: ثانيا

 :م  املادة وشالك س اآل  
سظنمايات اتجنبية مع ييفة اتسظنماي يف اتقليم يف العمس لل  اجظذاب يؤوس اتموال و كجيع ات: ياشعا)

 (. اةاي القوانني النافذة
 : املادة النالنة: ثالنا

اما ( غادد لكر -لاشرَا  - اسعَا  -ثامنَا  -ساشعَا  -سادسَا  -ياشعَا  -ثالنَا  -ثانيَا  -اوَت ) ل د اللجنة الفقرات  -1
 : شالنسبة لبقية الفقرات  رى اللجنة ما  ل

 قرتح اللجنة  قلي  لدد املسظكاي   حبيث ت ز د لدديم ل  ايشعة ولدق احلاجة اىل (: عامسًا)الفقرة  -2
 :ذكر سنوات ا دمة اسوة شبقية الوزايات، والادة  يا ة الفقرة شالك س اآل  

ة ت ز د لدديم ل  ايشعة وم  يلة شهادة جامعية اولية وم  ذود ا رب: املسظكايون: عامسًا)
 (.واتعظصاص

 :الادة  يا ة الفقرة شالك س اآل  (: ثان  لكر)الفقرة  -3
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يئاسة البلد ة يف مراكز كافاات اتقليم،  رحسها يف كس كافاة يئيس شلد ة غس  الصنف : ثان  لكر)
 (.ا اص شه

 يال ها  نام  ك) قرتح اللجنة الادة  يا ظها شالك س اآل   شعد غذف لباية (: ثالث لكر)الفقرة  -4
 .وكاآل  ، وحتد د مهاق  ك يالت اهليفة شنااق( شقانون عاص

 ر بط شالوزاية و رحسها موظف شديجة عا ة غا س لل  شهادة : اهليفة العامة للسياغة: لكر ثثال(
 :جامعية اولية وم  ذود ا ربة واتعظصاص يف جمال السياغة، و ظ ون م  الظك يالت اآل ية

ئيس اتلل  للهيفة و كرت  ان   ون غا س لل  شهادة جامعية اولية يف جمال يو الر: يئيس اهليفة -1
 .السياغة وم  ذود ا ربة واتعظصاص

 .م ظ  يئيس اهليفة -0
 .)املد ر ة العامة للسياغة يف كس كافاة م  كافاات اتقليم -3

 :  قرتح اللجنة ما ل : املادة الراشعة: ياشعا
للمجلس اتسظكايد واضافة كلمة  َاتنه   ون يئيس( الوز ر)مقاشس ( يئيسًا)مة اضافة كل(: اوًت)الفقرة  -1
 .اىل شقية الفقرات( لضوًا)
 (.دون ان   ون له غق الظصو  )اضافة لباية (: ثانيًا) الفقرة  -0
 (.اتقرتاغات)شب( الظوجيهات) بد س كلمة (: ثالنًا)الفقرة  -3

 :والادة  يا ة املادة شالك س اآل  
 :   ون للوزاية جملس اسظكايد  ظظلف م : وًتا)
 .يئيسًا/ الوز ر -1
 .لضوًا/ وكيس  الوزاية -0
 .لضوًا/ يئيس اهليفة العامة للسياغة -3
 .الضاء/ املسظكايون -4
 .الضاء/ املدياء العامون يف الوزاية -5
اية لند اتقظضاء، دون ان للوز ر دلوة اد شخ  داعس الوزاية وعايجها يف اجظماو اجمللس لغر  اتسظك -6

 .  ون له غق الظصو  
 (. ظوىل اجمللس  قد م اتسظكايات واتقرتاغات اىل الوز ر و  ظس   فة القراي الوزايد اذا نال  صد قه: ثانيا

 . ل د اللجنة املادة وت وجد لليها اد مالغاة: املادة ا امسة: عامسا
 .وت وجد لليها اد مالغاة  ل د اللجنة املادة: املادة السادسة: سادسا
 :اليها( ثانيًا) قرتح اللجنة الادة  يا ظها شالك س اآل   شعد اضافة فقرة : املادة الساشعة: ساشعا
 0226لسنة ( 02)وقانون وزاية السياغة يقم  0227لسنة ( 0) لغ  قانون وزاية البلد ات يقم : اوًت

 .العراق -تقليم كويدسظان 
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 .قوق والظزامات وموجودات ومالكات وزاي   البلد ات والسياغة امللغيظني اىل الوزاية لول مجيع غ: ثانيًا
 قرتح اللجنة الغاء يذه املادة لعدق احلاجة اليها نارًا لوجود شع  القوانني ا ا ة : املادة النامنة: ثامنًا

 . يذا القانون مبجالس البلد ات واداية البلد ات وضروية شقاء اغ امها نافذة مبا ت ظعاي  مع
 . ل د اللجنة املادة وت وجد لليها ا ة مالغاة: املادة الظاسعة:  اسعًا
 قرتح اللجنة ان   ون النفاذ م   اي   النكر وليس م   اي   ات داي، تنه ات س يف : املادة العاشرة: لاشرًا

 :نفاذ القوانني، والادة  يا ظها شالك س اآل  
 .{(وقائع كويدسظان)ا القانون الظبايًا م   اي   نكره يف اجلر دة الريية  نفذ يذ: املادة العاشرة}

 : قرتح اللجنة الادة  يا ظها شالك س اآل   : اتسباب املوجبة: غادد لكر
نارًا تسظنيدا  وزاية البلد ات والسياغة شعد دمج وزاي   البلد ات والسياغة يف وزاية واغدة وشغية حتد د )

 (.ها ومهامها، فقد شرو يذا القانون ك يال ها وايداف
ياجني الظفضس شاألةالو ولر  ح س املكروو ويحد اللجنة القانونية شكظنه لل  الربملان للمناقكة وحشداء الرحى 

 .املناس  والظصو  ، مع الظقد ر
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموون بة كوردين بيخوَيننةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق -سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ

راثؤرتى ليذنةا كاروباري ياسايى دةربارةا ثرؤذة ياساا وةزارةتى شارةوانيةكان و  طةشت و طوزار / بابةت
 عَيراق -لة هةرَيمى كوردستان 

ا كوردا بةرامبةر 0712/طةالوَيذ/32يانى رؤذا سَى شةممة رَيكةوتىليذنةا كاروبارا ياسايى سةر لة بة
ا زايينى كؤبووةوة بةاامادة بوونى ذمارةيةك لة راوَيذكارانى وةزارةتش بؤ لَيكوَلينةوة لة 01/2/0212بة 

كة لة اليةن ش (عَيراق –مى كوردستان وةزارةتى شارةوانيةكان وطةشت و طوزار لة هةرَي)ثرؤذة ياساا 
مةنى وةزيران ثَيشكةش كراوةو ااراستةا ليذنةكةمان كراوةش لةدواا خوَيندنةوةا يةكةمى لة اةجنو

ش هةروةها ليذنةكةمان دووبارة كؤبووة بة 02/2/0212ا رؤذا(1)ثةرلةمان لة دانيشتنى ااسايى ذمارة 
و تاوتوَا داش دواا وتووَيذ3/12/0212اامادة بوونى وةزيرا شارةوانيةكان و طةشت و طوزار لة رؤذا 

 :  كردنى ماددةو بر طةكانى ثرؤذةكةش ليذنة تَيبينيةكانى خؤا بةم شَيوةيةا خوارةوة ثَيشكةش دةكات
 .ليذنة ثشتطريا دةكات و هيَ تَيبينيةكى لةسةر نيية: ماددةا يةكةم: يةكةم
         ليذنة ثشتطريا ماددةكة دةكات و ثَيشنياز دةكات دةستةواذةا        :ماددةا دووةم: دووةم

خبرَيتة كؤتايى بر طةا ضوارةم لة ماددةكةو بةم شَيوةيةا ( لةضوارضَيوةا ياسا جَيةبةجَى كراوةكاندا)
 : خوارةوة



 082 

كاركردن بؤ راكَيشانى سةرمايةو هاندانى وةبةرهَينانى بيانى لةطةَل دةستةا وةبةرهَينان لة : ضوارةم)
 (.بَيت هةرَيمدا لةضوارضَيوةا ياسا جَى بةجَى كراوةكاندا

 :ماددةا سَييةم: سَييةم
 -نؤيةم  -هةشتةم  -حةوتةم  -شةشةم  -ضوارةم  -سَييةم  -دووةم  -يةكةم )ليذنة ثشتطريا بر طةكانى  -1

ليذنة ( ثَينج و دوازدةو سَيزدة)دةكاتش بةاَلم لة بارةا بر طةكانى ديكةش كة دةكاتة بر طةي ( يازدةم -دةيةم 
 :اةم تَيبينيانةا هةية

ليذنة ثَيشنياز دةكات ذمارةا ر اوَيذكارةكان كةم بكرَيتةوةش بةجؤرَيك كة ذمارةيان لة (: ثَينيةم)ر طةا ب -0
ضوار زياتر نةبَىش ثَيويست ناكات باسى ساَلةكانى خزمةتى بكرَيتش وةك وةزارةتةكانى ديكةو بر طةكة بةم 

 :شَيوةيةا خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
ذمارةيان لة ضوار زياتر نةبَى و خاوةن بر وانامةا بةرايى زانكؤ و شارةزاو ثسثؤر : ر اوَيذكارةكان: ثَينيةم)

 (.بن
 :بر طةكة بةم شَيوةيةا خوارةوة دابر َيذرَيتةوة(: دوازدةم)بر طةا  -3
سةرؤكى  لة هةر ثارَيزطايةك: سةرؤكايةتى شارةوانيةكان لةسةنتةرا ثارَيزطاكانى هةرَيس: دوازدةم)

 (.ةتى دةكاتش بةثَيى ثؤىل تايبةتى خؤاشارةوانى سةرؤكاي
ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةا خوارةوة دابر َيذريتةوةش دواا الدانى دةستةواذةا (: سَيزدةم)بر طةا  -4
ء بةم جؤرة اةركى ثَيكهاتةكانى دةستةكة بةثَير ةو دةستنيشان (ثَيكهاتةكانى بةياساا تايبةتى ر َيكدةخرَا)

 .دةكرَي
بة وةزارةتةوة دةلكَي و فةرمانبةر َيك بةثريةا تايبةت خاوةن : ةستةا طشتى طةشت وطوزارد: سَيزدةم)

بر وانامةا بةرايى زانكؤو شارةزاء ثسثؤر لةبوارا طةشتوطوزاردا سةرؤكايةتى دةكات وش لةمانةا خوارةوة 
 :ثَيكدَي

ايى زانكؤ بَيت لة بوارا سةرؤكى بااَلا دةستةيةش بةمةرجَيك خاوةن بر وانامةا بةر: سةرؤكى دةستة -1
 .طةشت وطوزارداو خاوةن شارةزاو ثسثؤر بَيت

 .نووسينطةا سةرؤكى دةستة -0
 (.بةر َيوةبةرايةتى طشتى طةشتووطوزار لةهةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكانى هةرَيمدا -3

 :ليذنة ثَيشنيازا اةمةا خوارةوة دةكات: ماددةا ضوارةم: ضوارةم
زياد بكرَاش ضونكة سةرؤكى اةجنومةنى ( وةزير)بةرامبةر بة ( سةرؤك)ا وشة(: يةكةم)بر طةا  -1

 .بؤ بر طةكانى ديكة زياد بكرَيت( اةندام)ر اوَيذكارييةوش وشةا 
 .زياد بكرَيت( بةبَى اةوةا مافى دةنطدانى هةبَيت)دةستةواذةا (: دووةم)بر طةا  -0  
ماددةكة بةم شَيوةيةا خوارةوة (. ثَيشنيازةكان)بة  (ااراستةكردنةكان)طؤر ينى وشةا (: سَييةم)بر طةا  -3

 :دابر َيذرَيتةوة
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 :وةزارةت اةجنومةنَيكى راوَيذكارا دةبَى و لةمانةا خوارةوة ثَيك دَا: يةكةم)
 .سةرؤك/ وةزير -1
 .اةندام/ بريكارا وةزارةت -0
 .اةندام/ سةرؤكى دةستةا طشتى طةشت و طوزار -3
 .اةندامن/ راوَيذكارةكان -4
 .اةندامن/ بةر َيوةبةرة طشتيةكان لة وةزارةت -5
وةزير بؤا هةية بانطهَيشتى هةر كةسَيك بكات لةناو وةزارةتداش يا لةدةرةوةا بؤ كؤبوونةوةا  -6

 .اةجنومةنش بةمةبةستى ر اوَيذ ثَي كردن لةكاتى ثَيويستيداش بةبَى اةوةا مافى دةنطدانى هةبَيت
اوَيذو ثَيشنيازةكان بؤ وةزير دةطرَيتة اةستؤش شَيوةا بر يارا وةزارا اةجنومةن ثَيشكةش كردنى ر : دووةم

 .وةردةطرَاش اةطةر ثةسةند كردنى بةدةست هَينا
 .ليذنة ثشتطريا ماددةكة دةكاتش هيَ تَيبينيةكى لةسةر نيية :ماددةا ثَينيةم: ثَينيةم

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنة ثشتطريا ماددةكة دةكاتش هيَ تَيبينيةكى لةسةر نيية: ماددةا شةشةم: شةشةم 
 : ماددةا حةوتةم: حةوتةم

 (:دووةم)ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةا خوارةوة دابر َيذرَيتةوةش دواا زياد كردنى بر طةا 
تى طةشت و طوزارا ذمارة و ياساا وةزارة0227ا ساَلى (0)ياساا وةزارةتى شارةوانيةكان ذمارة : يةكةم)
 .عَيراق هةَلدةوةشَيتةوة -ا هةرَيمى كوردستان 0226ا ساَلى (02)

و ميالكةكانى وةزارةتةكانى شارةوانيةكان (موجودات)هةموو مافةكان و ثابةند بوون و هةبووةكان : دووةم
 .(و طةشت و طوزارا هةَلوةشاوة دةدرَينة وةزارةت

شنياز دةكات اةم ماددةية هةَلوةشَيتةوةش ضونكة ثَيويست ناكاتش ليذنة ثَي: ماددةا هةشتةم: هةشتةم
بةهؤا هةبوونى هةندَا ياساا تايبةت بة اةجنومةنةكانى شارةوانيةكان و بةر َيوةبردنى شارةوانيةكان وش 

 .ثَيويستة حوكمةكانى جَى بةجَى بكرَين بةو شَيوةيةا كة لةطةَل اةم ياساية ناكؤك نةبن
 .ليذنة ثشتطريا ماددةكة دةكاتش هيَ تَيبينيةكى لةسةر نيية: ةمماددةا نؤي: نؤيةم
ليذنةا ثَيشنياز دةكات جَيبةجَى كردنى لة رؤذا باَلوكردنةوةا بَيتش نةك لة رؤذا : ماددةا دةيةم: دةيةم

 :دةرضواندنىش ضونكة بنةر ةتَيكة لةجَى بةجَى كردنى ياساكاندايةو بةم شَيوةيةا خوارةوة دابر َيذرَيتةوة
دا جَيبةجَى (وةقاياى كوردستان)اةم ياساية لة رؤذا باَلوكردنةوةا لة رؤذنامةا فةرمى : ماددةا دةيةم)

 (.دةكرَا
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةا خوارةوة دابر َيذرَيتةوة: هؤية ثَيويستيةكانى: يازدةم
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كدانى هةردوو وةزارةتى شارةوانيةكان لةبةر دامةزراندنى وةزارةتى شارةوانيةكان و طةشت وطوزارش دواا لَي)
و طةشت وطوزار لة يةك وةزارةتداو لة ثَيناو دةست نيشان كردنى ثَيكهاتةكانى و اامانج و اةركةكانىش اةم 

 (.ياساية دةرضوَينرا
بفةرموون بؤ ااطادارا اةسرَيى ثرؤذةكةو ر اا ليذنـةي ياسـايى لـةم بارةيـةوة خبرَيتـة بـةردةم ثةرلـةمانش بـؤ         

 .لةطةَل رَيزماندا. ؤكردن لةسةرا و دةر بر ينى ر اا طوجناو لةم بارةيةوةو دةنطدان لةسةراطفتوط
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ليذنةي شارةواني فةرموون راثؤرتي خؤتان خبوَيننةوة
 :ابراهيس ةايربةر َيز ةال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .داماني ثةرلةمانبةر َيزان اةن

نوكةش راثؤرتا ليذنا خزمةتطوزاريَي شارةواني و طةياندن و طةشت و طوزارَيـت دَي بـة زمـاني عـةرةبيش بـؤ      
 .اَيوة دَيتة خوَيندن

 العراق –يئاسة شرملان كويدسظان / اىل
  قر ر جلنة ا دمات البلد ة واملوا الت والسياغة/ ق

 غةغول مكروو قانون وزاية البلد ات والسيا
حبضببوي ممببنلني لبب  وزاية   4/12/0212اجظمعبب  جلنببة ا ببدمات البلد ببة واملوا ببالت والسببياغة يف  ببوق   

البلد ات، لدياسة مكروو قانون وزاية البلد ات والسياغة املرسس م  قبس غ ومة حقليم كويدسظان اىل شرملبان،  
يف ( 1)الربملان يف اجللسبة األلظياد بة املرقمبة    واحملال اىل جلنظنا م  قبس يئاسة الربملان شعد القراءة األوىل له يف 

 :، وشعد املناقكة واملداولة،  و ل  اللجنة اىل ما ظ  02/2/0212
لرضبها يف اجظمباو    ل د اللجنة املكروو، مع وجود شع  املالغاات واألقرتاغبات غبول نب  املكبروو  لملبني      

 .مناقكظها، مع الظقد رالربملان شغية 
 .د لليها ا ة مالغاةت  وج/ املادة األوىل
 : قرتح اللجنة حن  عاد  يا ظها شالك س اآل  : ثالنًا/ املادة النانية

 هيفة اتجواء املناسبة للمنيافاة لل  البيفة النايفة والصبنيية واداية النفا بات الصبلبة واأليظمباق شاملنباةق      )
 .ا ضراء يف املدن والقصبات مع املناةق السياغية

 :حن  صاغ شالك س اآل    قرتح اللجنة: ياشعًا
العمس لل  حجظذاب يؤوس اتموال و كجيع اًتسظنمايات يف القطالات ذات العالقبة شبالوزاية وذلبك شالظنسبيق     )

 (.مع ييفة اًتسظنماي يف اتقليم
 : قرتح اللجنة حن  ضاف اليها يذه الفقرة: سادسَا/ املادة النالنة
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زاية، و رحس كاًل منها موظبف شديجبة مبد ر لباق غا بس للب  شبهادة         ظبع املد ر ات العامة املبينة حدناه الو)
 (.جامعية حولية و ظمظع شا ربة واألم انية

 .املد ر ة العامة للد وان - 1
 .املد ر ة العامة للظخطيط واملظاشعة - 2
 .املد ر ة العامة للظخطيط العمران  - 3
 .املد ر ة العامة للمكاي ع - 4
 .ماء واجملايىاملد ر ة العامة لل - 5
 .املد ر ة العامة للبلد ات يف كافاات األقليم - 6
 .املد ر ات العامة للسياغة يف كافاات األقليم – 7
 :،  صاغ شالك س اآل  (ثامنًا)والذى ح بح ( ثان  لكر) 
يئاسة البلد ة يف كس كافاة م  كافاات اتقليم،  رحسها موظف شديجة مد ر لاق غسب  الصبنف ا باص    )
 (.لبلد ةل
وليس  ييفبة كمبا   ( مد ر ات لامة) قرتح اللجنة حن   ون دائرة السياغة (:  اسعًا)والذى ا بح ( ثالث لكر)

 (. املد ر ات العامة للسياغة يف كافاات األقليم)يو يف املكروو و صبح 
 .يس  يف الوزايةول( املدياء العامون للوزاية -4: )كما  ظ  ( 4) قرتح اللجنة حن  صاغ / املادة الراشعة

 :يف الن  العرش  كما  ظ  ( 5) قرتح اللجنة حن  صاغ 
حد شخ   دلوه الوز ر م  داعس الوزاية حو عايجها اىل اجظماو اجمللس لغر  األسظكاية لنبد احلاجبة دون   )

 (. حن   ون له غق الظصو  
وةزيــر بــؤا هةيــة : ) س اآل بب  قببرتح اللجنببة حن  عبباد  ببيا ة املببادة يف الببن  ال ببويدد شالكبب/ املببادة ا امسببة

طرَيبةسـت بكــات لةطــةَل كةسـة ااســايي و مةعنةويــةكانش اةوانــةا شـارةزاو ثســثؤرن لــة هــةرَيس و دةرةوةا    
هةرَيسش بؤ اةو ماوةيةا بـة طوجنـاوا دةزانَيـت بةمةبةسـتى وةدةسـتهَينانى ااماجنـةكانى وةزارةتش لةاليـةن        

ــارا دةكرَيــتش د     ــةكانيان دي ــا  و اةرك ــرةوة م ــةرؤكايةتى اةجنومــةنى    وةزي ــدا س ــى رةزامةن واا وةرطرتن
 (.وةزيران

حيبدد شناباق مهباق واعظصا بات  كب يالت      : )كمبا  بظ    ( حوت) قرتح اللجنبة حن  صباغ الفقبرة    / املادة السادسة
 (. الوزاية

حغ باق   لل  الوز ر ا داي الظعليمات الالزمبة لظسبهيس  نفيبذ   : )كما  ظ  ( ثالنًا) قرتح اللجنة حن  صاغ الفقرة 
 (. يذا القانون
و  بون نب  الفقبرة    ( حوًت) قرتح اللجنة حن  ضاف اليها فقبرة حعبرى و صببح الفقبرة األ بلية      / املادة الساشعة
 بلول ممظل بات وموجبودات وشبلون منظسبز البوزاي ني اىل البوزاية املسبظنيدثة مبوجب  يبذا           : )املضافة كاأل  

 (.القانون
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 .غاةت وجد لليها مال/ املادة النامنة
 .ت  وجد لليها مالغاة/ املادة الظاسعة
 : عاد  يا ة الن  لل  الك س اآل  / املادة العاشرة

 ((. وقائع كويدسظان) نفذ يذا القانون الظبايًا م   ظي   نكره يف اجلر دة الريية )
 :  قرتح اللجنة حن  صاغ األسباب املوجبة لل  الننيو اآل  

السبياغة يف  كب يلة ال اشينبة السادسبة حل ومبة اقلبيم كويدسبظان، ولظنيقيبق         نارَا لدمج وزاي ب  البلبد ات و  )
املصلنية العامة ووضع يي س مناس  ونكط غسب  مظطلببات الوقب  احلاضبر و قلبي  النفقبات والغباء شعب          

 .، وش رًا(الظك يالت اتداي ة و سهيس  عامس املواةنني مع دوائر الوزاية، فقد شرو يذا القانون
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ الن بايز امساعيلارس.بةر َيز د

 .فةرموون بة كوردين بيخوَيننةوة
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سةرؤكايةتي ثةرلةمانى كوردستان/ بَو
 راثؤرت دةربارةا ثرؤذة ياساا وةزارةتى/ بابةت

 شارةوانى و طةشت و طوزار لةهةرَيمى كوردستان
ــارة  د ــةمانى  02/2/0212ا رؤذا دووشـــةممة رَيكـــةوتى (1)واا اـــةوةا لـــة كؤبوونـــةوةا ذمـ لـــة ثةرلـ

ــاا     ــرؤذة ياس ــؤ ث ــةم ب ــةوةا يةك ــتان خوَيندن ــةرَيمى    )كوردس ــة ه ــوزار ل ــت و ط ــارةوانى و طةش ــى ش وةزارةت
 .كراو ااراستةا ليذنةكةمان كرا( كوردستان

ةو طةياندن و طةشت و طـوزار لـة كؤبوونةوةيـةكى    ليذنةا شارةوانيةكان و طواستنةو 4/12/0212لةر ؤذا 
تايبةت لةطةَل نوَينةرانى وةزارةتى شارةوانى و طةشـت و طـوزار كؤبـؤوةو طفتوطـؤا لـةبارةا ثـرؤذة ياسـاكة        
كردش ليذنةكةمان ثشتطريا ثرؤذة ياساكة دةكاتش بةو ثَييةا هةردوو وةزارةتى شـارةوانى و طةشـت و طـوزار    

ر اا ضــةند تَيبينــى و ثَيشــنيارمان لةســةر نــاوةر ؤكى ثــرؤذة ياســاكةش هيــوادارين  بوونةتــة يــةك وةزارةت وَيــ
خبرَيتة بةرنامةا كارةوة بؤ كؤبوونةوةا ثةرلـةمانش بـؤ اـةوةا لةاليـةن ثةرلـةمانتارانى بـةر َيزةوة ثةسـند        

 .بكرَيتش لةطةَل ر َيزدا
 .وةك خؤا مبَينَيتةوة/ ماددةا يةكةم
 :َيوةية دابر َيذرَيتةوةبةم ش: سَى يةم/ ماددةا دووةم

اامادة كردنى بارودؤخَيكى طوجناو بؤ ثارَيزطارا كردن لة ذينطةا ثاك و دروست و ضارةسةرا زانسـتيانةا  
زبـــَل و ثامشاوةكـــان و طرنطيـــدان بـــة ناوضـــة ســـةوزاييةكان لـــة شـــارو شارؤضـــكةكان و شـــوَينة طةشـــت و   

 .طوزارييةكان
 :نييةش بةاَلم دةقة عةرةبيةكة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوةتَيبينيمان لةسةر دةقة كورديةكة : ضوارةم
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العمس لل  اجظذاب يؤوس األموال و كجيع اآلسظنمايات األجنبية يف القطالات ذات العالقة شالوزاية مع ييفة )
 (.اآلسظنمايات يف اتقليم

 :اةم ثَيشةكيةا بؤ زياد بكرَيت: شةشةم/  ماددةا سَى يةم
ــةم ــةم بةر َيوةب: شةش ــتى      ا ــةرَيكى طش ــةيان بةر َيوةب ــن و هةريةك ــةوةزارةت دةب ــةر ب ــتيانة س ــة طش ةرايةتيي

 .بةر َيوةيان دةباتش كة خاوةنى بر وانامةا بةرايى زانكؤ بَيت و خاوةنى شارةزايى و كارامةيى بَيت
 .بةر َيوةبةرايةتى طشتى ديوان -- 1
 .بةر َيوةبةرايةتى ثالن دانان و بةدواداضوون -- 0
 .وةبةرايةتى نةخشةدانانى ااوةدانىبةر َي – 3
 .بةر َيوةبةرايةتى ثرؤذةكان – 4
 .بةر َيوةبةرايةتى ااو و ااوةر ؤكان – 5
 .بةر َيوةبةرايةتى طشتى شارةوانيةكان لة ثارَيزطاكانى هةرَيس – 6
 .بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكانى طةشت و طوزار لة ثارَيزطاكانى هةرَيس -- 7

 :وش بةم شَيوةيةا خوارةوة دادةر َيذرَيتةوة(هةشتةم)رؤذة ياساكةدا دةبَيتة لة دةقى ث: دوانزةهةم
ســـةرؤكايةتى شـــارةوانى لـــة ســـةنتةرا هـــةر ثارَيزطايـــةك لـــة ثارَيزطاكـــانى هـــةرَيسش كةســـَيك  / هةشـــت) 

 (.سةرؤكايةتى دةكات بة ثريةا بةر َيوةبةرا طشتى دةبَيتش بةثَيي تايبةمتةندا شارةوانيةكة
 :وش بةم شَيوةيةا خوارةوة دادةرَيذرَيتةوة(حةوتةم)دةقى ثرؤذة ياساكةدا دةبَيتة  لة: سيانزةهةم 

و لة ريزبةنديدا خبرَيتة ثَين خـاَلى  (بةر َيوةبةر ايةتية طشتيةكانى طةشت و طوزار لة ثارَيزطاكانى هةرَيس ) 
 .و ريزبةنديةكة ر َيك خبرَيتةوة( هةشتةم)

ةكة تَيبينيمان نييةش بةاَلم دةقـة عةربيةكـةش ناخوَينمـةوةش لةبـةر     ـةم لة دةقة كوردي(4/ )ماددةا ضوارةم
 .اةوةي ثَيشرت خوَيندرايةوة

 :ـةم بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة (5)
لةكاتى ثَيويست وةزير بؤا هةية بانطهَيشتى هةر كةسَيك بكات لة ناوةوةو دةرةوةا وةزارةتش بةمةبةستى )

 (. ةنطدانيان هةبَيتر اوَيذ ثَى كردنش بَى اةوةا هةقى د
 : بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة/ ماددةا ثَينيةم

وةزيـر بـؤا هةيـة طرَيبةسـت بكـات لةطـةَل كةســة ااسـايي و مةعنةويـةكان اةوانـةا شـارةزاو ثسـثؤر ن لــة            )
هةرَيس و دةرةوةا هةرَيسش بؤ اةو ماوةيةا بة طوجناوا دةزانَيـتش بةمةبةسـتى وةدةسـتهَينانى ااماجنـةكانى     

ارةتش لةاليةن وةزيرةوة ما  و اةركةكانيان ديـارا دةكرَيـتش دواا وةرطرتنـى رةزامةنـدا سـةرؤكايةتى      وةز
 (. اةجنومةنى وةزيران

 .وةك خؤي مبَينَيتةوة دةقة كورديةكة هةَلبةتة/ ماددةا شةشةم
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بــةم  بكرَيتــة دوو بــةشش بر طــةا ســةرةكى بكرَيتـة  يةكــةمش بر طةيــةكى بــؤ زيــاد بكرَيــت / مـاددةا حةوتــةم 
 : شَيوةية

بــةثَيي اــةم ياســاية ســةرجةم كــةل و ثــةل و كاروبــارا كارمةنــدو فةرمانبــةرانى هــةردوو وةزارةتــى : دووةم
 .هةَلوةشَينراوش دةخرَيتة سةر وةزارةتى تازة ثَيكهَينراو

 .وةكو خؤي مبَينَيتةوة/ ماددةا هةشتةم
 .وةكو خؤا مبَينَيتةوة/ ماددةا نؤيةم

اــةم ياســاية لــة رؤذا باَلوكردنــةوةا لــة رؤذنامــةا فــةرمى  : )ةية دابر َيذرَيتــةوةبــةم شــَيو/ مــاددةا دةيــةم
 .كارا ثَى دةكرَيت( وةقااياى كوردستان

 :هؤيةكانى دةرضواندنى اةم ياساية
لةبــةر لَيكــدانى هــةردوو وةزارةتــى شــارةوانى و طةشــت وطــوزار لــة كابينــةا  : )بــةم شــَيوةية دابر َيذرَيتــةوة 

رَيمى كوردستان وش بة مةبةستى بـةديهَينانى  بةرذةوةنـدا طشـتى و هَينانـة كايـةا      شةشةمى حكومةتى هة
ثَيكهاتةيةكى لةبارو ضاالك بـةثَيي ثَيداويسـتية هةنووكةييـةكان و كةمكردنـةوةا خةرجيـةكان و البردنـى       

رةتش اـةم  هةندَيك ثَيكهاتةا ايـدارا و ااسـانكارا لـة مامةَلـةكردنى هاوواَلتيـان لةطـةَل فةرمانطـةكانى وةزا       
 .سوثا . ياساية دةرضووَينرا

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموون ليذنةي ياسايي خاَل بةخاَل بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة بةردةمي ثةرلةمانتارةكان
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املصطلنيات ات ية املعان  املبينة ازائها ت را  يذا القانون قصد ش: املادة اتوىل
 .العراق -اقليم كويدسظان : اتقليم: اوًت
 .وزاية البلد ات والسياغة لالقليم: الوزاية: ثانيًا
 .وز ر البلد ات والسياغة لالقليم: الوز ر: ثالنًا
 .موكيس وزاية البلد ات والسياغة لالقلي: وكيس الوزاية: ياشعًا

 .اجمللس اتسظكايد لوزاية البلد ات والسياغة لالقليم: اجمللس: عامسًا
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –ياساي وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزار لة هةرَيمي كوردستان 
 :ياساية ماناكاني بةرامبةريانة مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة بؤ مةبةس  اةم: ماددةي يةكةم

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيس: يةكةم
 .وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزاري هةرَيس: وةزارةت: دووةم
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 .وةزيري شارةوانيةكان و طةشتوطوزاري هةرَيس: وةزير: سَييةم
 .ري هةرَيسبريكاري وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزا: بريكاري وةزارةت: ضوارةم
 .اةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزاري هةرَيس: اةجنومةن: ثَينيةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اَيستا اَيمة ثرؤذة ياساكةو رةاي هةردوو ليذنةكامنان خوَيندةوةش اَيسـتا خـاَل بـةخاَل دَيينـة سـةريش اَيسـتا       
ــاددة ــي        م ــان رةا ــاتش ي ــةر بك ــؤي لةس ــةوَيت طفتوط ــةمانتارَيك دةي ــزانل ض ثةرل ــةوةش ب ــةم خوَيندراي ي يةك

 .دةربرب َيتش فةرموو كاك شَيروان
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةنيسبةت ليذنةي ياساش اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةينش هيَ موالحةزةمان نييةش زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ليذنةي شارةواني رةايتان
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين هيَ تَيبينيةكمان نييةش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

صـباح  .د)َيستا كَي دةيةوَيت قسة لةسةر اةو ماددةيـة بكـات؟ اـةم بةر َيزانـة داواي قسـة كردنيـان كـردووة        ا
 .صباح قسة بكة.ش فةرموو د(رفيق صابرش بةفرين حسل.بةرزجنيش د

 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش (وزاية البلبد ات والسبياغة  )كـة عةرةبيةكـةي    سةبارةت بةم ماددةيةش مـن تـةنها موالحـةزةي اـةوةم هةيـةش     
مةرج نييةش كة دةيكةين بة كوردي فياريةن برَيَيل وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشـتوطوزارش لةسـةر زمـان زؤر    

بَيــتش بـؤ ســةر زمــان  ( وةزارةتـي شــارةواني و طةشـتوطوزار  )قورسـةش بؤيــة مـن ثَيشــنياز دةكـةم كورديةكــةي    
 .ااسانرتةش سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .رفيق صابر فةرموو.د
 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سةرجنةكةي منين هةر زمانةوانية لةسةر اةوةي كورديش بييطة لةوةي كة لة كورديدا مةرج نييةش اـةوةي  
ا بة هةمان شَيوة بَيتش بةشي يةكةمي قسةكةم اةوةيـةش  لة عةرةبيدا جةم  بَيتش كؤ بكرَيتةوةش لة كورديشد

كـة ثشـتطريي ثَيشـنيارةكةي كـاك دكتـؤر صـباح دةكــةمش بةشـي دووةمـين اةوةيـةش كـة وشـةي طةشــتوطوزار            
بةر اس  اَيمة وشـةيةكي زؤر جوانرتمـان هةيـة لـة كورديـدا طةشـتيارييةش كـة دةَلـَيل طةشـتياريش لـة كـاتي            

شتياري بَينلش وشةي سااي ين بة طةشتيار زؤر جوانرتة لة طةشـتوطوزاركةرش  طةشتياريداش اةطةر وشةي طة
ضونكة دةبَيتة وشةي لَيكدراوش لة كاتَيكدا اَيمة طةشتيار بؤ خؤي دةبَيتة يةك وشة لةجياتيش بؤية ثَيشنيار 

ري بَيـتش  دةكةم و تكاش دةكةم لة هةموو تَيكستة كورديةكةدا وشةي طةشتيار وةزارةتي شارةواني و طةشـتيا 
وةزارةتين ناضار بكرَيتش كة لة جياتي طةشتوطوزارش اةم وشةية البربَيتش وشةي طةشتياري بةكار بهَينرَيتش 

 .سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةفرين خان فةرموو
 :بةر َيز بةفرين حسل خةليفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان رةاي كاك دكتؤر سةباحةش لة بر ي اةوةي كـة برَيـَيل وةزارةتـي شـارةوانيةكانش بكرَيـت      رةايةكةي من هة
بة وةزارةتي شارةوانيش هةرضةندة لة دةقة كورديةكةش بةو جؤرة هاتووةش لة ثَيناسـةي زاراوةكانيشـداش كـة    

زاري هـةرَيسش مـن   باسي اةجنومةن دةكاتش نووسراوة اةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتي شـارةواني و طةشـتوطو  
ثَيشنيار دةكةمش كة دةستةواذةي راوَيذكاري لةو ثَيناسةية البـدرَيتش تـةنها اةجنومـةني وةزارةت مبَينَيتـةوةش     

ارسالن بايز .لةبةر اةوةي اةو اةجنومةنة تةنها كاري راوَيذكاري ناكاتش بةَلكو سوَلتةيةكي فيارييشي بةر َيز د
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ امساعيل

 .ذنةي ياساييلي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةو موالحةزاتانةي كة درانش زياتر عيالقةي بة صياغةوة هةيةش اةمة يةك
دةبَيــت اَيمــة اــةوةمان لــةبري نةضــَيتش كــة اَيمــة نــاوي اــةو ياســاية لــة قــانوني اةجنومــةني وةزيــران  / دوو

طؤر انكارييـةك بَيتـة سـةر اـةو ياسـايةش دةبَيـت اَيمـة قـانوني اةجنومـةني          ثةسندمان كـردووةش اةطـةر هـةر    
وةزيــران تةعــديل بكــةينش اينيــا دةســتكاري لــةو هةيكةليةتــة بكــةينش بؤيــة اَيســتا لَيــرةدا ناكرَيــت اَيمــة    
ــتةواذةكان       ــان دةس ــتش ي ــةالنة بطؤر درَي ــةم مةس ــرتا ا ــتةقبةل اةطــةر ويس ــة موس ــةاَلم ل ــةينش ب ــتكاري بك دةس

رَيتش ثَيويستة تةعديريي قانوني اةجنومةني وةزيران بكةينش اينيا اةو قانونةش لةطةَل اةو تةعـديل  بطؤر د
 .دةبَيتش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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 .ليذنةي شارةواني
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي لةناو ليذنة هةمان تَيبينيمان هاتة ثَينش شارةوانيةكانش لةبةر اـةوةي لـة عةرةبيةكـةي    اَيمةش كاتي خؤ
جةماةش تةماشامان كرد لةبةر اةوةي لة دةقي ياساكةدا بةو شَيوةيةي كة اَيمـة ثَيشـرت ثةسـندمان كـردووةش     

نرَيـتش ديسـان   نةمانتواني دةستكاري بكـةينش سـةبارةت بـة طةشـتيارو طةشـتوطوزارةكةشش كةلـة جَيطـةي داب       
اةوةش هةر لة ياساكةدا هـاتووةش اةطـةرنا اَيمـة ثَيشـنيارةكةي كـاك دكتـؤر رةفيـق سـابريمان ثـَي ثةسـندةو           

 .ثَيمان باشةش زؤر سوثا 
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 جةنابي وةزيري شارةواني رةايتان؟
 :شارةواني و طةشتوطوزاروةزيري / بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر ســوثا ش ســوثا  بــؤ اةنــداماني ثةرلــةماني هــةرَيمي كوردســتانش بةر اســ  مــن تَيبينــيس نييــة لةســةر  
ماددةي يةكةمش اةوةي كة ليذنةي ياسايي ثةرلةمان و ليذنةي شارةواني ثةرلةمان باسيان كردش من موافيقس 

 .س نيية لةسةر اةو ماددةيةش سوثا لةطةَليانش هيَ تَيبيني
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموون دوا صياغةكةي بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي دةنطداني لةسةر بكةين
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بينة ازائها ت را  يذا القانون قصد شاملصطلنيات ات ية املعان  امل: املادة اتوىل

 .العراق -اقليم كويدسظان : اتقليم: اوًت
 .وزاية البلد ات والسياغة لالقليم: الوزاية: ثانيًا
 .وز ر البلد ات والسياغة لالقليم: الوز ر: ثالنًا
 .وكيس وزاية البلد ات والسياغة لالقليم: وكيس الوزاية: ياشعًا

 .تسظكايد لوزاية البلد ات والسياغة لالقليماجمللس ا: اجمللس: عامسًا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموون بةكورديةكةش بيخوَيننةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 راقعَي –ياساي وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزار لة هةرَيمي كوردستان 

 :مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة بؤ مةبةس  اةم ياساية ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيس: يةكةم
 .وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزاري هةرَيس: وةزارةت: دووةم

 .وةزيري شارةوانيةكان و طةشتوطوزاري هةرَيس: وةزير: سَييةم
 .بريكاري وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزاري هةرَيس: بريكاري وةزارةت: مضوارة

 .اةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتي شارةوانيةكان و طةشتوطوزاري هةرَيس: اةجنومةن: ثَينيةم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
سةبارةت بةو ناوةي كةوا كاك دكتؤر سةباحين دةريرب ي و كاك دكتؤر رةفيق سابريين ثشـتطريي لـَي كـردش    
اَيمة هةست دةكةين زؤر بة ااسايي هاتووةش وةزارةتي بةلةدييات هةر لة عـةرةبيش لةكورديةكـةي وةزارةتـي    

ناطةم بؤضي ليذنـةي ياسـايي دةيكـات بـة شـارةوانيةكان؟       شارةوانيةش بةاَلم كَيشةكةمان لَيرة اةوةيةش من تَي
بةر َيزيشتان طوتتـان بـةر َيز سـةرؤكي شـارةواني فـةرمووش نـةتطوت بـةر َيز سـةرؤكي شـارةوانيةكانش كَيشـةكة           

 .لَيرةيةش بؤضي لة دةقي ثرؤذة ياساكة اليانداوةش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

يذنةي قانوني وةاَلمي اةوةيان دايـةوةش لةبـةر اـةوة دةبَيـت نيزامةكـة هـةمووي هـي اةجنومـةني وةزيـران          ل
بطؤر َيش اَيستا بةو صياغةيةي اةخريي كة ليذنةي قانوني خوَينديانةوةش دةخيةمـة دةنطدانـةوةش كـَي لةطـةَل     

 ش كَي لةطةَلدا نييـة دةسـ  بـةرز    اةو ماددةية بةو شَيوةية بر وات فةرموو دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراش فةرموون بؤ ماددةي دووةم

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (ايداف الوزاية)
 : هدف الوزاية اىل ما ل : املادة النانية

مني اغظياجات الس ان م  املاء الصايف للكرب وجمايد املياه النقيلة  قد م ا دمات البلد ة والسياغية لظظ: اوًت
ومياه اتمطاي وكطة  صفيظها وشناء الطبرق واجلسبوي واتنفباق داعبس غبدود البلبد ات والقبرى مبع املنباةق          

