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 ريستثَي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ل 21/1/2222ة شةمم ضوار –ووةمي هةَلبذاردن خولي د ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة    

 ل 11/2/2222ة شةمم ضوار – خولي دووةمي هةَلبذاردن ي نائاسايي(2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 ل 12/2/2222ة شةمم ثَينج – خولي دووةمي هةَلبذاردن ي نائاسايي(3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة   

 ل 2/3/2222ة شةمم دوو – ي هةَلبذاردنخولي دووةم دةسثَيكثرؤتؤكؤلي دانيشتين 

 ل 12/3/2222ة شةمم سَي – خولي دووةمي هةَلبذاردن( 1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة  

 ل 25/3/2222ة شةمم ضوار – خولي دووةمي هةَلبذاردن( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة  

 ل 31/3/2222ة شةمم سَي – خولي دووةمي هةَلبذاردن( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 ل 6/4/2222ة شةمم دوو – خولي دووةمي هةَلبذاردن( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 ل 14/4/2222ة شةمم سَي – خولي دووةمي هةَلبذاردن( 5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة   

 ل 15/4/2222شةممة  ضوار – خولي دووةمي هةَلبذاردن( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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  (14)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 41/44/0141 رَيكةوتي شةممةضوار

 -كوردســتان  لــةمانيثةر  12/11/2212رَيكــةوتي  شــةممةضوار رؤذي ثــَين نيــوةر ؤيي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , 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
 .خؤي بةستي ( 2212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(14)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 22)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

خـولي   ي(14)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بــةم  دا 12/11/2212ي رؤذي ضوارشــةممة رَيكــةوتي ي ثــَين نيــوةر ؤ(11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا   

 :شَيوةية بَيت
 .عَيراق –خستنةر وو طفتوطؤكردني ثر ٍِؤذة ياسايي وةزارةتي ر ؤشنبريي والوان لةهةرَيمي كوردستان  -1 

 .خستنةر وو طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيةكان لةهةرَيمي كوردستان-2

ثـر ٍِؤذة ياسـايي قةرةبووكردنـةوةي ر اطرياوانـي بـَي ثاسـاوي ياسـايي لةهـةرَيمي         خستنةر وو طفتوطـؤكردني  -3
 .عَيراق –كوردستان 

 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

دانيشتنةكةمان دةكةينةوة خولي سَييةمي هةَلبـذاردن، سـاَلي دووةم خـولي طرَيـداني     ، بةناوي طةلي كوردستان
، بةرنامــةي كــار، بــةثَيي حوكمــةكاني مــاددة  12/11/2212ر ؤذي دانيشــ  (14)دانيشــ  يةكــةم، ذمــارةي 

عَيـراق، سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان     –ثةرلـةماني كوردسـتان   1222ي سـاَلي  (1)نـاوخؤي ذمـارة   يةوثَير  لة(22)
ؤ ر ؤذي ثـَين نيـوةر ٍِ   11ي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـةكا      (14)بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمـارة 

 :، بةم شَيوةية بَيـت11/2212//12ضوارشةمة ر َيكةوتي 
 .عَيراق –خستنةر وو طفتوطؤكردني ثر ٍِؤذة ياسايي وةزارةتي ر ؤشنبريي والوان لةهةرَيمي كوردستان  -1
 .خستنةر وو طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيةكان لةهةرَيمي كوردستان-2

ثـر ٍِؤذة ياسـايي قةرةبووكردنـةوةي ر اطرياوانـي بـَي ثاسـاوي ياسـايي لةهـةرَيمي         خستنةر وو طفتوطـؤكردني  -3
 .عَيراق –كوردستان 

ــةين، زؤر زؤر        ــتان دةك ــةرَيمي كوردس ــنبريي والوان لةه ــري ر ٍِؤش ــود وةزي ــاوة حمم ــزدار ك ــةخَيرهاتين ر َي زؤرب
الوان و ليذنـةي ياسـايي دةكـةين    بةخَيرهاتي كةلةطةَلمان بةشدار دةبيت، ئَيستا داوا لة ليذنـةي ر ؤشـنبريي و   



 2 

بَينــة ســةر مةنةســة، فــةرموون، بــةر َيزان ئَيســتا بر طــةي يةكــةم، خســتنةر وو طفتوطــؤكردني ثــر ٍِؤذة ياســايي     
 .ليذنةي ياسايي فةرموون بيخوَيننةوة. عَيراق –وةزارةتي ر ؤشنبريي والوان لةهةرَيمي كوردستان 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

ثر ؤذةي ياساكة، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش بةثةرلةمان كراوة ئَيمةش ثَيشكةشي جةنابتاني 
 .دةكةين

 2212لسنة ) ( قانون رقم 

 العراق -قانون وزارة الثقافة والشباب حلكومة اقليم كوردستان 
 :املعاني املبينة ازائها الغراض هذا القانونيقصد باملصطلحات والعبارات التالية، : املادة االوىل

 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم: اواًل
 .وزارة الثقافة والشباب: الوزارة: ثانيًا
 .وزير الثقافة والشباب: الوزير: ثالثًا
 .وكيل وزارة الثقافة والشباب: وكيل الوزارة: رابعًا

 .عامًا( 32)عامًا ولغاية الـ( 14)بني الشرحية اليت ترتاوح اعمارهم : الشباب: خامسًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية بـةكورين بيخوَيننـةوة، دوايـن ر اثـؤرتي ليذنـةي ر ريؤشـنبريي، دوايـن وةرزش و الوان ، ثاشـان ليذنـةي          
 .ياسايي، فةرموون

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق –واني هةرَيمي كوردستان ياساي وةزارةتي رؤشنبريي و ال

 :سةبارة  بةم ياساية مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم: يةكةم
 .وةزارةتي رؤشنبريي و الوان: وةزارة : دووةم

 .وةزيري رؤشنبريي و الوان: وةزير: سَييةم
 .بريكاري وةزارةتي رؤشنبريي و الوان: وةزارة  بريكاري: ضوارةم
 .الوان ئةو توَيذةن كة تةمةنيان لةنَيوان ضواردة تاكو سي ساَلة: ثَينجةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ٍرؤشنبريي تكاية ر ِِةئيتان، فةرموو
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــر   ــي ث ــة  كردن ــؤ ديراس ــتان   ب ــةرَيمي كوردس ــنبريي والوان لةه ــي ر ؤش ــاي وةزارةت ــةي   –ؤذة ياس ــراق، ليذن عَي
ــة      ــنبريي والوان لــ ــري رٍِِؤشــ ــةر َيز وةزيــ ــووني بــ ــةئامادة بــ ــوَينةوار، بــ ــةكان و شــ ــنبريي و ثةيوةندييــ ر ؤشــ

ــاتووة لــةر ٍِؤذي       27/2/2212 ــان ه ــةوة بؤم ــةني وةزيران ــة ئةجنوم ــة ل ــووةوة، ثر ؤذةك  22/2/2212دا كؤب
دا بؤ تةواوكردن و وتو وَيـذ كؤبـووةوة   22/2ةوةي يةكةمي بؤكراو درا بةليذنةكةمان، ليذنة لةر ؤذي خوَيندن

ــةم     ــاو، يةك ــة بةرض ــة دةخةين ــةكاني ليذن ــةرجةم تَيبينةي ــةدا س ــةم ر اثؤرت ــاي   : ل ــاوي ياس ــةين ن ــنياز دةك ثَيش
 .عَيراق –وةزارةتةكة بكرَيت بة ياساي وةزارةتي ر ؤشنبريي والواني هةرَيمي كوردستان 

وةزارةتي ر ؤشـنبريي  : سةبارة  بةماددةي يةكةم لةسةر زاراوةكان تةنها دوو تَيبينيمان هةية، وةزارة : دووةم
وةزيري ر ؤشنبريي والواني هـةرَيمي كوردسـتان، ديـارة وةكـو بـاقي      : وةزير: والواني هةرَيمي كوردستان، دووةم

 .ياساكاني تر كة لةثةرلةمان ثةسةند كراون، سوثاس
 :ةر َيز سؤزان يوسف خؤشابةب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :اواًل نقرتح تبديل تسمية قانون الوزارة ليصبح كاآلتي

 العراق-قانون وزارة الثقافة والشباب القليم كوردستان

 : املادة االوىل: ثانيا
 وزارة الثقافة والشباب لالقليم: الوزارة
 وزير الثقافة والشباب لالقليم: الوزير

 .مهام الوزارة واهدافها"مهام الوزارة لتكون : نقرتح تبديل عنوان املادة: ثاثال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي وةرزش والوان، فةرموو
 :اوغسطنيعبداالحد  ثائر. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان سةبارة  بةماددةي يةكةم بة عةرةبي،

 :تقرتح اللجنة اعادة صياغتها بالشكل االتي :بالنسبة للمادة االوىل": اوال

 .وكيل الوزارة للشؤون الثقافية والفنية  -1:   وكيال الوزارة
 وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب -2                 

 .عامًا( 35)عاما ولغاية ال 14الشرحية اليت ترتاوح اعمارهم بني : الشباب
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .تكاية بةكوردين بيخوَيننةوة، فةرموو
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 :بةر َيز تارا عبدالرزاق حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بةناوي ثر ؤذةكة هـي  تَيبينيـةكمان نيـة، بـةس سـةبارة  بـةماددةي يةكـةم، ثَيشـنياز دةكـةين دوو          
ريي و هونـةري ئـةوي تريـان بـؤ كاروبـاري وةرزش      بريكاري وةزارة  هـةبَيت، يـةكَيكيان بـؤ كاروبـاري ر ؤشـنب     

 .والوان، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي تكاية ر اثؤرتان خبوَيننةوة
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قـانون  ) نها ئـةوة يَينيتـةوة  البربَيـت، تـة  ( حكومـة  )سةبارة  بةناوي ثر ؤذةكة، ئَيمة ثَيشنيار دةكـةين نـاوي  

ســةبارة  بــةماددةي يةكــةم، بر طــةكان ر يزبةنــدي بــؤ  ( العــراق  –وزارة الثقافــة و الشــباب القلــيم كوردســتان 
دابندرَيت يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارم و ثَينجةم، هةروةها لةكؤتايي ثَيناسـةي وةزيـر ووةزارة ، وشـةي    

ــيم) ــت كــة لةبر طــ ( يف االقل ــت 3و 2ةي زيــاد بكرَي ــباب   : الــوزارة )  :داهــاتووة، واي لَيبَي وزارة الثقافــة و الش
تةنها ئةو سَي تَيبينيةمان هةية، (وزير الثقافة و الشباب   االقليم: الوزير ) ،بةهةمان شَيوة بؤ وةزير( االقليم

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير، فةرموو
 :وةزيري ر ٍِؤشنبريي والوان/ وة حممود شاكربةر َيز كا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( يف االقلـيم )لةطةَل بؤضوونةكاني ليذنةي ياسـاي،، هـةروةها ليذنـةي وةرزش والوان و ليذنـةي ر ٍِؤشـنبريين،      

مةنـةوة  لةثَيناسةكان زياد بكرَيت، بؤ تةمةنين ئَيمة طؤر انكارميان كردبوو بةس ديـارة لةسـةرؤكايةتي ئةجنو  
تـا  ( 14)تا طةيشتؤتة ئَيرة ئةو طؤر انكاريية كراوة، ئَيمةش داواي دوو وةكيل وةزيرمان كردبوو، هـةروةها لـة   

 .ساَل بَيت بؤ تةمةن، بةثَيي ئةو ثَيوةرانةي كةلة نةتةوة يةكطرتووةكاندا هةية، سوثاس( 34)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكا ، ناوتان دةنووسم تكاية، ئةم ر َيزداران ئةنداماني ثةرلةمان كَي دة
شَيردل تةحس،، دانا سةعيد، شوان كريم، سيوةيل عومسان، صباح بيت )بةر َيزانة داواي قسةيان كردووة،
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، (اهلل، عبدالسالم بةرواري، هاور از خؤشناو، عبدالرمحن حس،، قادر حسن، ثةميان عبدالكريم، هاذة سليمان
 .ك شَيردَل، فةرمووكا

 
 :بةر َيز شَيردَل حتس، حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبيعي ئةو ثر ؤذة ياساية، ثر ؤذة ياسايةكي زؤر طرنطة، بؤ ر ؤشنبريي والوان، من ثشتطريي لة ليذنةي وةرزش 

ي وفـةني، وةكيـل   دوو وةكيل وةزير هةبَيت، وةكيل وةزيرَيك بؤ كاروبـاري ر ؤشـنبري  : والوان دةكةم، كة يةكةم
ساَلةكة  34من نازامن ض ستاندةرَيك بؤ  34- 14وةزيرَيك بؤ وةرزش والوان، شةبابين ئةو شةرحيةية كة لة 

دانراوة، بةخؤي ئَيمة زؤرمان ثرسي لة ليذنةي وةرزش والوان، دائيمـةن لـة سـتاندارةكاني ئـةتراط و طـةلَيك      
 .ريي لة ليذنةي وةرزش والوان دةكةم، سوثاسساَلة، بؤية ثشتط 35 – 14لةوآلتانيشمان سةيركرد 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، تكاية ئةوةي هةَلدةستَيت ناوي خؤي بَلَيت، بؤ ئةوةي وتةكاني لةذَير ناوةكةي تؤمار بكرَيت، ر َيـزدار  
 .دانا سةعيد، فةرموو

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

بةهةمان شَيوة كة زؤربـةي ليذنـةكان تَيبينيـان هـةبوو لةسـةر نـاوي ثـرٍِِؤذة ياسـاكة، ياسـاي           :تَيبيين يةكةمم
ــة        ــة دةق ــةوةي ل ــو ئ ــا  وةك ــت ناك ــة ثَيويس ــت، حكومةتةك ــتان بَي ــةرَيمي كوردس ــي ه ــي وةرزش والوان وةزارةت

بر طـةي  : ةمـم عةرةبيةكةدا هةية، لةبةر ئةوةي لةياساي وةزارةتةكاني تـرين بةهـةمان شـَيوةية، تَيبـيين دوو    
ضــوارةم لةســةر بريكــاري وةزارة  ليذنــةي وةرزش والوان ثَيشــنياريان كــردووة، كــة نــاوي هــةردوو بريكــاري   
وةزارة  بـؤ كاروبــاري ر ؤشــنبريي وهونــةر وبؤكاروبــاري وةرزش والوان بنووسرَيــت، ثــَيم وايــة يــةكجار نــاوي   

َيويست ناكا  لةتةعريفةكةدا بنووسـرَيتةوة، ثـَيم   بريكاري وةزارة  لة ئةصَلي ثر ؤذةكةدا هاتووة، ثَيم واية ث
واية ئةطةر بكرَيت هةرناوي بريكاري وةزارةتي تَيدا نةبَيت هي  كَيشةيةك نابَيت، ضونكة يةكجار لة ئةصـَلي  
ثر ؤذةكةدا هاتووة، ئةطةر بريكاري وةزارةتـين بنووسـرَيت هـي  ثَيويسـت ناكـا  ئـةو تةفاصـيلة بنووسـرَيت         

ةزارة ، واتة هةردوو ناويان بنووسـرَيت، بةنيسـبة  تَيبينيةكـةي ليذنـةي وةرزش والوان،     هةردوو بريكاري و
ساَل  32ساَل بؤ  14لةسةر بر طةي ثَينجةمة، ثَيشرتين ئاماذة بةوة درا، لةسةر ض ثَيوةرَيك : تَيبيين سَييةمم

بةضي حسابة ئايا بةالو يان  ساَل 14ساَل بَيت، نازامن  34نووسراوة، هةرضةندة جةنابي وةزير ثَيي باشة كة 
سـاَل حســا    12يـان   17مَيـرد منـداَل حسـابة، لـةزؤر شــوَين سـين بلـوث هةيـة، ثَيطةيشـ  لةهةنــدَي شـوَين          

سـاَل دةضـَيت، باسـي ثَيـوةري نةتـةوة       42ساَل زياترين تَيثـةر  دةكـا ، تـا     34ئةكرَيت، هةندَي جار هةية لة
ســتا ثَيــوةرَيكي زؤر دوورو درَيــذتري هةيــة، بــةحوكمي ئــةوةي  يــةكطرتووةكان كــرا، نةتةوةيــةكطرتووةكان ئَي

وةزعي تةندروسـ  ومةعيشـة  وئةوانـة باشـرت بـووة، زيـاتر دةذيـن بؤيـة ئـةو تةمةنـة درَيـذتر كراوةتـةوة،             
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ســاَل دةكــا ، جــا بةر اســ  مــن ثــَيم وايــة ئــةو ثَيــوةرة ثَيويســت ناكــا  لَيــرة   45هةنــدَي كــةس هةيــة باســي 
ئةوةي تةعريفَيكي لةو بابةتةش ئاسان نية، لـةناو ثـر ؤذة ياساكةشـدا باسـي ئـةوة نـةكراوة،       دابندرَيت، لةبةر 

تةنها ناويان هاتووة، الوان، جابةر اسـ  مـن ثـَيم وايـة لةئَيسـتاوة لـةقاَلي نـةدةين بَلـَي، تـةنها ئـةو تةمةنـة            
ةبَيـت بؤ بـواري فـةني ثَيويسـ     دةطرَيتةوة، لةوانةية لةهةندَي مةجال وةكو وةرزش ثَيويس  بة ثَيوةرَيك ه

بةثَيوةرَيكي تر هةبَيت، جا بؤية ثَيم واية لـةقاَلب نـةدرَيت باشـة، ئةطـةر لـة قـاَلبين دةدرَيـت ئـةو مةجالـة          
 .ساَل، زؤر سوثاس 42، 35تؤزَيك زياد بكريت بؤ 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار شوان كريم، فةرموو
 :انبةر َيز شوان كريم كاب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تَيبينيةكةم لةسةر ئةو ثَيشنيارةية كة ليذنةي ر ؤشنبريي وثةيوةندييةكان بؤ ناوي ثر ؤذةكة ثَيشـنياريان  
كـرد، ثَينشـيارةكةي ئـةوان ئـةَلَيت وةزارةتـي ر ؤشــنبريي والوانـي هـةرَيمي كوردسـتان، ئـةوة لـة عةرةبيةكــةدا           

مـن ثشـتطريي لـةو تةمسيـة دةكـةم كـة ليذنـةي ياسـايي         ( باب اقلـيم كوردسـتان  وزارة الثقافـة والشـ  )دةبَيت بة 
داينــاوة، ضــونكة ئــةوة ر اســرتة لــةر ووي زمانةوانيــةوة، ئــةو تةمسيــةي ليذنــةي ر ؤشــنبريين تازةيــةو شــتَيكي  

ان غةريب دةبَيت، بةتايبـةتي ئَيمـة جـارَيكي تـر نـاوي وةزارةيـان هَيناوةتـةوة لـة ياسـاي وةزارةتةكانـدا ناومـ           
 .هَيناوة، من ثشتطريي لةو موقتةرةحة دةكةم كة ليذنةي ياسايي كردوويةتي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار سيوةيل عومسان، فةرموو
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبعـةن لةطـةَل ر اكـةي كـاك شـوامن      ( كوردستان -قانون وزارة الثقافة والشباب اقليم )بةنيسبة  ناوي ياساكة، 

ئةبَي حكومة  البةرين، لةكورديةكةش تَييدا نةنووسراوة، حكومةتةكـةي تَيـدا نيـة، بةنيسـبة  تةسةلسـولي      
الشـرحية الـيت   : الشـباب : خامسًابةنيسبة   خامساًََتا دةطاتة  اواَل، ثانيَا،ماددةكان لة عةرةبيةكةدا نةنووسراوة، 

زياتر بَيت، لةبـةر ئـةوةي ئةوانـة    ( 32)خؤي ئةطةر لة . عامًا( 32)عامًا ولغاية الـ( 14)م بني ترتاوح اعماره
دةطرَيتـةوة، بـةآلم الو تةمـةني زيـاتر      25يان  22تا  14الون طةنج ن،، ئةطةر طةنج بن ئةتوان، بَلَي، لة 

 .ساَل من ثَيم باشة، زؤر سوثاس 35دةطرَيتةوة، ئةطةر بكرَيت بة 
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .سوثاس، ر َيزدار صباح بيت اهلل، فةرموو
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ياسـاي  )منن وا دةبينم تةمسيةي ياساكة بة كوردي و عةرةبي وةكو يةك نية، لة كورديةكـة هـاتووة،   : يةكةم
قـانون وزارة الثقافـة   )لةعةرةبيةكـةش هـاتووة،   ( قعَيـرا  –وةزارةتي رؤشنبريي و الوانـي هـةرَيمي كوردسـتان    

ثر ؤذة )حكومةتي بؤ زياد كراوة، منين لةطةَل ئةوةدام بكرَيت بة ( العراق -والشباب حلكومة اقليم كوردستان 
ر اسـتة ئَيمـة بـؤ وةزارةتـةكاني تـر      : دووةم( عَيـراق  –ياساي وةزارةتي رؤشنبريي و الواني هةرَيمي كوردسـتان  

ريكاري وةزارةيان كردووة بةس بـؤ ئـةم وةزارةتـة داواي دوو بريكـار دةكـةين، ضـونكة بةر اسـ         داواي يةك ب
طرنطيدان بة تاقةي طةنج و بواري وةرزشي طةلةك طرنطة، حـةتا وةرزش واي ليهـاتووة لـةم سـةردةمةدا بـووة      

وة هةنـدَي لـة ئَيمـة    كةمة، لةبةر ئة 32بؤ  14بةئةطةري ناساندني ميللةتان، لةبةر ئةوة بةنسبة  تةمةني 
ساَلي بَيت باشرتة،  42بؤ  14ساَليدا هَيشتا خؤمان بةالو حسا  دةكةين، بؤية دةَلَيم تةمةني  45لة تةمةني 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :سوثاس، ر َيزدار عبدالسالم بةرواري
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةر ر اثؤرتي ليذنةي وةرزش والوان هةية، لة ثَيناسةكان يان زاراوةكان، تةنها ئـةو زاراوةي   تَيبيين يةكةمم

كة درَيذة، ئينسان لة ياساكة يةك وشةي بؤ بةكار دَييَن، بؤية هةر بريكاري وةزيري بَلـَي، بريكـاري وةزيـري    
تةوة، كة دوو بن يان سَي بن ئـةوة دَيـن   وةزارةتي ر ؤشنبريي والواني هةرَيمي كوردستان تا لةوَي دووبارة نةبَي

ســاَل مناَلــة بــةقانوني  15مةســةلةي تةمــةن مــن تــا ئَيســتا وا تَيطةشــتبووم تــا  : مــاددةي خــؤي هةيــة، دووةم
ساَلي هةر بةمناَل دانـراوة،   15ئةوروثي، يةعين لة ياساكاني سزاش هةر وادانراوة، من كورم هةبووة لةوَي تا 

تَيثـةر ي   15ئينجـا كـة لـة    ( تـؤ )سـاَل ثَيـي ئـةَلَين     15ؤن شوما و تو بةكار دَينن تا ئَيراني و ئةَلماني وةكو ض
بؤية من حةز دةكةم ئةوةم بؤ ر وون بكةنةوة، ئَيوة لةمن شارةزا ترن، ( جةنابتان)ضووة ئامادةيي ثَيي ئةَلَين 

ي تـةواو كردبـَي، بـؤ    15ئةطةر ثَيويست بوو شا  تـةعريف بكرَيـت لةياسـاكةدا مـن وا تَيطةشـتووم كـة دةبـَي        
بــؤ سةرةوةشــن هــةرخؤيان بــة الو دادةنــَين،  45ســةرةوة، مــن تةئيــدي كــاك صــباح دةكــةم، ئةوانــةي كــة لــة  

 14ثرسيارةكة ئةوةيـة ئايـا لـة ثر ٍِؤطرامـي وةزارة  بايـةر دةدرَيـت بةهةنـدَي كـةس كـة مومكينـة لـة خـوار             
ي وةرزشـي، بؤيـة ئايـا ثَيويسـتة شـا  تـةعريف       ساَلين بَيت، ضونكة هةندَي بةرنامةيان هةية لة سةنتةرةكان

 .ي تةواو كردبَي، سوثاس15بكرَيت لةياساكةدا؟، بةس بةر ةئي من ئةبَي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار هاور از خؤشناو، فةرموو
 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةي ثَينجةم، من ثَيم باشة بةر اس  تةمةن دياري نـةكرَيت، ئـةو كاتـةي    لةبر ط من سةبارة  بة ماددةي يةكةم
ــةثَيي       ــتاندارد، ب ــةنَيكي س ــةثَيي تةم ــة ب ــةو ثر ؤذةي ــةثَيي ئ ــؤ الوان ب ــة ب ــة ثر ؤذةيــةكي هةي ــة ئــةم وةزارةت ك
توَيذينةوة تةمةنةكة دياري بكرَيـت، كـة خزمـة  بـةالو بكرَيـت، نـةك لَيـرة تةمـةن ديـاري بكرَيـت، وابـزامن            

سـاَلةكة   32بـؤ   14يشكاليةتَيك دروست ئةكا ، ئةطةر تةمةنين هةر هةبَيت، ئةوة من لةطةَل ئةوةدام كـة  ئ
 .ساَل باشرتة، سوثاس 35زؤر كةمة، بكرَيت بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار عبدالرمحن حس،، فةرموو
 :بةر َيز عبدالرمحن حس، ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةروةها ثشتطريي ناوي ثر ٍِؤذةكة دةكـةم كـة لةعةرةبيةكـةدا وشـةي حكومـة  هـاتووة ئـةوة زيادةيـة،         

عَيـراق، بةنيسـبة  بريكارةكـان،     –ببَيت بة ثر ٍِِِؤذة ياساي وةزارةتـي ر ؤشـنبريي و الوانـي هـةرَيمي كوردسـتان      
و ليذنـةي وةرزش والوان ئيشـارةتي ثَيـدا    بةر اس  دوو بريكار ثَيويستة بؤ ئةم ثر ؤذةية، ضـونكة يـةكَيك وةكـ   

بريكــاري وةزارة  بــؤ كاروبــاري رِِؤشــنبريي و هونــةري، بــةآلم ئــةو بــؤ كاروبــارة زيــادة، لةهــةردوو فةقةرةكــة  
هاتووة، خؤي هـةر لةخؤيـدا تةحلـيل حاصـلة، مةسـةلةن بريكـاري وةزارةتـي ر ؤشـنبريي وهونـةري ئـةو بـؤ            

سـاَلة ئـةوة     32بـؤ   14َينجـةم، ئـةو توَيـذةي كـة تةمـةنيان لـةنَيوان       كاروبارة زيادةيـة، بةنيسـبة  بر طـةي ث   
 .ساَل طةجنةو ئةوين هةر الوة، سوثاس 35ساَل، ضونكة  35بكرَيت بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار قادر حسن،  فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكةم بر طةي ثَينجةم، هةرضةندة لةوانةية دووبارةش بَيت، بـةآلم تةئكيـد لـةوة    منين سةبارة  بة ماددةي 

دةكةمةوة كة ئةطةر بكرَيت سةقف دانةندرَيت، ئةو كاتة كة وةزارة  ثر ؤذةي وةرزشي هـةبوو ديـاري دةكـا ،    
ت، زؤر بيَـ  42 -15يان هونةر ومؤسيقا هةبوو لةوانةية تةمةن فةرق  بكا ، ئةطةر هـةر دةشبَيــت ئـةوة لـة     

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار ثةميان عبدالكريم، فةرموو
 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين بؤضوونةكةم لةسةر ناوي وةزارةتةكةية، ئةو ثرسيارةشم ئاراستةي بةر َيز سةرؤكي ليذنةي ر ؤشنبريي 

ا دووبارة كردنةوةي ناوي ر ؤشنبريي والوان شتَيكي ر ؤتيين نية وةكو ئةو ناوة كؤنةي ثَيشرت والوان دةكةم، ئاي
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لَيــي نرابــوو؟، ر ؤشــنبريي ئــةوة زانيمــان ضــي دةطرَيتــةوة، هونــةر و وردكردنةوةكــةي بةر اســ  نــازامن  لــةض    
سـتةكاني الوان لَيـرةدا زيـاد    ضوارضَيوةيةكداية؟، بةآلم ئايا ثَيويسـتيمان بـةوة نيـة كـة ئـةوة زيـاد بكـةين توان       

بكةين، ضونكة اليةنة زانستيةكةو ثَيويستيةكاني ئةمر ؤي الوان زؤر زؤر زياترة لة ضـر  كردنـةوةي ئـةو نـاوة     
لةوةرزش و هونةردا، ضونكة سَي بةشي الوامنـان بـةرةو ئـةو زانسـتية كـراوةي كـة بريتيـة لـةداهَينان دةرؤن،         

نةدراوة، ئةوةتا طةجنَيكمان تةيارة دورست ئـةكا ، ئـةوةتا طـةجنَيكي تـر     كةئةوة لةهي  وةزارةتَيك ئاماذةي ثَي
ثر ؤطرامي نوَيي كؤمثيوتةر وئةنتةرنَيت دروست ئةكا ، ئيرت ئةوة ثَيويستة شوَيين بكرَيتةوة لَيرةدا، ئةمةش 

بؤضـووني  وةكو ثرسيار ئاراستةي جةنابي وةزير دةكةم، ر ايـةكي تـرم هةيـة لـة ثَيناسـةي الوان ثشـتطريي لـة        
سـاَلةكة بـا ئـةوة     35سـاَلةكة وسـةقفي تةمـةنين     14دكتؤر دانا وهاور از خان دةكةم، لة دياري كردنـي هـةم   

 .كراوة بَيت بؤ زياتر بةشداري كردني خةَلكي لةو بوارةدا، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار هاذة سليمان، فةرموو
 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
اس  منين هةر تَيبينيم لةسةر بر طةي ضوارةم وثَينجةم هـةبوو، ثشـتطريين لـة ليذنـةي وةرزش والوان     بةر 

دةكـةم، لـةوةي كـة بريكـاري وةزارة  دوو بريكـار بَيـت، ضـونكة هـةر لـة ثَيكهاتـةي وةزارةتيشـدا هــاتووة دوو            
ــرةش ثَيويســتة ديــاري بك   ــت، كةواتــة لَي ــذةن كــة   بريكــار بَي ــت، دةربــارةي بر طــةي ثَينجــةم، الوان ئــةو توَي رَي

 .ساَل بَيت، سوثاس 35ساَلة، منين ثشتطريي لةوة دةكةم كة تا  32 – 14تةمةنيان لةنَيوان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةو          ــةر ئ ــان بةرامب ــر ر ةئيت ــةنابي وةزي ــزدار ج ــوو، ر َي ــةواو ب ــةكان ت ــتا مودةخةل ــةر َيزان، ئَيس ــوثاس ب زؤر س
 .ثرسيارانةي كة كران، فةرموو

 (:وةزيري ر ؤشنبريي والوان) بةر َيز كاوة حممود شاكر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيســبة  تةمةنــةوة ئــةو تةمةنــة لةاليــةن نةتــةوة يةكطرتووةكانــةوة دةســت نيشــان دةكرَيــت، بــؤ ئــةوةي    
ودةوَلـةتي بةتوَيـذي الوان، بـةثَيي ئـةو     سياسةتَيكي جيهاني ئةبَيت بؤ ئاراستة كـردن و بايـةخي كؤمـةَلطاي نيَ   

 34- 14ئةيكا ، هاوكاري ئَيمةش دةكةن، ئـةو تةمـةن لـة    ( يو، ئ،، ئيف، دي، ثي)مةسحانةي كة ر َيكخراوي 
ساَل ئـةو مةسـحانة دةكـةن، ئـةو ديراسـاتانةي كـة كـراون بـةناوي ديراسـاتي قـوَل وموعةمـةق بـؤ ئةمـة ئـةو               

ــة    ــةوة ل ــدة دةطرَيت ــونكة ئَيمــة      ئةمــ 34- 14ناوةن ــةوة، ض ــة بةنيســبة  ئَيم ــةتي هةي ــةكي تايب ةش طرنطي
ناوةندةكاني وةرزش والوامنان هةية ناوةندةكاني وةرزش والوان ئةو تةمةنة دةطرَيتـةوة، جطـة لـةوة ثـر ؤذةي     
ثةرلةماني الوان هةية ديسان ئةطـةر هـةبَيت، ثةيوةنـدميان بـةو تةمةنـةوة هةيـة، ثَيويسـتيمان بـةو تةمةنـة          

ــة، وة ــا ،       هةي ــؤ دةك ــاري ب ــةكطرتووةكان ك ــةوة ي ــة، نةت ــ  جيهاني ــةلةيةكة لةسةرئاس ــةماني الوان مةس ثةرل
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بةنيسبة  مةسائيلي تةئهيلي عيلمي ئَيمة لة ناوةندةكاني وةرزش والوان تةئهيلي عيلميمـان هةيـة، ريعايـةي    
َيوةيةكي طشـ ، نـاتوان،   عيلميمان هةية، بـةآلم ئةمـة دةطةر َيتـةوة بـؤ ضـاالكيةكاني الوان، بـؤ داهَينـان بةشـ        

بضينة ناو تَيكـر اي ئـةو ضـاالكي وداهَينانـةوة، هـةروةها لةطـةَل ئةوةشـداين كـة دوو وةكيـل وةزارة  هـةبَيت،           
وةكيلةكانين ئاماذةمان بؤ كردووة، لة مـةتين قانونةكـةدا، ئـةوةي هةيـة ئَيمـة ثشـتمان بةسـتووة بـة مةتنـة          

وان، ناكرَي ئَيمة ثر ؤذةي خؤمان بؤ حكومة  بنَيرين بةزماني كورديةكة، ضونكة ئَيمة وةزارةتي وةرزش وال
ئةم ثر ؤذةية ثَين ئةوةي بضـَيت بـؤ حكومـة     : دووةم: عةرةبي، بؤية لةثَيشدا بةكوردي ناردمان، ئةمة يةك

ــةكانيامن       ــوون، ر ةئي ــيم وةرطرت ــةوة ر ةئ ــنبري كؤبووينةت ــةي ر ؤش ــةَل ليذن ــةي وةرزش والوان، لةط ــةَل ليذن لةط
وةتة ناو ثر ؤذةكةوة بآلويشمان كردؤتةوة لةناو ر ؤذنامة ور ةئي خةَلكيشمان وةرطرتووة، ئـةو كةسـانةي   خستو

كة ثةيوةنديان بةم بوارانةوة هةية، لةسةر ئةساسي ئةوة دوو وةكيلمان داناوة لةسةر ئةساسي ئةوةش هةندَي 
ساَل بةس لـةوة ئةضـَيت    34طؤر ميان بؤ يةكة ماوةتةوة، ئَيمة 32طؤر انكارميان كردووة، بةداخةوة تةمةنةكة 

 .كة لةحكومةتةوة هاتووة نوسخة كؤنةكة هاتَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بؤ جةنابت، بةر َيزان بؤضوون ها  لةاليةن ئةنداماني ثةرلةمان، زياتر لةضةند كةسـَيك كـة داوايـان    
بَيت، ر ةئيتان لةو بارةيةوة، وةكو وةزيري وةرزش  42تيان ساَل بَيت هةندَيكين و 35كرد تةمةني طةنج لة 

 .والوان ضية؟، تكاية فةرموو
 (:وةزيري ر ؤشنبريي والوان) بةر َيز كاوة حممود شاكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يو، ئ،، ئيف، دي، )من ئاماذةم بةوة كرد، لةطةَل ر َيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان كة تةعامول دةكةين وةكو 

 34تا  14ية كة تةعامولي لةطةَل دةكةين ثةيوةندي بة مةسةلةي الوانةوة هةية، لةئيشةكامنان ئَيمة (ثي
مامةَلة دةكةين، وةكو وتيشم داناني تةمةن ثَيويستة، ضونكة سياسةتَيكي جيهاني هةية ئاراستة دةكرَيت 

ـةكةين، دوا ر ةئين بؤ ثةرلةماني 34لةاليةن نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ بةيةخدان بةم توَيذة، ئَيمة لةطةَل 
 .بةر َيزة، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ليذنةي ر ؤشنبريي، فةرموو
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد

 .  بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
  بكرَيـت  سةبارة  بة دوو بريكارةكة، ئَيمة ئةوة بةثَيويست نازان،، كة ئاماذة بة بـووني دوو وةكيـل وةزارة  

كة لة ثَيناسةكةدا هاتووة، ضونكة لـةناو مـةتين ياسـاكةدا هـاتووة، سـةبارة  بـة تةمـةني الوانـين ئَيمـة لـةو           
 .ر ووةوة هي  ئيشكاليةتَيكمان نية، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي وةرزش والوان، تكاية ر ةئيتان
 

 :اوغسطنيعبداالحد  ثائر. بةر َيز د

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
ئَيمة بةنيسبة  ئـةو دوو وةكيـل وةزيـرةي كةنووسـيومانة لـة مـةتين ثر ؤذةكـةدا هـاتبوو، زانيومانـة          : يةكةم

بةباشــي ئةطــةر ئةمــة ثَيناســة بكةينــةوة بــة دوو بريكــار كــة ئَيســتا ثَيناســةمان كــردووة، ئةطــةر ئةوانــةش     
رلةمان، كَيشـةمان نابَيـت بةنيسـبة  ئـةو شـتةوة،      نةمَينَيتةوة ئةوة دةطةر َيتةوة بؤ جةنابتان و ئةنداماني ثة

ساَل تةمةني الو بَيت، لةبةر ئةوةي  35- 14بةنيسبة  تةمةنةوة بةر اس  ئَيمة وابر يامان داوة كة لة: دووةم
بـؤ خـوارَي    13وةزارةتي وةرزش والوان بةس ئةو تةمةنة وةرناطرَيت، بةآلم ثَين ئـةو تةمةنـةش هةيـة، لـة     

بـؤ ضـاالكي وةرزشـي و هونـةري وةري دةطـرن، بؤيـة ئَيمـة         2 -7دةكةنةوة كة لـة تةمـةني    ئةوان ئيحتيوايان
ســاَل ئــةوة دةطةر َيتــةوة بــؤ ر اي جــةنابتان، زؤر  34ســاَل بَيــت، ئةطــةر بــوو بــة  35 – 14زانيومانــة الو لــة 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة، دواين دوو ئيقرتامحان هةية دةخيةينة دةنطـةوة،  سوثاس، ليذنةي ياسايي ئَيستا ئاخر صياغةتان خبوَيننة
كة يـةكَيكيان مةسـةلةي تةمةنـة، ئـةوين ضـةند موقتـةرةحَيك هـا  يـةكَيكيان جـةنابي وةزيـر و ليذنـةكان            

جا ئةم سَي موقتةرةحـة هةيـة    42- 15هي ترين ها   35 – 15موقتةرةحي ترين ها   34- 14دةَلَيت 
ؤ هةريـةكَيكيان دوو كـةمسان دةوَيـت ر ةئـي بـدا ، ر َيـزدار ر َيبـاز نوقتـةي         ثَين ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة ب

 .نيزامي هةية، فةرموو
 :ر َيباز فتاح حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من قسةكةم نوقتةي نيزامـي قـانوني نيـة، بـةس نوقتـةي نيزامـي عيلميـة، كـاتَي كـة ثَيـوةرَيكي نَيودةوَلـةتي            

ساَل بَيت، لةسةر ئةساسي بريكردنةوة دانةندراوة، تا من بـري بكةمـةوة    34- 14ةوةي كة الو دانراوة لةسةر ئ
بَيت، بةطوَيرةي ثَيـوةري تةمـةني ئينسـان دانـراوة، ئينسـان ضـةند تةمـةني هةيـة، ئَيمـة لَيـرة            35 – 14لة 

يـار بـدةين ئـةم ر َيذةيـة     بةحسَيكمان نية كة بر يار بدا  لةوةي كـة تَيكـر اي تةمـةن ضـةندة، تـاوةكو ئَيمـة بر       
بــةطوَيرةي نَيودةوَلــةتي نةكــةين بيطــؤر ين، لةبــةر ئــةوة ثَيــوةرَيكي نَيودةوَلةتيــةو ئــةبَي جَيبــةجَيي بكــةين،   

 .ئةوةش مةوزوعَيكي بريكردنةوةي شةخلي نية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر َيزَيكي تر كة بةهةمان شَيوة ثشـتطريي  بَيت، وةكو ر ةئي جةنابي وةزير، بة 34- 14يةعين جةنابت ئةتةوَي 
 .لَي دةكا ، كاك عبدالسالم، فةرموو
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 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة داواي    ــووم ك ــة ب ــةك لةوان ــن ي ــن     15م ــر، م ــةنابي وةزي ــةي ج ــةس دواي ر وونكردنةوةك ــوو، ب ــاَليم كردب س