سبياغية  السياغية واتي قاء شا دمات البلد ة املخظلفة كمًا ونولًا مع  ظمني اغظياجات املواةنني يف املناةق ال
 .واملظنزيات
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الظخطبيط واتداية و نفيبذ العمبس والواجببات مببا  سبهم يف علبق  نميبة اقظصباد ة كليبة لب  ةر بق             : ثانيًا
السياسات الفعالة يف اسظخدامات اتي  والظخطيط العمران  مع ختطيط ومظاشعة و طبو ر احلركبة السبياغية    

 .ضم  اةاي ا طة العامة للسياغة يف اتقليم
 هيفة اتجواء املناسبة للمنيافاة لل  البيفبة النايفبة والصبنيية واتيظمباق شاملنباةق ا ضبراء يف املبدن        : ثالنًا

 .والقصبات مع املناةق السياغية
 .العمس لل  اجظذاب يؤوس اتموال و كجيع اتسظنمايات اتجنبية مع ييفة اتسظنماي يف اتقليم: ياشعًا

 :ري سةرؤكي ثةرلةمانجَيط/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموون بةكورديةكةش بيخوَيننةوة
 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ااماجنةكاني وةزارةت
 :ااماجني وةزارةت اةمانةي خوارةوةية: ماددةي دووةم

ويســتيةكاني ثَيشــكةش كردنــي خزمــةتطوزاري شــارةواني و طةشــتوطوزاري بــؤ دابــل كردنــي ثيَ       : يةكــةم
دانيشتوان لة ااوي ثاكي خواردنةوةو ااوةر ؤي ااوي قـور   و اـاوةر ؤي اـاوي بـاران و وَيسـتطةي ضارةسـةري       
ثاك كردنـةوةيان و دروسـت كردنـي رَيطـاو ثـردو تونَيـل لـةناو سـنووري شـارةوانيةكان و طونـدةكانش لةطـةَل            

ــةتطوزار    ــ  خزم ــةوةي ااس ــتوطوزارييةكان و بةرزكردن ــوَينة طةش ــةنديي و   ش ــة رووي ض ــةجؤريان ل ي هةم
 .ضؤنييةوةش لةطةَل دابل كردني ثَيويستيةكاني هاونيشتمانيان لة شوَيين سةيرانطاو شوَينة طةشتيارييةكان

ثالندانان و بةر َيوةبردن و راثةر اندني  كارو اةركةكان بةجؤرَيكي وا دةطرَيتة اةستؤش كـة بةشـداري   : دووةم
اابووري خؤماَلي بكاتش اةمةش لة رَيطاي طرتنةبةري سياسةتَيكي كارا دةبـَيش  لة خوَلقاندني طةشة سةندني 

بــؤ بــةكارهَيناني زةوي و نةخشــةداناني اــاوةداني لةطــةَل ثالنــدانان و بةدواداضــوونةوةو ثــَين خســتين         
 .ةوجؤَلي طةشتةوةري لة ضوارضَيوةي ثالن طش  طةشتوطوزار لة هةرَيس

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

كــار كــردن لــةثَيناوي هَينــاني ســةرمايةو هانــداني وةبــةرهَيناني خؤمــاَلي و بيــاني لــة كةرتــةكاني  : ضــوارةم
ةت وش اةمــةش بــة هةماهـةنطي لةطــةَل دةســتةي وةبــةرهَينان لــة هةرَيمــدا  ثةيوةنديـدار بــة كارةكــاني وةزار 

 .دةبَيت

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ليذنةي قانوني فةرموون
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر     ــةوةي ب ــةين ا ــةرةي ماددةك ــَي فةق ــي هةرس ــةَل دةق ــة لةط ــوارةم   اَيم ــةرةي ض ــبةت فةق ــةنها بةنيس اييش ت
يف )اياتريازمان هةيةش داواي اةوةمان كردووةش كة اياادةي صياغة بكرَيتةوة بةشـَيوةيةكش كـة دةسـتةواذةي    

 :ايزافةي ااخريي فةقةرةكة بكرَيتش خوَيندنةوةكةي بةم شَيوةية دةبَيت( اةاي القوانني النافذة
ال و كبجيع اتسبظنمايات اتجنبيبة مبع ييفبة اتسبظنماي يف اتقلبيم يف        العمس لل  اجظذاب يؤوس اتمو: ياشعا)

 .ش زؤر سوثا (اةاي القوانني النافذة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ليذنةي شارةواني
 

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

عةرةبيةكةش لةهةندَيكي لة دةقة كورديةكة تَيبينيمان هةيةش لةهةندَيكين لـة   دةقة كورديةكة لةطةَل دةقة
دةقة عةرةبيةكة تَيبينيمان هةيةش لة دةقة كورديةكة ماددةي دووةم خاَلي سـَييةمش ثَيمانوايـة بـةو شـَيوةية     

 :دابر َيذرَيتةوة
دروست و ضارةسةرا زانستيانةا اامادة كردنى بارودؤخَيكى طوجناو بؤ ثارَيزطارا كردن لة ذينطةا ثاك و )

زبـــَل و ثامشاوةكـــان و طرنطيـــدان بـــة ناوضـــة ســـةوزاييةكان لـــة شـــارو شارؤضـــكةكان و شـــوَينة طةشـــت و   
 (.طوزارييةكان

 :خاَلي ضوارةمين تَيبينيمان هةيةش ثَيمانواية بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة
ة يف القطالبات ذات العالقبة شبالوزاية وذلبك     العمس لل  اجظذاب يؤوس األموال و كجيع اآلسظنمايات األجنبيب )

 .ش سوثا (شالظنسيق مع ييفة اآلسظنماي يف اتقليم
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

خؤي لةر استيدا اَيمة داايمةن لة تةرجومة كردن لـة عةرةبيـةوة بـؤ كـوردي موشـكيريةمان دةبَيـتش ضـونكة        
ش ضـؤن تةرجومـة دةكرَيـتش لةبـةر اـةوة اَيمـة عةرةبيةكـة دةكةينـة اةسـا ش بـؤ           بةشَيوةيةكي تـةبايي نـل  

اةوةي دواي اةوة لةسـةري رَيككـةوينش اَيسـتا كـَي دةيـةوَيت موناقةشـةي اـةم ماددةيـة بكـات دةسـ  بـةرز            
دش دانا سايد صؤيفش بةيان امح)بكاتةوة تاكو ناوي بنووسل؟ اةم بةر َيزانةي خوارةوة ناوي خؤيان نووسيوة 

ش كةسـي تـر   (فازل بةشارةتيش عبداهلل مام عـةليش حممـد دلَيـر حممـودش ثَيشـةوا تؤفيـقش ثـةروين عبـدالرمحن        
 .هةية؟ شوان كةريسش فةرموو دانا قسة بكة

 :دانا سايد صؤيف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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طةكان تَيكـةَل كـراوةش بـؤ منوونـة لـة      من ثَيمواية لةو ماددةيةدا اامانج و اةركةكان بابرَيَيل لة هةندَي لة بر 
با  لةوة دةكات ثالندانان و بةر َيوةبردن و راثةر اندني اةركـةكانش هـةر بـةخؤي بـا  لـةوة دةكـات       / دووةم

اةركــةكانش اةطــةر تةماشــاي بةشــي دووةمــي اــةم بر طةيــة بكــةينش دةَلَيــت اةمــةش لــة رَيطــاي طرتنةبــةري    
لـة اةركـةكاني وةزارةت دةكـاتش جـا مـن ثَيشـنيار دةكـةم مـاددةي         سياسةتَيكي وا بةم شَيوةيةش يـةعين بـا    

دووةم لةذَير ناونيشـاني ااماجنـةكاني وةزارةتـدا بكرَيـت بـة اامـانج و اةركـةكانش لةبـةر اـةوةي لـة هةنـدَي            
 .بر طةكان اةركةكانيشي تَيداية

بـة ثةسـندي دةزامنش    بةنيسبةت بر طةي سـَييةم لـة مـاددةي دووةمش مـن ثَيشـنياري ليذنـةي ااوةدانكردنـةوة       
تةنيا يةك ش  لَي البدرَيتش اةوين اةوةية اامـادة كردنـي بـارودؤخَيكي طوجنـاوش بـؤ ثارَيزطـاري كـردن لـة         
ذينطةو ثاك و دروست و ضارةسةري ثامشاوةكـان و طرنطيـدانش يـةعين زانسـتيانةي زبـَل و اـةو شـتانةي لـَي         

ةش زبرَيـين دةطرَيتـةوةش لَيـرة زةروري نييـة زبرَيةكـةي      البدرَيتش لةبةر اةوةي ثامشاوةكان هـةمووي دةطرَيتـةو  
تَيدا بَيتش هةروةها زانستيانةش نازامن زانستيانة ضيةش بةر اس  تةعريفي زانستيانة ااسان نييةش تؤ لَيـرة لـة   
ياسايةكدا بيكةيتش اةوةندة كافية ااماجني ضارةسةري با برَيَيل اةو ثامشاوانةي كة هةيـة بكـاتش بـؤ اـةوةي     

ي كوردستان بة ثاك و تةميزي بهَيرَيرَيتةوةش هةروةها بةنيسبةت اـةو ثَيشـنيارةي ليذنـةي ياسـايي بـؤ      ذينطة
 .بر طةي ضوارةمش من ثشتيواني لَي دةكةمش ثَيمواية صياغةيةكي باش و دروستةش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثا ش بةيان امحد فةرموو
 :بةر َيز بةيان امحد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرت موداخةال من لة اليـةنَي طةشـتوطوزار وةرطـرينتش ضـونكة اةطـةر اـةم سـةح كـةييَن هـةرَيما كوردسـتانَي           
سوثا  بؤ خوداي مةزنش كو بةر اس  هةرَيمَيكا طةشتوطوزارا ايت ظَيت حكومةتا هةرَيمَي تايبـةت وةزارةتـا   

ارةواني ثرت طرنطي يَيت كةرتَي بداتنش اةز بةباشي دةزامن خاَلـةكا دي بَيتـة زَيـدة كـرنش بـؤ      طةشتوطوزارو ش
العمس لل   طو ر القطاو السياغ  يف اتقليم تجظذاب السياح وفبق عطبة   )ظي بابةتَيش يةعين ماددةي دوَيش 

ــَينتش بةر ا    (مرغليببة ــرت ب  ــةرةو باش ــياحَي ب ــةرتَي س ــة ك ــؤ مةرحةل ــة ب ــةعين مةرحةل ــة  ش ي ــةم ناحي ــ  ه س
ايقتيصادين بؤ هةرَيمَي باشةش هةم ناحيةكا دين تةباةن خةَلكةكش يةعين خاصةتةن حةز بة كوردسـتان  

 .بكاتن بةشَيوةيةكي باشرت دَي اةز فةرد دبينس اةو خاَلة زَيدة ببَينتش طةلةك سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ــة  ــوثا ش اَيم ــة        زؤر س ــات ل ــةك بك ــان طؤر انكاريي ــةش ي ــنيارَيكي هةي ــةمانتارَيك ثَيش ــةر ثةرل ــة ه ــان باش ثَيم
صياغةكةش بة نووسل بينووسَيت و بيداتة ليذنةي ياسايي و شـارةوانيش بـؤ اـةوةي زيـاتر بةرضـاويان روون      

 .بَيتش كاك فازل بةشارةتي فةرموو
 (:بةشارةتي)حممد قادر فاضسبةر َيز 
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 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل
ــةكَيكيان     ــاتش ي ــاَل دةك ــي دوو خ ــداش باس ــاددةي دووةم ــة م ــارو   / ل ــةتطوزاري بةش ــدني خزم ــةلةي طةيان مةس

شارؤضكةكان و طوندةكانش بةبر واو ثَيشنياري منش ثَيشـنيار دةكـةم كـة هـةتا اَيسـتاش اـةوةي كـة مةعريومـة         
دةكاني كوردســتان نــاش بةر اســ  مةســةلةي طونــدةكانش تــةنها لــة رووي اــاوي ثاكــةوةش اــةوين هــةموو طونــ   

هةندَيك لة طوندةكان تةنها لة رووي ااوي خواردنةوة حيسابي بؤ كراوةش هـةر لـةم ماددةيـةدا باسـي ذينطـة      
ثـارَيزي دةكـاتش بــةبر واي مـن مةسـةلةي ذينطــة ثـارَيزيش لَيــرةش طونـدةكان اةطـةر بكرَيــت تيمـي طــةر ؤكي         

وةكو طةر ةكي شارةكانين رؤذانـة نـةبَيتش اةطـةر لـة     شارةواني هةبَيتش بؤ ثاك كردنةوةي طوندةكانش اةطةر 
مانطَي جارَيكش يان لة ساَلَي دوو جارين بَيتش ضونكة بةر اس  اَيستا لة كوردستان طونـد دروسـت بـووةش لـة     

ماَلين دةبَيتش بةاَلم هةتاوةكو اَيستا هيَ ااوةر دانةوةيةكي شارةواني بـؤ  ( 1222)ماَل بؤ ( 822)حدودي 
ــةم  ــةكراوةش ه ــونكة       ن ــارَيزيش ض ــة ث ــي ذينط ــاري كردن ــؤ ثارَيزط ــةم ب ــانش ه ــدن ثَيي ــةتطوزاري طةيان ــؤ خزم ب

هةموومان دةزانل بةحةقيقةت شوَيين طةشت و طوزار زياتر دةكةوَيتة سنووري طوندةكان و كوَيستانةكاني 
واني لــة كوردســتانش لَيــرة نــة نــاوي كوَيســتانةكان هــاتووةش نــة اــةو تيمــي طةر ؤكــة هةيــةش يــان تيمــي شــارة   
 .طوندةكاندا نييةش بؤ ثاك كردنةوةي طوندةكان و ثارَيزطاري كردني ذينطة لة كوردستانش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثا ش عبداهلل عريي فةرموو
 :بةر َيز عبداهلل عريي ابراهيس

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دا بـة بر يـار وةزارةتـي شـارةواني و     0222ي سـاَلي  (13)َيثةر يش بةاَلم لة بر ياري ذمـارة  هةرضةند خاَلةكة ت

 طةشتوطوزارةش نازامن ليذنةي ياسايي ضؤن دياري دةكات؟ يان دياري ناكات؟
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .اةوة تَيثةر يوة
 :بةر َيز عبداهلل عريي ابراهيس

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
اةو بر يارة هةيةش لة هةردوو دةقةكـة عـةرةبي و كورديةكـة دَيهـات هـاتووةش دَيهـات تـاباي خزمةتطوزارييـة         
لةاليةن وةزارةتي بةلةديياتةوة نييةش يةعين ثَيويسـتة اـةوة بكرَيـتش اـةو شـوَينانةي كـة دةكةونـة داخيريـي         

تووة بةناوضة سةوزةكان رةنطة بة تةعبرية كورديةكـة  مةنتيقةي خزمةتطوزاريش لةشوَينَيكين سةوزايي ها
 .باشرت بَيتش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثا ش دلَير حممود فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةَلَي    ــةوةش ب ــة رووي زمانةواني ــدا ل ــةرةي يةكةم ــة فةق ــةاَلم   ل ــة عةرةبيةكــةش ب ــةر دةق ــة س اياتيمــاد دةكةين

كؤمةَلَيك شت هةية لة زماني كورديدا جَيي خؤي كردؤتةوةش وةكو لة فةقةرةي يةكةمـدا لـة دَيـري ضـوارةم     
دةَلَيت لة رووي ضةندي و ضـؤنيةوةش بـةاَلم لـة كورديـدا بـووة بـة ضـةندايةتي و ضـؤنايةتيش مـن بـة ضـاكي            

ة فةقــةرةي دووةميشــدا لــة دَيــري ســَييةمدا دةَلَيــت ةوجــؤَلي طةشــتةوةريش دةزامنش اــةوة ضــاك بكرَيــتش لــ
طةشتياري لةالي اَيمة تةقريبةن شوَيين خؤي طرتووة لة كورديداش ايرت ثَيويست بة دةقة عةرةبيةكة ناكاتش 
ــتوطوزارييةكاندا      ــوَينة طةش ــدان بــة ســةوزاييةكان وش لةطــةَل ش ــة باســي طرنطي ــةرةي سَييةميشــداش ك لــة فةق

ةكرَيــتش مــن واي بــة بــاش دةزامن مةســةلةي ذينطــة لةكوردســتاندا بــة دةرةجــةي يةكــةم خــؤَل و  خاشــاك  د
دةكةنش اةو خؤَل و خاشاكةي كة لة كوردسـتاندا هةيـةش لـة هـةموو شـوَينَيكدا ناتوانرَيـت ضارةسـةر بكرَيـت         

خـؤَل و خاشـاكة بـؤ    بةشَيوةيةكي مـؤدَيرنش لـة هـةمان كاتيشـدا ايسـتيفادة بكرَيـت لـة هةنـدَي بةشـي اـةو           
ســةرلةنوَي بــؤ ثيشةســازيش بــؤ اــةوةي بتوانَيــت بــةكارهَيناني لــةبواري ثيشةســازيش بةشــي طةشــة ســةندني  
ثيشةسازي و اـابووري خؤماَليـداش لةبـةر اـةوة مـن بةباشـي دةزامنش اـةو خاَلـةي مةسـةلةي خـؤَل و خاشـاك            

ني مولزةم بكرَيتش كة اـةوة مةوزوعَيكـة   تةسبيت بكرَيت لة فةقةرةي سَييةمداش بؤ اةوةي وةزارةتي شارةوا
لةبةردةميداو بةردةوام هةوَلي بؤ بدات و ضارةسةري بكاتش تاكو اةم دةقةيةش هةر اةو خاَلة بةشَيوةيةكي 
مةتاتي باسي شوَينة سةوزاييةكاني كراوةو باسي طةشتوطوزارييةكان كراوةش بةاَلم سةوزايي و طةشتوطوزاريش 

ــاك دة   ــة ث ــةَلَي ذينط ــةوة ب ــاتش      ا ــير دةك ــة ث ــاتر ذينط ــاك زي ــؤَل و خاش ــدا خ ــةمان كات ــة ه ــةاَلم ل ــةوةش ب كات
 .بةشَيوةيةكي سةرةكي لة هةموو شارو شارؤضكةكان و دَيهاتةكانينش كة كاك فازَل باسي كردش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثا ش ثَيشةوا تؤفيق فةرموو
 :ثَيشةوا تؤفيق منديدبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة خاَلي يةكةمش اةوةي ثةيوةستة بة جَي بةجَي كردني ثرؤذةي خزمةتطوزاري لةناو طوندةكان و 
ــن          ــدةي م ــارةكانينش اةوةن ــة ش ــةكان وش ل ــةزاو ناحي ــة ق ــل ل ــارةوانيةكان ن ــاباي ش ــنوورةوة ت ــة رووي س ل

نووري شـارةوانيةكانش مـن نـازامن ثَيموايـة اـةو خاَلـة زيـاتر ثَيويسـ  بـة          مةعريومامت هةبَيت لة دةرةوةي سـ 
روون كردنـةوة هةيـةش اايـا طةيانـدني اـةو ثـرؤذة خزمةتطوزارييانـة بـةض االيـةتَيك دةطـات بـة طونــدةكان؟            
ضونكة اةوةندةي من مةعريومامت هةبَيتش تةنها جَي بةجَي كردني ثرؤذةي ااوي خواردنةوةيـة لـة دَييـةكان    

اي وةزارةتي شارةواني بووةش كة ثَيشرت اةجنامدراوةش اةوين دواي اةوةي كة بةر َيوةبةرايةتيـةك بـةناوي   تاب
بةر َيوةبةرايةتي ااوي دةوروبةر جيا كراوةتـةوة لـة سـنووري ثارَيزطاكـانش تـةنها اةمـة وةكـو مةشـاري  جـَي          

ةش اايـا االيـةتي طةيانـدني ثـرؤذة     بةجَي كراوةش بؤية من ثـَيس باشـة روون كردنـةوة زيـاتر هـةبَيت لـةم خالَـ       
 .خزمةتطوزارييةكان بؤ طوندةكان ض االيةتَيكة؟ لة كاتَيكدا اةمانة لة دةرةوةي سنووري شارةوانيةكاندان
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سةبارةت بة خاَلي دووةمش ثالنـدانان و بـةر َيوةبردن و راثةر انـدني  كـارو اةركـةكان بـةجؤرَيكي وا دةطرَيتـة        
ندني طةشة سةندني اابووري خؤماَلي بكـاتش اةمـةش لـة رَيطـاي طرتنةبـةري      اةستؤش كة بةشداري لة خوَلقا

سياسةتَيكي كارا دةبَيش بؤ بةكارهَيناني زةويش مـن ثَيشـنيار دةكـةم دواي اـةم خاَلـة بـة هةماهـةنطي لةطـةَل         
وةزارةتي كشـتوكاَل و سةرضـاوةكاني اـاوي بـؤ ايزافـة بكرَيـتش ضـونكة اَيمـة دةزانـل كاتَيـك كـة نةخشـةي             

نةر ةتيش ياخود ماسـتةر ثالنـي شـوَينَيك دادةنرَيـتش شـارش قةزايـةكش ناحيةيـةك دادةنرَيـتش زؤرتـرين اـةو           ب
زةويانةي كة بةر اةم نةخشةية دةكةونش رةنطة تاباي وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو بنش بؤية مـن  

نطيـةك هـةبَيت لـةنَيوان وةزارةتـي     ثَيشنيار دةكةم اايا اةم بر طةيةي بؤ ايزافة بكرَيت؟ بـؤ اـةوةي هةماهة  
شارةواني و وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااوش بؤ اةوةي اةو زةويانةي دةكةونة بةرنةخشةي بنةر ةتي 
و ماسـتةرثالنةوة بــة ااطــاداري هــةردووال بَيــتش لــة خــاَلي ســَييةمينش ثَيشــنياري اةمــة دةكــةمش كــة هــةمان  

ي لةطـةَل وةزارةتـي كشـتوكاَل و سةرضـاوةكاني اـاوش ضـونكة اَيمـة        بر طةي بـؤ ايزافـة بكرَيـت بـة هةماهـةنط     
دةزانل بةشَيك لة ناوضة سةوزاييةكان تاباي وةزارةتـي كشـتوكاَل و سةرضـاوةكاني اـاوةش وةكـو غابـاتش يـان        
هةندَيك ناوضةي سةوزايي تر هةيةش كة اةمانة راسـتةوخؤ ثةيوةنـدييان بـة وةزارةتـي كشـتوكاَلةوة هةيـةش       

 .َيشنياري اةوة دةكةمش اةم دوو بر طةية اةمةي بؤ ايزافة بكرَيتش زؤر سوثا بؤية من ث
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .زؤر سوثا ش ثةروين عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةينش وةك دةَلَيت طرنطي زياتر بة ناوضة سنوورةكان داوةش كة بـا  لـة   لَيرة اةطةر تةماشاي اةو ثرؤذةية بك

سنوور دةكاتش  بةتايبةتي سنووري شارةوانيةكانش اَيمة اةطةر سةير بكةينش دةبينل اةو ايهتيمامة زيادةي 
ش كة بة دةرةوةي سنووري شارةواني دةدرَيتش وةك اةوة نيية كة بة ناوةوةي سنووري شارةوانيةكان دةدرَيـت 

اَيستا زؤر طؤرةثان هةية لة ناوةر اس  ماَلةكاني هةندَيك طةر ةك ماونةتـةوةش كـة بؤتـة هـؤي خر بوونـةوةي      
زبَل و خاشاكش كة اةمةش هةم لة رووي ذينطةوةش هةم لة رووي تةندروستيةوة زؤر خراثة بـؤ هاوواَلتيـانش   

كةوتوونةتــة ناوةر اسـ  ماَلــةكاني   بؤيـة مـن ثَيشــنيار دةكـةم طرنطـي زيــاتر بـةو طؤرةثانانــةش بـدرَيتش كـة       
هةندَيك لة طةر ةكةكانش بؤ اةوةي اةم ثيسية نـةمَينَيتش بةنيسـبةت طونـدةكانش مـن ثَيشـنيار دةكـةم زيـاتر        
طرنطي بة طوندةكان بدرَيتش لةبةر اةوةي زؤر بَي خزمةتطوزارينش هةم لة رووي ااوةر ؤش هةم لة رووي ااوي 

 .ثاكش زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ الن بايز امساعيلارس.بةر َيز د

 .زؤر سوثا ش شوان كريس فةرموو
 :بةر َيز شوان عبدالكريس جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثا ش قسةكاني من كرا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .جةنابي وةزير ض دةَلَيي لةبارةي ثَيشنيارو ماددةكة
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثا ش لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي شارةوانيس لة ماددةي دووةمي بر طةي سَييةمش من موافقس لةطـةَل رةايـانش   

ش هةرضــةندة (ملنبباةق ا ضببراءواداية النفا ببات الصببلبة واأليظمبباق شا)بةر اســ  ثَيشــنيارةكةيان بةجَييــةش كــة 
هةمووي دةطرَيتةوة لة مةبةستةوةش لَيرة مةحدودي كردووةش من بةباشي دةزامن كة لَيـرة اَيمـة بينووسـلش    
لةطةَل خاَلي ضوارين بةنيسبةت ليذنةي ياساييش اَيمة ثَين اَيستاش دانيشـتل و كؤبوونـةوةمان كـردووةش    

 .لةطةَل اةو خاَلةش موافيقسش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.ز دبةر َي

 .ليذنةي ياسايي دوا رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةندَيك موداخةالت كرا لةاليةن بـةر َيزان اةنـداماني ثةرلـةمانش ثةيوةنـدي هةيـة بـة هةنـدَيك مـةوزوعي         

ر ايمكـان هةيـة جــوا  بداتـةوةش نـةك ليذنــةي ياسـاييش بةنيسـبةت اــةو       بابـةتيش لَيـرة ليذنـةي ثةيوةنديــدا   
رةايةي كة ليذنةي شارةواني عةرزي كردو جـةنابي وةزيـرين موافيـق بـووش بةنيسـبةت فةقـةرة سـَيش اـةو         

 .صياغةيةي دةكةينش ثاشان دةخوَينينةوةش زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .وو ليذنةي شارةوانيفةرم
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ثَيشنياري اةو بةر َيزانةي كة كـراش بـا  لـة ثامشاوةكـان كـراش كـة زبـَل و اةوانـة البـدرَيتش مـن           
اةوةي كـةدامانناوة ثـر  بـة    ثَيمواية نازامن اةوة اةنداماني ثةرلةمان رةايان ض دةبَيتش بة  اَيمة ثَيمانواية 

مــان  (ريســايكريل )ثَيســ  جَيطــةي خــؤي بــووةش ســةبارةت بةكةليمــةي زانســتيةكانينش اَيمــة لــةجياتي         
ــَيلش         ــا دايبن ــةبووة ت ــان ن ــتَيكي ترم ــوردي ش ــة ك ــة  ب ــووةش ب ــة ب ــةو كةليمةي ــتمان ا ــةكارهَيناوةش مةبةس ب

ين كارةكةي اةوةية دووبـارة تـةنزيس   (كريلريساي)اينطرييزييةكةش اةوةيةش جةنابت باشرت دةزانيش تةباةن 
كردنةوةو رَيكخسنت و لَيك جياكردنةوةيةش بؤ جارَيكي تر ايستيفادة لَي كردني اةو زبَل و زاَلةي كة هةيـةش  
سةبارةت بة طوندةكانينش منين ثَيمواية نازامن كةليمةي طوندةكان بؤ المان نةبردووة؟ ضونكة طونـدةكان  

نفو  كةمرت بَيتش بـة  كـة دانـراوةو رةقةميشـي بـؤ      ( 0522)لةديياتش مادام لة ناكةوَيتة ضوارضَيوةي بة
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دياري نةكراوةش ديارة دةكةوَيتة ضوارضَيوةي اةو ياسايةي كة ثَيشرت هةيةش بةثَيي اـةوةي كـة ديـاري كـراوة     
 .نفو ش دةكرَيت بة بةلةدييات حيسابي بؤ بكرَيتش سوثاستان دةكةم( 0522)

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ز امساعيلارسالن باي.بةر َيز د

 .فةرموو كاك دانا
 :دانا سايد صؤيف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــتيان   ــةوة مةبةس ــةي ااوةدانكردن ــةر ليذن ــايكريل)اةط ــارة   ( رَيس ــوانن دووب ــتيانةش دةت ــاتي زانس ــة جي ــتش ل بَي

 .امشاوةكان بةكار دةهَينرَيتةوةش لةطةَل رَيزمدابةكارهَينانةوة بةكار بَيننش اةو ماناية دةطةيةنَيتش دووبارة ث
 
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ليذنةي شارةوانيش ثرسيارَيك كرا دةربارةي تةنسيقَيك لةنَيوان وةزارةتي شارةواني و وةزارةتي كشتوكاَلش بؤ 
 اةو مةسةلةية نازامن رةايتان ضي بوو؟

 (:بالل)يمان عبداهللبةر َيز امحد سري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة ثَيمانواية زياتر وةزارةتي شارةواني ناضار دةكاتش كة كؤمةَلَيك اييرااات بكاتش اةوةش لةوانةيـة بـؤي   
سةخت بَيتش جةنابي وةزير ثَيي باشةش يان ناش بـة  اَيمـة ثَيمـان بـاش نييـةش لةبـةر اـةوةي لةوانةيـة اـةو          

 .ن زةمحةت بَيتش سوثا تةنسيقة بؤ اةوا
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لــة رووي قانونيــةوة تةنســيق وجوبيــة بةنيســبةت وةزيــري بةلــةديياتش كــة تةنســيق بكــات لةطــةَل هــةموو  

 .ديدارةكانش نةك وةزارةتي زراعةوةزارةتة ثةيوةن
قةوانيين تر هةيةش اةو مةسـاايالنةي موعالةجـة كـردووةش ثَيويسـت ناكـات لَيـرة مةسـةلةن لـة         / دووةمين

رووي قانونيةوةش تةنها تةنسيق لةطةَل وةزارةتي زراعة بكـاتش ضـونكة هـةر وةزارةتـي زراعـة مـةعين نييـةش        
 .ةعين هةنةش من تةنها تةوزحيس اةوةندة بووش زؤر سوثا وةزارةتي ص ة مةعنيةش زؤر وةزارةتي ديكة م

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
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ــةكَيكيان      ــردش ي ــند ك ــوةي ثةس ــنياري اَي ــةكش دوو ثَيش ــارةواني ي ــري ش ــتا وةزي ــةي  / اَيس ــنيارةكةي ليذن ثَيش
ثَيمان باشة ااخري صياغةي بيخوَيننةوةش بؤ ثَيشنياري ليذنةي ياسايي بووش جا / شارةواني بووش اةويرتيشيان
 .اةوةي دةنطي لةسةر بدةين

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : هدف الوزاية اىل ما ل : املادة النانية
اه النقيلة  قد م ا دمات البلد ة والسياغية لظظمني اغظياجات الس ان م  املاء الصايف للكرب وجمايد املي: اوًت

ومياه اتمطاي وكطة  صفيظها وشناء الطبرق واجلسبوي واتنفباق داعبس غبدود البلبد ات والقبرى مبع املنباةق          
السياغية واتي قاء شا دمات البلد ة املخظلفة كمًا ونولًا مع  ظمني اغظياجات املواةنني يف املناةق السبياغية  

 .واملظنزيات
عمبس والواجببات مببا  سبهم يف علبق  نميبة اقظصباد ة كليبة لب  ةر بق           الظخطبيط واتداية و نفيبذ ال  : ثانيًا

السياسات الفعالة يف اسظخدامات اتي  والظخطيط العمران  مع ختطيط ومظاشعة و طبو ر احلركبة السبياغية    
 .ضم  اةاي ا طة العامة للسياغة يف اتقليم

لصببنيية واداية النفا ببات الصببلبة واتيظمبباق  هيفببة اتجببواء املناسبببة للمنيافاببة للبب  البيفببة النايفببة وا: ثالنببًا
 .شاملناةق ا ضراء يف املدن والقصبات مع املناةق السياغية

العمس لل  اجظذاب يؤوس اتموال و كجيع اتسظنمايات اتجنبية مع ييفة اتسظنماي يف اتقليم يف اةاي : ياشعًا
 .القوانني النافذة

 :رؤكي ثةرلةمانجَيطري سة/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموون بة كورديةكةش بيخوَيننةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ااماجنةكاني وةزارةت
 :ااماجني وةزارةت اةمانةي خوارةوةية: ماددةي دووةم

ةكاني ثَيشــكةش كردنــي خزمــةتطوزاري شــارةواني و طةشــتوطوزاري بــؤ دابــل كردنــي ثَيويســتي        : يةكــةم
دانيشتوان لة ااوي ثاكي خواردنةوةو ااوةر ؤي ااوي قـور   و اـاوةر ؤي اـاوي بـاران و وَيسـتطةي ضارةسـةري       
ثاككردنةوةيان و دروست كردني رَيطاو ثردو تونَيل لةناو سنووري شارةوانيةكان و طوندةكان لةطـةَل شـوَينة   

ريان لـة رووي ضـةنديي و ضـؤنييةوة    طةشتوطوزارييةكان و بةرزكردنـةوةي ااسـ  خزمـةتطوزاري هةمـةجؤ    
 .لةطةَل دابل كردني ثَيويستيةكاني هاونيشتمانيان لة شوَيين سةيرانطاو شوَينة طةشتيارييةكان

ثالندانان و بةر َيوةبردن و راثةر اندني  كارو اةركةكان بةجؤرَيكي وا دةطرَيتة اةستؤش كـة بةشـداري   : دووةم
ؤماَلي بكاتش اةمةش لة رَيطاي طرتنةبةري سياسةتَيكي كارا دةبـَيش  لة خوَلقاندني طةشة سةندني اابووري خ
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بــؤ بــةكارهَيناني زةوي و نةخشــةداناني اــاوةداني لةطــةَل ثالنــدانان و بةدواداضــوونةوةو ثــَين خســتين         
 .ةوجؤَلي طةشتةوةري لة ضوارضَيوةي ثالن طش  طةشتوطوزار لة هةرَيس

بــؤ ثارَيزطــاري كــردن لــة ذينطــةي ثــاك و دروســت و دووبــارة   اامــادة كردنــي بــارودؤخَيكي طوجنــاو: ســَييةم
بــةكارهَيناني ثامشــاوةي قــور   و طرنطيــدان بةناوضــة ســةوزاييةكان لــة شاروشارؤضــةكان و لةطــةَل شــوَينة  

 .طةشتوطوزارييةكان
ة كار كردن بؤ راكَيشـاني سـةرمايةو هانـداني وةبـةرهَيناني  بيـاني لةطـةَل دةسـتةي وةبـةرهَينان لـ         : ضوارةم

 .هةرَيمدا لةضوارضَيوةي ياسا جَي بةجَي كراوةكاندا بَيت
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د 

 .دواي وةرطرتين تَيبينيةكانش بةَلَي فةرموو
 

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ايزافة بكرَيتة سةر فةقةرةي ضـوارةمش اةطـةر   ( بالتنسيق)ديارة ليذنةي شارةوانيةكان ثَييان باشة كةليمةي 
 .بة ثةسندي بزاننش دووبارة دةخيوَينمةوةش بؤ اةوةي بدرَيتة دةنطدانةوة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .تكاية دوايل دار شتنةكة خبوَيننةوة
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .من بةباشي دةزامن تةنها بر طةي ضوارةم بيخوَينمةوةش لةبةر اةوةي اةواني تر خوَيندرايةوة
العمس لل  اجظذاب يؤوس اتموال و كجيع اتسظنمايات وذلك شالظنسيق مع ييفة اتسبظنماي يف اتقلبيم   : ياشعًا

 .يف اةاي القوانني النافذة
 :طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموون بة كورديةكةش
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةقة عةرةبيةكةم لةبةردةستة

ــوارةم ــةَل دةســتةي          : ض ــة هةماهــةنطي لةط ــداني وةبــةرهَيناني ب ــةرمايةو هان ــؤ راكَيشــاني س ــار كــردن ب ك
 .كارثَيكراوةكاندا وةبةرهَينان لة هةرَيس لةضوارضَيوةي ياسا

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .نوقتةي نيزامية؟ فةرموو
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 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفيق منديد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من داواكارم لة جةنابي وةزير روون كردنةوةي زياترمان بداتَيش سةبارةت بةو خاَلةي كـة بـا  كـراش كاتَيـك     

ن لة سنووري شارةوانيةكان نلش اايا ضؤن خزمـةتطوزاري دةطةيـةنَيت بـةو طوندانـة؟ مـن ثَيموايـة       طوندةكا
ايزافة كردني اةمـةش لَيـرةدا ايشـكاليةتَيك دروسـت دةكـاتش تـؤ كاتَيـك كـة طونـد لـة ضوارضـَيوةي سـنووري             

ةزيـر اةطـةر روون   شارةوانيدا نةبَيتش ضؤن خزمةتطوزاري دةطةيةنَيت بةو طوندانة؟ ثَيس خؤشـة جـةنابي و  
 .كردنةوةي زياترمان بداتَيش سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو جةنابي وةزير
 

 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةتى دانــى طونــدةكان لــةالا وةزارةتــى شــارةوانى و  وةحــدةا ايــدارا زيــاتر هةَلدةســتيت بــة يارمــ ســوثا ش 

طةشتوطوزار ااوا خاوَين و ثاك بؤيـان دابـل دةكرَيـتش اـةوانى تـر وةزارةتـى ااوةدانكردنـةوة و نيشـتةجَى         
 0522بوون لةطةَل وةحدةا ايدارا اةوانة يارمةتى دةدةن بؤ خاوَين كردنةوةا اةو طوندانة كـة لـة ذَيـر    

كة زياترن كة مـةربوت دةبـَى بـة وةزارةتـى شـارةوانى كـة دةبَيتـة شـارةوانى يـان          نةفةر خوارترنش اةوانةا 
كؤمةَلطايـــةك دةبَيـــت كـــة شـــارةوانى تَيـــدا دةكرَيـــتش اـــةو خزمةتطوزاريانـــة لـــةذَير دةســـةآلتى وةزارةتـــى 

ةا كـة  طةشتوطوزارةوة جَى بةجَى دةكرَيتش لَيرة من ناَلَيس كة اَيمة ناتوانل يارمةتيان بـدةين اـةو شـوَينان   
بة طةشتيارا دادةنَين لةذَير خزمةت كردنى وةزارةتى طةشتوطوزارة كة دةبـَى اـةو ايشـانةش بكـاتش بـةَلكو      
زؤر جَى دةطرَيتةوة كة طوندةكانين دةطرَيت لةوةاش من ناتوامن بة مةحدود بيرَيَيس كة وةزارةتـى شـارةوانى   

بة  اَيمة دةتوانل اةوانـةا كـة مـةربوت     هةَلدةستَى بة خاوَين كردنةوةا طوندةكانى هةرَيمى كوردستانش
نةفةر بة سةرةوةن كة  0522دةبَيت بة وةزارةتى شارةوانى كة شارةوانى بة خؤا لةو جَييانة هةية كة لة 

 .اةوانةش بة ياساي وةزارةتى شارةوانى و  طةشتوطوزار عةمةىل ثَى دةكرَيتش سوثا 
 :ةرلةمانجَيطري سةرؤكي ث/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

دواا اةوةا هةموو تَيبينيةكان وةرطريان و ليذنةا ياسايى دوايل سياغةا خوَيندةوةش اَيستا دوايل سياغة 
دةخةينة دةنطةوةش كَى لةطةَل اةو ماددةيةية دةست بةرز بكاتةوة؟ فةرموونش كَى لةطةَل دانية؟ بـة تَيكـر اا   

 .فةرموو دةن  ثةسةند كراش بؤ ماددةيةكى تر تكايةش كاك عونى
 :بةر َيز عونى كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ( ك يالت الوزاية)
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 : ظظلف الوزاية م  الظك يالت الظالية: املادة النالنة
يبو البرئيس اتللب  للبوزاية واملسبلول لب  الماهلبا و وجيبه سياسبظها واتشبراف والرقاشبة لليهبا             : الوز ر: اوًت

القرايات واتوامر والظعليمات يف كس ماله لالقة مبهباق البوزاية و كب يال ها     و صدي لنه و نفذ شاشرافه مجيع
و الغيا ها وسائر شبلونها الفنيبة واملاليبة واتداي بة والظنايميبة وفبق اغ باق القبانون و  بون مسبلوًت امباق            

املبدياء   جملس الوزياء شالظببايه لضبوًا مظضبامنًا فيبه ولبه ختو بس شعب  مب   بالغيا ه اىل وكيبس البوزاية او           
 .العامني او م   راه مناسبًا يف الوزاية

 سالد الوز ر يف  وجيه الوزاية واتشراف لل  شلونها ضم  الصالغيات اليت  وكس اليبه  : وكيس الوزاية: ثانيًا
 .م  قبس الوز ر لل  ان   ون غا اًل لل  شهادة جامعية اولية اعظصا ية

يجة مد ر غا س لل  شهادة جامعية اولية و عاونه لبدد مب     رحسه و د ره موظف شد: م ظ  الوز ر: ثالنًا
 .املوظفني

 رحسه و د ره موظف شديجة مد ر غا بس للب  شبهادة جامعيبة اوليبة و عاونبه       : م ظ  وكيس الوزاية: ياشعًا
 .لدد م  املوظفني

ة   ببون لببدديم مخببس مسظكبباي   ومبب  يلببة شببهادة جامعيببة اوليببة ومبب  ذود ا ببرب: املسظكببايون: عامسببًا
 :واتعظصاص يف الماهلم مدة ت قس ل  لكر   سنة يف اغد اتعظصا ات الظالية

 .القانونية-1
 .يندسة الطرق -0
 .يندسة املاء واجملايد -3
 .يندسة ختطيط املدن -4
 .السياغة -5

 ِرحسببها مببد ر لبباق غا ببس للبب  شببهادة جامعيببة اوليببة ومبب  ذود ا ببربة   : املد ر ببة العامببة للببد وان: سادسببًا
 .تعظصاصوا

 ِرحسبها مبد ر لباق غا بس للب  شبهادة جامعيبة اوليبة ومب  ذود          : املد ر ة العامة للظخطيط واملظاشعبة : ساشعًا
 .ا ربة واتعظصاص

 ِرحسبها مبد ر لباق غا بس للب  شبهادة جامعيبة اوليبة ومب  ذود          : املد ر ة العامة للظخطيط العمرانب  : ثامنًا
 .ا ربة واتعظصاص

 ِرحسببها مببد ر لبباق غا ببس للبب  شببهادة جامعيببة اوليببة ومبب  ذود ا ببربة  : امببة للمكبباي عاملد ر ببة الع:  اسببعًا
 .واتعظصاص

 ِرحسها مد ر لاق غا س للب  شبهادة جامعيبة اوليبة ومب  ذود ا بربة       : املد ر ة العامة للماء واجملايد: لاشرًا
 .واتعظصاص
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حسبها مبد ر لباق غا بس للب  شبهادة جامعيبة         ِر: املد ر ة العامة للبلد ات يف كافاات اتقليم: احلادد لكرة
 .اولية وم  ذود ا ربة واتعظصاص

 ِرحسها يف كس كافابة يئبيس شلد بة    : يئاسة البلد ة يف مركز كس كافاة م  كافاات اتقليم: النان  لكرة
 .غس  الصنف ا اص للبلد ة

شديجبة عا بة غا بس للب  شبهادة       بر بط شبالوزاية و ِرحسبها موظبف     : اهليفة العامة للسبياغة : النالث لكرة
جامعية اولية وم  ذود ا ربة واتعظصاص يف جمال السياغة و نام المال اهليفة الاله و كب يال ها شقبانون   

 .عاص
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ر ؤذان فةرموو.بةكورديةكةا خبوَيننةوةش د
 
 

 :ةيىر ؤذان عبدالقادر دز.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 
 ثَيكهاتةكاني وةزارةت

 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةي خوارةوة ثَيكدَي: ماددةي سَييةم
ســةرؤكي بــااَلي وةزارةتــةو بةرثرســة لــة كارةكــاني و ااراســتة كردنــي سياســةتةكةي و         : وةزيــر : يةكــةم

يارو فةرمان و رَينماييانة دةردةضـنش  سةرثةرش  و ضاودَيري ضاالكييةكاني دةكات و هةر لةويشةوة اةو بر 
ــارطَير ا و     ــي و كـ ــةري و دارايـ ــة رووي هونـ ــةوة لـ ــةكاني وةزارةت و دةزطاكانيـ ــة اةركـ ــدييان بـ ــة ثةيوةنـ كـ
رَيكخستنةوة هةيةش بةثَيي حوكمةكاني ياساو بةرثرسـيارة بةرامبـةر اةجنومـةني وةزيـران بـةو ثَييـةي كـة        

ي هةية هةندَي لة دةسةاَلتةكاني بـدات بـة بريكـاري وةزارةتش يـان     اةندامَيكي هاوكارة لةو اةجنومةنداوش بؤ
 .بةر َيوةبةرة طشتييةكانش يان اةوانةي لة وةزارةتدا بة شياويان دةزانَي

ــاري وةزارةت: دووةم ــ      : بريك ــاري وةزارةت و سةرثةرش ــي كاروب ــتة كردن ــة ااراس ــر دةدات ل ــةتي وةزي يارم
تانةي كـة لةاليـةن وةزيـرةوة ثَيـي دةدرَيـت و دةبَيـت بر وانامـةي        كاروبارةكاني لة ضوارضـَيوةي اـةو دةسـةالَ   

 .بةرايي ثسثؤر ي زانكؤيي هةبَيت
فةرمانبةرَيك سـةرؤكايةتي دةكـات و بـةر َيوةي دةبـات كـة بـة ثريـةي بةر َيوةبـةر         : نووسينطةي وةزير: سَييةم

 .دةنبَيت و بر وانامةي بةرايي زانكؤي هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك يارمةتي دة
فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات و بةر َيوةي دةبات كـة بر وانامـةي   : نووسينطةي بريكاري وةزارةت: ضوارةم

 .بةرايي زانكؤي هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك يارمةتي دةدةن
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اييان ذمارةيان ثَينج دةبَيت دةبَي بر وانامةي بةرايي زانكؤيـان هـةبَيت و مـاوةي شـارةز    : ر اوَيذكاران: ثَينيةم
لة بواري كارةكةيان كةمرت نةبَيت لة بيست سـاَل خزمـةت و كارامـة بـن و ثسثؤر يةكةشـيان لـة يـةكَيك لـةم         

 :بوارانةدا دةست نيشان دةكرَيت
 .ياسايي -1
 .اةندازياري رَيطاوبان -0
 .اةندازياري ااو و ااوةر ؤكان -3
 .اةندازياري نةخشةكَيشاني شارةكان -4
 .طةشتوطوزار -5

بةر َيوةبـةرَيكي طشـ  سـةرؤكايةتي دةكـاتش كـة خـاوةني بر وانامـةي        : بةر َيوةبةرايةتي طش  ديـوان : شةشةم
 .بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزايي و كارامةيي بَيت

بةر َيوةبـةرَيكي طشـ  سـةرؤكايةتي دةكـاتش كـة      : بةر َيوةبةرايةتي طش  ثالندانان و بةدواداضـوون : حةوتةم
 .بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزايي و كارامةيي بَيت خاوةني بر وانامةي

بةر َيوةبــةرَيكي طشــ  ســةرؤكايةتي دةكــاتش كــة : بةر َيوةبةرايــةتي طشــ  نةخشــةداناني اــاوةداني: هةشــتةم
 .خاوةني بر وانامةي بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزايي و كارامةيي بَيت

بةر َيوةبةرَيكي طش  سةرؤكايةتي دةكاتش كـة خـاوةني بر وانامـةي    : بةر َيوةبةرايةتي طش  ثرؤذةكان: نؤيةم
 .بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزايي و كارامةيي بَيت

بةر َيوةبــةرَيكي طشــ  ســةرؤكايةتي دةكــاتش كــة خــاوةني  : بةر َيوةبةرايــةتي طشــ  اــاو و ااوةر ؤكــان: دةيــةم
 .ي و كارامةيي بَيتبر وانامةي بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةني شارةزاي

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك شَيروان فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرا
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة لةطةَل دةقى اةوانى تر اَيم 13و  10و  5اَيمة تةنها لةسةر سَى فةقةرة ايارتازامتان هةيةش فةقةرةا 
كة تايبةتة بة موستةشارةكانش ثَينج  5ماددةكةين و هيَ موالحةزةمان نيةش بة نيسبةت فةقةرةا 

موستةشار زؤرةش  5موستةشار داندراوة و هةر موستةشارةكين ايختساسى خؤا هةيةش اَيمة ثَيمانواية 
ين البردرَيتش دوايى خؤا ضوار موستةشار دابندرَيت هةروةكو وةزارةتةكانى ديكةش وة ايختساسةكان

جةنابى وةزير بتوانى تةنسيق بكات كة ضؤن اةو ثَينج بةشة دابةش دةكات لةسةر اةو ضوار 
تةنها  10موستةشارانةش اةوةمان بؤ سةآلحيةتى جةنابى وةزير هَيشتووةتةوةش بة نيسبةت فةقةرةا 

يئاسة البلد ة يف مراكز :   لكرثان :اياادةا سياغةمان كردووةتةوةش اياادةا سياغةكة بةم شَيوةيةية
، بة نيسةبت سياحةوة، ( رحسها يف كس كافاة يئيس شلد ة غس  الصنف ا اص شه . كافاات اتقليم 
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بةر استى اَيمة لةطةَل جةنابى وةزير دانيشتل و موناقةشةيةكى زؤرا اةو مةسةلةيةمان كردش ثَيمان واية 
ةناو ياسايةكةدا هاتووة بؤ سياحة تؤزَيك دروست نيةش اَيمة بة نيسبةت اةو تةعريفة و اةو وةسفةا كة ل

وةزارةتى سياحة ناوةكةا لة قانونى وةزارةت هاتووةش بةآلم لة عةينى وةخت دةَلَيت / ثَيمانوايةش اةوةَلةن
بة نيزامةك اةم دةستةية تةشكيل دةكرَيتش باشة اةطةر اةم دةستةية لةناو قانونى وةزارةت هات بَيتش من 

خؤ بة نةفسى قانونى وةزارةت اَيمة اةو دةستةية تةشكيل دةكةينش  قانونَيكى تر تةنز ى بكةم؟ بؤ بة
ثاشان ايمكان هةية مةهامى و ايختساسات و اةهدافى وةزير بة دةسةآلت خؤا دةرا بكاتش بؤية جةنابى 

بريتية لة وةزيرين مان  نةبوو كة اَيمة دةستةكة بة موختةسةرا ايشارةتى ثَى بدةين كة اةوين 
ر ةايسى هةييةكة و مةكتةبى ر ةايسى هةيية و اةو مديرياتة عامانةا كة لة موحافةزةكانى هةرَيمنش تةنها 
اةوةندة ايشارةتى ثَى بدرَيت ثاشان ايمكان هةية بة نيزام اةهدا  و اامانج و ايشوكارةكانى اةم دةستةية 

ها لةسةر اةو سَى نوقتةية ايارتازمان هةية وش زؤر ديارا بكرَيتش بؤية اَيستا اةوةا كة خوَيندمانةوة تةن
 .سوثا 

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ليذنةا شارةوانى ر ةايتان؟ كاك بالل فةرموو

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة كورديةكةا تَيبينيمان نيةش بة  لة عةرةبيةكة  5و 4و 3و 0و  1اَيمة لة خاَلى  3سةبارةت بة ماددةا 
هةندَيك تَيبينيمان هةية لةسةراش ثَيمانواية عةرةبيةكةا ثَيويستى بـة ر اسـت كردنـةوة هةيـةش لةبةراـةوة      

ــة     ــةبارةت ب ــدينش س ــر قةواعي ــةكانى زؤر ت ــة      6غةَلةت ــة ل ــةوةا زؤر تَيداي ــارة كردن ــة دووب ــة ثَيمانواي اَيم
بةر َيوبةرايةتى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة خاوةنى بر وانامةا بةرايى زانكؤ بَيـت و   خاَلةكاندا كة با  لة

 :خاوةنى شارةزايى و كارامةيى دووجار دووبارة كراوةتةوةش اَيمة ثَيمان باشة بةو شَيوةية ر َيك خبرَيتةوة
رَيكى طشـتى بـةر َيوةيان   اةم بةر َيوبةراتية طشتيانة سةر بة وةزارةت دةبن و هةريةكةيان بةرَيوبـة / شةشةم 

ـ بةر َيوبةرا طشـتى  1دةبات كة خاوةنى بر وانامةا بةرايى زانكؤ بَيت و خاوةنى شارةزايى و كارامةيى بَيتش 
ــوانش  ــوونش    0دي ــدانان و بةدواداض ــةتى ثالن ــ بةر َيوبةراي ــاوةدانىش    3ـ ــةدانانى ا ــةتى نةخش ــ بةر َيوبةراي ــ 4ـ ـ

ــ بةر َيوبةرايـةتى طشـتى شـارةوانيةكان لـة      6رايـةتى اـاوو ااوةر ؤكـانش    ـ بةر َيوبة5بةر َيوبةرايةتى ثرؤذةكانش 
 .ثارَيزطاكانى هةرَيس

بةر َيوبةرايةتيــة طشــتيةكانى طةشــتوطوزار لــة / حــةوت. ديــارة اــةم شةشــةمة ثــاش و ثَيشــمان ثَيــى كــردووة
ى لةناو ليذنةكةمشاندا ثارَيزطاكانى هةرَيسش ديارة لة دةقى ثرؤذةكة دا هاتووة بة هةيية ثَيمانواية اةطةر ض

ر ةاى جياواز هةبوو بة  اَيمة زؤر تر ر ةايمان واية كة بكرَيتـة بةر َيوبةرايةتيـة طشـتيةكانش نـةك هةييـةش      
وةكو كاك شَيروانين ايشارةا ثَيى كردش مةسةلةا قانون لة ناو قانون دا  ناكرَيت قانون لـةناو قانونَيـك دا   
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دةبَيت وردةكاريةكانى با  بكرَين ناكرَيت قانونَيك لـة نـاو قـانونَيكى     جَيى بكرَيتةوةش مادام قانونَيك هةية
 :ش بةم شَيوةيةا خوارةوة دادةر َيذرَيتةوة8لة دةقى ثرؤذة ياسايةكة دةبَيتة  10تر دروست بكرَيتش 

 سةرؤكايةتى شارةوانى لة سةنتةرا هةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكانى هةرَيس كةسَيك سةرؤكايةتى دةكات بـة 
 .ثريةا بةر َيوبةرا طشتى دةبَيت بة ثَيى تايبةمتةندا شارةوانيةكة

 :و بةم شَيوةا خوارةوة دادةر َيذرَيتةوة 7لة دةقى ثرؤذة ياسايةكةدا دةبَيتة  13
و  8بةر َيوبةرايةتية طشتيةكانى طةشتوطوزار لة ثارَيزطاكانى هةرَيس و لةر يزبةنـدا دا خبرَيتـة ثـَين خـاَلى     

 .َيكبخرَيتةوةش سوثا ر يزبةنديةكة ر 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .جةنابى وةزيرا شارةوانىش كاك مسري فةرموو
 
 
 

 (:وةزيرا شارةوانى)بةر َيز مسري عبداهلل 
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و  0212-12-3را لـة  تـارخيى   بةر استى اةو ماددةية لةطةَل ليذنةا ياسـايى بـة تَيروتةسـةىل باسـى لَيـوة كـ      
طةيشتينة لَيك تَى طةيشتنَيك كة اةوانةا كة اَيستا نووسراوة لةاليةن ليذنةا ياساييةوة موافةقةتى لةسةر 
كرا لة هةردوو تةرةفةوةش بة نيسبةت دانانى موديريةا عامة بؤ طةشـتوطوزار اـةوةش زؤر باسـى لَيـوة كـرا      

نـةبَيت؟ هةييـة بةر اسـتى اةمـة زؤر طةشـتوطوزارمان ثَيشـَيل        كة بؤضى مديريةا عامة بَى و بؤضى هةيية
كــردووة لــة زؤر نــةواحىش كــة وةزارةتــى شــارةوانى و طةشــتوطوزار بوونــةوة يــةك و  دةمــج كــران وةزارةتــى  
شارةوانى بة خؤا بة تةنيا ايشوكارةكانى زؤر زؤرنش لةبةراةوة كة اَيمة بتوانل طةشتوطوزار اةهميةتَيكى 

ن واا ىَل بكةين  بَيتة ااستَيكى وا كة لةطةَل هةموو وآلتانى دراوسَى بـة ااسـتَيكى زؤر بـةرز    خاسى ثَى بدةي
بَيــت و بتــوانل ببَيتــة داهــاتَيكى كــة موقــابريى نــةوت بَيــت كــة هةيــةش اَيســتا واا ىَل بكــةين و بَيينــة اــةو    

بةشـةا لـة وةزارةتـى     مستةوايةاش لةبةراةوة اةطةر هةييةتَيك ضاك بكةينش طرنطيةكى خا  دةدةينة اـةو 
شارةوانى و طةشتوطوزارةش لَيرة لةبةراةوة باسى اةوةا زؤر بة ديراسةتَيكى باش كـرا كـة هةييـة دةتوانَيـت     
بة موازا لةطةَل وةزارةتى شارةوانى بتوانَيت يارمةتى اةو طةشتوطوزارة بكات كة بَيتـة ااسـتَيكى زؤر بـةرز    

اةو سناةتةا بكات كة بتوانل اَيمة ايفتخارا ثَى بكةين و و بتوانى خزمةتى وآلتى اَيمة بكاتش خزمةتى 
ببَيتة داهاتَيكى خا  بـؤ هـةموو هاووآلتيـانش لةبةراـةوة اَيمـة ثَيشـنيارا ليذنـةا ياسـايى زؤر بـة طرنطـى           
دةزامن كة اةو هةييةتة مبَينَيتةوةو مديريةا عامةكة لةهةر شارَيك موديريةا عامة بكرَيتـةوة كـة اـةوان    

ةر شانى خؤيان هةسنت و بتوانن لـة شـارةكانين ثَيويسـتة كـة مديريـةا عامةيـةك هـةبَيت و        بة اةركى س
بتوانَيت طةشتوطوزار لةو شوَينانة بكـاتش لةبةراـةوة مـن ثَيشـنيارا ليذنـةا ياسـايى بـة تـةواوا دةزامن بـؤ          
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وةش بـة نيسـبةت   اةوةا بتوانل اةو ثَيشـنيارة قـةبوَل بكرَيـت لةاليـةن وةزارةتـى شـارةوانى و طةشـتوطوزارة       
مديريــةا عامــةا كــة ليذنــةا شــارةوانى دةَلَيــتش مــن نــاَلَيس مديريــةا عامــة كــةمرتة لــة هةييــةكش اَيمــة     
مديريةا عامةمان هةية كة اـين و كاريـان زؤر زؤر زيـادة وةكـو مديريـةا عامـةا اـاو و مـةجاراش بـة           

َى بـدةينش لةبةراـةوة ثَيمـان باشـة     ديسانةوة لةطةَل اةوةا كة طةشتوطوزار دةمانةوَا ايهتمـامَيكى خاسـى ثـ   
هةييةيةك بَيتش نة موديريةا عامة بَيتش لةبةراةوة دةمانتوانى اةوين مديريةا عامة بَيت و مـديرياتى  
لة شارةكانى ترين بَيتش لة بؤ اةوة لةطةَل جةنابى سةرؤكى اةجنومةنى وةزيرانين اـةو باسـة كـرا زيـاتر     

يةك بَيت لـةناو وةزارةتـى شـارةوانى و طةشـتوطوزارش مـن تَيبينـةكى       ر ةايان لةسةر اةوة بوو كة اةوة هةيية
ترم نية لةسةر اةوانةش بـةآلم اـةوة ماددةيـةكى زؤ رموهيمـة كـة بتـوانل موافةقـةتى لةسـةر بكـةين و بـة           

 .عينوانى هةيية نةك بة عينوانى مديريةا عامةش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ليذنةا شارةوانى تَيبينيتان هةبوو؟ كاك ةال فةرموو
 

 

 :ابراهيس ةاير بةر َيز ةال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :نوكا دةقى تةعديالتا دَا عةرةبيَى دَيتة خاندن

،  ظبع املبد ر ات  ( 5و 4و 3و 0و  1) يةعنى قرتح اللجنة ان  ااف اليها يذه الفقرة، / سادسا/ املادة النالنة
لعامة املبينة ادناه الوزياة و رحس كس منها موظبف شديجبة مبد ر لباق غا بس للب  شبهادة جامعيبة حوليبة و          ا

 . ظمظع شا ربة واتعظصاص
دووبـارة بـَينت و دووبـارة     .....(ذوى اتعظصباص  مب  ان   بون  )مةبةستين ظَى ذا ض بـوو؟ اـةظرؤ دووبـارة    
 :بَينتش هةمى لة جومريةيةكى دا بَينينة خارَا

 .املد ر ة العامة للد وان - 1
 .املد ر ة العامة للظخطيط - 2
 .املد ر ة العامة للظخطيط العمران  - 3
 .املد ر ة العامة للمكاي ع - 4
 .املد ر ة العامة للماء و اجملايى - 5
 .املد ر ات العامة للبلد ات يف كافاات األقليم  - 6
 .ماملد ر ات العامة للسياغة يف كافاات األقلي – 7
 :،  صاغ شالك س اآل  (ثامنًا)والذى ح بح ( ثان  لكر)
يئاسة البلد ة يف كس كافاة م  كافاات اتقليم،  رحسها موظف شديجة مد ر لاق غسب  الصبنف ا باص    )

 (.للبلد ة
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وليس  ييفة كما ( مد ر ات لامة) قرتح اللجنة حن   ون دائرة السياغة (:  اسعًا)والذى  ا بح ( ثالث لكر)
 (. املد ر ات العامة للسياغة يف كافاات اتقليم)يف املكروو و  صبح يو 

بؤضـى نةكةينـة هةييـة بَيتـة الدان و ببَيتـة      (املـديريات الاامـة لريسـياحة   )ثرسيار دَيتة كرن بؤضى نةكةينة 
ش يــان بــَيل ســةح كةينــة تةشــكيالتَيت وزاراش وةكيــل وةزيــر نــاوا دوو وةكيــل   (املديريــة الاامــة لريســياحة)
ةداناينةش اةظة يةكش ضونكة سياحة شتةكة سـيناعةش شـتةكةش وة بةلةديـة كـارَيكى ديـةش سـياحة حاليـةن        ن

سياحة سـيناعةيةش سـياحة نـة بـة  كةسـَيكة وطةشـتوطوزاريةكة و خـةَلكى ب ـَيتة طةشـتوطوزاريش سـياحة           
هتمـامَى ظـى بابـةتى    بووية مةسدةر رزقش بؤية مةسدةرةكى داهاتىش لـةوالتَيت ثَيشـكةظتىش ل وآلتَيـت ثـرت اي    

ش ثرت نةشـاتَى  (املديرية الاامة)ثي ةكى وا ىَل بكةن ( ييفة اتسظنماي)ددةنش مة ل َيرَا ض دظَينت؟ مة دظَينت 
خا  بَيتة طرَيدانش اةم سةآلحياتا بدةينة مديرياتاش اةظة اَيكش خاآل دا اةطةر تـو بَييـة اةسـبابى موجبـة     

نةفةقاتةش يَى دةمج بووا اةطةر بَيل جارةكا دا تـر هةيةاـةكا   تو خبوَينى هةدة  ضية؟ هةدة  تةقرييسى 
اخلش ايـزةن  ... دا تر ضَى كةنةظةش ديسانةكا دا رةاير هةييةكى داناش ديسان مدير عاما بؤ دانـاو ديسـانةوة  

 نةفةقاتَى تييارا دَا ض لَيت؟ نةفاقاتَى تييارا دَي زَيدة بنش اي ذ بةر هةنـدآ ر ةايـا ليـذنا مـة اةظـة بـووش      
اةم هةييَى ذ ظَى مةركةزيا هاتية يـةعنى سـةحب بكـةن و ثـرت اـةم سـةآلحيةتَى بدةنـة مـديرياتى عامـةا          
سياحةش دا اةوة بشَينت و كارَا خؤ ر ابَينتش نةك اةم هةندةك قةوانينا و نيزامـا و تةشـكيالتا بـَيل جارةكـا     

ةمى ن يسـى و كـو اـةم هةييـة الدةن و     دا تر دةستَى وَا طرَا دةنش ذ بةر وَا هةندَا مة اةظ ثَيشنيارانة ه
اةم ثرت تةركيزَا لسـةر مـديرياتا بكـةنش اـةظ دبَيـذم اةظـة دَا ثـرت خزمـةتَى دكـات و ثـرت دةسـةآلتَى دَيتـة             
مديريةا سـياحةامةنتقَىش ض هاوكـارا دطـةل حكومـةتَى يـان ذا ض هاوكـارا دطـةل قتـاعى خـاص داو ثـرت           

ضبم  اتةباي العباق    ) بَيـت و ايشـرا  بَيـت و اريشـاد بَيـت لـة        بوذانةوة بدةنش لوزارة ثـرت ثـارا وا تةوجيـو   
 .هلةرَيمَى يان ذا كوردستانَى و سثا ( لظطو ر احلركة السياغية

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

لرمحن حسـلش   كـاك فرسـتش كـاك عبـدا    )اةو بةر َيزانةا دةيانةوَا قسة بكةن؟ اةو بةر َيزانة ناويان نووسرا 
بةشـارةتىش عمـر هـةورامىش كـاك عـادلش صـباح بـةرزجنىش رفيـق صـابرش صـباح بيـت اهللش             فاضسقادر حسنش  

جنس الدينش شوان كريسش شريَير حمى  لايمةنةر ان عبداهللش نةسرين ةالش كاردؤ حممدش  ظيان عبدالرحيسش 
ردَلش اةظل عمرش بَيري ان سـةرهةن ش ااسـؤ   الدينش  شريَير حممدش بةيان امحدش عمر عبدالازيزش بةفرينش شَي

 .ش كاك فرست فةرموو(امحد.كريسش هاذة سرييمانش د
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةموومان دةزانـل قتـاعى سـياحة  لـة كوردسـتان قتـاعَيكى موهيمـةش يـةعنى يـةك لـةو قتاعاتانـة اـةوةا             

وردستانش لةبةراـةوة ثـَين اَيسـتا وةزارةت بـووش مـن بـَيس وزارةت ب ـووك        اياتمادةكى رةايسى لةسةرة لة ك
بكةمةوةو بيطةهينمة دةرةجةيةك بيكةمة مديريةتَيكى عامش مةعناا واية اةو قتاعة بةرةو مردن دةضَيت 
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بةر استىش اةطةر بَيتو برادةرَيك برَيَيت ااخرهةر موحافةزةيةك مديريةتَيكى عـامى هـةبَيتش اـةو مديرياتـة     
امانة وةحداتى مةركةزينةش يةعنى مةربوت و لةذَير سـَيبةرا وةزارةتـن و هـيَ ايسـتقالليةتَيكى نابَيـتش      ع

فى حل اةطةر بَيتو بكةينة هةييةش هةييـة وةحدةيـةكى المةركةزيـة و ثَيـى دةَلـَين المةركـةزا مريفـةقىش        
شةخسـيةتَيكى  / خوىل ناكاتش يةكنةوعة ايسقالليةتةكة بتش من ناَلَيس جياواز دةبَى لة وزارةت و هيَ تةدة

ميزانيـةتَيكى نـاَلَيس موسـتةقل دةبَيـتش     / مةعنةوا دةبَيتش موديراتى عام شةخسيةتى مةعنـةوا نيـةش دوو  
وةَلآل اي تمال هةية موستةقريين بَيـتش ضـونكو واريـداتى هةيـة سـياحةش مـادام واريـداتى دةبَيـت اي تمـال          

وة بـةر ةاى مـن هةييـة زةمـانَيكى باشـرتة بـؤ ثَيشخسـتنى        هةية ميزانيـةكى موستةقرييشـى هـةبَيتش لةبةراـة    
ــيَ       ــريَيمانى ه ــةا س ــةا عام ــةش مديري ــةكين هةي ــة نوقتةي ــونكو ل ــَلش ض ــةكى مونفةس ــة موديريات ــياحة ل س
عةالقةيةكى لةطةَل هى هةولَير نابَيتش هـى هـةولَير عيالقـةتى لةطـةَل دهـؤك نابَيـتش بـةآلم اةطـةر هةييـة          

مى دةبَيت نة زةرورية هةر فةرة مةجريسى ايدارةا هـةبَيتش ضـونكة اـةو    هةبينت مةةوعةا مديرياتى عا
مةجرير ايدارةية وةحداتى مةركةزا لةوة وةحداتى المةركةزا جياواز دةكاتش اةو وةختة اـةو مـديرياتى   
عامة لةذَير سَيبةرا هةيية اييتماعاتى خؤا دةكات و وةزيرين ايشرا  لةسةريان دةكاتش لةسةر اـةوةش  

ة  سةرؤكى دةبَيتش اةوا زةمانَيك و طرةنتيةكى باشرتة بؤ ثَيخشتنى قتـاعى طةشـتوطوزارش زؤر   بةخؤا هةيي
 .سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك عبدالرمحن فةرموو

 :ابابكر بةر َيز عبدالرمحن حسل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ربةيانى كردنش منين ثشتطريا قسةكانى كاك فرست دةكـةمش بـةآلم بـة    بر استى قسةكانى من كاك فرست زو
ــةش       ــج كردين ــى دةم ــَيل دوو وةزارةت ــوانل برَي ــةآلم دةت ــارين زؤرنش ب ــار مستةش ــارةكان ض ــبةت موستةش نيس
لةبةراةوة كة دةتوانل برَيَيل بة ضار مستةشار بنش نةك ثَينجش ضونكة ثَينج زؤرنش يةعنى حةدا اـةدنا بـا   

 .اشة وش سثا ضار بيت ب
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك قادر فةرموو

 :قادر بةر َيز قادر حسن

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تَيبينس هةية كة دةسـتة دادةنـدرَيتش مـن لةطـةَل اـةوةا ر ةزامةنـدم        13و بر طةا  3منين لةسةر ماددةا 

ــة    ــة ك ــى ب ــاتر طرنط ــى زي ــةر هةرض ــياحيةكان و    لةس ــةزة س ــةموو مةرك ــةش ه ــةر كةم ــدرَيت ه ــياحة ب رتى س
طةشتياريةكانى هةرَيمى كوردستان بة باشرتين شَيوة و مايب ترين شَيوة بة ثَيى ستانداردا جيهـانى سـةر   
لةنوَا بونياد بنرَينةوة ثَيس باشةش بةآلم لَيرة كة دةستة دَا و يان دةبَيت دةستةكة سةربةخؤ بَيتش ضـونكة  
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دةكةم لة دةسةآلت و لةناو وةزارةتَيك دةستةيةك هـةبَى و ثريـةا بةتايبـةتى بـة ثريةيـةكى تايبـةتش       تةسةور 
اةو ثرية تايبةتة تةزارو  لةطةَل وةزارةت ناكاتش لةطةَل دةسةآلتةكانى وةزير ناكات اايا؟ بؤيـة مـن ثَيشـنيار    

ريكـارا وةزيرَيـك دوو بريكـار    دةكةم اةطةر بكرَيت بؤ اةوةا لةر ووا ياسايين ضارةسةر ببَيت لة جياتى ب
 .هةبَيتش بؤ اةوةا يةكَيك لة بريكارةكان سةرثةرشتى اةو دةستةية بكات وش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .فةرموو فاضسكاك 

 :بةشارةتى فاضس بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ماددةكـة باسـى شـَيوةا بةرثرسـياريةتى و هـةيياتى وةزارةت دةكـاتش        يةك موالحـةزةم هةيـة لةسـةر عـامى    

بةبر واا من لةناو ثرؤذةكة بة هيَ شـَيوةيةك باسـى سـةرؤكى شـارةوانية مةحةليـةكان نـةهاتووة كـة تـا ض         
حــةد ااســتى بةرثرســياريةتيان دةكةوَيتــة ســةر؟ بــةبر واا مــن لــةبوارا شــارةوانى كــة كــاديرا مةيــدانى و  

ية مةحةليةكانن كة ر استةوخؤ بةرثرسيارن لة ثاك و تـةميز كردنـى شـارو شارؤضـكةكانى     سةرؤكى شارةوان
كوردستان بة طشتىش ثَيشنيارَيكس هةيـةش بـة حةقيقـةت وةزيـرا شـارةوانى بـؤ خـؤا بـة بـةردةوامش ضـونكة           

بؤ خـؤا   هةموومان دةزانل هةرَيمى كوردستان وآلتَيكى ب ووكة و صل نية برَيَيل وايةش وةزيرا شارةوانى
بة بـةردةوام طةشـت بكـات بـؤ هـةموو شـار و شارؤضـكةكانى كوردسـتانش بـؤ موتابةعـة و موراقةبـة كردنـى             

 .شَيوةا خزمةتطوزارا شارو شارؤضكةكان لة كوردستان دا هةبَيتش زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك عمر فةرموو

 :ورامىبةر َيز عمر صديق هة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يــةش اــةوين دروســتكردنى هةييــةتَيك لــةناو وةزارةتــى شــارةوانى و   13مــن تَيبينةكــةم دةربــارةا بر طــةا 

طةشتوطوزارش من اةوةندةا تةماشاا اةو ياسايانةا كة لةناو ثةرلةمانى كوردستان دةرضوو بـوونش تةماشـام   
وة لــة ثَيشــووداش واتــة وةزارةت بــؤ خــؤا بــة تــةنها بــةناوا  كــردش تةشــكيريةيةك و جســمَيكى ااوهــام نــةبيني 

وةزارةتةوة هاتووةش اـةو دةوااريانـةا كـة هـةبوونش مديريةيـة و مديريـةا عامةيـة دوايـى وةكيـل وةزيـر و           
تاوةكو دةطاتة وةزيرش واتة شتَيك نةبووة لةناو تةشكيريةا هيَ وةزارةتَيك دا كة بيين بَيـتس بـةناوا هةييـة    

اةهـدافى   0اَيمة لة بيدايةتةوة لـة مـاددةا   / ة كة سةر بة وةزارةتَيك بَيتش اةوة يةكش دووو رةايسى هةيي
وةزارةمتان دةست نيشان كردووة و نووسيومانة تةنها اةهدافى وةزارةت اةوةندةيةش لةر ووا زمانةوانيشـةوة  

لة ..........( د  الوزارة اىلته)دةبوواية لةوَا ااماذةيةكمان بةوة بداباية كة هةييةيةك دةبَيتش نووسيومانة 
كاتَيك دا كة تؤ دَييتة ناو اةوةوةش اةوةا ثةيوةندارة بـة مـةجاىل سـياحة ايختسـا  و ثةيوةنـدارا دةكـةا       
ــاوا          ــة ن ــةوةا ك ــةم ب ــارةوانى دةك ــةا ش ــتطريا ر اا ليذن ــن ثش ــَيوة م ــةمان ش ــةوةش بةه ــةم هةييةي ــةنها ب ت
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فة كـردووة هـى ثارَيزطاكـانى هـةرَيس بـؤ تةشـكيالتى وزارةش       بةر َيوبةرايةتية طشتيةكانى طةشتوطوزاريان ايزا
ضونكة اَيمة لة سةآلحيةتى وةزيرمان دانةناوة كـة اةطةربةر َيوبةرايـةتى طشـتى بكاتـةوةش اـةا باشـة ضـؤن        
اةطةر لَيرة داخريى نةكةا دواتر ضؤن دةتوانرَا بة نيزام بةر َيوبةرايـةتى طشـتى بكرَيتـةوة لـةناو تةشـكيريى      

ش (بةر َيوبةرايةتى طشتى طةشتوطوزار لة ثارَيزطاكـانى هـةرَيس  )بؤية دةكرَيت اةوة ايزافة بكرَيت  وةزارةت داش
واتة لةهةر سَى ثارَيزطاكةا اَيستا لة هةرَيمى كوردسـتان سـَى بةر َيوبةرايـةتى طشـتيمان دةبَيـتش وة اـةوةا       

ر َيوبةرايةتيـة طشـتيانة مبَيننـةوةش    بةر َيز وةزيرين ااماذةا ثَييداش نيةتةكة و سياسـةتةكة وايـة كـة اـةو بة    
لةبةرضى؟ لةبةراةوةا طرنطى زياتر بة كةرتى طةشتوطوزار و طةشتيارا دةدرَيـت لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا     
وة مةناخةكةش بؤ اةوة دةست دةداتش بةهةمان شَيوة اةوةا ثةيوةندارة بة دةسـتةكة مـن واا دةبيـنس لـة     

ختساساتى وزارةت بة نيزام ديارا دةكرَيتش بؤية لةوَا دةكرَيـت  اةسرَيى مةشروعةكة هاتووة تةشكيالت و اي
ــة        ــة نيزامةك ــات ب ــاتى وةزارةت دةردةك ــكيالت و ايختساس ــة تةش ــرةوة ك ــةر َيز وةزي ــةن ب ــى دا لةالي ــة دواي ل
تةحديدا بكـات اـةوةا ثةيوةنـدارة بـة سـياحة وةكيريـى وةزيـر بـةر َيوةا ببـاتش وةكيـل وةزيرَيـك هـةبَيتش             

نبة سياحة و اةو ايشرافى بكاتش لةو اةشـكالية قانونيـة دةردةضـل كـة هةييةيـةك لـةناو       ثةيوةندار بة جا
 .وةزارةتَيك دروست بكةينش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .صباح فةرموو.كاك د

 :صباح بةرزجنى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وا دةزامن  1سـةبارةت بـة بر طـةا    / لةسةر اةم ماددةيةا كـة ثَيشـكةش كـراوةش يةكـةم    من ضوار خاَلس هةية 
يبو  : البوز ر )زياد لة ثَيويست تةفسيالتى تيايةش ايقرتاح دةكةم اةطةر بكرَيت كورت بكرَيتةوة بةم شـَيوةية  
هباق البوزاية   الرئيس اتلل  للوزاية و صبدي لنبه مجيبع القبرايات واتوامبر والظعليمبات فب  كبس مالبه  بلة مب          

ش يـةعنى كـة دةَلـَيل رةاـير يـةعنى رةاـير اـةم كارانـة دةكـات و ديـارة و           (ال ها وفق اغ اق القانونيو ك 
ر وونة وةكو اةجبةدياتى ىَل هاتووة كة وةزير ضية و ضى نيةش يان ر ةايسى اةعال ضية لة وةزارةتَيك دا؟ش كة 

ش اــيرت (و  ببون مسببلوت امبباق جملببس الببوزياء)ة دَيينــة ســةر باســى مةســيوليةتةكة و شــةقى دووةمــى بر طةكــ 
وله ختو بس شعب    )ش ضونكة اةوة تةحسيَل حاسرَيةش (شالظبايه لضوا مظضامنا فيه)ثَيويست بةوة ناكات برَيَيى 

تـا ثَيمـان بكرَيـت طوشـراو تـر بَيـت       (  الغيا ه اىل وكيس الوزاية حو املدياء العامني حو م   راه مناسبا للوزاية
ش يـةعنى زؤر نةر ؤينـة نـاو اـةو تةفسـيالت و اةمانـةوةش       (الكيطان  دعس الظفا بيس )دةَلَين  بر طةكةش ضونكة

باسى موستةشار كرا لةر استى دا لة هةندَا وآلتدا بة قانون دةيانةوَا تةحديدا مـةهامى بةلـةديات   / دووةم
دةيـةوَا تةحديـدا    بكةنش وةكو نيزامى اينطرييزا و اةمانةش اَيمة باسى وةزارةت دةكـةينش موشـةري لةمـةدا   

مةهامى وةزارةت بكـاتش بؤيـة دةمانـةوَا كـة مـادام ايتيياهةكـة بـةرةو اةوةيـة تةحديـدا مـةهام بكرَيـتش            
بةر استى اةوةا كة لة ثرؤذةكة هاتووة باشةش بةآلم لةسـةر ذمارةكـةا موناقةشـةا هـةبووة اـةبَى اـةوةمان       
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ة بــووة بــة ضــوار يــان ببــَى بــة ثَيــنج بــة ثَيــى  لــةبري بَيــتش اَيمــة دوو وةزارةمتــان دةمــج كــردووةش اَيســتا كــ 
مـةهام   12مةهامةكة دةبَى موستةشار هةبَيتش بةثَيى مةهامى اـةو وةزارةتـةش يـةعنى اةطـةر مةهامةكـةا      

موستةشـار هـةبَىش ضـونكة اَيمـة هـةر ضـؤنَيك بَيـت دةبَيـت لـة خزمـةتى            12بوواية ض اةشكالَيك هةية بـا  
لةر اسـتى كاتَيـك كـة وةزارةتـى طةشـتوطوزار      / اةمانةدا بـلش سـَييةم   مةوزوعى شارةوانيةكان و طةشتيارا و

الدرا يان وةكو برَيَيى ايرينا كرا و دةمج كرا لةطةَل وةزارةتى شارةوانيةكان غةدرَيك كرا لـة بـوار و لـة كـةرتى     
ةوتن بـة  طةشتيارا لة كوردستاندا لة حاَلَيك دا كوردستان لة بوارا طةشتيارا دا دةتوانَى طةورةترين ثَيشـك 

خؤيةوة ببينَى و بةرنامةا ضةندين ساَلة دابندرَيتش اةطـةر بـَيل جـارَيكى تـر اـةم مةسـةلةا طةشـتيارية        
ببةستينةوة بة مةةوعة مديرياتَيك و هةييةيةكى عامـةا بـؤ دانـةنرَيت اـةوة غـةدرَيكى تـرة لـة بـوارا         

لـةناو وةزارةتـداش ر ةنطـة اـةوة لـة      طةشتيارا دةكرَيتش اةشكالَيك با  كـرا سـةبارةت بـة بـوونى هةييـةتَيك      
وآلتى اَيمة دا مةاريو  نةبَيت شتى واش بةآلم دةبَى ااطادار بل لة هةندَا وآلتدا جارا وا هةية مواةسةساتى 
طةورة طةورة عايدا وةزارةتَيكةش جارا وا هةية هـةيياتَيكى طـةورة عايـدا وةزارةتَيكـةش ر ةنطـة منوونةيـةك       

تــى ثــةروةردة ثَيويســت بكــاتش كــة كارةكــةا فــراوان بــووش مةســةلةن ثــةروةردةا  دةهَينمــةوةش ر ةنطــة وةزارة
هةولَير كة فراوان بوو ناوا بةر َيوبةرايـةتى طشـتى ثـةروةردة بطـؤر َا بيكـات بـة دةزطـاا طشـتى ثـةروةردةش          

ة يةعنى ااستةكةا طةورة بكاتش تةبياةتى كارةكةية كة ناو ديارا دةكا و جؤرا تةشكيالت ديارا دةكاتش و
هيَ تةعاروزَيكى نيةش ضونكة اَيمة خؤمان اةوة دادةنَيل يان ايستالحَيكة بةشةر لةناو خؤياندا ايتيفاقى 
لةسةر دةكةن كة اةمة ناوا هةيية بَيت يان هى ترش موهيس اةوةية كة كارةكة طةورةيةش كارا طةشتيارا و 

اياتمـادا يةكـةمى لـة دةخريـى قـةومى       طةشتوطوزار اَيستا بووة بة سيناةتَيك كـة لـة دنيـا زؤر وآلت هةيـة    
خؤيدا لةسةر طةشـتيارا و اليـةنى سـياحيةش بـا اَيمـة لـةوة زيـاتر غـةدر نةكـةين لـة بـوارا طةشـتيارا لـة              
ــانين دا         ــة زانكؤك ــةت ل ــدةين تةنان ــةوَل ب ــةش ه ــاكةمان هةي ــياحية ض ــوَينة س ــةموو ش ــةم ه ــتان دا ا كوردس

فــةرموواش اَيســتا صــناةتَيكة مةســةلةا ســياحة   طرنطيــةكى زيــاتر بــدةين بــةو ايختساســة وةكــو مامؤســتا 
دا كــة باســى  4و  3صــناةتَيكة و بــا لــةوة زيــاتر غــةدرا ىَل نةكــةينش خــاَلى كؤتــاييس اةوةيــة لــة بر طــةا     

بـؤ اَيمـة تةحديـدا    (  عاونه لدد مب  املبوظفني  )مةكتةبى وةزير و مةكتةبى وةكيل وةزير دةكات و دةَلَيت 
دا سينةيةكى زؤر مةتاتى و الستيكيةش بؤا هةية اةو كةسة دة موةزة  لة نةكةين؟ش ضونكة اةمة لةر استى 