و ئةو وشةي الوةية كة لة ياساكةدا هـاتووة، واتـة ئـةوان تـةعامول     قةناعةمت هَينا، كة مةبةستيان لَيرةدا لة ال
 34- 14ساَلة، ئةمة تةعريفي عيلمي الو نية، بؤيـة مـن ثشـتطريي     34- 14دةكةن لةطةَل الوَيك كة لةنَيوان 

 .دةكةم، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كا ، فةرموو دكتؤر زانابَيت كةس هةية ديفاعي لَي ب 35- 14ئَيستا كَي دةيةويت لة 
 :محةكريم رؤوفزانا . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لة كؤتاييدا ر ةئيم دةدةم كة ئةمة لةطةَلداية يان دذة، بةس ئةمـةوَيت يـةك بريؤكـة خبةمـة ر وو، ئـةوين      

ابـةش دةكرَيــت،   لـة قانونـدا تةصـنيفةكة بـةم شـَيوةية د      15و  14ئةوةية لة ر ووي ياساييةوة بؤ تةصـنيفي  
مـان هةيـة، كـة    (حـد  )ثاشـان   14و 13 – 7كـة لـة    (صيب مميز)ساَليةوةية، 7كة لةخوار ( صيب غري مميز)

سـاَل هةيـة كـة كـاميلي تةصـةر وفاتة، كـاتَي كـة تـؤ ئـةم           12ثَيي دةَلَين نةوجةوان ياخود مَيردمنداَل، ئينجـا  
ةَل ئـةم تةمةنانـةدا هةنـدَي كـةس تةمـةني دةطاتـة       تةمةنانة تةرتيب دةكةيت لة ياسادا بؤ مامةَلةكردن، لةطـ 

ــةي تيجــاري بكــا ، ئــةتوانَي بــة كؤمــةَلَيك مــةري كــة يــان بةموافةقــةي وةلــي يــان       15 ســاَل ئــةتوانَي مامةَل
 .بةر ةزامةندي مةحكةمة ياخود هةندَيجار بةهةندَي مةرجي تر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 34 – 14يايةو قسة  بكرداية، بةس ئَيسـتا تـؤ لةطـةَل ئـةوةي كـة      ببورة كاك زانا ئةوة ئةبواية ناو  بنووس
بَيـت، ئةوانـة قســة دةكـةن، ئةطـةر نــا      35 – 15، ئَيسـتا ئــةو كةسـانةي كـة ئةيانــةوَيت    35 – 15بَيـت يـان   

 .فةرموو دانيشة
 :محةكريم رؤوفزانا . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كة لةسةر ئةساسي الو لةيةكَي لةو ثـؤل، كردنانـةدا ئـةبَي ناوةكـةي     كة ثؤل، كردنة 15و 14من ئةَلَيم بؤ  

 .سوثاس( الو يان مَيردمنداَل يان صي غري مميز يان صي مميز) بطؤر ي، يةعين يان ناوي ئةنَي،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بَيـت، سيوةيل خان، فةرموو 35 – 15ئَيستا كَي دةيةوَيت 
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة ويان ثَيشرت ئةوة طةنج دةطرَيتـةوة، بـةآلم الو جـاري وا هةيـة بةتةمـةن دةضـنة        35 – 15بةنيسبة  
زيـاتر   35سةنتةري الوان، سةنتةري الوان دةيو  الوةكان، يان ثرية الوةكـان، زيـاترين دةطرَيتـةوة كـة لـة      

جارةكان باسي كردووة، الوة ثريةكان يـان ثـرية الوةكـان زؤرجـار باسـي       بَيت، كاك ئةرسةالن وابزامن جارَيك لة
ــةنج        ــة ط ــوهيم ئةوةي ــت، م ــاتر بَي ــةند زي ــايية كةض ــةوة زؤر ئاس ــةر ئ ــةنتةري الوان، لةب ــةن لةس ــ  وا دةك ش

 .دةطرَيتةوة، سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة يةكـةم دةخةينـة دةنطدانـةوة، ئةطـةر دةنطـي       42 – 15بةر َيزان ئَيستا ئةوانةي كة دوور تـرن لـة ر ايـةكان    
بَيت بادةسـ  بَلنـد    42 – 15هَينا ثريؤز بَيت ئةطةر نا ئةوي تر، ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةداية كة تةمةني الو 

بكــا  تكايــة؟، فــةرموون كَيــي لةطةَلــدا نيــة؟، بةزؤرينــةي دةنــ  لةطةَليــدا نيــة، بؤيــة ئــةوي تــري دةخةينــة  
 4َيت، تكاية دةست بَلند بكةن؟، زؤر سوثاس، كَيي لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينـةي دةنـ    ب 34 – 14دةنطةوة كة 

ئةوة دياري كرا، بةر َيزان بؤ وةكيل وةزارةتين ضةند بؤضوونَيك هةبوو، ئـةو   34 – 14كةسي لةطةَلدا نية، 
َلند بكـا ؟، فـةرموون كَيـي    بةر َيزانةي كة دةَلَين دوو وةكيل وةزارة  هةبَيت، ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةس  ب

لةطةَلدا نية؟، بةزؤرينةي دةن  بوو بة دوو وةكيل وةزارة ، ئَيسـتا وةكيـل وةزارة  بـا ثَيناسـةكةي دابنـَي،،      
يان داي نةنَي،، كَيي لةطةَلداية كة لة ثَيناسةكان دايبنَي،، ضونكة لةناو ياساكةش كة دَيـت شـةرحي دةكـا ،    

) لةسةر بكا  كة نةبَيت و دووش كـة هةبَيــت،  ئَيسـتا ئةوانـةي كـة نـةبَيت،        بةآلم ئَيستا دوو كةس با قسةي
 .، دكتؤر ئةمحةد، فةرموو(دكتؤر ئةمحةد و دكتؤر دانا

 :امحد ابراهيم على. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيـت، لـةوَي   من ثشتطريي ئةوة دةكةم كة ثَيناسةكة وةكو خؤي بَيـت، ضـونكة ئةطـةر دوو وةكيـل وةزارةتـين      
وةكيل وةزارة هةر بة موفرةد هاتووة، بؤية ثَيويست ناكا  بيكةيت بة وةكيال وزارة، هةر وةكيل وةزير وةكـو  

 .خؤي هاتووة لة ثر ؤذةكةدا تةواوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر دانا، فةرموو
 :دانا سعيد صؤيف. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دكتؤر ئةمحةدين ئيشارةتي ثَيدا، لـة ئةصـَلي ثر ؤذةكـة نووسـراوة، بريكـاري وةزارة ، بـةآلم ثَيشـنياري        وةك 
ليذنــةي وةرزش والوان ئــةوة بــوو كــة هــةردوو بريكــاري وةزارة  بنووســرَيت، بــةر ةئي مــن ثَيويســت ناكــا     

رين لـةناو ئةصـَلي ثر ؤذةكـة    بنووسرَيت، لةبةر ئةوةي كافية، ضونكة بريكاري وةزارة  ثَيناسة كراوة، يـةكجا 
 .هاتووة، بؤية ثَيم واية لةناو ثَيناسةكة ثَيويست ناكا  هةبَيت لةبةر ئةو هؤية، سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــةناو ياســاكة نــةهاتووة، كــة نــةهاتووة ثَيويســت بــة تــةعريف ناكــا ، كــاك شــَيردَل ( وكــيال الــوزارة)بــةر َيزان 
 .ديفاعي لَيدةكا ، فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز شَيردَل حتس، حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةبيعي ئةو تةعريفة كةدانراوة ئَيمة دامان ناوة، لةبةر ئةوةية كة وةكيل وزارة بـؤ كاروبـاري وةرزش والوان،   
ضـن  ئَيمة دةمانةوَيت يةكَيك لةوةكيل وةزيرةكان الو بَيت، طةنج بَيـت، كـةلَيرة دامـان نـاوة وةرزش والوان، نة    

ساآلن بَيت و لة وةرزش والوانين نةزانَي و تووشي طَيضةَلمان بكا ، ضؤن لـة وةزارةتـةكاني    72يةكَيك بَينن 
ترين وةك وةزارةتي بازرطاني وةكيلـي وةزيـري بازرطانيمـان دانـاوة ئـاوا، ئَيمـةش دةمانـةوَيت ئـةوة دابنـَي،          

 .ئةمةش بؤ الوةكانة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيز سكرتَيري ثةرلةمان موداخةلةي هةية، فةرمووبةر 
 

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةهاتووة لةناو ياساكة، ( وكيال وزارة)موستةَلةحَيك لةناو ياسا نةهاتبَيت، بؤ ئَيمة ثَيناسةي بكةين، كةليمةي 
الزمة ثَيناسةي بكةين، وةكيـل وةزارةتـي ضـي؟،    بوو، ( وكيل وةزير)ثَين وةخت طرن  بوو، ضونكة كةليمةي 

ئَيستا بوون بة دوو وةكيل وزارة، ئةطةر ناوي يةكَيك ها  لةناو ياساكة، الزمة وةسفةكةش لةوَي بَيت، نابَيـت  
كةليمةي وةكيل وزارة بةتةنها بَيت، الزمة وةصفةكةشي لةطةَل بَيت، لةبةر ئةوة بةر ةئي مـن نةثَيويسـ  بـة    

 .، نةثَيويس  بة دةنطدان هةية، مةفروزة البضَيت، زؤر سوثاسموناقةشة هةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار كاك شَيروان حةيدةري، فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـةهاتووة، كةواتـة   ئَيمة ئةطةر سةيري ئةصَلي ثر ؤذةكة بكةين دوو وةكيـل وزارة هـاتووة، يـةك وةكيـل وزارة     

ــل وزارةي       ــةوين وةكي ــاتووة، ئ ــةك ه ــاوي ي ــرة ن ــَلةن لَي ــاتووة، ئةص ــاكة ه ــةناو ياس ــل وزارة ل ــادام دوو وةكي م
ر ؤشنبريي والوانة، ئةصَلةن ئةوةي دووةم هةر ئيشارةتي ثَينةدراوة، بؤية من دةَلَيم مـادام نـاوي وةكيـل وزارة    
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وزارة لَيرة هةَلبطريَيت، ئيلغا بكرَيت، ثَيناسـةكاني تـر ثةسـةند    هةر دووبارة نةبووةتةوة لةناو ياساكة، وةكيل 
 .بكرَيـت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان ئَيستا وازحة، ضةند بةر َيزَيك ثَيي واية كة تةعريف بكرَيت، بةرامبةر بةوةش ضةند بةر َيزَيك ر ةئي 
دا، ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةدايـة كـة لةثَيناسـةكاندا نـةبَيت،     خؤياندا، جةنابي سكرتَيري ثةرلةمانين ر ةئي خؤي

كةسـَي لةطةَلدايـة، بؤيـة ئيغـا كـراو نـةما        5بادةس  خؤي بَلند بكا ؟، فةرموون، كَيي لةطةَلداية كة هةبَيت، 
 .لةوَيدا، ئَيستا صياغةي كؤتايي خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوة، فةرموو

 العراق -قليم كوردستان قانون وزارة الثقافة والشباب ال
 :يقصد باملصطلحات والعبارات التالية، املعاني املبينة ازائها الغراض هذا القانون: املادة االوىل

 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم: اواًل
 .وزارة الثقافة والشباب   االقليم: الوزارة: ثانيًا
 .وزير الثقافة والشباب   االقليم: الوزير: ثالثًا
 .عامًا( 34)عامًا ولغاية الـ( 14)الشرحية اليت ترتاوح اعمارهم بني : الشباب: رابعًا

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 عَيراق –ياساي وةزارةتي رؤشنبريي و الواني هةرَيمي كوردستان 

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

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

 .وةزيري رؤشنبريي و الوان لةهةرَيمدا: وةزير: سَييةم
 .ساَلة( 34)تاكو ( 14)الوان ئةو توَيذةن كة تةمةنيان لةنَيوان : ضوارةم

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

بةر َيزان طوَيتان لَيبوو، ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةس  بَلند بكا  تكاية؟، فةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي 
 .دةن  ثةسةند كرا، بؤ ماددةي دووةم مهام وزارة، فةرموون

 
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (مهام الوزارة)
 :تتوىل الوزارة حتقيق املهام التالية: الثانيةاملادة 
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االهتمام بالبنية التحتية املطلوبـة لتطـوير الـاالت الثقافـة والفنـون والرياضـة وصـقل لاقـات الشـباب            : اواًل
 .االقليم

نشـر وتطـوير الثقافـة الكوردسـتانية رـا يرسـل االصـالة واحلفـارت علـى الـرتا ، وينمـي التقاليـد املدنيـة              : ثانيًا
التقدمية،   الال النشالات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية، واحرتام التعـدد الفكـرا الثقـا  والقـومي     و

ورــا يعــزز روح املوالنــة الكوردســتانية، واالنفتــاح علــى مصــادر الثقافــة العامليــة وتطــوير العالقــات الثقافيــة     
والعامل، واملنالق االخرى للعراق الفدرالي، وشـعوب  والرياضية والنشالات الشبابية مع كوردستانيي دول اجلوار 

 .املنطقة والعامل
دعم وتشجيع حركة التـالي  والرتةـة والنشـر   االقلـيم، وتشـجيع وتكـريم الكتـاب واالدبـان والفنـانني          : ثالثًا

 والصحفيني والرياضيني واملبدعني عن لريق تعضيد نشالاتهم ولبع نتاجاتهم املختلفة وفق ضـواب  خاصـة  
 .مع احلفارت على حقوقهم املكتسبة، وينظم ذلك بنظام

التنسيق مع الوزارات واجلهـات ذات العالقـة، ومنظمـات اعتمـع املـدني   االقلـيم، رـا حيقـق مسـتلزمات          : رابعًا
 .التنمية البشرية، ونشر ثقافة العمل التعاوني والتطوعي داخل اعتمع

ــًا ــة    : خامس ــدعم احلرك ــة ل ــ  املطلوب ــم اطط ــريم     رس ــة وتك ــجيع ورعاي ــبابية، وتش ــالات الش ــية والنش الرياض
الرياضـيني، مـن خــالل التنسـيق مــع اللجنـة االوملبيــة الكوردسـتانية بهــدف تطـوير واقــع احلركـة الرياضــية          

 .االقليم
ات تأسيس املكتبة الولنية ومركز التوثيق واالرشفة الكوردستانية، واالهتمام باملكتبات العامة، والنشـال : سادسًا

املتعلقــة رجــاالت ثقافــة الطفــل والفنــون التشــكيلية والســينما واملســرح واملوســيقى والفلكلــور والــرتا  الشــعيب    
وصناعة السجاد، والصناعات اليدوية الشعبية، وتامني قاعات للفن التشـكيلي وللعـروض املسـرحية والسـينمائية     

 .املعاصرة، واقامة معارض الكتب
النـدوات وور  العمـل الثقافيــة والفنيـة والرياضـية، والنشـالات الرياضـية اطاصــة       اقامـة املهرجانـات و  : سـابعاً 

بالشباب، وتشجيع ودعم نشالات وفعاليات منظمات اعتمع املدني اطاصـة بهـذا اعـاالت، والعمـل علـى تبـادل       
 .الوفود الثقافية والرياضية والفنية والشبابية مع دول العامل املختلفة

يما خيص عمل وكاالت االنبـان واصـدار الصـح  واعـالت والبـا االذاعـي والتلفزيـوني، بهـدف         التنسيق ف: ثامنًا
ايصال سياسة حكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق باعاالت والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والنشـالات  

ؤسسات واملراكز الثقافية والفرق الشبابية، ومنح اجازات العمل اطاصة عرب التنسيق مع اجلهات ذات العالقة، للم
الفنية واالحتادات واالندية الرياضية االهلية، والقاعات واملدارس واملعاهد الرياضية والفنيـة واملالعـب، واملراكـز    

 .الثقافية واالعالمية والرياضية والشبابية االخرى ودعم نشالاتهم
النسوية، والعمـل مـن اجـل نشـر ثقافـة املسـاواة بـني         االهتمام اطاص رجاالت الثقافة والفنون والرياضة: تاسعًا

 .اجلنسني   اعتمع
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وضع اطط  والربامج اطاصة لرفع وصقل  مستوى اطربة والكفانة لدى املثقفني والفانني والرياضـيني  : عاشرًا
 .والشباب، والعمل العداد وتأهيل الكادر الكفون هلذا اعاالت

ارات ذات العالقة لرسم سياسة ولنية لتفعيل مشاركة الشباب   الشؤون العامة املشاركة مع الوز: احلادية عشرة
ومراكز القرار، والعمل من اجل معاجلة مشاكل الشباب وتأهيلهم من خالل املشاركة   عملية التطوير السياسـي  

 .واالقتصادا واالجتماعي
علـى رفـع لاقـاتهم وكفـاناتهم   اعـاالت      االهتمـام بالشـباب ذوا االحتياجـات اطاصـة والعمـل      :  الثانية عشرة

 .املختلفة
التثقي  رضار استخدام املواد املخدرة   اعتمع، ومنع استخدام املواد املنشـطة واظظـورة دوليـَا    : الثالثة عشرة

 .  الال الرياضة
بية وفـق القـانون،   تشجيع القطاع اطاص   الال النشالات الثقافية والفنيـة والرياضـية والشـبا   : الرابعة عشرة

 . وتشجيعها على ضون اسس وقواعد سياسة حكومة االقليم
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئامانج و ئةركةكاني وةزارة 
 :وةزارة  ئةم ئةركانةي خوارةوةي دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةي دووةم

بواري ر ؤشنبريي، هونةر، وةرزش و تواناكـاني الوان، لـة    بنياتناني ذَيرخاني ثَيويست بؤ طةشة ثَيداني: يةكةم
 .هةرَيمدا

باَلوكردنةوةو طةشةثَيداني ر ؤشنبرييي كوردستاني بةجؤرَيك ر ةسةني ثتةو بكا  و كةلةثور بثـارَيزَي  : دووةم
نةماي و طةشة بة نةريتة مةدةني و ثَيشكةوتووةكان لةبواري ضاالكي رؤشنبريي و وةرزشي و الواندا، لةسةر ب

رَيزطرتن لة فرةفيكري و ر ؤشنبريي و فرة نةتةوةيي و طياني هاوواَلتي كوردستاني بدا  و، كرانةوة بة ر ووي 
سةرضاوةكاني ر ؤشـنبريي جيهـاني و طةشـةثَيداني ثةيوةنـديي ر ؤشـنبرييي و وةرزشـي و ضـاالكي الوان لةطـةَل         

 .ي ديكة عَيراق و طةالني ناوضةكةو جيهانداكوردستانييةكاني واَلتاني دراوسَي و هةندةران و ناوضةكان
ثشتطريي كردني بزووتنةوةي دانان و وةرطَيـر ان و باَلوكردنـةوة لـة هةرَيمـداو، هانـدان و رَيزلَينـان و       : سَييةم

ثشــتطريي كردنــي نووســـةرو ئــةديب و هونةرمةنـــدو رؤذنامــةنووس و داهَينــةران لـــة رَيطــةي ياريـــدةداني       
ــاثكردني  ــاالكييةكانيان و ض ــتةمَيك رَيــك        ض ــةش بــةثَيي سيس ــتين مافــةكانيان ئةم بةرهةمــةكانيان و ثاراس

 .دةخرَيت
ــوارةم ــة    : ض ــةدةني ل ــةي م ــاني كؤمةَلط ــدارةكان و رَيكخراوةك ــة ثةيوةندي ــةنطي لةطــةَل وةزارة  و اليةن هةماه

و  هةرَيمــدا بــة مةبةســ  ئةجنامــداني طةشــةثَيداني مرؤيــي و بــاَلو كردنــةوةي رؤشــنبريي كــاري هــةرةوةزي  
 .خؤبةخشي لة كؤمةَلدا
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داناني نةخشةي ثَيويست بؤ ثشتطريي كردني بزاظي وةرزشي و ضاالكي الوان و هاندان و ضاودَيري و : ثَينجةم
رَيزلَيناني وةرزشوانان و، هةماهـةنطي لةطـةَل ليذنـةي ئؤلـؤمثي كوردسـتان بـة مةبةسـ  ثةرةثَيـداني بزاظـي          

 .وةرزشي لة هةرَيمدا
ــةم ــدني: شةش ــة       دامةزران ــة كتَيبخان ــدان ب ــتان و بايةخ ــيفي كوردس ــدو ئةرش ــتماني و ناوةن ــةي نيش كتَيبخان

طشــتييةكان و ضــاالكييةكاني بــواري ر ؤشــنبريي منــدااَلن و هونــةري شــَيوةكاري و ســينةماو شــانؤو ميوزيــك و 
ي كةلةثورو مافور ضن، وثيشةسازي دةسـ  ميللـي و، دابـ، كردنـي طةلـةري بـؤ هونـةري شـَيوةكاري و هـؤلَ         

 .شانؤو منايشي سينةمايي هاوضةرر و كردنةوةي ثَيشانطاي كتَيب
سازداني فيسيتظاَل و كؤر و كؤبوونـةوةو وؤرك شـؤثي رؤشـنبريي و هونـةري و وةرزشـي تايبـة  بـة        : حةوتةم

ضاالكييةكاني الوان و هانداني ضاالكي رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني تايبة  بةو بوارانة، ئـاَلوطؤر  كردنـي   
 .اندي ر ؤشنبريي، وةرزشي و هونةري لةطةَل واَلتاني جيهانداش

هةماهةنطي كردني ئاذانسي هةواَل و باَلو كردنةوةي رؤذنامةو طؤظـارو ثةخشـي راديـؤو تةلـةفزيؤن     : هةشتةم
ــاالكي       ــنبريي و وةرزش و ض ــةبواري ر ؤش ــتان ل ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــةتي حكوم ــدني سياس ــ  طةيان بةمةبةس

ان بة دةزطاو سةنتةري رؤشنبريي و تيثي هونةري و يـةكَي  و يانـة وةرزشـي و ميلليـةكان و     الوانداو، مؤَلةتد
هؤَل و قوتاخبانةو ثةميانطا وةرزشي و هونةرييةكان و ياريطةو ناوةندةكاني ديكةي ر ؤشـنبريي و راطةيانـدن و   

 .يةكانيانوةرزش و الوان بة هةماهةنطي اليةنة ثةيوةنديدارةكانداو، ثشتطريي كردني ضاالكي
بايةخداني تايبة  بة بواري رؤشنبريي و هونةري و وةرزشي خامنان و، بـاَلو كردنـةوةي ر ؤشـنبريي و    : نؤيةم

 .يةكساني جةندةري لة كؤمةَلطةدا
داناني بةرنامةي تايبـة  بـؤ بةرزكردنـةوةي ئاسـت و شـارةزايي و زانيـاري و لَيهـاتوويي ر ؤشـنبريان و         : دةيةم

 .انان و الوان و ئامادة كردني كاديري لَيهاتوو بؤ تَيكر اي ئةم بوارانةهونةرمةندان و وةرزشو
بةشداري كردن لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديـدارةكان لـة دار شـتين ثالنَيكـي نيشـتماني بـؤ بةطةر خسـتين        : يازدةم

و كـارا   بةشداري الوان لة رةوشي طش  و ناوةنـدي بر يـارداو، كـاركردن بـؤ ضارةسـةر كردنـي كَيشـةكاني الوان       
 .كردني بةشدارييان لة ثرؤسةي طةشةثَيداني ر امياري و ئابووري و كؤمةاَليةتيدا

بةياخدان بة الواني خاوةن ثَيداويس  تايبة  و كاركردن بؤ بةرز كردنةوةي تواناو لَيهاتووييان لة : دوانزدةم
 .بوارة جؤراوجؤرةكاندا

ــيازدةم ــةكارهَيناني مــاد     : س ــاني ب ــة زي ــنبري كــردن ب ــةدان بــة      ر ؤش ــاوة ن ــةداو م ــة كؤمةَلط ــبةرةكان ل دة هؤش
 .بةكارهَيناني ماددة طورجكةرةكان لةبواري وةرزشدا

هانـداني كـةرتي تايبـة  لـةبواري ضـاالكي ر ؤشـنبريي و هونـةري و وةرزشـي بـةثَيي ياسـاو لـة ذَيـر             : ضواردةم
 .ر ؤشنايي بنةماكاني سياسةتي حكومةتي هةرَيم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةي ر ؤشنبريي فةرمووليذ
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 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةناو نيشاني ماددةي دووةمةوة دةست ثَيدةكةين لة عةرةبيةكةدا تةنها ئاماذة كراوة بـة مهـام الـوزارة، بـةآلم     
اني ماددةي دووةم هةر لة كوردييةكةدا نووسراوة ئامانج و ئةركةكاني وةزارة ، بؤية ثَيشنياز دةكةين ناونيش

وةزارة  ئــةو ئامــانج و ئةركانــة : بــة شــَيوة كوردييةكــة بَيــت، ئامــانج و ئةركــةكاني وةزارة ، مــاددة  دووةم 
 :رادةثةر َينَيت

 .بةكاربَيت" دابينكردن"، وشة  "بنياتنان"ثَيشنياز دةكةين لة جياتى وشة   -1
َيتــةوة و بــةم ثَييــةش بر طــةكانى ماددةكــة ريزبةنــديى  ثَيشــنيازدةكةين ئــةو بر طةيــة بةمشــَيوةية دابر َيذر -2

ــةوبكا  و    "بكرَينــةوة   ــةنايةتى ثت ــة ر ةس ــتانى بــةجؤرَيك ك ــنبرييى كوردس ــةثَيدانى رؤش ــةوةو طةش بآلوكردن
كةلةثوور بثارَيزَ  و داونةريتى مةدةنى و ثَيشكةوتنخوازو كولتوور  لَيبوردةيى و رَيزطرتنـى فرةيـى فيكـر     

ةيى طةشةثَيبدا  و طيانى كوردستانيبوون و كرانـةوة بـةروو  سةرضـاوةكانى كولتـوور      كولتوور  و نةتةو–
 "جيهانيدا ثتةوبكا 

ــر      -3 ــى و ضــاالكيى الوان لةطــةَل ناوضــةكانى ت ــديى رؤشــنبري  و وةرزش دامةزرانــدن و طةشــةثَيدانى ثَيوةن
 .ةطةَل طةالنى ناوضةكةو جيهانداعَيراقى فيدراَل و لةطةَل كوردستانيانى وآلتانى دراوسَى و هةندةران و ل

ثشـتةوانيكردن و هانـدانى بزووتنـةوة  دانـان و وةرطَيـران و      : "ثَيشنيازدةكةين بةمشَيوةية دابر َيذرَيتةوة -4
باَلوكردنــةوة لــة هةرَيمــدا، هانــدانى نووســةران و ئــةديبان و هونةرمةنــدان و رؤذنامةنووســان و رَيــز لــة         

اريـدةدانى ضـاالكيي و ضـاثكردنى بةرهةمةكانيانـةوة بـةطوَيرة  رَيوشـوَينَيكى       داهَينةرانيان بطريَ  لةرَيطة  ي
 "تايبة  بةثاراستنى مافة وةدةستهاتووةكانيشيانةوة و، ئةمةش بة ثَير ةوَيك رَيكدةخرَيت

 هاوئاهةنطيكردن لةطةَل وةزارة  و اليةنى ثَيوةنديدار  د  و: "ثَيشنيازدةكةين بةمشَيوةية دابر َيذرَيتةوة -5
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطة  مةدةنى لة هةرَيمدا، بةمةبةستى طةشةثَيدانى مرؤيـى و بآلوكردنـةوة  كولتـوور     

 ."كار  هةرةوةزو خؤبةخن لةناو كؤمةَلدا
 .  بؤ زَيدة بكرَ "رَيزنان لة داهَينةرةكانيان"لة دوا  دةستةواذة  هاندانى وةرزشكارانةوة   -6
 .بر ٍِطةية نيية هي  تَيبينييةكمان لةسةر ئةم -7
 .هي  تَيبينييةكمان لةسةر ئةم بر طةية نيية -2
هاوئاهةنطيكردن لةطـةَل اليـةنى ثَيوةنديـداردا سـةبارة      : "وا  بةباش دةزان، بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة -2

ــتى         ــةفزيؤن، بةمةبةس ــؤ و تةل ــى رادي ــارو ثةخش ــةو طؤظ ــى رؤذنام ــةواَل و دةركردن ــةكانى ه ــار  ئاذانس ــة ك ب
ندنى سياسةتى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة بوار  رؤشنبري  و هونةر  و وةرزشي و ضاالكيى الواندا طةيا

و، مؤَلةتدان بة دةزطاو سةنتةر  رؤشنبري  و تيثى هونـةريي و يـةكَيتى و يانـة  وةرزشـيي ميللـى و هـؤَل و       
ولتوور  و راطةياندن و وةرزش و قوتاخبانةو ثةميانطة  وةرزشى و هونةر  و ياريطة و، ناوةندةكانى ديكة  ك

 ".الوان و ثشتطرييكردنى ضاالكييةكانيان
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بايةخدانى تايبة  بة بوارةكانى رؤشنبري  و هونةرو وةرزشـى  : "ثَيشنياز دةكةين بةم شَيوةية  ىَل بَيت -12
دوو خامنان و كاركردن بؤ بآلوكردنةوة  كولتوور  يةكسـانى و رةخسـاندنى دةرفـةتى وةكيـةك لـةنَيوان هـةر      

 "رةطةز  نَيرو مَى لة كؤمةَلطةدا
 .ثَيشنيازدةكةين ئةم بر طة البربدرَ ، ضونكة بةدةستةواذةو ضةمكى تر لة بر طةكانى تردا هاتووة -11
 .هي  تَيبينييةكمان لةسةر ئةم بر طةية نيية -12
 .هي  تَيبينييةكمان لةسةر ئةم بر طةية نيية -13
هوشياركردنةوة لة زيانةكانى بةكارهَينانى مـاددة هؤشـبةرةكان و   : "بَي ثَيشنيازدةكةين بةم شَيوةية  ىَل -14

رَيطةنــــةدان بةبــــةكارهَينانى مــــاددة  طورجكــــةرةوةو قةدةغــــةكراو  نَيودةوَلــــةتى لــــة بــــوار  وةرزش و   
 ".بةهاوئاهةنطيكردن لةطةَل اليةنة ثَيوةنددارةكاندا

ن و ثشـتطريكردنى كـةرتى تايبـة  لـة بـوار  ضـاالكيى       هانـدا "ثَيشنيازدةكةين بةمشَيوةية دابر َيذرَيتةوة  -15
 "كولتوور  و هونةر  و وةرزشى و طةجنانةدا بةثَيى قانوون

 :ثَيشنيازدةكةين دوو بر طة  تر بؤ ئةم ماددةية زَيدة بكرَين
بايةخدان بة كولتوور  كورد  لة ثاشـكؤ  رؤشـنبرييى سـةفارةةانة و كونسـَلخانةكانى عَيراقـى و، لـة       " -16
 "يس و نوَينةرايةتييةكانى حكومةتى هةرَيم لة دةرةوةئؤف
 ".سووربوون لةسةر راست و رةوانيى زمانى كورد  و زمانى نةتةوةكانى ديكة  هةرَيم"  -17

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، تكاية بةعةرةبين بيخوَيننةوة، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان يوسف خؤشابة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :تتوىل الوزارة حتقيق املهام واالهداف اآلتية: ادة الثانيةامل

تأمني البنية التحتية املطلوبـة لتطـوير   : لتكون الفقرة كاآلتي" تأمني"نقرتح تبديل كلمة االهتمام بكلمة  :اوال
 .الاالت الثقافة والفنون والرياضة وصقل لاقات الشباب   االقليم

نشر وتطوير الثقافـة الكردسـتانية   : "اآلتي وتغيري تسلسل الفقرات تبعا له نقرتح اعادة صياغتها بالشكل :ثانيا
را يرسل االصالة واحلفارت علـى الـرتا ، وينمـي التقاليـد املدنيـة والتقدميـة وثقافـة التسـامح واحـرتام التعـدد           

 .العامليةالفكرا الثقا  والقومي ورا يعزز روح املوالنة الكوردستانية واالنفتاح على مصادر الثقافة 
اقامة وتطوير العالقات الثقافية والرياضية والنشـالات الشـبابية مـع املنـالق االخـرى للعـراق الفيـدرالي         :ثالثا

 .ومع كوردستانيى دول اجلوار والشتات ومع شعوب املنطقة والعامل
يم، وتشجيع الكتاب دعم وتشجيع حركة التألي  والرتةة والنشر   االقل: "نقرتح اعادة صياغتها كاآلتي :رابعا

واالدبان والفنانني والصحفيني وتكريم املبدعني منهم عن لريق تعضـيد نشـالاتهم ولبـع نتاجـاتهم املختلفـة      
 .وفق ضواب  خاصة مع احلفارت على حقوقهم املكتسبة، وينظم ذلك بنظام
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نظمات اعتمـع املـدني     التنسيق مع الوزارات واجلهات ذات العالقة، وم" نقرتح اعادة صياغتها كاآلتي  :خامسا
 .االقليم، را حيقق مستلزمات التنمية البشرية، ونشر ثقافة العمل املشرتك والتطوعي داخل اعتمع

رســم اططــ  املطلوبــة لــدعم احلركــة الــر ياضــية والنشــالات الشــبابية، وتشــجيع ورعايــة الرياضــيني  :سادســا
االوملبيــة الكردســتانية بهــدف تطــوير واقــع احلركــة وتكــريم املبــدعني مــنهم، مــن خــالل التنســيق مــع اللجنــة 

 .الرياضية   االقليم
 .ال توجد مالحظات لدينا :سابعا
 .ال توجد مالحظات لدينا :ثامنا
التنسيق مع اجلهات ذات العالقـة فيمـا خيـص عمـل وكـاالت االنبـان واصـدار        "نرى اعادة صياغتها كاآلتي  :تاسعا

تلفزيــوني، بهــدف ايصــال سياســة حكومــة اقلــيم كوردســتان فيمــا تتعلــق  الصــح  واعــالت والبــا االذاعــي وال
باعاالت والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والنشالات الشـبابية وملـنح اجـازات العمـل اطاصـة للمؤسسـات       

د الرياضـية  واملراكز الثقافية والفرق الفنية واالحتادات واالندية الرياضـية االهليـة، والقاعـات واملـدارس واملعاهـ     
 ".والفنية واملالعب، واملراكز الثقافية واالعالمية والرياضية والشبابية االخرى ودعم نشالاتها

االهتمام اطاص رجاالت الثقافة والفنون والرياضة النسوية، والعمـل مـن   "نقرتح اعادة صياغتها كاآلتي  :عاشرا
 "نسني   اعتمعاجل نشر ثقافة املساواة واتاحة الفرص املتساوية بني اجل

 .نقرتح حذف هذا الفقرة لورودها بصيغ اخرى   هذا املادة :حادا عشر
 .ال توجد لدينا مالحظات بشأنها :ثاني عشر
 .تبقى كما هي واردة   املشروع :ثالا عشر
واد التوعيـة رضـار اسـتخدام املـواد املخـدرة   اعتمـع، ومنـع اسـتخدام املـ         "نقـرتح اعـادة صـياغتها     :رابع عشر

 "املنشطة واظظورة دوليا   الال الرياضة وبالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة
تشجيع ودعم القطاع اطاص   الال النشالات الثقافية والفنيـة  "اعادة صياغتها لتصبح كاآلتي  :خامس عشر

 "والرياضية والشبابية وفق القانون
  املالحـق الثقافيـة      االهتمـام بالثقافـة الكورديـة   ايـالن  : " نقـرتح اضـافة فقـرة جديـدة كـاآلتي      :سادس عشر

 "السفارات والقنصليات العراقية وكذلك   مكاتب وممثليات حكومة االقليم   اطارج
احلرص على سالمة اللغـة الكورديـة ولغـات القوميـات     : "وكذلك نقرتح اضافة فقرة اخرى كما تأتي :سابع عشر

 .املتعايشة   االقليم
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .سوثاس، ليذنةي وةرزش والوان، فةرموو
 :عبداالحد اوغست، ثائربةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :بالنسبة للمادة الثانية تؤيد اللجنة كاالتي": ثانيا
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 التوجد عليها أية مالحظات }" ، سابعا"، سادسا"، خامسا"، رابعا"، ثالثا"أوال، ثانيا{ 
  االسـطر االخـري   ( الرياضـية )و ( املراكـز الثقافيـة  )تؤيدها اللجنة بعد حذف كلمـة  ( ثامنا)ة اما بالنسبة للفقر

 :من الفقرة واعادة صياغتها بالشكل االتي
التنسيق فيما خيص عمل وكاالت االنبان و اصدار الصح  واعالت والبا االذاعي والتلفزيـوني، بهـدف ايصـال    ) 

يتعلـق باعـاالت والفعاليـات الثقافيـة و الفنيـة والرياضـية و النشـالات        سياسة حكومة اقلـيم كوردسـتان فيمـا    
الشبابية ومنح اجازات العمل اطاصة عرب التنسيق مع اجلهات ذات العالقة، للمؤسسات واملراكز الثقافية والفـرق  

ــية والفنيــ        ــد الرياض ــدارس واملعاه ــات وامل ــة، والقاع ــية االهلي ــة الرياض ــادات واالندي ــة واالحت ــب، الفني ة واملالع
 (واالعالمية والشبابية االخرى ودعم نشالاتهم

 التوجد عليها اية مالحظات }"، عاشرا"تاسعا {
 :واعادة صياغتها كاالتي( كوردستانية)تقرتح اللجنة اضافة كلمة : احلادا عشر

الشؤون العامة  املشاركة مع الوزارات ذات العالقة لرسم سياسة ولنية كوردستانية لتفعيل مشاركة الشباب   {
ومراكز القرار، والعمل من اجل معاجلة مشاكل الشباب وتاهيلهم من خالل املشاركة   عملية التطوير السياسـي  

 (.واالقتصادا واالجتماعي
 :  بداية الفقرة واعادة صياغتها كاالتي( الدعم) اضافة كلمة: الثاني عشر

 (. ة والعمل على رفع لاقاتهم وكفاناتهم   اعاالت املختلفةالدعم واالهتمام بالشباب ذوا االحتياجات اطاص  )
 التوجد عليها اية مالحظات }الثالا عشر، و الرابع عشر{

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية، بةكوردين بيخوَيننةوة، فةرموو
 :بةر َيز تارا عبدالرزاق حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةكـةم، دووةم، سـَييةم، ضـوارةم، ثَينجـةم،     )  ليذنـة ثشـتطريي بر طـةكاني   : مسةبارة  بة مـاددةي دووة : دووةم

 .هي  تَيبينيةكي لةسةر نية( شةشةم، حةوتةم

لـة  ( وةرزش)و ( سـةنتةري ر ؤشـنبريي  )ليذنة ثشـتطريي دةكـا  دواي البردنـي وشـةي    ( 2) سةبارة  بة بر طةي
 :كؤتايي بر طةكةدا، بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة

نطيكردني ئاذانســي هــةواَل و بآلوكردنــةوةي ر ؤذنامــة و طؤظــارو ثةخشــي راديــؤ و تةلــةفزيؤن بــة   هةماهــة {
مةبةس  طةياندني سياسةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة بواري رؤشـنبريي و وةرزش و ضـاالكي الوانـدا،    

يلليـةكان و هـؤَل و   مؤَلةتدان بة دةزطا و سةنتةري رؤشنبريي و تيثـي هونـةري و يـةكَي  ويانـة وةرزشـي و م     
قوتاخبانـــــة و ثـــــةميانطا وةرزشـــــي و هونةرييـــــةكان و ياريطاكـــــان و راطةيانـــــدن و الوان، ثشـــــتطرييكردني 

   }ضاالكييةكانيان
 .هي  تَيبينيةكي لةسةر نية( نؤيةم، دةيةم)
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 :تةوةبةم جؤرةي خوارةوة دابر َيذرَي( كوردستاني) ليذنة ثَيشنيازدةكا  بة زياد كردني وشةي : يانزةيةم 
ــتماني    { ــتاني)بةشـــداريكردن لةطـــةَل وةزارةتـــة ثةيوةنـــديارةكان لـــة دار شـــتين ثالنَيكـــي نيشـ ــؤ ( كوردسـ بـ

بةطةر خستين بةشـداري الوان لةرةوشـي طشـ  وناوةنـدي بر يـارداو، كـاركردن بـؤ ضارةسـةركردني كَيشـةكاني          
 .}ي و كؤمةآليةتيداالوان وكاراكردني بةشدارييان لة ثرؤسةي طةشةثَيداني رامياري و ئابوور