دةورا خؤا كؤبكاتةوةش اا لَيرةدا اايا مةجاىل تياية تةحديدا بكةين يان نا؟ اةوة بؤ ليذنـةا ياسـايى جـَى    
 .سوثا دةهَيرَيسش هيوادارم وةآلمَيكى موقنامان بدةنةوة تا اَيمةش لةسةر اةو اةساسة دةنطى بدةينَىش زؤر 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .رفيق فةرموو.كاك د

 :قادر رفيق صابر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اَيمة ثَيشرت لةم ثةرلةمانةدا كؤمةَلَيك ثرؤذةمان موناقةشة كـردووة و بر يارمـان لةسـةرا داوةش اـةو ثـرؤذة      
َيكهاتةا وةزارةتةكانةوة هةيةش لة هةموو وةزارةتَيك دا اَيمة كؤمةَلَيك كار هةية ياسايةا كة ثةيوةندا بة ث

كة ثةيوةندا بة وةزيرةوة هةية و بـة مـةهامى وةزيـرةوة هةيـةش مةكتةبةكـةاش جَيطرةكـان و تـا دواييـةوة         
لـةو هـةموو   هةيةش اَيمة هةموو جار دَيل موناقةشةا دةكةين و من ثَيمواية لةو ماددانة بؤ اةوةا خؤمان 

لةو هةموو موناقةشـة زيادةيـة و دووبـارة كردنةوةيـة     ( مببورن لةو قسةيةا كة دةيرَيَيس)موناقةشة زيادةية 
بة دوور بطرينش اَيمة لة ثرؤذة قانونَيـك كـة ثةيوةنـدا بـة وةزارةتَيكـةوة هةيـة لـةو شـَيوةيةا كـة ثَيشـرت           

ش بـؤ منوونـة سـةالحيةتى وةزيـرش اَيمـة ثَيشـرت       بر يارمان لةسةرا داوة هةر هةمان شـَيوة دووبـارة بكةينـةوة   
ا اـةم ماددةيـة هـةمووا     5تـا بر طـةا    1موناقةشةمان كردووة لة وةزارةتـةكانى ثَيشـووش لَيـرة لـة بر طـةا      

ــبةت          ــة نيس ــردووة ب ــارا ك ــتانةا دي ــةم ش ــة ا ــة ك ــةمان هةي ــى كرَيَيش ــرت وةك برَيَي ــةش ثَيش ــارة بوونةوةي دووب
َيشنيار دةكةم بؤ اةمةش و بؤ داهـاتووش اَيمـة و ليذنـةا ياسـايى فـؤرمى      وةزارةتةكانةوةش لةبةراةوة من ث

اةو وةزارةتانة يان اةو شَيوةيةا كة ديارا كراوة ثَيشرت بكاتة جَيطرا و لة جَيى اةوانةوة دابندرَيت كة بة 
ةا ثرؤذة ياسا بؤ اَيمة دةهَينـدرَينش خـاَلى دووةمـس كـة دةمـةوَيت قسـةا لةسـةر بكـةم اةوةيـة كـة مةسـةل           

هةييةا طشتى طةشتياريةش ر استيةكةا كوردستان داهاتوويةكى زؤر طرنطـى هةيـة لـة بـوارا طةشـتياريةوةش       
بؤية بة ثريةا يةكةم ر ةنطة اَيمة نـة دةريامـان هةيـة و نـة وآلتَيكـين هاوينـان ثَيداويسـتى طةشـتيارا زؤر         

ةبَيتش بةشـَيكى كـة دةرفـةتى دوور تـر     تَيدا دابل كرابَيتش ر ةنطة ثةيوةندا بة وآلتانى دةوروبةرمانـةوة هـ  
بةرةو وآلتى تريان نةبَيت و بَينة كوردستان وةكو باشوورا عـرياقش مـن ثَيموايـة زؤر بايـةر بـدرَيتش بـةآلم       
بايةخدان بة طةشتيارا بةوة نابَيت اَيمة هةييةتَيك بَيت يان وةزارةتَيـك و بةر َيوةبةراتيـةكى طشـتى بَيـتش     

و تايبةت بة طةشـتياراش بـةآلم شـوَينة طةشـتياريةكانى كوردسـتان بـةالا كةمـةوةش        اَيمة وةزارةتَيكمان هةبو
مةبةستس اةوانةية كة من لة كوردستاندا بينيومة لة ناوضةا سريَيمانى بةر استى لة زبرَيدانَيك بوو تا شوَينى 

و نةبوونى طةشتياراش لةبةراةوة هؤكارا اةساسى شكستى طةشتيارا لة كوردستان نةبوونى ثالنَيكى جدية 
سياسةتَيكى طةشتياريانةيةش يان سياسةتَيك لة بوارا طةشتيارا دا اَيمة شتَيكى لةو جؤرةمان نيةش بؤية من 
ثَيمواية طرن  اةوةية كة حكومةت سياسةتَيكى هةبَيتش وةزارةت سياسةتَيكى هةبَيت كة من لةو كاغةزة دا 

دا لة بوارا طةشتيارا داش بؤية من ترسـى اـةوةم   و لةو ضةند الثةر ةيةا لةبةردةستماية اةو سياسةتةم نة
هةية كة اةو هةييةتة و اةو مديرعامةا كة لَيى دةبَيتةوة ببَيتـة شـوَينَيك ديـارا كردنـى شـوَين بـة ثَيـى        
قانون بؤ هةندَا كة  كة ثَيشرت لة وةزارةت و لةسةر ميالكى وةزارةتى طةشتيارا بوون و اَيسـتا وةزارةتـى   

ى ىَل بكاتش لةبةراةوة بةناوا هةييةتَيكةوة شوَينَيك بؤ اةمانة بدؤزرَيتةوةش من لةطةَل شارةوانى نازانَيت ض
بايةخدامن بة طةشتياراش لةطةَل اةوةم كة ثَيويستة سياسـةتَيكمان هـةبَيت لـةو بـوارةش بـةآلم اـةو هةييةتـة        

ــد        ــة م ــة ك ــارة و مةعريوم ــةوة دي ــةت ا ــةا تايب ــة ثري ــبندرَيت ب ــةر داش ــؤ اةط ــةزياد دةزامن خ ــت ب يرعام نابَي
لةســةروويةوة دةبَيــت بــة ثريــةا تايبــةت بةر َيوبــةرا طشــتية اــةو ر اوَيــذكارة و وةكيــل وةزيــرة يــان وةكيريــى  
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وةزارةتةش بؤية من لةطةَل ثَيشنيارا هاوكارم كاك عمر دام كـة اةمـة بـة هـل دةزانـَى و بـةزيادا دةزانَيـتش        
 .سوثا 

 :ي ثةرلةمانجَيطري سةرؤك/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك صباح فةرموو

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكرا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

عـةدةدا موستةشـارا كـة ثَيـنينش بر ةايـا      / من دوو موالحةزةيةت هةينش يةك 5فةقةرا  3دةربارَا ماددَا 
سـا    15ببَيتـة  سـاَلن بر ةايـا مـن اـةوين زؤرن      02ساَلَيت خزمـةتَى كـة   / من ثَينج زؤرن ببَيتة ضارش دوو

اةوين دطةل هةندَا دا كو اةز تةايـدا ليـذنا شـارةوانى دكـةم كـو       3ل ماددةا  13شتةكى باشةش ل فةقةرا 
ر َي ةبةريةت طشتى هةبن لشوينا هةييَىش ضونكة اةطةر ر َي ةبةريةت طشتى بن دةستَى وان ثرت ديتة طـرتنش  

وان دَيتة ديار كرنش بؤ هةنـدآ وةآلتـَى مـة وآلتـةكى     كةموكاسيةت وان ديار بن لة شول كرنا وان داش ضاالكيا 
طةشتيارا طوزارية ل زاخؤ هةتا خانةقلش لبةر هةندَا ني ـةكا وآلتـَى دنيـايَى اي تمالـة ميزانيـا وان لسـةر       
سياحى بَيتش لبةر هةندآ اةطةر ر َي ةبةريةت طشتى بن بَينة دامةزراندن بر ةايا من ثرت دشـَين دةورا خـؤ   

ةنابى وةزيــرَي شــارةوانيَى دشــَيت كةموكاســيةت وان و ضــاالكيةت وان هةَلســةنطَينينتش بــؤ  ببيــنن و ثــرت جــ
هةندَا بر ةايا من و اةز دبَيذم دروست كرنا ر َي ةبةريةن طشـتى   تشـتةكى بـاش دزامن بـؤ هنـدَا دةسـتَى       

َيـذن وةَلآلهـى   وان ثرت بَيت و اةظَى ر ؤتينا كـو اـةو اي تمالـة طةلـةكى كةموكاسـى هـةبن ثرسـيار بكـةن و ب        
هةييَى موافةقةتى نةكريةش بة  اةطةر ببنة هةيةاةتَيت موسـتةقيل يـان ر َي ةبةريـةت طشـتى بر ةايـا مـن       

 .ثرت دشَيت خزمةتَى بكةن وش سثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك نةر ان فةرموو

 :قادر بةر َيز نةر ان عبداهلل

 .ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

اَيمــة لةبــةردةم دانــانى ياســايةكل بــؤ وةزارةتَيكــى زؤر طــرن ش بــة تايبــةتى لــةر ووا خزمةتطوزاريــةوة بــؤ 
هةموو كوردستان اةوين اةو ياساية كة ياساي وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزارةش اةم وةزارةتة توانايةكى 

كوردستان و بؤ خزمةتطوزارا ثَيشـكةش كـردن و    فراوانى لةبةردةست داية بؤ ااوةدانكردنةوةا ناوضةكانى
ثَيشخستنى لة هةموو بوارةكاندا بة تايبةتى لة سياحةش بؤية من بة طرنطـى دةزامن كـة لـةم وةزارةتـة اَيمـة      

لـة ثرؤذةكـة    10و  11هةموو ناوضةكانى كوردستامنان لةبةرضاو بَيتش بةآلم بةتايبـةتى دَيمـة سـةر خـاَلى     
مديريــة عامانــةا كــة ســةر بــة موحافــةزةكاننش بؤيــة مــن لَيــرة ثَيشــنيار دةكــةم    لــةوَا اامــاذة دراوة بــةو  

ايداراتيشى تَى بكرَيـتش بـةو حوكمـةا اـةوةا كـة اَيسـتا اَيمـة ايـدارامتان هةيـة و لـة هةنـدَا لـة ياسـاكان              
طشـتى   ااماذةمان داوة بة ايداراتش بؤ منوونة ناوضةيةكى وةكو طةرميان كة تـاوةكو اَيسـتا بةر َيوبةراتيـةكى   
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نية و اةو ناوضةية كة ناوضةيةكى زؤر بةرفراوانة و زؤرترين نةهامةتى و وَيرانكارا بةخؤيوة بينيوةش وة 
كةمرتين خزمةتطوزاريشى بـؤ كـراوةش اَيمـة لـةو ضـةند ر ؤذةا ر ابـردوو دا ثَيشـواز ان كـرد لـة ظيسـتي اَلى           

ةكان دةَلَيت طةرميان بَى نازةش لةبةراةوة اةو كةلتورا طةالن لة طةرميانش يةكَيك لة سةماكارةكانى بةرازيريي
بة ضةند شـةو و ر ؤذَيـك تـَى طةيشـت كـة طـةرميان ضـةند كـةم خزمـةتطوزارا ثَيشـكةش كـراوةش بؤيـة مـن              

يشى بـؤ زيـاد   (واتدايات.....(  )املد ر ات العامة للبلدشات  ف  كافاات اتقليم ) 11ثَيشنيار دةكةم ماددةا 
اراتى طةرميان دةسةآلتى ثارَيزطاا ثَى دراوة لةر ووا ياساييةوة و لةر ووا ايداريةوةو بكرَيتش لةبةراةوة ايد

لةر ووا ماىل و سةرفياتيشةوةش بؤية اةوة هةَلدةطرَيت كـة موديريـةتَيكى عـامى هـةبَيت طـةرميانينش بؤيـة       
ايـدارات بكرَيتـةوةش   ثَيشنيار دةكةم ايداراتى بؤ زياد بكرَيتش لة داهاتووش دا ضـةند داواكاريـةك هةيـة كـة     

اــةو ايداراتانــة كــة كرايــةوة ناوضــةكانى تــرين ســوودمةند دةبــن لــةوةش بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم دواا     
يئاسبة البلبد ات فب  مركبز كبس      ) 10موحافةزاتى ايقريـيس ايـداراتى بـؤ زيـاد بكرَيـتش هـةروةها لـة مـاددةا         

 رحسبها فب  كبس كافابة حو     )هـةر لةطـةَلى   ( داياتحملافاات اتقليم وات)ا بؤ زياد بكرَيتش (كافاة واتدايات
 .ش زؤر سوثا (اداية يئيس شلد ة غس   نف ا اص للبلد ة

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .نةسرين خان فةرموو

 :مصطف  بةر َيز نةسرين ةال

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لَيرة كـة باسـى اـةوة دةكـات و     / قسة دةكةمش يةكةم 7و  6و  4و  3ةا ديارة من لةسةر ماددةا سَييةم بر ط
هـةمان شـت    4دةَلَيت نووسينطةا وةزيـر فةرمانبـةرَيك سـةرؤكايةتى دةكـات و بـةر َيوةا دةبـاتش لـة خـاَلى         

ــى       ــةو دوو نووســينطةية باس ــردووة بــؤ ا ــة بامســان ك ــاكانى تــردا ك ــة ثــرؤذة ياس ــةوةش اَيمــة ل تيكــرار بووةت
اةوةندةا من بريم دَيت نةكراوةش سةرؤك كة سةرؤكايةتى كرد بـة تةاكيـد بةر َيوةشـى دةبـاتش     سةرؤكايةتى 

لَيــرة اــةم ســةرؤكايةتى دةكــات و بــةر َيوةا دةبــاتش دةبَيــت يــةكَيكيان بَيــتش يــان ســةرؤكايةتى دةكــات يــان    
ــينةكة و        ــةَل س ــت لةط ــرتة و دةطوجنَي ــات باش ــةر َيوةا دةب ــن ب ــى م ــة ر ةا ــاتش ب ــةر َيوةا دةب ــا  ب ــةوةا ت ةك ا

 8و 7و  6لـة بر طـةا   / سةرؤكايةتىش ضونكة اةمة دةستةيةكى تايبةت نية تا سةرؤكَيكى بؤ دابنَيىش دووةم
كــة باســى ســةرؤكايةتى دةكــات و دةَلَيــت بةر َيوبــةرَيكى طشــتى ســةرؤكايةتى دةكــاتش لةســةرةوة دةَلَيــت           

كايةتى دةكاتش بةر ةاى من لَيرةشدا هةر برَيَى سةرؤكايةتى دةكات و بةر َيوةا دةباتش لة خوارةوة دةَلَيت سةرؤ
بةر َيوبةرَيكى طشتى بةرَيوةا دةباتش يةعنى اةو دووانة يةكَيكيان زيـادة كـة سـةرؤكايةتى كـرد بـة تةاكيـد       
بةر َيوةشــى دةبــاتش كــة بــةر َيوةا بــردش يــةعنى ســةرؤكايةتى اــةو بةشــةش دةكــاتش خــاَلَيكى تــر هةيــة كــة     

م ديارة هةندآ لة هاوكارامن باسى اةوةيان كرد كة دةسـتةيةك دروسـت بكرَيـتش    دةمةوَيت ااماذةا ثَيى بدة
بةر ةاى من اةطةر اةم دةستةية دروست بكرَيتش بةآلم دةسـتةيةكى كـارا نـةبَيت و ضـاالك نـةبَيت نـةبوونى       



 316 

باشــرتة لــةوةا كــة هـــةبَيتش بــةر ةاى مــن اةطـــةر بةر َيوبةريــةتَيكى طشــتى بَيـــت بــؤ طةشــتياراش بـــةآلم          
َيوبةريةتَيك بَيت ايهتمامى ثـَى بـدرَيتش ايمكانيـةت خبرَيتـة بـةردةمى كـارا بـاش خبرَيتـة بـةردةمى و          بةر 

ــةتوانَى           ــت و ن ــتةيةك بَي ــة دةس ــةوةا ك ــرتة ل ــت باش ــةك بَي ــن بةر َيوبةريةتي ــةر ةاى م ــتش ب ــارا بكرَي هاوك
ةكةم بةر استى لـة زؤر  من ثشتيوانى اةو ر ةايةا كاك نةر ان د/ سةرثةرشتى كارةكانى خؤا بكاتش ضوارةم

ثرؤذة ياساكانى ترين دا ااماذةمان بة بوونى ايدارات كردووة و ايدارةا جيامان هةية اَيستاش وةكو اةوةا 
 .كاك نةر ان طوتى اةطةر بكرَيت ايزافةا ايداراتين بكرَيت شتَيكى خرا  نية و زؤر سوثا 

 :نجَيطري سةرؤكي ثةرلةما/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيمواية كةرتى طةشتيارا كةرتَيكى طرنطـة و لـة سـةرةتادا ثشـتيوانى اـةو ثَيناسـة كـورت كـراوةا كـاك          
َيكى صباح دةكةمش جطة لة دةستةواذةيةكى تر كة ثةيوةندا بة اةديانةوة هةبووش كـةرتى طةشـتيارا بـوار   .د

طرنطةش بةآلم ثَيمواية لة كوردستان اَيستا طةشتيارا لةذَير سةرثةرشتى وةزارةت نةماوةش هـةمووا لةاليـةن   
وةبةرهَينانــةوة سةرثةرشــتى دةكرَيــتش اةطــةر اــةم كــةرتى طةشــتيارية لةاليــةن وةزارةتــةوة سةرثةرشــتى    

تَيكى هـةبَيت و ايهتمـامى ثـَى    بكرَيت فاريةن لةطةَل اةو بؤضـوونةا كـاك فرسـت دةمب كـة ثَيويسـتة هةييـة      
بدرَيتش بةآلم اةم هةييةتةا كـة دانـدراوة لَيـرة هةييةتَيكـة نـة اةنـدامانى مةجريسـةكةا ديـارة و ثَيموايـة          
اةسرَيةن هةر طرفت بؤ طةشتيارا دروست دةكاتش ضونكة زؤر ر وون نيـة هةييةتةكـة ضـؤنة و هةيكةلةكـةا     

ايسَيكى بؤدادةندرَي و اةو ر ةايسـةش مديرياتـة عامـةكانى    ضؤنة و ض سةآلحيةتَيكى هةية و بة  تةنها ر ة
برَيَيل مةركةزيةكة لةذَير ايشـرافى دةبـنش يـةعنى ر وونكـارا تيـا نيـةش مـن ثَيموايـة اـةو هةييةتـة طرفتـى            
دةبَيتش بؤية ثشتيوانى مديرياتةكة دةكةم و جةنابى وةزيرين لَيرةية بؤ اةوةا بؤمان ر وون بكاتةوة ضية 

يةا كة وةزارةت دةتوانَى سةرثةرشتى بكاتش لة كوردستان كةمرت دةبينس كة لة ذَيـر دةسـةآلتى   اةم طةشتيار
اةوان دابَيتش لةبةراةوة بةالمةوة طرنطة اةطةر اةم هةييةتة لـة ر وونكردنةوةكـةا جـةنابى وةزيـر بؤمـان      

تَيك دروست بكرَيت دةركةوت كة اةم كةرتة اةهميةتى هةية و كاريطةرا دةبَيت و من لةطةَل اةوةم هةيية
و بريكارَيك سةرثةرشتى بكات و اةو بريكارة تايبةمتةند بَيت بـة اليـةنى طةشـتيارا كـة اةمـة اةهميـةتى       

 .دةبَيت بؤ ايهتمام دامنان بةو بوارة كة بوارَيكى طرنطة وش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ظيان خان فةرموو

 :عبداهلل يان عبدالرحيسبةر َيز ظ

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بة نيسةبةت ماددةا سَييةم من تَيبينيةكس هةية لةسةر بر طةا دوومى بة تايبةتى بريكارا وةزارةتش اَيمة 
بةر استى لة زؤربةا زؤرا وةزارةتةكان كة دوو وةزارةت يةك دةطرَيت بةثَيويستمان زانيوة كة دوو بريكارا 

مـن بـة ثَيويسـتى دةزامن لـة نـاو وةزارةتـى شـارةوانين دا بكرَيـت بـة دوو بريكـار لـة جيـاتى             هةبَيتش بؤية 
هةييةكةش واتة هةييةتةكة نةمَينَىش بةآلم ثاش اةوةش دةسةآلتةكانى واتة دةسةآلتى هةردوو بريكارةكة لـة  

زيـر دةيـدات بـة    ضوارضَيوةا بوارا فةنى و ثسثؤرا خؤياندا ديارا بكرَيتش ضونكة اـةو دةسـةآلتةا كـة وة   
اةوان دةتوانَى بةهـةمان شـَيوة اـةو دةسـةآلتة بـدات بـة بةر َيوةبةريـةتَيكى طشـتىش بؤيـة مـن بـة ثَيويسـتى             

كة با  لـة دانـانى ر اوَيـذكارةكان دةكـاتش هةيكـةىل       5دةزامن دةسةآلتةكة ديارا بكرَيتش بة نيسبةت بر طةا 
ى بــة هــةموو بوارةكــانى ااوةدانكردنــةوة داوةش بــةآلم  وةزارةتــى شــارةوانى لــة دانــانى ر اوَيذكارةكانــدا طرنطــ  

ثَيويستة و بة تايبةتى لة جـَى بـةجَى كردنـى ايشـوكارةكانياندا ثَيويسـتة يةكـةم شـت كـة ثَيويسـتة اـةوان           
بيكةن اةو ماستةرثالنةية كة بـؤ زؤربـةا قـةزاكان و زؤربـةا ثارَيزطاكـان دةرضـووة ثَيويسـتة جـَى بـةجَى          

بةو شَيوةية و يان بةو ميكانيزمةا كة خـؤت دةتـةوَا ايشـةكان يـان ثرؤذةكـان جـَى        بكرَيتش ثاشان تؤ بَيى
بــةجَى بكــةاش ضــونكة زؤربــةا زؤرا قــةزاكان يــان اــةو ثارَيزطايانــةا كــة ماســتةرثالنى بــؤ دةرضــووة كــة   
 بودجةشى بؤ تةرخان كراوةش بةآلم تا اَيستا هةر وةكو خؤا ماوةتةوةش كة تؤ دَييت ثرؤذةيـةك جـَى بـةجىَ   

دةكةا لةوانةية لة ثاشةر ؤذدا طرفتَيكت بؤ دروست بكات كة ر وبةر ووا ضةندان كَيشة ببَيتةوةش ثاشان دواا 
اةوة اةولةويةت لة دانانى ثرؤذةكاندا ثَيويستة اةولةويـةت بـدرَيت بـة هةنـدَا لـةو شـوَينانةا كـة ثَيشـرت         

لةسةر بةر َيوبةرايةتى شـارةوانى بيكـةا   تووشى هةندَا كارةسات بوون و يان هةندَا شت بوونش نةك بَييت 
بة مةرج برَيَيى اةمساَل تةنها دامان نـاوة بـؤ اـاو و ااوةر ؤكـان تـةنها دامـان نـاوة بـؤ شـتَيكش بـؤ منوونـة مـن             
سةردانى زؤربةا شوَينةكامن كردووةش زؤربةا قةزامان هةية كـة تووشـى هـةزار كارةسـاتى بةسـةرداهاتووةش      

ةك دروست بكةن يان نةيانتوانيوة سةنتةرَيك يان ياريطايةك و هيَ شتَيكى بؤ بةآلم نةيان توانيوة باخ ةي
نـةكراوةش لةبةراـةوةا وةزارةتـى شــارةوانى دةَلَيـت اةمسـاَل ســاَلى اـاوةر ؤ بـووة يـان ســاَلى فـالن شـت بــووةش           

بـةا  لةهةمان كاتدا زؤر شوَينى طةشتوطوزار ان هةية كـة دةتـوانرَا سـةدا بـؤ دروسـت بكرَيـت يـان لةزؤر       
بوارةكانى تر ايهتمامى ثَى بدرَيتش بؤية اَيمة اةو ر اوَيذكارانةا كة لَيـرة دانـدراون هيـوادارم بـة ثَيـى اـةو       
ثسثؤريانةا  كة بؤيان داندراوة ثَيويستة اةو ثالنانةا كة ر ووبةر وويان دةبَيتـةوة زؤر بـة باشـى اار اسـتةا     

 .ةكان دةطةر َيتةوة بةردةستى وةزيرش زؤر سوثا وةزيرا بكةنش ضونكة هةموو ر َينمايى و ر اوَيذكاري
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .عةز ة خان فةرموو

 :حسن جنس الدين لايمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ادةرانـة ثَينشـياريان   من ثَيشنيار دةكةم بةر َيوبةراتيةكان لة ثارَيزطاكان و ايدارةا طةرميانين وةكو اةو بر
كرد ايدارةا طةرميانيشى بؤ زياد بكرَيتش ايدارةا بؤ زياد بكرَيتش لةبةراةوةا اَيمـة ايدارةيـةكمان هةيـة    



 318 

اةو هةييةيةا كة داندراوة و دةستةا طشتية بـة   13لة بر طةا  3بةناوا ايدارةا طةرميانةوةش لة ماددةا 
اَيمة وةكو برادةرانى ترين وةكو ظيان خان باسـيان كـردش لـة     ثَيويستى نازامن لةم ياسايةداش لةبةراةوةا كة

هــةموو اــةو ياســايانةا كــة لــة وةزارةتــةكانى تــر دانــدراون دوو وةكيــل وةزيــر هــةبووة كــة ايشــوكارةكانى   
وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزار  من ثَيمواية زؤر قـور  تـرة لـةو وةزارةتانـةا تـر كـة دوو بريكـارا بـؤ         

ن بــة ثَيويســتى دةزامن لَيرةشــدا مـادام هــةموو وةزارةتــةكان دوو بريكــار بــووةش وةزارةتــى  دانـدراوةش بؤيــة مــ 
ــارا وةزارةت      ــة دوو بريك ــة ك ــتى بةوةي ــراوةش ثَيويس ــج ك ــة و دةم ــتوطوزارين دوو وةزارةت ــارةوانى و طةش ش

 .هةبَيتش يةكَيكيان تايبةت بَيت بة طةشتوطوزارش سوثا 
 :طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك شوان فةرموو

 :جالل بةر َيز شوان عبدالكريس

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثشتطريا لة ر اا اةو خوشك و برايانة دةكةم كة دةَلَين ايدارةا بؤ  3لة ماددةا  10و  11دةربارةا خاَلى 
اةطةر وةكو ثارَيزطاش سةير نـةكرَيت  زياد بكرَيتش ضونكة بة فاريى اَيمة اَيستا هةندَا ايدارةمان هةية كة 

سةربةخؤيى خؤيان هةية لـة كـارا ايـدارا و اةومةجاالنـةا تـرش لةبةراـةوة مـن اـةم ثَيشـنيارة ثشـتطريا           
ديارة دوو ر ا هةيـة سـةبارةت بـة مديريـةت     / دةكةم كة ايدارة زياد بكرَيتش اةمة خاَلى يةكةمش خاَلى دووةم

بوونى هةيية دةكةم لةناو ليذنةكـةا خؤمشانـدا اَيمـة بةر اسـتى اـةو       بَيت يان هةيية بَيتش من ثشتطريا لة
موناقةشةيةمان زؤر كـردش مـن لةطـةَل بـوونى هةييـة بـوومش زؤر ناضـمة تةفاسـيرَيةوة لةسـةر اـةوةا كـة بـؤ             
هةيية بَيت باشرتةش لةبةراةوةا هةم ليذنةا ياسايى و هةم بةر َيز وةزيرين و هةم بةشَيكين لة خوشك و 

ثةرلةمانتار ر وونيان كردةوة كة بةر استى طرنطى دان بة سـياحة بـؤ خـؤا ض نةتييةيـةكى اييـابى      برايانى 
دةبَيت لة هةرَيمى كوردستانداش يةك مةسةلة هةية كة با  لةوة دةكرَيت ايـدارةكان قةبـة دةكـرَين يـاخود     

اوة كؤمةَلَيك خةرجى لة وةزيفة دةدؤزرَيتةوةش بةر استى اةوة بؤ خؤا اةمة وةزارةت بووةش وةزارةت كة نةم
كؤَل حكومةت بووةتةوةش اَيمة هةموومان دةزانل وةزارةت هةر لة دانانى ياسايةكةوةو لـة بينايةكـةوةو لـة    
جةنابى وةزير و جَيطرا و مديرا ديوان و اةوانة كؤمةَلَيك وةزيفةن كة لةوانةية لة هةييةيةك دا نةبَيتش 

اَيمة برَيَيل وةَلآل دروست كردنى هةيية سةرلةنوَا جارَيكى ديكة  لةبةراةوةا اةوةمان لة كؤَل دةكاتةوة كة
ثَيويست دةكـات خةرجيـةكى زؤرمـان هـةبَيت و ثارةيـةكى زؤر سـةر  بكـةين و مـوزةفَيكى زؤر دابنـَيل و          
ايختساساتى زؤر دابنَيلش بة تايبةتى اةمة كة بؤ خؤا دةضَيتة نـاو وةزارةتـةوةش كـة لـةناو وةزارةت دابـوو      

ــةَل ــةلةا         كؤم ــة مةس ــةكانش ل ــةلةا خةرجي ــة مةس ــةوة ل ــةوة ا ــةوةش لةبةرا ــؤَل دةبَيت ــة ك ــةرجيمان ل َيك خ
هؤكارةكةشى بةر َيزان زؤريـان بـا  كـردش جطـة لـةوةش بةر اسـتى اةطـةر بـة هةييـة مايـةوة خبرَيتـة ثـَين             

ــةهَين    ــى نـ ــة دةنطـ ــن ثَيموايـ ــةر هةييـــةش مـ ــةش اةطـ ــتنةوةا قانونةكـ ــياغةا دارشـ اش بةر َيوبةريةتـــةكان  سـ
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ايقرتاحةكـةا اــةو بةرَيزانــة ثشــتطريا دةكــةم كــة دةَلــَين دوو وةكيــل وةزيــر هــةبَى و وةكيريــى وةزيرَيكيــان  
 .موختة  بَيت بة بوارا سياحةش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .شريَير خان فةرموو

 :صاحل بةر َيز شريَير حمى الدين

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث

من تَيبينس لةسةر دوو خاَل هةيةش خاَلى دووةم و خاَلى شةشةمش لة خاَلى دووةم باسى دامةزرانـدنى وةكيريـى   
لَيرة وةزارةتى شارةوانى ثَيويستى بة ( حاصل عريى شهادة جاماية اولية اختصاصية)وةزارةت دةكاتش دةَلَيت 

وارةكةش لَيرة كـة طوتـت شـةهادةا جـاماى اـةوةىل      كةسانَيك هةية كة بةر َيوةا ببةن كةوا موختة  بن لة ب
ايختساسىش ايختساسى لة ضى؟ يةعنى دةتوانى ايختساسى كيميا دامبةزرَينىش ايختساسى زمـانى عـةرةبى و   
فةرةنسين دامةزرَينَى و برَييى موختةسة لةو بوارة و كة هيَ عيالقةيةكى بة شارةوانى دا نيةش بؤيـة لَيـرة   

سـياحة بَيـت تـةختيت بَيـت      "شهادة جامعية اولية اعظصا ية ف  جمال )بكرَيتة ثَيس باشة ضاك بكرَيت و 
لـة بر طـةا   / ش دووةم"(يان هةر شتَيك بَيت كة ثةيوةندا بة شارةوانيةوة هةبَيت و سوودا ىَل وةربطريدرَيت

خطببيط د ر ببة العامبة للظ املمد ر ببة العامبة للظخطببيط واملظاشعبة،   )لـة دامةزرانـدنى مديريــةا عامةكـةوةش     6
دةتــوانى اــةوة دةمــج بكرَيــت و بكرَيتــة يــةك مديريــةتش لةبةراــةوةا ر اســتة مديريــةا عامــةا ( العمرانب  

تــةختيتى مةشــاري  تايبةمتةنــدة بــةو وةزارةتــةوةش بــةآلم هــةر دةكرَيــت بكرَيتــة مديريةيــةك تــاباى اــةو    
ق و تـةقريير كـة اَيسـتا    مديريةيةا تةختيت و موتابةعة بَيت بؤ اةوةا بطوجنَيت لةطةَل مةبدةاى تةرشـي 

اَيمة هةوَلى بؤ دةدةين يان ر ةبت بكرَيت بة مديريةا عامةا مةشاري ش بةشَيك تةختيت بَيت و بةشَيكين 
 .مةشاري  بَيتش سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .شريَير خان فةرموو

 :بةر َيز شريَير حممد جنيب

 .ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

تةباـةن اــةم وةزارةتـة لةبةراــةوةا وةزارةتَيكــة كـة ر ةبــةتى بـة هــةموو هاووآلتيانــةوة هةيـة مــن خؤيشــس      
ليذنةكةم و نةدةبوواية موداخةلةم بكردايةش بة  بةر اسـتى طرنطـى دا بـة طةشـتيارا كـة زؤر لـة بـرادةران        

وةزيرةكة بَيت لةوة دةضَيت باشـرت   باسيان كردش من لةطةَل ر ةايةكةا كاك فرسةمتش بةآلم اةطةر دوو وةكيل
بَيت بؤ اةوةا اةوةندة شتةكان هل نةكرَيت كـة دوو وةكيـل وةزيرةكـة اةطـةر بـؤ سـياحة دانـرا اَيمـة لـة          
ثرؤذةيــةكى ترمــان هةيــة بــة نيســبةت ر ؤشــنبريا مــن زؤر لــةالا اَيمــة لــة كوردســتاندا اــةبَى طرنطــى بــة   

بةيةكةوةش نة لَيرة با  كراوة و نـة لـة وةزارةتـى ر ؤشـنبريا      شوَينةوار بدةينش ضونكة لةطةَل سياحة رةبتة
هــةزار شــوَينةوارمان هةيــة و خؤمشــان  3باســكراوةش نــازامن اــةو شــوَينةوارة كــة ضــةند طرنطــة و زيــاتر لــة  
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دةزانل اةو سايةحةا كة دَيـت لـة دةرةوة زؤربـةا بـؤ اـةو شـوَينانةية اةطـةر اـةو شـوَينانة بـةر َيكوثَيكى           
لةاليةن هةردوو الوة خزمةتى اةو خةَلكـة بكـات وةكـو طةشـتيارين هـةم سةرضـاوةيةكى داهـاتى        بثارَيزرَا 

زؤر بــاش دةبَيــت و وةكــو اَيســتا ناكرَيــت كــة زؤر شــوَين هةيــة هــةر ر َيطــةا نيــة بــؤا بــر واتش لةبةراــةوة    
احة طةشـــتوطوزار زؤربـــةا بـــرادةران باســـى اـــةوةمان كـــرد ر ؤَلةكـــةا ضـــاودَيرا بَيـــتش لةبةراـــةوةا ســـي 

ــتش لةبةراــةوةا مؤَلــةتَيك           ــةن دةبَيــت ضــاودَيرا بَي ــاتش بــةآلم ر ؤَلةكــةا فاري ــةرهَينانين ايشــى دةك وةب
ــةردةوام           ــةية  ب ــة مواةسةس ــةردةوام ا ــة ب ــت ب ــتيارا دةبَي ــةكى طةش ــؤ ثرؤذةي ــة ب ــةو كةس ــت ا وةردةطرَي

من هةر وةختى  موتابةعةا بكات بؤ اةوةا خزمةتى خةَلك بكاتش بة نيسبةت مديريةا عامة بؤ مةشاري 
د ر بة العامبة   امل)خؤيشى طومت اةوة زيادةش ضـونكة مةشـاري  هـةر كةسـى خـؤا دةكـاتش اةطـةر بكرَيـت بـة          

بةر استى خةلةلَيكى طـةورة هةيـةش ضـونكة شـوَينَيك نيـة هـيَ       ( للدياسات والظصاميم للمكاي ع اتسرتا يجية
رم لــة وةزارةتــى شــارةوانى اــةو شــوَينة  نةوعــة ضــَيكَيكى اــةو مةشــروعة طةورانــةا تيــا بكرَيتــةوة هيــوادا  

مـةتر ان هةيـةش    122بكرَيتةوةش اَيمة ماستةر ثالمنان هةية كة كة  نازانَى ضَيكى كاتةوةش اَيمـة ر َيطـةا   
 .بةرزة ثردةكامنان هةيةش هيوادارم اةوةش واا ىَل بكرَيتش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ةيان خان فةرمووب
 

 

 :حسن بةر َيز بةيان امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

طوتنَيت من اةغريةبية هاتنة كرنَىش اةذا تةاكيدَا هلةندَا دكةم كو وةختَى وةزارةتـةك هاتـة دةمـج كرنـَى     
ذا دطةل وةزارةتةكا دا طةلةكى طرنطة بريكار هةبينت بؤ وا كةرتَى تايبةت كو طةشـتوطوزارة بر اسـتىش اـة   

دةنطَى خؤ ددةمة دطةل دةنطَى وان بـةر َيزان كـو بـةرا مـن بـةحر كـرا و وجـودا بريكـارَا بـزةرورا اـةز           
دبينسش خاآل دا ر َي ةبةريةت طشـتى لثارَيزطـةها بـؤ طةشـتوطوزار اـةو ذا خاَلـةكا بـاش دزامنش ثشـتةظانيا ل         

و اةوان كـرنش هةروةسـا دطـةل هةنـدآ     بؤضوونا ليذنةيا شارةوانيا دكةمش بؤ وَا دةجمَى و اةو تةرتيباتَيت ك
مستةشـار دوو   5دامة كو سياسةت و بةرنامةَيت هةبن بؤ بوارَا طةشتوطوزار كو طةلةك طرن  دبينسش خاآل 

مودةكـة  ( مدة التقل عن عشرين سنة: ر َيزا دووةم............ فى اعماهلس )خةلةلَيت لوغةويةت تَيدا هةينش 
اـةو ذا خةلةلةكـة ذ مةظـة قـانون بـينت      ....... القانونيـة : اصـات التاليـة  احد االختص)بَيتة تةس يح كرن و 

 .باشرتةش دطةل سوثاسَيت مة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةفرين خان فةرموو

 :حممد بةر َيز بةفرين حسل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .قسةكامن كراش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/بايز امساعيلاةرسةالن .بةر َيز د

 .كاك عمر فةرموو

 :بهْا  الدين بةر َيز عمر عبدالازيز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من ثَينج سةرجنس هةبوو هةر ثَينيى كراش زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك شَيردَل فةرموو

 :حممد سلبةر َيز شَيردَل حت

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من لةبابةتى موستةشارةكان ثشتطريا لة ليذنةا ياسايى دةكةمش ضوار موستةشار بَيـت بةسـة و اـةوانى تـر     
الب َيتش لة مةسةلةا هةيية بةر استى من ثَيمواية هةييةا سياحة مبَينَيتش لةبةراةوةا كة سـَى مديريـةا   

مديريةا عامةية مديريةكى بؤ دابنـدرَيتش مديريـةا عامةكـة رةايسـى      عامة ثَى دةبةسرتَيتةوة و اةو سَى
مواةسةســةكة دةبَيــت دةرةجــةا لــة وةكيــل وةزيــر كــةمرت نــةبَيتش لةبةراــةوةا سةرثةرشــتى لةســةر اــةو   
مديرياتانة بكاتش بؤية اَيمة كة دةَلَيل مواةسةسات نيةش مواةسةسات نيـة ر ةبتـى وةزارةت بَيـتش اَيمـة لـة      

ىل جاماةمان هةية و هةييةمشان هةيةش هةييةكة بة دةرةجةا ر ةايسى جاماةيـةش اـةو اـين و    تةعرييمى عا
كارةكانى خؤا بةر َيوة دةباتش اةوانين اين و كارةكانى خؤيان بةر َيوة دةبةنش اَيمة بةر َيوبةرايةتى طشـتى  

اتش بؤيـة ثـَيس باشـة    شارةوانيمان هةية كة لةطةَل سياحة جودابَيتةوةش هةركةسة ايشى خؤا بـة جـودا دةكـ   
هةييةتةكة مبَينَيت و رةايسى هةييةكةش دةرةجةا لة وةكيريى وةزير كةمرت نـةبَيت كـة سةرثةرشـتى اـةو     

 .مديرية عامانة بكاتش سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .اةظل خان فةرموو

 :بةر َيز اةظل عمر امحد

 .انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

يـان كـردش    10و  11من دةنطس دةخةمة ثاَل دةنطى اةو هةظاآلنةا كة ثَين من قسةيان كـردش باسـى خـاَلى    
كةوا ايداراتين ايزافة بكرَيت لةطةَل ثارَيزطاكانش لةبةراـةوةا اَيمـة اَيسـتا هةرضـةندة بـة فاريـى ايـدارةا        

 13زيـاد بكـةينش سـةبارةت بـة خـاَلى       طةرميانيمان هةيةش بةآلم  اومَيد دةكةين لة ثاشةر ؤذين ايـداراتين 
ديسانةوة منين دةنطس لةطةَل دةنطى اةو هةظاَلة بةر َيزانةا خؤمة كة باسى اةوة دةكةن كة اـةم هةييةتـة   
لَيرةدا وجودا بةر استى تةزارو  دةكات لةطةَل سةآلحيات و كارةكـانى وةكيريـى وةزيـر يـاخود بـةر َيز وةزيـر       

كةوا لَيرةدا اَيمةش ديسانةوة وةكيل وةزيرَيكى تـر دانـَيل بـؤ سـياحةتش     خؤيشىش بؤية من ثَيشنيار دةكةم 
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لةبةراةوةا دةزانل اَيمة وةكيل وةزيرَيك كـة اةطـةر لَيـرة بَيـت دةتـوانل كارةكانيـان تةقسـيس بكـةين لـة          
ةدا وةزارةتش وةكيل وةزيرا شارةوانى هةبَيت لةطةَل وةكيل وةزيرا طةشتوطوزار بؤ اـةوةا كارةكانيـان لَيـر   

 .جياكرَيتةوة لةيةكرتا و ديسانةوة بتوانن بةر َيكوثَيكى كارةكانى خؤيان اةجنام بدةنش زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بَيري ان خان فةرموو

 :سةرهةن  امساعيل حممد بةر َيز بَيري ان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــة بر    ــةم ل ــن داوا دةك ــى        م ــةَل وةزارةت ــةبَيت لةط ــةواو ه ــةكى ت ــر هةماهةنطي ــةركى وةزي ــة ا ــةم ك ــةا يةك ط
تةندروستى و ذينطةش ضونكة يةكَيك لة ااماجنةكانى وةزارةتـى طةشـتوطوزار اةوةيـة كـة دابـل كردنـى يـان        
 اامادةكردنى بارودؤخَيكى طوجناو بؤ ثارَيزطارا كردن لة ذينطةا ثاك و طرنطـى دان بـة سـةوزايى و ناوضـة    

سةوزةكان و باسى اةوةش كراوة كة طرنطى بة ااو و ضارةسةركرنى ااوا ثير بدرَيتش اةوةش دةطةر َيتةوة 
بؤ وةزارةتـى تةندروسـتى كـة اـةوة بكـاتش ر اسـتة هةماهـةنطى هةيـة لـة نَيـوان وةزارةتـةكانش بـة  اةطـةر              

ينطة دةزانَى ناوضةا سـةوز  بنووسرَيت لة ياساكة وةكو اةركَيكة لةسةراش ضونكة وةزارةتى تةندروستى و ذ
لة كوَا بكاتش اةطةر هاتو ناوضةيةك يان ثاركَيكى كردةوة لة مةنتيقةيةكى سـناعى اـةوة مـةعناا اةوةيـة     
خســتية ذينطةيــةكى ثــير و دانيشــتووان دةضــن لــةوَا بةشــدار دةبــنش بؤيــة ثَيويســتة ااطــادارا وةزارةتــى   

يةم ر اوَيذكارانش ر استة زؤر ر اوَيذكار هةيةش بـةآلم بـؤ   تةندروستى و ذينطة بكرَيتةوةش بة نيسبةت بةشى ثَين
مــن مــوهيس نيــة اــةو ر اوَيذكارانــةا كــة هةيــة وةك لــةوةا بــؤ مــن اةوةنــدة موهيمــة ر اوَيــذكارا ذينطــةيى 
هةبَيتش ضونكة ذينطة شارةزاييةكى هةبَيت دةربـارةا اـةو ناوضـة سـةوزانة يـان اـةو شـوَينانةا كـة دابـل          

 .وزارش زؤر سوثا دةكرَيت بؤ طةشتوط
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك ااسؤ فةرموو

 (:ااسؤ)بةر َيز بكر كريس 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــى      ــكيالتى وةزارةت ــة زمنــى تةش ــتى شــوَينةوارمان هــةبووة و ثَيشــرتين ل ــة بةر َيوبةراتيــةكى طش ديــارة اَيم
وةش اَيستا حاَلى حازر بة ثَيى اةو ثرؤذة ياساية لة تةشكيالتى وةزارةت خراوةتة شارةوانى و طةشتوطوزار بو

دةرةوةا تةشــكيالتةكةش اةمــة يــةكش يــةعنى اةمــة ثرســيارَيكة لةبةرضــى وةزارةتــى نــاوبراو خســتوويةتة    
ةا اةطةر اةو ثرؤذة ياساية ثةسةند بكرَيت بة بَى اةوةو بـةو شـكريَ  / دةرةوةا تةشكيالتةكانى خؤا؟ دووةم

اَيستا هاتووة بة بَى بةر َيوبةرايةتى طشتى شوَينةوار يةكةسةرين ديارة قانونةكة نافز مةفاول دةبَيتش اةو 
دةمة وةزعى بةر َيوبةرايةتى طشتى شوَينةوار ض دةبَيت؟ اايا لة مؤَلةق ر اناوةستَى و دةَلَين يـةعنى سـةر بـة    

َيت بة هةييةتَيكى طشتىش يـةعنى هةييـةا طشـتى    كَى دةبَيت؟ طر ان اةطةر فكرةيةكى اةوةش هةبَيت بكر
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ا دةسـتوورا عـرياق ر َيـك دَيتـةوة كـة اـةوة بـة         113ااسارش لَيرةدا ثرسيارَيك هةية اـاخؤ لةطـةَل مـاددةا    
ماددةيةكى تايبةتى لـة دةسـتوور هـاتووة و ااسـارين لةاليـةن سـوَلوتاتى ايتي اديـةوة ايـدارة دةكرَيـت بـة           

و اةقاليسش ديسانةوة اةمـةش بةر اسـتى اةشـكالياتى دةسـتوور ان بـؤ دروسـت        هاريكارا لةطةَل موحافةزات
 .نابَيت يةعنى؟ش سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .هاذة خان فةرموو

 :مصطف  بةر َيز هاذة سرييمان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تَيبينيس لة نيهايةتى بر طةكة هةية كة نووسراوة وةزير  1 ثَيكهاتةكانى وةزارةت و بر طةا 3لة ماددةا 
بؤا هةية هةندآ لـة دةسـةآلتةكانى بـدات بـة بريكـارا وةزارةت يـان بةر َيوبـةرة طشـتيةكان يـان اـةوان لـة            

اةوانـةا شـارةزاييان   )ة مـن ثـَيس باشـة بكرَيـت بـة      (اـةو شـياويان دةزانَيـت   )وةزارةتدا بة شياويان دةزانَيتش 
اـةوةا نووسـينطةا وةزيـر و نووسـينطةا بريكـارا       4و  3ش دةربـارةا بر طـةا   (كاروبـارا وةزارةت  هةية لة

وةزيرش كة فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات و بةر َيوةا دةبات كـة ثريـةا بةرَيوبـةري هـةبَيت و بر وانامـةا      
لةوة طرنطرت ( رايي زانكؤيىبر وانامةا بة)بةرايي زانكؤيى هةبَيتش بةر استى من بة ثَيويستى دةزامن كة اةو 

نية كة شارةزايى هةبَيت لة كاروبارا ايـداراش ضـونكة بةر اسـتى اـةو دوو نووسـينطةية ايشـةكانيان صـر         
ايشى ايداريةش بؤية ثَيويست دةكـات يـةعنى اةطـةر بر وانامـةا زانكؤييشـى نـةبَيتش بر وانامـةا اامادةيشـى         

يدارا بة باشى ناتوانَيت اةو ايدارانة بةر َيوة بباتش بؤية مـن  هةبَيتش بةآلم شارةزايى هةبَيت لة كاروبارا ا
بة ثَيويستى دةزامن كة اةو مةرجة هةبَيت كة شارةزاييةكى باشى هةبَيت لة كاروبارا ايـدارا بـؤ هـةردوو    

من لةطةَل ثشـتطرييس بـؤ ليذنـةا شـارةوانى بـةوةا كـة اـةو ايقرتاحـةا          6نووسينطةكانش دةربارةا بر طةا 
بوويــان واا ىَل بكرَيــتش بــةآلم مــن لةطــةَل اــةوةم كــة لةطــةَل اــةو ر ايــةا شــريَير خــامن كــة باســى   اــةوان كرد

شوَينةوارا كرد كة بةر استى زؤر زؤر طرنطة و لـة كوردسـتان شـوَينةوارا زؤر هةيـةش بؤيـة ثَيويسـتة وةكـو        
 .بةر َيوبةراتيةكى طشتى شوَينةوار لَيرة دامبةزرَاش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ن بايز امساعيلاةرسةال.بةر َيز د

 .امحد فةرموو.كاك د

 :عريي امحد امحد ابراهيس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منين لةطةَل هاور َيكامن هاور ام كة باسيان لة طرنطى و بايةخى طةشتيارا كرد كـة   13سةبارةت بة بر طةا 
را لةر استى دا هةَلدةطرَا كة دةستةيةكى سةربةخؤا هةبَي دووبارةا ناكةمةوةش سةبارةت بة بوارا طةشتيا

ــرة        ــةآلم لَي ــتانش ب ــةرَيمى كوردس ــة ه ــياحة ل ــى س ــتى كردن ــنت و  سةرثةرش ــؤ ر َيكخس ــةبَى ب ــتةيةك ه و دةس
ثرســيارَيك هةيــة كــة بةر اســتى اايــا لــة ناحيــةا قانونيــةوة دةكرَيــت هةييــةتَيك بــة قــانون ر َيــك خبــرَا و   
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ةا قانونَيكى تردا بَيتش كة لَيرة با  لة وةزارةتـى شـارةوانى و طةشـتوطوزارةش اـةو     قانونةكةش لة ضوارضَيو
قانونةش كة بؤ هةييةتةكة لة ضوارضَيوةا اةم قانونة دا دةبَيتش لة ناحيةا قانونيةوة دةكرَا قانونَيك لة 

را طةشـتيارا ثَيويسـتى   زمنى قانونَيكى تردا بَيتش اةطةر نا بةر استى وا دةزامن الر ان لةوة نةبَيت كة بـوا 
بةوة هةية كة هةييةتَيك هةبَى و دةستةيةك هةبَى سةرثةرشتى بكاتش لةبةراـةوةا كـة بـوارَيكى طرنطـة و     
لة موناسةبةكاندا بة تايبةتى لة بؤنة طشتيةكاندا دةبينل كة طةشتيارَيكى زؤر ر وو لة هـةرَيمى كوردسـتان   

وةا ر َيكخسـتنيان ثَيويسـتى بـة طرنطـى ثَيـدانى زيـاتر هةيـةش        دةكات كة شوَينيان نابَيتةوة لة فندقةكانش شَي
سةبارةت  بة شوَينةوارين كة شريَير خان وكـاك ااسـؤ اامـةذةيان ثَيـى دا بةر اسـتى ديـار نيـة نـة لـة ثـرؤذة           
ياساا وةزارةتى شارةوانى و نة لة ثـرؤذة ياسـاي وةزارةتـى ر ؤشـنبريين الم وايـة لـة هي ـيان اامـاذةا ثَيـى          

اايا بةر َيوبةراتيةكة بَيت ياخود دةبَيتة دةستةيةكى سةربةخؤش تا اَيسـتا بـة موعةلـةقى ماوةتـةوة     نةدراوةش 
ــنبريا و       ــو ليذنــةا ثةيوةنديــةكان و ر ؤش ــتووين وةك ــة دانيش ــةوةا اَيمــة لةطــةَل اــةو بةر َيوبةراتي ــو ا وةك

م تـا اَيسـتا بـة موعةلـةقى     ر اطةياندن و شوَينةوارش اةوانـة داوا دةكـةن كـة هةييـةتَيكى سـةربةخؤ بـنش بـةآل       
ماونةتةوة لة نَيوان وةزارةتى شارةوانى و وةزارةتى ر ؤشنبرياش من ثرسيارم لة جةنابى وةزير هةيـة كـة لـة    
ثرؤذة ياساي خؤياندا دايان نةناوة اايا اةوان ر ةايان لةسةر اةوةية كة ااسار يان شوَينةوار سـةربةخؤ بَيـت   

نةوَا سةر بـة وةزارةتـى ر ؤشـنبريا بَيـتش بؤيـة لـة ثرؤذةكـةا خؤيـان         و هةييةتَيكى سةربةخؤ بَى يان دةيا
 .دةريان خستووة وش زؤرسوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .النة خان فةرموو

 :بةر َيز النة امحد حممود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
مب  يلبة   يكـون عـددهس  ـر مستشـارين     : تشـارون املس)كـة نووسـراوة    5بر طـةا   3بة نيسـبةت مـاددةا   

ش بة ر ةاى من ثَيويسـت ناكـات بنووسـرَيت مودةكـةاش     (م  ذوى ا ربة واتعظصاصوالكهادة اجلامعية حتولية 
التقـل عـن   )يةعنى اةوةا بؤ نةنووسرَاش ضونكة اـةوة ر َينمـايي تايبـةتى خـؤا هةيـة كـة لَيـرة نووسـراوة         

بة نيسـبةت مستةشـارينةكانش بـة ر ةاـى مـن ثَيويسـت ناكـات لـةو ياسـاية اـةو           ش ر َينمايي هةية (عشرين سنة
 5بـة نيسـبةت موستةشـارةكان كـة      5فةقةرةية بنووسرَيتش بة نيسبةت خاَلَيكى تر هةيـة هـةر لـة بر طـةا     

ثَينج موستةشار دانراوةش هةروةها منـين لةطـةَل ر ةاـى بَيري ـان خـامن كـة موستةشـارَيك هـةبَيت لـةبوارا          
 .ااماذةا ثَيدراوةش زؤر سوثا  3لةو ياساية لة بر طةا  0بؤ ثاراستنى ذينطةش ضونكة لة ماددةا  ذينطة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك فرست سكرتَيرا ثةرلةمان ضةند ر وونكردنةوةيةكى هةيةش  فةرموو

 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .ةر َيز سةرؤكى ثةرلةمانب
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اي ساسَيك ثةيـدا بـووة كـو خوشـكان و بـرادةران ثَيويسـتيان بـة هةنـدَيك ر وونكردنـةوة هةيـةش مـةوزوعى            
هةييةا تَيدا بووش  1220هةيية شتَيكى تازة نيةش قانونى اةوةَل بؤ وةزارةتى بةلةديات دةرضووة هى ساَلى 

ةمة ناحيةا عريمى قانونى ايدارا هيَ اةشكالَيك ايسارة اةوة لة ناحيةيةكش لة ناحيةيةكى تر كة هى دوو
نابَيتش هةيية زمنى وةزارةت بَيت يان خارجى وةزارت بَيتش موهيس وةزير ايشرافى لةسةر دةكاتش هةييةش 
ــَيوةيةكة لــة شــَيوةكانى ايــدارةا           ــةزا ايــداراش المةركــةزا ايــدارا ش ــة لــة تةشــكيالتى المةرك جوزاَيك

سى اةو هةييةيـة بـة تـةنها بر يـار نـاداتش وةزيـر بـة خـؤا بـة تـةنيا بر يـار نـاداتش             د وقراتىش ضونكو ر ةاي
هةييةكة دةيداتش هةييةكةش نابَيتة عةرقةلة لةر َيطةا موديرياتى عامش ضونكو هةيية بـةخؤا لـة ض ثَيـك    
 دَيت لة مةةوعةا مديرياتى عام ثَيـك دَيـتش لـة مةةوعـةا مـدير عامـةكان ثَيـك دَيـت زاايـدةن ضـةند          

موستةشارَيك يان ضةند خةبريَيكش فةرقةكةا لةطةَل موديريةا عام ضـية؟ كـة مديريـةا عـام بَيـت بر يـار       
بر يارا وةزيرة و كة  بةشدارا تَيدا ناكاتش دوور نية ر ةاى ضةند كةسَيك وةربطريدرَيتش بة  مولزةم نية 

اسـتة خـازعى تةسـديقى وةزيـرةش بـةآلم      بة ر ةاى اةوانش بةآلم اةطةر هةيية بَيتش بر يار بر يارا هةييةيـةش ر  
كـة  بر يارَيكيـان داوة و بـَى سـةبة       7كـة  يـان    6اةوين بة نةزةرا اياتبار وةردةطريدرَيت كة ببينى 

نايةت ر ةفزا بر يار يان تةوسيةا اةوان بكاتش اةوة فةرقةكةيـةش وةكـى تـر هةييةتةكـة مةجريسـى ايـدارةا       
بـةتى خـؤا دةبَيـت و شةخسـيةتى مةعنـةوا خـؤا دةبَيـتش دةتـوانَى         دةبَيت بؤ بر يار دان و ميزانيةكى تاي

موَلك بكر َيت و موَلك بفرؤشَيت بةناوا خؤيشى تةسييل بكـاتش بـةآلم اةطـةر موديريـةتى عـام بَيـت اـةوة        
ناتوانَيت بكاتش سبةا اوتَيريَيكى سياحيان دروست كرد بـةناوا وةزارةت تةسـييل دةبَيـتش بـةناوا مـديرةا      

بَيتش ايدارة كردن و ثَيشخستنى مةنتيقةكانى سياحى هةمووا بة بر يار و ديراسةت دةبَيت عام تةسييل نا
لة مةجريسى ايدارةا هةييةش نةكو مدير عامَيك بَيت تةسةرو  بكاتش اةطةر مدير عام بَيـت دةتوانَيـت بـة    

قول نيـة اَيمـة   تةنيا اين و كارا خؤا بكات يان قةرارا نيهااى بة دةست وةزير دةبَيتش بةر ةاى مـن مـةع  
وةزارةتَيكمان هةبَيت بَيل ب ووكى بكةينـةوةو بيكةينـة هةييـةش اـةوة لـة ناحيةيـةكش لـة ناحيةيـةكى تـر          
وةزارةتى شارةوانى مةةوعةا مديرياتى عامنش بؤ لة هةموو مديرياتى عام بة  ناوا سياحة ب َيتة نـاو  

كةين وةزارةتـى بةلـةديات و سـياحةيةش باشـة     عينوان و تايترَيى وةزارةتش ااخر اةوةش موهيمةش كة تةماشا ب
بؤ نابَيتة وةزارةتى بةلةديات و ااو و سياحة و شتةكانى ترش لةبةراةوة بةر ةاى من وةلةو خوشـك و برايـان   
هةموويان اازادن بؤ ر ةاى و بؤ بؤضوونةكانى خؤيان و تةسويتى خؤيانش بةآلم اةو شتة بـة نـةزةر اياتبـار    

 .و شتى تر نيةش زؤر سوثا  وةربطرن لة ناحيةا عيريمى
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ذمارةيةك لة ثةرلةمانتارة بةر َيزةكان ضةند خاَلَيكيان با  كرد كة ثَيويستة جةنابى وةزير يان تةوزحييان 
ديريـةتش مديريـةتَيك بـؤ    بداتَى يان بزانَى ر اا ضـية؟ لةوانـة دوو وةكيريـى وةزيـر و وةزارةتش هةييـة يـان م      

ايدارات ايزافة بكرَيتش مديريةتى شـوَينةوار كـة تَييـدا نيـةش موستةشـارةكانش ضـوار يـان ثَيـنج بـن؟ تكايـة           
 .بزانل ر ةاى وةزير لةو بارةيةوة ضةي؟ فةرموو
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 :بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  بؤ هةموو اةندامانى ثةرلةمانش بؤ هةموو اةو تَيبينيانـةا  زؤر سوثا  بؤ سةرؤكى ثةرلةمانش زؤر سوثا
كة اَيستا باسيان كردش بةر استى اةوةا كـة اَيسـتا جـةنابت سـواالةكانتان لـة ضـةند بابـةتَيك دانـاش اةوةشـى          
يةكَيك لةوانةيـة كـة شـوَينةوار بؤضـى لةطـةَل اـةو ياسـاي وةزارةتـى اَيمـة دانيـة؟ قـةرار هـةبوو شـوَينةوار              

بَيتش اةو هةييةية دةبَيتة سةر بة اةجنومةنى وةزيرانش هةيكةلةكةشى بؤ داندراوة بة  هَيشتا  هةييةيةك
اةجنومةنى وةزيران بؤ ثةرلـةمانى نـةناردووةش اـةوة دةتـوامن بـةو شـَيوةية وةآلمـى اـةو خوشـك و برايانـة           

طرنطـة بـؤ وآلتـى اَيمـة      بدةمةوة كة هةيية كة شوَينةوار دةبَيتة هةييةيةك لةبةر اةوةا كة شوَينةوار زؤر
كة تـا اَيسـتا اةهميـةتى ثـَى نـةدراوةش لـةذَير دةسـةآلتى شـارةوانى و طةشـتوطوزار بَيـت بةر اسـتى تـةهمين             
دةكرَيتش لةبةراةوة واا ىَل كـرا كـة اـةو شـوَينةوارة ببَيتـة هةييةيـةك و هةييـةش طرنطـى خـؤا دةبَيـت و           

ةت اـةوةا كـة بـؤ ضـى مـةربوت نيـة بـة وةزارةتـى         بتوانَيت بة اةركى سةر شانى خؤا هةستَيتش بـة نيسـب  
ر ؤشنبريين؟ ضونكة يان بة وةزارةتى ر ؤشـنبريا بَيـت يـان بـة وةزارةتـى شـارةوانى و طةشـتوطوزار دةبَيـتش         
هةردوو اةو بؤضوونةيان هةيـة كـة وةزارةتـى ر ؤشـنبريا و وةرزش و الوان اـةوانين اـةرك و ايشـيان زؤر        

كـةا هةسـنتش هـةروةها وةزارةتـى شـارةوانى طةشـتوطوزارينش بـة نيسـبةت         زؤرة لةوانةية نةتوانن بـةو اةر 
ذمـارةا ر اوَيــذكارانش اَيمـة ر اوَيــذكارَيكى زؤرمـان هةيــة لـة ثــاش دةمـج بــوونى هـةردوو وةزارةت كــة اَيســتا       

يـان   8 نر اوَيذكارنش هةندَيكيان وا لة اةوةا تةقاعودين و اةوانةا تـر تةقريبـة   12ـ2ذمارةيان تةقريبةن 
ماونةوةش بة ثَيى تةخةسوساتش اَيمة بة اةوةمان زانى كة بةو تةخةسوساتةا كـة اَيسـتا لَيـرة ااماذةمـان      2

ثَيى كـردووة دةتـوانل اـةو ر اوَيذكارانـةمان هـةبَيت كـة يارمـةتى وةزارةت بـدات بةشـَيوةيةكى تايبـةت كـة            
ذنــةا ياســايى ثةرلــةمان   هــةموو اــةو بوارانــة دةطرَيتــةوةو لــةذَير تةخةسوســى خؤيــانش بــة  لَيــرة لي        

بؤضــوونَيكى تريــان هــةبوو بــؤ اــةوةا كــة تــةعاروز نــةكات لةطــةَل ياســاي وةزارةتــةكانى تــرين كــة ضــوار   
ر اوَيذكاريان دانـا و منـين موافةقـةمت كـرد لةسـةر اـةوةا كـة ضـوار ر اوَيـذكار بَيـت و اَيمـة دةتـوانل اـةو              

وة هةتا تةقاعود دةبن يان نةقريى جَيطةيةك دةبـنش بـة    ر اوَيذكارانةا كة اَيستا هةن لة وةزارةت دةمَينَينة
ميالكيان نابَيت بؤ ر اوَيذكارا نوَاش بـة نيسـبةت هةييـة بَيـت يـان مديريـةا عامـة بَيـتش بةر اسـتى هـةموو           
باسى اةوةيان كرد بؤ هةيية ض طرنطيةكى هةية كة هةيية بَيـتش مـن بـؤ خـؤم وةكـو شةخسـى خـؤم زيـاتر         

ةيية بَيتش ضونكة طرنطيةكى خا  دةدرَيتة طةشتوطوزار كة تا اَيستا لة هـةرَيمى  بؤضوومن بؤ اةوةية كة ه
كوردستان هيَ ايهتمامَيك نةدراوة بة طةشتوطوزار  بةو شَيوةيةا كة دةبوواية بيدرابيتَىش ض لةو وةختـةا  

نل و بيكةينة كة وةزارةت بووة و ض لةو وةختةا كة ثَين تر هةيية بووةش اَيستا اَيمة بَيل اةوةا دابةزَي
موديريــةتَيك و مديريــةا عامــة كــة لــةو ااســتةا بةر اســتى ايهتمــامى ثــَى نادرَيــتش وآلتــى اَيمــة وآلتَيكــة    
دةوَلةمةندة لة سروشتى زؤر جوانش دةوَلةمةندة لة شوَينةوارا و شـوَينى طةشـتيارا زؤر بـاش كـة بتـوانل      

بـؤ اةمـةش باسـى ماسـتةرثالن كـرا لَيـرةش اَيمـة         اَيمة واا ىَل بكةين بة شـَيوةيةك ثَيشـى خبـةينش بةر اسـتى    
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ماســتةرثالنى نــة بــة  شاروشارؤضــكةكامنان لــةذَير تةنــدةرا اَيــوة ديراســةتةش بــةَلكو ماســتةر ثالنــى           
طةشتوطوزار و شوَينةوارين اَيستا لةذَير تةندةرَيكةش كة اَيمة بتوانل بة شَيوةيةكى زؤر مةدرو  بتـوانل  

مـان بتـوانل ديراسـةت بكـةين و لةسـةر اـةو اةساسـةا بتـوانل شـوَينةكانى          شوَينةكانى طةشتوطوزارا خؤ
طةشتوطوزار مةشارياى بؤ دابنَيلش لةبةراةوة اةطـةر اَيمـة موديريـاتى عامـة دابنـَيل كـة لَيـرة ثَيشـنيارا         
ليذنــةا شــارةوانية و باســى كــردووةش كــة اةطــةر مديريــةا عامــة بَيــت و اــةو موديريــةا عامةيــة لةطــةَل    

ياتى عامةكانى تر كَى دةتوانَيـت ر ةايسـيان بَيـتش ضـونكة هـةموويان يـةك ثريـةيان هةيـةش موديريـةا          مودير
عامة لة هةولَير بَيت لة موحافةزةكانين بَيتش لَيرة لةبـةر هةنـدَا دةبـَى ثريـةيان زيـاتر بَيـتش مـن قةسـدم         

عامَيك ببَيتة سةرؤكى هةييـةش  اةوة نية كة هةيية كة ثريةا تايبةتة ايريال وةكيل وةزير بَيتش بةَلكو مودير 
بةَلكو وةكيل وةزير بَيت يان ر اوَيذكارَيك بَيـت دةتوانَيـت سـةرؤكى اـةو هةييةيـة بَيـتش لَيـرة لةبةرهةنـدَا         
هةيية كة اةو طرنطيةا كة دةمانةوَا بيدةينَى كة فةرقَيكى هةبَيت لةطةَل موديريةا عامةكانى لة هةموو 

ندَيك لة خوشك و برايان باسى اةوةيان كـرد كـة لـة ايـدارةا طـةرميان      شارةكان هةيةش لةطةَل اةوةا كة هة
اَيمة بتوانل موديريةيةكى عامة لةوَا دابنَيلش من هيَ ايارتازم نيـة لةسـةر هةنـدآش بةر اسـتى ايـدارةا      
طةرميانش ايدارةيةكى زؤر طةورةية دةتوانَيت وةكو موحافةزةيةك كة اَيستا حيسـابى بـؤ دةكرَيـت عةينـةن     

ير عامةكانين هةر لةوَا بَيتش لةبةرهةندآ من زؤر مـوافقس لةطـةَل اـةو خوشـك و برايانـةا كـة اـةو        مود
تَيبينيايانةيان هةبوو كة بتوانل لة ياساي وةزارةتى خؤماندا بطوجنَينلش بة نيسبةت وةكيل وةزير اةطـةر  

يــةك بَيــتش لةبةراــةوةا  دوو بَيــت يــان يــةك بَيــتش لَيــرة اَيمــة باســى اــةوةمان كــردووة كــة وةكيــل وةزيــر 
وةزارةتــى شــارةوانى و طةشــتوطوزار وةزارةتَيكــى زؤر تةخةسوســية و فراوانــةش اةطــةر اَيمــة مبانــةوَا دةبــَى  
وةكيل وةزيرَيك بؤ فةنى دابنَيل و وةكيـل وةزيرَيـك بـؤ كـارطري ا دابنـَيل و وةكيـل وةزيرَيـك بـؤ سـياحة          

بؤ وةزارةتـى شـارةوانى و طةشـتوطوزار دةبَيـتش لةبـةر هةنـدَا       دابنَيلش يةعنى دةبَيتة سَى وةكيل وةزير لة 
يةك وةكيل وةزير وابزامن كافى بَيت اةوةا تر بة هةيية دةتوانل حةىل بكةينش اَيستا كة موديريةا عامة 
نةما بةر استى هةتا اَيستا حةليشمان كردووة و طريوطرفتمان نةبووة لةوةش بـة  لـةبؤ اـةوةا كـة يارمـةتى      

نش وةكيل وةزيرَيك هةبَيت كة تةخةسوسى هـةبَيت ض لـة ايـدارة ض لـة فـةنياتش اـةوة بؤضـوونى        وةزير بدة
 .وةزارةتى شارةوانى و طةشتوطوزارةش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اواا شتَيكى تريان كردووة لةبةراةوةا ر ايةكان جياوازنش ذماريةك داواا شتَيكيان كردووةو ذمارةيةكى تر د
كة ثَي ةوانةا اةو شتة داوادكةنش ديارة مةسةلةكان هةر خؤتان دةيكةنش بؤية اَيمـة هةنـدَيكيان دةخةينـة    
تةسويتةوةش يةكَيك لةوانة اايا سياحة هةيية بَيت يان مديريةت بَي؟ جارا يةكةم لة ثرؤذةكـة كـة هـاتووة    

نــة تةســويت كــَى دةَلــَى مديريــةت بَيــت؟ نيزاميــة؟ كــاك عمــر  دةَلَيــت هةييــةش  اَيســتا مديريةتةكــة دةخةي
 .فةرموو

 :بةر َيز عمر هةورامى
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةو ثَيشنيارةا كـة هـةبوو وة اـةوةين لـة ر اثـؤرتى ليذنـةا شـارةوانى هـاتووة بةر َيوبةرايةتيـة طشـتيةكان           
لةناو وةزارةتةكةش نةخَير هى سـَى ثارَيزطاكـة و   مةبةستيان اةوة نية تةنها يةك بةر َيوبةرايةتى طشتى بَيت 

اَيستاش اةطةر ايزافةا اةو ايدارةية بكةين اةو كات ايشرا  دةكـةا لةاليـةن وةزارةتش اـةو كـات وةكيريـى      
 .وةزارةت دةيكاتش تةوةجوهةكة بةو شكريةيةش زؤر سوثا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .رمووكاك ةال فة

 :اشراييم ايد ةايربةر َيز ةال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

املد ر ات العامة للسبياغة  )لةناو جةرطى وةزارةتش ناش ( املد ر ة العامة للسياغة)عةفو مةبةستمان اةوة نيةش
يــةعنى هــةر ســَى ثارَيزطــاش نــةك مديريــةا تــةنها وةك مديريــةا شــيونى قــانونىش   ،(فبب  كافاببات اتقلببيم

 .ةستمان اةوة نيةمةب
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اـةا موحافـةزةكان دةبـن بـة ضـى؟ مـديرياتى عامـة دةبَيـت لـة          ( املـديريات الاامـة  )ثرسيارَيك كـة دةَلَيـت    
 .كاك ةال فةرموو. ثايتةخت دانيشَىش مةسيوىل اةو موديرياتانةش

 :ابراهيس امحد ةايربةر َيز ةال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

املد ر ة العامة للرتشية ف  كافاة )نة مةرجة كو مةبةست مديريةا عامة هةمووا لةناو ثايتةخت بن ناش 
 .مةبةستمان اةوة نية(  ..........ديوك، املد ر ة العامة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ة لةسةر اةوة؟ كاك مسري فةرمووجةنابى وةزير ر ةايت هةي

 (:وةزيرا شارةوانى)بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من دووثاتى دةكةمةوة لةسةر اةوةا كة هةيية بَيت و مديريةا عامة نةبَيت
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك شَيروان فةرموو

 :شَيروان ناصح حةيدةرا بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تةوزحيَيكس با بة شكريَيكى تر تةوزيح نةكرَيتش بةر َيزانى ليذنةا شارةوانى مةبةسـتيان اةوةيـة سـياحة    
مديرياتى عامى هةبَيت لة موحافةزةكانش اةو موديرياتى عامةية ر استةوخؤ ر ةبتيان بة وةزارةتـةوة هـةبَى   
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هةييـةوة ر ةبتيـان بـة وةزارةت هـةبَيتش كةواتـة مةبةسـتيان لـة الدانـى هةييةيـة بـؤ اــةوةا           نـةك لـةر َيطاا   
مـن يـةك   / ر استةوخؤ و موباشر بَيتش كةواتة موقتةرةحةكة ر استة هةيية هةبَى يان نةبَىش اةمة يةكش دوو

ــةوة       ــارةتيان ب ــةمان ايش ــدامانى ثةرل ــةر َيزانى اةن ــة ب ــدَا ل ــةر َيزانش هةن ــةش ب ــةوزحيس هةي ــل   ت ــة وةكي دا ك
وةزارةتَيك هةبَيت بؤ سياحةش باشة من دةثرسس وةكيل وةزارةت لة هةموو هةياكريى وةزارةت هيَ دةسةآلتى 
نيةش غةيرا اةو دةسةآلتةا كة وةزير دةيداتَىش باشة اةوة باشرتة يان مـن هةييـةتَيكس هـةبَيت شةخسـيةا     

يدارا بدةمَىش بر َيك سةربةخؤييةكى هةبَيت بة مةعنةويةا بدةمَى و ايستقالىل ماىل بدةمَى و ايستقالىل ا
واستةا اةو مةجريسى ايدارةيةش باشة اةم سيستةمة المةركةزية باشة يان تةنها برَيَيل وةكيل وةزيرَيـك بـؤ   

 .سياحة هةبَيتش بةآلم هيَ دةسةآلتى نةبَيتش اةمة تةنها بؤ ر وون كردنةوةية و زؤر سوثا 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اةو مةسةلةية موناقةشةا زؤر لةسةر كرا اَيسـتا دةخةينـة دةنطدانـةوةش كـَى دةَلـَى هةييـة هـةبَيت دةسـتى         
بةرز بكاتةوة تكاية؟ كَى دةَلَى هةيية نةبَيت؟ بة اةقةليةت ثةسةند كرا و بوو بـة هةييـةش خـاَلَيكى تـر كـة      

رةكانش مديريةتَيكى عام هةبَيت بؤ ايدارةا طـةرميانش كـَى لةطـةَل    باسى لَيوة كرا موديريةت هةبَيت بؤ ايدا
كة  دذة اةوين ر ؤيشتش بـا  لـةوة كـرا ضـةند وةكيـل وةزارةت       1اةوةية دةست بةرز بكاتةوة؟ كَى دذة؟ 

هةبَيت؟ كَى لةطةَل اةوةية دوو وةكيل وةزارةت هةبَيت دةستى بةرز بكاتةوة تكاية؟ كَى دةَلـَى يـةك وةكيـل    
 .كاك شَيردَل فةرموو........ ت هةبَيت؟ تةواوش تكاية ليذنةا ياسايى بر ؤنة سةروةزارة

 :حممد بةر َيز شَيردَل حتسل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .موستةشارةكان ماون ضوار بَيت يان ثَينج؟
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

لةطــةَل ضــوار موستةشــارم و لةطــةَل ليذنــةا ياســايىش باشــة اــةوين   ر وونــى كــردةوة جــةنابى وةزيــر طــوتى
دةخةينة دةنطدانةوةش ضونكة لة ياسايةكة ثَينج هاتووةش كَى لةطةَل اةوةية ضوار موستةشار هـةبَيت دةسـت   

 .بةرز بكاتةوة؟ كَى دذة؟ تةواو بة تَيكر اا دةن ش كاك شَيروان فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرا

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

اةطةر تةماشاا ماددةكة بكةين دةبينل هةمووا ثةيوةنـدا بـة تةشـكيالتى وةزارةت هةيـةش وة لـة هـةمان       
كاتدا هةييةا سياحة دةنطـى وةرطـرتش بـؤ تايبةمتةنـدا اـةم دةزطايـة اَيمـة ثَيمـان باشـة هةييـةا سـياحة            

ةرةيـةك دا بَيـتش اةمـة يـةكش مةسـةلةا      ببَيتـة ماددةيـةكى موسـتةقيل لـة زمنـى تةشـكيالتش نـةك لـة فةق        
موديريــاتى عامةكــةش جيــا بكرَيتــةوة و لةطــةَل اــةو شــةرحة زيــادة نــل كــة بــةر َيزانى ليذنــةا شــارةوانى  
ايشارةتيان ثَييداش بؤ اةوةا ر َيكى خبةين بةر استى اَيمة تةبياية سياغةا اـةم ماددةيـةا بكةينـةوةش بـةآلم     

نــدا بــدةينَى و ثاشــان موستةشــارةكان بــة ماددةيــةكى موســتةقيل   بــة نيســبةت هةييــةا ســياحة تايبةمتة 
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بيهَينينة خوارَاش دواتر مودير عامةكان دَينة خوارَا و دواتر مةجريسى ايستشارا وةزارةت دَيتة خوارَاش بؤ 
 .اةوةا تةكاموىل تةشكيريةكة بكات بةشَيوةيةكى هةرةمىش زؤر سوثا 

 :ةرؤكي ثةرلةمانجَيطري س/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ــايى        ــةا ياس ــاك ليذن ــةوةش ك ــةنزيس بكةين ــياغةكةا ت ــر س ــةين و دوات ــةر بك ــويتى لةس ــوانل تةس ــة دةت اَيم
 .شتةكانتان خبوَيننةوةش كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيسـتا   4كـردش ذمارةكـةا دةبَيتـة مـاددة      اَيمة سياغةيةكمان اامادة كردووة كة تازة كاك شـَيروان تـةوزحيى  
 :دةخيوَينمةوة

 
اهليفة العامة للسياغة  ر بط شبالوزاية وهلبا شخصبية معنو بة واسبظقالل مبال  وادايد و رحسبها         :املادة الراشعة

موظف شديجة عا ة غا بس للب  شبهادة جامعيبة اوليبة ومب  ذود ا بربة واتعظصباص يف جمبال السبياغة           
 :و ظ ون م 

 رحسه موظف شديجبة مبد ر غا بس للب  شبهادة جامعيبة اوليبة و عاونبه لبدد مب            : يئيس اهليفة م ظ  -1
 .املوظفني

و برحسس كبس منهبا موظبف     (: كرميبان )املد ر ة العامة للسياغة يف كس كافاة م  كافاات اتقليم واداية  -0
 .جمال السياغةشديجة مد ر لاق غا س لل  شهادة جامعية اولية وم  ذود ا ربة واتعظصاص يف 

 .وحيدد مهامهم و ك يال ه  شالنااق: جملس اداية اهليفة -3
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ر ؤذان فةرموو.بة كورديةكةا بيخوَيننةوةش د

 :ر ؤذان عبدالقادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :تة ماددةيةكى سةربةخؤ و تايبةت بة دةستةا طشتى طةشتوطوزاردةقة عةرةبيةكةم لةبةردةستة كة دةبَي
دةستةا طشتى طةشتوطوزار بة وةزارةتةوة دةلكَينـدرَيت و كةسـايةتى مةعنـةوا دةبـَى و لـةر ووا دارايـي و       
اابوورا كـارطَير ا سـةربةخؤ دةبَيـتش فةرمانبـةرَيك بـة ثريـةا تايبـةت سـةرؤكايةتى دةكـات كـة بر وانامـةا            

 :يى هةبَى و خاوةن شارةزاو ثسثؤر بَى لةبوارا طةشتوطوزار و لةمانةا خوارةوة ثَيك دَيتزانكؤيى بةرا
فةرمانبــةرَيك ســةرؤكايةتى دةكــات بــة ثريــةا بةر َيوبــةر كــة بر وانامــةا  : ـــ نووســينطةا ســةرؤكى دةســتة1

 .زانكؤيى بةرايى هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةا دةدةن
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لــة هةريــةك لــة ثارَيزطاكــانى هــةرَيس  و يةكــةا ايــدارا طــةرميانش    : طوزارـ بةر َيوبــةرا طشــتى طةشــتو     0
فةرمانبةرَيك بة ثريةا بةر َيوبةرا طشتى ديوان سةرؤكايةتى دةكات كة بر وانامةا زانكـؤيى بـةرايى هـةبَيت    

 .و خاوةنى شارةزاو ثسثؤر بَيت لة بوارا طةشتوطوزار
 .تةكانى بة نيزام ر َيك دةخرَيتـ اةجنومةنى كارطَير ا دةستة اةركةكان  ثَيكها3
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ــاددةا     ــايى م ــةا ياس ــا ليذن ــةر         3ب ــة س ــةوجا دَيين ــةينش ا ــويت بك ــةو تةس ــةوةو ا ــياغةا خبوَينن ــاخر س ا
 .سياغةكردنى ماددةكةا كة تازة سياغة كرايةوةش كاك شَيروان فةرموو

 :حةيدةرابةر َيز شَيروان ناصح 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خؤا بة نيسبةت سياحة هةروةكو ثَيشرتين ايشـارةمتان ثَيـى دا لـة زمنـى اـةو فةقةراتانـة دةرا بيـنل و        
ــةو   ــتةقيلش ا ــةكى موس ــةكى     10بيكةينــة ماددةي ــة ماددةي ــا بكةين ــةوين ب ــةوة ا ــةا كــة دةمَينَيت فةقةرةي

َى بدرَا و تايةبتمةندا خؤا بثارَيزَا بـةو تةشـكيالتةا   موستةقيل بؤ اةوةا تةشكيالتةكة اةهميةتَيكى ث
 :كة اَيمة هَيناومانة

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ر ؤذان فةرموو.ش د13خبوَيننةوة عةدا فةقةرةا  3ماددةا 
 
 

 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةي خوارةوة ثَيكدَي: ةمماددةي سَيي
ســةرؤكي بــااَلي وةزارةتــةو بةرثرســة لــة كارةكــاني و ااراســتة كردنــي سياســةتةكةي و         : وةزيــر : يةكــةم

سةرثةرش  و ضاودَيري ضاالكييةكاني دةكات و هةر لةويشةوة اةو بر يارو فةرمان و رَينماييانة دةردةضـنش  
ــةكاني   ــة اةركـ ــدييان بـ ــة ثةيوةنـ ــارطَير او     كـ ــي و كـ ــةري و دارايـ ــة ر ووي هونـ ــةوة لـ وةزارةت و دةزطاكانيـ

رَيكخستنةوة هةيةش بـةثَيي حوكمـةكاني ياسـا بةرثرسـيارة بةرامبـةر اةجنومـةني وةزيـران بـةو ثَييـةي كـة           
اةندامَيكي هاوكارة لةو اةجنومةنداوش بؤي هةية هةندَي لة دةسةاَلتةكاني بـدات بـة بريكـاري وةزارةتش يـان     

 .َيوةبةرة طشتييةكانش يان اةوانةي لة وةزارةتدا بة شياويان دةزانَيبةر 
ــاري وةزارةت: دووةم ــ      : بريك ــاري وةزارةت و سةرثةرش ــي كاروب ــتة كردن ــة ااراس ــر دةدات ل ــةتي وةزي يارم