 :لةسةرةتاي بر طةدا بةم جؤرةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة( ثشتطريي) زيادكردني وشةي: دووانزةيةم
ثشتطريي وبايةخدان بةالواني خاوةن ثَيداويس  تايبة  وكاركردن بؤ بةرزكردنوةي تواناو لَيهاتووييـان لـة    {

 .}بوارة جؤراوجؤرةكاندا
 .ي  تَيبينيةكي لةسةر نيةه( سيازدةيةم، ضواردةيةم)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ليذنةي ياسايي ر ةئيتان، فةرموو
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بر طـةي ئـةو    14هـةر  : سةبارة  بةماددةي دووةم ئَيمة لة ليذنةي ياسايي تةنها دوو تَيبينيمان هةية، يةكـةم 

آلو كراوةو جيا نةكراوةتةوة، بؤية ثَيشنيار دةكةين لةناونيشاني ماددةكة مهـامي وةزارة  هـاتووة،   ماددة تَيكة
هـةروةكو لـة دةقـة كورديةكـةدا ئاماجنـةكان زيـاد كـراوة،        ( مهام واهـداف الـوزارة  )ئاماجنةكاني بؤ زياد بكرَيت، 

ةوة وشـةي ئامـانج لـة عةرةبيةكـةش زيـاد      ئةطةر ئةو ثَيشنيارة دةنطي هَينا ئةوة ثَيشةكي ماددةكة دابر َيذرَيت
سـةبارة  بـة بر طـةي سـَييةمي     : بكرَيت لة عةرةبيةكة هةية بـةس لـة ثَيشـةكي ماددةكـة نيـة، تَيبـيين دووةم      

ئامانج و ئةرك بةنيزام ر َيك ناخرَيت، لـة ياسـاكة ئامـانج و    ( وينظم ذلك بنظام)ماددةكة لة كؤتاييدا هاتووة 
َثَيشــنيارمان ئةوةيــة ئــةو عيبارةيــة البربَيــت، ( ويــنظم ذلــك بنظــام)يبارةيــة ئةركــةكان هــاتووة بؤيــة ئــةو ع

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية، بةعةرةبين بيخوَيننةوة
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :نقرتح :  املادة الثانية: ثالثا

الن هذا املادة تتناول االهداف اليت تسعى ( املهام و االهداف ) اىل ( م الوزارة مها) تغيري عنوان هذا املادة من  -1
 .الوزارة اىل حتقيقها اضافة اىل املهام 

 :اعادة صياغة مقدمة املادة بالشكل اآلتي  -2
 (.تتوىل الوزارة حتقيق املهام و االهداف التالية ) 
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الواردة   نهاية هذا الفقرة الن هذا الفقرة تتضـمن  ( ظام و ينظم ذلك بن) حذف عبارة ( : ثالثا ) الفقرة  -3
 .  مهام الوزارة و ال حاجة اىل تنظيم و حتديد االهداف بنظام 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز جةنابي وةزير ر او بؤضوونت سةبارة  بةر ةئي ئةو سَي ليذنةية، فةرموو
 :والوان وةزيري ر ٍِؤشنبريي/ بةر َيز كاوة حممود شاكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةطش  لةطةَل بؤضوونةكانيامن بةس هةنـدَيك خـاَل هةيـة لةوانةيـة ثَيويسـ  بةر وونكردنـةوة هـةبَيت، مـن         
لةطةَل ئةوةدام كة بايةخدانَيك هةبَيت بةزماني كوردي، بةآلم ئةوةندة حرس نـةبَيت لةسـةر زمـاني كـوردي،     

نية، ئةو ئةركة زؤر زؤر فراوانرتة لة ئةركي وةزارة ، ئَيمة دةتوان، هـةر  ضونكة ئةوة تةنها ئةركي وةزارة  
بؤ بر طةي دووةم كة ئاماذة دةكـةين بـؤ بآلوكردنـةوةي ر ؤشـنبريي كوردسـتاني ر ةسـةن، لـةوَي زيادةيـةكي بـؤ          

بضـَيتة  بكةين، شتَيكي بؤ زياد بكةين، بايةخدان بة زماني كوردي و زماني نةتةوةكاني تري كوردسـتان، نـةك   
حس لةسةر سةالمةتي زمان ئةكادميياي كوردي هةية، زانكؤ هةية، كؤمـةَلَيك شـت هةيـة،     بر طةيةكي تايبة ،

تةنانة  سةرؤكايةتي هـةرَيمين ئـةوين هـةر بةرثرسـيارة سـةبارة  بـةو مةسـةالنة، نـةك تـةنها وةزارةتـي           
ــاني        ــوردي وزم ــةزماني ك ــدان ب ــَي، بايةخ ــدة بَل ــةوة ئةوةن ــةر ئ ــة، لةب ــتان،   ئَيم ــةي كوردس ــةوةكاني ديك نةت

بةنيسبة  تَيبينيةكةي ليذنةي ياسايي، ئةوةي لة بر طةي سـَيدا هـاتووة، تَيكـر اي ئـةو مةسـةالنة لـة وةزارة        
بةنيزامَيكي داخلي، يان بةش  الئيحي و تةعليماتي داخلي ر َيكمان خستووة، ئةوةي كةثةيوةندي بةتةشـجي   

داني حةرةكةي تةب  وتةرجومـةو ئـةو زةوابتـةي بؤمـان دانـاوة، هـةر       كردنةوة هةية، تةشجي  كردن وثةرةثَي
هةمووي بةنيزامة بة ياسا نية، نيزامةكةش ئيشمان ثَيكردووة، تَيثةر يوةو ماشية، تةنها ئةوة نـةبَيت، ئةطـةر   
ثةيوةندي بة ر ؤذنامةنووس وش  وا هةبَيت، ئةوة ياساي تري هةيـة، بـةس ئةوانـةي كـة ثةيوةنـدي بـةكاري       

ــةي       وة ــة بر ط ــةبارة  ب ــراوة، س ــةعليما  ر َيكخ ــةنيزام و بةت ــةمووي ب ــة ه ــةوة هةي ــةي   11زارةتةك ــة ليذن ك
ر ٍِؤشنبريي دةيانةوَيت البربَيت، من ثَيم واية يَينَيتةوة باشـة، ضـونكة ئَيمـة ئَيسـتا كـار دةكـةين بـؤ دار شـتين         

ة نيشـتمانية كوردسـتانيةي سـةبارة     ئيسرتاتيذَيكي نيشتماني كوردستاني سةبارة  بةالوان، ئـةو ئيسـرتاتيذي  
بــةالوان تــةنها ئــةركي وةزارةتــي ئَيمــة نيــة، يــةعين ئــةركي مةســةلةي الوان هــةر ئةوةنــدة نيــة، مــادام نــاوي  
وةزارةتةكةمان الوان بوو هةرضي ش  الوان هةبَي ثةيوةندي بةئَيمةوة هـةبَيت، ئَيسـتا ئَيمـة هةماهـةنطيمان     

لةطةَل خوَيندني باآل، لةطـةَل ثـةروةردة، لةطـةَل كاروكاروبـاري كؤمةآليـةتي،       هةية، لةطةَل وةزارةتي ثالندانان
كـارَيكي ثَيويسـتة بـؤ     11بةتايبةتي كاري هاوبةمشان هةية، لةبةر ئةوة ئيشارة  كردن بـة مانـةوةي بر طـةي    

مـة كـة ئـةو    ئةوةي ئةم مةسةلةية كاري وةزارة  نية، ئةركي كؤمةَلَيك وةزارةتي ثةيوةنديدار هةية لةطةَل ئَي
ئةركة جَيبةجَي بكةن، سةبارة  بة مةسةلةي موحلةقياتي سةقايف، ئَيمـة دةسـتمان بـةو كـارة كـردووة، بـةآلم       
ئةمة ميكانيزمـة، ئَيمـة لـة بر طةيةكـدا ئيشـارةيان بـةوة داوة، كـة بـةردةوام بـوون، لةطـةَل كوردسـتانيةكاني            

جهةكةيـة، بـةآلم ئـةم وجهةيـة ضـؤن ر َيـك دةخرَيـت        دةوروبةرو كوردستانيةكاني دةرةوة، كـة دةَلـَي، ئةمـة و   



 31 

ئةَلبةتة لةر َيطاي موحلةقـة سـةقافيةكانةوة، ئةتوانـدرَيت تَييـدا بَيـت، بـةآلم خـؤي ميكانيزمـة، يـةعين تـةنها           
ميكانيزمَيكـــةو ئالياتَيكـــة لـــة ئيشـــي ئَيمـــة ضـــةندين ئاليـــا  و ميكـــانيزمي تـــر هةيـــة، نـــاتوان، هـــةموو   

و ياساكةوة، بةآلم دةمَينَيتةوة ئَيمة وجهةكةمان ئةرك و ئاماجنـةكامنان ئةوةيـة كـة    ميكانيزمةكاني خبةينة نا
وبةر و كوردستانياني هةندةران، لةطـةَل ئةوةشـدام   ةبَيت، لةطةَل كوردستانياني دةورئَيمة بةردةوام بوومنان ه

 .كة مةسةلةكة مةبةست لَيي ئةرك و ئاماجنةكانة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وثاس بؤ جةنابت، دةسةآلتي وةزارةتة كـة تـةعليما  دةربكـا ، بـةآلم نيـزام ئـةركي ئةجنومـةني وةزيرانـة،         س
يةعين نيزامةكة لةوَيوة دةردةكرَيت، ئَيستا ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمان كـَي دةيـةوَيت لةسـةر ئـةو ماددةيـة      

ظيان عبدالرحيم، صباح بيـت اهلل، هـاور از    )قسة بكا ، ناوتان دةنووسم، ئةم بةر َيزانة ويستوويانة قسة بكةن،
خؤشناو، طةشة دارا، عومةر نورةديين، فازَل بةشـارةتي، سـيوةيل عومسـان، عةزميـة نةنـةدين، عبـداهلل مـةال        
نوري، شاهؤ سعيد، شؤر ش مةجيد، شلَير حممد، سةروةر عبدالرمحن، محة سعيد محة علي، طوَلزار قادر، دانا 

ثةميان عبدالكريم، ثةريهان قوبالي، كوَيسـتان حممـد، شـَيردَل تةحسـ،، ئةمحـةد       سعيد، بَيريظان سةرهةن ،
 .، ظيان خان، فةرموو(وةرتي، عومةر عبدالعزيز، دكتؤر صباح بةرزجني

 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بر طـة، وابـزامن ئامـاجني هـةموو ئـةو       بةنيسبة  ماددةي دووةم، بةر اس  كة ثَيك هـاتووة لـة ذمارةيـةكي زؤر   
بر طانةش، زياتر طرنطيدانة بة طةشة ثَيداني ر ؤشـنبريي لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا، واتـة طرنطيـدان بةضـاالكي        
ــكةوتووةكان،       ــة ثَيش ــة مةدةني ــة نةرَيت ــةثَيدانة ب ــرةدا طةش ــة لَي ــاالكي الوان، كةوات ــي وض ــنبريي و وةرزش ر ؤش

فرة نةتةوةيي ر ؤشنبريي و ثاشان سةرجةم بوارةكاني تر و فرة فكري لةهةموو كةلةسةر بنةماي ر َيزطرتن لة 
بوارةكاندا، كةئةمةش زياتر كرانةوةية بة سةرضاوة ر ؤشنبرييية جيهانيةكان يـان طةشـةثَيدانة بـة بوارةكـاني     

ر ةسـةنايةتي و   ر ٍِؤشنبريي الوان، ثاشان ضاالكيية ر ؤشنبريييةكان، كةواتة هـةموو ئةمانـة لـةثَيناو ثتـةوكردني    
بةرةوثَين بردني هةرَيمي كوردستانة لـةبوارة مةدةنيةكانـدا، مـن واي دةبيـنم ئـةوةي لـةم ماددةيـةدا بـةدي         

 .دةكرَيت، زياتر بر طةكاني زؤر بةدوورو درَيذي دار َيذراوة كةزياتر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيمان تَيك نةضَيت، فةرمووتكاية، كة خاَلت و  ناوي خاَلةكة بهَينة بؤ ئةوةي ئَيمةش ل
 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
جطةلةوةي كة هـةموو ماددةكـان تـا ر ادةيـةك دوور ودرَيـذي ثَيـوة ديـارة، كـة زيـاتر دةتوانـدرَيت لـة شـَيوازي             

ةي سـَييةم كـةباس لةثاراسـتين    ر َينمايي زؤربةي بر طةكاني جَيطايان بكرَيتةوة، ثاشان لةماددةي دووةم لة بر طـ 
مافةكان دةكا ، كة بةسيستمَيك ر َيكدةخرَيت، واتة مايف ئةديب و نووسةر و ر ؤذنامةنووسةكان بـة سيسـتمَيك   
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ر َيكـدةخرَيت، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم، ئةطـةر بـةو شـَيوةية هـةر دةمَينَيتـةوة واتـة بـةو شـَيوةية مافــةكان              
بربَيت، يةك ش  تر بؤ ئةمة زياد بكرَيت، واتة هانداني وتاري ر ةخنـةيي و  ر َيكدةخرَيت، دةتواندرَيت ئةمة ال

بـةرطري كـردن لـة ر ؤذنامةنووســان و ر ؤشـنبريان و هونةرمةنـدان و وةرزشـكاران لــة هـةر ثَيشـَيلكارييةك كــة         
اني نةخشـةي  دةرحةقيان دةكرَيت، يةعين بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة، ثاشان لةبر طةي ثَينجةم، كة باس لـةدان 

ثَيويست دةكا  بؤ ضاالكي وةرزشـي و ثاشـان، دانـاني ليذنةيـةكي ئؤلـؤمثي و ضـاالك كردنـي، كةدةتواندرَيــت         
ئةوةشــي تَيــدا جَيطــا بكرَيتــةوة، ر ٍَِيطــا طــرتن لةهــةر دةســتَيوةردانَيكي سياســي لــةكاروباري وةرزشــي والوان و   

 .يانةكاندا، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار كاك صباح بيت اهلل، فةرمووسوثاس، ر 
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيتة زيدة ( االهداط)كةليمة   (تتوىل الوزارة حتقيق املهام واالهداف التالية )ئةز دطةل هندَ  دام ماددة  دوو،

بري  سياغةكا طةلـة جـوان بـؤ ظـى مـاددَ       كرن، ديسان هةر ل ماددَ  دوو، فةقةرة دوو، برةئيا من ليذنا ر ؤشن
املشـاركة  )، 11صياغة كر ، ئةز ثَيشنيار دكةم، كو ئةو صياغة ببيتة بةديلَى ئةظَى فةقةرة ، ديسـا ل مـاددَ    

، هةروةك ليذنةك ذ داهـاتى  (كوردستانية)   رةئيا من كةليما ( مع الوزارات ذات العالقة لرسم سياسة ولنية
ئـةوةش  ( الـدعم واالهتمـام بالشـبا    ) ل دةسـثَيكا و َ  12مةصلةحة  دزامن، ل مـاددَ   بَيتة ئيزافة كرن، ئةز 

زَيدة كرية، ئـةز ظـان هـةردوو     17، فةقةرة 16، فةقةرة 2بَيتة ئيزافة كرن، ديسا ليذنا ر ؤشنبري  بؤ ماددَ  
 .، زؤر سوثاس2فةقةرة بةرذةوةند دزامن، هةردوو فةقةرةش بَينة ئيزافة كرن ل ماددَ  

 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .سوثاس، هاور از خان، فةرموو
 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بةو ماددةية مـن ثـَيم وايـة، خاَلـةكان تـوَل و تةفلـيليةكي زؤري تَيدايـة، ضـر  كردنـةوةي خاَلـةكان           

ــةكان و كا     ــةي ثةيوةندييـ ــةند ليذنـ ــرتة، هةرضـ ــر باشـ ــَيوةيةكي تـ ــدن و   بةشـ ــنبريي و ر اطةيانـ ــاري ر ؤشـ روبـ
ــةوةي كــة مــن            ــواني ر َيكخســتووةتةوة، لةطــةَل ئ ــوان تــةركيز كــردووةو ج ــوَينةوارةكان هةنــدَي خــاَلي ج ش
موالحةزةيةكم لةسةر وشةيةكي ئـةم ليذنةيـة هةيـة، مـن تـا ئَيسـتا لـةهي  فةرهـةنطَيكي كـوردي ئـةم شـتةم            

اهـةنطي باشـة، بـةآلم نـازامن هاوئاهـةنطي كـردمن نـةديوة،        كـردن نـازامن ضـية، هةم   ( هاوئاهـةنطي )نةديوة ئةو 
ئةطةر هي زمانَيكي ترة ئةوة ئةصَليةكةي خؤمـان باشـرتة، مـن ثـَيم باشـة خـاَلَيكي تـر زيـاد بكرَيـت، بـؤ ئـةو            

تةبعــةن تــا ئَيســتا  ( كــاركردن لةســةر بآلوكردنــةوةي هؤشــياري وةرزشــي ) ماددةيــة كــة زؤر طرنطــة، ئــةوين 
اس  وةرزش كة ئةنةهو شتَيكي تايبة  بَيت بة وةرزشةوانان وةكو عامي خـةَلك و طشـ    كؤمةَلطاي ئَيمة بةر 
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خةَلك كاري لةسةر ناكرَيت، وةكو هؤشياري كاري ثَيناكرَيت، خاَلَيكي تر من ثَيم واية ئـةو خـاَلي نؤيةمـة كـة     
تـر تايبـة  نـةبَيت بـةذنان،     لة ئةصَلي ثر ؤذةكةدا هاتوة، ئةوة جيا كردنةوةي ذنانة، نازامن ئةطـةر خاَلـةكاني   

ئةم خاَلة كة ئةنةهو تةنها ئةو ثةيوةندي بةذنانةوة هةية، بة ئافرةتان، بؤية من ثَيم واية ئـةم خاَلـة زيـادة،    
ضونكة هةموو خاَلةكاني تر هاوتا ثةيوةندييان بة ئافرة  و ثياوانةوة هةية، بؤية ثَيم واية ئةم خاَلة زيـادة،  

هانداني كةرتي تايبة  لةبواري ضـاالكي رؤشـنبريي و هونـةري و وةرزشـي     : ضواردةم)خاَلَي ضواردةهةم دةَلَيت
مـن ثـَيم وايـة بـؤ تـةركيز كـردن و       ( بةثَيي ياساو لـة ذَيـر رؤشـنايي بنـةماكاني سياسـةتي حكومـةتي هـةرَيم       

 .تةئكيد كردني زياتر لةسةري، هةماهةنطيشي لةطةَل بَيت لةطةَل هاندان، ئةم دووة بَيت، سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .سوثاس، ر َيزدار طةشة خان، فةرموو
 :بةر َيز طةشة دارا حةفيد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتي ر ؤشنبريي والوان ئةو اليةنة ) سةبارة  بة ماددةي دووةم، من ثَيم باشة بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة،
ــةرَيم دادةر    ــنبريي لةه ــةتي ٍرؤش ــة سياس ــة ك ــوارةوةي    فةرميةي ــةي خ ــةم ئةركان ــَيوةيةدا ئ ــةو ضوارض ــذَيت، ل َي

بةمةبةسـ  طةيانـدني سياسـةتي حكومـةتي     )بةنيسبة  خاَلي هةشتةمين، لة ر يزي دووةم كة دةَلَيت (هةية
بةدواي ئةوةدا بنووسرَيت هةوَلبدا  بؤ بةرزكردنـةوةي تواناكـاني دةزطاكـاني ر اطةيانـدن     ( هةرَيمي كوردستان

وة سـَي خـاَل زيـاد بكرَيـت بـؤ ئةركـةكان،        14ي ر اهَينان و شياندنيان، ثاشـان لـةدواي خـاَلي    لةر َيطاي خولةكان
هةوَلـدان بـؤ كردنـةوة يـان دؤزينـةوةي بـازار ي نـاوخؤيي و دةرةكـي بـؤ بةرهـةمي           : ببَيت بة خاَلي ثازدةهـةم 

ن، وةهةوَلـدان بـؤ طةيانـدني    ئةدةبي و هونةرييةكان، لةر َيطاي ثَيشانطاو ظسـتيظاَلة ناوضـةيي و نَيودةوَلةتيـةكا   
كتَيي كوردي وةرطَير او بؤ بازار ةكاني دونيا و بةشداري كردني فيلمي كوردستان لة ميهرةجانـة جيهانيـةكان،   

تايبةيةند كردني كاري ر ؤشنبريي و هونةري لةطةَل اليـةني ثةيوةنديـدار بـة ئـةدة  و هونـةر و      : شازدةهةم
ــا  و سةرثةرشـــ    ر ؤشـــنبريي طشـــ ، بـــةرجَيك وةزارةتـــي   ر ؤشـــنبريي بودجـــةي ثَيويســـ  بـــؤ دابـــ، بكـ

سرتاتيذي طرنطيدان بة ر ؤشنبريي منداآلن بةهةماهةنطي، لةطةَل وةزارةتة : جَيبةجَيكردني بكا ، حةظدةهةم
ثةيوةنديدارةكان و اليةنة ثةيوةنديدارة ناحكوميةكان، بةر اس  تَيبينيةكي تـرم هةيـة سـةبارة  بـةر اثؤرتي     

ر ؤشـنبريي، بـةالداني عيبــارةتي يةكسـاني جَينـدةري، بةداخـةوة موالحــةزة دةكـةم ئةمـة دووة ــارة        ليذنـةي  
وشةي جةندةر لةثةرلةماني كوردستاندا بووة بة كَيشـة، تـةنها و تـةنها ماناكـةي ئةوةيـة، ر ةخسـاندني هـةلي        

ة نابَيــت دةستنيشـانكردني   وةك يةك، دابةشكردنَيكي يةكسـان، لةمافةكانـدا لـةنَيوان ر ةطـةزي نَيـر ومـَي، واتـ       
ئةرك و مافةكان، ر ةخساندني هةل لةسةر ئةساسي ئةوة بَيت كـة ئـةوة ر ٍِِِةطـةزي نَيـرة يـان مَييـة، تـةنها ئـةو         

 .مانايةي هةية، هيوادارم كة جَيطاي خؤي بطرَيتةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار عومةر نورةديين، فةرموو
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 :خضرر محد ام، بةر َيز عم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــانج و ئةركةكانــةوة،       ــؤر و ذمــارةي ئام ــةر ووي ج ــتنةوة، هــةم ل ــةر ووي دار ش ــةم ماددةيــة، هــةم ل لةر اســتيدا ئ
ــرت           ــاتر و باش ــةوةي زي ــؤ ئ ــةن، ب ــةر بك ــةي لةس ــرَي قس ــتا دةك ــةآلم هَيش ــدة، ب ــةثَيزو دةوَلةمةن ــةكي ب ماددةي

رســة طرنطــةكاني كــة دةكةوَيتــة نــا كايــةي كــاركردني وةزارةتــي ر ؤشــنبريي  دةوَلةمةنــدي بكــةين، يــةكَيك لةث
ــور و          ــة كلت ــوون ب ــنبري ب ــاو ر ؤش ــةروةها ئينتيم ــنامة، ه ــةكاني ناس ــة ثرس ــة ل ــن بريتي ــةر ةئي م ــتادا، ب لةئَيس
بةنيشتمانةوة، بةتايبةتي لة سةردةمي بةجيهاني بووندا، هةم ثرسـةكاني ناسـنامة هـةم مةسـةلةي ئينتيمـاو      

بوون بة كلتوري نيشتمانيةوة، بةتايبةتي لةسـةردةمي بـةجيهاني بوونـدا، ئَيسـتا لةسـةر ئاسـ  دونيـا،        هؤطر 
دوو ثرسـن كـة زؤر بايـةخيان ثَيـدةدةرَيت، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم، لةضوارضـَيوةي ئةركــةكاني وةزارة  و          

ــنامةو        ــي ناس ــة ثرس ــدان ب ــا بةيةخ ــت، ت ــاد بكرَي ــة زي ــدا، ئةم ــةكاني وةزارةت ــة  ئاماجن ــا ب ــوون، ئينتيم هؤطرب
نيشتمانةوة، لةر َيطاي ئةم خاآلنةوة، يةكةم بووذاندنةوةو دةوَلةمةند كردني تووخم و ر ةطـةزةكاني ناسـنامةي   
نيشتماني و كوردستاني، هةروةها ثاراستين ناسنامةي نيشتماني و نةتةوةيي طةلي كوردسـتان، لـة شـوَينةوارة    

َيزكردني كياني هؤطر بوون و ئينتيماي الوان بة كلتوري نيشتماني سلبيةكاني بة جيهاني بوون، هةروةها بةه
و بةخؤشةويس  نيشتمان و خاك لةكوردستان، خاَلَيكي تـرين كـة مـن ثـَيم باشـة، ئَيمـة بايـةخي ثَيبـدةين،         
ــةالي        ــان ل ــري، داهَين ــدارَي  فك ــايف خاوةن ــثاندني م ــردن و ضةس ــةرطري ك ــ  و ب ــةلةي ثاراس ــة لةمةس بريتي

و ر ؤشــنبريان و ئــةديبان، هــةروةها  بــةرطري كــردن لــةدياردةي كــؤثيكردن، بةتايبــة  لــةالي     هونةرمةنــدان
هونةرمةندان كة ئَيستا لة كوردستان يةكَيكة لةو دياردانةي كة مايف هونةرمةندان و داهَينـةران تَيـدا بـةزاي     

: بـؤ دانـةنراوة، خـاَلي سـَييةم     دةضَي، بةالي ئةوانةوة طرفتَيكة كة تائَيستاكة ضارةسةري يةكالكةرةوةو بنـرب ي 
هةرضةند ئاماذةي ثَيدراوة، بةآلم بةر وونرت و كاراتر ئاماذة بـةوة بـدرَيت كـة يـةكَيك لـة ئةركـةكاني وةزارة        
بري  بَيت لة بةيةخدان بة بواري كلتوري و ر ؤشنبريي لةناو ر ةوةندي كورد لـة دةرةوةي هـةرَيمي كورسـتان    

ؤشــنبريي و ئامــادةكردني ضــاالكي ر ؤشــنبريي و ظيســتيظاَلي ر ؤشــنبريي، زؤر  لــةر َيطاي كردنــةوةي ســةنتةري ر 
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار فازَل بةشارةتي، فةرموو
 :حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
م، باسـي ئـةرك و واجبـاتي    لة مـاددةي دووةم لـة بر طـةي يةكـةمي ئـةوةي مـن مةبةسـتمة ئيشـارةتي ثـَي بـدة          

وةزارةتي ر ؤشنبريي دةكا ، بؤ هةموو ئةوخاآلنةي كة ئةمر ؤ ثَيويستة بؤ وآلتي ئَيمة و طـةنج و ر ؤشـنبرياني   
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ئَيمة بةر َيزان بةبر واي من وةزارةتـي ر ؤشـنبريي ض ئـةم وةزارةتـةي ئَيسـتا و ض وةزارةتـةكاني ر ابـردوو، وةكـو         
بؤ وآل  و طةنج و الوةكاني ئَيمة بةر اس  ئيهتيمامَيكي ئةوتؤ كة موقار ةنة ثَيويست ئةوةي كة ثَيويست بَيت 

بكرَيت، لةطـةَل ئـةو دةرفةتـة لـةبارةي كـة ر ةخسـاوة بـؤ ئـةمر ؤي وآلتـي ئَيمـةو ميللـةتي ئَيمـة بةحةقيقـة               
تـةكاني تـر   ئيهتيمامَيكي ئةوتؤ نةدراوة، ر استة بةشَيوةيةكي بةرضاو لةهةرَيمي كورستان خؤشـبةختانةو لةكا 

زؤر زياتر زةمةنةكةش هةروا دةخوازَيت، مةسةلةي بواري ر ؤشنبريي و بآلوكـراوةو ضـاثةمةنيةكان لـةر اديؤو    
لة تةلةفزيؤن ئةوة بةشـَيوةيةكي بةرضـاو هةيـة، بـةآلم بةر اسـ  ئـةوةي كـة ثَيويسـت بَيـت هـةتاوةكو ئَيسـتا            

وةكان نةبووة، جطة لةوةي كـةوا خـةَلكَيك بؤخـؤي    وةزارةتي ر ؤشنبريي دةوراتي ر ؤشنبري كردني بؤ طةنج و ال
ئيهتيمامَيـك بـةخؤي دةدا ، يـان يــوحي بـةخؤ ر ؤشـنبري كردنــي خـؤي هةيـة، ئةمــة جيـاوازة لـة ســةردةمي          
شاخين خةَلكَيك هةبووة بةر اس  ئيهتمامي بـةبواري ر ؤشـنبري كردنـي خـؤي داوة، بـةآلم ئـةوةي كـة طرنطـة         

م جارَيكين عةرزي وةزيري ر ؤشنبرييم كـرد كـة سـةرداني سـنوري ناوضـةي      بةبر واي من ئةوةي كةمن دةبين
هةَلةجبةو هةورامان بكا  ئـةوة بـوو كـردي، بةر اسـ  بينـاي مةكتةبـةي طشـ  كـراوة لـة سـنوورةكة هـةتاكو            

و ئَيستا بَلَيم بةقةدةر هي  ماَلَيك لةو ماآلنةي كة مةكتةبةيان هةية، كتَيـب لـةو مةكتةبةيـةدا نيـة، كـةوا ئـة      
ــَين زل و زةبةالحــةي بــؤ كــراوة، ئةمــةش لــة حةقيقةتــدا بــةبر واي مــن ئةكاتــة ئــةوةي كــةوا     بينــا وةكــو دةَل
ئيهتيمامَيكي ئةوتؤ بة بواري ر ؤشنبريي يان دروست كردنـي خؤشةويسـ  كتَيـب، لةطـةَل خـةَلك و طـةجنان و       

نَيكي تر كـةباس دةكـا ، بةحةقيقـة     ر ؤشنبريي ئةمر ٍِؤي ئَيمة لةهةرَيمي كوردستان نةدراوة كة بدرَيت، الية
مةسةلةي كؤكردنةوةي ئةو شتة ر ؤشنبرييانةي كةوا لةكوردستان هةية، مـن دةتـوامن بَلـَيم ئَيسـتا لةهـةرَيمي      
كوردستان دةستنووسي خةَلكـة ر ؤشـنبرية يـان مَيـذوو نووسـة قةدميـةكاني ئَيمـة هةيـة، بـةبر واي مـن ئةطـةر            

دة بيكـر ين قيمـةتيمان ثَينادرَيـت، بـةآلم تائَيسـتا هـي  كـام لـة وةزارةتـةكاني          بطةر َي، بةدوايدا بةثارة، بةماد
ر ؤشنبريي نةطةر اون ئـةم شـتة بـةنرر و ثَيزانـة كؤبكةنـةوة، هـةم بـؤ زينـدوو كردنـةوةيان هـةم بـؤ خسـتنة             

ــو          ــاتر ب ــة زي ــةوةي ك ــتا ئ ــَيم ئَيس ــن دةَل ــة م ــة، بؤي ــاني ئَيم ــةنج والوةك ــنبري و ط ــةَلكاني ر ؤش ــاوي خ وة ثَيشض
بةالوازبووني ئينتيماي نةتةوةيي طةنج و الوةكامنان، ئةوةية كة ئةم ئةرشيفة بةنرر و ثَيزانـة نةخراونةتـة   
بةردةم طةنج و الوةكامنان و نةوةي ئَيستاي ئَيمة، اليةنَيكي تر كة لةخاَلي شةشةم باس دةكـا ، كؤكردنـةوةي   

ن هـاور او هـاو دةنطـ، لةسـةرئةوة، بةحةقيقـة       ئةو ئةرشيفانةية، كة من دةبينم و ثَيم واية كةوا هـةمووما 
لــةبواري وةرزش تــاكو ئَيســتا ئيهتيمــامَيكي ئــةوتؤ بــة الدَيكــان نــةدراوة، تــاكو ئَيســتا دةتــوامن بَلــَيم وةزارةتــي 
ر ٍِؤشنبريي و وةرزش والوان تةنها طرنطـي بةشـارةكان داوة، بةشـَيوةيةكي موناسـب، بـةآلم هـةتا ئَيسـتا لـةهي          

ماَل دةبَيت،  222ماَل تا  722تان كة من ثَيرَين ئيشارةمت ثَيدا طوندمان هةية، لة سنووري طوندَيكي كوردس
هةتا ئَيستا ياريطايةكي نية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كةوا ئيهتيمامَيكين لةو بـوارةوة بـة طونـدةكان بـدرَيت،     

ــةرتووك و نووســ      ــةو ث ــةوةي ئ ــؤ كؤكردن ــا  ب ــوون بك ــنبريي بةدواداض ــي ر ؤش ــةوا  وةزارةت ــةي ك راوة بةنرخان
لةر ابردوو لةاليةن مَيذوو نووسان و خةَلكة قةدميةكاني كوردستانةوة نووسراون، كة زؤر بةكةَلك و بةنرخن، 
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ــذووة ونــةي كــة لةكوردســتان تــا ئَيســتا بةردةســتمان نةكــةوتووة،       بــؤ ر ؤشــنبري كــردن و دةرخســتين ئــةو مَي
 .سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نابت، ر َيزدار سيوةيل عومسان، فةرمووسوثاس بؤ جة
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةطةر بةعةرةبي بنووسرَيت، تةبعةن ئـةو  ( اهداط ومهام الوزارة)بةنيسبة  ماددةي دووةم لة ناونيشانةكةي 
ذة، ر ام لةطةَل دكتؤرة ر ؤذاندايـة،  خاآلنة زؤر دوورو درَيذة، ضةند قسةي لةسةر دةكةين، بةآلم زؤر دوورو درَي

االهتمــام بالبنيــة التحتيــة املطلوبــة : اواًل)كــة وتــي ئةطــةر ر ازي بــن دوايــي صــياغةي دةكةينــةوة، بةنيســبة   
لةبـةر ئـةوةي ئـيعالم عـةمودي     ..... والثقافـة والفنـون والرياضـة    ي بؤ زيـاد بكرَيـت،  (االعالم()لتطوير الاالت

(   االقلـيم () دعـم وتشـجيع حركـة التـألي  والرتةـة والنشـر      : ثالثـاً _بر طةي  فةقةرةي وةزارةتة، بةنيسبة 
دعـم وتشـجيع حركـة    ) ئةوةش البةرين، ضونكة دووبارةية، ئةطـةر ئـاواي لَيبكرَيـت،   (وتشجيع )، ئةوة البةرين

شــباب   التــألي  والرتةــة والنشــر وتكــريم الكتــاب واالدبــان والفنــانني والصــحفيني والرياضــيني واملبــدعني ال 
رسـم اططـ    : خامسـاً : بةنيسـبة  بر طـةي ثَينجـةم   ....االقليم عن لريق تعضيد نشـالاتهم ولبـع نتاجـاتهم    

ئةمـة  ( وتشـجيع ورعايـة وتكـريم الرياضـيني،    )املطلوبة لتشجيع ودعم احلركة الرياضية والنشالات الشـبابية،  
من خالل التنسـيق مـع اللجنـة االوملبيـة     ) ينجاالبربَيت، لةبةر ئةوةي لة فةقةرةي سَييةم هاتووة، دووبارةية، ئ

تةبعـةن هـاور ام لةطـةَل ر ةئـي ظيـان خـان، كـة        (. الكوردستانية بهدف تطوير واقع احلركة الرياضـية   االقلـيم  
باسي ر ةخنةو ئيعالم و ئةو شتانةي كرد، لة فةقةرةي سَييةم و ثَينجةم، لـة فةقـةرةي نؤيـةم، بـؤ ئَيمـة ذنـان       

ثياوان، شةبا  هةر شةبابة، بؤية ئةو فةقةرةية هةر ثَيويست ناكا ، هـاور ام لةطـةَل هـاور از    جيا بكةينةوة لة 
ئةطـةر  ( التثقيـ  رضـار اسـتخدام املـواد املخـدرة     : الثالثـة عشـرة   ،13خان كةباسي كرد، بةنيسبة  فةقـةرةي  

َي شـةبابةكةي بـؤ زيـاد    لةبـةر ئـةوة دةبـ   (اعـالم الشـباب  ) يـان  (توعية الشـباب ) يان (تثقي  الشباب) بنووس، 
تشجيع القطـاع  : ، الرابعة عشرة14 ثاشان( ومنع استخدام املواد املنشطة)بكةين، وةك دةَلَين تاب  و مةتبوعة، 

اطاص   الال النشالات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية  والرتاثية وفق القـانون، وتشـجيعها علـى ضـون     
كوردييةكـةي، ئةوانـة دووبـارة ناكةمـةوة كـة ومت، بـةس بـة         بةنيسـبة  ، اسس وقواعد سياسة حكومة االقليم

ثـَيم باشـة، ئةطـةر بنووسـ،     ( رؤشنبري كردن بة زياني بـةكارهَيناني : سيازدةم) ، نووسراوة13نيسبة  خاَلي 
طـة  ئاطادار كردنةوةي الوان يان هؤشيار كردنةوةي الوان، لة بةكارهَيناني ماددة هؤشبةرةكان لـة كؤمةَلطـةو ر يَ  

هانـداني كـةرتي   : ضـواردةم . نةدان بةبةكارهَيناني ماددة طورجكةرةكان وقةدةغـةكراوةكان  لـةبواري وةرزشـدا   
تايبة  لةبواري ضاالكي رؤشنبريي و هونةري و وةرزشي و كلتوري بـةثَيي ياسـا لـة ذَيـر رؤشـنايي بنـةماكاني       

 .سياسةتي حكومةتي هةرَيم، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، سـيوةيل خـان، زؤر قسـة  لةسـةر ماددةكـة كـرد، بؤيـة ئةطـةر بكرَيـت بةنووسـ، بؤمـان بنَيـري تـا              
 .بةرضاومان ر وون بَيت، ر َيزدار عةزمية خان، فةرموو

 :جنم الدين حسن عظيمةبةر َيز 
 .   بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جنةكاني وةزارةتي ر ؤشنبريي و وةزرش والوان، لةطةَل ئةوةي ئةم ثر ؤذة ياساية لةماددةي دووةمدا ئةرك وئاما
وابزامن بةشَيوةيةكي طش  و طشتطري هةموو اليةنةكاني طرتؤتةوة، ئةرك و ئاماجنةكاني زؤر بةجواني ديـاري  
كردووة، لةطةَل ئةوةشدا من تَيبيين ضـةند كةموكورييـةك دةكـةم لةهةنـدَي لةخاَلةكانيـدا، ثشـتطريي هـةموو        

بنياتنـاني ذَيرخـاني ثَيويسـت بـؤ طةشـة ثَيـداني بـواري        : ةكـةم، مـن لـةخالَيي يةكـةم    قسةكاني ظيـان خـانين د  
رؤشنبريي،  من ثَيم واية يةكَيك لةكؤَلةكة سةرةكيةكاني ر ؤشـنبريي وةكـو سـيوةيل خـانين باسـي كـرد، لـةم        

ي بـؤ زيـاد بكرَيـت،    وةزارةتةدا ر اطةياندنة، من ثَيم واية لَيرةدا ر ؤشنبريي و ر اطةياندن و هونةر، وةرزش ئةوة
بآلوكردنـةوةو طةشـةثَيداني   ( باَلوكردنـةوةو طةشـةثَيداني رؤشـنبرييي كوردسـتاني بـةجؤرَيك     : لةخاَلي دووةم

ر ؤشنبريي، ئةوة تةنها بة ر ؤشنبريي و بآلو كردنةوةي ر ؤشنبريي كوردستاني ناتوان، ئَيمـة طةشـة بـة بـواري     
جيهـانين نـةبَيت، لةطـةَل كوردسـتانيةكةدا،      داني ر ؤشـنبريي ر ؤشنبريي بدةين، ئةطةر بآلوكردنةوةو طةشـةثيَ 

مـن  ( لةسةر بنةماي رَيزطرتن لة فرةفيكري)من ثَيم واية لةم خاَلةدا جيهانيشي بؤ زياد بكرَيت، ثاشان دةَلَيت
ثَيم واية ر اي جياوازين زياد بكرَيت، لةبـةر ئـةوةي كـة فكـري جيـاواز هـةبوو ر اي جيـاوازين دةبَيـت، لَيـرة          