كاروبارةكاني لة ضوارضـَيوةي اـةو دةسـةاَلتانةي كـة لةاليـةن وةزيـرةوة ثَيـي دةدرَيـت و دةبَيـت بر وانامـةي           
 .يي ثسثؤر ي زانكؤيي هةبَيتبةرا
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فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكاتش كـة بـة ثريـةي بةر َيوةبـةر بَيـت و بر وانامـةي       : نووسينطةي وةزير: سَييةم
 .بةرايي زانكؤي هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك يارمةتي دةدةن

مـةي بـةرايي زانكـؤي    فةرمانبةرَيك سـةرؤكايةتي دةكـاتش كـة بر وانا   : نووسينطةي بريكاري وةزارةت: ضوارةم
 .هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك يارمةتي دةدةن

ذمارةيـان لـة ضـوار راوَيـذكار زيـاتر نـةبَيت و خـاوةن بر وانامـةي زانكـؤو بـةرايي بـنش            : راوَيـذكاران : ثَينيةم
 .خاوةن شارةزاو ثسثؤر بن

َيوةبـــةرَيكي طشـــ  وةزارةت لـــةو بةر َيوةبةرايةتيـــة طشـــتيانة ثَيـــك دَيـــتش كـــة هـــةر يةكـــةو بةر  : شةشـــةم
 .سةرؤكايةتي دةكاتش خاوةن بر وانامةي بةرايي زانكؤ بَيت و شارةزاو كارامة بَيت

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ديوان -1
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ثالندانان و بةدواداضوون  -0
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  نةخشةداناني ااوةداني  -3
 .انبةر َيوةبةرايةتي طش  ثرؤذةك  -4
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ااو و ااوةر ؤكان -5
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  شارةوانييةكان لة ثارَيزطاكاني هةرَيس و ايدارةي طةرميان -6
 .سةرؤكايةتي شارةوانييةكان لة سةنتةري هةر ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكاني هةرَيس و ايدارةي طةرميان -7
 .زطايةك سةرؤكايةتي دةكات و بةثَيي اةو ثؤلة تايبةتةي شارةوانيسةرؤكي شارةواني لة هةر ثارَي -8
 
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اَيستا ااخر سياغةا اةو ماددةية كة خوَيندرايةوة كَى لةطةَل اةو ماددةيةية دةستى بـةرز بكاتـةوة تكايـة؟    
 .ن  ثةسةند كراش ااخر سياغة كة داتان نا؟ كاك عمر فةرمووكَي دذيةتى؟ تةنها دووكة ش بة زؤرينةا دة

 :بةر َيز عمر نورةدينى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ســةبارةت بــة مةســةلةا ايــدارةا طــةرميان هــةموومان لةطــةَل اــةوةين كــة بايــةخى تايبــةتى ثــَى بــدرَيت     
ة لَيــرة دا لةبـةردةم طرفتَيكــى  تايةبةمتةنديـةتى و قوربـانى دانــى اـةو ناوضـةيةمان لةبةرضــاوةش بـةآلم اَيمـ      

ا ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستانش اـةو يةكـة ايداريانـةا كـة     3ياسايى داينش ضونكة بة ثَيى ياساا ذمارةا 
شةخسيةتى مةعنةوا و قانونيان هةيـة بريتيـة لـة ثارَيزطـاش قاايمقـام و ناحيـةش هـةروةها بـة ثَيـى ياسـاا           

ستان ديسانةوة هـةمان شـت هةيـةش اَيمـة مةبةسـتمان اـةوة نيـة        ا وةزارةتى ناوخؤا هةرَيمى كورد6ذمارة 
برَيَيل اةمة لةوَا نةبَىش اَيستاش تةايدا اةوة دةكةين كة لةوَا بَىش بةآلم هةوَل بدةين كة اةم اةشكاليةتة 
ياسايية ضارةسـةر بكـةينش بـؤ منوونـة لـة داهـاتوو دا اَيمـة هةَلبـذاردنى ثارَيزطاكـان دةكـةين اايـا طـةرميان             
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ابى ثارَيزطاا بؤ دةكرَيت يـان لـةوَا اـةو اةجنومةنـةا كـة لـةوَا ثَيـك دَيتـةوة سـةر مةسـةلةا اـةوةا            حس
حسابى قةزاا بؤ دةكرَيتش هةوَل بدرَيت اةم طرفتة و اةم اةشكاليةتة قانونية ضارةسةر بكرَيتش بؤ اةوةا 

 .زؤر سوثا هةوَل بدةين باشرت و ضاكرت ياساييانة مافةكانى طةرميان بةرجةستة بكةينش 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اةو بر طةية خؤت دةزانى بة دةنطدان ر ؤيشت و مةسةلةا ياسايي و قانونيةكة دوايى دةبَيت ليذنةا ياسايى 
و حكومةت و اةوانة جَى بةجَى بكةنش موناقةشة كراوةو تةواو بـووةش بؤضـى موناقةشـة بكـةين؟ تةسـويتى      

 .ةسةر كراوة و ر ؤيشتووةش كاك نةر ان فةرموول

 :قادر بةر َيز نةر ان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوةا كـاك عمـر طـوتى مـةخاوفَيكى قانونيـةش بـةآلم لـةر ووا جـَى بـةجَى كردنـةوة بةر َيوبةرايـةتى طشـتى             
ريــةش بــةآلم هةَلبــذاردنى قــةزاو حمافــةزةكانين بــة هةَلبــذاردن ناضــنة اــةو شــوَينةش اةوانــةش هينَيكــى ايدا

ناحيةكان لة ضوارضَيوةا هةَلبذاردن و اينتخابات دايةش اةو كاتة اةوانةا كة لة سـنوورا طـةرميانن قـةزاو    
ناحيةكان لةطةَل ايدارة كة ثةيوةنديان بة بةر َيوبةراتية طشتيةكةا طةرميانةوة دةبَيتش نـةك لـة سـريَيمانى    

 .ونى لةوَيدا نابينس مندةبَيتش بؤية هيَ اةشكالَيكى قان
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كة تازة هل بوو بيخوَيننةوةش كاك عونى فةرموو 4فةرموون ماددةا 
 
 

 

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  :املادة الراشعة
ا شخصية معنو ة واسظقالل مبال  وادايد و رحسبها موظبف شديجبة     اهليفة العامة للسياغة  ر بط شالوزاية وهل

 :عا ة غا س لل  شهادة جامعية اولية وم  ذود ا ربة واتعظصاص يف جمال السياغة و ظ ون م 
 رحسه موظف شديجبة مبد ر غا بس للب  شبهادة جامعيبة اوليبة و عاونبه لبدد مب            : م ظ  يئيس اهليفة -1

 .املوظفني
و برحسس كبس منهبا موظبف     (: كرميبان )للسياغة يف كس كافاة م  كافاات اتقليم واداية املد ر ة العامة  -0

 .شديجة مد ر لاق غا س لل  شهادة جامعية اولية وم  ذود ا ربة واتعظصاص يف جمال السياغة
 :ويتكون من: جمرير ادارة اهليية -3

 .يئيسًا/ يئيس اهليفة -أ
 .الضاء(/ كرميان)افاات اتقليم واداية املدياء العامني يف كس كافاة م  ك -ب
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 .الضاء/ اثنان م  مسظكايد الوزاية  نسبهم الوز ر -ج
 .  ون قرايات جملس اتداية شاتكنر ة وختضع ملصادقة الوز ر -د
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/اةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ى بؤ دةدات تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة؟ كـَى دذيـةتىش     هةمووتان طوَيتان لَيى بووش كَى دةنط 4اَيستا ماددةا 
دةست خؤشيتان ىَل دةكةينش سةركةوتوو بنش كؤبوونةوةا اةمر ؤمان كؤتايى ثـَى دَيـنل بـؤ بـةيانى سـةعات      

 .هةربذين 11
 
 

 

 

                                                                                                                                                                             
 

      ارسالن بايز امساعيل           .د                                                        ست امحد عبداهلل                فر  
                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س                                          َيري ثةرلةماني                          سكرت       

 عَيراق                            – عَيراق                                                                         كوردستان – كوردستان
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 ( 03) ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

 2101\00\2رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/00/2101 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  2/11/0212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز راق عَي

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 0212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(13)ذمارة 

 :اربةرنامةي ك
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ي 1220ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
خـولي   ي(13)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شَيوةية  دا 2/11/0212كةوتي ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَي(11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 
 :بَيت

ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنة ر وو و طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساا وةزارةتى شارةوانى  و طةشتوطوزار لة 1 
 .هةرَيمى كوردستان

 .ـ خستنةر وو و طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياسايى دةرماَلةا سةرؤكى هةرَيمى كوردستان و جَيطرةكةا0
 .فتوطؤكردنى ثرؤذة ياساا وةزارةتى ر ؤشنبريا و الوان لة هةرَيمى كودرستانـ خستنةر وو و ط3
 .ـ خستنةر وو طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياساا زانكؤ تايبةتيةكان لة هةرَيمى كوردستان4
ـ خستنةر وو و طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساي قةرةبوو كردنةوةا ر اطرياوانى بَى ثاساوا ياسايى لة هـةرَيمى  5

 .ان ـ عرياقكوردست

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دانيشتةنةكةمان دةكةينةوة خوىل سَييةمى هةَلبذاردنش ساَلى دووةمش خوىل طرَيـدانى  بةناوا طةىل كوردستانش 
 .2/11/0212ش ر ؤذا دانيشنت 13يةكةمش ذمارةا دانيشنت 

 :بةرنامةا كار
ا 1220ا هـةموار كـراوا سـاَلى    1نـاوخؤا ذمـارة   ي ةوثَيـر   لـة  02ماددةا  ا1بة ثَيى حوكمةكانى بر طة 

ا 13ثةرلةمانى كوردستان ـ عرياقش دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلـةمان بر يـارا دا بةرنامـةا كـارا دانيشـتنى       
دا بةم شَيوةية  2/11/0212ا ثَيشنيوةر ش ر ؤذا سَي شةممة ر َيكةوتى 11خوىل سَييةمى هةَلبذاردن لةكات 

 :تبَي
ـ بةردةوام بوون لةسةر خستنة ر وو و طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساا وةزارةتى شارةوانى  و طةشتوطوزار لـة  1

 .هةرَيمى كوردستان
 .ـ خستنةر وو و طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياسايى دةرماَلةا سةرؤكى هةرَيمى كوردستان و جَيطرةكةا0
 .ؤشنبريا و الوان لة هةرَيمى كودرستانـ خستنةر وو و طفتوطؤكردنى ثرؤذة ياساا وةزارةتى ر 3
 .ـ خستنةر وو طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياساا زانكؤ تايبةتيةكان لة هةرَيمى كوردستان4
ـ خستنةر وو و طفتوطؤ كردنى ثرؤذة ياساي قةرةبوو كردنةوةا ر اطرياوانى بَى ثاساوا ياسايى لة هـةرَيمى  5

 .كوردستان ـ عرياق
زيرا شارةوانى كاك مسري دةكةينش زؤر بةخَيرهاتنش داوا لة ليذنةا ياسايى و ليذنةا بةخَيرهاتنى بةر َيز وة

شــارةوانى دةكــةين كةرةمكــةن بــؤ ســةر مةنةســةش ليذنــةا ياســايى كةرةمكــةن بــؤ كارةكانتــانش كــاك عــونى    
 .فةرموو
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 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :5ثرؤذةكة دةخوَينمةوة كة ذمارةكةا بووة ماددةا  ا اةسرَيى4اَيستا دةقى ماددةا 
 5املادة 
 :  ون للوزاية جملس اسظكايد  ظظلف م : اوًت
 .الوز ر -1
 .وكيس الوزاية -0
 .املسظكايون -3
 .املدياء العامون للوزاية -4
 .للوز ر دلوة حد شخ  داعس الوزاية وعايجها يف اجظماو اجمللس لغر  اتسظكاية لند احلاجة -5

 . ظوىل اجمللس  قد م اتسظكايات والظوجيهات اىل الوز ر و  ظس   فة القراي الوزايد اذا نال  صد قه: ثانيًا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ش د(داخل الوزارة وخارجها)نةك ( داخل الوزارة أو خارجها)
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :دةكات 4كة لة اةسرَيى ثرؤذةكة ماددةا  5ماددةا 

 :وةزارةت اةجنومةنَيكى ر اوَيذكارا دةبَيت كة لةمانةا خوارةوة ثَيك دَيت/ يةكةم
 .ـوةزير1
 .ـ بريكارا وةزارةت0
 .ـر اوَيذكاران3
 .ـ بةر َيوبةرة طشتيةكانى وةزارةت4
وةا وةزارةت لـةكاتى ثَيويسـت دا بانطهَيشـتى هـةر     ـ وةزير بؤا هةية بؤ ر اوَيـذ ثـَى كـردن لـةناوةوةو دةرة    5

 .كةسَيك بكات
اةجنومةن ر اوَيذ و ر َينمايى ثَيشكةش بة وةزير دةكات و سيفةتى بر يارا وزارا وةردةطرَيـت اةطـةر   / دووةم

 .وةزير ثةسةندا كرد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك بالل فةرموو
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان 

 .رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة
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ةم لــة دةقــة كورديةكــة (4)ش لــة خــاَلى 5لــة اةســرَيى ثرؤذةكــة كــة دةبَيتــة مــاددةا  4ســةبارةت بــة مــاددةا 

ةم بـةم  ( 5) ،(املبدياء العبامون للبوزاية    )تَيبينيمان نيةش بةاَلم لة دةقة عةربيةكةدا ثَيمـان باشـة بكرَيـت بـة     

 :شَيوةية دابرَيذرَيتةوة 

بؤا هةية بانطهَيشتى هةر كةسَيك بكات لة نـاوةوةو دةرةوةا وةزارةت بـة مةسـتى     لةكاتى ثَيويست وةزير) 

 (.ر اوَيذ ثَى كردن بَى اةوةا هةقى دةن  دانيان هةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :وةكوليذنةا ياسايى ثَيشنيارمان كردووة كة اياادةا سياغةا اةم ماددةية بةم شَيوةية بَيتاَيمة 
 :  ون للوزاية جملس اسظكايد  ظظلف م : اوًت
 .يئيسًا/ الوز ر -1
 .لضوًا/ وكيس الوزاية -0
 .لضوًا/ يئيس اهليفة العامة للسياغة -3
 .الضاء/ املسظكايون -4
 .الضاء/ ةاملدياء العامون للوزاي -5
للوز ر دلوة حد شخ  داعس الوزاية اوعايجها يف اجظماو اجمللس لغر  اتسظكاية لند اتقظضباء دون ان   -6

 .  ون له غق الظصو  
 . ظوىل اجمللس  قد م اتسظكايات واتقرتاغات اىل الوز ر و  ظس   فة القراي الوزايد اذا نال  صد قه: ثانيًا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثا  بؤ جةنابتانش بةر َيز جةنابى وةزير ر ةايت هةية دةربارةا اةوة؟ فةرمووسو
 

 (:وةزيرا شارةوانى)بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بَيــت و ض اةشــكاليةتَيك ( املببدياء العببامون للببوزاية)مــن لةطــةَل اــةوةم كــة ثَيشــنيارا ليذنــةا شــارةوانى كــة 
ة نيسبةت اةوةا كة ليذنةا ياسايى باسى كـردش اـةوين هـيَ اـيارتازَيكس لةسـةرا نيـة بـة        لةسةرا نيةش ب

 .نيسبةت اةوةا سةرؤك بنووسرَيت و عوزوةكانين و اةعزااين بةو شَيوةية بكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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موداخةلــة بكــةنش بــةر َيزان اةنــدامانى ثةرلــةمان كــَى دةيــةوَيت قســة بكــات؟ تــةنها ســَى بــةر َيز دةيانــةوَا    
 .كاك عمر فةرموو(عمر رعبدالازيزش شَيردَل حتسلش طوَليزار خان)ر َيزداران 

 :بهْا  الدين بةر َيز عمر عبدالازيز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةرسةالن اةطـةر  .كاك د 3سةرةتا اةطةر هةَلة نةمب نوقتةيةكى نيزاميس هةية و وابزامن دوَينَى لة ماددةا 
 .ا بَيت دةنطى بؤ نةدراو موناقةشة كراو خراية اةمر ؤجةنابى لةبري

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز جَيطرا سةرؤكى ثةرلةمان كة دوَينَى سةرثةرشتى جةلسةكةا كـرد دةَلـَى دةنطـى بـؤ دراش كـاك عمـر       
 .فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالازيز بهْا  الدين
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةسنية لةسـةر اـةو ثَيشـنيارةا بـةر َيز ليذنـةا      / ةوةش سَى تَيبينيس هةيةش يةكةميان 4بة نيسبةت ماددةا 
ياسايى دةكةم كة اةو موديريةا هةييةا عامة ثَيويستة رةايسى هةييةا عامة اةندام بَيـتش اـةوة ايزافـة    

ةش يـةكَيكيان  كراش ديارا كردنى سةرؤكايةتين بؤ مةجريسةكةش اةوةش شتَيكى باشةش بةآلم دوو تَيبينـيس مـاو  
للوز ر دلبوة اى شبخ  داعبس البوزاية حو     )زيادة لةم ماددةيةش  5ةوة من وادةزامن خاَلى  5بة نيسبةت خاَلى 

ش يةعنى اةمة تةحسيَل حاسـرَيةش لـة سـةرةوةش بـا  لـة مةجريسـى ايستشـارا دةكـةينش لَيـرة وةكـو           (عايجها
اييةش يةك لة ما  و اةركـة سـةرةتاييةكانى   سةآلحيةتَيكى وةزير ديارا كراوةو شتَيكى زؤر ااسايى و سةرةت

 ظبوىل اجمللبس  قبد م اتسظكبايات     )ةوة  0وةزير ثَيويست ناكات اةو ماددةيـة هـةبَيتش بـة نيسـبةت بر طـةا      
تةسديقةكة لةاليةنى كَيوةية؟ يـةعنى  ( ظوجيهات اىل الوز ر و  ظس   فة القراي الوزايى اذا نال  صد قهالو

 .ةا اةو تةساولة رةف  بَى وش زؤر سوثا اةطةر ديارا بكرَيت بؤ اةو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيردَل فةرموو
 
 

 :حممد بةر َيز شَيردَل حتسل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دوَينَى اَيمة تةسويتمان دا لةسةر هةييةا عامة و منين ثشتطريا لـة ليذنـةا قـانونى دةكـةم كـة ر ةايسـى       
 .ياد بكرَيتش سوثا هةييةا عامة لةو خاآلنة ز

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .طوليزار خان فةرموو
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 :بةر َيز طوَليزار قادر امساعيل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةبةراةوةا كة دةستةيةك بؤ طةشتوطوزار لةناو ياساكةدا ضةسثاوة و دوَينـَى دةنطـى لةسـةر دراوةش    / يةكةم
ةوة دةكــةم كــة ســةرؤكى اــةو دةســتةية اةنــدام بَيــت لــة   وة ماددةيــةكى بــؤ زيــاد كــراوةو مــن ثشــتطريا اــ  

اةوانـةا كـة وةزيـر بانطهَيشـتيان دةكـات و ر اوَيـذيان ثـَى         5دةربارةا بر طـةا  / اةجنومةنى وةزارةتش دووةم
 .دةكاتش مافى دةنطدانيان نةبَيتش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا شارةوانى ر ةايتان؟ كاك بالل فةرموو
 (:بالل)ز امحد سرييمان بةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة تَيبينيةكى تايبةمتان نية تةنها اةو تَيبينانةا كة ثَيشرت باسـس كـردش هـةر اـةوةمان هةيـةش سوثاسـتان       

 .دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا ياسايى ر ةايتان؟ كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرا

 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
هةروةكو هةموو قانونى وةزارةتةكان دةبَيت وةزير دةسـةآلتى اـةوةا هـةبَيت كـة بتـوانَى لـةخارجى دااـرية        
موستةشارين بان  بكات يان خوبةرا بان  بكاتش ضونكة ر ةنطة اةطةر اةو دةسةآلتةا ثَى نـةدرَيت ايمكـان   

رناطريدرَيت قسةا وةزارةت يان قسةا وةزيـر نايـةتش   هةية زؤر كة  هةية مومكينة بة نةزةرا اياتبار وة
بةآلم اةطةر دةسةآلتى ثَى بدرَيت دةتوانى لة ر َيطـاا ثةيوةنديةكانـةوة دةعـوةتى هـةر خـةبريَيك بكـاتش بـة        

ــت   ــَى قــةرارا وزارا مــةعناا وايــة  ( وتكتســب صــفة القــرار الــوزارا )نيســبةت كــاك عمــر كــة دةَلَي كــة دةَل
وزاراش ضونكة اةطةر موسادةقة نةكرَيت نابَيتة قةرارا وزارا كةواتة وازحة و  موسادةقةا وةزيرة قةرارا

وةزيــر خــؤا موســادةقة دةكــاتش اَيمــة هــةر اةوةنــدة موالحةزةيــةمان هةيــةش اةوانــةا تــر لــة هــةموو لــة    
ثَيشـنيارةكةا اَيمـة بـة نـةزةر اياتبـار وةرطريايـة و اـةوةا كـة خويندمانـةوة كـة رةايسـى هةييـةا عامــة             

 .ببَيتة عزو لةو اةجنومةنة ر اوَيذكارية و زؤر سوثا  سياحة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يةعنى ثَيشنيارا ر َيزدار كاك عمر وةرنةطرياش اةسرَيى ماددةكة خبوَيننةوةو كاك عونى فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 5املادة 
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 :ظكايد  ظظلف م   ون للوزاية جملس اس: اوًت

 .يئيسًا/ الوز ر -1
 .لضوًا/ وكيس الوزاية -0
 .لضوًا/ يئيس اهليفة العامة للسياغة -3
 .الضاء/ املسظكايون -4
 .الضاء/ املدياء العامون للوزاية -5
للوز ر دلوة حد شخ  داعس الوزاية اوعايجها يف اجظماو اجمللس لغر  اتسظكاية لند اتقظضباء دون ان   -6

 .ه غق الظصو    ون ل
 . ظوىل اجمللس  قد م اتسظكايات واتقرتاغات اىل الوز ر و  ظس   فة القراي الوزايد اذا نال  صد قه: ثانيًا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 5ماددةا 

 :اوَيذكارا دةبَيت كة لةمانةا خوارةوة ثَيك دَيتوةزارةت اةجنومةنَيكى ر / يةكةم

 .سةرؤك/ ـوةزير1
 .اةندام/ ـ بريكارا وةزارةت0
 .اةندام/ ـسةرؤكى دةستةا طشتى3
 .اةندامن/ ـ ر اوَيذكاران4
 .اةندامن/ ـ بةر َيوبةرة طشتيةكانى وةزارةت5
ةكاتى ثَيويسـت دا بانطهَيشـتى هـةر    ـ وةزير بؤا هةية بؤ ر اوَيـذ ثـَى كـردن لـةناوةوةو دةرةوةا وةزارةت لـ     6

 .كةسَيك بكات بكات بة بَى اةوةا مافى دةنطدانى هةبَيت
اةجنومةن ر اوَيذ و ر َينمايى ثَيشكةش بة وةزير دةكات و سيفةتى بر يارا وزارا وةردةطرَيـت اةطـةر   / دووةم

 .وةزير ثةسةندا كرد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وَيندرايةوةش كَى بةم شَيوةية لةطةَلة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةر َيزان اَيستا وةكو اةوةا خ
 .كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤا دةن  ثةسةند كراش بؤ ماددةيةكى تر كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 6املادة 
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ة م  ذود ا ربة واتعظصاص داعس اتقليم حو عايجبه للقيباق   للوز ر الظعاقد مع اتشخاص الطبيعية واملعنو 
شاملهاق والواجبات البيت  وكبس البيهم وللمبدة البيت  رايبا مناسببًا وذلبك لغبر  حتقيبق ايبداف البوزاية وحتبدد              

 . غقوقهم والظزاما هم م  قبس الوز ر  شع اسظنيصال موافقة يئاسة جملس الوزياء
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ن فةرموور ؤذا.د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 6ماددةا 

وةزير بؤي هةية طرَيبةست لةطةَل كةسةكاني سروش  و مةعنةويش اةوانةي كةخاوةن ثسثؤر ي و شارةزانش 
نتش بـؤ اـةو   لة هةرَيس و لةدةرةوةي هةرَيسش بؤ اةوةي بة اـةرك وكارةكانيـان كـة ثَييـان دةسـثَيردرَيت هةسـ      

ماوةي كة بةطوجناوي دةزانَي تا ااماجنةكاني وةزارةت بةدةست بهَينَيتش مـا  واةركـةكانيان لةاليـةن وةزيـر     
 .دياري دةكرَيتش دواي وةرطرتين ر ةزامةندي سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا شارةوانى ر ةايتان تكاية؟ كاك بالل فةرموو
 (:بالل)َيز امحد سرييمان بةر 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة ثشتطريا لة دةقى ماددةكة دةكةين و بة  ثَيمان باشة دةقة كورديةكةا كة تؤزَيك لةنطى تيايـة بـةم   

 : شَيوةية دابر َيذرَيتةوة 

ن لة هـةرَيس  وةزير بؤا هةية طرَيبةست بكات لةطةَل كةسة ااسايي و مةعنةويةكان اةوانةا شارةزاو ثسثؤر

و دةرةوةا هــةرَيس ش بــؤ اــةو ماوةيــةا بــة طوجنــاوا دةزانَيــت بةمةبةســتى وةدةســت هَينــانى ااماجنــةكانى    

وةزارةت ش لةاليةن وةزيرةوة ما  و اةركةكانيان ديارا دةكرَيت ش دواا وةرطرتنى ر ةزامةنـدا سـةرؤكايةتى   

 .سوثا . اةجنومةنى وةزيران

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ا ياسايى ر ةايتان؟ كاك شَيروان فةرمووليذنة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اَيمة تةايدا ماددةكةمان كردووةش بةآلم ثَيويستى بة تةوزحيَيك هةية بةر استىش لةبةراةوةا وةزير حـةقى  
وا بَيـتش اةطـةر لـةناو هـةرَيس     اةوةا هةية كة عةقد بكات لةطةَل هةر شةخسَيكى تةبياى بَيت يان مةعنة

بَيت اةوةندةا اَيمة مةعريومامتان هةية لة زمنى دةسةآلتى وةزيرةش بةآلم اةطةر هاتو اةو موستةشـارة يـان   
اــةو شةخســة مةعنةويــة لــة دةرةوةا هــةرَيس بــوو دةبَيــت موافةقــةتى ســةرؤكايةتى اةجنومــةنى وةزيــران   

دةسـكاريةكى ىَل بكرَيـت و اةطـةر جـةنابى وةزيـر بـةر َيطاا       وةربطرَيتش بؤية ثَيويست دةكات لَيـرة ماددةكـة   
 .سةرؤكايةتيةوة تةوزحياتَيكمان بداتَى زؤ باشة و زؤر مةمنونل

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز جةنابى وةزير ر ةايتان؟ فةرموو
 (:وةزيرا شارةوانى)بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نةسة كورديةكةا ليذنةا شارةوانل كة طؤر اوة بؤ طرَيبةستش كةسى ااسايى موافقس لةو نةسـةا كـة    لةطةَل

للوز ر الظعاقد مع اتشخاص الطبيعيبة واملعنو بة مب  ذود ا بربة واتعظصباص داعبس       )بةر عةرةبى هاتووةش 
يبا مناسببًا وذلبك لغبر  حتقيبق      اتقليم حو عايجه للقياق شاملهاق والواجبات اليت  وكس اليهم وللمبدة البيت  را  

لَيرة ايداف الوزاية وحتدد غقوقهم والظزاما هم م  قبس الوز ر  شعد اسظنيصال موافقة يئاسة جملس الوزياء، 
ش يـةعنى نةطةر َيتـةوة اةجنومـةنى وةزيـرانش     (اذا كان  عبايج  بالغية البوز ر   )اةطةر ايزافةا اةوة بكةين 

 .اةطةر لةسةآلحيةتى وةزير بَيتش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رفيـق صـابرش   .عمـر نـورةدينىش د  )ر َيزداران كـَى دةيـةوَا قسـة بكـات؟ اـةم ر َيزدارانـة دةيانـةوَا قسـة بكـةن          
 .كاك عمر فةرموو( امحدش عبدالسالم بةروارا. صباحش محة سايدش د.د

 :بةر َيز عمر نورةدينى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة هةوَليان داوة و ثَيشنيارا اةوةشيان كرد كـة دةقـة كورديةكـة جـارَيكى تـر      سوثا  بؤ ليذنةا شارةوانى 
دابر َيذرَيتــةوةش بــة  لةر اســتى دا اــةوةا كــة لــة دةقــة عةرةبيةكــة دا هــاتووة اةشخاســى تــةبياى لــةر ووا   
ياساييةوة اةمة دروست ترةش نةك كةسـانى ااسـايىش ضـونكة ااسـايى بـة عةرةبيةكـةا دةبَيتـة اعتيـادي كـة          

مة لةطةَل مةفهومة قانونيةكةا دروست نيةش بؤية هةروةكو خؤا و وةكـو كةسـانى سروشـتى مبَينَيتـةوة     اة
 .دروست ترةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رفيق فةرموو.كاك د
 :قادر رفيق صابر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اةوةية كة جةنابى وةزير بؤا هةيـة بـة  لةطـةَل     /اةم ماددةية با  لة دوو شتى طرن  دةكاتش يةكَيكيان
ــةو      ــة نــاوةوةو دةرةوةا وآلتش ذمــارةا ا ــتى ثَييــةتى طــرَا ببةســتَيتش ل كةســانَيك كــة وةزارةتةكــةا ثَيويس
كةسـانةا كـة طرَيبةسـتيان لةطـةَل ببةسـتَيت ديـارا نـةكراوةش دةشـَى لـة كةسـَيكةوة تـا سـةد كـة  بــر واتش              

اةو طرَيبةستة ديسـانةوة ديـارا نـةكراوةش مـن ثَيموايـة هَيشـتنةوةا هـةم         ماوةا زةمةن و كاتى/ دووةميان
ذمارةا اةوكةسانة و هةم ماوةكة بةم جؤرة موترَيةقة و بةم جؤرة ر ةهاية ر ةنطة لةطةَل ناوةر ؤكى قانونةكة 

ستيان زؤر نةيةتةوةش بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة ذمارةا اةو كةسانةا كة بؤا هةية جةنابى وةزير طرَيبة
 .لةطةَل بكات لة ناوةوة و دةرةوة ديارا بكرَيتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .صباح فةرموو.كاك د
 :صباح بةرزجنى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةم دةقة كة لَيرة هةية ديارة دةيةوَيت كة مـا  و سـةآلحياتَيك بـدات بـة وةزيـر بـؤ طرَيبةسـت اةمـة زؤر         

و لة هةموو دنيادا طرَيبةست مـةرج و ثَيداويسـتى خـؤا هةيـةش نـةك تـةنها وةزيـر اةطـةر مـودير           تةبياية
عامين طرَيبةست لةبةرخاترا ااماجنةكانى وةزارةت بكات ض كَيشةيةكى تَيدايةش بؤية من بةالمةوة قورسـة  

اتَيك كة وةزير وةزيرة ش ك(شعد اسظنيصال موافقة يئاسة جملس الوزياء)كة بَيل هةميشة اةو قةيدة دابنَيل 
واةندامى  اةجنومةنى وةزيرانة بة تةبياـةت و اـةو تةخويريـةا ثَييـدراوة كـة وةزارةتةكـةا خـؤا بـةر َيوة         
بباتش دةبَى اةوةندة سةآلحياتى ثَى بدرَيت يان اةوةندة متمانةا ثَى بدرَيت كـة بـؤ خـؤا لـة ضوارضـَيوةا      

انةا ياساكان و يان لـة دةرةوةا اـةو ضوارضـَيوةيةا كـة بـؤا      ياساكاندا كار بكاتش ديارة وةزير نابَيت ثَي ةو
شعبد اسظنيصبال موافقبة    )ديارا كراوة كار بكاتش بؤية من لةطةَل اةو هينـة نـيس كـة اـةو قةيـدة كـة دةَلَيـت        

ش ضونكة اةوة تةحسيَل حاسرَية و بَى طومان وةزير ثابةند دةبَى بةو مةوزوعانة وش زؤر (يئاسة جملس الوزياء
 .سوثا 

 :ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .كاك محة سايد فةرموو
 :بةر َيز محة سايد محة عريى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة اةم ماددةية طرنطى خؤا هةيةش ضونكة عةقد نووسينة و بؤ مةشاري  و بـؤ تةنـدةرو بـؤ اـةو جـؤرة      

ةا جيـاا بكةينـةوة و   صـباح دام بـؤ اـةو   .شتانةيةش بؤية بـؤ حـةل كردنـى اـةو اةشـكالة مـن لةطـةَل كـاك د        
للبوز ر الظعاقبد مبع اتشبخاص الطبيعيبة واملعنو بة مب  ذود ا بربة         / بيكةين بـة سـَى بر طـةش بر طـةا يةكـةم     

للبوز ر غبق الظعاقبد مبع اتشبخاص       /اةمة سةآلحيةتى خؤا بَيتش بر طةا دووةمواتعظصاص داعس اتقليم، 
حتبدد غقبوقهم   / بر طـةا سـَييةم  جملبس البوزياء،   الطبيعية واملعنو بة عبايج اتقلبيم شعبد اسظنيصبال موافقبة       
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اةو ايست ساَلة ديسـان بـؤ حقـوق وايريتزامـات دةطةر َيتـةوةش مـن       والظزاما هم م  قبس الوز ر شعد اسظنيصال، 
ــات    ــوق و ايريتزام ــة حق ــة وحقــوق و     (مبب  قبببس جملببس الببوزياء   )ثَيمواي ــى تياي ــة وةزيريش ــةو كات ــيرت ا ش ا

كرَيــت بــةو ســَى بر طةيــةش ماددةكــة وازح تــر دةبــَى و ديــارة مــةفهومى   ايريتزاماتةكــةش فــراوانرت دةبــَى و دة
 .ماددةكة و ااماجنةكةاش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.كاك د
 :عريي امحد امحد ابراهيس.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــردش        ــان ك ــةر َيزان دياري ــة ب ــةوةا ك ــةم ا ــارامن دةك ــتطريا هاوك ــةر ثش ــين ه ــارةوانى    من ــةا ش ــةوةا ليذن ا

كةداير شتووةتةوةش بةر استى منين ثَيموايـة كةسـى تـةبياى دةبَيتـةش سروشـتى نـةك اياتيـاداش ااسـايى لـة          
كورديةكةاش سروشتيةكة دروست ترةش كةسـة سروشـتى و مةعنةويـةكان تـةواو تـرةش نـةك كةسـة ااسـايى و         

اةو طرَيبةستةا كـة لةاليـةن وةزارةتـةوة يـان      مةعنةويةكانش منين لةطةَل اةوةم كة كات ديارا بكرَيت بؤ
وةزيرةوة لةطةَل كةسة مةعنةوا و سروشتيةكاندا دةكرَيتش بؤ اةوانةا كة لة دةرةوةشن ثشتطريا لـةر ةاى  
ليذنةا ياسايى و هةروةها اةو بةر َيزانةش كـة ثةسـةنديان كـرد كـة دواا موافةقـةا مةجريسـى وزةرا بَيـتش        

موافةقةا مةجريسى وزةرا وةربطريدرَيتش بةآلم اةطةر لةناوخؤ بَيت اـةوا حـةقى   واتة اةطةر لة دةرةوة بَيت 
 .خؤيةتى بتوانَى اةو طرَيبةستانة اةجنام بداتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم فةرموو
 :صديق مصطف  بةر َيز عبدالسالم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
/ ؤكى ليذنةا ياسايى و هةر جةنابى وةزير دةكةمة بةَلطة بؤ قسةكامنش يةكمن دوو موالحةزةا بةر َيز سةر

وةكو بةر َيز كاك شَيروان باسى كرد وةزارةت تةبياية كة تةعاقود دةكات و ر ؤذانة بـةَلَين و شـت دةدات مـن    
فـآلن   نازامن اةوةا دةرةوةش هةموو ر ؤذَيك دةبينل لة تةلـةفزيؤن فـالن وةزارةت عةقـدا طـرَي دا لةطـةلَ     

واتة ( اذا كان   الغيات الوز ر)لة قسةكانى جةنابى وةزير كة لة اةخريةوة / جيهةت و فآلن جيهةتش دوو
بة ثَيى مومارةسةا عةمةىل جةنابى سةآلحيةتى وةزير لةو شتانة هةيةش من دةبينس اةم ماددةيـة اةسـرَيةن   

امةزرانــدن بَيـت اةمــة بةنــدة بــة  اةطــةر عةقدةكـة طرَيبةســتى كــوردا اَيمــة بَيـتش يــةعنى د  / زيـادةش يــةك 
اامؤذطاريةكان و بر يارةكانى اةجنومةنى وةزيرانش اةوةش اَيستا اةمر ؤ ر ؤذانة بة دامةزراندن و طرَيبةسـت  
هةموويان دةبردرَيت بؤ اةوَاش ضونكو ر اطرياوةش  اةطةر مةسةلةا ر ؤذ و شتةش بةندة بة ميزانيـة و بةشـتى   

ش مـن تةسـةور دةكـةم ماددةكـة داعـى نيـة و تةحسـيَل حاسـرَيةش هـةتا بـؤ           ترش اةطةر نـا عةمةلةيـةن دةيكـةن   
ــة          ــة  ل ــا ب ــةعنى ن ــداش ي ــة تَيي ــةجيب هةي ــةوا ع ــتى لوغ ــت ش ــارة مبَينَي ــةر بر ي ــةا دةرةوةشش اةط اةوان
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يـةعنى  ( املبدة الظب   رايبا مناسببة    )يةعنى موزةكـةرةش ثاشـان   ( اتشخاص الطبيعني واملعنو ني)كورديةكةاش 
 .من لةطةَل اةوةم ماددةيةكى زيادةيةش سوثا مواةنةسةش بة  

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان هةردوو ليذنةا شارةوانى و ياسـايىش اَيسـتا هةنـدَيك ثَيشـنيار هـات بـؤ اـةوةا وةزيـر بـؤا هـةبَى           
طرَيبةســت لةطــةَل اةوانــةا نــاوةوة مــافى خــؤا بَيــتش اةوانــةا لــة دةرةوة بَيــت اةجنومــةنى وةزيــران يــان  

ياسةا اةجنومةنى وةزيران كة دوو شتى موختةلفنش اةم اةطةر ثَين وةخت يةكاليى بكةنةوة بؤ اةوةا ري
 .بدرَيتة دةنطدانش ر ةايشتان لةو بارةوة اةطةر ثَيمان بدةن؟ ليذنةا ياسايى كةرةمكةنش كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

امادة كردووة لةسةر اةو ماددةية اَيستا دةخيوَينمةوةش اةطةر قبوَل بـوو لةاليـةن اةنـدامانى    سياغةيةكمان ا
 :ثةرلةمان بدرَيتة دةنطدان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  6املادة 
ملعنو بة مب  ذود ا بربة واتعظصباص داعبس اتقلبيم للقيباق شاملهباق         للوز ر الظعاقد مع اتشخاص الطبيعيبة وا 

والواجبببات الببيت  وكببس الببيهم وللمببدة الببيت  رايببا مناسبببًا وذلببك لظنيقيببق ايببداف الببوزاية وحتببدد غقببوقهم      
والظزاما هم م  قبلبه، و اسظنيصبال موافقبة يئاسبة جملبس البوزياء اذا كبان الظعاقبد مبع اتشبخاص مب  عبايج             

 .اتقليم
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

 .ليذنةا شارةوانى ر ةايتان؟ كاك بالل فةرموو
 

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيمة باشة اةو ثَيشنيارةا كة كرا كة لَيك جياكردنةوةا سةآلحيةتةكانش اةو طرَيبةستانةا كـة داخريـل لـة    
 .واا موافةقةا اةجنومةنى وةزيران بَيتش سوثا سةآلحيةتى وةزير بَى و اةوانةا كة خارجل د

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير ر ةايتان؟ فةرموو
 (:وةزيرا شارةوانى)بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيى 
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
حيةتى من لةطـةَل اـةوةم بةر اسـتى اـةوة جيابكرَيتـةوةش هـى داخريـى بـة طرَيبةسـت بكرَيـت لـة زمنـى سـةآل             

وةزيــرا مــةعنى بَيــتش اــةوةا تــرين بــة ســةآلحيةتى اةجنومــةنى وةزيرانــة كــة لــةوان داوا بكرَيــتش زؤر   
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةرا

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـةو عةقدانـةا كـة لـةناو هـةرَيس دةكـرَينش        ثةيوةندا هةيـة / اَيمة ماددةكةمان كردووة بة سَى بةشش يةك

اةو عةقدانةا كة ثةيوةندا بةو شـارةزا و ثسـثؤريانة هةيـة كـة لـة      / اةوة لة زمنى دةسةآلتى وةزيرةش دوو
تةحديدا حقـوق و  / دةرةوة دَينش اةوة ريياسةتى اةجنومةنى وةزيران دةبَيت موافةقةتى لةسةر بكاتش سَى

وة دةســت نيشــان بكرَيــتش اــةوة بةر اســتى اةطــةر بَييــة ســةر حةقيقــةت   واجبــاتى اةوانــة لةاليــةن وةزيــرة
نةريتَيكة لة هةيكةىل هةموو وةزارةتةكان هاتووةش خؤ مادام وةزارةت شةخسـيةا مةعنـةوا هةيـة بـة ثَيـى      
قانونى اةجنومةنى وةزيرانش اةسرَيةن اةو شتانةا هةموو ثَى دةكرَيتش بةآلم بووةتة نةريتَيك كة اَيسـتا لـة   

 .و هةياكريةكان هاتووةش لَيرةش اةطةر بَيتةوة ماناات نيةش زؤر سوثا هةمو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ذمارةش باسكراش ضـةند بـةر َيزَيك طوتيـان ذمـارةا اـةوانى طرَيبةسـت لةطـةَليان دةكرَيـت دوو بـة بـَى اـةوة            
ةيـةش اي تمالـة هةنـدَا    نةختَيك زةمحةتة خبرَيتة دةنطدانةوةش ضونكة هـةر ثرؤذةيـةك شـتَيكى تايبـةتى ه    

ثرؤذة هةر نةيةوَيتش يان يةكَيكى بوَيت يان ضـوارا بوَيـتش اـةوان لـةوَين و دةتـوانن تـةقيمى بكـةنش بؤيـة         
 .اَيستا ااخر سياغة خبوَيننةوة بؤ اةوةا بيخةينة  دةنطدانش كاك عونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
  6املادة 