ةركي وةزارةتي ر ؤشنبرييية كة داكـؤكي لـةو كةسـانة بكـا  كـة ر اي جياوازيـان هةيـة، خـاَلَيكي تـر ئَيمـة لـة            ئ
ليذنةكانــدا جَيطــاي ئــةوةمان كردؤتــةوة، كــة ليذنةيــةكمان هةيــة بــةناوي ليذنــةي ر ؤشــنبريي و ر اطةيانــدن و  

وةندييةكانـدا شوَينةواريشـي بـؤ زيـاد     ثةيوةندييةكان، مـن ثـَيم وايـة لةليذنـةي ر ؤشـنبريي و ر اطةيانـدن وثةي      
كـراوة، هــةر لةهــةمان ليذنــةدا، ئــةكرَي ئــةو ليذنــةي كــة دروســت كــراوة، شــوَينةوارةكانين بةشــَيك بَيــت لــة  
وةزارةتي مةعين كة وةزارةتي ر ؤشنبرييية، من كةتةحةفوزيشم نووسيوة لةم ياسايةدا، لةسةر ئةوةية كة ئةم 

 بريي و ليذنـةي ر ؤشـنبريي و ر اطةيانـدن و ثةيوةندييةكانـة، بؤيـة دةكـريَ      ليذنةية مةعنية بةوةزارةتي ر ؤشن
لَيرةدا جَيطاي شوَينةوارين بكرَيتةوة، بؤية ئَيمة طرنطيمـان داوة بـةوة، ئـةكرَي لَيرةشـدا طرنطـي بـدرَيت بـة        

ي شـــوَينةوار لةماددةيةكـــدا يـــان لـــةم بر طةيـــةدا جَيطـــاي بكةينـــةوة، لةبـــةر ئـــةوةي شـــوَينةوارين مَيـــذوو  
شارســتانيةتي ئــةم ميللةتــةمان بــؤ ديــاري دةكــا ، ثَيويســتة وةزارةتــي ر ٍِؤشــنبريي لةماددةيةكــدا جَيطــاي           

 .شوَينةوارين بكاتةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، ر َيزدار طةشة خان، تؤش شتةكانت بنووسة بؤ ئَيرةي بنَيرة، شوَينةوار وابـزامن دوَيـيَن عةزميـة خـان     
 .ةر شارةواني، ر َيزدار عةبدوآل مةال نوري، فةرمووخستمانة س

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
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ديارة من سةرنج و تَيبينيم لةسةر خاَلي حةظدةهةم هةية لة ر اثؤرتةكةدا، دةستخؤشـي لـةبرادةراني ليذنـةي    
: وة، ديـــارة كةلـــة خـــاَلي هةظدةهـــةمر ؤشـــنبريي دةكـــةم كـــة بةشـــَيوةيةكي ورد ئاماذةيـــان بةشـــتةكان كـــردو

قسةي من لةسةر ( سووربوون لةسةر ر است و ر ةواني زماني كوردي و زماني نةتةوةكاني ديكةي هةرَيم)دةَلَيت
ئةم بر طةية، وةكو جـةنابتان دةزانـن يـةكَيك لـةهؤكارة سـةرةكيةكاني ر ؤشـنبري بـووني مـرؤظ خوَيندنةوةيـة،          

كار ئاساني باشـرت دةكـا  بـؤ ئينسـانةكان بـؤ ئـةوةي زووتـر ر ؤشـنبري بـن،          ضةندة زمانين سادةو ساكار بَيت، 
ديارة فاكتةري تر هةية، بؤ ر ؤشنبري بووني ئينسان، طةر انة، تةلةفزيؤنة، ر اديؤية، هةتا دوايي، من ثـَيم وايـة   

كَيك خباتـة سـةر   ثَيويست دةكا  ئةم بر طةية بةشَيوةيةكي تر دابر َيذرَيتةوة كة بةشَيوةيةك لـة شـَيوةكان ئـةر   
ئةستؤي وةزارةتي ر ٍِؤشنبريي كة بةهةماهـةنطي لةطـةَل اليةنـة ثةيوةنديـدارةكاني تـردا وةكـو كـؤر ي زانيـاري         
كورد كة بر يارة لة ئايندةدا دروست بكرَيـت، يـاخود وةكـو سـةنديكاي ر ؤشـنبريان، بةهةماهـةنطي لةطـةَل ئـةم         

ي بــة مةســائيلي ر ٍِؤشــنبريي ومةســائيلي خوَيندنــةوةو دامودةزطايانــة و هــةر دامودةزطايــةكي تــر كــة ثةيوةنــد
نووسينةوة هةية، وةزارةتي ٍرؤشنبريي ئةو ئةركة خباتـة ئةسـتؤي خـؤي كـة لـة ئاينـدةدا كـار بـؤ ئـةوة بكـا            
زمانَيكي ستانداردي كوردي واتة زماني نووس، وةكو ئـةوةي كـة ئَيمـة دةزانـ، بـرا عةرةبـةكامنان سـةرةر اي        

ايان هةيـة، بـةآلم زمـاني نووسـينيان جيـاوازة، بةهـةمان شـَيوة ئينطليزةكـانين و زؤر         ئةوةي كة لةهجةي جي
نةتــةوةي تــرين، بــةآلم ئَيمــة وةكــو نةتــةوةي كــورد، ســةرةر اي ئــةوةي نةتةوةيــةك، كــة لــةر ووي زمانــةوة    

بةداخـةوة   كؤمةَلَيك لةهجةي جيامان هةية، ئةكرَي بَلَي، دةوَلةمةنـدين بـةزاراوةو بـة لةهجـةي جيـا، بـةآلم       
لةساَلةكاني ر ابردوودا نةمان توانيوة وةكو ثَيويست كار بؤ ئةوة بكةين زمانَيكي ستاندارد بؤ نووس، دروست 
بكةين، كة ئةم زمانة ببَيت بةزماني نووس، بؤ هةموو اليةكمان، ديارة وةكو خؤتان دةزانن ئَيستا بةداخةوة، 

بةتايبـة  لـة وةرطَيرانـدا، بـر وا بكـةن ئَيـوة خؤتـان دةزانـن          جؤرَيك لة خةرابا  هةية لةناو زمـاني كورديـدا،  
هةندَي جار هةندَي كتَيب لةزماني فارسيةوة يان زماني عةرةبيةوة وةرطَير اوة بؤ زماني كوردي خوَيندنةوةي 
بة فارسي يان عةرةبي زؤر ئاسان ترة لةو زمانـةي كـة بـة كـوردي نووسـراوة، هؤكـاري ئةمـة دةطةر َيتـةوة بـؤ          

كة زمانَيكي نووسيين ستاندارد نية، هةر ئةم هؤكارةش واي كـردووة، لـة خوَيندنطاكانيشـدا بةتايبـة       ئةوةي
لةسةر ئاس  هةرَيمي كوردستان دوو لةهجةي جيا جيا كاري ثَيدةكرَيت، ئَيمة قسةمان لةسةر ئـةوة نيـة كـار    

لةكؤَلةكة سـةرةكيةكاني نةتـةوة    لةسةر سر ينةوةي لةهجةكان بكةين، بةآلم ثَيويست دةكا  بؤ ئةوةي يةكَيك
بةهَيز بكةين وةكو نةتةوةي كورد ثَيويست دةكا  زمانَيكي يـةكطرتووي نووسـ، دروسـت بكـةين، تـاكو كـةي       
ئَيمة زاتي ئةوة نةكـةين ئـةم ئةركـة بسـثَيرين بـة اليـةنَيك؟، كـؤر َيكي ديـاري كـراو، كؤمـةَلَيكي ديـاري كـراو،             

تماني و نةتةوةيية، وة لةبرييشمان نةضـَيت، بةداخـةوة هةنـدَيجار، ئـةم     هةَلسن بةئةجنامداني ئةم ئةركة نيش
فرة لةهجةيية ئةم فرة زمانية، بؤ مةسائيلي سياسي بةكةَلك هـاتووة، يـةعين ئةطَير نـةوة لةسـةردةمي شـاهي      

يؤيـة  ئَيراندا ر اديؤيةك هةبووة، ر اديؤي كوردي من لةزماني ضةند كةسَيكةوة ئـةم شـتانةم بيسـتووة، ئـةم ر اد    
 .حكومةتي ئَيران ئةو كاتة
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تكاية، كاك عةبدوآل وةرة سةر خاَلةكان كامة  ثَي باشة، كامة  ثَي خراثة، مةضؤ سةر ثاشـاي ئَيـران، تكايـة،    
 .فةرموو

:بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دياري بكةين، ئةبَي ئاماذة بةهةندَي منوونـة بـدةين بـةر ةئي    بؤ ئةوةي ئةهةميةتي زماني ستانداردي كوردي 

من، يةعين تؤ لة سةردةمَيك لةسةردةمةكاندا دوذمنةكاني ئَيمة با وا قسة بةكةين، هاتوون لةر َيطاي هاوكاري 
ــة         ــة لةهج ــردووة ك ــةوة ك ــةر ئ ــان لةس ــاواز كاري ــَيوازي جي ــؤ، بةش ــارو ر ادي ــةو طؤظ ــي ر ؤذنام ــي دةركردن كردن

ني كــورد دوور خبةنــةوة لةيــةكرت، لــةجياتي ئــةوةي ئةمــة وةكــو ثاَلثشــتيةك بــؤ زمــاني كــوردي بــؤ  جياجياكــا
ر ؤشنبريي كوردي ئةوان تةرحيان كردووة، بةآلم لة ئةجنامدا بةثَيي خوَيندنةوةي كؤمةَلَيك خـةَلكي شـارةزاو   

ــةتَيكي خزمــةتكرد    ــوردي ثســثؤر  لــةو بــوارةدا دةركــةوتووة، ئةمــة نيــةتَيكي تةندروســت و ني ني نةتــةوةي ك
لةثشتةوة نةبووة، هَيندةي بةقةد ضةكَيك بةكاريان هَينـاوة، كـةَلكي لَيـوةرطرياوة بـؤ دذايـةتي كـردن، بـؤ درز        
خستنة بةيين نةتةوةي كورد، بؤية من بةثَيويس  دةزامن لةو خاَلـةدا جَيطـاي ئـةوة بكرَيتـةوة كـة وةزارةتـي       

نديــدارةكاني تــردا كــار بــؤ ئــةوة بكــا ، زمــانَيكي ســتانداردي  ر ؤشــنبريي بةهةماهــةنطي لةطــةَل اليةنــة ثةيوة
نووسيين كوردي بَيتة ئاراوة، ديارة هةموو نةتةوةكاني ترين حةقي خؤيانة، لةبرييشمان نةضَيت لةماوةكاني 
ر ابردوودا ثر ؤذة ياسايةك بـؤ يةكخسـتين هةنـدَي زاراوة هاتـة ثةرلـةمان، ئَيمـة ر ةدمـان كـردةوة بـةر ةئي مـن           

ئَيمـة بـَي، ئـةم ئةركـة خبةينـة ئةسـتؤي وةزارةتـي ر ؤشـنبريي ئـةتوانَيت كؤمةَلـة خزمـةتَيكي طـةورة              ئةطةر
بةنةتةوةي كورد بطةيةن،، خزمـةتَيكي طـةورة بـة زمـاني كـوردي بكـةين، هيـوادارم ثَيشـنيارةكةم ثشـتطريي          

 .بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وسة و بينَيرة بؤ ئَيرة، ر َيزدار شاهؤ سةعيد، فةرمووسوثاس، تكاية ثَيشنيارةكة  بنو
 

 :شاهؤ سعيد فتح اهلل. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وَير اي ثشتيواني كردمن بؤ ر اثؤرتي هةردوو ليذنةي ر ؤشـنبريي و ليذنـةي وةرزش والوان، هـةروةها بةهـةمان     
او بؤضـوونةكاني  هاوكـارم ظيـان خـان دةكـةم، كـة ضـةند        شَيوة ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي، ثشتيواني لـةر  

كةسَيك جطة لةمن تةسنيةيان كرد، من ثَيم واية هانداني طوتاري ر ةخنةيي زؤر طرنطـة كـة يـةكَيك بَيـت لـة      
ئــةركي : ئةركــةكاني وةزارةتــي ر ؤشــنبريي، وةزارةتــي ر ؤشــنبريي دوو ئــةركي طرنطــي لةسةرشــانة، يةكــةميان   

ثَيطةيانـدي اليـةني جةسـتةيي هاووآلتيـاني     : مةعنةوي هاووآلتياني كوردستانة، دووةميانثَيطةياندني اليةني 
كوردستانة، ئةو ئاماجنانةي كة بؤ وةزارةتي ر ؤشنبريي والوان دياريكراوة، تَيكةَلي كـردووة، واتـة ئاماجنـةكاني    
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ةيـة لةنَيوانيانـدا، بـةآلم    ر ؤشنبريي تَيكـةَل بـة ئاماجنـةكاني وةرزش والوان كـردووة، هةرضـةندة ثةيوةنـدي ه      
دةكـرا جيـا بكرَيتــةوة، مـن ئـةو ثَيشنيارةشــم لـة ليذنـةي ر ؤشــنبريي خسـتة ر وو، بـةآلم ئَيســتا تَيكـةَل كــراوة          
ئاماجنةكان، بةآلم بةهةرحاَل مـن ر ازيـم تَيكـةَل بكرَيـت، بـةآلم بـةجؤرَيك بَيـت كـة بـزان، ئـةم ئاماجنانـة ض            

ــةوة، ئيَ  ــَي دةكةوَيت ــذ    دةرئــةجنامَيكي ل ــةردةمانَيكي دوور ودرَي ــةدا، كةس ــورَيك، لــةم وآلت ــري ض كلت مــة مرياتط
سيســتمَيكي تؤتاليتــار حــوكمي كــردووة، وةزارةتــي ر ؤشــنبريي يــةكَيك بــووة لــة ئامرازةكــاني ثــةير ةو كردنــي   
 ئايــدؤلؤذياي ر ةمســي لــة وآلتــدا، بؤيــة زؤر طرنطــة ئَيمــة ئاطــادار بــ،، كــة ئَيمــة كلتورَيكمــان هةيــة تةبــةني    

ئايدؤلؤذياي ر ةمسي كردووة،  ضةند ئاماجنَيكيشـمان ديـاري كـردووة لَيـرةدا كـة تةبـةني فـرة بؤضـوون و فـرة          
فكري و كرانةوة بة ر ووي جيهاندا بةر ووي فكري جيهانيدا خستؤتة ر وو، لةحاَلةتَيكي وادا ئَيمة ئَيستا بؤمان 

َيوان كلتوري خؤماَلي و جيهانيدا، سـةرباري ئـةوةي   طرنطة كة بزان، لة ئَيستادا ثَيكدادان دروست دةبَيت، لةن
كة ئَيمة مرياتطـري كلتـورَيكي شـؤظَيين و كلتـورَيكي تؤتاليتـارين كـة ئايـدؤلؤذياي ر ةمسـي لـةر َيطاي وةزارةتـي           
ر ؤشنبريييةوة ثةير ةو كردووة، بؤيـة زؤر طرنطـة ئَيمـة بـزان، كـة ر ؤشـنبريان، ر ؤذنامةنووسـان، حـاَلي حـازر          

ي ضةندين توندو تيذي دةبنةوة، هةندَي لة توندو تيذييـةكان لةاليـةن دامودةزطـا ر ةمسيةكانةوةيـة،     بةرةنطار
هةندَيكيشــان ثةيوةنــدييان بــة كلتــوري دواكــةوتووةوة هةيــة، كــة لــةوآلتي ئَيمــةدا هةيــة، هةندَيكيشــيان          

ةزارةتـي ر ؤشـنبريي لـةثاَل    ثةيوةندييان بة مرياتي ر ذَيمة تؤتاليتارييةكانـةوة هةيـة، بؤيـة ئـةوة طرنطـة كـة و      
ئاماجنةكانيــدا، يــةكَيك لةئاماجنــةكاني بــةرطري كــردن بَيــت لــة طوتــاري ر ةخنــةيي، بــةرطري كــردن بَيــت لــة   
ــن        ــدرَيت، م ــةجنام ب ــةقيان ئ ــة دةرح ــَيلكارييةك ك ــةر ثَيش ــكاران، لةه ــنبريان و وةرزش ــان و ر ؤش ر ؤذنامةنووس

ندا هةيـة، زؤربـةيان موعانـاتَيكي زؤريـان هةيـة بةدةسـت       ثةيوةندييةكي زؤرم لةطـةَل وةرزشـكاراني كوردسـتا   
تةداخولكردن، دةستتَيوةرداني اليةنة سياسيةكان و حزبيةكان لةكاروباري وةرزشدا، ئةوةمشان لـةياد نةضـَيت   
لةكاروباري وةرزشين ئَيمة مرياتطري ر ذَيمَيك، كة سياسة  دةس  وةرداتةوةتة كاروباري وةرزش، بؤية مـن  

وةي كة ثشتيواني ر او بؤضووني هاوكارم ظيان خان دةكةم، ثَيشـنيار دةكـةم و هةسـتين دةكـةم ئـةم      وَير اي ئة
ثَيشــنيارة ضــةند كةســَيكي تــرين تةســنيةيان كــرد، كــة دوو بر طــة زيــاد بكرَيــت بــؤ ئاماجنــةكاني وةزارةتــي    

نامةنووسان و ر ؤشـنبريان  هانداني طوتاري ر ةخنةيي و بةرطري كردن لةر ؤذ: ر ؤشنبريي و الوان، بر طةي يةكةم
: و هونةرمةنــدان و وةرزشــكاران بَيــت لةهــةر ثَيشــَيلكارييةك كــة دةرحــةقيان ئــةجنام بــدرَيت، بر طــةي دووةم 

بةرةنطاربوونةوةي ثةير ةوكردني ئايدؤلؤذياي ر ةمسي لةدامودةزطاكاني هةرَيمدا، ر َيطرتن لةدةسـت تَيـوةرداني   
 .نةكاندا، زؤر سوثاسسياسي لةكاروباري وةرزش و الوان و يا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار شؤر ش، فةرموو
 :بةر َيز شؤر ش  يد حس،

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 41 

من لةبةر ئةوةي ماددةكة خؤي ئامانج و ئةركةكاني تَيكةَل كردووة، وةكو خوشك وبرايان باسيان كـرد، بؤيـة   
ني ماددةكـــة بكرَيـــت بـــة ئامـــانج و ئةركـــةكاني وةزارة ، هـــةروةها  مـــن ثَيشـــنيازي ئـــةوة دةكـــةم، ناونيشـــا

ر يزبةنديةكين هةبَيت لة ئةركةكان، لةسةرةتادا ياخود ئاماجنةكان بر طةكانيان فةقـةرة بـة فةقـةرة هةرضـي     
ثةيوةندي بة ئةركةكانةوة هةية بةيةكةوة بَيت، يةك لةدواي يةك، دواتر ئةوي تر، هةركاميان ثَين بكةوَيت 

: يةكـةم )فةرقي نية، سةبارة  بة بر طةي يةكـةم، لـةجياتي ئـةو دار شـتنةي ئةصـَلي ثر ؤذةكـة كـة دةَلَيـت        هي  
مـن ثـَيم باشـة، هةوَلـدان بـؤ دامةزرانـدني       ( بنياتناني ذَيرخاني ثَيويست بؤ طةشة ثَيـداني بـواري رؤشـنبريي   

ــةكاني     ــتة، بر ط ــةو مةبةس ــؤ ئ ــت ب ــاني ثَيويس ــتن (4و3و2)ذَيرخ ــةَل دار ش ــن لةط ــنبرييم  م ــةي ر ؤش ةكةي ليذن
دةستخؤشيان لَيدةكةم، سةبارة  بة بر طةي ثَينجةم، كة باس لة داناني نةخشةي ثَيويست بؤ ثشتطريي كردني 
بزاظـي وةرزشـي و ضــاالكي الوان دةكـا ، ئـةوة كــارَيكي زؤر زؤر باشـة، بــةآلم لـةدواي ئـةو ئــةم ر سـتةية، واتــة         

ــتطريي   ــؤ ثش ــت ب ــةي ثَيويس ــاني نةخش ــةدواي دان ــةرتي     ل ــداني ك ــاالكي الوان هان ــي و ض ــي وةرزش ــي بزاظ كردن
تايبةتين ببَيت بة ئةركَيكي وةزارة ، بؤ ئةوةي ثشتطريي  سةرماية طوزاري لةبواري وةرزشدا بكةين، بـةر َيز  
ســةرؤكي ثةرلــةمان ئــةمر ؤ دةبيــن، ئاشــكراية لةهــةموو دونيــادا، لةبةشــَيك لــةوآلتاني ثَيشــكةوتوو لــةر ووي  

رتي تايبة  ثشتطريي لة وةرزش دةكـا ، يـاخود ريعايـةي وةرزش دةكـا ، وةكـو صـناعةتَيكين       وةرزشةوة، كة
بةكاري دَينن، قازاجنَيكيشـي لَيـدةكا ، ضـةند منوونةيةكيشـمان هةيـة لَيـرةدا، بةشـَيك لةيانـة وةرزشـيةكان و          

ةدةسـت هَينـا، بـةآلم    دامةزراوة وةرزشيةكامنان سةرةر اي ئةوةي كة ثلةيةكي باشـيان لةسـةر ئاسـ  عَيراقـدا ب    
لةبةر ئةوةي لةر ووي مادديـةوة لةسـةر قاضـي خؤيـان نةوةسـتابوون، بـة بةشـَيك لـة دامـةزراوةكاني حكـومي           
ياخود ثشتطريي ماددي حكومةتيان بؤ دةضوو، لَينةطةر ان بةشداري بكةن لةسةر ئاس  وآلتاني دةورووبـةر و  

دامةزراوة وةرزشـيانة لـةر ووي ماددييـةوة لةسـةر قاضـي       والتاني ئاسياشدا، مةرجيان ئةوة بوو كة دةبَيت ئةو
خؤيــان وةســتابن، يــةكَيك لــة كؤمثانياكــان سثؤنســةريان بَيــت و سةرثةرشــتيان بكــا ، بؤيــة هانــداني كــةرتي  
تايبة  بؤ سةرمايةطوزاري كردن لةر ووي وةرزشةوة، هةم ثَيشخستين وةرزشـة هـةم هانـداني وةرزشكارانيشـة     

رة  بة بر طةكاني تر، لةطةَل هةموو ئةو بر طانةم كة ليذنـةي ر ؤشـنبريي دار شـتنةوةي    بؤ ئةو مةبةستة، سةبا
 .تازةي بؤ كردووة، دةستخؤشيان لَي دةكةم، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار شلَيرخان، فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةي دووةم، لة بر طةي حةوتةمدا، كـةباس لـة فـةعالياتي كؤمـةَلطاي مـةدةني دةكـا ، ئةطـةر وا         بةنيسبة 

رعاية املنظمات الثقافية والفنية   منظمات اعتمع املدني و تقديم الـدعم املـادا واملعنـوا    )دابر َيذرَيتةوة كة 
، هيـودارم هـةموو اليـةك طرنطـي خـؤي      ضونكة ئةمانـة ئيشـَيكي زؤر زؤر دةكـةن   ( طططها وابداعاتها الثقافية

ثَيبــدا ، لــةخاَلي ثَينجةميشــدا، يــةك ثرســيارم هةيــة، ئايــا ئَيمــة ليذنــةي ئؤلــؤمثي كوردســتان موعتةرةفــة؟، 
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يةعين ئةمة موشكيلةمان بؤ دروست ناكا ، كة لة ياسـايةكدا ئـةوة لةاليـةن حكومـةتي فيدر اليةوةيـة، دووةم      
ذرَيتةوة، ضـونكة ئيشـةكان زؤر ضـر ن لَيـرةدا، كـة باسـي تةنسـيق دةكـا          بةنيسبة  هةشتةم، كة ئةطةر دابر َي

ومنح اجازات العمل اطاصة عرب التنسيق مع اجلهات ذات العالقة، للمؤسسـات واملراكـز الثقافيـة    )ئةوةيان باشة، 
بـةوةوة  دوايي بر طةيةك هةبَيت، ضونكة هـؤَل و شـت عيالقـةي    ( والفرق الفنية واالحتادات واالندية الرياضية

نية، هةرضةندة مةكتةبةكاني وةرزشي و ثةميانطاكاني هونةري ئةوانة ثةيوةندييان بة وةزارةتي ثةروةردةوة 
هةيــة، بــةآلم هــي  بر طةيــةك نيــة، ئةطــةر جــةنابي وةزيــر لةوانةيــة خــؤي جــوابي البَيــت، ئايــا ئــةو هــةموو   

دروسـت دةكـرَين، ئـةبَيت زؤر بايـةخي     ياريطايانة، ئةو هـةموو بينايانـة كـة ضـةند بـة تةكنـةلؤذياي سـةردةم        
ثَيبدرَيت، ئةبَيت لةالي خؤيانةوة ئةوان خةَلكَيكي زؤر شارةزايان هةبَيت، كة بتوانَي ئيدامةو صيانة و بيجطة 
لة تةصاميمين كة ئةوان خةَلكَيكيان هةبَيت كةضاكي بكةنةوة بؤ ئةوةي هةَلةي تَيدا نةبَيت، ضونكة ئةطـةر  

ةَلةيةكي تَيدا بوو ئةبَيت بةكاريسة، لةبةر ئةوة ئةو بيناي مةالعيب و شتانة هـةمووي  ئةو هؤَلة داخراوانة ه
باش بكرَيت زؤر بةر َيكو ثَيكي، ضونكة مةالعيي دوةلي هةيـة، دواي ئـةوة ئَيمـة زؤربـةي ئـةو مةالعيبانـةش       

لةبـةر ئـةوة ئـةبَيت     كةتةواو بووة، سةير دةكةي خةَلكَيكي تَيدا نية كة بـةهي  شـَيوةيةك ئيشـي تَيـدا بكـا ،     
ئةوة باسبكرَيت، كة كاديري ثسثؤر  ئيشي تَيدا بكا ، دواي ئةوة دائريةي سـةقافةي عيالقـاتي عامـة هةيـة لـة      
ــةدةرةوةي وآل ،        ــةقايف ل ــةراكزي س ــة م ــي دةدا  ب ــووة، زؤر طرنط ــة  دةرض ــةكي تايب ــة بةر َينمايي ــداد، ك بةغ

ر مةركةزي سةقايف هةيـة كـورد بـة ثلـةي دكتـؤرا لـةوَي       هيوادارم ئةطةر ر وونكردنةوةيةك هةبَيت، ضونكة زؤ
 .تةع، كراوة، بزان، لةطةَل ئةماندا ثةيوةندييان هةية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ر َيزدار سةروةر عبدالرمحن، فةرموو

 :بةر َيز سةروةر عبدالرمحن عمر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نة ثةيوةنديـدارةكان لةئاسـتَيكي تَيروتةسـةل بـووة هـةم بـةر َيزانين زانيـاري زؤريـان         ديارة هةم ر اثؤرتي ليذ
لةسةردا، ئَيمة سةبارة  بةوةزارةتي ر ؤشنبريي والوان، ديارة وةزارةتي ر ؤشنبريي والوان ئةو ناوةنـدة سياسـي   

ــو      ــذَيت، دةت ــةرَيم دادةر َي ــنبريي ه ــةتي ر ؤش ــتاندا سياس ــة كوردس ــةوا ل ــنبرييةية ك ــةو  و ر ؤش ــَين بةرنام ان، بَل
سرتاتيذي داهـاتووي الوان ديـاري دةكـا  و نةخشـةي بـؤ دةكَيشـَيت و بةرةوثَيشـةوةي دةبـا ، هـةر بؤيـة مـن            
ثشتطريي لةر اكةي هاور َيم خاتوو طةشة دةكةم، سةبارة  بةوةي لةسةرةتاي ماددةي دووةمدا، ثَيويسـتة ئةمـة   

ةتةكاني تر كةضؤن وةك وةزارةتي كشتوكاَل سياسةتي كشتوكاَل ر وونبكرَيتةوة كةوا وةكو هةر يةكَيك لة وةزار
دادةر َيذَيت، وةزارةتي ثةروةردة فةلسةفةي ثةروةردة دياري دةكـا ، لةمةشـياندا بَلـَي،، وةزارةتـي ر ؤشـنبريي      
ــةئامانج         ــَيوةي ب ــذَيت، لةضوارض ــدا دادةر َي ــنبريي لةهةرَيم ــةتي ر ٍِؤش ــة سياس ــة ك ــة فةرميةي ــةو اليةن والوان ئ

ياندني ئةم ئةركانةي خوارةوة، سةبارة  بـة خـاَلي سـَييةم، كـة بـاس لـة كؤمـةَلَيك مـةهام دةكـا ، يـةكَيك           طة
لةوانــة ضــاثكردنة، ثــَيم باشــة لةمةشــياندا بر طةيــةكي تــر هــةر لــةثاَل ئةمــةدا زيــاد بكرَيــت، هةوَلبــدرَيت بــؤ 
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ــةير ةوكردني سيســتمي   كتَيــب، بــؤ ئــةوةي لــةم    سيســتمي تؤمــاري جيهــاني بــؤ    ( ئــاي، ئــَيس، بــي، ئــ،   )ث
بـؤ ئـةوةي بتـوان،    ( ئاي، ئَيس، بي، ئ،)ضوارضَيوةيةدا كوردستانين ببَيت بةئةندام لةئاذانسي نَيودةوَلةتي 

بةرهةمةكامنان زياتر بـةجيهان بناسـَين،، سـةبارة  بـةخاَلي ثَينجـةم، ئـةوةي خـاتوو شـلَير باسـي كـرد، هـي            
لةليذنةي ياسايي دةزانن، كة ئاخؤ تاضةند ئَيمـة لَيـرة دةتـوان، بـؤ     ليذنةي ئؤلؤمثي، ئةوة بةر اس  بةر َيزان 

ئةوةي كَيشةمان بؤ دروست نةبَيت لة ياساكةدا، سةغرةيةكي ياسايي تَيدا نةبَيت، لةبةر ئةمـة دةكرَيـت ئَيمـة    
ةليذنـةي  لَيرة هةوَل بدةين يان داوا بكةين وةكو ر اسثاردةيةك بةتايبة  لةر َيطايـةك كـة ثةيوةنديـدار بَيـت ب    

ر ؤشنبريي و ليذنة ثةيوةنديداركاني ترين، لةدةرفةتَيكي نزيكدا ئَيمة ثر ؤذة ياساكةي ليذنةي ئؤلؤمثي بَيتة 
بةردةستمان بؤ ئةوةي كاري لةسةر بكةين، نةوةك بةو جؤرة لَيـرةدا تووشـي كَيشـة بـب،، سـةبارة  بـةخاَلي       

ئةمةشي بؤ زياد بكرَيت ئاخؤ بةض جؤرَيكة ئَيمة لـة   شةشةم، كة باس لة كتَيبخانةكان دةكرَيت، من ثَيم باشة
كوردستاندا ذمارةيـةكي زؤر خـاوةن ثَيداويسـ  تايبـةيان هةيـة، بةتايبـةتي نابينايـان، كةئـةوانين حاَلـةتي          

خوَيندنةوةيان جياية لةوانةي تر، لةخةَلكانَيكي تر بؤية دوو ر َيطا هةيـة بـؤ خوَيندنـةوةي ئـةوان، يـةكَيكيان       
كة بةسيستمي برايلة، ئةوي تريان بةنووسـيين هـةَلكؤَلراوة، بـارزة، ئـةوةي تريـان بةطوَيطرتنـة، كـةوا        ئةوةية 

ــدا،        ــنبريي و خوَيندةواري ــةبواري ر ؤش ــةخرَين ل ــتطوَي ن ــة ثش ــة خةَلكان ــةو كؤمةَل ــةوةي ئ ــؤ ئ ــتاندا ب لةكوردس
لـة سـلَيماني يـةك كتَيبخانـةي     بتوانرَيت هاوكارييـان بكرَيـت، هةرضـةندة مـن حاَلـةتَيكم ديـوة لـةم ماوةيـةدا         

دةنطي كراوةتةوة بؤ نابينايةكان، ئةمة دةكرَيت وةكو منوونةيةك بَيت، بؤ ئةوةي ئَيمة لـة ئةركةكانـدا تَييـدا    
بَيت، بةر َيز وةزيري ر ؤشنبريي ئةطةر جَيطاي بكاتـةوة بـؤ ئـةوةي نابينايـانين لـةو بةهرةيـة بَيبـةش نـةبن،         

و ئةوةي لةخاَلي دةيـةمي ر اثؤرتةكـةي ليذنـةي ٍرؤشـنبرييدا هـاتووة، هةسـت       سةبارة  بةخاَلي نؤيةم، هةروةك
دةكةم هةنـدَيك حةساسـيةيان بـة هةنـدَي وشـة هةيـة، وشـةي جَينـدةر، وشـةيةكي عالةمييـة، كـاري لةسـةر             
دةكرَيت، مانايةكي تايبةتي خؤي هةية، بؤضـي ئَيمـة بـَي، لَيـرة ئـةو وشـانة وةكـو خـاتوو طةشـة وتـي ئةمـة            

ارة ئَيمة دةبَيـت بةكَيشـةمان يـان ئـةوةتا دةبَيـت ئَيمـة لَيـرة دةري بكـةين، بؤيـة ثـَيم خؤشـة، يـاخود             دووة 
داواكارم ئةو بر طةية وةكو خؤي دابندرَيتةوة، ضةند بر طةيةك هةية ثَيشنياري ئةوة دةكةم كـة زيـاد بكرَيـت،    

ةمةسةلةي ساث كردنةوةي كتَيبدا، ئَيمة هةوَل بدرَيت بؤ كردنةوةي بازار ي ناوخؤيي يان دةرةكي ل: يةكَيكيان
ــة        ــةبووين، ض ل ــةركةوتوو ن ــدا س ــتا تَيي ــاكو ئَيس ــةوة ت ــةوة، بةداخ ــة دةكرَيت ــةي ك ــانطا نَيودةوَلةتيان ــةو ثَيش ئ

ض لــة ثَيشــانطاكاني كتَيــب لــةتاران، ض لــة ثَيشــانطاي قــاهرية، زيــاتر ئَيمــة وةكــو           ( فرانكفــؤر  ) ثَيشــانطاي 
دووةو تَيمان ر وانيوة، ضةند كتَيبَيكمان بردووة لةوَي فرؤشـتوومانة لةكاتَيكـدا   ثَيشانطايةكي كؤن سةيرمان كر

ئةمة ثةيوةندي بةوةوة هةية كة ثةيوةندي لةطةَل ضاثخانة طـةورةكاني دونيـا، ناوةنـدةكاني ضـاث و ثـةخن      
ي دةيكـا ،  ثةيدا بكـةين بـؤ ئـةوةي بتـوان، نووسـةرامنان لـةر َيطاي ئـةو ر َيكخسـتنةي كـة وةزارةتـي ر ؤشـنبري           

بتـوان، لـةو شـوَينانةدا طرَيبةسـت بكـةين،  بةرهةمــةكاني خؤمـان بةشـَيوةيةكي تـر بفرؤشـ،، نـةك ضــةند           
كتَيبَيك لةكارتؤن دةكةين و لةوَي ثيشانيان دةدةين، بةهـةمان شـَيوة ئةمـة بـؤ نيشـانداني فيلمـةكانين، ئـةو        

ني تري كوردستان بَيت، يـاخود بتـوان، لـةو    فيلمانةي كة كوردستان، جا ض كوردي بن، ياخود هي ثَيكهاتةكا
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شوَينانةدا ئَيمةش بتوان، لةبازار ةكاني جيهاندا شوَينمان ديار بَيت، دةتوامن ئةمة بـةو جـؤرة دةربـرب م، بَلـَيم     
هةوَلدان، يان دؤزينةوةي بازار ي ناوخؤيي و دةرةكي بؤ بةرهةمة ئةدةبي و هونةرييـةكان لـةر َيطاي ثيشـانطاو    

ناوضــةيي و نَيودةوَلةتيةكانــةوة، يــةكَيكي تــر لــةو خاآلنــةي كــةوا ثــَيم وايــة زيــاد بكرَيــت، ئــةوين  ظسـتيظاَلة 
ئةوةية طرنطيدانة بـة ئةرشـيفي نةتـةوةيي، ئَيمـة يـةكَيك لـةو كَيشـانةي كةهةمانـة ئَيستاشـي لةطةَلـدا بَيـت،            

هةرضةندة يـةك تاكـة حاَلـةيان     ئةرشيفَيكي نةتةوةييمان نية لة كوردستاندا، ض لةناوخؤ بَيت يان لةدةرةوة،
هةية، لةشاري سلَيماني ئةرشيفَيكي نةتةوةيي هةية، سةربة وةزارةتي ر ؤشنبرييشة، بةآلم وةكو ثَيويست كاري 
لةسةر نةكراوة، ئَيمة ئةمر ؤ ئةطةر توَيذةرَيكمان بيةوَيت توَيذينةوةيةك بكا ، جطـة لـةو ئةرشـيفخانةي كـة     

ن، ناتوانَي و شوَينَيكي تر نية هاناي بؤ ببـا ، تـا دؤكـؤمَينَ  تَيـدا دةسـت      هةية كة شةخل، يان زؤر بضووك
كـار  : بكةوَيت، هةر بؤية بةثَيويس  دةزان،، كـة ئةمـة ئـةركي سةرشـاني وةزارةتـي ر ؤشـنبريي بَيـت، يةكـةم        

ةموو ئـةو  لةثاَل ئةمـةدا كؤكرنـةوةي هـ   : بكا  بؤ كردنةوةي ئةرشيفخانةيةكي نةتةوةيي لةنَيو وآلتدا، دووةم
ــدان بــؤ هَينانــةوةي ئــةو      ئةرشــيفانةي لــةناو وآلتــدان، لــة فــيلم، لــة وَينــة، لــة شــتةكاني تــر، هــةروةها هةوَل
ئةرشيفانةي ئَيمة، ئةو دةستنووسانةي ئَيمة، ئةو ثارضة كاغةزانةي ئَيمة كةواهةمانةو لةدةرةوةي وآلتن، بـة  

كة تَييان دةر وان،، ذمارةيةكي زؤر زؤر هةية تاكو  ثَيي ئةو زانيارييةي كة هةمة لة ئةرشيفخانةكاني دةرةوة
ئَيستا ساث نةكراوةتةوة، بؤية ئةمة ثَيويس  بةوة هةية، كة بهَيندرَينةوة ناو وآل ، يةكَيكي تر لةو خاآلنـةي  
ــة         ــةلةي طرنطيدان ــةوين مةس ــنبرييية، ئ ــي ر ؤش ــاني وةزارةت ــةركي سةرش ــت و ئ ــاد بكرَي ــة زي ــَيم باش ــةوا ث ك

ــنبريي م ــَي،      بةر ؤش ــاتوان، بَل ــةين، ن ــؤلَين بك ــنبريي ث ــواري ر ؤش ــت و ب ــةر بَي ــة ئةط ــةندة ئَيم ــداآلن، هةرض ن
ر ؤشنبريييةكي ثريامنان هةية، ر ؤشنبريييةكي الوامنان هةية، ر ٍِؤشنبريييةكي ذنامنان هةية، ياخود بـةجؤرَيكي  

ةدا ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم، كـةوا     تر، بةآلم ر ؤشنبريييةكمان هةية، ئةوين ر ؤشنبريي منداآلنة، هةربؤية لَيـر 
زؤر طرنطة سرتاتيذَيك هةبَيت، بؤ ئةوةي طرنطي بدرَيت بة ر ؤشنبريي منداآلن بةهةماهةنطي لةطةَل وةزارةتة 
ثةيوةنديدارةكاني تر، ئةو وةزارةتانةي كة كار لةسـةر اليـةني منـداآلن دةكـةن، لةطـةَل اليةنـة ثةيوةنديـدارة        

ةتوامن بَلَيم ئةوةية كـة ثشـتطريي تـةواو لـةو خاَلـة دةكـةم كـة ليذنـةي ر ؤشـنبريي          ناحكوميةكاندا، دوا خاَلم د
لةدوا خاَليدا دةري بر يوة كة ئةوةي سةبارة  بةو ماددةية خوَيندرايـةوة، سـةبارة  بـة طرنطيـدان بـة زمـاني       

ثارَيزين، كوردي، ضونكة ئةطـةر بَيـت و ئَيمـة زمـاني كـوردي طرنطـي ثـَي نـةدةين، زينـدووي نةكةينـةوة، نـةي           
 .بةردةوام لة نوَيبوونةوة نةبَيت، ثَيم واية يةكَيك لةثايةكاني نةتةوايةتيمان لةن  دةبَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، سةرطوَل ر ةزا، فةرموو
 :بةر َيز محة سعيد محة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رنطة، ئةركـةكاني زؤر ثـريؤز وزؤر سـرتاتيذين، ضـونكة خـؤي      بَيطومان وةزارةتي ر ؤشنبريي، وةزارةتَيكي زؤر ط

دةبينَيتةوة لة دار شتين سياسةتي ر ِِؤشنبريي و هونةري، هةروةها لةدار شتين وتارَيكي ئةدةبي ر ةخنـة طرانـةو   
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وتــارَيكي فكــري هاوضــةرر، ديســان ئــةم وةزارةتــة خزمــة  بــة ســاماني مرؤييمــان دةكــا ، كــةالوانن لــةر ووي  
ر ووي مةعنةوي، لةر ووي ر ؤحيـةوة، ديسـان ئـةم وةزارةتـة كاريطةرييـةكي باشـي دةبَيـت لةسـةر         جةستةيي، لة

تةشــكيل كــردن و دار شــتنةوةي عــةقَلَي  تــاكي كوردســتاني بةشــَيوةيةكي زانســ  و بةشــَيوةيةكي واقيعــي و   
 .هاوضةرر، كة لةطةَل كياني سةردةمدا بطوجنَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةر ماددةكة بةقورباني ضاوة جوانةكانت مب، وةرة ماددة بةماددةي لةسةري بر ؤ، فةرمووتكاية، وةرة 
 :بةر َيز محة سعيد محة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤية بةر اي من  ثَيويستة ئةم ماددانة هةَلوَيستةي جدييان لةسةر بكرَيت، كة ئةمـةش كـارَيكي ثةرلةمانـة،    

َل ئـةوةدام كـة ئـةم ماددةيـة ئامـانج و ئةركـةكان بطرَيتـة خـؤي، بـؤ بر طـةي           لةر ووي فةنيـةوة منـين لةطـة   
ضـونكة بنيادنـاني ذَيرخـاني ثَيويسـت، نـةداب، كـردن، ضـونكة        ( داب، كردن)باشة نةك ( بنيادنان)يةكةم، 

، داب، كردن بؤ وةسيلةية، خاَلي دووةم، لةبةر ئةوةي بر طةيةكي طرنطة من ثـَيم باشـة بكرَيـت بةسـَي خـالَ     
لةبآلوكردنةوةو طةشـةثَيداني ر ؤشـنبريي كوردسـتاني بـةجؤرَيك ثارَيزطـاري بكـا  لةر ةسـةنايةتي، نـةك          -1

ر ةسةني، ضـونكة ر ةسـةنايةتي مانـاي ئةصـيليةتة، لةر ةسـةنايةتي و بـةهَيزي بكـا ، تـا بـواري ر ؤشـنبريي و           
َيدان بةنةرَيتــة مــةدةني و  خــاَلي دووةم لــةوَيوة دةســت ثَيبكــا ، جَيبــةجَي كــردن و طةشــةث       -2وةرزش، 

ثَيشكةوتووةكان لةسةر بنةماي رَيزطرتن لة فرةفيكري و رؤشـنبريي و فـرة نةتـةوةيي و ئـاييين لةهـةرَيمي      
كرانةوة بة رووي سةرضاوةكاني رؤشنبريي جيهاني و طةشةثَيداني ثةيوةنديي رؤشنبرييي و  -3كوردستاندا، 

ني واَلتاني دراوسَي و هةندةران و ناوضةكاني ديكـة عَيـراق و   وةرزشي و ضاالكي الوان لةطةَل كوردستانييةكا
طةالني ناوضةكةو جيهاندا، منين لةر ووي فةنيةوة، لةطةَل ئةوةدام كة بةنيزام ر َيك دةخرَيت، ئةمة ماط و 

ئةطــةر دة يــان  11و 4ئةركــة، الئيحــةو نيــزام بــؤ تةشــكيالتي وةزارةتــة، خــاَلي ضــوارةم، بةر اســ  خــاَلي  
ئةوة باشة، ضونكة ثةيوةندييةكي زؤر بةهَيز هةية لةنَيوانيانـدا، هةماهـةنطي لةطـةَل وةزارةتـةكان،     بكةين، 

شدا نووسراوة بةشداري كردن، لةطةَل وةزارةتةكاندا، بنووس، بةشداري كردن و هةماهةنطي لةطـةَل   11لة 
ثالنَيكي نيشـتمانيي كوردسـتاني    وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان و ر َيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني بؤ دار شتين

تــا كؤتــايي، ئــةوةي ضوارةميشــي ثَيــوة بنووســرَيت، خــاَلي نؤيــةم، مةســةلةي جةنــدةر، بــةر َيزان ئةمــة           
مةسةلةيةكة ض لةر ووي زمانةواني ض لةر ووي ضـةمك، ض لـةر ووي فكـري، ض لـةر ووي كؤمةآليـةتي و ئـاييين،       

جؤر هةَلدةطرَيت، كة ثَيضةوانة دةبَيتةوة، لةطةَل ئايينةكاني نامؤية بةكؤمةَلطاي ئَيمة، وة تةفسريي  جؤراو 
كوردستان و كؤمةآليةتي و ثَيكهاتةي كؤمةآليةتي و ر ٍِؤشـنبريي كوردسـتان ئَيمـة ضـةمكي ترمـان هةيـة، كـة        
ئةو تةفسريانة هةَلناطرَيت، بؤية مـن زؤر ثشـتطريي ئـةو دار ٍِشـتنة ئةكـةم، كـة ليذنةكـة داير ٍِشـتووة، بـةزياد          

ي لة ئةرك و مافدا، واتة بآلوكردنةوةي ر ؤشنبريي ويةكساني ر ةطةز يـان لـةنَيوان ر ةطـةزة جياوازةكـان     كردن
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يان لةنَيوان ذن و ثياو، لـةناو كؤمةَلطاكـةمان لـةنَيوان ئـةرك ومافـدا، ثشـتطريي ئـةو دوو بر طةيـةش دةكـةم          
 .ليذنةكة زياديان كردووة، لةطةَل ر َيزمدا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ر َيزدار طوَليزار خان، فةرموو

 
 :بةر َيز طوَليزار قادرامساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بآلوكردنـةوةي  )ماددةي دووةم خاَلي نؤيةم وشةي جةندةر من ثَيشنيار دةكةم كة البربَيت، ئـاوا دابر ذَيتـةوة  

شةية، لةكاتي خؤي كَيشةي لةسةر بووة، لةبةر ئةوةي ئةم و(ر ؤشنبريي ودادثةروةري ويةكساني لةكؤمةَلطادا
 .بؤية البرا، بؤية من بةباشي نازامن كة دابندرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ر َيزدار دانا سعيد، فةرموو

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

يـةك لـة وةزارةتـي ر ؤشـنبريين بكـةين، لةبـةر       وةَلآل دواي ئةو هةموو دةستخؤشية، ثـَيم وايـة سـووكة طلةي   
ئـةوةي مــن ثـَيم وايــة دةكـرا ئــةو ثـر ؤذة ياســاية بةشـَيوةيةكي باشــرت ر ةوانـة بكرَيــت، بةتايبـةتين ئــةوةي        
كةثةيوةندي بةزمانةوة هةية، هةروةها ئةوةي كة ثةيوةندي بةجياكردنةوةي ئامانج و ئةركةكانةوة هةية، 

خـاَلين دابر َيـذرَيت، ثـَيم     14مانج و ئةركـةكان تَيكـةَل بكرَيـت و هـةروةها لـة      بةر اس  لةياسايةكدا ئاوا ئا
واية لةر ِِووي فؤر مـةوة كـةمَيك ر َيـك نيـة، جـوان نيـة، بةهـةرحاَل بـؤ ئـةوةي لـةو كَيشـةية نـةجايان بَيـت              

ج و هةرضــةندة ليذنــةي ياســايي و ليذنــةكاني تــر ثَيشــنياريان كــرد، كــة نــاوي فةصــَلةكة بكرَيــت بــة ئامــان  
خاَلـة،   14ئةركةكان، بةآلم من هَيشتا ثَيم واية ئةوة عيالجَيكي زؤر باش نية، بةثَيي تَيطةيشـتين مـن لـةو    

خاَلي ئاماجنن، ئةواني تر هةمووي خـورد كردنـةوةي ئـةو ئاماجنانةيـة، ئـين كردنـة بـؤ ئـةو ئاماجنانـة،           4
ــاَلي     ــةم، خ ــنيار دةك ــن ثَيش ــة م ــة ئامــ  ( 2و3و2و1)بؤي ــرَين ب ــة بك ــرين  ئةمان ــةكاني ت اجني وةزارة ، خاَل

هــةموويان بكــرَين بــة ئةركــةكاني وةزارة ، لةبــةر ئــةوة ئةطــةر ســةيري ئــةو ســَي خاَلــةي يةكــةم بكــةين،    
يــةمين بــاس لةمةســةلةي يةكســاني جَينــدةر دةكــا  ئــةوين يةكَيكــة لــة ئاماجنــةكاني    2هــةروةها خــاَلي 

رد كردنةوةية، وةكو بايةخدان بةزماني كوردي وةزارة ، هةمووي بةر ووني هاتووة، ئةواني تر هةمووي خو
لةر َيطاي وةرطَير انـةوة، لـةر َيطاي نووسـينةوة، هـةمووي بـةو شـَيوةية هـاتووة، بةنيسـبة  خـاَلي نؤيـةم، مـن            
ــياغةي        ــةو ص ــت، ب ــة يَينَي ــاني جَيندةرييةك ــةلةي يةكس ــة مةس ــدام، ك ــة خان ــنيارةي طةش ــةو ثَيش ــةَل ئ لةط

كةجؤرَيك لةترس هةية بةرامبةر بةو وشـةية، لةر اسـتيدا ئـةو زاراوةيـة،      كةهاتووة، بؤية من هةست دةكةم
يان ئةو وشةية، وشةيةكي بَياليةنة هي  عيالقةي بةوة نية كة تؤ ترسي ئـاييين يـان كلتـوري يـان شـتَيكي      
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 تري لَي بكةيت، لةهةموو زمانةكاني دونيادا بةتايبـةتي ئـةوروثا، هـةم لـةبواري كـوالَي  بـةكار دَيـت، هـةم        
لةمةجالي ياسايي بةكار دَيت، كة ماناي يةكساني لـةنَيوان ر ةطـةزي نَيـر و مـَي دَيـت، جـا بـؤ ئـةو ترسـةمان          
ببَيت؟، بؤية من ثَيم باشة، ئةو وشةيةي تَيدا بَيت، بةنيسبة  صياغة كردنـةوةي ماددةكـان، بةر اسـ  مـن     

بـةآلم هةنـدَي تَيبينـيم هةيـة لةسـةر      ثشتيواني ئةو دار شتنةوانة دةكةم كةليذنةي ر ؤشنبريي كردوويـةتي،  
دار شتنةوةكةي ئةوانين، بؤ منوونة لةسةر ثَيشنياري ئةوةي كة داوا دةكةن، كة لـةجياتي بنيادنـان بكرَيـت    
بة داب، كردن، من ثَيم واية هةر بنيادنانةكة ر اسرتة، ضونكة ذَيرخان بنياد دةنرَيـت، نـةك دابـ، بكرَيـت،     

ــةوة،   ــؤي يَينَيت ــو خ ــةوة وةك ــرد،      ئ ــي ك ــرين باس ــةنابي وةزي ــةوةي ج ــةكرَيت ئ ــاَلي دووةم ئ ــبة  خ بةنيس
مةسةلةي بايةخدانةكة، كةئةوان خاَلَيكيان بؤ ئيزافة كرد، ثَيويست ناكا  ئةو خاَلـة ئيزافـة بكرَيـت بـةَلكو     
 دةمج بكرَيت، لةطةَل خاَلي دووةم، تةنها ئةوة ئيزافـة بكرَيـت بايةخـدان بـةزماني كـوردي و بـة زمانـةكاني       

تري نةتةوةكاني هةرَيم، ئةوةي بؤ ئيزافة بكرَيـت، خاَلي ضوارةمي ليذنـةي ثةيوةندييـةكان بةنيسـبة  بـة     
بزوتنــةوةي دانــان و وةرطَيــر ان، ثــَيم وايــة وشــةي دانــان تةرجومةيــةكي حــةريف تــةئليفي عةرةبيــة، ئَيمــة    

دةَلــَي، نووســيوة، مــن كتَيبــَيكم   لةكورديــدا قــة  نــاَلَي، مــن كتَيبــَيكم دانــاوة، مــن وتــارَيكم دانــاوة ئَيمــة  
نووسيوة، ياخود وتارَيكم نووسيوة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم لةجياتي دانان، نووس، بةكار بَيت، تَيبينيةكي 
ترم لةسةر ئةوةي كة ئايا هةماهةنطي بَيت يـان هاوئاهـةنطي بَيـت، بةر اسـ  منـين لةطـةَل ئـةو ر ايـةم كـة          

َيكي تـر لةئةصـَلي ثر ؤذةكـةدا هةيــةو لـة ر ِِاثـؤرتي ليذنـةي ر ؤشــنبريين       هةماهـةنطي بَيـت، بةنيسـبة  خــالَ   
هاتووة، باس لة مؤَلةتدان بة دةزطاو سةنتةري ر ؤشنبريي و تيثة هونةرييةكان دةكا ، ئايـا ئـةو مةسـةلةية    

ةزيـر  يةكالكراوةتةوة، كة بةمؤَلة  دان بَيت يان بةشَيوازَيكي تر بَيـت، ئـةو ثرسـيارةم ئاراسـتةي جـةنابي و     
 16دةكةم، من ثَيم واية ئةو دووخاَلةي لةسـةر زمـاني كـوردي باسـكرا، كـة ئيزافـة بكرَيـت هـةروةها خـاَلي          

لة ر اثؤرتي ليذنةي ر ؤشنبريي كة باسكرا، ثَيم واية ئيزافةية كة ئَيمة بامسان كـرد بايةخـدان بـةزمان     17و
ان و ئاماجنةكان زؤر زؤر بةورد كراوةيي و لة بر طةي دووةم بامسان كرد، بؤية ثَيويست ناكا ، خؤي ئةركةك

درَيذي هاتوون، بؤية ثَيويست دةكا  كةم بكرَينةوة نةك خاَلي تري بؤ زياد بكةين، ثيشـتيواني ئـةو ر ايـةي    
لةيــةك بــدرَيت، لةبــةر ئــةوةي بةر اســ  هــةمان شــتة، زؤر  11و  4كــاك محــة ســةعيد دةكــةم كــة بر طــةي 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار بَيريظان خان، فةرموو
 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةن 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبر طـةي شةشـةم كـةباس دةكـا ،  بايةخـدان بةكتَيبخانـة طشـتيةكان و        : من دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان

ــةر ةئي مــ        ــينةما، ب ــة س ــدان ب ــكراوة بايةخ ــي ئةوةش ــةروةها باس ــاالكيةكان وه ــينةما   ض ــة س ــدان ب ن بايةخ
بةشــَيوةيةكي الواز باســكراوة، ثَيويســت بــوو بــاس لــةوة بكرَيــت كــة دروســت بــووني ضــةند هــؤَلي ســينةما    
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لةهــةرَيمي كوردســتان، ضــونكة ســينةما طرنطــي زؤري هةيــة بــؤ ر ٍِؤشــنبري كردنــي خــةَلك، بــةثَيي هــةرَيمي   
ان هـةمان بـوو، بـؤ سـينةما ئَيسـتا بـةرةو       كوردستان هةست دةكةم، سينةما كةمة، ئةو ر ؤشنبريييةي كةجار

نةمان دةضـَيت، بؤيـة زيـاد كردنـي هـؤَلي سـينةما زؤر ثَيويسـتة، هةرضـةندة اليـةني ثـؤزةتيظي ر ؤشـنبريي            
هةية، هةروةها اليةني ثؤزةتيظي كؤمةآليةتيشي هةية، زؤر خةَلك حةزدةكا ، بؤ خؤي بضَيتة سينةما فيلم 

ييَن لــة ســينةما، نــةك لــة تةلــةفزيؤن بؤيــة هةســت دةكــةم كــة ئــةوة   ببينَيــت يــان شــتَيكي دؤكــؤمَين  ببــ 
باس لةوة دةكا ، رؤشنبري كردن بة زياني بـةكارهَيناني مـاددة   : طرنطيةكي زياتري ثَيبدرَيت، خاَلي سيازدةم

هؤشبةرةكان و ماددة طورجكةرةكان و بةكارهَيناني لةبواري وةرزشيدا، ئةوةيان زؤر ر استة كة نابَي ئيزنيان 
ثــَي بــدرَيت كــة بــةكاري بهَيــنن، بــةآلم ئَيمــة هــةموومان دةزانــ، ئةوانــةي كــة وةرزمشــان خــؤش دةوَيــت و  
حةزمان لَيية، بينيومانة كة بةكار هاتووة، بةس باسي ئةوة نةكراوة كة، ئةطةر بةكار هَينرا ضي لَيدةكـةي،  

يـة، يـةعين سـزاكةي نةنووسـراوة،     ئايا وةرزشوان دوور دةخةيتةوة بؤ ماوةيةكي دياري كراو، يان هـةتا هةتا 
ضــونكة مــاددةي هؤشــبةر ر ةنطــة ياســاي خــؤي هــةبَيت، بــةآلم هــي طــوري كــةرةكان قــة  طــوَيم لــَي نــةبووة  

 .لةهةرَيمي كوردستان كة ياساي هةبَيت، بؤية ر وونكردنةوةيةكي لةطةَل بَيت زؤر ثَيويستة، زؤر سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ميان عبدالكريم، فةرمووسوثاس، ر َيزدار ثة

 :بةر َيز ثةميان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بنياتنــاني ذَيرخــاني ثَيويســت بــؤ طةشــة ثَيــداني بــواري  : بةنيســبة  مــاددةي دووةم، خــاَلي يةكــةم، يةكــةم
وانـا جؤربـةجؤرةكاني   رؤشنبريي، هونةر، وا ئيقرتاح دةكةم، كة ر اطةياندني ئازاديشي بـؤ زيـاد بكرَيـت، لـة ت    

باَلوكردنةوةو طةشـةثَيداني رؤشـنبرييي   : نار َيكي هةية لة عيبارةكةدا، دووةم: الوان لةهةرَيمدا، خاَلي دووةم
كوردستاني بةجؤرَيك، ر ةسةني ثتةوبكا ، ئةوة يةعين ضي ثتـةو بكـا ، واي لَيبَيـت بـةجؤر َيك كةلـةثوورة      

يي، كوردستانييةكاني واَلتاني دراوسَي ئةمـة نابَيـت بوترَيـت لةطـةَل     ر ةسةنةكان بثارَيزَيت، لةبر طةكاني كؤتا
ثارضةكاني تري كوردستان، هةندةران و ناوضةكاني ديكةي عَيراق، ديسان طةالني ناوضةكة هةر دووبارةيـة،  

، ثشتطري كردنـي بزووتنـةوةي دانـان و وةرطَيـران و باَلوكردنـةوة لـة هةرَيمـدا       : ثَيويست ناكا ، خاَلي سَييةم
لةهةرَيمدا ضةند دةزطايةكي ضاثةمةنيمان هةية، كةبةر اس  ثشتطوَي خراون، ثاش ئةوةي كة مةسـرةفَيكي  
زؤري تَيدا كراوةو مةسافةيةكي زؤريشيان داطري كـردووة، دوو ضـاثةمةني زؤر طـةورةمان هةيـة لـة هـةولَير       

كردن و هةم ئةركَيكي زؤر زؤر طران وسلَيماني، ئةطةر ئةوانة بةطةر  خبرَينةوة هةم ياريدةدةر دةبن لةضاث 
دةطَير نةوة بؤ كوردستان، ئةوين تـةكليفي ناردنـة دةرةوةو ضـاث كردنـي تةكليفـةكاني ئـاَلوطؤر كردني دراو       
وئةو شتانةية، دووةميان ثشتطريي كردني ر ؤشنبريان، ئةوجا لة نووسةر و ئةديب ور ؤشنبريان زياد بكرَيـت،  

هةماهــةنطي لةطــةَل وةزارة  و : ر َيطاي ياريــدةداني ضــاالكيةكانيان، ضــوارةمر ؤذنامــةنووس و داهَينــةران، لــة
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اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان، لَيــرة اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان، بــا ديـار بكرَيــت، بــةر ةئي مـن ئـةوين وةزارةتــي         
ثــةروةردة، خوَينــدني بــاآل، تةندروســ ، دةســتةي مــايف مــرؤظ و وةزارةتــي   )ثــةروةردة، جــةخت بكرَيتــةوة 

ئةوة زؤر زؤر طرنطة كة ئةوانة ديـار بكرَيـت، ضـونكة تواناكـاني طـةجنان والوان لـةو       ( كؤمةآليةتي و خَيزان
داناني نةخشةي ثَيويست بؤ ثشتطريي كردني بزاظي وةرزشي، هةروةها : وةزارةتانةدا زؤر زؤر ديارة، ثَينجةم

تنةوةي بـة ليذنـةي ئؤلـؤمثي عَيراقـي     لة كؤتاييةكةيدا ناوي ليذنةي ئؤلؤمثي كوردستان هاتووة، ئةمة بةس
ودروست كردني ثةيوةندي بابَلَين، دروست  كردنـي ثةيوةنـدي عَيراقـي و كيشـوةري وئينجـا لةسـةر ئاسـ         
جيهاني، ئةوة زؤر طرنطة، هةم كارئاسانية بؤ بةشداري كردني طةجناني ئَيمة لـة ثيشـرب كَي نَيودةوَلةتيـةكان    

ي كتَيبخانةي نيشتماني و ناوةندو، لَيـرة خـاَلَيكي زؤر طـرن  هةيـة كـة      دامةزراندن: وجيهانيةكاندا، شةشةم
يةكَيك لةبرادةران ئاماذةي ثَيكرد، ئةرشيفي كوردستان، ئةطةر بَيت و لةو خاَلة بكؤَلينةوة ضي دةطرَيتـةوة،  

و  دةست نووسة كؤنةكان دةطرَيتةوة، بةر اس  ئةو دةسـت نووسـة كؤنانـة ماددةيـةكي مَيـذووي وزمانـةواني      
ئةدةبي وفيكري و زؤر زؤر ش  زانس  وردي زاناياني كـؤني ئَيمـةي تَيـدا ديـاري كـراوة، مـن خـؤم لـةكاتي         
نووسيين نامةكةمـدا زؤر زؤر ثَيويسـتيم بـةوة هـةبوو، لـةكاتي كؤرساتيشـدا بةر اسـ  بـؤ دؤزينـةوةي هـةر           

ةوة، جا بؤيـة ئةمـة ثَيويسـت بـة     دةست نووسَيك لةوانة دةبوو بؤ حةو  طوند بطةر ايناية تا ئةوانة بدؤزين
هةَلمــةتَيكي نيشــتماني دةكــا ، ئــةو دةســت نووســانة كؤبكرَينــةوةو لةشــوَينَيكي تايبةتيــدا هــةَلبطريَين كــة    
تةنانة  نةشدرَينة دةسـت كـةس، بـةَلكو تةصـوير بكـرَين، ئـةم داواكارييـةم ئاراسـتةي وةزيـري ر ؤشـنبريي           

اهـاتووي و هةَلمـةتَيكي نيشـتماني بـؤ بكـا ، خـاَلَيكي تـر بـواري         بةر َيز دةكةم، كة بةر اس  بيكاتة خـةمي د 
ر ؤشنبريي منداآلن، مةبةست ضية لةمة، بـة هـةمان شـَيوة بـة ثرسـيار ئاراسـتةي جـةنابي وةزيـري دةكـةم،          
ضؤن ر َيك دةخرَيت، بـةض شـَيوةيةك؟، هـةر لـةو خاَلـةدا كةلـةثوور ومـافوور ضـن، و تةبعـةن زيـاد كردنـي            

ثيشةسازي دةس  ميللي، ئةمة لةكاتَيكدا بةطوَيرةي ئةو خاَلة ثشـتيطري لَيدةكـةين و داوا    بر طةي دروومان،
دةكةين، كة كارا بكرَيتةوة، لةهةمان كاتدا ضةند كارطةيةكمان هةبوو داماخنست، بةَلكو هةدممان كرد، ضؤن 

جـا بؤيـة دةبـَي ئةمـة     من ثشتطريي لةمافوور ضن، و دروومان بكـةم لةكاتَيكـدا كـة كارطـةكامن داخسـتووة،      
خةمي طةورةي وةزارة  بَيت بةهةماهةنطي لةطةَل وةزارةتـي كاروبـاري كؤمةآليـةتي كـة دامةزرانـدني ئـةو       
كارطانة تةنانة  ئةطةر بضووكين بن بؤ ثةرةثَيداني ئةو توانايانـة و لةهـةمان كاتـدا بةكارخسـتين دةسـ       

تة خزمةتَيك بؤطةجنان بةشَيوةيةكي زؤر ر َيك وثَيك، كار، دؤزينةوةي هةلي كار بؤ طةجنامنان بةر اس  دةبَي
تةبعةن ئةمة زؤر زؤر خـةَلكي ئارةزوورمةنـد هةيـة كـة حـةز بـةمافوور ضـن، دةكـةن، حـةز بـة دروومـان            
دةكـةن، تواناكانيـان هةيـة بـةس شــوَين نيـة، كـة تَييـدا تواناكانيـان ثــةرة ثَيبـدةن، بـؤ ثَيشـانطاي كتَيبــين،            

ب، تةنها بؤ ئةوة نةبَيت كـة دةزطـا ناوخؤييـةكان ضـةند دةزطايـةكي تايبـة  نـةبَيت،        تةبعةن ثَيشانطاي كتَي
بةَلكو با شامل بَيت بؤ دةزطاكاني ناوخؤيي و هةروةها دةزطا دةرةكية هاديفةكان، مةسةلةن بةر اس  كتَيي 

ــنن، جيايــان بكةينــةوة، مةســةلةن ئــةو ثةيو    ةندييانــة خزمةتكــةري ر ٍِؤشــنبريي و فكــري و ئــةخالقي دةهَي
دةيبةست،، لةطةَل ئةو دةزطايانةدا بيبةست، كة بةر اس  لةخزمةتي طةجنان والوانداية نةك ش  خةياَلي 
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بَيت، ضونكة بةر اس  من خـؤم دةطـةر َيم لـةناو ثَيشـانطاكاندا هةنـدَي شـت هةيـة هـةر ثَيويسـت بـةوجودي           
وش  وا  كـةو بةرنامـةي زانسـ  جـؤراو      ناكا ، هةروةها جةختين بكرَيتةوة لة هَيناني قاموس و سي دي

جؤري تَيدا بَيت، ئةمة ثَيويسـ  بةضـاوديََري كـردن هةيـة، بؤيـة دةتـوان، بر طـةي ضـاودَيري كردنـي ئـةو           
هةماهـةنطي كردنـي ئاذانسـي هـةواَل و بـاَلو كردنـةوةي       : ثَيشانطايانةشي بـؤ زيـاد بكـةين، لـةخاَلي هةشـتةم     

ةفزيؤن، بةمؤَلةتـدان و ضـاودَيري كردنـي ئـةو دةزطايانـة، بةتايبـةتي       رؤذنامةو طؤظارو ثةخشي راديـؤو تةلـ  
دةزطاكــاني ثــةخن، بةر اســ  ثر ؤطــرام و بةرنامــةي وا ثــةخن دةكــةن كــة طــةجنان ومنداَلــةكامنان مــةيلي   
خوَيندنيان نةماوة، تةنها بايةر بةهةندَي اليةن دةدةن، كة هةموومان ئاطادارين بةشَيوةيةكي ر اس  قسـةي  

بكـةين، ئةطـةر بَيـت و ضـاودَيري لةسـةر بَيـت، ثر ؤطرامـةكاني ديـاري بكرَيـت ئةمـة خـؤي لةخؤيـدا              لةسةر
خزمةتكردني بآلوكردنةوةي ر ؤشـنبرييية، بةنيسـبة  خـاَلي نؤيـةم، لَيـرةدا بـةهي  شـَيوةيةك جـنس جيـا          

، ئـةوة بـؤ عامـة بـؤ     نةكراوةتةوة لةخاَلةكاني ثَيشوودا، بةر اي من ئةمة شتَيكي زيادة كـة جيـا نةكراوةتـةوة   
نَير و مَي، ئةو خاَلة زيادة بؤ وابَي بَي جياوازي جةنـدةري هـةموو شـتةكة هـةر بـَي جيـاوازي جَيندةرييـة،        

يـةم  11بؤية ئةو خاَلة زيادة، بةنيسبة  خاَلي دةيـةم ويازدةيـةم، ئـةو دوو خاَلـة دةتـوان، لَيكيـان بـدةين،        
ةيوةنديـدارةكان، تةبعـةن لـة دار شـتين ثالنَيكـي نيشـتماني،       ثَين خبرَيت، بةشداري كردن لةطةَل وةزارةتة ث

داناني بةرنامةي تايبة ، ئةو ثالني نيشتمانية، بةرنامة تايبةتةكةش دةطرَيتـةوة، بؤيـة بـةر اي    : دةيةمين
زؤر زؤر ثشــتطريي لــةو خاَلــة دةكــةم، ئــةوين بايةخــدان بــةخاوةن  / مــن لَيكبــدرَين باشــرتة، خــاَلي دوازدةم

تايبةتــةكان وكــاركردن بــؤ بةرزكردنــةوةي لَيهاتووييــان و تَيكــةَل كردنيــان بةخــةَلكي ئاســايي،  ثَيداويســتية 
بةر اســ  ئـــةوة لـــةثَيناو خزمـــةتي خـــةَلكي خـــاوةن ثَيداويســ  تايبـــة  دةبَيـــت، كـــة خؤيـــان مـــرؤظن و   

و ئـةو   كةموكورتيةكيان تَيداية هي خلـوقي كـة تَيكـةَلي خـةَلكي ئاسـايي دةبـن ئـةو شـتةيان لـةبري دةضـَيت          
ر ٍِؤشــنبريي كــردن، بــةزياني : هةلــةيان بــؤ دةر ةخســَيت كــة دووبــارة تَيكــةَلي خــةَلك بــة، لــةخاَلي ســيازدةم 

بةكارهَينان، ئةمة ضاككراوةتةوة ئاطاداري كردنـي ئةوانـة، لـةر َيطاي ضـي؟، ئـيقرتاح دةكـةم ئـةوةي بـؤ زيـاد          
ــةَل ر يَ     ــةنطي لةط ــؤث بةهةماه ــةوةي وؤرك ش ــةر َيطاي كردن ــةين، ل ــدارةكان و   بك ــة ثةيوةندي ــراوة مرؤيي كخ

بةرنامةي تةلةفزيؤني لةكةناَلة جياجياكاندا، بةر اس  هَيناني ثسثؤر ي جياجيا، دةتوانن بةو كـارة هةسـ    
و بــةو هؤشــياريية، ضــونكة ئــةمر ؤ طرنطيــةكي زؤري ثَيبــدرَيت، ضــونكة بــة نةخؤشــي عةصــر دادةنــدرَيت،  

ةنها لةخاَلَيكي كور  لَيرة بامسـان كـردووة، ثشـتطريين لـةوة دةكـةم      دةبَيت زؤر زؤر لةوة طرنطرت بَيت كة ت
 .كة كةرتي تايبة  دةزطاي هةبَيت، بةر اس  لة بواري ضاالكي هونةري ور ؤشنبريي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار دكتؤرة ثةريهان، فةرموو
 :ثةريهان حممد قوبالي. بةر َيز د

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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ــت، ئــةوةي      مــن تةئيــدي قســةكاني عةزميــة خــان، دكتــؤر شــاهؤ دةكــةم، ئةطــةر بةماددةيــةك ئيزافــة بكرَي
 .طرنطيدان و بايةخدان بة ر اي جياواز و وتاري ر ةخنةيي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ر َيزدار كوَيستان خان، فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

ثشـتطريي هاور َييـاني ثـَين خـؤم     : ديارة زؤربةي قةسةكامن كراون، بةس هةندَي خاَلي كـةمم هةيـة، يةكـةم   
دةكةم، بةتايبةتي عةزمية خان و دكتؤر شاهؤ، كة ئةو دوو بر طةيةي باسيان كرد ئيزافةي ماددةكة بكرَيـت،  

ن بةنووسـ،، هـةروةها داوا دةكـةم بر طةيـةكي تـر ئيزافـة       ئةطةر بكرَيت داوايـان لـَي بكـةن كـة بؤتـان بنَيـر      
وةزارةتــي ر ٍِؤشــنبريي كــار بكــا  بــؤ ئاســانكاري ثَيــداني زانيــاري بــؤ ر ٍِؤذنامةنووســان  ) بكرَيــت بــةم شــَيوةية

بةتايبةتي كة ئَيستا لةهةرَيمدا ياسايةك نيـة بـؤ ثَيـداني زانيـاري هـةتا      (لةسةرجةم فةرمانطة حكوميةكاندا
مــة يــةكَيك بَيـت لــة ئةركــةكاني وةزارة ، مــن تَيبينيــةكم هةيـة ئــةوين ئةوةيــة لــة ئــةرك و   ئـةو كاتــة ئة 

ئاماجنةكاني ياساكةدا زؤر كةم طرنطي بة ر اطةياندن دراوة، كة من ثَيم واية بوارَيكي زؤر طرنطـة، ديـارة مـن    
خؤو ئـازاد بـن، مـن    بؤخؤم لةطـةَل ئـةوةدام وةزارة  سياسـةتةكةي وابَيـت كـة زيـاتر ر اطةياندنـةكان سـةربة        

لةطةَل ئةوةدا نيم كة ر اطةياندن موةجـة  بَيـت، بـةآلم دةكرَيـت وةزارة  سياسـةتَيكي وا ثـةير ةو بكـا  كـة         
ر اطةياندن لةم هةرَيمةي ئَيمةدا لة ر اطةياندنَيكي موةجةهةوة بطؤر َيت بؤ ر اطةياندنَيكي ئـازاد و سـةربةخؤ،   

ر اطةياندن ئيزافة بكرَيـت، بـؤ منوونـة لةبر طـةي يةكةمـدا، ئـةكرَي       بؤية ثَيشنيار دةكةم لةضةند بر طةيةكدا 
لةدواي ر ؤشنبريي ر اطةياندن زياد بكرَيت، ضونكة وةكو باسم كرد بوارَيكي زؤر طرنطة، زؤر تةهمين كـراوة  

ا لة لةئةرك و ئاماجنةكاني ياساكةدا، هةروةها لةخاَلي دةيةم، بةهةمان شَيوة ر اطةياندن زياد بكرَيت هةروةه
بر طةي ثازدة، ر اطةيانـدن زيـاد بكرَيـت، بـةآلم لةطـةَل ئـةو صـيغةيةي ليذنـةي ر ؤشـنبرييدام كـة صـيغةكةي            
بطؤر درَيت، بةآلم ر اطةياندني بؤ زياد بكرَيت، دواين شتم ثرسيارَيكة لةبـةر َيز وةزيـري ر ٍِؤشـنبريي، ئـةوين     

ــاتووة؟    ــيان لَيه ــةكان ض ــي فةرهةنطخان ــا ضارةنووس ــة ئاي ــةَلَيك   ئةوةيــة ك ــوودا كؤم ــةي ثَيش ــة كابين ــارة ل ، دي
فةرهةنطخانــة هــةبوو، ئايــا ئــةم  فةرهةنطخانانــة نــةماون؟، ئةطــةر مــاون بــؤ لةئــةرك و ئاماجنــةكاني ئــةم    
وةزارةتةدا هي  باسيان نةكراوة؟، بؤ ثيشخستين يان بؤ بةرةوثَين بردني، بؤية من ثَيم واية ئةطـةر مـاون   

 .ركي وةزارة  بكا  بةرامبةر بةو فةرهةنطخانانة، سوثاسئةبَي بر طةيةك لَيرة باس لة ئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، ر َيزدار شَيردَل تةحس،، فةرموو
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 :بةر َيز شَيردَل تةحس، حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَلـةكان، وةكـو   تةبيعي دةبَي ئَيمة سةيري ئةركةكان بكةين، دةبين، تَيكةَليةكي زؤر هةية، لةر يز كردنـي خ 
ئاشكراية لةكوردستان تةنها وةزارةتي ر ؤشنبريي والوان كاري جَيبةجَي كردني خواس  ر ؤشـنبريي والوان و  
هونةرمةنـدان تار ادةيـةكين وةرزشــوانان دةكـا ، بؤيـة ثــَيم وايـة ئةوةنـدة دووبــارة بوونـةوةي ئـةو شــتانة         

بؤ ثشتطريي كردنـي بزاظـي وةرزش بةهةماهـةنطي     نةخشةي ثَيويست: زيادةية، بَيينةوة سةر خاَلي ثَينجةم
لةطةَل ليذنةي ئؤلؤمثي كوردستاني، من لَيرة ئيقرتاحَيك دةكةم، يان هةر دةزطايةكي وةرزشـي بـاآل دامـةزرا    
ــة كوردســتان، ضــونكة ليذنــةي ئؤَلــؤمثي تــا ئَيســتا ثــر ؤذة ياســاي نةهاتووةتــة ثةرلــةماني كوردســتان،            ل

ةر نـاوي ليذنـةي ئؤَلـؤمثي موافةقـة نةكرَيــت، نـاوَيكي تـر بَيـت، بؤيـة مـن           ئيحتيماليشة لة ثةرلـةمان لةسـ  
ــؤمثي          ــةي ئؤَل ــونكة ليذن ــةزرا، ض ــتان دام ــة لةكوردس ــاآل ك ــي ب ــةكي وةرزش ــةر دةزطاي ــ  دةزامن ه بةثَيويس

  دةزطايةكي شوبه ر ةمسية، ئةطةر ئيجازةي نةبَيت لة ليذنةي ئؤَلؤمثي نَيودةوَلةتي ناتوانَي كار بكا  لـةهيَ 
وآلتَيك، كةسين نـاتوانَي تَيكـةَلي ئـةو ليذنـةي ئؤَلؤمثيـة ببَيـت، ض حكومـة ، ض حكومـةتَيكي تـر نـاتوانَي           
تَيكةَلي ببَيت، تاكو ئَيستا يةكَيتيةكانين كة هةَلبذاردن دةكةن كةس بؤي نية، هـي  حكومـةتَيك بـؤي نيـة     

دوو سـاَلة دةيانـةوَيت هةَلبـذاردن بكـةن،      تَيكةَلي ببَيت، منوونةش ئةوةية يةكَي  تؤثي ثَيـي عَيراقـي ئـةوة   
ليذنــةي تــؤثي ثَيــي دةولــي ناهَيَليــت هةَلبــذاردن بكرَيــت، حكومــة  بةهــةموو هــةوَلَيكي خــؤي هةوَلــدةدا   
ـــت،      ــك هةَلبــذاردني بــؤ دةكرَي ــؤمثي دةولــي ضــوار ســاَل جارَي نــاتوانَي هةَلبــذاردن بكــا ، بؤيــة ليذنــةي ئؤَل

دامةزرانـدني  :هَي  جيهةتَيك و حكومةتَيك نية، بةنيسبة  خاَلي شةشةمليذنةيةكي شوبه ر ةمسية، سةر بة
كتَيبخانةي نيشتماني ئَيمـة لةثَيكهاتـةي وةزارة  بةر َيوةبةرايةتييـةكي طشـتيمان هةيـة، هـي كتَيبخانـةكان،        

ن ثرسـيار  بؤية ئةو خاَلة زيادةية ئةطةر بكرَيت البربَيت، لةخاَلي هةشتةم، هةندَيك تَيكةَلي هةية، لَيرةدا مـ 
لةجةنابي وةزير دةكةم، دةَلَيت مؤَلةتدان بة دةزطاو سةنتةري رؤشنبريي و تيثي هونـةري و يـةكَي ، ئـةوة    
يةكَي  وةرزشيةكانة يان يةكَي  ترة، ئةبَي تةحديد بكرَيت يةكَي  وةرزشي سةر بةليذنـةي ئؤَلؤمثيـة، ض   

ي و ميلليــةكان، ئَيمــة يانــةي ميلليمــان هةيــة بــؤ يةكَيتيةكــة؟، ئــةوة كــة مؤَلــةتي ثَيــدةدةرَيت، يانــة وةرزشــ
وةرزش، هةمانة بؤ هونةري، كامة دةطرَيتةوة؟، لةكؤتاييدا من هانداني كـةرتي تايبـةتي زؤر بـةباش دةزامن    