لوز ر الظعاقد مع اتشخاص الطبيعيبة واملعنو بة مب  ذود ا بربة واتعظصباص داعبس اتقلبيم للقيباق شاملهباق          ل
والواجبات اليت  وكس اليهم وللمدة اليت  رايا مناسبًا وذلبك لغبر  حتقيبق ايبداف البوزاية وحتبدد غقبوقهم        

الظعاقبد مبع اتشبخاص مب  عبايج      والظزاما هم م  قبلبه، و اسظنيصبال موافقبة يئاسبة جملبس البوزياء اذا كبان        
 .اتقليم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةر َيزان طوَيتان لَيـى بـووش اَيسـتا كـَى لةطـةَل اةوةيـة بـةو شـَيوةية دةنطـى بـؤ بـدةنش تكايـة دةسـتتان بـةرز               
بكةنةوة؟ زؤر سوثا ش كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤا دةن  ثةسةند كراش اَيستا بـؤ ماددةيـةكى تـرش كـاك عـونى      

 .ةرمووف

 :بةر َيز عونى كمال سايد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 7املادة 
 .حيدد شنااق مهاق واعظصا ات و ك يالت الوزاية: اوًت
 .للوز ر اسظنيدا  او دمج او الغاء مد ر ات او اقساق او شع  لند اتقظضاء: ثانيًا
 .يذا القانون للوز ر ا داي الظعليمات الالزمة لظسهيس  نفيذ اغ اق: ثالنًا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.كاك د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 7ماددةا 

 .اةرك ودةسةآلتةكان و ثَيكهاتةكاني وةزارت بة ثَير ةوَيك دياري دةكرَيت -1
ان بةشَيك لةكاتي ثَيويست دروست بكات يان وةزير بؤي هةيةش ضةند بةر َيوةبةرايةتيةك يان هؤبةيةك ي -0

 .لَيكيان بدات يان هةَليان بوةشَينَيتةوة
 .وةزير بؤي هةيةش ر َينمايي ثَيويست دةربكات بؤ ااسانكاري جَيبةجيكردني اةم ياساية -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 كاك امحد فةرموو

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
واوي / اَيمة لة دةقة كورديةكة هيَ تَيبينيمان نييةش زؤر باش هاتووةش بةاَلم لة دةقة عةرةبيةكةش يةكةم

 .تةشكيالت الدةبرَيت
 .ش سوثا (عريى الوزير)بكرَيت بة ( لريوزير)لة سةرةتاوة دةَلَيت / لة سَييةمين

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 :َيروان ناصح حةيدةريبةر َيز ش

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 352 

خؤي تةشكيالتةكةش تةقريبةن دةتوانل اةوةي كة لة ااس  موديريةي عامةو هةييةي عامةيةش هةموو 
تةشكيالتةكة لةوَي دياري كراوةش بةاَلم رةنطة مةهامي اةو تةشكيالتة دياري نةكرا بَينتش بؤية من ثَيمواية 

 .بؤ تةشكيريي وةزارةت دةطةر َيتةوةش زؤر سوثا مةهام و ايختيصاصةكة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتان
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثا من لةطةَل اةوة دامةش اةو ماددةيةي بؤ خؤمان ثَيشنيارمان كردووة ثةير ةوي بكرَينتش 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
كَي دةيةوَيت قسة بكات دةس  بةرز بكاتةوة؟ بؤ اةوةي ناويان بنووسلش اةو بةر َيزانة دةيانةوَيت قسة 

 ش كةسي تر(اارا . صباح بةرزجنيش عمر عبدالازيزش د.شةومن حممدش نةر ان عبداهللش د)بكةنش رَيزدار 
 .هةية؟ نييةش كةرةم بكة شةومن خان

 :بةر َيز شةومن حممد غريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت اةو ايستي داسةي كة با  كراش موديرياتةكان لةطةَل بةشةكانش هؤبةكاني وةزارةتةكانداش تةنها 
ةيةش وةحدةي موديريةمت ثَي باشة لة سةالحياتي وةزيردا بَيتش ضونكة موديريةت وةحدةي ايداري ه

حيسابي هةيةش بةاَلم بةشةكاني ترش هةمووي لة دةسةاَلتي وةزير مودير عامي ديوانةش مودير عامي 
 .دااريةكان دايةش ضونكة اةو بةشة ب ووكانة ثَيويست نيية بة تةداخولي وةزيروش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار نةر ان فةرموو
 : ان عبداهلل قادربةر َيز نةر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ش هاور ام لةطةَل (حيدد شنااق مهاق واعظصا ات و ك يالت الوزاية /)سةبارةت بة ماددةي حةوتةمش يةكةم
ليذنةي شارةوانيةكان تةشكيالت البربَيتش لةبةر اةوةي تةشكيالتةكةش اَيمة لَيرة دةنطمان بؤداوش تةشكيريةكة 

م و ايختيصاصاتش اةو كاتة تةشكيالتةكةش اةطةر دةسةاَلتي هةبَيت ايريناي بكاتةوةش تةنزيس بووةش مةها
كةواتة وةزير بؤي هةبوو تةشكيالتةكةي كة اَيمة دةنطمان بؤداو ثةرلةمان تةصديقي لةسةر كردووةش 

 .دةتوانَيت طؤر انكاري تيا بكاتش بؤية اةو تةشكيالتة ثَيويست ناكات لةوَي هةبَيتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صباح فةرموو.زؤر سوثا ش رَيزدار د
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 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة بر طةي يةكةمي اةم ماددةيةش بَيطومان اةوةي كة اَيمة وةكو ياسا دايدةر َيذينش بةشَيوةيةكي 
مَيك تةحديد بكرَيتش اايا مةهام بَيتش يان موةةل لة ياساكةداش هيَ ماناَيك نييةش كة بةسيستة

ايختيصاص بَيتش يان تةشكيالت بَيت؟ بؤية من ثشتطريي لةو نةصة دةكةم كة هةيةش بةاَلم سةبارةت بة 
 ........ .دووةمش جاري وا هةية بةبووني اةلف المَيك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةي قانونيش يان شارةوانيتكاية كام نةص كة هةية؟ هي ثرؤذة ياساكةش يان ليذن
 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

/ ش اةمة هيَ ايشكالَيكي نييةش سةبارةت بة بر طةي دووةم(حيدد شنااق مهاق واعظصا ات و ك يالت الوزاية)
ش كاتَيك كة لة (ظضاءللوز ر اسظنيدا  او دمج او الغاء مد ر ات او اقساق او شعبا لند اتق)كاتَيك كة دةَلَيت 

رووي دةلةالتي زمانةوانيةوة سةيري اةمة دةكةينش هةر مانايةكةي واي لَي دَيتش بزانن مانايةكةي دروستةش 
يان دروست نييةش وةزير بؤي هةية ضةند موديريةتَيك و ضةند قسمَيك و ضةند شوعبةيةك لةكاتي 

و بةشَيكين ال نةباتش يةعين مةفهومي موخاليفي  ثَيويستدا ال بباتش يةعين رةنطة اةطةر بةشَيكيان الببات
ش يةعين بتوانَي هةر موديريةتَيك ثَيويست بووش (املديريات او االقسام او الشاب)هةيةش اةطةر بكرَيت بة 

البباتش هةر قسمَيك ثَيويست بووش البباتش هةر شوعبةيةك ثَيويست بووش البباتش جا بؤية اةوة لة رووي 
ش اةلف المي ثَيوة نةبَي سيفةتي (املديريات)َيك دروست دةكاتش كاتَيك كة دةَلَييت زمانيةوة ايشكاليةت

عمومي نييةش بةاَلم اةلف المي ثَيوة بَيت سيفةتي عمومي هةيةش يةعين هةر موديريةتَيك بتوانَي الي 
ونكة بةثَيي بباتش هةر قسمَيك بتوانَي اليباتش اةطةر اةلف المةكةي نةبَيتش يةعين عموم ثةيدا ناكاتش ض

قاعيدةي عيريمي اصولي فيقهيش هةر صينةيةك كة جةم  بَيت و اةلف المي ثَيوة نةبَيت سيفةتي عمومي 
 .نييةش جةماةكة دةبَيت اةلف المي ثَيوة بَيت سيفةتي عموم ثةيدا دةكاتش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار عمر عبدالازيز فةرموو
 
 

 

 :شهاءالد  عمر عبدالازيز  بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو مةسةلةي تةشكيالتةش من تَي نةطةيشتس لَيرة اَيمة / لةسةر اةم بر طةيةش من سَي تَيبينيس هةيةش يةكةم

اةم ياسايةمان دوو فةسرَيةش فةسرَيَيكيان باسي تةشكيالتي وةزارةتةش ايرت اةو نيزامةي دادةنرَيت بؤ باسي 
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ي وةزارةت مةبةست ضية؟ يان اةوة لةوَي زيادة باسي مةهام و ايختيصاصات و تةشكيالتي تةشكيالت
وةزارةتةش يان اةطةر باسي عةتف بَيت مةهام و ايختيصاصات و تةشكيالت بَيتش اةم تةشكيالتةي لةم 

 .ثرؤذة ياساية بامسان كردووةش كردوومانة بة سةالحيةتي ياساكةش اةساسةن ضية؟ اةوة يةك
من ثَيس باشة بؤ هةردوو بر طةي دوو و سَيش ايستي دا  و دةمج و ايرينا لةطةَل ايصداري / دووةم

ش بؤ اةوةي تؤزَيك تؤكمة تر بَيت اةو (شعد اسظكاية اجمللس)تةعرييماتش اةو قةيدةي بؤ زياد بكرَيت 
 ايريناي موديريات لة بر يارانةي كة دةدرَيتش اةجنومةني وةزارةت راوَيذي لةطةَلدا بكرَيتش اةطةرنا بةر اس 

 .فةقةرةي دووش يةعين بةتايبةتي بؤ ايريناي موديرياتش حةق واية راوَيذَيكي جددي تيا بكرَيت
 .دةبَيت اةوين ضاك بكرَيتش زؤر سوثا ( او اقسام او شاب)لة رووي لوغةويشةوةش اةو عةرةبيةش 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار اارا  فةرموو

 :اارا  حسل حممود.َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةحةقيقةت اةوةي تَيبينيس كردش هةندَيك ايشكاالت هةبوو دةربارةي وشةي تةشكيالتش من بؤضوونَيكس 
هةيةش نازامن تا ض حةددَيك اةو بؤضوونة مةقبولةش هةر لة زانس  ايدارة وشةي تةشكيالت نةماوةش 

حيدد شنااق مهاق )ثَي بَينلش بةنيسبةت اةوةلةن لة اةسرَيي ماددةي شةش دةتوانل بة وشةيةك كؤتايي 
ش يةعين لةجياتي تةشكيالت بنووسل وةحداتي تةنز يش (واعظصا ات الوغدات الظنايمية للوزاية

وةحداتي تةنز ين بةحةقيقةت هةموو شتَيك دةطرَيتةوة لة هةر ااستَيكي ايداري بَيتش موديرية 
ام دةطرَيتةوةش شوعة  دةطرَيتةوةش هةر ثشت بةسنت بةو مةبدةاةش اةطةر تةشكيالمتان دةطرَيتةوةش اةقس

كرد بة وةحداتي تةنز يش كة بة رةاي شةخصي خؤم طوجناوترةش لةطةَل عيريمي ايدارةش اةو كاتة كة دَيينة 
ة بة وةحداتي ش اةو كات(للوز ر اسظنيدا  او دمج او الغاء الوغدات الظنايمية لند اتقظضاء)سةر دووةم 

تةنز ين كؤتايي ثَي دَيتش مةبدةاةكةش مةبدةاَيكي راستةش هةر لة رووي زانستيةوة هيَ تةنز َيكي 
سابتمان نييةش هةموو تةنز َيك بةثَيي كاتش بةثَيي شوَين قابيريي طؤر انكارييةش ض بة زياد كردنش ض بة ايرينا 

 .كردنش ض بة دةمج كردنش سوثا 
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .زؤر سوثا ش ليذنةي شارةواني ااخري صياغةتان
 

 

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةو ثَيشنيارة كة كراش سةبارةت بة خاَلي دووةمش دواي موشاوةرةي مةجريير هةَلوةشاندنةوةو لَيكدان و اةو 
 .سوثا شتانة بكرَيتش اَيمة اةو ثَيشنيارةمان ثَي باشةش 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 توخوا روونرتي بكةوةش ضي لَي بكرَيت؟
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزير بؤي هةية ضةند بةر َيوةبةرايةتيةكش يان هؤبةيةكش يان بةشَيكش لةكاتي ثَيويست / خاَلي دووةم
ةَليان بوةشَينَيتةوةش دواي موشاوةرةي مةجرييسةكةش يةعين اةو دروست بكاتش يان لَيكيان بداتش يان ه

هةَلوةشانةوةية موشاوةرةي بكاتش موشاوةرةش ناكاتة اييبارش يةعين دةتوانَيت بة قسةيان بكاتش دةتوانَيت 
 .بة قسةيان نةكات اةو كاتةش بة  موشاوةرةيةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت وةزارةت وةكو هةيكةلَيكش اَيمة لة ياساكة تةشكيالتي وةزارةت هةتا حدودي موديرياتي عام 
تةنز ان كردووةش بةاَلم موديرياتي عامةمان ورد نةكردؤتةوةش دةسةاَلمتان داوة بة وةزيرش بة اياتيباري 

دةزطايةش اةم وةزارةتةيةش كة خؤي مايف اةوةي هةبَيت موديرياتش يان اةقسامش يان شوعة ش وةزيري اةم 
يان ايستي دا  بكاتش يان دةجميان بكاتش يان ايرينايان بكاتش اةمة شتَيكي تةبياية بةنيسبةت وةزارةت كة 

ة هةَلمانطرتووةش اةوة وةزير رةايسي موباشريي اةو وةزارةتةيةش بؤية اَيمة اةو واوةي كةلة تةشكيالتةكةي
زؤر تةبيايةش اةوةي تر بةر اس  اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيَ تَيبينيةكي وامان نيية لةسةر 
ماددةكةش بؤية بة قةناعةتي اَيمة خؤي مةجرييسةكة ايستيشارةي هةر دةوري ايستيشارييةش يان 

ؤ وةزير دةطةر َيتةوةش بة قةناعةتي اَيمة مةشورةتةكةي وةردةطريَيتش يان وةرناطريَيتش لة كؤتايي هةر ب
اةطةر ثَيويس  كرد وةزير ايستيشارةيان ثَي بكاتش هةروةكو لة ياساكة ايستيشارةيان ثَي دةكاتش اةطةرنا 

 .سيفةتي قةرار هةر لةالي وةزيرةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نون با  نةكراوةش بؤية البردني دروست نييةش اَيستا بةر َيزانش ضونكة لة ثَيشرت اةو موديرياتانة لةناو قا
 .نةصي مةشروعةكة بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الساشعة
 .حيدد شنااق مهاق واعظصا ات  ك يالت الوزاية: اوًت
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 .ج او الغاء مد ر ات او اقساق او شعبا لند اتقظضاءللوز ر اسظنيدا  او دم: ثانيًا
 .للوز ر ا داي الظعليمات الالزمة لظسهيس  نفيذ اغ اق يذا القانون: ثالنًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

واوي بةيين ايختيصاصات و تةشكيالتت نةختوَيندش بةَلَيش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  
ةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش بةرز بكات

 .اَيستا بؤ ماددةيةكي ترش كةرةم بكةن
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لسبنة  ( 02)اغة يقبم  وقبانون وزاية السبي   0227لسبنة  ( 0) لغ  قانون  وزاية البلبد ات يقبم   : املادة النامنة
 .العراق -الصادي   م  شرملان اقليم كويدسظان  0226

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةشتةم

ــاَلي (02)وياســاي وةزارةتــي طةشــتوطوزار ذمــارة  0227ي ســاَلي (0)ياســاي وةزارةتــي شــارةواني ذمــارة  ي س
 .وردستانةوة دةرضووةش هةَلدةوةشَيندرَيتةوةكة لةاليةن ثةرلةماني ك 0226

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني رةايتان
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ماددةي هةشتش كة لة اةسرَيي ثرؤذةكة ماددةي حةوتةش ثَيمان باشة بكرَيتة دوو بةشش بر طة 
وةكو لة نةصةكة هاتووةش وةكو خؤي مبَينَيتةوةش بر طةيةكي بؤ زياد بكرَيتش بةم شَيوةيةي  سةرةكيةكةي

 :خوارةوة
بةثَيي اةم ياسـاية سـةرجةم كـةل و ثـةل و كاروبـارا كارمةنـدو فةرمانبـةرانى هـةردوو وةزارةتـى          : دووةم)

 .ش سوثا (هةَلوةشَينراوش دةخرَيتة سةر وةزارةتى تازة ثَيكهَينراو
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اَيمة داواي اياادةي صياغةي ماددةكةمان كردووةش دواي ايزافة كردنيي فةقةرة دووش كة بةم شَيوةية 
لسنة ( 02)زاية السياغة يقم وقانون و 0227لسنة ( 0) لغ  قانون وزاية البلد ات يقم : اوًت: )دةبَيت
 .العراق -تقليم كويدسظان  0226
ش ( لول مجيع غقوق والظزامات وموجودات ومالكات وزاي   البلد ات والسياغة امللغيظني اىل الوزاية: ثانيًا

 .زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةناي وةزير

 :شتوطوزاروةزيري شارةواني و طة/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل رةاي ليذنةي ياساييسش كة ثَين اةوة باسي اةوةمان كرد بووش هيَ اياتريازم لةسةر نييةش زؤر 
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
ياسايي و شارةواني تةنسيق لةبةيين  اةوةي دةيةوَي قسة بكات ناويان دةنووسلش كة  نييةش اَيستا ليذنةي

هةردوو رةايةكةتان بكةنش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش يةك رةالش موةحةدةش بةَلَيش اَيستا ااخري جار 
 .بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة النامنة

 0226لسنة ( 02)وقانون وزاية السياغة يقم  0227لسنة ( 0)قانون وزاية البلد ات يقم  لغ  : اوًت
 .العراق -تقليم كويدسظان 

 . لول مجيع غقوق والظزامات وموجودات ومالكات وزاي   البلد ات والسياغة امللغيظني اىل الوزاية: ثانيًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دة
 .دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةيةكي ترش كةرةم بكةن

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .و قراي  ظعاي  مع اغ اق يذا القانونت عمس شظد ن  قانون  ا: املادة الظاسعة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كار بة هيَ دةقَيكي ياساييش يا بر يارَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكاني اـةم ياسـاية نـاكؤك    : ماددةي نؤيةم
 .بَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني
 (:بالل)رييمان عبداهللبةر َيز امحد س

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة ثَيمانواية وةكو خؤي مبَينَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ايزافة بكرَيتش  ثَين اةوةي رةاي خؤمان بدةين سةبارةت بة ماددةكةش ثَيشنيار دةكةينش كة ماددةيةك
 ........موعالةجةي مةوزوعي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية كةي ضووينة ناو ماددةكةش ثاشانش دوايي تةسةلسولةكانيان اياادة دةكةينةوةش اَيستا اةو ماددةية 
 .تةكميرية بكةن رجااةن

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ياسايي لةطةَل دةقي ماددةكةين اَيمة وةكو ليذنةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةية قسة بكات؟ كاك شَيروان كةرةم بكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اَيمة داوامان كردووة بةنيسبةت اةو ماددةية بةم شَيوةية بَيت
جنة الغاء يذه املادة لعدق احلاجة اليها نارًا لوجود شع  القوانني ا ا ة مبجالس البلد ات واداية  قرتح الل)

ش زؤر بر طةو ماددة هةية لةوَي بةر اس  (البلد ات وضروية شقاء اغ امها نافذة مبا ت ظعاي  مع يذا القانون
دَيكيان هاتبَيتش بؤية اةم بر طةية لَيرةش تةتبيق دةكرَيتش مومكينة لَيرة هةندَيكيان هاتبَيتش لةوَين هةن

 .اَيمة بة ثةسندي نازانل و داواي ايرينا كردني دةكةينش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني جارَيكي تر
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 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر اةوةي شتَيكي قانونييةش اةوان باشرت شارةزاي اةو اَيمة تةايدي ليذنةي قانوني دةكةينش لةبة
 .مةسةالنةيان هةيةش كة لة كوَي اةو نةصانة هاتوونش اَيمة تةايديان دةكةينش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نين تةايدي ليذنةي قانوني دةكةمش زؤر سوثا م
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
اَيستا طوَيتان لَي بوو ثَيشنياري ليذنةكان و جةنابي وةزير تةايدي دةكات بؤ ايريناي ماددةي هةشتةمش 

 ش كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةيةكي ترش كةرةم بكةن

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةي كة اةو ماددةية ايرينا كراش ثَيشنيار دةكةين ماددةيةكي تر بَيتة جَيي اةو ماددةيةش اَيستا صياغة
 :دةخوَينمةوة بةو شَيوةية

 سظمر وزاية البلد ات والسياغة شاداية كبس مبا ظعلق شاتثباي واملواقبع اتثاي بة والبنب  الرتاثيبة واملخطوةبات         )
 (.واملس وكات حلني  كر ع قانون عاص شها يف اتقليم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني رةايتان

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر اةوةي اةم ماددةية تازةيةش اَيمة ديراسةمان نةكردووةش بةر اس  اةطةر بَيتة بةردةستمانش دوايي 
 .رةاي خؤمان دةدةينش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذني ياسايي رةايتان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
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موديريةي عامةي ااسار لة وةزارةتي رؤشنبريي نةماش لة وةزارةتي سياحة نةماش اَيستا لةو ياسايةش كة 
وةزارةتي بةلةدييات و سياحةية جَيطاي نةكراوةش كةواتة موديريةي عامةي ااسار لة فةراغةكي قانوني 

ة ياسايةك دةرب َيتش بةنيسبةت دةذيش ثَيويست دةكاتش هةروةكو دوَييَن جةنابي وةزير ايشارةتي ثَيداش ك
ضؤنيةتي ايدارة كردني ااسار لة هةرَيمي كوردستانش كة سةر بة اةجنومةني وةزيران دةبَيتش بؤية لةبةر 
اةوةي اةو فةراغة نةمَينَينتش واتا اةو ياساية دةردةضَيتش حالي حازر وةزارةتي شارةواني و 

اوةكو ياساكة لة ثةرلةمان ثةسند دةكرَيتش زؤر طةشتوطوزارين ايشرا  بكات لةسةر اةو دااريةيةش ت
 .سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني كةرةم بكة
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.اتثر ة)بكرَيتة ( اتثاي ة)اَيمةش تةايدي دةقي ماددةكة دةكةينش تةنيا 
 :نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

 .جةنابي وةزير رةايتان
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .الر ان نيية لةسةر اةو ثَيشنيارةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
ايزافة بكرَيتش هةردوو ليذنةش موتةفيقنش قسة كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةيةي كة ثَيشنيار كراوة 

 .بكات؟ يةك رَيزدار كاك عمر عبدالازيز كةرةم بكة
 :شهاءالد   بةر َيز عمر عبدالازيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وادةزامن اةو ماددةية زياتر وةزارةتي رؤشنبرييش ثرؤذة ياساي وةزارةتي رؤشنبريين لةبةردةستمانةش بةو 

 .تر طوجناوترة تا اةم وةزارةتةش سوثا وةزارةتة زيا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليذنةي شارةواني و ليذنةي ياساييش ثَيشنيارةكةي رَيزدار كاك عمر عبدالازيز وةردةطرنش يان نا؟ بة  
 .اةوةندةش شةرح نةكةن

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ش سوثا نةخَيرش وةري ناطرين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستا دةقةكةي بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الظاسعة
خطوةبات   سظمر وزاية البلد ات والسبياغة شباداية كبس مبا ظعلق شاتثباي واملواقبع اتثاي بة والبنب  الرتاثيبة وامل         

 .واملس وكات حلني  دوي قانون عاص شها يف اتقليم
 .بةو تةعبرية هاتووةش زؤر سوثا  ش ضونكة لة دةستووري عَيراقي(اتثاي ة)لةبةر اةوةي خوَيندمةوة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َي لةطةَلدا نيية بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش ك
دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش يةك كة  لةطةَلدا نييةش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ 

 .ماددةيةكي ترش كةرةم بكةن
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة العاشرة
 .القانون لل  جملس الوزياء واجلهات ذات العالقة  نفيذ اغ اق يذا

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دةيةم

 .دةبَي اةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني اةم ياساية جَي بةجَي بكةن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .اَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .اَيمةش لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
 :ةشتوطوزاروةزيري شارةواني و ط/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .منين لةطةَل دةقي ماددةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
 .كة  موداخةلةي نييةش اَيستا دووبارة بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :العاشرةاملادة 
 .لل  جملس الوزياء واجلهات ذات العالقة  نفيذ اغ اق يذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية 
 .ا بؤ ماددةيةكي ترش كةرةم بكةندةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيست

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة احلاد ة لكرة
 (.وقائع كويدسظان) نفذ يذا القانون الظبايًا م   اي    دويه و نكر يف اجلر دة الريية 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :يازدةمماددةي 

يشـدا بـاَلو   (وةقااياي كوردستان)اةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة كاري ثَي دةكرَي و لة رؤذنامةي فةرمي 
 .دةكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني
 

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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انةش اةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي اَيمةش وةكو ليذنةي شارةواني نووسيووم
 .كاري ثَي دةكرَيت( وةقااياي كوردستان)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اياادةي صياغة بةم شَيوةية بَيت
 (.(وقائع كويدسظان)نكره يف اجلر دة الريية   نفذ يذا القانون الظبايًا م   اي  )

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير

 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .الر ان نيية لةسةري
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
 .ستا بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوةكة  نيية؟ اَي

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة احلاد ة لكرة
 (.وقائع كويدسظان) نفذ يذا القانون الظبايًا م   اي   نكره يف اجلر دة الريية 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدا
 .دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ اةسبا  موجيبةش كةرةم بكةن

 
 
 
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 اتسباب املوجبة

ة السادسة حل ومة اقليم كويدسظان ودمج وزاي   البلد ات والسياغة شبعضبها ولظنيقيبق   نارًا لظك يس ال اشين
املصلنية العامة ووضع يي س مناس  ونكط غسب  مظطلببات الوقب  احلاضبر و قلبي  النفقبات والغباء شعب          

 .الظك يالت اتداي ة و سهيس  عامس املواةنني مع دوائر الوزاية، فقد  دي يذا القانون
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .ليذنةي شارةواني رةايتان
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة دار شتنةكةمان ااَلوطؤر  ثَي كردووةش هةم بة عةرةبي دةمانةوَيت بيخوَينينةوةش هةم بة كوردينش 
 :ةية دابر َيذرَيتةوةلةبةر اةوةي تؤزَيك موفةسةلةش يةكةم جار بة كورديةكةيش بةم شَيو

 هؤيةكانى دةرضواندنى اةم ياساية
لةبةر لَيكدانى هةردوو وةزارةتى شارةوانى و طةشت وطوزار لة كابينةا شةشةمى حكومةتى هةرَيمى 
كوردستان وش بة مةبةستى ثَيكهَيناني  بةرذةوةندا طشتى و هَينانة كايةا ثَيكهاتةيةكى لةبارو ضاالكش 

نووكةييةكان و كةمكردنةوةا خةرجيةكان و البردنى هةندَيك ثَيكهاتةا ايدارا و بةثَيي ثَيداويستية هة
 .ااسانكارا لة مامةَلةكردنى هاوواَلتيان لةطةَل فةرمانطةكانى وةزارةتش اةم ياساية دةرضووَينرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة عةرةبي
 :ابراهيس ةاير بةر َيز ةال

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
 :  قرتح اللجنة حن  صاغ األسباب املوجبة لل  الننيو اآل  

 اتسباب املوجبة
نارَا لدمج وزاي   البلد ات والسياغة يف  ك يلة ال اشينة السادسة حل ومة اقليم كويدسظان، ولظنيقيق 

ع  املصلنية العامة ووضع يي س مناس  ونكط غس  مظطلبات الوق  احلاضر و قلي  النفقات والغاء ش
 .الظك يالت اتداي ة و سهيس  عامس املواةنني مع دوائر الوزاية، فقد شرو يذا القانون

 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 
 

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ليذنةي ياسايي صياغةي اةسبابي موجيبةي بةو شَيوةية دادةر َيذَيتةوة
 

 

 ب املوجبةاتسبا
نارًا تسظنيدا  وزاية البلد ات والسياغة شعد دمج وزاي   البلد ات والسياغة يف وزاية واغدة وشغية حتد د 

 . ك يال ها وايدافها ومهامها، فقد شرو يذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةردووكي بةر اس  باشنش اةوةي جةنابتان دةفةرموونش لَيرة تةماشا بكةنش كاميان باشة اةو بَيتش من 
بةر اس  لةطةَل ليذنةي ياسايي ثَين اَيستا ثَيكهاتبووينش اةوةي ليذنةي شارةوانينش كة اَيستا باسي لَي 

ش اينيا من زياتر لةطةَل ليذنةي ياسا ثَين اَيستا موافةقةم لةسةر دةكاتش ض فةرقَيكي اةوتؤي نيية لةطةَلي
 .كرد بووش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا ش بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش رةايتان لةسةر اةو ايختيالفةي اةو دوو ليذنةية لةسةر 
بكاتش رَيزدار كاردؤش رَيزدار سانش كاك اةسبابي موجيبة ثَيك نةهاتوونش دوو بةر َيز دةيةوَيت موداخةلة 

 .كاردؤ كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة هؤكارة ثَيويستيةكانيش دةَلَي لةبةر ثَيكهَيناني حكومةتش اةم ياساية لة ثةرلةمان ثَين ثَيكهَيناني 
 .حكومةت دةريكردووةش دةجمةكةيش اةمة يةكيان

بواية حكومةت كارنامةي بَينَيتة ثةرلةمانش نةيهَيناوةش هيَ اةهدافَيكي اةو وةزارةتةي تيا نييةش دة/ دوو
كة ثَيويستة لَيرة دياري بكرَيتش اةم وةزارةتة لة ثَيناوي ثَيشكةوتين طةشتياري و خزمةتطوزاري 

 .ش سوثا شارةوانيةكانش ضونكة تا اَيستا بةرنامةي كارنامةي حكومةت لَيرة ثةسند نةكراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار سان تؤما فةرموو
 
 

 :بةر َيز سان تؤما كاكؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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اسظنيدا  وزاية البلد ات والسياغة ودمج وزاي   )صياغةي ليذنةي ياسايي نةختَيك رةكيكةش دةَلَيت 
ش يان بطةر َيينةوة سةر (زاية   البلد ات والسياغةنظيجة لدمج و)ش يان دةبَيت (البلد ات والسياغة

 .موقتةرةحةكةي ليذنةي شارةوانيش سوثا 
 

 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .امحدش اةوين ناوي نووسي بووش بة  نةروَيندنةوةش داواي لَيبوردن دةكةمش كةرةم بكة.رَيزدار د
 :امحد ابراهيس عريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن ثَيشنيار دةكةمش كة هةردوو ثَيشنيارةكةي هةردوو ليذنةكة لَيك بدرَيتش بةو شَيوةية ثَيشنيارةكةي م

نارًا تسظنيدا  وزاية البلد ات والسياغة شعد دمج وزاي   البلد ات والسياغة يف وزاية )ليذنةي قانوني 
ء شع  الظك يالت اتداي ة و سهيس واغدة وشغية حتد د  ك يال ها وايدافها ومهامها، و قلي  النفقات والغا

 .ش زؤر سوثا ( عامس املواةنني مع دوائر الوزاية، فقد شرو يذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي شارةواني
 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ليذنةي شارةواني خبوَيندرَيتةوةش اَيمة اةوة لةبةر اةوةي ليذنةي ياسايي زياتر ثَييان باش بوو هةر اةوة
 .دةخوَينينةوةش اةطةر خبرَيتة دةنطدانةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي ضوونة سةر رةايان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هيَ مانيامان نييةش ضونكة هةردووكي هةر عةيين مةقصةدةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة ليذنةي شارةواني
 
 
 

 :ابراهيس ةاير بةر َيز ةال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 اتسباب املوجبة

نارَا لدمج وزاي   البلد ات والسياغة يف  ك يلة ال اشينة السادسة حل ومة اقليم كويدسظان، ولظنيقيق 
  مظطلبات الوق  احلاضر و قلي  النفقات والغاء شع  املصلنية العامة ووضع يي س مناس  ونكط غس

 .الظك يالت اتداي ة و سهيس  عامس املواةنني مع دوائر الوزاية، فقد شرو يذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةي كةرةم بكةن
 

 (:بالل)بةر َيز امحد سرييمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ندني اةم ياسايةهؤيةكاني دةرضووا
لةبةر لَيكدانى هةردوو وةزارةتى شارةوانى و طةشت وطوزار لة كابينةا شةشةمى حكومةتى هةرَيمى 
كوردستان وش بة مةبةستى بةديهَينانى  بةرذةوةندا طشتى و هَينانة كايةا ثَيكهاتةيةكى لةبارو ضاالك 

البردنى هةندَيك ثَيكهاتةا ايدارا و  بةثَيي ثَيداويستية هةنووكةييةكان و كةمكردنةوةا خةرجيةكان و
 .سوثا . ااسانكارا لة مامةَلةكردنى هاوواَلتيانش لةطةَل فةرمانطةكانى وةزارةتش اةم ياساية دةرضووَينرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دستانش كة اةو بةر َيزانش اَيستا اةسبا  موجيبة لةطةَل ثرؤذة ياساي وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار لة هةرَيمي كور
ماددانةي طفتوطؤتان لةسةر كردش يةكةش يةكة دةنطتان بؤداش هةمووي ثَيكةوة دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز 
بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش ضوار كة  لةطةَلدا نييةش بةزؤرينةي دةن  

ثريؤزبايي لة اةنداماني ثةرلةمان دةكةينش زؤر سوثاسيشيان دةكةينش كة زؤر بة وردي و بة جددي ايشيان ثةسند كراش اَيستا 
لةسةر كردو خؤيان بؤ هيالك كردش ثريؤزبايي لةوةزارةتي شارةواني دةكةينش تةمةنا دةكةين ياساكة بة دروس  جَي بةجَي 

ا ش ليذنةي شارةواني بؤ جَيطاي خؤتانش سوثاسي كاك سةمري بكرَيتش لة بةرذةوةندي خةَلكي كوردستان بَيتش زؤر سوث
وةزيري شارةواني دةكةينش كة بةشدار بوو دوَييَن و اةمر ؤش ثَيشرتين لةطةَل ليذنةكان طفتوطؤي كردووةش اةطةر وتةيةكين 

 .هةيةش كةرةم بكة
 :وةزيري شارةواني و طةشتوطوزار/ بةر َيز مسري عبداهلل ااكرةيي

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

سوثاستان دةكةم بؤ اةو موناقةشة زؤر جدديةي كة كرا اةمر ؤ و دوَييَنش سوثاسي هةموو خوشك و براياني 
اةنداماني ثةرلةمان دةكةم طةيشتينة اةو قؤناغةيش كة ياساي وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار رةاي 

كات لةطةَل اةو ياساية اين لةسةر بكةينش زؤر  لةسةر دراش اينشااةَلاَل اَيمة لة قؤناغي داهاتوو بةزووترين
 .سوثاستان دةكةين

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سوثا  بؤ جةنابتانش اَيستا داوا لة ليذنةي دارايي دةكةم كةرةم بكةن بؤ شوَيين خؤيانش ليذنةي دارايي كةرةم بكةنش 
توطؤ كردني ثرؤذة ياساي مووضةو دةرماَلةي سةرؤكي خستنةر وو و طف/ بةر َيزانش اَيستا خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار

 .هةرَيمي كوردستان و جَيطرةكةيش تكاية ثرؤذةكة خبوَيننةوةو ماددة بة ماددة خبرَيتة بةردةنطدانش كةرةم بكةن
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةبياَيستا دةقي ثرؤذةكةتان بؤ دةخوَينمةوة بة زماني عةر
 العراق ونائبه –مكروو قانون يا   وخمصصات يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة اتوىل
 .د ناي لراق )....(العراق يا بًا شهر ًا قديه  – ظقاض  يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة النانية
 .م  يا به الكهرد)....%( العراق خمصصات شهر ة  عادل  – ضاف اىل يا   يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة النالنة
 )...%(.العراق لند  قالده يا بًا  قالد ا  عادل  – سظنيق يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة الراشعة
 .د ناي لراق )....( العراق يا بًا شهر ًا قديه  – ظقاض  نائ  يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة ا امسة
 .م  يا به الكهرد)...%( صات شهر ة  عادل العراق خمص – ضاف اىل يا   نائ  يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة السادسة
 )....%(.العراق لند  قالده يا بًا  قالد ًا  عادل ًً – سظنيق نائ  يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة الساشعة
كاي اىل يا   يئيس اتقليم املكاي اليه يف املادة اتوىل ويا   نائ  الرئيس امل)....(  ضاف لالوة سنو ة قدييا 

 .اليه يف املادة الراشعة
 :املادة النامنة

شعد انظهاء مهاق الرئيس او نائبه  وفر احل ومة هلما كافة مسظلزمات الس   واحلما ة والظنقبس الالئبق و  يبا    
 .م  اتمظيازات اليت متننيها هلما القوانني النافذة يف اتقليم او العرف السائد وةنيًا يف منس يذه احلالة

 :ظاسعةاملادة ال
 .الريية" وقائع كويدسظان" نفذ  يذا القانون الظبايًا م   اي   نكره يف جر دة 

 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةقي ثرؤذةكة تةنها بة عةرةبي لة سةرؤكايةتي هةرَيس ثَيشكةمشان كرا بووش بةاَلم هةوَلماندا لة ليذنة 

 .ر زماني كورديوةريبطَير ينة سة
 عَيراق و جَيطرةكةي –ثرؤذة ياساي مووضةو دةرماَلةي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

 :ماددةي يةكةم
 .ديناري عَيراقي).....( عَيراق مووضةيةكي مانطانة وةردةطرَيت بة بر ي  -سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

 :ماددةي دووةم
)....%( عَيراق زياد دةكرَيتش كة لة  -كوردستان  دةرماَلةيةكي مانطانة بؤ مووضةي سةرؤكي هةرَيمي

 .مووضةي مانطانةكةي بَيت
 :ماددةي سَييةم

عَيراق لةكاتي خانةنشل بوونش مووضةي خانةنشل وةردةطرَيتش كة دةكاتة  –سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .ديناري عَيراقي)....( 

 :ماددةي ضوارةم
ديناري ).....( مووضةيةكي مانطانة وةردةطرَيت بة بر ي  عَيراق -جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

 .عَيراقي
 :ماددةي ثَينيةم

عَيراق زياد دةكرَيتش كة دةكاتة  -دةرماَلةيةكي مانطانة بؤ مووضةي جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .مووضةي مانطانةكةي)....%( 

 :ماددةي شةشةم
كاتي خانةنشل بوونش مووضةي خانةنشل وةردةطرَيتش عَيراق لة –جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 

 .ديناري عَيراقي)....( كة دةكاتة 
 :ماددةي حةوتةم

زياد دةكرَيت بؤ مووضةي سةرؤكي ).....%( ش كة بر ي دةكاتة (لالوة سنو ة)سةرمووضةي سااَلنةش واتا 
ماددةي ضوارةم ااماذةي ثَي  هةرَيسش كة لة ماددةي يةكةم ااماذةي ثَي كراوةش بؤ جَيطري سةرؤك كة لة

 .كراوة
 :ماددةي هةشتةم

دواي تةواو بووني اةركةكاني سةرؤك و جَيطريش حكومةت ثَيويستة هةموو ثَيداويستيةكان لة شوَيين 
نيشتةجَي بوون و ثاسةوان و طواستنةوةي طوجناوش جطة لة ايمتيازاتي ترش كة بةثَيي ياساي كار ثَيكراوةكان 

 .ي  نيشتماني لةو حاَلةتانةلة هةرَيسش يان نةر
 :ماددةي نؤيةم
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 .جَي بةجَي دةكرَيت( وةقااياي كوردستان)اةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ياسايي و دارايي كؤبووينةوةش راثؤرتَيكي هاوبةمشان هةيةش اةو راثؤرتة  لةر استيداش اَيمة هةردوو ليذنةي
لةاليةن زؤربةي اةندامانةوة واذوو كراوةش اةطةر بةر َيزت بفةرموويت و رَيطةمان ثَي بدةيت راثؤرتةكة 

 .خبوَينينةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كةرةم بكةن
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .من اَيستا راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوةش دواتر هاوكارامن بة زماني كوردي
 العراق –يئاسة شرملان كويدسظان 

 جلنة الكلون القانونية وجلنة املالية واتقظصاد
 220: العدد
 امليالد ة 7/00/2101: ظي  

 
 العراق –يئاسة شرملان كويدسظان / اىل

  ر مكرتك قر/ ق
 0712/طةاَلرَيزان/13اجظمع  جلنظا الكلون القانونية واملالية واتقظصاد شصوية مكرتكة  وق ا ميس 

ميالدد لدياسة ومناقكة مكروو قانون يا   وخمصصات يئيس اتقليم  4/11/0212كويدد املصادف ليوق 
احملال اىل اللجنظني شعد القراءة اتوىل له العراق و –ونائبه املقدق اىل الربملان م  قبس يئاسة اقليم كويدسظان 

وشعد املناقكة واملداولة  ل د اللجنظان املكروو  1/11/0212يف ( 2)يف الربملان جبلسظه اتلظياد ة املرقمة 
 .و قرتغان و و يان شصيا ظه كات  

 .اةطةر جةنابت رازي بي ماددة بة ماددة دةست ثَي دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةم بكةنش فةرمووكة
 

 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اتوىل
 .مليون د ناي لراق ( 15)العراق يا بًا شهر ًا قديه  – ظقاض  يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة النانية
 .الكهرد م  يا به% 52العراق خمصصات شهر ة  عادل  – ضاف اىل يا   يئيس اقليم كويدسظان 