 .كة هان بدرَيت بؤ كةرتي وةرزشي و بؤ كةرتي هونةري، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رتي، فةرمووسوثاس، ر َيزدار دكتؤر ئةمحةد وة
 :امحد ابراهيم علي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بةماددةي دووةم، بةر اس  ديارة ئةو ماددةيـة جةوهـةري ياسـاكة ثَيكـدَينَيت، زؤر طرنطـة، منـين       

ة ضةند تَيبينيةكم هةية، سةبارة  بةناونيشاني ماددةكـة، منـين لةطـةَل ئـةو بةر َيزانـةدام كـة ناونيشـانةك       
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ضــونكة خــؤي ئةهـدايف وةزارةتــة دوايــي ئـةبَيت بــة ئــةركي وةزارة  كــة   (اهــداط ومهـام الــوزارة )بكرَيـت بــة  
جَيبـةجَيي دةكـا ، لةبـةر ئـةوة هةرضـةندة لةماددةكـةدا ئامـانج و ئةركـةكان تَيكـةَل كـراوة، بـةآلم دةكــرَي            

ةهامي وةزارة  كـة جَيبـةجَيي   ئةطةر تَيكةَل كردنةكةش هةبَيت، لةثَيشدا ئةهدافةكة ثين خبرَيت دواتر م
ديارة ئَيمـة لـة   (بنيادنان)بكرَيت بة ( اهتمام)دةكا ، سةبارة  بة خاَلي يةكةم، لةطةَل ئةوةدام كة كةليمةي 

ليذنةي ر ؤشنبريي و ر اطةياندن و شوَينةوار، وامان ثَيشنيار كرد كةداب، كردن بَيت، بةآلم وةكو هةندَي لـة  
بَيم واية بنيادنان باشرتة، لـةجياتي دابـ، كـرد، لةكورديةكةشـدا ثـَيم وايـة هـةر وا        بةر َيزان ئاماذةيان ثَيدا 

هـــاتووة، بـــةآلم جياوازييـــةك لـــةنَيوان دةقـــة عةرةبيةكـــةو دةقـــة كوردييةكـــة هةيـــة، لـــة عةرةبيةكـــةدا    
ــت ــة  )دةَلَيـــ ــة التحتيـــ ــام بالبنيـــ ــت   ( االهتمـــ ــةدا دةَلَيـــ ــة كوردييةكـــ ــةآلم لـــ ــاني  )بـــ ــاني ذَيرخـــ بنياتنـــ
بنياتنـاني  )ثَيم واية ئةمـة باشـرتة، واتـة ببَيـت بـة     (بنيادنانة)طرنطيدانة، بةآلم كورديةكة (هتماما()ثَيويست

تـا  ( ذَيرخاني ثَيويست بؤ طةشة ثَيـداني بـواري رؤشـنبريي، هونـةر، وةرزش و تواناكـاني الوان، لـة هةرَيمـدا       
يرســل االصــالة واحلفــارت علــى نشــر وتطــوير الثقافـة الكوردســتانية رــا  : ثانيــًادوايـي، ســةبارة  بــة بر طــةي  

ئةمة ئـةم بآلوكردنـةوةو طةشـةثَيداني كلتـووري كوردسـتاني بـةجؤرَيك كـة ر ةسـةنايةتي ثتـةوبكا           (الرتا 
وكةلةثوور بثارَيزَيت، من ثَيم واية ئةم دةستةواذانة تؤزَيك بةكورتي باس كـراون بةر اسـ ، وةكـو مامؤسـتا     

  و نـةرَي  ر ةسـةني كوردةوارميـان هةيـة، ئةمانـة ثَيويسـتة       عومةر نورةديين باسي كـرد، ئَيمـة هةنـدَي دا   
لةثاَل دا  ونةرَيتة ئايينيةكاندا ئاماذةيان ثـَي بدرايـة، مةطـةر ئـاي، بةشـَيكي طـةورة لـة كلتـووري طـةالني          
جيهان ثَيك ناهَينَيت؟، ئةمانة ثَيويستة طرنطييان ثَي بدرَيت، يةعين ثرسـة نيشـتمانيةكان، نةتةوةييـةكان،    

ةَل ئايينيةكان، بةر اس  ئةوانة طرن  بـوون كـة ئاماذةيـان ثَيبدرايـة، ضـونكة ئـةم وةزارةتـة، وةزارةتـي         لةط
ــةبواري         ــة، ض ل ــؤي هةي ــةني خ ــةتي ر ةس ــووري تايب ــةرَيت و كلت ــةدا  و ن ــة ك ــي ميللةتَيك ــنبريي والوان ر ؤش

َل ئـةوةدام كـة بةر اسـ     نيشتماني ونةتةوةيي ض لةبواري ئايينين، سةبارة  بةبر طةي نؤيةم، منـين لةطـة  
وشةي جَيندةر كةلة كوردييةكةدا هاتووة لةعةرةبيةكةدا نةبَيت، لةبةر ئةوةي تائَيستا ثَيناسـةيةكي ر ؤشـن   
نية، بؤ ئةم زاراوةية، ئةطةرين مانـاي جـنس لـة عةرةبيـدا دةطةيـةنَي، ئَيمـة لةكورديـدا وشـةي ر ةطـةزمان          

ذة ياســاكاندا دةقــة عةرةبيــةكان دةكــةين بــة ئةصــَل، لــة  هةيــة، ئةطــةر ضــي ئَيمــة لــة تةبــةني كردنــي ثــر ؤ 
ئةصـَلةن وشـةي جَينـدةر    ( والعمل من اجل نشر ثقافة املساواة بني اجلنسني   اعتمع)عةرةبيةكةدا دةَلَيت 

لة عةرةبيةكـةدا نـةهاتووة، ئـيرت بـؤ ئَيمـة لةكورديةكـةدا بيسـةثَين،، بةر اسـ  ئةطـةر وشـةي مسـاوا  لـة             
مة ماناكةي بكـةين بـة جَينـدةر لةكوردييةكـةدا ئـةوة مسـاوا  مانـاي جَينـدةر نيـة، مانـاي           عةرةبيةكةدا ئَي

يةكسانية، ئةطةر ماناي جنس ئةطةيةني ئةوة ئَيمة ر ةطةزمان هةية لةكوردييةكةدا، بؤية من ثَيشنيارةكةي 
، من لةطةَل ئةوةدام، ليذنةي ر ؤشنبريي تةبةني دةكةم، بةآلم بةجؤرَيك كة هةندَي زيادو كةمي تَيدا بكرَيت

االهتمـام  : تاسـعاً )كة وشةي دادثةروةري بؤ زياد بكرَيـت، لةطةَل وشةي يةكسانيدا، واتـة بـةم شـَيوةية بَيـت،     
( اطــاص رجــاالت الثقافــة والفنــون والرياضــة النســوية، والعمــل مــن اجــل نشــر العدالــة واملســاواة   اعتمــع  

نكة ئةم وةزارةتة طرنطي بةهةردوو جنس دةدا ، جياوازييـةكي  ئةصَلةن ثَيم واية جنسيين هةر ناوَيت، ضو
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نةكردووة لةنَيوان ر ةطةزي نَير ومَي ئيرت بؤضي ئَيمة لَيرةدا جياي بكةينةوة، ئةطةر هةر هةشـبَيت ئـةوةي   
ئايـا  ( وإتاحت فرص متساوية ب، اجلنسـ، يف اتتمـ   )كة لة ثَيشنيارةكةي ليذنةي ثةيوةندييةكان هاتووة، 

ةخساندنةي دةرفةتي وةك يةك لةنَيوان ر ةطةزي نَيرو مَي لةناو كؤمـةَلطادا لـة ض شـتَيكداية؟، ضـونكة     ئةم ر 
ئةمة دياري نةكراوة بةر اس ، ئايا ئةمة لةطةَل هةندَي ياساي تري كؤمةَلطاي ئَيمة تَيك نـاطريَي بةتايبـةتي   

، كة بةر اس  هةم ديين و هـةم كؤمةآليـةتي   لة ر ووة ئايينيةكةيةوة؟، ئَيمة كؤمةَلَيك قيةم و بةهامان هةية
ــا         ــت ئاي ــاري بكرَي ــرَي دي ــَييَن دةك ــةر ي ــة ه ــةم بر طةي ــةر ئ ــ،، ئةط ــةرداريان ب ــت ب ــاني دةس ــت بةئاس ناكرَي
ر ةخسـاندني دةرفــةتي يةكســان لــةنَيوان ذن وثيــاودا لــة ض شـتَيكداية، يــةعين زؤرجــار بــاس لــةوة دةكرَيــت،   

ة، لةبوارَيك لةبوارةكاندا بؤ توَيذَيكي تايبة ، لَيرةدا دياري نةكراوة، ئةم ر ةخساندني دةرفةتي كار بؤ منوون
دةرخساندني دةرفةتي يةكسانية بؤ هةردوو ر ةطةزةكـة لةضـيدا دةبَيـت؟، ئَيمـة لةهـةموو شـتَيكدا ناكرَيـت،        

ت، دوا تَيبينـيم  ضونكة لةطةَل كؤمةَلَي ياساي تردا كةنافيزة لةوآلتي ئَيمةدا ثَيم وايـة تَيـك دةضـَيت، ناكريَـ    
كـةباس لـة وشـيار كردنـةوةي الوان دةكـا  بـة زةرةرةكـاني بـةكار هَينـاني          : سةبارة  بة بر طةي سـيازدةهةم 

ماددةي هؤشبةر لةكؤمةَلطادا، بةر اس  من ثَيم باشة كة مةوادي كحوليشي بؤ زياد بكرَيت، ضونكة بةر اس  
الوةكامنان ثَيي ئـاَلوودة دةبـن، ئةطـةر تـةنها لَيـرةدا      ئةمر ؤ مةوادي كحولين بووةتة دياردةيةك كة طةنج و 

زؤر جار تةنها ثَيناسةي مةوادي هؤشبةر، تةنها بؤ ئةو مةوادة موخةديرانة كة لـةو ئةخريانـة ثةيـدا بـووة     
بةكار دةهَينرَيت، وةكو تلياك و هريؤيـن وحةشـين، بـةآلم بةر اسـ  مـةوادي كحـولين مـةوادي هؤشـبةرة،         

ــة زؤرجــار دةبَيتــ  ــي     ئةم ــة ئةركــةكاني وةزارةت ــَيك ل ــاَلوودة دةبــن، ئةبَيتــة بةش ــوةي ئ ــاردة كــةالوان ثَي ة دي
ر ؤشنبريي كةالوان هؤشيار بكاتةوة كة ئاَلوودة نةبن بةو مةوادانةوة، من ثَيشنيار دةكـةم دار شـتنةكةي بـةو    

سـتخدام املـواد املنشـطة    التوعية رضار اسـتخدام املـواد املخـدرة والكحوليـة   اعتمـع، ومنـع ا      : )شَيوةية بَيت
ضـونكة وةزارةتـي تايبةيةنـدمان هةيـة،     ( واظظورة دوليَا   الال الرياضة بالتنسـيق مـع الـوزارات اطاصـة    

وةكو وةزارةتي ثةروةردة، ئةوقاط، كاروكاروباري كؤمةآليةتي، تةندروس ، كة ثةيوةس  بةمةسةلةي الوان 
ــي   ــةنطي وةزارةتـ ــةكرَي بةهةماهـ ــةَلطادا، ئـ ــؤ      لةكؤمـ ــا  بـ ــار بكـ ــةدا كـ ــةو وةزارةتانـ ــةَل ئـ ــنبريي لةطـ ر ؤشـ

هؤشياركردنةوةي الوان بؤ دوور كةوتنةوة لةو مةوادة زيـان بةخشـانة، كـة زةرةريـان بـؤ خؤيـان و ئاينـدةو        
 .كؤمةَلطاش هةية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ر َيزدار عومةر عبدالعزيز، فةرموو

 :الدين بهانبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاتةكــة تــةئخري بــوو، ر ةنطــة تَيبينيــةكانين زؤر بــن، مــن ئةوانــةيان دووبــارة ناكةمــةوة غــةيري تةئكيــد     
كردنةوةو تةسنية كردن نةبَيت، بـةآلم تَيبينيـةكي نيـزاميم هةيـة لةسـةر موداخةلـةكاني هـةموومان، ئايـا         

ين يان لةسةر كوردييةكة؟، ئةم طرفتة داواكارم ليذنةي ياسايي ئَيمة لةسةر دةقة عةرةبيةكة موداخةلة بكة
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يان سةرؤكايةتي ضارةسةري بكا ، ضونكة هةندَيكمان لةسةر عةرةبيةكـة تَيبـيين دةدةيـن و هةندَيكيشـمان     
لةسةر كوردييةكة، كة ر ةنطة دوايي بؤ دار شتنةوة طرفتمان بؤ دروست بكـا ، ثاشـان لـة خوَيندنـةوةي كـاك      

ةطةَل عةرةبيةكة بـةراوردم كـرد، زؤر جيـاوازي هةيـة، لـة دةسـتةواذة لـة تـةعابري، تةنانـة  لـة           كاردؤ من ل
هةَلبذاردني وشـةكانين، هةنـدَي جـارين رسـتةكان وةك ثةر انـدني هةنـدَي وشـة، كـة وابـزامن ئـةوة دةبـَي            

ــةم           ــاَلي يةك ــةكان، خ ــةر خاَل ــمة س ــتةوخؤ دةض ــن ر اس ــاكة م ــة ياس ــةبارة  ب ــةين، س ــةمسي بك يين طــؤر : ح
ــة    ــَي باشـ ــَيوةية ثـ ــةم شـ ــةم بـ ــة    عيبارةتةكـ ــة املطلوبـ ــة التحتيـ ــام بالبنيـ ــةر  االهتمـ ــت يةكسـ ــةوةي ناوَيـ ئـ

تطوير بالبنية التحتيـة املطلوبـة   الـاالت الثقافـة والفنـون والرياضـة وصـقل لاقـات الشـباب            )بووترَيت
ةي هوية، يان ثَيناس و شوناس سةرةتا ثشتطريي كاك عومةر نورةديين دةكةم، مةسةل: ، خاَلي دووةم(االقليم

لةكوردي كة بـةكاري دَيـن،، مةسـةلةيةكي طرنطـة، بؤيـة لـةوَي جَيطـام كردؤتـةوة، ئةطـةر ليذنـةي ياسـايي            
هةروةها لـةخاَلي  ( نشر وتطوير الثقافة الكوردستانية را يرسل اهلوية واالصالة: ثانيًابةر َيز ئيزافةي بكا ، 

ي لة مةَلبةندو سةنتةرةكاني توَيذينةوة بكرَيت، مادام ئةو بر طةيـة بـاس   سَييةم، ثَيم باشة دةعم و ثشتيوان
دعم وتشجيع حركة التـالي  والرتةـة والنشـر   االقلـيم، وتشـجيع وتكـريم الكتـاب واالدبـان والفنـانني          )لة 

ثشتيواني لة كةليمةي مةَلبةند وسةنتةرةكانيشي تَيدا بَيت بؤ ثشتيواني لَيكردنيان، هةروةها ( اىل اخل....... 
 نابَيت ضونكة خؤي تةعليماتة، ( ينظم بنظام) ليذنةي ياسايي دةكةم، كة دةَلَين

بكرَيــت بــة تــةعليما  يــان هــةر البربَيــت،  ( ضــواب  خاصــة)ر ةنطــة هــةر ثَيويســت نــةكا  لةوَيــدا هــةبَيت، 
ئةوانة ( لات الشبابيةلدعم احلركة الرياضية والنشا)من وا دةزامن ئةو بر طةية، : بةنيسبة  بر طةي ثَينجةم

ثشـتيواني لـة كـاك فـازَل     : زيادة ضونكة لة بر طةي سَييةم هاتووة، بؤية حةزط بكرَيــت، لـة بر طـةي شةشـةم    
بةشارةتي دةكةم، بةنيسبة  مةسةلةي مةختوتا  و دةستنووسةكان، وابزامن هةندَي براي ترين باسي كرد 

دعــم و ) بر طةيــة يــان لةبر طــةي ســَييةم لــة باســي مـن لــةدةرةوة بــووم، زؤر طرنطــة كــة ئيزافــة بكرَيــت لــةو 
ــة باســي دةستنووســةكاني     (تشــجيع ــة بةوانــة جــوان ني ــك كــة تايبةت ــة ثــر ؤذة ياســاي وةزارةتَي دا، ضــونكة ل

كوردستاني تَيدا نةبَيت، لةطةَل ئيزافة كردني وةسائيقي مَيذووين، بةَلطةنامـة مَيذوويـةكاني ثةيوةنديـدار    
ــتان و   ــتواني كوردس ــةدا،        بةدانيش ــةو بر طةي ــةر ل ــت، ه ــدا بَي ــي تَي ــتة ئةوةش ــتان ثَيويس ــاي كوردس جوطرافي

من ئةوةم ثَي زيادة، ضونكة بامسان لة سـةناعاتي شـةعي و دةسـ  كـردووة، بؤيـة      ( وصناعة السجاد)وشةي
ثَيويست ناكا  باسي ئةو منوونةيـة بكـةين، ضـونكة منوونةيـةكي جزئيـة لـة كـارة طشـتيةكةدا، دووبـارة لـة           

( اىل اخل....... وتشجيع ودعم نشالات وفعاليات منظمات اعتمع املدني اطاصة بهذا اعاالت :حةوتةم بر طةي
ثَيم واية ئةوةش زيادة، ضونكة لةخاَلةكاني تر باسي دعم وتشجيعمان كـردووة، ئةطـةر ليذنـةي بـةر َيز لَيـي      

تَيبينيةكم : ني تردا، لة بر طةي هةشتةمورد ببنةوة، بر طةي حةوتةم دووبارةي زؤري تَيداية، لةطةَل بر طةكا
مــن تَيناطــةم لةمةبةســ  ( ومــنح اجــازات العمــل اطاصــة عــرب التنســيق)هةيــة كــاتي هــاتووة باســي بكــةين 

دار َيذةري ئةو بر طةية، بةآلم ئةمةوَيت لَيرةدا ئاماذة بة موعاناتي ر َيكخراوة مةدةنيةكان و ئةو هاووآلتيانـة  
كـةن بـؤ كردنـةوةي سـةنتةرو مةَلبةنـدة ر ؤشـنبريي و فكرييـةكان، كـة بةداخـةوة          بكةم كة داواي مؤَلـة  دة 
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موعانـاتَيكي زؤر لةكوردسـتان هةيــة، لـة بــةر ر ؤتـ، و ئـةو كةليمــةي تةنسـيقةي اليــةني ثةيوةنديـدار كــة        
لَيرةدا وتراوة، كة خؤمان دةزان، كة دةضـيتة تةفلـيالتةوة دائيمـةن طرفـت دروسـت دةبَيـت، مـن بؤخـؤم         

كم لة زةحايةي ئةو حاَلةتة، كة دوو ساَلة سةنتةرَيكي باس وتوَيذينةوةمان ثَيشكةش كردووة، تا ئَيستا يةكَي
نةمانتوانيوة مؤَلة  بةدةست بهَين،، تؤ حسـا  بكـة سـةرؤكي فراكسـيؤنَيك ئـةوة حـاَلي بَيـت، ئـةي ئـةبَي          

ــن داوا    ــة مـ ــةوة؟، بؤيـ ــت مؤَلةتـ ــةبَيت بةدةسـ ــةتَيكيان هـ ــر ض حاَلـ ــاووآلتي تـ ــة    هـ ــت بـ ــة ببَيـ ــةم ئةمـ دةكـ
تايبةيةندييـةكي وةزارةتـي ر ؤشـنبريي و هـي  باسـي تةنســيق و ئـةو شـتانةي تَيدانـةكرَيت، تـةنها شــتَيكي          
ر ؤت، بَيت بؤ داواكردني مؤَلة ، ضةند مةرجَيك دابندرَيت وئـةو مةرجانـةي جـةنابيان دايـان نـاوة تَييـدا       

َيستا ر ةنطة ئَيرة جَيطاي نـةبَيت، هيـوادارم وةزارة  ئـةم    بَيت، ثَيويست ناكا  بةم هةموو تةعقيداتةي كة ئ
خاَلة بةهةند وةربطرَيت، ضونكة موعاناتَيكي زؤري هاووآلتياني كوردسـتانة، بةنيسـبة  بر طـةي دةيـةم، لـة      
بر طةي يةكةم و سَييةمين هاتووة باسي  اال  املختلفة، دووبارة بووةتةوة، خاَلي ئةخري ئَيمـة بةدار شـتين   

ةي شةبا  و تةعريفمان بؤ شةبا  كة بةداخةوة، كةوتة دةنطدان من ناضمةوة سةري هةرضةندة مـن  كةليم
بؤ بةر َيز وةزيرم نووسي، ئةمة طرفتمان بـؤ دروسـت دةكـا ، ئَيسـتا لـةم ياسـاية هـي  بـاس لـة مَيردمنـداَل           

سـاَل   14ةوخوار نةكراوة، كةئةمانة هةمووي دةسـتةواذةن و تـةعريفاتي خؤيـان هةيـة، يـةعين لـة الو بـةر       
بةرةو خوار جَيطاي ضـية لـةم ياسـايةدا؟، كـة بةشـَيكي هـةرة سـةرةك، لـة كؤمـةَلطاي كوردسـتانيدا، ئةطـةر            
دةَلَيت ماددةكاني تر دةيطرَيتةوة، ماددةكاني تر مةطةر ئيزافةي بكةين ئةطينا نايانطرَيتـةوة، ضـونكة ئَيمـة    

وست كـرد، ضـؤن ئـةو بؤشـايية ثـر  دةكةينـةوة، مـن        بةو تةعريفةو بةو تةحديدة طرفتَيكمان بؤ خؤمان در
نازامن، دوو ثَيشنيارم هةية بؤ كؤتـايي، بـؤ ئـةوةي ئيزافـة بكرَيـت، يـةكَيكيان نـازامن بـرادةران باسـيان كـرد           
كةمن لَيرة نةبووم، مةسةلةي يةكخستنةوةي زماني يةكطرتووي كوردستان، يان زمـاني سـتانداردي كـوردي،    

ةطـةر ئيجـازة بـدةن ثَيويسـتة ئـةم مةوزوعـة حةسـم بكرَيـت، ضـونكة ئَيسـتا كـاتي            من شـتَيكم دار شـتووة، ئ  
هــاتووة، ئةمــةش ئيشــي وةزارةتــي ر ؤشــنبرييية، بــةم عيبارةتــة دةكرَيــت، ئةطــةر بــةر َيزان ر ازي بــن بؤيــان   

ــرم،  ــةكاني       )دةنَي ــراوة فةرمي ــةبآلوكراوةو نووس ــوردي ل ــتانداردي ك ــاني س ــتنةوةي زم ــؤ يةكخس ــدان ب هةوَل
دةزطاكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستاندا، هةروةها يةكخستنةوةي دةستةواذةو زاراوة بـةكارهاتووةكان،  دامو

لةبآلوكراوة فةرمييةكاندا، ئةمة بكرَيت بةئةركَيكي سةرشاني وةزارةتـي ر ؤشـنبريي بـؤ ئـةوةي بـؤ قؤنـاغي       
م هةيـة عـةرزي ليذنـةي ياسـايي     داهاتوو بةالني كةمةوة بوترَيت هةنطاوَيكمان نـاوة، تَيبينيـةكي زمانـةواني   

خــؤي ئــةبَي اعــاالت املختلفــة،  يةكَيكــة لــة غةَلةتــة شــائيعةكان، كــة دةوترَيــت( املختلفــة)دةكــةم، كةليمــةي 
بوترَيت املتنوعة، نةك موختةليف، ضونكة موختةليف ن،، ئةطةر مةبةست لة تةعةدوودو تةنةوعة، ئةوة 

كةليمةي موختةليفة هةر البـراوة، هةرضـي باسـي تةعـةدوودو      ئَيستا لة موصتةَلةحة عةرةبية دةوليةكاندا
تةنةوعمان كرد بكرَيـت بـة متنوعـة، دواخـاَلم ثشـتطرييية لـة ر ةئـي كوَيسـتان خـان، بـؤ مةسـةلةي ثَيـداني             
زانياري كة بكرَيت بةئةرك وبدرَيت بة ميدياكان و ناوةندة ئةكادمييـةكان و توَيـذةرو لَيكؤَلـةرةكان كـة زؤر     

ةر بــة طشــتين بـؤ هاووآلتيــان مافيــان نــةبَيت بــؤ بـةعزَي شــةرائيح زؤر طرنطــة كــة وةزارةتــي   طرنطـة، ئةطــ 
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ــةكان       ــوان، زانياريي ــةوَيوة بت ــةبَيت، ل ــاري ه ــةوةي زاني ــةزَيكي كؤكردن ــةرك و مةرك ــا  بةئ ــنبريي بيك ر ؤش
 .بطةيةن، بةوكةسانةي كة ثةيوةةنديدارن و ثَيويستيانة، زؤر سوثاس

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .سوثاس، ر َيزدار دكتؤر صباح، فةرموو
 
 
 

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

زؤربةي قسةكاني من كران، بةس تةنها دةمةوَيت ئاماذة بدةم بة ئةو ماددةيةي كة قسـةي لةسـةر دةكـةين،    
ةوة هـةم بر طةكانيشـي كـةمرت    بةر اس  زؤر موفةصةَلةو زؤر تـةداخولي تَيدايـة، ئـةكرَي هـةم كـور  بكرَيتـ      

بكرَينةوة، بؤية ئةو ئيقرتاحة دةكةم، كة صياغةيةكي تازةي بؤ بكرَيت بةشَيوةيةك كة ئةرك و مةهامةكان 
لةيةكرتي جيا بكرَيتةوةو لة كؤتاييشدا بةيةك دَير  مةوزوعةكة حةل بكرَيت لةباتي ئةو وؤرك شؤث وئـةو  

ي الستخدام احـد  الوسـائل والتقنيـات واالسـاليب   تنفيـذ هـذا       السع)ئامرازانةي كةباسكراوة، هةر بوترَيت
يةعين ئَيمة زؤر كَيشةمان بؤ دروست دةبَيت كاتَيك ماددةيةك بةو توالنية كة تةماشا دةكةين كاتَيكي (املهام

زؤر دةطرَيت و بةشَيك لـة ماددةكـاني هـةر ئيزافةيـة يـةعين لـةناو خاَلـةكاني تـري ماددةكـاني تـردا هةيـة،            
كيشي ر ةنطة تةحليل حاصل بَيت، يةعين بـؤ منوونةيـةكي زؤر وازح، هـةر ئَيمـة دةتـوان، بر طةيـةي       بةشَي

نشـر وتطـوير الثقافـة الكوردسـتانية علـى اسـس االصـالة واالبـداع واشـاعة          )يةكةمي بةو شَيوة بةسيتةبَيت، 
باسـي فـرة بكـرَي و ر ؤشـنبريي     ( ةمفاهيم املدنية واحلضاري) (املفاهيم املدنية واحلضارية   اعاالت املختلفة

وفرة نةتةوةيي وطياني هاووآلتي، ئةمانة هةمووي مـةفاهيمي مـةدةني وحـةزارين، يـان بـؤ منوونـة بر طـةي        
حركـة التـألي  والرتةـة والنشـر   االقلـيم و تشـجيع وتكـريم الكتـاب          دعـم )سَييةم ئةكرَي واي لَيبكرَيـت،  

التنسـيق مـع    :يالتةي ناوَي، كة دَيينة سـةر باسـي بر طـةي ضـوارةم    ئةمة بةسةو ئةو تةفس(واالدبان والفنانني
ــيم   ــع املــدني   االقل ــةم و   ( الــوزارات ذات العالقــة، ومنظمــات اعتم ــةمن ســةيري ئــةم نةصــة دةك يــةعين ك

بةراوردي دةكةم لةطةَل ياساكاني هاوضةشن لةدةوروبةر يـان لـةوآلتاني دونيـا ئـةوان زؤر بةمورةكـةزي داي      
ضنة ناو ئةو وردةكارييانةي كةباسكراوة، بةنيسبة  وشةي جَيندةر، بةر اس  من بؤ خؤم لةطـةَل  دةر َيذن نا

موحتةواكةدام، يةعين موحتةواو ئةو ضـةمكة جوانانـةي كـة لَيـي دةكةوَيتـةوة، وةكـو نةهَيشـتين جيـاوازي         
كؤمـةَلطا ثَيويســ   ر ةطـةزي لـة بوارةكـاني خوَينـدن، لـة بوارةكـاني كـاركردن، لـة هـةموو ئـةو بوارانـةي كـة             

ثَييةتي، بةآلم ئةو وشةية، جاري وا هةيـة خـراث ئيسـتيعمال دةكرَيـت، بؤيـة ثشـتطريي ليذنـةي ر ٍِؤشـنبريي         
دةكــةم، كــة نــةبَيت، ئةطــةر هةشــبَيت ئيقرتاحــي ئــةوة دةكــةم ثَيناســةيةكي وا دابنــدرَيت تــا خــراث بــةكار    

انيشدا ثَيناسةي جياوازي بؤ كـراوة، بؤيـة مـن    نةهَيندرَيت، ضونكة وةكو دةزان، نةك لة مةوسوعةي بةريت
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ــَي      داوا دةكــةم لــة هــةردوو تةرةفةكــة، ئةوةنــدة حةساســيةيان بةرامبــةر بــة لةفزةكــة نــةبَيت، ثَيمــان واب
لةفزَيكي موقةدةس دةبَي هةبَيت، يان ئةوةشي كة دذايةتي دةكا  ثَيي وانـةبَيت كـة هؤيةكـةو مومارةسـةي     

لة موحتةواكةي بطةين، نةهَيشتين هةر جـؤرَيكي جيـاوازي لـة سـةر بنـةماي      دةكا ، با زؤر بة مةوزوعيانة 
 .ر ةطةزي لةثَيداني ئةرك و مافةكاندا، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس، بؤ هةمووتان سوثاس بؤ دكتؤر صـةباح كـة ئـاخر كـةس بـوو، بـةر َيزان ئَيسـتا دانيشـتنةكةمان         

داوا لةهةر سَي ليذنةكة دةكةم سةعاتَيك ثَيشرت بَينـةوة بـؤالي سـةرؤكايةتي    دوادةخةين بؤ سةعا  ثَينج و 
ثةرلــةمان، بــؤ ئــةوةي ئــةو شــتانةي لَيــرة هــةن لةطــةَل جــةنابي وةزيــرين ر َيكــي خبــةين، ثاشــان خبرَيتــة     

 .دةنطدانةوة، خوا ئاطادارتان بَيت بةخَير بضن
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خوا  طةورةو ميهرةبانبةناو  
  ثَين نيوةر ؤ، داوا لة ليذنـة   12/11/2212، لة 14بةردةوام ئةب، لةسةر دانيشتنى ئةمر ؤمان ذمارة 

ياساي، ليذنة  ر ؤشنبري ، ليذنة  وةرزش و الوان دةكةم، كةرةمكـةن بـؤ ئَيـرة، دووبـارة بـةخَير هاتنـةوة        
بـووين، مداخةلـة  بـةر َيزان ئةنـدامانى      2نيـوةر ؤ، لـة مـاددة    بةر َيز جةنابى وةزير دةكةين، بةر َيزان ثَين 

ثةرلةمان بوو، وة هةموو موداخةلةكان ئَيستا ئةو سَى ليذنة بةر َيزة لة يةكيان داوة، ثَيشرت جـةنابى وةزيـر   
 .موداخةلة  هةية لةسةر قسةكانى ثَين نيوةر ؤ؟، ئةطةر موداخةلة  هةية كةرةمكة؟

 (:زير  ر ؤشنبري  و الوانوة/)كاوة حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيمواية بةشَيك لة موداخةلةكان ثةيوةند  بة ضاالكى وةزارةتةوة بوو، نةك بة خـود  قانونةكـةوة، وة   
هةندَيك ئيستيفسارا  ئاراستة  من كرا، ئةو ثرسيارانة ثةيوةند  بة ضاالكى وةزارةتةوة هةية، جـا نـازامن   

 .بوار دةرةخسَينى بؤ ئةو مةسةلةية، يان بوار نابَيت؟، ئةمة يةك ئةطةر جةنابت،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةنيسبة  ئةوة  رةبتى بة قانونةكةوة هةية و، موداخةلة كرا وةاَلميان بدةنةوة، ئةوجا بؤ ضاالكى و شتى 
بةس ئةوة  ئَيستا رةبتى بة  تر ئةتوانن لة ليذنة لة طةَليان دابنيشن، بة تةفسيل تر بؤيان باس بكةيتةوة،

 .هةية، كةرةمكة بؤ وةاَلم دانةوة 2ماددة  
 (:وةزير  ر ؤشنبري  و الوان/)كاوة حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةر لةبةر ئةوة  ئةو تةسةورةشم هةبوو، من تةنانة  كؤمةَلَيك بةَلطةنامةم لةطـةَل خـؤم هَينـا، سـةبارة      

ةكان، تةسةورَيكى وام هةبوو، نيقاشـةكان ئـةو اليةنانـة دةطرَيتـةوة، لةطـةَل ئةوةشـدا مـن        بة تَيكر ا  ضاالكي
ناضمة ئةو تةفاسيلةوة، بةاَلم هةندَيك تَيبينى هةيـة كـة ثَيموايـة ثَيويسـتى بـة ر وون كردنةوةيـةك هةيـة،        

وةكو ئاماذةم بةوةش  يةكَيك لةوانة ئيشارة  بة مةسةلة  زمان كرا، كؤنطرة  زمانى ستاندارد، من ثَيمواية
كرد كة ئةركى ئَيمة ثةرةثَيدانى زمانة، بة مانا فرةوانةكة ، نةك بةشَيكى زمان، كـة زمـانى سـتانداردة، وة    
ــةكادمييا         ــة ئ ــرةوانرت ب ــة ف ــد  ب ــة، ثةيوةن ــةوة هةي ــةكادمييا  كوردي ــة ئ ــد  ب ــةلةيةش ثةيوةن ــةم مةس ئ

تةنانـة  ئـةكادمييا  كـوردين هـةبَي ، ئةمـة بـة       كورديشةوة هةية، وة بة بر يارين دروست نابَيـت، هـةتا   
بر يار نابَيت، ئةمة ثرؤسةيةكى مَيذوويية لة هةموو طةالن، كة زمانى ستاندارد بووة، لةبـةر ئـةوة جَيطـة     
نابَيتةوة، بة بؤضوونى من ئةوة  من لَيى تَيطةيشتبم لةناو قانونى وةزارةتةكة  ئَيمـة، بةنيسـبة  ئـةوة     

بةمةسةلة ، وتار  رةخنةيي، يان ر ا  جياواز، ئَيمة لة حكومةتى هةرَيمى كوردستان،  كة ئيشارة  دةكرَيت
شتَيك نية لة وةزارةتةكان ئةمة ر ا  ر ةمسى بَيت، بةتايبةتى لة بوار  ر ؤشـنبري ، ئةوانـة  تـر ر ا  جيـاواز     

ى ئـةبَيت، ئةمـة رايـةكى    بَيت، مةسةلة  ر ا  رةمسى و ر ا  طشتى و ر ا  جياواز، لة ئاكامى ذيانى حيزبايـةت 
ر ةمسى حيزبةكة هةية، مةجال دةدرَيت بة ر ايةكى  جياواز  دةرةوة  حيزبةكةيان لة ناو حيزبةكة، ئَيمـة  
تةبــةنى هــي  ر ايــةك ناكــةين، هــةموو رةئيــةكان ر َيــز  دةطــرين، هــةموو قوتاخبانــةكانى ئيبــداعى فكــر  و  

ةو بؤضــوونانة بةيــةك ضــاو تةماشــا  دةكــةين وةكــو  ســةقافى، ئَيمــة ر َيــز  دةطــرين و بــا لةطــةَل هــةموو ئــ 
وةزارة ، ئةمةش وا دةكا  كة ئَيمة لةناو ئةو وةزارةتة، هةروةكو هةموو ئيشى حكومة ، موسـةيةس نيـة،   
يــةعنى وةزيفةيــةك هةيــة ئــى حكومــة  دوورة لــة قةزيــة  ئايــدةلؤجيا، ضــونكة باســى حكومــةتَيكى           

ةبارة  بةوة، ئَيمة حكومة  موبـادةرة  ئـةوة  حـوكمى رةشـيد     ثرؤفيشيناَل دةكةين لة كارةكانيدا، هةر س
باَلو كردةوة، موبادةرة  حوكمى رةشيد، يةعنى ئةمةية ئةوة حكومةتَيكى ثرؤفيشيناَلة، ثةيوةند  بةوةوة 
نية ئيشى سياسة ، تةسيس بضَيتة نـاو كـار  حكـومى، كـار  حكـومى تايبةيةنـد  خـؤ  هةيـة، دوور لـة          

ية جيـا كردنـةوة  كـار  حيزبـى يـان سياسـى، لـةكار  حكـومى نـةوةك تـةنها لـةو            تةسيس كردن، وة ئةمة
وةزارةتة، لة هةموو وةزارةتةكانى حكومة ، ئةمة بودجة  حكومةتةو، بودجـة  ثةرلةمانيشـة، مةسـةلة     
داكؤكى كردن لة ر ؤذنامة نوسـان، ئَيمـة لَيـرةدا قـانون تـةتبيق دةكـةين، داكـؤكى كـردن لـة ر ؤذنامةنووسـان           

ى سةنديكا  ر ؤذنامةنووسانة، كة داكؤكى بكا  لة ر ؤذنامةنووسان، لةم مةسةالنة، ئةوة  كة ثةيوةند  ئيش
بة ئةركى وةزارةتى ئَيمةوة هةبَيت، لةوانةية تَيطةيشتنَيك هةبَيت، ئَيمة تةنها مامةَلة لةطـةَل ئـةو بةشـةدا    
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نبري ، لةسـةرو  ئةوةشـةوة تةحـةمول    ساَل، ئَيمـة لـة بـوار  ر ؤشـ     34-14ساَل، يان لة  34-15دةكةين كة 
ــةروو     ــة، لةسـ ــةَلكَيك هةيـ ــةعنى خـ ــةين، يـ ــاَلة،  62دةكـ ــةوة    72سـ ــةر ئـ ــة، لةبـ ــاَلين هةيـ ــاَلة، وةمنـ سـ

بةر َيوةبةرايةتى ر ؤشنبري  منااَلمنان هةية لة ثارَيزطاكان، ئةوة  كة باسى دةست نيشانى تةمةنةكـة كـراوة،   
نكة وةكــو ومت تايبةيةنديــةكى الوان هةيــة لــة نــاو ئةركــةكانى ئــةوة تايبةيةنــدة بــة ثَيناســة  الوان، ضــو

وةزارة ، بةاَلم ئةركة ر ؤشنبرييةكة فراوان ترة لةو ئةركة  كة تةنها ئـةركى الوان بَيـت، كـة دةسـت نيشـان      
كرابَيت بؤ الوان، ئةركى ئةم وةزارةتة لةوانةية جياواز  تايبةيةنديةكى هةبَيت، لةطةَل وةزارةتةكانى ترا، 
لة زؤربة  واَلتان ثَيى دةَلَين ئةركى تةمنية  بةشةر ، ر ؤشنبري  و تةمنية  بةشةر ، لةبـةر ئـةوة كارَيـك    
ــى          ــو وةزارةت ــة وةك ــةلةيةك نيي ــونكة مةس ــت، ض ــةَل دةبَي ــايى تَيك ــة ئاس ــةكان ب ــةرك و ئاماجن ــة ئ ــة ئَيم ني

ــة دةكــا  لةطــةَل  ثيشةســاز ، يــان وةكــو وةزارةتــى ثَيشــمةرطة نييــة وةزارةتــى ر ؤشــنبري ، هةَلب   ةتــة مامةَل
كؤمةَلَيك قييةمى رؤحى و رؤشنبري ، كة ئةرك و ئاماجنيشة لة هةمان كاتـدا، هةنـدَيك سـياغا  هةيـة، لـة      
ر استيدا ئةو دار شتنانةو ئةو سياغاتانة  بيدة  بة هةر برادةرَيكى ئةندام ثةرلةمانى بةر َيز، هةر يةكة بـة  

ةر هةمووشى تةواوة، قسـةيةكى ئيمـام مالـك هةيـة، وتيـان فوتوايـةكمان       نةوعَيك ئةتوانَيت داير َيذَيتةوة، ه
بدةرَ  كـة كتَيبةكـة  تـؤ ببَيتـة كتـابى رةمسـى فةقـة ، وتـى، ناكرَيـت فوقةهائـةكان بـاَلو بؤتـةوةو، رةئـى              

  ةهةمووشيان هةر تةواوة، بـةثَيى بـارو دؤخـى خؤيـان و تةجروبـة  خؤيـان، بؤيـة هـةر برادةرَيـك سـياغ          
رةئيةكة  هةر تةواو بوون يان ر است بـوونَيكى تَيدايـة، بـةاَلم دةبَيـت سـياغةيةكة  عـام بَيـت،        ئةمة بكا ، 

موجةر ةد بَيت كة ئةركَيكى قانونى هةبَيت، ئةطةرنا بؤ تةعبري كردن يان ئةو شتانة  كة باس كـرا، لةسـةر   
ووة، دةتوانَيـت هـةر برادةرَيـك    ناسنامة، لةسةر ئةسالة، هةر يةكَيك لةو بابةتانة كة لةو ضواردة خاَلةدا هـات 

موحازةرةيةكى لةسةر بَلَيتةوة، يةعنى ئةو برادةرة  كة بابةتةكة  تةقديم كـرد لةسـةر زمـانى سـتاندارد،     
ئَيمة كؤنفرانسمان هةيـة ئـى زمـان، كـة ئـةو بابـةتَيكى موحازةرةيـة كـة كؤنفرانسـى زمـان بةراسـتية، ئـةم             

حةموىل نيقاش دةكا ، من ثَيشمواية ئَيمة ناتوان، بضينة ناو ضةمكانة  كة لَيرةدا هةية، هةر ضةمكَيك تة
ئةو هةموو نيقاشاتة، ضونكة هةموو  ضةمكةو، وة ئـةم ضـةمكانةش هـةموو  لـة طؤر انكـار  بةردةوامـةو،       
قوتاخبانة  جياوازين هةية لة مامةَلة كردن لةطةَلى، بةنيسـبة  ئيعالمـةوة، ئَيمـة وةزارةتـى ر ؤشـنبريين،      

عالم ن،، وة زؤر زؤر ضاكة ئةو تةوةجوهة، كة ئَيمة مةسائلى ئيعالمى، شتَيكمان نية ئيعالمـى  وةزارةتى ئي
ر ةمسى بَى، بةنيسبة  ئَيمةوة هةموو ئيعالمَيك ئازادة، وةكو حكومة ، بة ئيعالمى حيزبةكانيشةوة، ئَيمـة  

ى، ئةمة  تر ئيعالمى غـةير   بة ئيعالمى ئازاد  دادةنَي،، هي  ئيعالمَيك نية، ناو  بنَي، ئيعالمى رةمس
رةمسى، هةموو ئيعالمةكامنان ئازادن، وةزارةتَيك بؤ ئيعالم، كة ئةركى ئيعالمى زؤر قورسى بةسةرةوة بَيت، 
لة نيزامة مشوليةكان هةية، ضةنَيك ئَيمةدوور ب، لة قةزاية  ئيعالمى، تةئكيد بكةينةوة لةسةر قةزاية  

نى ئَيمة، هةندَيك خاَلى تر هاتة ثَيشةوة وةكو ثرسيار بوو، مةسـةلةن  رؤشنبري ، ئةوةندة باشة بؤ ئةركةكا
بايةخدان بة شوَينة دوورة دةسـتةكان، يـان ثـةراوَيز خراوةكـان، هـةر بـؤ زانيـار  بـةر َيزتان، مةسـةلةن كـة           
باسى ئةوة دةكرَيت بؤ بايةر بـة طونـدةكان نادرَيـت، ئَيمـة ئـةم سـاَل لـة ضـوار طونـد مةلعـةبى وةرزشـيمان            



 61 

مةلعةيان كردؤتـةوة، لـة زؤر جَيطـا     (طؤث تةثة)ردؤتةوة، سَى طوند لة مةنتيقة  سةروضاوة، لة طوند  ك
تر شتمان كردؤتةوة، ناضمة ناو شتةكان، بةس ئةو وردةكارية ئةطةر ر ؤذَيك ثَيويست بة موسـائةلة هـةبَيت   

بكةم، ضـونكة ئَيمـة بايةخـدامنان     لةسةر ئةو مةسةالنة، من ئامادةم بة تةفسيَلةوة باسى هةموو ئةو خااَلنة
لة كفريةوة بطرة، يةعنى لةخؤر اوة نةهاتووة، ئَيمة ميهرةجانى كةلتور  طةالمنان لة كةالر دةست ثَى كـرد،  
مةبةســتمان هةيــة كــة بايــةر بــةو شــوَينانة بــدةين، بــة نيســبة  كتَيبخانــة طشــتيةكانةوة، ئَيمــة ئةمســاَل    

ثَيى ئةو ثَيوةرة جيهانيانة  كـة ضـؤن ر َيكـى خبةينـةوة، وة ذمـارة       كؤنفرانسى تايبةتيمان بؤ بةستووة، بة
دانا، لةو ال  ر انيةوة، وة ذمارةكة  طةيشتؤتة ( بن طرد)كتَيبخانة طشتيةكان، ئاخر كتَيبخانة  طشتيمان لة 

ة كتَيبخانـة  طشـتيمان هـةبوو، لـ     62كتَيبخانة  طشتى، وة ئةمةش ر ةنطدانةوة  بايةخدانة، ساَلى ثار  72
كتَيبخانة  طشتى، بةنيسبة  ئةوة  ثةيوةند  بة قةزاية   72ماوة  ساَلَيك ئَيمة طةيشتووينةتة نزيكة  

كحول و تَيكةَل كردنـى لةطـةَل مـةواد  موخـةديرةو شـتى وا، مـةواد  موخـةديرة، ئَيمـة لـة ضـوار ضـَيوة             
د  كحـول و شـتى وا، ئـةو كاتـة     ئيدمانةوة تةماشا  دةكةين، لة ضوار ضَيوة  زاهـرية  ئيـدمان، بـةاَلم مـةوا    

تةعاموىل لةطةَل دةكةين، كة بطاتة ئيدمان، بةاَلم لةدةرةوة  ئةوة، ئةوة ئـةركى وةزارةتـى ئريشـاد  دينيـة،     
ئةركى وةزارةتى ئةوقافة، ئةركى وةزارةتى ر ؤشنبري  نيـة، وةزارةتـى ئـةوقاط هـةقى خؤيـةتى لـة ناحيـة         

ت، بـةاَلم ثةيوةنـد  بـة ئيختيلاصـى ئَيمـةوة نيـة، بةنيسـبة         ئريشاد  دينـى، ئـةو ئةركـة بـة جـَي بهَينيَـ      
خاَلة، سـةبارة  بـة ضـؤنيةتى     15سينةماوة، من لة دانيشتنةكة ئاطادار  بةر َيزمت كردةوة، ئةمة كؤمةَلَيك 

ر َيكخستنى سينةما، بـة فـةرمانى وةزار ، بـةاَلم خـؤ ناكرَيـت ئةمـة هـةموو  ر ةنـ  بداتـةوة وةكـو ومت لـة            
نوسخةيةكى ئةمةش من ناردوومة بؤ بـةر َيز بةرثرسـى ليذنـة  ر ؤشـنبري ، هـى ثةيوةنديـةكان،       قانونةكة، 

ــة         ــؤ ليذن ــة ب ــانةوة ناردووم ــية، ديس ــاَلمان ض ــاريعى ئةمس ــةوةها مةش ــينةماو، ه ــة س ــردووة ب ــيمان ك كةض
رة ، ر ؤشنبري  و، هـةروةها بـؤ ليذنـة  وةرزش و الوانـين مةشـاريعةكان و، مةشـاريعةكة  ئَيمـة هـى وةزا        

ئةمساَلمان  برادةران لَيرةن لةوانةية هةتا جيا بَيـت لةطـةَل وةزارةتـةكانى تـر، ليذنـة  ثةرلـةمانى بةشـدار        
بوو لـة دانـانى ثر ؤذةكامنـان، ثـَين ئـةوة  بينَيـرين بـؤ حكومـة ، يـةعنى لـة جيـاتى ئـةوة  كـة لـة دوا                

ثر ؤذةمان دانةناوة، ئةطةر ليذنة  وةرزش ليذنةكة ديراسة  بكا ، ئَيمة لة ثَيشةوة وةزارةتى خؤمان، ئَيمة 
ــةمان كــردووة،          ــةعنى ئــةو هةماهةنطي ــة نــةبووبَى، ي ــادار  ئــةو ثر ؤذان ــة  ر ؤشــنبري  ئاط و الوان و ليذن
بةنيسبة  ر ؤشنبري  منااَلنةوة، ئَيمة شتى تايبةتيمان هةية بؤ ر ؤشنبري  منااَلن، زجنرية  كتَيبى منااَلمنان 

ن هةية، ذمارةيةكى فراوامنان هةية، بيناية  زؤر جـوان و ر َيـك و ثَيـك و مؤدرَينمـان     هةية، خانة  منااَلمنا
هةية، وة جطـة لـةوة طؤظارمـان هةيـة، كـة دةردةضـَيت بـؤ مةسـةلة  منـااَلن، بةنيسـبة  كارطـة  مـافوورو             

ن ضن،، ئَيمة دامـان نةخسـتووة، بـة ثَيضـةوانةوة، هةرضـى كارطـة  ضـنينى مـافوور هةيـة، هـةر هـةمووما           
تةعمري كردووة، وةبارودؤخى ئين كردمنان تياية مةيسةر كردووة، سـةردانى هـةر هـةموويم كـردووة، لـةو      
كارطانة، ضونكة ذنان ئيشى تيا دةكةن، ئافرةتان ئيشى تيـا دةكـةن، يةكـة يةكـة ثـَيم وتـن ئـةبَى بـارودؤخى         

ةنعى ئـةوةم كـردووة، ئـةبَى    ئين كردنيان باش بَي، نةمهَيشتووة لةسةر بلـؤك و شـتى وا دابنيشـن، هـةتا مـ     
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شوَينى دانيشتنةكةيان ئيسراحة  بَيت، وة ضى داوا  طرَيبةستيان كردووة،بؤم جَيبةجآ كـردوون، ضـونكة   
هةموو  ئافرةتى كةم دةرامةتن، وة بايةخَيكى زؤرمـان ثَييـداوة، بـة مافوورضـن،، هـةتا بةنيسـبة  هينـى        

بة ئَيمةوة بَيت، ئَيمة هةموو زانيـار  ثَيويسـتمان، يـاخود     زانيار ، ئاسانكار  بؤ زانيار ، ئةوة  ثةيوةند 
ئةوة  كة ثَيويست بَيت بطوجنَيت، بة كراوةيى بامسان كردووة، بةاَلم دياردةيةك هةية، كة من حـةز دةكـةم   
ثةرلــةمانى بــةرٍَِِيز ئاطــادار  بَيــت، ئــةو دياردةيــة جــار  وا هةيــة، هةنــدَ  مةســةلة  نــاوخؤيى وردةكــار     

فةرمانبةرَيك نةقَل دةبَيت، يان فةرمانبةرَيك ناينَير  بؤ ئيفـاد، يـان   : هةية، يةعنى بؤ منوونة وةزارةتةكة
ئةينَيرَيت بؤ ئيفاد، واي لَيهاتووة دةيانةوَ  زانيار  لةسـةر ئـةو شـتة وردةكاريانـة هـ، بكرَيـت، ئـةو شـتة         

رق هةيـة لـة بـةينى رةقابـة      وردةكاريانة، ئيشى نةسةحافةية، وة ثَيموايـة ئيشـى جيهـاتى تـرين نيـة، فـة      
ثةرلةمانى، فةرق هةية لة بةينى رةقابةيـةك ئةطـةر سـةحافة بيكـا ، وة فـةرق هةيـة لـة بـةينى رةقابـة           
دارايى كة هى حكومية، هةمووشى هةر رةقابةية، بـةس هةريةكـة ثلـة  جيـاواز  خـؤ  هةيـة، بةنيسـبة         

ري ، فةرهـةن  يـةعنى ر ؤشـنبري ، خانــة    فةرهةنطخانةكانـةوة، فةرهةنطخانـةكان يـةعنى سـةنتةر  ر ؤشــنب    
دانـةمان هةيـة، ئَيمـة مانطانـةمان بـؤ دابـ، كـردوون، وة ئـةم          42يةعنى سةنتةر، بةاَلم فةرهةنطخانـةكان  

فةرهةنطخانانة كار  خؤيان دةكةن، بةاَلم ئةوانـة سـةربة وةزارة  نـ،، وةزارة  دةعمـى دةكـا ، منحـةيان       
ه، مؤركةكـة  ديـار نـةبوو، بـةاَلم ئَيسـتا سروشـتةكة  ديـار  كـراوة،          دةدةينَى، بةاَلم ئةمانة سةربةخؤن،

مةسةلةيةك باس كرا جةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان، سـةبارة  بـة جةنـدةر، مةسـةلة  جةنـدةرو ئـةوة، مـن          
ثَيموايـة جةنــدةر مانـا  نــةوعى ئيجتيمـاعى دةطرَيتــةوة، وة ئـةوة  كــة هةيـة وةكــو ثَيناسـة بــؤ جةنــدةر،       

وازحة، تةبعةن ئةمة مةرجةعيةتَيكى ئيتيحـاد  ئةوروثيـة، ئةمـة تـازةترين مةرجةعـة،      ثَيناسةيةكى زؤر 
ئيتيحاد  ئةوروثى و، نةتةوة يةكطرتووةكانين ئيعتيماد  لةسـةر دةكرَيـت، كـة طروثَيكيـان دةسـت نيشـان       

( the group of specialist a greet of the following definition)كـردووة، نةسـةن ئـةَلَيت    
تةعريفةكة  بؤ كردووة، تةعريفَيكى عالةمى هةية، بؤ جةندةر، ئةمة تازةترين سةرضاوةية، جطـة   يةعنى

لةوة جةندةر ر ةضاو  مؤركى ئـاينى دةكـا ، يـةعنى مـن ثَيموايـة ئَيمـة لـة مونتةلـةقَيكى ئاينيـةوة ئةطـةر           
جةنـدةر عيالقـة  بـة    ر ووبةر وو  جةندةر ببينةوة، ئَيمة زةرةر بة ئاين دةطةيةن،، ضونكة موسـتةلةحى  

نــةوعى ئيجتيماعيــةوة هةيــة، نــةوةك نــةوعى بايــةلؤجى، وة هــةروةها ر ةضــاو  هــةموو تايبةيةنديــةكان   
دةكا ، بة تايبةيةند  ئاينيشةوة، وةر ةضاو  ئةو تايبةيةنديانة دةكا  كة لة نَيوان ذنَيك و ذنَيكى تريشا 

وايةتيةكان دةكـا ، ر ةضـاو  هـةتا خـاوةن ثَيداويسـتية      هةية، ض بة ثَيطة  كؤمةاَليةتى، ر ةضاو  كةمة نةتة
تايبةتيــةكان دةكــا ، لةبــةر ئــةوة مــن ثَيموايــة بــا لــة مونتةَلــةقَيكى ئاينيــةوة ثــةالمار  ئــةو موســتةلةحة  
نةدةين، باش نيية، ضونكة لة ئةخريا بـة زةرةر دةطةر َيتـةوة بـؤ ئـاين، وامـان ىَل دَيـت منوونةيـةكى داخـراو         

ثَيشكةش دةكةين، بة ثَيضـةوانةوة، مـن ثَيموايـة، ضـةمكى جةنـدةر زؤر دةطـوجنَى لةطـةَل         سةبارة  بة ئاين
ئاين، بةعةكسةوة ضةمكى جةندةر فراوانرتة لة ضةمكى فَيمةنستى، تةعامول كردن لةطةَل ئاين، يةعنى بؤ 

مارةسـة  منوونة بةثَيى ضةمكى جةندةر تـؤ ئـازاد  كـة تايبةيةنديـةكانى خـؤ ، ر ؤشـنبرييةكانى خـؤ  مو       
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بكة ، تـةعريفَيكين هةيـة، ئـةوة تـةعريفَيكى موعتةمـةدة، شـتةكة نامـةوَيت درَيـذة  ثـَى بـدةم، ضـونكة            
شتةكان نيقاشةكة زؤر هةَلدةطرَيت، وةكو ومت دانيشتنةكة بةشَيك ثةيوةند  لة هةَلسةنطاندنى كارةكانـةوة  

 .بوو، نةوةك تةنها، قانونى وةزارة ، زؤر سوثاس
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

سوثاس بؤ جةنابى وةزير، بؤ ئةو ر وون كردنةوةية، ئَيستاش ئـةو سـَى ليذنـة بـةر َيزة، لَيذنـة  ر ؤشـنبري ،       
ــة          ــةو ئةندام ــة  ئ ــرةحةتا، مداخةل ــةترة  ئيس ــةم ف ــةوة ل ــايى، ثَيك ــة  ياس ــة  وةرزش و الوان، ليذن ليذن

 .ؤ ئةوة  خبرَيتة دةنطدانةوةبةر َيزانةيان كردؤتة ر اثؤرتَيك، ئةطةر كةرةمكةن بيخوَيننةوة، ب
 
 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةر ر ؤشنايى و تَيبينى و ثَيشـنيارةكانى ئةنـدامانى ثةرلـةمان، هةرسـَى ليذنـة بـة ئامـادةبوونى جـةنابى         
شتةوة، بة زمانى عةرةبى و بـة  وةزير كؤبووينةوة، دوا  دانيشتنى بةيانى، ماددة  دوومان بةو شَيوةية دار 

 .زمانى كورد 
 :املهام واالهداف

 :تتوىل الوزارة حتقيق املهام و االهداف التالية: املادة الثانية
االهتمام ببنان البنية التحتية املطلوبة لتطوير الاالت الثقافة والفنون والرياضة وصقل لاقـات الشـباب   : اواًل

 .  االقليم
ثقافة الكوردستانية رـا يرسـل االصـالة واحلفـارت علـى الـرتا ، وينمـي التقاليـد املدنيـة          نشر وتطوير ال: ثانيًا

والتقدمية،   الال النشالات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية، واحرتام التعدد الفكرا الثقا  والقومي 
املوالنة الكوردستانية، واالنفتاح واالهتمام باللغة الكوردية ولغات القوميات االخرى   االقليم ورا يعزز روح 

 . على مصادر الثقافة العاملية
عـراق ومـع كوردسـتانيي    لتطوير العالقات الثقافية والرياضية والنشالات الشبابية مع املنالق االخرى ل: ثالثًا

 .دول اجلوار والعامل، وشعوب املنطقة
لكتــاب واالدبــان والفنــانني والصــحفيني  دعــم وتشــجيع حركــة التــألي  والرتةــة والنشــر ، وتكــريم ا  : رابعــًا

واملبـدعني عــن لريــق تعضـيد نشــالاتهم ولبــع نتاجــاتهم املختلفـة وفــق ضــواب  خاصـة مــع احلفــارت علــى     
 .حقوقهم املكتسبة

التنسيق مع الوزارات واجلهات ذات العالقة، ومنظمات اعتمع املدني   االقليم، رـا حيقـق مسـتلزمات    : خامسًا
 .ونشر ثقافة العمل املشرتك والتطوعي داخل اعتمعالتنمية البشرية، 
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ــًا ــريم      : سادس ــجيع ورعايــة وتك ــبابية، وتش ــالات الش ــية والنش ــة الرياض ــدعم احلرك ــ  املطلوبــة ل ــم اطط رس
الرياضيني، من خالل التنسيق مـع اللجنـة االوملبيـة الكوردسـتانية بهـدف تطـوير واقـع احلركـة الرياضـية            

 .االقليم
ــابعًا ــيس ا: س ــات العامــة،        تأس ــام باملكتب ــتانية، واالهتم ــفة الكوردس ــز التوثيــق واالرش ــة ومرك ــة الولني ملكتب

والنشالات املتعلقة رجاالت ثقافة الطفل والفنون التشكيلية والسينما واملسـرح واملوسـيقى والفلكلـور والـرتا      
يلي وللعـروض املسـرحية   الشعيب وصناعة السجاد، والصناعات اليدوية و الشعبية، وتأمني قاعـات للفـن التشـك   

 .والسينمائية املعاصرة، واقامة معارض الكتب
اقامة املهرجانات والندوات وور  العمـل الثقافيـة والفنيـة والرياضـية، والنشـالات الرياضـية اطاصـة        : ثامناًًَ

 .بالشباب، وتشجيع ودعم نشالات وفعاليات منظمات اعتمع املدني اطاصة بهذا اعاالت
سـيق مـع اجلهـات ذات العالقـة فيمـا خيـص عمـل وكـاالت االنبـان واصـدار الصـح  واعـالت والبـا              التن: تاسعًا

االذاعي والتلفزيوني، بهدف ايصال سياسة حكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق باعاالت والفعاليـات الثقافيـة   
مـع اجلهـات ذات العالقـة،     والفنية والرياضية والنشالات الشبابية، ومنح اجازات العمل اطاصة عـرب التنسـيق  

للمؤسســات واملراكــز الثقافيــة واالعالميــة واالحتــادات والفــرق الفنيــة واالنديــة الرياضــية االهليــة، والقاعــات   
 .واملدارس واملعاهد الرياضية والفنية واملالعب

املسـاواة بـني    االهتمام اطاص رجاالت الثقافة والفنون والرياضة النسوية، والعمل من اجل نشر ثقافة: عاشرًا
 .اجلنسني   اعتمع

املشاركة مع الوزارات ذات العالقة لرسم سياسة ولنية كوردستانية لتفعيل مشاركة الشباب   : عشرة ةياحلاد
الشؤون العامة ومراكز القرار، والعمل من اجل معاجلة مشاكل الشباب وتأهيلهم من خـالل املشـاركة   عمليـة    

 .ا واالجتماعيالتطوير السياسي واالقتصاد
الدعم و االهتمام بالشباب ذوا االحتياجات اطاصة والعمـل علـى رفـع لاقـاتهم وكفـاناتهم        :  الثانية عشرة

 .اعاالت املختلفة
التوعية رضار استخدام املواد املخدرة   اعتمع، ومنع استخدام املواد املنشطة واظظورة دوليَا : الثالثة عشرة

 .  الال الرياضة
 . تشجيع القطاع اطاص   الال النشالات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية وفق القانون: الرابعة عشرة

االهتمـام بثقافـة كورديـة   املالحـق الثقافيـة   السـفارات والقنصـليات العراقيـة وكـذلك            : اطامسة عشـرة 
 .مكاتب وممثليات حكومة االقليم   اطارج

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة
بـةر َيزان ئَيسـتا طوَيتــان لَيـى بــوو، شـتةكانى بــة عـام تةقريبــةن وةرطرتبـوو، ئَيســتا دةخيةينـة دةنطدانــةوة،        

 .نوقتة  نيزامى هةية كاكة فةرموو
 :شاهؤ سعيد فتح اهلل.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ماددةية، كـة ضـةند كةسـَيك تةسـنية      ئَيمة ضةند ثَيشنيارَيكمان كرد كة ضةند بر طةيةك زياد بكرَيت لةو 

 .ئةو ثَيشنيارةيان كرد، داواكارين ئةو ثَيشنيارة خبةيتة دةنطدانةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةسةرضاو، بةر َيزان لةطةَل ليذنةكانيشةوة ئةو ثَيشنيارانةتان مناقةشة كرد، هةندَ  بةر َيز رةئيةكى تريـان  
دةســت تَيــوةردانى سياســى لــة ئــين و كــار  وةرزش نــةبَيت، ضــةند   بــؤ  هــةبوو، ثَيشــنيارَيك هــةبوو كــة  

بةر َيزَيك ثشتيوانيان لَيى كرد، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، دوو كةس ديفاعى لَيـى بكـا ، وة دوو كةسـين    
لة دذ  بوةستَيت، ئةو ثَيشنيارة  كة كرا، تكاية كاتى دةنطدانة ئَيستا طوَ  بطرن رةجائةن، ثَيشنيارَيك كـرا  

 .كة فةقةرةيةك ئيزافة بكرَي ، وةرزش دةستى سياسة  تَيوةرنةدرَي ، نيزامية كاك شَيروان كةرةمكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةر 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة لةطةَل ئةو مةبدةئةين كـة دةسـت تَيـوةردانى سياسـى لـة نـاو ريـازةو لـةناو هـ، نـةبَيت، بـةاَلم ئَيمـة             

ن، ئةوة ببَيتة بر طةيةكى قـانونى، ضـونكة لـةناو قـانون جَيطـا  نابَيتـةوة شـتى وا، بؤيـة مـن           لةطةَل ئةوة
 .ثَيمواية، ئَيمة دةبَيت لةو ميحوةرة كار  لةسةر بكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، كةرةمكة

 :بةر َيز عمر صديق حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة  دوو لة بابةتَيك، كة باس لة ئامانج و ئةركةكانى وةزارة  دةكـاتن، لـة غـةير  ئـةوة بـاس      ئَيمة لة مادد
 .لة هيضى تر ناكا ، بؤية من تةسةور  دةكةم جَيطة  ئةو بابةتة نابَيتةوة لَيرة، و زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس، كاك عمر كةرةمكة

 :بهانالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .ئةو ثَيشنيارانة زؤر زؤرن كة من ضوار دانةيان بري  بةر َيزتان دةخةمةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيسـتا رةجائــةن، ئــةم خاَلــةيان بــؤ دةنطدانــة، ثاشــان دَيينـة ســةر ئــةوانى تــرين، مــن هــةموويم نووســيوة،   
ــدانى    ــتمان دةنط ــة ويس ــن، بؤي ــة ر زا  دةب ــى بةم ــةر     وامزان ــة س ــة دَيين ــة نوقت ــان نوقت ــةين، ثاش ــةر بك لةس

ثَيشنيارةكان كة دوو ئةندامى ثةرلةمان زيارتر دةنطى بـؤ داوة، دةخيةينـة دةنطدانـةوة، يـان دةنـ  دَينَيـت،       
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يان نايهَينَيـت، ئَيسـتا دوو بـةر َيز رةئيـان وابـوو كـة ئـةو ثَيشـنيارة لَيـرة جَيطـة  نابَيتـةوة، كـَى ديفـاعى ىَل              
 .ةمَينَيت، ثةميان خان كةرةمكةدةكاتن كة ن

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةبةر ئةوة  كـة وةرزش لـة هـةموو دونيـا بـة يـةكَيك لـة سـامانة نةتةوايةتيـةكان دادةنرَيـت، وة ئومَيـد             
ثَيـوة بكـةين، لةطـةَل     هةموو اليةكيشمان ئةوةية لة كوردسـتانا ببَيتـة ئـةو سـامانة، كـة هـةموومان شـاناز        

ئةوة  كة ئَيستا هةموومان كة وةرزش كار ب،، يان وةرزش كار نةب،، ئةزان، كة لة هةموو بوارَيك زياتر 
سياسة  ضووةتة ناو بوار  وةرزشيةوة، بةرثرسانى سياسى و بابَلَي، اليةنة سياسيةكان، لة ثشتى ناديةكان 

يةوةن لــة هــةرَيمى كوردســتان، بؤيــة مــن بــة طرنطــى دةزامن  و وةرزشــكارةكان و هــةموو اليةنــةكانى وةرزشــ
 .يةكَيك لة ئةركةكانى وةزارة  بَيت، كة وةرزش لةذَير باَلى سياسة  بَينَيتة دةرةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك شاهؤ كةرةمكة

 :شاهؤ سعيد فتح اهلل. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثسثؤر   لة بوار  وةرزشدا هةبَيت، بةرطر  لة سةربةخؤيى بـوار  وةرزش بكـا  لـة    من حةزم كرد يةكَيك 
كوردستان، ضونكة سةربةخؤيي بوار  وةرزش، مةرجَيكة لة دميوكراسى، وة مةرجَيكـة لةسـةربةخؤ بـوونى    

نَيودةوَلـةتى   هاوواَلتى بوون لة هةر واَلتَيكدا، هَيندة  من ئاطادار مب، ئَيمة زؤر جار دةبيست، ر َيكخراوَيكـى 
تةداخول دةكا  لة كاروبار  دةوَلةتان، كاتَيك كة هةست دةكا  كـة حكومـةتَيك، يـاخود هةسـت دةكـا  كـة       
دةسةاَلتَيكى سياسى دةست دةداتة كاروبار  وةرزشةوة، ئةومان لة عرياقيشـا بينيـوة، كـة بينيمـان ضـةندين      

ــةتى   ــةحزير  حكوم ــةكانى وةرزش، ت ــراوة نَيودةوَلةتي ــار ر َيكخ ــتيان    ج ــة دةس ــك ك ــردووة، كاتَي ــان ك عرياقي
وةرداوةتة وةرزشـةوة، جطـة لـةوة  كـة ئَيمـة وةكـو موداخةلةكـة  ثَيشـوو باسـم كـرد، ئَيمـة خـاوةنى ثـاش              
خانَيكى خراث، لة مامةَلة كردنى دةوَلةتدا، ياخود لة مامةَلة كردنى اليةنة سياسةكان، لة بوار  وةرزشـدا،  

حس،، عودة  كور  سةدام حس، دةستى وةردابووة سـةغرية و كـةبرية    خؤتان دةزانن لةسةردةمى سةدام 
بوار  وةرزشةوة، هةموو ئةندييـةكان، هـةموو نادييـةكان بـةثَيى ئـارةزوو  كةسـَيكى وةكـو عـودة  ئـةيربد          

ة بةر َيطاوة، ئَيمة هةَلبةتة لة دوا  ر اثةر ينةوة، ئةو ئةزموونةمان بةجَى هَيشتووة، بـةاَلم مانـا  ئةوةنيـة كـ    
ــةثَيى        ــةوة، ب ــةدوا  ر اثةر ين ــة ل ــة بينيومان ــةماوة، ئَيم ــة ن ــةر ئَيم ــةكى لةس ــي  كاريطةري ــة ه ــةو ئةزموون ئ
دابةشــبوونى حيزبايــةتى ناديــةكان دابــةش بــوون، تةنانــة  هةنــدَيك جــار بــةثَيى تةكــةتوىل نــاو ناديــةكان  

ــى وة        ــةر ر ةوت ــة لةس ــى هةي ــةش كاريطةرييــةكى زؤر خراث ــوون، ئةم ــةش ب ــةكان داب رزش و، لةســةر حيزب
سةربةخؤ بوونى وةرزش، بؤية مـن ثـَيم سـةيرة كـة وةزارةتَيـك كـة وةزارةتـى الوان و وةرزش بَيـت، بايـةر          
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نةدا  بةئيستيقراريةتى وةرزش، وة ر َ  نةطرَيت لة دةست تَيوةردانى سياسى و حيزبى، لة بوار  وةرزشدا، 
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ر كةرةمكةسوثاس، جةنابى وةزي

 (:وةزير  ر ؤشنبري  و الوان/)كاوة حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دوو مةسةلة تَيكةَل دةكرَيت، مةسةلة  ليذنة  ئؤَلؤمثى كة دةبَيت قانوني هةبَيت، وة مةسةلة  وةزارةتـى  
َيمــةوة هةيــة، نــةوةك وةزش و الوان، يــان وةزارةتــى ر ؤشــنبري  و الوان، ئــةوة  كــة ثةيوةنــد  بــة ئــةركى ئ

ئةركى ئةم وةزارةتة، ئةركى هةموو وةزارةتةكان ئةبَى دوور بَى لة تةسيس، لة قانونى هةموو وةزارةتـةكان  
نةتنووسيوة ئةم وةزارةتـة دوورة لـة تةسـيس، هـةموو وةزارةتـةكان، هـةموو كـار  وةزارةتـةكان دوورة لـةم          

ئين و كار  ناديةكان بكةين، ئَيمة تةداخوىل ئـين و  جؤرة تةسيسة، بةنيسبة  ئَيمةوة ناتوان، تةداخوىل 
كار  ناديةكان ناكةين، ناد  دةزطايةكى مةدةنية، حيزبَيكى سياسى سـةيتةرة دةكـا  بةسـةريدا، حيزبَيكـى     
تر تةكةتول دةكا  و دةيبا  بةاليةكا، ئةمة ئيشى ئَيمة نية، ئَيمة تةداخوىل ئةو مةسـةلةية ناكـةين، ئَيمـة    

ينتيخاباتَيكى نةزيه دةكةين، لةو نادية كة ئةجنام بدرَيت، ليذنـة  ئؤَلـؤمثى لَيذنةيـةكى    بةس موراقةبة  ئ
حكومى نيية، ليذنةيةكى ئةهلية، لةبةر ئةوة كة وتـت ئةهليـة، ئـةو وةزعـة ئةهليـة وةزعـى موجتةمـةعى        

وة ئيشى ئَيمـة  مةدةنى ضؤن بَيت، ئةو وةزعة ر ةن  دةداتةوة لةسةريدا، عيالقة  بة ئَيمةوة نية، لةبةر ئة
ئيشَيكى موسةيةس نيـة، ئيشـى ئَيمـة لـة هـةموو ئـين و كارةكـان كـة كردوومانـة لـة وةزارةتـدا، بـؤ ئيشـى              
ناديةكان موعامةلة كردن لةطةَل ليذنة  ئؤَلؤمثى، ئَيمة عيالقـةمان بـةوةوة نيـة، بـةاَلم حيزبَيكـى سياسـى       

، ئةمـة عيالقـة  بـة موجتةمـةعَيكى تـرةوة      ئةضَيت لةوالوة ناديةكى هةية، ئةضَيت ناديـةكى تـر دادةنَيـت   
 .هةية، نةك موجتةمةعى سياسى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك شَيردَل، عةزمية خان، ئيرت خةاَلص ئةبَي ، كةرةمكة

 :بةر َيز شَيردَل حتس، حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تــة وةرزش، بــةاَلم كــة ئينتيخابــاتى  تــةبيعى ئَيســتا ئَيمــةش ثَيمــان خؤشــة، كــة سياســة  دةســت تَيوةرنةدا  
ناديةكان كرا، هةندَيك ناد  ئيجازة  ىَل سةحب كرايةوة، هي  كةس نةما لة هةولَير، نةضَيتة ال  سـةرؤكى  
هةرَيم، سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـران بـؤ ئـةوة  ناديـةكان بطةر َينَيتـةوة، حيزبـةكان ئَيسـتا دةسـت لـةكار            

ــتا    بكَيشــنةوة، تــةداخوىل ناديــةكان نةكــة  ــت، هــةموو ئةحزابــةكان ئَيس ــتان نامَينَي ن، يــةك نــاد  لــة كوردس
 كـرا  حـور  ئينتيخاباتـةكى  كـرا،  ئينتيخابـا   كة ناد  ،سةرثةرشتى ناديةكان دةكةن، ئةوة يةك، دووةم، شت

 تَيـدا  حيزبايـةتى  تَيوةردانَيكي دةست هي  ناديةكان دةيكرد، الوان و وةرزش وةزارةتى سةرثةرشتى ناديةكان،
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ــةبو ــةعنى و،ن ــةو ي ــة  ئ ــة برادةران ــة ك ــةن، قس ــدةك دةك ــةكانى هةن ــان نادي ــةناوة خؤي ــة ل ــة ك ــة  ب  حوري

 بكـرَي ،  تـةتبيق  ثةرلـةمان  بَيتـةوة  ئؤَلؤمثى، ليذنة  ياسا  ئةطةر ئؤَلؤمثى ليذنة  دةرضوو، ئةندامةكانيان

 كــَى ئينتيخابــا ، ةوةدةبَيتــ عةينــةن ئؤَلــؤمثى ليذنــة  بــر وَين،، بــؤ  كــا ، زووتــرين بــة ياســايةكة يــةعنى

 .سوثاس نابَي ، حيزبى تَيوةردانَيكى دةست هي  دةكاتن، خؤ  كارةكانى بةحور  ئةوكا  دةرضوو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة خان عةزمية سوثاس، زؤر
 :جنم الدين حسن عظيمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئةوان و شَيرزاد كاك ،كرد باسيان برادةرانة ئةو كة ئةوة  ديارة

 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 هــةر جـةنابت،  نـةوةك  بكـة ،  ئةنــدام يـةك  باسـى  مـن  خوشـكى  رةجائــةن، مةهَينـة،  كةسـَيك  نـاو   رةجائـةن، 

 .بةسةرضاو بكة خؤ  قسة  نادةمَى، مةجالتان كةسَيك
 :جنم الدين حسن عظيمةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ئـةو  حاليـةن،  ئَيسـتا  هةيـة،  الواندا و ر ؤشنبري  وةزارةتى لةناو ر ؤشنبريين بوار  لة زشى،وةر بوار  لة جطة

 ئـةو  كـة  كـرد،  ثَيـى  ئيشـارةتى  ئَيسـتا  كاوة.د كاك بةر َيز كة، ر ؤشنبري  وةزارةتى لة ئَيستا كة فةرهةنطخانانة 

ــراوة ــةربةخؤية، ر َيكخ ــو س ــى وةك ــةربةخؤ ر َيكخراوَيك ــةن، س ــةر كاردةك ــىر َي ئةط ــةربةخؤ، كخراوَيك ــان س  دةي

 لــة بــر اوة هــةموو  ر ؤشــنبري ، وةزارةتــى لــة وةرنــاطرن ثــارة ســلفةو بــؤ هةيــة، تــر ســةربةخؤ  ر َيكخــراو 

 منحـةو  شـارةكان،  ناحيـةو  قـةزاو   لةسـةرجةم  فةرهةنطخانـةكان،  بـؤ  ر ؤشنبري  وةزارةتى بةاَلم ،1/1/2222

 ســةنتةرة تــةنها ر ؤشــنبري  وةزارةتــى والوان، ؤشــنبري ر  وةزارةتــى ئةطــةر نــةدةيتَى، خؤيــان تايبــةتى هينــى

 سـةنتةر   نـاو   يـةكَيكيان  ضـاالكى،  بـؤ  هةيـة  بـةش  دوو ئَيسـتا  ثَيموايـة  مـن  ضاالكى، بؤ هةي ر ؤشنبرييةكانى

 سـةربةخؤية،  ر َيكخراوَيكـى  ئةطـةر  فةرهةنطخانـةكان  ثَيموايـة  مـن  فةرهةنطخانـةكان،  يةكَيكيان ، و ر ؤشنبري 

 ئــةدرَيتَى؟ ســلفةيان منحــةو بــؤ ســةربةخؤية؟، ر َيكخراوَيكــى باتــةوة، جــوامب ر ؤشــنبري  يــر وةز حةزدةكــةم

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بـةر َيزَيك  ضـةند  كـة  هـةبوو،  ثَيشـنيارَيك  ئَيسـتا  بـةر َيزان  بـوو،  خـةالس  ئَيسـتا  بـةر َيزان  جـةنابت،  بـؤ  سوثاس

 بيسـت،  تريشـتان  بؤضوونةكة  وةرنةدا ، وةرزش ئيشةكانى ةل دةستى سياسى اليةنى كة دةكرد، لَيى ديفاعى

 .كةرةمكة عبدالسالم كاك
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 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 دةســت سياســة  حكومــة ، كــة ئــةوة  لةســةر دةكــةين تةســويت نــة ئَيمــة لةوَيدايــة، يةكــةم نيزامــى ببــورة،

 هـةبَيت  دووةم ماددة  لة قانونى نةسَيكى ئايا دةكةين، ئةوة لةسةر ويتتةس ئَيمة نا؟ يان ريازة لة تَيوةربدا 

 .بَيت وازح با دةكةم رةجا نا؟، يان تَيداية ئةمة  كة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 دةست نةسَيك كة ئةوةية لةطةَل كَى ئَيستا ر وونكردنةوةكة ، بؤ سوثاس دانيشة، برا باشة واية، بزةبت تةواو،

 تكايـة  نةسةية ئةو لةطةَل كَى نةبَيت، سياسى تَيوةردانى دةست كة هةبَي ، قانونةكة ناو لة ياسىس تَيوةردانى

 ئةوةيـة  لةطـةلَ  كـىَ  سوثاس، هةبَيت، ياساكة لة نةسة ئةو كة ئةوةية لةطةَل بةر َيز 24 بكاتةوة؟، بةرز دةستى

 نـاو  لـة  نـةبَيت  نةسـة  ئةو كة كرا، دثةسةن دةن  بةزؤرينة  سوثاس، بكاتةوة؟، بةرز دةستى تكاية نةبَيت كة

 .فةرموو نيزامى، نوقتة  عمر كاك سوثاس، ياسايةكةدا،
 

 :بهانالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 نـورةدينى  عمـر  كـاك  لةطـةلَ  بةنـدة،  شـناس  و ثَينـاس  باسـى  يةكـةميان  كة لةوانة، كردووة ياداشت خاَلم ثَينج