 :املادة النالنة
مبب  الرا بب  % 82العببراق لنببد  قالببده يا بببًا  قالببد ا شببهر اًً،  عببادل     – سببظنيق يئببيس اقلببيم كويدسببظان  

 .واملخصصات
 :املادة الراشعة

 .مليون د ناي لراق ( 13)العراق يا بًا شهر ًا قديه  – ظقاض  نائ  يئيس اقليم كويدسظان 
 :املادة ا امسة

 .م  يا به الكهرد% 52العراق خمصصات شهر ة  عادل  –نائ  يئيس اقليم كويدسظان  ضاف اىل يا   
 :املادة السادسة

مبب  الرا بب   % 82العببراق لنببد  قالببده يا بببًا  قالببد ًا  عببادل      – سببظنيق نائبب  يئببيس اقلببيم كويدسببظان    
 .واملخصصات
 :املادة الساشعة

يم ونائبه م  املنا   السياد ة، و   مكمولة شاغ اق  قرتح اللجنظان الغاء يذه املادة، تن منص  يئيس اتقل
 .قانون ا دمة املدنية النافذ، ويف غالة قبول يذا اتقرتاح،  عدل  سلسس املواد  بعًا لذلك

 . ل د اللجنظان يذه املادة: املادة النامنة
 : قرتح اللجنظان الادة  يا ظها كات  : املادة الظاسعة

 ".وقائع كويدسظان"ًا م   اي   نكره يف اجلر دة الريية  نفذ  يذا القانون الظباي
 اتسباب املوجبة

املعببدل، وشغيببة حتد ببد يا بب     0225لسببنة ( 1)العببراق يقببم   –اشبباية اىل قببانون يئاسببة اقلببيم كويدسببظان   
 .وخمصصات يئيس اتقليم ونائبه، فقد شرو يذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرؤكايةتي هةرَيس ثةيوةنديس كرد بَين ديفاي بكةن لَيرةش يةكيان لَيرة بن كة بةر َيزانش من لةطةَل س
بةثريةي وةزيرةش بةاَلم رَيزدار سةرؤكي هةرَيس اي تريامي هةبووش ثَيي وابوو كة راتبةكةي  ديوانسةرؤكي 

اريادةي خؤي  زؤر موتةوازي  بَينتش اةوة رةاي خؤي بووش بةاَلم اةمةي كة اَيستا هاتووةش اةمة لة دةرةوةي
هاتووةش ضونكة وةكو سةرؤكَيكي هةرَيس ديارة مةكتةبةكةي حيسابَيكي تري بؤي كردووةش اَيستا لَيرة اَيوةي 
بةر َيز بر يار دةدةن بة ض شكريَيك بَينتش بةاَلم بة تةاكيدم زؤر بَيتش خؤي دةيطةر َينَيتةوة بؤ ثةرلةمانش اةوة 
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لةطةَل بةر َيزيان لةسةر اةو مةوزوعة بةم شَيوةية بووش اَيستا رةاي بةر َيزيانةش كة لة موناقةشةي من 
 .ماددة بة ماددة بؤ دةنطدان لةسةري كةرةم بكةن

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اتوىل

 .مليون د ناي لراق ( 15)العراق يا بًا شهر ًا قديه  – ظقاض  يئيس اقليم كويدسظان 
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .بةكوردين كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مرييؤن ( 15)عَيراق مووضةيةكي مانطانة وةردةطرَيت بة بر ي  -سةرؤكي هةرَيمي كوردستان : ماددةي يةكةم

 .ديناري عَيراقي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي
 :اارا  حسل حممود.َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هةردوو ليذنة رةزامةندن لةسةر دةقي اةو ماددةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
صباح .د)كَي دةيةوَيت لةسةر اةو بابةتة قسة بكات؟ كةرةم بكاتنش ثَينج بةر َيز ناويان نووسيوةش رَيزداران 

ش (عمر هةورامي)ش كةسي تر هةية؟ (جنيش ثة ان عزالدينش ااسؤ كةريسش سةرطوَلش امساعيل حممودبةرز
 .رَيزدار دكتؤر صباح كةرةم بكة

 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةدرَيت بة شةفافيةت لة بةر اس  بووني ياسايةكي لةو جؤرة مايةي دَلخؤشيةش ضونكة لة واَلتاني ثَيشكةوتوو زؤر طرنطي 
مووضةو دةرماَلةي مةسيوول و دةسةاَلتة طةورةكانداش من بؤ مةعريوماتي هاوكارامن هةندَي مةعريومات هةيةش لةر استيدا لة 
واَلتَيكةوة بؤ واَلتَيكي تر مووضةي سةرؤكي اةو واَلتةش سةرؤكي اةو هةرَيمة فةرق دةكاتش هةمانة مةسةلةن وةكو سةرؤك 

ا مووضةي مانطاي ضل هةزار دؤالرةش سةرؤكي اةمريكا سي و سَي هةزار دؤالرة مانطانةش سةرؤك وةزيراني كؤماري روسي
بةريتانيا شازدة هةزار دؤالرةش بةاَلم هةمشانة زؤر كةمةش وةكو سةرؤكي دةوَلةتي اةفنانستان ثَينج سةدو بيست و ثَينج 

ك داوا دةكةم لة بةر َيزان ليذنةي ياسايي و ليذنةي داراييش با اَيمة ثَين دؤالرةش اَيمة داوا دةكةينش يةعين وةكو ثةرلةمانتارَي
اةوةي بر ياري مةبريةغَيك بدةينش اةو ماايريو ثَيوةرانة ضلش كة دياري دةكرَيتش يةعين رةنطة مووضة سةقفَيكي هةبَيتش 

ن سةرؤكي وةزيراني عَيراقش يان سةرؤكي نابَيت لةو سةقفة تَيثةر َيتش يان بةراورد بكرَيت بة سةرؤك كؤماري عَيراقش يا
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ثةرلةمانش منوونةيةك بَيتش بؤ اةوةي بةر اس  اينصايف تَيدا بَيت وش هيَ جؤرة ايي افَيكي تَيدا نةبَيتش بة رةضاو كردني 
ور لة طرنطي ثؤستةكةش بة رةضاو كردني طرنطي اةو مةكانةتةي سةرؤكي هةرَيس و جَيطرةكةي هةيانةش هيوادارم اَيمة بة دو

 .اينفيااالتش بةشَيوةيةكي مةوزوعيانة لةو مةسةلةية بكؤَلينةوةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا ش اةطةر هي سةنطافوريشت بكرداباية زؤر باش بووش حةزم دةكرد اةوةشت بزاني بوواية 
 .ضةندة؟ رَيزدار ثة ان خان فةرموو

 :بةر َيز ثة ان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اس  لة بةشَيكي قسةكاندا من تةايدي بةر َيز دكتؤر صباح دةكةمش ضونكة اَيمة لة دةست نيشان كردني راتي ثؤستَيكي 
وا سيادييداش ثَيويستة مةعايريةكان بزانلش لةسةر ض اةساسَيكش اينيا قسة لةسةر اةوة بكةينش كة اةم بر ةي دانراوة زؤرةش 

كةمةش من قسةم لةسةر اةوةيةش كة اةم ثؤستة ثؤس  سةرؤكي هةرَيس و جَيطرةكةيش ثؤستَيكي سيادييةش دةبَيت اَيمةش يان 
بة قةدةر اةو ثؤستة سياديية مامةَلةي لةطةَلدا بكةينش رةنطة اَيستا بةر َيز سةرؤكي هةرَيسش كة اَيستا تةشنيريي اةو مةنصبة 

م مةفروزة لة رَيي سةرؤكايةتيةوةش لة رَيي جةنابتانةوة لةوة ااطادار بكرَيتةوةش كة لة دةكات رايةكي تايبةتي هةبَيتش بةاَل
كاتي موناقةشة كردني اةوةدا موناقةشةي ثؤستةكةيةش رةنطة لة ضوار ساَلي تردا كةسَيكي تر لةو جَيطاية بَيتش بؤية دةبَيت 

اةوةي هةبَيت رةنطة لة دواي اةوةي يةكَيكي تر بَيتش لةبةر بة اةمانةتةوة اَيمة قسة لةسةر اةوة بكةين وش جةنابيشي بريي 
اةوة زؤر كةمي نةكاتةوةش اةطةر ضووة اليش لة حاَلةتَيكي ترداش من دةمةوَيت قسة لةسةر اةوة بكةمش اَيمة مةفروزة يةكش 

 :دوو شت بزانلش بؤ اةوةي قسة لةسةر اةمة بكةين
تاني دراوسَيش اَيمة بزانل لة عَيراقدا ضؤن مامةَلة لةطةَل اةوة كراوة؟ ضونكة اَيمة زؤر دوور نةكةوينةوة بؤ دةوَلة/ يةكةم

اَيمة كؤمةَلَيك با برَيَيل ثؤس  طرن  هةيةش سةرؤكي كؤمارة لة عَيراقش لةطةَل سةرؤكي اةجنومةني وةزيرانش لةدواي اةوةوة 
قةدةر اةوان بَيتش مةبةس  قسةكةم هةَلبةت اةوة  بةرزترين ثريةكان اةنداماني ثةرلةمانةش اةوان اةو نيسبةو ناَلَيس بة

نييةش كة بة قةدةر عَيراق بَيتش بةاَلم اةوان ضؤن لة بةيين اةو سَي ثؤستةدا نيسبةو تةناسوبيان راطرتووة؟ اَيمة لَيرة ضؤن 
بةاَلم من بةش بةحاَلي  رايدةطرينش اَيمة دةزانل بؤ خؤمانش لةبةر اةوةي راتي خؤمان وةردةطرينش دةزانل راتبمان ضةندةش

خؤمش كة اةندامي ثةرلةمامن نازامن سةرؤكي اةجنومةني وةزيران و جَيطرةكةي راتبيان ضةندة؟ لةبةر اةوة طرنطة اَيمة بؤ 
اةوةي بةرضاو روون بلش بؤ منوونة من اةطةر موافةقةت بكةم لَيرة لةسةر اةوةي كة ثازدة مرييؤن بَيتش من ضوزامن 

وةزيران كَي ناَلَي بيست مرييؤن نييةش يان كَي ناَلَي دة مرييؤن نييةش زؤر غةدر لةو كراوةش يةعين اةمة سةرؤكي اةجنومةني 
كؤمةَلَيك حاَلةتنش كة بةر اس  اَيمة بؤ مةوزوعَيكي مالي وا طرن  ثَيويستمان بة بةرضاو رووني هةيةش ثَيويستمان بة 

لةكوَيي حةقيقةتدايةش اايا وةكو دكتؤر صباح طوتي ايي ايف تياية؟  راطرتين اةو نيسبةو تةناسوبة هةيةش كة بزانل اةمة
 .يان زيادةر ؤيي تيا كراوةش سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا ش يةعين بة حةقيقةت بؤ كةم كردنةوة رَيزدار سةرؤكي هةرَيس لةطةَل اةو فيكرةيةش لةطةَل من 
ةصةنش ثاشان اةمة بؤ جةنابت نييةش بةاَلم ثاشان شةخصي باسي كردووةش هةتا بؤ قسةي جةنابت ن

يةكَيكي تر دَيتش طوتي كةي اةو هات هةمواري بكةنش بؤي زياد بكةنش بةاَلم بؤ من زيادي مةكةنش يةعين 
 .اةوة رةاي شةخصي بةر َيزيانةش رَيزدار ااسؤ كةريس فةرموو
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 (:ااسؤ)بةر َيز بكر كريس حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
استيدا موالحةزةكةي من موالحةزةيةكي شكريييةش من ثَيشنياز دةكةم كة ماددةي يةكةم لةطةَل ماددةي لةر 

 : ظقاض : )ضوارةم بكرَيتة يةك بةم شَيوةية
 .مليون د ناي لراق ( 15)العراق يا بًا شهر ًا قديه  –يئيس اقليم كويدسظان  -1
يةعين اةم دوو ( .مليون د ناي لراق ( 13)قديه  العراق يا بًا شهر ًا –نائ  يئيس اقليم كويدسظان  -0

 .ماددةية دةمج بكرَين بة يةكش بة دووش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خةَلكي كوردستان بة دةنطداني / زؤر سوثا ش اي تريامس بؤ رةاي جةنابتش دوو ثؤس  جياوازةش يةكَي
 .ر امساعيل فةرموورةمسي دةنطي بؤ داوةش يةكَيكين تةعل دةكرَيتش رَيزدا

 :بةر َيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثشتيواني لة رةايةكةي هةردوو ليذنةي ياسايي و دارايي دةكةمش ثَيمواية كةميشةش اةطةر موقارةنةي 

ةرلةمان بكةين بةوةي ثة ان باسي كرد لة عَيراق سةرؤك كؤمار ثةجنا هةزار دؤالر وةردةطرَيتش سةرؤكي ث
ضل و دوو هةزار دؤالر وةردةطرَيتش سةرؤك وةزيران ضل هةزار دؤالري وةردةطرَيتش اةطةر موقارةنة 
بكةين دةكاتة سَييةكي اةو ثارانةش ثَيمواية كةمة بؤ سةرؤكي هةرَيسش بؤية ثشتيواني لَي دةكةمش داواكاريشس 

اةو دَيتش اةو دةَلَيت كة كةسي تر هات  سةرؤكي هةرَيس رةتي نةكاتةوةش ضونكة رةنطة اةو كةسةي لةدواي
با بؤ خؤي زياد بكاتش رةنطة هةموار كردني تؤزَيك زةمحةت بَيتش بةنيسبةت سةرؤكي هةرَيس كة لة 

 .داهاتوودا دَيتش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش رَيزدار عمر هةورامي فةرموو

 :بةر َيز عمر صديق حممد

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
من ثشتيواني لة رةاي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكةمش اةوةندةي من ااطادار مب بة لةبةرضاو 
طرتين اةو ثؤستة سيادييانةي كة لة هةرَيمي كوردستاندا هةيةش اةو ثؤستةش بؤ هةرَيمي كوردستانة زؤر 

ةستخؤشيان لَي دةكةم و تةايديان بة باشي تةحديدي مةبريةغةكة كراوةش بة باشين ثَيكيان هَيناوةش د
 .دةكةمش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي
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 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .....بةحةقيقةت بةنيسبةت مايارةكانةوةش اَيمة وةكو مايارَيكي مةعنوي وةرمانطرت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دن دةكةم زؤر زؤرش سةرطوَل خان ناوي جةنابت نووسرا بووش كةرةم بكةداواي لَيبور
 :حسن يضابةر َيز سةرطوَل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشتطريي اةو ثرؤذة ياساية دةكةمش وةكو كاك دكتؤر صباح باسي كردش اةم ثرؤذةية طرنطة بؤ اَيستاي 
فيةتش بؤ اةوةي اَيمة بزانل ثؤستَيكي سيادي وا واقياي هةرَيمي كوردستانش لةبةر جةستة كردني شةفا

راتبةكةي لة ثةرلةمانةوة دةنطي لةسةر بدرَيتش بةاَلم قسةم لةسةر اةوةية تةحديد كردني اةم مةبريةغة 
لةاليةن ليذنةي داراييش اَيمة دةمانةوَيت بزانل لةسةر ض بنةمايةكي اابووريداش اايا اةو ثَيوةرةي كة اةوان 

وةكو ليذنةي دارايي ضيةش اَيمة اةو ثؤستانةي تر كة لة هةرَيمي كوردستاندا هةيةش وةكو  وةريانطرتووةش
ثة ان خان باسي كردش اةوانةي اةندام ثةرلةمانن دةزانل ضةند وةردةطرَيتش بةاَلم اَيمة نازانل سةرؤكي 

ستة اَيمة دةن  بدةين حكومةت ضةندة؟ لةبةر اةوةي بؤ اَيمة بةرضاو روون بَيت و بتوانل لةسةر اةو اا
 .بؤ اةم ماددةيةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثا ش ليذنةي دارايي كةرةم بكة
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةحةقيقةت اَيمة وةكو رةاي هةردوو ليذنةش بةبامشان زاني كة اةو بةشة مووضةي كة هةيةش بؤ اةو 
ش بةشَيوةيةك بَيتش كة برَيَيل اةو ثؤستة داايمةن بةشَيوةيةكي ثريؤز سةير بكرَيت لةاليةن ثؤستة

 .خةَلكةوةش ايي افَيك لة مووضةو اةوانة نةبَيتش كة بة ضاوَيك سةير بكرَيتش اةمة لةاليةك
ية بةرزتر لة اليةكي ترش بةحةقيقةت اةوةندةي تَيبينيمان كردووةش اةو مووضةي كة دامانناوة لةو مووضة

نيية لة هةرَيمي كوردستانداش بَييطة لةوة اةو بةر َيزةي دةبَيتة سةرؤكي هةرَيسش سةرؤكايةتي هةرَيس خؤي 
ميزانيةكي تايبةتي هةيةش لة ز ين اةو ميزانية تايبةتةش بةر َيز سةرؤكي هةرَيس دةتوانَيت تةسرو  بكاتش 

ر ااس  شةخصي خؤيش ثَيداويستيةكاني خؤي ثَي اةو مةبريةغةي بؤي دانراوةش اةطةر بؤ خؤي بَيت لةسة
دابل دةكاتش بةاَلم لةسةر ااس  رةمسيش بة حةقيقةت ميزانيةي تايبةتي خؤي هةيةش دةتوانَيت تةسرو  

 .بكات بةو شَيوةيةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
بة رةاي اَيمة جَيي خؤش اَلية اةمر ؤ اَيمة ياسايةك موناقةشة دةكةينش كة اةوين تةحديد كردني راتي سةرؤكي هةرَيمي 

ان بة كوردستان و جَيطرةكةيةتيش كة هةتا اَيستا لة عَيراق اةم مةسةالنة يان بة اةمرَيكي ديواني جَي بةجَي كراوةش ي
بر يارَيكي اةجنومةني وةزيرانش بةاَلم اَيمة اةمر ؤ دةيكةين بة ياساش بةر اس  اةمة جَيطاي خؤش اليةش كة تةحديدي راتي 

 .سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و جَيطرةكةي بكرَيتش اةمة لةاليةك
َيوةرانة لة رووي مالييةوة بة نةزةري لة اليةكي ترةوةش اةو ثَيوةرانةي كة براي بةر َيزم ايشارةتي ثَيداش فياريةن اةو ث

اياتيبار وةرطرياوةش بةاَلم من لَيرةدا دةمةوَيت تةاكيدي اةوة بكةمش كة ياساكة بةشَيوةيةكي عام زؤر بة باشي هاتووةش با  
تةقاعودةش بةنيسبةت هةر يةكيان سةرؤكي هةرَيس و / موخةصةصاتةش سَي/ راتبةش دوو/ لة سَي تةوةر دةكاتش يةكيان

َيطرةكةي بةجيا جيا موعالةجة كراوةش بؤية اَيمة ثَيمان باشةش اةو دةجمة نةبَيتش مومكينة اَيستا موقتةرةحي تر بَينتش ج
اةوةي كاك ااسؤ ايشارةتي ثَيداش هةر حاَلةتَيك سَي ماددةي بؤ دانراوةش اةطةر تةماشا بكةيتش حاَلةتةكان جيا جيا جَي بةجَي 

اشكرا لة قانونةكةدا دياري كراوةش هةروةكو براي بةر َيزم ايشارةتي ثَيداش اَيمة لةطةَل دةقي دةكاتش اةوة زؤر بة روون و ا
 .ماددةكةين وش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هي دكتؤر صباحش اةويرتيان هي ثة ان خانش كة دةَلَين نيسبةو / بةر َيزانش دوو ثَيشنيار هةبووش يةكَيكيان
ش لةطةَل رواةساي تري ناو عَيراق و رةاير ةهوري و سةرؤكي وةزيران و ثةرلةمانش تةناسو  وةربطريَينت

اةوة ثَيشنياري اةو دوو بةر َيزانة بووش داوا لة ليذنةي ياسايي و دارايي دةكةين رةايان بةرامبةر اةو 
 .ثَيشنيارةش اةطةر بؤمان روون بكةنةوة

 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

بةر َيزانش نازامن مةسةلةي نيسبةو تةناسو  مةبةست ضية؟ اةوة بؤضووني ليذنةكةمانةش بة  نيسبةو تةناسو ش اةطةر 
مةسةلة لة رووي رةمسيةوة بَيتش بةحةقيقةت اَيمة دةمانةوَيتش اةطةر حاَلةتي رةمسي بة راتب حيسا  بكرَيتش اَيمة حةز 

اَيمة طومتان اةو ثؤستة ثؤستَيكي مةعنةويية لة هةرَيمي كوردستانش بؤ ثريؤز راطرتين دةكةين راتبةكة بةرز بَيتش بةاَلم 
ثَيويستة بةم شَيوةية مبَينَيتةوةش اةطةر دةتانةوَيت بَيل تةعادولي بكةين لةطةَل هةر شوَينَيكي ديكةش سةرؤك كؤماري 

 .ة دانَيلش سوثا عَيراقش اَيمة وةكو اةنداماني ليذنة نةمانويست بةو شَيوةية مايارةك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش هي عَيراق وابزامن بة قانون دةرنةضووةش اينيا بؤية اةطةر شتَيك اةساسَيكي قانوني نةبَيتش 
 .اَيمة حيسابي لةطةَل بكةينش نةختَيك اةوةيةش نوقتةي نيزاميش كةرةم بكة
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 :بةر َيز ثة ان عزالدين عبدالرمحن

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

من ثَيشنيارةكةم راست دةكةمةوةش ضونكة من قسةكةم وا نةبووش كة بة عَيراق موقارةنة بكرَيتش قسةكةم 
لةوة بووش كة لة هةرَيمداش لة بةيين اةو سَي ثؤستةداش اَيمة مةفروزة بزانل سةرؤكي حكومةتين ضةندي 

 .ضةندة؟ نةك لةطةَل عَيراق هةيةش اةنداماني ثةرلةمانين دةزانلش بؤ اةوةي بزانل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثا ش اَيستا روون بووش ناخرَيتة دةنطدانةوةش ضونكة يةكش ثَيشنيارةكةي بةشَيوةيةك بووش كاك 
دكتؤرين بةشَيوةيةكي تر بووش هةر بؤ مةعريوماتت سةرؤكي اةجنومةني وةزيران لةوة كةمرت وةردةطرَيتش 

 .بةر َيزانش اَيستا رةايةكةتان بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوةش تكايةلة خواري ثازدةيةش 
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اتوىل

 .مليون د ناي لراق ( 15)العراق يا بًا شهر ًا قديه  – ظقاض  يئيس اقليم كويدسظان 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي يةكةم

مرييؤن ديناري ( 15)عَيراق مووضةيةكي مانطانة وةردةطرَيت بر ةكةي  -سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .عَيراقية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َلدا نيية دةس  بةرز بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطة
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراش يةك كة  لةطةَلدا نييةش اَيستا بؤ ماددةي دووش كةرةم بكةن

 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة النانية

 .م  يا به الكهرد% 52العراق خمصصات شهر ة  عادل  – ضاف اىل يا   يئيس اقليم كويدسظان 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم

%( 52)عَيراقش كة دةكاتة  –دةرماَلةيةكي مانطانة دةخرَيتة سةر مووضةي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .مووضةي مانطانةي
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :اارا  حسل حممود.د بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 %(.52)هةردوو ليذنة رازين لةسةر بر ي موخةصةصات بة رَيذةي لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمان
كَي لةسةر اةم ماددةية طفتوطؤي هةية؟ نييةش تكاية اَيستا بيخوَيننةوة بةكوردي و عةرةبيش بؤ اةوةي 

 .يخةينة دةنطدانةوةب
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النانية

 .م  يا به الكهرد% 52العراق خمصصات شهر ة  عادل  – ضاف اىل يا   يئيس اقليم كويدسظان 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دووةم

%( 52)عَيراقش كة دةكاتة  –مانطانة دةخرَيتة سةر مووضةي سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةرماَلةيةكي 
 .مووضةي مانطانةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية 
 .ؤي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةي سَييةمش كةرةم بكةندةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةك

 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النالنة
 .م  الرا   واملخصصات% 82العراق لند  قالده يا بًا  قالد ا  عادل  – سظنيق يئيس اقليم كويدسظان 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
 :ماددةي سَييةم

عَيراق لةكاتي خانةنشل بوونش مووضةي خانةنشل وةردةطرَيتش كة دةكاتة  –سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .مووضةو دةرماَلةكةي%( 82)
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ردوو ليذنة رةزامةندين لةسةر اةو بر ةش ضونكة اةو بر ة تةقريبةن وةكو سةنطَيك بؤ هةموو هة
 .مووضةخؤراني دةوَلةت تةنفيز دةكرَيت لة هةرَيمي كوردستان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ اةوةي بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةية قسة بكات؟ كة  نييةش اَيستا ااخري جار بيخوَينةوةش 
 .بيخةينة دةنطدانةوة

 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النالنة

 .م  الرا   واملخصصات% 82العراق لند  قالده يا بًا  قالد ا  عادل  – سظنيق يئيس اقليم كويدسظان 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :َييةمماددةي س

عَيراق لةكاتي خانةنشل بوونش مووضةي خانةنشل وةردةطرَيتش كة دةكاتة  –سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .مووضةو دةرماَلةكةي%( 82)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية 
 .ا بؤ ماددةي ضوارةمش كةرةم بكةن  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيستدةس

 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الراشعة

 .مليون د ناي لراق ( 13)العراق يا بًا شهر ًا قديه  – ظقاض  نائ  يئيس اقليم كويدسظان 

 :عبدالقادر دزةييرؤذان .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ضوارةم

مرييؤن ( 13)عَيراق مووضةيةكي مانطانة وةردةطرَيتش كة دةكاتة  -جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .ديناري عَيراقي
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .هةردوو ليذنة رةزامةندن لةسةر بر ي ثارةكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةري قسة بكات؟ يةك كة ش ثة ان خان كةرةم بكة
 :بةر َيز ثة ان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ونةكةوة هةيةش اَيمة قانون دةردةكةينش كاتَيك مووضة دادةنَييتش دةبَيت بةر اس  لةسةر اةم خاَلةش ضونكة اةمة رةب  بة قان

اةو كةسةش با برَيَيل اةو وةزيفةيةي تةشنيل كرد بَيتش بةاَلم اَيستا اَيمة بة فياريي جَيطري سـةرؤكي هـةرَيممان نييـةش لةبـةر     
قـانون راتـب وموخةصةصـات رايسـي ايقرييمـي      اةوة من ثَيشنيار دةكةمش اةو ماددةية البربَيتش تةحديدي مووضةكة ببَيت بـة  

 .كوردستانش ناايي تيا نةبَيتش كةي ناايب دانراش اةو كاتة ياسايةكين دابنرَيت بؤ مووضةي اةوش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 رةايةكةي وةردةطرنش يان وةرناطرنش تةنيا اةوةندةش شةرح نةكرَيتش وةردةطرنش يان وةرناطرن؟
 :ان ناصح حةيدةريبةر َيز شَيرو

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة رةايةكةي وةرناطرينش لةبةر اةوةي اةسبا  و موبةريراتي قانونيمان هةيةش زؤر سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دانراوةش سوثا  بؤ جةنابتش ضونكة اةوة بة قانون راتبةكة دانراوةش وةزيفةكةش ثريةكة هةيةش سةرؤك و جَيطر هةية بة قانون 
بؤ وةزيفةكة دادةنرَيتش خؤ بؤ شةخصةكة دانانرَيتش كةي هات وةردةطرَيتش اةطةر نةهات بؤ ميزانيةي هـةرَيس دةطةر َيتـةوةش   

 .اَيستا ااخري جار بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الراشعة

 .مليون د ناي لراق ( 13)العراق يا بًا شهر ًا قديه  –نائ  يئيس اقليم كويدسظان   ظقاض 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ضوارةم

مرييؤن ( 13)عَيراق مووضةيةكي مانطانة وةردةطرَيتش كة دةكاتة  -جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .ديناري عَيراقي
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزانش اَيســتا دةخيةمــة دةنطدانــةوةش كــَي لةطةَلدايــة دةســ  بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثا ش كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســ  بــةرز  
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش يةك كة  لةطةَلدا نييةش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةي ثَينجش كةرةم بكةن

 :ي كمال سايد بةزازبةر َيز عون

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة ا امسة
 .م  يا به الكهرد% 52العراق خمصصات شهر ة  عادل  – ضاف اىل يا   نائ  يئيس اقليم كويدسظان 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ثَينيةم

عَيراقش كة دةكاتة  -ضةي جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان دةرماَلةي مانطانة دةخرَيتة سةر موو
 .ي مووضةي مانطانةي%(52)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 %.52هةردوو ليذنة رةزامةندن لةسةر رَيذةي دةرماَلةكة بة لة 
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةري قسة بكات؟ نييةش اَيستا ااخري جار بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة ا امسة

 .يا به الكهرد م % 52العراق خمصصات شهر ة  عادل  – ضاف اىل يا   نائ  يئيس اقليم كويدسظان 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ثَينيةم

عَيراقش كة دةكاتة  -دةرماَلةي مانطانة دةخرَيتة سةر مووضةي جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .ي مووضةي مانطانةي%(52)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةن
 .ستا بؤ ماددةي شةشش كةرةم بكةندةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَي
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 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة
مب  الرا ب    % 82العبراق لنبد  قالبده يا ببًا  قالبد ًا شبهر ًا  عبادل         –دسظان  سظنيق نائ  يئيس اقليم كوي

 .واملخصصات
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي شةشةم

عَيراق لةكاتي خانةنشل بوونش مووضةي خانةنشيين مانطانة  –جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان 
 .ي مووضةو دةرماَلةكةي%(82)كاتة وةردةطرَيتش كة دة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 %.82هةردوو ليذنة رةزامةندن لةسةر رَيذةي خانةنشل بة لة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ييةش اَيستا دووبارة ماددةكة بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيخةينة بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةري قسة بكات؟ ن
 .دةنطدانةوة

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة

مب  الرا ب    % 82العبراق لنبد  قالبده يا ببًا  قالبد ًا شبهر ًا  عبادل        – سظنيق نائ  يئيس اقلبيم كويدسبظان   
 .واملخصصات

 :ذان عبدالقادر دزةييرؤ.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
عَيراق لةكاتي خانةنشل بوونش مووضةي  –جَيطري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان  :ماددةي شةشةم

 .ي مووضةو دةرماَلةكةي%(82)خانةنشيين مانطانة وةردةطرَيتش كة دةكاتة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةو
 .دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةي حةوتش كةرةم بكةن
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 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةردوو ليذنةكةش ضونكة اةو دوو ثؤستةش ثؤس   ماددةي حةوت اَيمة داواي ايرينامان كردووةش بة رةاي
 .ي هةموار كراوش سوثا 1262سيادينش خازي  نل بؤ ياساي خزمةتي شارستاني 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةري قسة بكات؟ نوقتةي نيزامي كةرةم بكة
 :امحد ابراهيس عريي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةقي ماددةكة نةخوَيندرايةوة؟ ثَيويستة خبوَيندرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيشرت خوَيندرايةوةش ضؤن نةخوَيندرايةوةش بةكوردين و بة عةرةبينش جارَيكي تر بيخوَيننةوة
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الساشعة

اىل يا   يئيس اتقليم املكاي اليه يف املادة اتوىل ويا   نائ  الرئيس املكاي )....( قدييا  ضاف لالوة سنو ة 
 .اليه يف املادة الراشعة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي حةوتةم

كي هةرَيسش كة لة ماددةي زياد دةكرَيت بؤ مووضةي سةرؤ).....%( سةرمووضةي سااَلنةش كة بر ي دةكاتة 
 .يةكةم ااماذةي ثَي كراوةش بؤ جَيطري سةرؤك كة لة ماددةي ضوارةم ااماذةي ثَي كراوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي دووبارة رةايتان
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةتطوزاري شارستاني ااماذةي ثَي نةكراوةش لة هةمان كاتدا هةروةكو ااماذةم ثَيداش اةو بابةتة ياساي خزم
اةو ثؤستة ثؤستَيكي كاتييةش وةكو ثؤستَيكي ااسايي برَيَيل وةزيفي حكومةت نييةش ضونكة ثؤستَيكي 

 .سيادييةش بةو شَيوةيةش بؤ كاتيشةش كاتيشي دياري كراوةش سوثا 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةت هةبوو؟ كةرةم بكة
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 :شاهؤ سايد فتح اهلل.ر َيز دبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرجنس هةية لةسةر اةو ثَيشنيارةي بةر َيز سةرؤكي ليذنةي داراييش كة ثَيواية ثؤس  هةرَيس و 
جَيطرةكةي دوو ثؤس  سيادينش هةَلبةتة اَيمة ياسادانةرينش وةكو اةنداماني ثةرلةمانش دةبَيت هةَلةي 

ضونكة ثؤس  سةرؤكي هةرَيس لة كوردستان و لة عَيراقدا ثؤستَيكي سيادي نييةش لة  دةستووري نةكةينش
عَيراقدا تةنها سَي ثؤس  سيادي هةيةش كة ثؤس  سةرؤك كؤمارش ثؤس  اةجنومةني وةزيرانش سةرؤكي 

ؤستَيكي اةجنومةني نوَينةران لة عَيراقداش لةطةَل ضوار ثؤس  وةزاري سيادي هةيةش لةوة برتازَي هيَ ث
 .سيادي لة عَيراقدا نييةش زؤر سوثا 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عمر هةورامي كةرةم بكة
 :بةر َيز عمر صديق حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثتشطريي لة ناوةر ؤكي هةردوو ليذنة دةكةمش لةرؤشنايي دةستووري عَيراقين اةوة تةوزيح كراوةش كة  هةرَيمي كوردستان 
كة لةو هةرَيمانةي كة لةناو عَيراقدا هةيةش خاوةني خصوصيةت و سيفةتي خؤيةتيش لةبةر اةوة دةكرَيت لة رووي يةكَي

قانونيةوة برَيَيل سيادةي خؤي هةية لة داخيريي عَيراقداش بةهةمان شَيوة لةبةر اةوةي لة قانوني خدمةي مةدةنيدا نةهاتووةش 
تي ثَيداش ز نةن بؤ هةموو اةو ثؤستة سيادييانةي تر كة هةمانة لة هةرَيمي وةكو بةر َيز سةرؤكي ليذنةي دارايي ايشارة

كوردستانش سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستانش سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيرانش هيَ كاميان اةو بر طةيةي نييةش اةوةي كة 
 .سوثا سةر مووضةي هةبَيتش بؤية من تةايدي اةوة دةكةمش كة اةو ماددةية البدرَيتش زؤر 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزانش اَيستا يةك موقتةرةح هةبووش هةردوو ليذنة موقتةرةحي بةر َيز شاهؤ سةعيد وةردةطرنش يان نا
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثؤستة سيادييةش يان سيادي نييةش اَيمة اَيمة موقتةرةحةكة وةرناطرينش ضونكة اَيمة موناقةشةي اةوة ناكةينش كة اةو 

دةَلَيل اةمانة عةالوات وةرناطرنش ضونكة اةوانة موةزةفَيكي اياتيادي نينةش اةو مةناصيبانة هةمووي مةناصيي 
 .سياسيينةو مةناسيي ترنش لةبةرة اةوة ناوةر ؤكي مةسةلةكة لةسةر سيادي و غةيرة سيادي نيية بةر اس ش زؤر سوثا 

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .زؤر سوثا ش اَيستا نةصةن ماددةكة بيخوَينةوةش بؤ اةوةي موقتةرةحي ايرينا بكةين

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الساشعة
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الرئيس املكاي اىل يا   يئيس اتقليم املكاي اليه يف املادة اتوىل ويا   نائ  )....(  ضاف لالوة سنو ة قدييا 
 .اليه يف املادة الراشعة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي حةوتةم

زياد دةكرَيت بؤ مووضةي سةرؤكي هةرَيسش كة لة ماددةي يةكةم )...( سةرمووضةي سااَلنةش كة بر ي دةكاتة 
 .ضوارةم ااماذةي ثَي كراوةااماذةي ثَي كراوةش بؤ جَيطري سةرؤك كة لة ماددةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا ثَيشنيار كراوة ايرينـا بكرَيـتش دةخيةمـة دةنطدانـةوةش كـَي لةطةَلدايـة ايرينـا بكرَيـت دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر            
ةي دةنـ  ثةسـند كـراش ايرينـا     سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش يةك كة  لةطةَلدا نييـةش بةزؤرينـ  

 .كراش اَيستا بؤ ماددةي هةشتش كةرةم بكةن

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النامنة واليت سظصبح املادة الساشعة

و  يبا   شعد انظهاء مهاق الرئيس او نائبه  وفر احل ومة هلما كافة مسظلزمات الس   واحلما ة والظنقبس الالئبق  
 .م  اتمظيازات اليت متننيها هلما القوانني النافذة يف اتقليم او العرف السائد وةنيًا يف منس يذه احلالة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةشتةم

يستيةكان لة شوَيين دواي تةواو بووني اةركةكاني سةرؤكش يان جَيطريش حكومةت ثَيويستة هةموو ثَيداو
نيشتةجَي بوون و ثاسةوان و طواستنةوةي طوجناوش جطة لة ايمتيازاتي ترش كة بةثَيي ياساي كار ثَيكراوةكان 

 .لة هةرَيسش يان نةري  نيشتماني لةو حاَلةتانة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .هةردوو ليذنة رةزامةندن لةسةر دةقي ماددةكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش كَي دةيةوَيت قسة لةسةر اةو ماددةية بكات؟ نييةش اَيستا دووبارة ماددةكة 
 .بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
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 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 :املادة الساشعة

شعد انظهاء مهاق الرئيس او نائبه  وفر احل ومة هلما كافة مسظلزمات الس   واحلما ة والظنقس الالئق و  يا 
 .م  اتمظيازات اليت متننيها هلما القوانني النافذة يف اتقليم او العرف السائد وةنيًا يف منس يذه احلالة

 :لقادر دزةييرؤذان عبدا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي حةوتةم

دواي تةواو بووني اةركةكاني سةرؤكش يان جَيطريش حكومةت ثَيويستة هةموو ثَيداويستيةكان لة شوَيين 
نيشتةجَي بوون و ثاسةوان و طواستنةوةي طوجناوش جطة لة ايمتيازاتي ترش كة بةثَيي ياساي كار ثَيكراوةكان 

 .يان نةري  نيشتماني لةو حاَلةتانةلة هةرَيسش 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية 
 .دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ ماددةي ترش كةرةم بكةن

 :عوني كمال سايد بةزازبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة النامنة

 .الريية" وقائع كويدسظان" نفذ  يذا القانون الظبايًا م   اي   نكره يف جر دة 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةشتةم

 .جَي بةجَي دةكرَيت( وةقااياي كوردستان)ي فةرمي اةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :هةردوو ليذنة ثَيشنيار دةكات صياغةي دةقي اةم ماددةية بةم شَيوةية بَيت
 :املادة النامنة

 ".وقائع كويدسظان"ايًا م   اي   نكره يف اجلر دة الريية  نفذ  يذا القانون الظب
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانش كَي دةيةوَيت لةسةري قسة بكات؟ نييةش اَيستا دووبارة ماددةكة بيخوَينةوةش بؤ اةوةي بيخةينة 
 .دةنطدانةوة

 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :نامنةاملادة ال

 ".وقائع كويدسظان" نفذ  يذا القانون الظبايًا م   اي   نكره يف اجلر دة الريية 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةشتةم

 .جَي بةجَي دةكرَيت( وةقااياي كوردستان)اةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي 
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

بةر َيزانش اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز 
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةكؤي دةن  ثةسند كراش اَيستا بؤ اةسبا  موجيبةش كةرةم بكةن

 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 اتسباب املوجبة
املعدل، وشغية حتد د يا    0225لسنة ( 1)العراق يقم  –اشاية اىل قانون يئاسة اقليم كويدسظان 

 .وخمصصات يئيس اتقليم ونائبه، فقد شرو يذا القانون
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 هؤية ثَيويستيةكان

ي هةموار كراوش 0225ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة  –رؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ااماذة بة ياساي سة
 .لةثَيناوي دةست نيشان كردني مووضةو دةرماَلةي سةرؤكي هةرَيس و جَيطرةكةيش اةم ياساية دةرضوَينرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي دارايي رةايتان
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .اَيمة بةو شَيوةيةي كة هاتووةش هةردوو ليذنة رةزامةندين لةسةريش دواي اةو طؤر انكاريية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان اةنداماني ثةرلةمانش لةسةر اةسبا  موجيبة كة  موداخةلةي هةية؟ كةرةم بكة
 :بةر َيز عوني كمال سايد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة لة اةسبا  موجيبة ايشارةمتانداش لةبةر اةوةي لة قانوني سةرؤكايةتي هةرَيس لة ماددةي يازدةش 
ش لةبةر اةوة اَيمة ايشارةمتان بة قانوني (حيدد يا   وخمصصات يئيس اتقليم ونائبه شقانون)دةَلَيت 

 .سةرؤكايةتي هةرَيس داوة لة اةسبابي موجيبةش زؤر سوثا 
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .دووبارة بيخوَينةوة ااخري صياغةش دارايي اَيوةش لةطةَل اةو رةايةن
 :اارا  حسل حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة هةردوو ليذنة رةزامةندين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااخري جار بيخوَيننةوةش بؤ اةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 : حمموداارا  حسل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 اتسباب املوجبة

املعدل، وشغية حتد د يا    0225لسنة ( 1)العراق يقم  –اشاية اىل قانون يئاسة اقليم كويدسظان 
 .وخمصصات يئيس اتقليم ونائبه، فقد شرو يذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ذة ياساكة دةخيةمة دةنطدانةوةش كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش بةر َيزانش اَيستا اةسبا  موجيبة لةطةَل ثرؤ
كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثا ش يةك كة  لةطةَلدا نييةش بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراش اَيستا ثريؤزبايي 

و بة ياسا راتبةكةي دةست نيشان كراش تةمةنا دةكةين لة خةَلكي كوردستان دةكةينش كة لةناو عَيراق بؤ سةرؤكي هةَلبذَيردرا
 .جَيطةي رةزامةندي هةموو اليةك بَيت

دادةنيشنش بؤ دووبارة تةواو كردني بةرنامةي كارمانش ( 11)بةر َيزانش دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَي دةهَينلش سبةي سةعات 
 .بةخواتان دةسثَيرينش بةخَير ب ن
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