 بـاس  شةشـة  مـاددة   لة بكرَيت، ئيزافة دةكرَيت دا دوو ماددة  لة ببَيت، ئةبين، ويستىثَي بة كرد، تةرمحان

 رةئـى  بـؤ  ئيحتريامـةن  نـةكرا،  ئيزافـة  هـةر  ئـةوةش  داخـةوة  بـة  كـة  كـرا،  تةئرخيى وةسايةقى و مةختوتا  لة

 كراوةتـةوة،  جيـا  كـة  ئافرةتـان  باسـى  نؤهـةم،  خـاَلى  لـة  دةنطدانـةوة،  خبرَيتة شتانة ئةم مةفروزة ثةرلةمانتار،

 ئةوةيـة  تـةميزة،  ئيعتيبـارة  ئةو بوو زيادة كرد، ىَل باسيان بوون، خوشكانين لة تةنانة  كةس، لةضةند زياتر

 بـةر َيزتان،  خستنةوة  بري بؤ بةس نةكرد، تيا قسةم هةرضةند خؤم دةكةين، دروستى ئَيمة كة تةميز نةوعى

 ئـةوين  نـةكرا،  ىَل باسـى  هـةر  كةئـةوةش  حكومى، دةوائري  زمانى يةكخستنى بؤ هةوَلدان باسى ضوارةم خاَلى

 بـةر َيز  كـة  ثَيويسـت،  بـةثَيى  بةخشـ،  زانيـار   مةسـةلة   ئـةخري  خـاَلى  كـرد،  تيـا  قسـةيان  دووكـةس  لة زياتر

 ئـةركى  ئـةَلَي،  ئَيمـة  كردوومـان،  ئَيمـة  ئـةَلىَ  كـة  بةسـةريدا  تَيثـةر    عـابر  دةكـا ،  لـةوة  بـاس  وةزير جةنابى

 دوايــى نــا، يــان ئــةزانَيت بةئــةركى يــةعنى وةربطــرين، لَيــرةدا وازحــى بــة بكــا  ئــةوة نبريية،ر ؤشــ وةزارةتــى

 مـن  دةوَيـت،  وةزارةتةكةيان ناوخؤ  بة تايبة  زانيار  كة ثةرلةمانتاران، لةسةر ر ةخنة سةر ضووة بةر َيزيان

 بووة؟نة نةقل كَى و بووة نةقل كَى كردووة، وا  شتى داوا  ثةرلةمانتارَيك ض نازامن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بؤ؟ يان وةرنةطرياوة، كامة  لَيرة، كرا كة ثَيشنيارانة  ئةو ر ؤشنبري  ليذنةي
 (:ئاسؤ)بةر َيز  بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان



 72 

 باس شت كهةندَي خوَيندرايةوة، ثَيشرت ديارة و وةرطر  تَيبينيمان كؤمةَلَيك كؤبووينةوة، ليذنة هةرسَى ئَيمة

 نَيـو  لـة  وايـة  ثَيمـان  ئَيمـة  ناسـنامة،  مةسـةلة   كـرد،  باسـى  عمـر  كـاك  بـةر َيز  ئَيسـتا  كة ئةوانة  زمنى لة كرا،

 و، بـدا   ثـىَ  طةشـة  نةتـةوةيى  كـةلتور   فكـر ،  فرةيـى،  ر َيزطرتنـى  دةكرَيـت،  كةباس هاتووة، دووةمدا بر طة 

 ناسـنامة   تَيدايـة،  شوناسـى  تَيداية،  ( وةالئى) املة،ش واية ثَيمان بوون، كوردستانى بوون، كوردستانى طيانى

 وةرنـةطر ،  هةنـد  بـة  ثَيشـنيازةمان  ئـةو  ئَيمـة  بؤيـة  كةوتووين، ر َيك ئةوة لةسةر ليذنة هةرسَى ئَيمة تَيداية،

 ئـةكادمييا   ئةركى ئةوة وةزير، بةر َيز لةطةَل هاور اين ئَيمة شت، هةمان زمان مةسةلة  تَييدايتى، واية ثَيمان

 وةزارةتى ئةركى بة ئةوة بةكاردَيت، فةرميةكان دةزطا و دام لة كة زاراوةكانى و موفرةدا  يةكخستنى كوردية،

 كردةوة، ر وونى وةزيرين ئةوة منةوة بةال  بووة، ثَيشنيازَيك ئةوة زانيار  نيسبة  بة نازاندرَيت، ر ؤشنبري 

 جيـاتى  لـة  ناتوانَيت ناية ، كارة ئةو دةرةقةتى ر ؤشنبري  وةزارةتى نية، كردة كارَيكى ئةوة ثَيمواية من بةاَلم

 بؤيـة  بـدا ،  ر ؤذنامةنووسـان  بة يان هاوواَلتى بة زانيار  كوردستان، هةرَيمى حكومةتى وةزارةتةكانى هةموو

 ثةرلـةمانى  لـة  ئَيسـتا  كـة  زانيـار   هَينـانى  وةدةسـت  ياسـاي  ثـر ؤذة  تـا  وةزارةتـةكان،  لـة  هةريـةك  لـة  ثَيويستة

 ئةمـة  وايـة  ثَيمـان  بؤيـة  بكرَيـت،  لةسـةر  وتووَيـذ   نزيكـدا  داهاتوويـةكى  لـة  دةكرَيـت  ئومَيـد  اندايةو،كوردست

 بَيــنن، بةدةســت ئــةوكارة ئيعالمـى  نووســينطةكانى ر َيطــة  لـة   خؤيــان، وةزارةتَيــك هـةر  لــة دةكرَيــت جاريـا  

 كــراوة، تةوســيق ركـةز  مة باســى هـاتووة،  حةوتةمــدا بر طــة  لـة  ثَيموايــة مـةختوتا ،  تةوســيقى بةنيسـبة  

 بـر وا   بـة  هـةموو   ئةوانة ئةرشةفة، ئةوانة، زمنى لة مةختوتا  تةوسيقى ضى؟، تةوسيقى يةعنى تةوسيق

 .سوثاس هاتووة، تَييدا وازحين بة وة تَيداية، هةموو  ديارة من
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةرةوة كورد  ر ةوةند  بة بايةخدان هةبوو، خاَلَيك بةر َيز
 (:ئاسؤ)ةر َيز بكر كريم حممدب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ر ؤشـنبري   ليذنـة   وةكو ئَيمة بر طةيةك لة هاتووة، بر طةدا دوو لة ديسان دةرةوة، كورد  ر ةوةند  بةنيسبة 

 تريشـدا  بر طةيـةكى  لـة  ، 15 خـاَلى  بـووة  وابزامن ئاخري، خراوةتة ثَيشنيازَيك وةكو ديارة كردووة، ثَيشنيازمان

ــاس ــةوة ب ــراوة، ل ــدن ك ــة و دامةزران ــدانى طةش ــد  ثَي ــنبري  ثةيوةن ــى و ر ؤش ــاالكى و وةرزش ــةَل الوان، ض  لةط

ــةكانى ــري ناوض ــى ت ــدراَل عرياق ــةَل و، في ــتانيانى لةط ــانى كوردس ــَى، واَلت ــدةران دراوس ــةَل و، هةن ــةالنى لةط  ط

  .كراوة ةرانهةند كوردستانيةكانى بة ئاماذة بر طةدا دوو لة بؤية جيهاندا، ناوضةكةو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .البدرَيت ريازة تةكريم كراوة، ىَل ثشتيوانى بةر َيز هةندَ  لةاليةن هاتووة، ثَيشنيارَيك ترين شوَينَيكى لة
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 بووة، شكلة بةم ضونكة ئةوة  لةبةر الدراوة، لةوَ  َىبةَل سَييةم، بر طة  لة الدرا، وابوو ثَيمان ئَيمة شوَينَيك لة

 و نووسـةران  و هانـدةران  كردنةوة  باَلو و وةرطَير ان تةبعةن، نووس، بزووتنةو  هاندانى و كردن ثشتيوانى

 لةبـةر  ضـونكة  البـرد،  وةرزشـوانامنان  ئَيمـة  لَيـرةدا  بطريَيـت،  داهَينـةرانيان  لة ر َيز نووسان، ر ؤذنامة و ئةديبان

ــةوة  ــراوة، ئ ــة  لــة نووس ــدةدانى ر َيط ــاالكى ياري ــاث ض ــى ض ــؤ بةرهةمــةكانيان، كردن ــةوة  ب ــت ئ ــة بطوجنَي  ل

 لـة  تـةكرميى،  باسـى  كة كراوةتةوة، ئيزافة تردا شوَينَيكى لة بةاَلم برد، المان ئةوة لةبةر لَيرةدا ئا سياغةكةدا،

 .شةشةمدا بر طة  لة ريازة، تةكرميى تردا، بر طةيةكى
 :سةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز 

 كـورد   نووسينى ستاندارد  زمانى كرد، لَيى ثشتيوانيان بةر َيزَيك ضةند كرا، ثَيشنيار هةبوو، ترين خاَلَيكى

 .ضية؟ لةسةر رةئيتان كرد، ئةوة  وةزير جةنابى هةرضةند ئةوةش بكرَيت،
 
 
 
 

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بــؤ كــاركردن بــابَلَي، يــان يةكخســ  كورديــة، ئــةكادمييا  ئــةركى ئــةوة كــرد، ئــةوة بــؤ ذةمــانئاما ثَيشــرتين

 بايـةر  كـة  لةسةرة ئةوة  تةنيا نية، ر ؤشنبري  وةزارةتى ئةركى ئةوة كورد ، يةكطرتوو  زمانَيكى هَينانةد 

 .بدا  كوردستان ديكة  نةتةوةكانى زمانى و كورد  زمانى بة
 :مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

 .بكرَيت دةمج ،11و 4 خاَلى هةبوو، ثَيشنيارين سَى
 (:ئاسؤ) بةر َيز بكر كريم حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةكةمان هةرسَى يَيننةوة، خؤيان وةكو هةر كةوت، ر َيك ئةوة لةسةر ئَيمة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة عمر كاك

 :بهانالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ئَيمة كة لةوة  باس بدةن، ر ٍِوونكردنةوة ليذنةكان لة ئازادن خوشكان و برايان هةية، نيزاميم نوقتةيةكى من

 ئسـوَلةن  بةاَلم ئازادن، خؤيان قةناعةتى بة دةدةنةوة وةاَلمى ئةوان ر استة ثَيشنيارَيك، هةر بر ؤين، نيزامى بة
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 بـدا ،  قـةرار  ثةرلـةمان  بـا  دةنطدانةوة، خبرَيتة دةكرَيت تةسنية كة ثَيشنيارَيك ئةبَى دةزانن، باشرت جةنابتان

 .سوثاس هةَلةية، ئَيمة ئةوة  يان دروستة، دةيَلَيت ئاسؤ كاك كة ر وونكردنةوة   ئةو زيادة، خاَلة ئةو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بـةس  دةنطدانـةوة،  دةخرَيتـة  بـوو،  زياتر ئةندام ودو لة ثَيشنيارة  ئةو كة دةكةين، كةباس ئةوة  تةئكيد بة

 ثَيشنيار كة ثر ؤذةكة ئةسلى لة يازدة، ضوارو دة ى نيسبة  بة هةيانة، كة رةئيانة  ئةو بَي  ر وون با ئَيستا

 بوو، بةر َيزيان ثَيشنيار  نية، لَيرة سةعيد حةمة كاك يازدة؟، و ضوار بكرَيت دةمج كة ئةوةية لةطةَل كَى كرا،

 .كةرةمكة سؤفى، سعيد دانا كاك كرد، ثشتيوانيان تر بةر َيزَيكى ةندض
 :دانا سعيد صؤفى. بةر َيز د

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 اليةنـة  لةطـةلَ  وةزارة  نَيـوانى  لـة  هةماهةنطيـة  بر طةكـةدا،  هـةردوو  لـة  كردنة هةماهةنطى دةكةم هةست من

 حـةز  مـن  هـاتووة،  شـَيوة  هـةمان  بـة  بر طـةدا  هةردوو لة دةنى،مة كؤمةَلطا  ر َيكخراوةكانى و ثةيوةنديدارةكان

 .سوثاس ياسايةكةوة، فؤر مى ر وو  لة ترة ر َيك هةم دةبنةوة، كةم خاَلةكان هةم بدرَيت، لَيك دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو عبدالسالم، كاك نةبَيت، باش ثَيى كة بةر َيزَيك
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ضوارةم خاَلى بةاَلم هةماهةنطى، بة دةكاتن ثَى دةست ر استة ورد ، بة بكةين خاَلةكة هةردوو تةماشا  ئةطةر

 بـؤ  كـاركردن  يـانزة،  خاَلى دةكا ، كؤمةَلطادا لة خؤبةخشى هةرةوةز  كار  ر ؤشنبري  كردنةوة  باَلو لة باس

 و ئـابوور   و ر اميـار   ثَيـدانى  طةشـة  ثرؤسـة   لـة  بةشـداريان  كردنـى  كـارا  و الوان كَيشةكانى ضارةسةركردنى

 كـة  بـةينيان  لـة  هاوبـةش  شتى تةنها جودانة، لةيةكرت  زؤر زؤر ئةركى دوو و بابة  دوو ئةمة كؤمةاَليةتيدا،

 لةبـةر  َل،خـا  دوو بكرَيتة هةموو  ر ةنطة وابض، ئةطةر هةبَيت، وةزارةتاندا بةينى لة هةماهةنطى دةكاتن داوا

 .سوثاس بكا ، جودا زؤر زؤر ئةركى دوو ، بوارو دوو باسى خااَلنة لةو يةك تةسةور دةكةم، من ئةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بـةرز  دةسـتى  بكرَيـت،  دةمـج  يازدة ضوارو هاتووة، ثَيشنيارة  ئةو كة ئةوةية لةطةَل كَى بةر َيزان سوثاس، زؤر

 ثَيشـنيارَيكى  يةك ئَيستا بةر َيزان سوثاس، زؤر بكاتةوة؟، بةرز دةستى تكاية نيةلةطةَلدا كَى سوثاس، بكاتةوة؟،

 ســةرؤكايةتى هةرســَى كــة خااَلنــة  ئــةم ئَيســتا، كــة ر اثؤرتــة  ئــةو ثاشــان دةنطدانــةوة، دةخيةينــة مــاوة، تــر

ــان ليذنــةكان ــردووة، ئامادةي ــة ك ــةوة ئةخيةين ــة دةنطدان ــةنى ك ــت تةب ــى و بكرَي ــةر دةنط ــدرَيت لةس ــان، ب  ثاش

 .كةرةمكة عبداهلل كاك دةكاتن؟ ىَل ديفاعى كَى كرا، باس كورد  زمانى ستاندارد 
 :بةر َيز عبداهلل حممد نور 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 ئـةم  كردنـى  دروسـت  بـؤ  كاركردنـة  بةر اسـتى  ر ؤشنبري ، وةزارةتى سةرةكةيةكانى ئةركة لة يةكَى ثَيمواية من

ــت، ئــةوة ىئــةرك كــة وةزارةتَيــك زمانــة،  كاروبــار  ضــاودَير  بكــا ، تةلةفزيؤنــةكان كاروبــار  ضــاودَير  بَي

 ئـةو  هةموو دايكى كة دؤبالذ، مؤَلةتى كتا ، وةرطَير انى مؤَلةتى كتا ، كردنى ضاث مؤَلةتى بكا ، ر ؤذنامةكان

 ستاندارد يةكطرتوو  زمانَيكى كة بكا  ئةوة بؤ كار نية، بؤ وةزارةتة ئةو ئةركى باشة ئَى زمانة، وكارانة ئين

 ضـةندين  لة وةزارةتة ئةم ئاماجنةكانى و ئةرك خود  لةناو نةضَيت، بريمان لة ئَيمة دواترين ببَيت؟ دروست

 بر طـةكانا  هـةموو  لة دةكا ، كارة ئةو دةزطا فاَلن لةطةَل هةماهةنطى بة وةزارةتة ئةم دراوة، بةوة ئاماذة شوَين

 لةطــةَل هةماهــةنطى بــة ر ؤشــنبري  وةزارةتــى بَلــَي، دابنــَي، طةيــةكَينبر  ئَيمــة ناكرَيــت باشــة ئــَى هــاتووة،

 و دام لةطــةَل و، كوردســتان هــةرَيمى زانكؤكــانى لةطــةَل كــورد ، زانيــار  كــؤر   لةطــةَل و، كــورد  ئــةكادمييا 

 ةرلةسـ  قسـة  ئةطـةر  ئـىَ  ببَيـت،  دروسـت  يـةكطرتوو  زمـانَيكى  بكـا   ئـةوة  بؤ كار ثةيوةنيدارن، تردا دةزطاكانى

 نةتةوةيـةكى  نةتةوةكـةمان،  ئَيمـة  كـة  ئةوةيـة  كـاتى  بةر اسـتى  زمانـة،  نةتـةوة  كؤَلةطةكانى لة يةكَيك ئةوةية،

 ئـةم  دةكةمـةوة،  تيكـرار   تـر  جـارَيكى  دواتـرين  وة بكةين، دروست بةهَيز يةكطرتوو  زمانَيكى بَيت، بةهَيز

 دام باقى دةكةين، هاوكار  ثةرلةمانين وةكو ئَيمة وة بةتةنها، وةزارةتة ئةو خود  بة نةسثاردووة ئةركةمان

ــَيك هــي  ثَيموايــة دةزطاكــانين، و ــار  كــة نيــة الر  كةس ــت، دةزطايــة ئــةم هاوك ــةركَيكى ئةمــة ضــونكة بَي  ئ

 .سوثاس دةنطدانةوة، خبرَيتة داواكارم بؤية نةتةوةيية، نيشتيمانى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة شاهؤ كاك ر َيزدار سوثاس،
 :شاهؤ سعيد فتح اهلل. ر َيز دبة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 تـرا،  وةزارةتى ضةندين لةطةَل موتةداخيلة، ئةركَيكى ر ؤشنبري  وةزارةتى ئةركى ثَيمواية شَيوة هةمان بة من

 ،سـةنديكاية  فـاَلن  ياخود وةزارةتة، فاَلن ئةركى ئةمة تةنها بَلَيى نية ثةتى و خالص ئةركَيكى وةزارةتَيك هي 

 موتةداخيلـة،  ئيشـةكانيان  دةكرَيت، هةَلكَين تَي ئةركةكانيان كؤمةَلةكان، سةنديكاكان، وةزارةتةكان، جار زؤر

 مةسـةلةيةكى  كـورد   زمـانى  سـتاندارد   مةسـةلة   ئينجـا  هةية، يةكرت  بة ثَيويستيان هةموويان بةجؤرَيك

 لـةو  مـن  فَيربَيـت،  زمانَيـك  ض بـة  نـازانىَ  ةكـ  نوَييـة   نـةوة  ئةو ثَيطةياند  بؤ شتَيك هةموو ثَين طرنطة، زؤر

 لـة  خةريكـة  خؤمـان  مناَلـةكانى  كـة  دةزانـ،  هـةموومان  خؤمانـدا،  لةطةَل طؤب، ر است دةبَيت ئَيمة بر وايةدام

 زمــانى كةضــى ئــةبن، فوســحة عــةرةبى فَيــر  عةرةبيةكانــةوة، كةناَلــة و (تــون ســثةيس )كةناَلــةكانى ر َيطــة 

 ثةيوةنديـدارةكان  وةزارةتـة  ر ؤشـنبري ،  وةزارةتـى  كـة  ئةوةية هؤكارةكة  ضَيتةوة،دة بري لة خةريكة كورديان

  ئةمة كة ئةوةبَيت، بيانوو ئةطةر ئينجا بكةن، ثاراوة كورد  زمانَيكى فَير  نوَ  نةوة  كة بةوة  نادةن بايةر

 وةزارةتـى  لة بةر َيزان كة ئةهدافانة  لةو هةر ئَيستا من ترة، شوَينةكانى ئةركى ياخود زانيارية، كؤر   ئةركى

 طـرتن  ر َيـز  منوونة، بؤ موتةداخيلة، ئةركى هةموو  دةكةم ديار  بؤ ئةركتان ضةندين ناردوويانة، ر ؤشنبري 

 ثـةروةردةو،  وةزارةتـى  ئـةركى  يـان  ر ؤشـنبريية،  وةزارةتـى  ئـةركى  هـةر  ئةمـة  ئايـا  ر ؤشـنبري ،  و فكـر   فرة لة
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 دةسـتةيةكى  ئؤَلـؤمثى  ليذنة  ئايا ئؤَلؤمثى، ليذنة  لةطةَل ةماهةنطىه مةسةلة  بااَلشة؟ خوَيند  وةزراةتى

 ر ؤشنبري  بة دان بايةر مةسةلة  دةكا ؟، لةطةَل هةماهةنطى حكومى وةزارةتَيكى ضؤن ئة  نية؟، سةربةخؤ

 وةزارةتـى  ئـةركى  ئايـا  نيـة؟،  زانكؤكـانين  ئـةركى  ئةمـة  ئايـا  شـانؤ،  سـينةماو  و شـَيوةكار   هونةر  و مندااَلن

 خوَينـدنى  وةزارةتى ئةركى ئةمة ئايا كؤبوونةوة، كؤر و و فيستيظاَل سازدانى مةسةلة  نية؟، بااَلش خوَيندنى

 هونـةر   ر ؤشـنبري   بـوار   بة بايةخدان مةسةلة  نية؟ ر ؤشنبرييةكانين ناوةندة ثةروةردةو وةزارةتى بااَلو

 لـة  الوان بةشـداري  بةطةر خسـتنى  مةسـةلة   نيـة؟  ذنـانين  يةكيةتيـةكانى  ئـةركى  ئةوة ئايا خامنان، وةرزشى

ــى ــتى ر وش ــد  و طش ــار، ناوةن ــا بر ي ــةوة ئاي ــةركى ئ ــةكانى ئ ــان كؤمةَل ــدكارانين و الوان و قوتابي ــة؟، خوَين  ني

ــةلة  ــنبري  مةس ــردن ر ؤش ــة و ك ــاني ب ــةكارهَينانى زي ــاددة ب ــبةرةكان، م ــا هؤش ــةوة ئاي ــةركى ئ ــى ئ  وةزارةت

 ئَيمـة  ئةطـةر  واتـا  موتـةداخيلن،  ئـةركى  هـةموو   ئةوانـة  كـة  ئةوةيـة  مانـا   هةموو  ئةمة نية؟ ر ؤشنبريين

 .سوثاس ئاسايية، زؤر زؤر نابَيت، كفر خؤ ئاماجنانة، ئةم بؤ بكةين زياد ئاماجنَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة خان سؤزان جةنابت، بؤ سوثاس
 
 

 :بةر َيز سؤزان شها  نور 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 تةفسـري  نةوعـة  بـةو  كـورديم،  زمـانى  كردنـى  سـتاندةرايز   دذ  مـن  كة نةكرَيت ه، بةوة قسةكامن رمهيوادا

 ثر ؤسـةكة  بـر وا ،  خـؤ   تـةبيعى  تةتةور  شَيوازو بة بدةينَى مةجاىل دةبَيت خؤ  كة مةسةلةيةكة نةكرَيت،

 وةزارة  بَينـى  بَيـى  تـؤ  ناكرَيـت  بكـا ،  تـةبيعى  منايـةكى  طةشـةو  ئةوة  بؤ بر وا ، خؤ  تةبيعى تةتةور  بة

 لةهجةو ضةند تا زمان زمانة، ئةم بدرَيت قاَلب لة و، بَيت ستاندارد بةزمانَيكى كة ئةوة  لةسةر بكة  ئيجبار

 زمـانى  دةبيـن،  ئَيسـتا  و، دةبَيـت  دةوَلةمةنـدتر  تـر  ئةوةنـدة   بَيـت،   لةطـةَليا  و نـاو   بَيتـة  زياتر دياالكتيكي

 نـازامن  زةروور  بـة  مـن  يةعنى ئةوة لةبةر بووة، دةوَلةمةند ضةندَيك بوونة، وتَيكةاَل ئةو ئةجنامى لة كورد 

 سـةر  خبةينـة  ئةركـة  ئـةم  ئـةبىَ  هـةبَيت،  سـتاندارد  زمـانَيكى  كـة  ئـةوةوةين  تـةن   بـة  ئَيمـة  بَلـي،  ئـةوة   بؤ

 لةوانةيـة  ت،بطريَـ  خـؤ   مةجرا  بَين، لَي واز  تةبيعى بة زؤر ئةبَيت كة كارَيكة ئةمة ر ؤشنبري ، وةزارةتى

 لةوســةر  ببَيــت، دروســت ســتاندارد زمــانَيكى بــ،، خؤمــان ئاطــادار  ئــةوة  بــةبَى خؤمــان تــر ســاَلى 12 بــة

 كةسـَيك  هـي   ئـةوة   بـةبىَ  تـةبيعى  بـة  هـةر  يـةعنى  بكرَيـت،  ثـىَ  قسـة   كوردسـتان  ئةمسـةر   تـا  كوردستان

 هــي  لــة زةخــت ئَيمــة مانــةوَيتنا بةر اســتى ضــونكة بيطرَيــت، عونســورية  كةســَيك هــي  بيطــرَ ، تةشــةنوي

 بكـةين  تةسـةور   وا ئَيمـة  بؤضـى  ئـةوة  دوا  خاَلَيـك،  ئةمـة  بر وا ، بةتةبيعى با ثر ؤسةية ئةم بكةين، اليةنَيك

 بكـا   هةماهـةنطى  زمانـةوة  لة و لؤغةو  ر وو  لة سةر، هاتؤتة الوانين ئةركى ئَيستا كة ر ؤشنبري  وةزارةتى

 بـاَلو  ئـةوة  ئـة   كتَيبـة،  كردنـى  تةرجومـة  ئـةجنامى  لـة  كـة  سـةقافةتَيكة  شر نة كة ئةوة  زانيار ، كؤر   لة
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 بـة  قابيلـة  خـؤ  ئـة   ستانداردة، كة نية زمانَيك ر ؤشنبري  كردنةوة  باَلو نية، ئةوة زانيار  هينى كردنةوةو

 ئـةوة  لةبةر ،دةبَيت دروست زمانة ئةو دةبَيتةوة تَيكةاَلو وردة وردة ئةيكا ، زمانةكان هةموو بة زمان، ضةند

  بـةبىَ  قسـة،  بـابى  دةبَيتـة  هـةموو   ئـةوة  ثَيموايـة  ضـونكة  دابنرَيـت،  بر طةيـة  ئةو دانيم ئةوة لةطةَل هي  من

 ئـةو  ئةركانـةو،  ئـةو  و بكـا   لةسـةر  كـار   بةجـد   وةزارة  هةيـةتى  ئـةوة   ئةمانـةوَيت  ئَيمة كردن، تةنفيز

 تـاكو  وردة وردة زةمـةن،  بـؤ  ئةمَينَيتـةوة  تـر  وة ئـة  بكـا ،  جَيبـةجَيي  هةيـةتى  ئةهدافانـة   ئةو مةهامانةو،

 .سوثاس زؤر دةبَيت، دةوَلةمةند زمانةكان
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة عبدالسالم كاك
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 لـةناو  دةقَيك كة بكةين لةوة باس نيا بكةين، بابةتةكة لة باس يةك، شت،، دوو ر ووبةر وو  ئَيمة تر جارَيكى

 ر وو  لـة  اليـةنَيك  هةيـة،  اليةنى سَى مةوزوعة ئةم ئةَلَيم، من بدةنَى م ر َيطة كرا، بابةتةكة لة باس بَيت، ياسا

 و تَيكــةاَلو ئــةم ئــةوة بــؤ هةوَلــدان بَيطانــة، وشــةكانى لــة كردنــى خــاوَين و ثَيشخســتنى زمــان، بــة بايةخــدان

 ئـةو  كتابانـةو  ئـةو  بـةوة   بةضى؟، ر ؤشنبري  وةزارةتى ئةركةكانى لة يةكَيكة ئةمة استةر  هةية، ثَيكةاَلوية 

 ئـةوة   دةدةنـة  طـرن   بايـةخَيكى  فعلةن كة بدةن ثيشامنان بدةن هةوَل ئةوان دةكران، باَلو كة كراوانة  باَلو

 واتـا  ،%122 لةطةَليمـة  مـن  وةئة بَيت، تر دةوَلةمةند كورد  زمانى بَيت، ثَيك و ر َيك دةقَيكى كورد  دةقى كة

 تايبـة   دةكرَيـت،  بـاس  جـار  هةنـدَيك  كة مةوزوعة، ئةو دووةمى ال  اليةك، ئةمة نووس، بوار  ثَيشخستنى

 سياســةتى لةبــةر ناوضــةكة، كــةلتوور  لةبــةر ،(ثؤلؤتيــك) لةبــةر كــورد نةتــةوة  بةداخــةوة كــة مةنديَيكــة

 كـة  لَيكـردووة،  وا  ئـاوة،  هةموو ئةو درَيذةو طةلية هةموو ئةو وجود  لةبةر دةوروبةرمان، ئيمثراتؤريةكاني

 هةندَيك و، هةبَيت وجوديان زاراوةكان جوطرافيا، لةبةر هاوبةش بازار   نةبوونى و، كورد  دةوَلةتى نةبووني

 بـة  ئَيمـة  بةشـةرَيكة،  هـةر  سروشـتى  مـافَيكى  زاراوانـة،  ئـةم  بـةكارهَينانى  كـةوتة،  دوور لةيـةكرت  تؤزَيك جار

 خَيـرة  بهَينَيـت،  بـةكار  خـؤ   زمـانى  تر، خةَلكى و عةرة  هةتا و، ئاشوور  توركمان، دةدةين، ر َيطة ازيةوةشان

 دةكةن شاناز  زمان هةندَيك كرد، باسيان برا و خوشك زؤر كةين، دةوَلةمةند زاراوةكانين هةوَلنةدةين ئَيمة

 لـة  خـوارةوة،  لةخوَينـدنى  بـةكارهَينانى  يـة بؤ مةوزوعـة،  ئـةم  بابـةتى  سـَييةم  زيـادة،  زاراوةكانيـان  كـة  بـةوة  

 كـة  طـرن   سـَييةمى  اليـةنى  ئةركَيكـة،  بـةَلكو  ثَيويستة، نةبةس مناَل كردنى ثةروةردة لة ر اديؤ، و تةلةفزيؤن

 دةكةمـةوة،  تكـرار  جـار  زؤر لَيـرة  مـن  ئـةزيز  برايـانى  و خوشـك  يـةكطرتوو،  ستانداردو وشة  كراوة، باس زؤر

 ثر ؤسـة   ،(ئيثنـوجينيس ) ثر ؤسـة   دةَلَين ثَيى هةية، مَيذوو  ثرؤسةيةكة ؤلؤجيا،ئةنسؤث لة سؤفيَيَلجستم،

 لـة  حزبيـةوة،  ر وو  لة وة سياسيةوة، ر وو  لة نةتةوة نةتةوة، بؤ كانة(ئيثنيه) تَيثةر بوونى ،(ئيثنوجينيس)

 يـةوة، (نثروبولـوجي ا) ر وو  لـة  نةتـةوة  هـةبَيت،  تـر   مةعنايـةكى  سياسيةوة ر وو  لة هةتا تارخييةوة، ر وو 

 بـةاَلم  نةتـةوة،  سـةرةكيةكانى  هـةرة  تومخـة  لـة  يةكَيكـة  ثَيناسـانة،  ئـةو  هـةموو  لة زمان هةية، تر  مانايةكى
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 نيــة، نةتــةوة هندســتان بَلَيــى نــاتوانى قــة  جيـاوازة،  زمانــةكانى ضــونكة نةتةوةنيــة، ئــةمريكا بَلَيــى نـاتوانى 

 لـة  خـةَلكَيكن  كـة  ئـةَلمانى،  مةدرةسـة   مةعنا  لة بَيجطة وةرطرتووة، تر  مةعنايةكى ئيمر ؤ نةتةوةنةيشن،

 زاراوةكـانى  لـة  هةيـة،  تايبةيةنـديان  يـةك  كـورد ،  زمـانى  زاراوةكـانى  بةداخـةوة  زمـانن،  لةيـةك  ر ةطـن،  يةك

 نةمسـايى،  لةهجـةكانى  لة هةية شارةزايى ضونكة بيت، من لةطةَل ر ا  ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز كة ئةَلمانين

 لـة  شـظابيةك  بكـةن،  قسـة  ئةطـةر  تَيناطـةن  تـر  ئـةو   خـةَلكى  لـة  وياليةتةنـة،  ئـةم  خـةَلكى  كـة  نمليـؤ  حةو 

 سـتاندارديان  زمـانَيكى  بـةاَلم  تَيناطةن، يةكرت لة خؤ  زمانى بة بكةن قسة بروسيةك طةَل لة ئةطةر شتؤطار ،

 ئةوة هةية، ستاندارديان كىزمانَي تَيناطةن، لةيةكرت  بكا  قسة بةسراويةك لةطةَل ئةطةر جةزائرييةك هةية،

 ئيشـكاليةتى  بـةاَلم  دةبَيـت،  فوسـحة  زمـانى  كـة  دةبَيـت،  زمـانَيكى  دَيـت  ر ؤذَيك كورد نةتةوة  ر استة، هةموو 

 لـة  هـةورامى،  لـة  هاوبةشة، هةية شت ضونكة هةموو ، ناَلَيم من كورد ، زمانى سةرةكيةكة  لةهجة هةردوو

 سـيفا ،  هـةموو  لـة  ثاشـوةند  واتـا  مَيـر  و ذن هةيـة،  مَيـر  و ذن زازاكـى  ةل بادينى، دةَلَين ثَيى سةروو، كرماجنى

 بَيـت،  يـةكطر  زمانةكـة  ضؤن نازامن من نية، شتة ئةو بابان لةهجة  لة بة، مةفعول و فاعل هةموو لة ثاشوةند

 نامـةو َ  كـرد،  باسـيان  جةمةعـة   ثر ؤسـةيةكة  ئةمـة  البدة ، دةبى يان بكة ، داخل مَيرةكة و ذن دةبَيت يان

 لة جار هةندَيك كة هةواَلنة  ئةو بدةين هةوَل دةكة ، دروست ئيشكاليةتَيك بؤخؤ  تؤ ئةمة بكةم، ئةوة من

 يةكرت لة بادينى و سؤرانى نية، بادينين كة ضية نازامن بةناو لةهجةيةكى بة كة هةية، ئَيمة تةلةفزيؤنةكانى

 وةزارةتـى  ئـةركى  بؤية كرد، داخلمان ثريؤز و لةكطة هَيذاو ئَيمة بكةين، حمارةبة  دةبَيت ئةمة دةكةن، دوور

 بـدا   هـةولَ  ئـةو   بؤ بكا ، دةوَلةمةند كورد  زمانى ئةوة  بؤ هاوكاربيت كة دَيت، لةوَيوة ر ةنطة ر ؤشنبري 

 دَيمـة  ئينجـا  دةبَيـت،  ياسـايةك  داخيلـي  وشـةيةكة  يـةكطرتوو  زمانى ثر ؤسة  بكا ، يةكرت  نَيزيكى زاراوةكان

 ر ؤشـنبري   وةزارةتـى  ئـةركى  ويـان  ئةطةر ئةجووَلَين،، ض ياسا لة ئَيمة مناقةشةيةمان، ئةم دووةمى سةبةبى

 ئيجرائـى  قـوةتى  دةبَيـت  يـان  هـةبَيت،  دةبَيـت  يـان  ياسـا  بكـا ،  موةحـةد  يـةكطرتوو   زمانَيكى كة كوردستانة،

 سـبةينَى،  ثةرلـةمان  وةكـو  مـن  بكـةم  بـري  دةبَيت ياسايةك، ناو خبةمة دةقَيك من دةكةم بري كةمن واتا هةبَيت،

 ئةمة ئةتوانَيت كَيية بزامن ئةمةوَ  نةكراوة، تةنفيز يان كراوة تةنفيز دةقة ئةم ئايا دةكةم، موتابةعة ئةضم

 هةموومانـة،  ئـةركى  تـر،  جـارَيكى  بابةتةكة دةكةم تةسةور  من بؤية دةزامن، موقةسةر  بة من بكا ؟ تةنفيز

 .سوثاس ئةوها، وةكو ياسايةكى لة هةية جَيطا  وةنة ؤشنبرييةر  وةزارةتى توانا  نةلة قة  بةاَلم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة هةية، موداخةلةيةكى ئةرسةالن.د كاك
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ئةرسةالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 دةَلـَين  دةكـةن،  زمـان  ثَيناسـة   كـة  زمـان  ارةزايانىشـ  طرنطة، مةسةلةيةكى مةسةلةية، ئةم هةقيقة  لة خؤ 

ــان ــرنطرتين زمـ ــانة  طـ ــة، نيشـ ــةاَلم نةتةوةييـ ــانى بـ ــةكطرتوو، زمـ ــة يـ ــى بـ ــةرثَيى قرارَيكـ ــت، سـ ــةو نابَيـ  ئـ

 قـوةتَيكى  يـان  بـووة،  ثشـت  لة طةورة  ئيقتيلاد  قوةتَيكى يا بوون، دروست دونيا لة كة زمانةيةكطرتووانة 
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 لةثشـت  سياسـى  طةورة  قوةتَيكى يان بووة، ثشت لة طةورة  ئةدةبى قوةتَيكى يا بووة، ثشت لة طةورة  دينى

 ثؤشك،، لةهجة  نووسينى ثؤشك،، ثريؤزة، قورئانى قوةتى عةرةبى، زمانى فوسحة  زمانى منوونة بؤ بووة،

 يــةك شــوَينا لةيــةك تــةنيا ئينطليزيــة، زمــانى قــوةتى شةكســثري، نووســينى لةهجــة  روســية، زمــانى قــوةتى

 هي  دونيادا سةرانسة  لة ئةطينا نةروجية، ئةوين دةكا ، قسة و دةنووسَيت زمان شَيوة دوو بة كة ميللةتَيك

 زمــانى وة بنووســَيت، ثَيــى هةيــة فوســحة زمــانَيكى خبوَينَيتــةوة، و بنووســَيت زمــان شــَيوة دوو نيــة زمانَيــك

 دةيكـةم،  كـة  بَيـت  لةسـةر  حيسـابى  زؤر قسـةية  ئـةو  مومكنـة  مةترسـيةك،  هةقيقة  لة خؤ  هةية، حمةلين

 زمانةيـة،  شَيوة ئةو كورد، سةر دَيتة كة مةترسيةكان لة يةكَى تةئرخييةوة، ئاينى تةئرخيى ر وو  لة مومكينة

 خـوارووة،  كرمـاجنى  شـَيوةزمانَيكيان  سةروو، هى كرماجنية زمانَيكيان شَيوة ئَيستا، دةر ؤين زمان شَيوة دوو بة

 خـؤ   تـةبريراتى  زمانـة  شَيوة دوو لةو يةكَى هةر بكةين، تةوحيد زمانة شَيوة دوو وئة بتوان، ضؤن ئَيمة وة

 ر ؤشــنبريين وةزارةتــى فةقــةرةكانى لــة فةقةرةيــةك بيخةينــة وة بــدةين، قــرارين لَيــرة ئَيســتا بــةاَلم هةيــة،

 دروسـت  بعىتـة  شـَيوة   بـة  بَيـت،  دروسـت  تةبيعى شَيوةيةكى بة ئةبَيت زمانة شَيوة ئةو ضونكة نية، عةمةىل

 موتابةعةشى بدةين، ىَل قراريشى ئةطةر كة لةوة  دةكةم، عبدالسالم كاك قسة  تةئيد  من بةر استى، دةبَيت

 ئةطـةر  زمانـة،  شـَيوة  دوو لـةو  يـةكَيك  هـةر  بـؤ  هةيـة  طـةورة  سياسـى  قـوةتَيكى  ضونكة نابَيت، جَيبةجَى بكة 

 وجـود   بـةقوةترتين  خواروو كرماجنى كانين،هةشتا هةتا و حةفتاكان هةتا بكة ، كورد  مةكتةبة  سةير 

 وة ثَيشـةوة،  دَيتـة  قوةتـةوة  بـة  سـةروو  كرمـاجنى  وردة وردة خةريكـة  ئَيستا بةاَلم كورد ، مةكتةبة  لة هةية

 كـة  سياسـية   قوةتـة  ئـةو  تةئريخ، بؤ دةمَينَيتةوة ئةوة ئاسانى، بة ناكا  ضؤَل جَيطا تر ئةو  بؤ يةكَيكيشيان

 لـة  مةسـةلةية  ئـةو  ثَيمـوابىَ  دةكا ، لةسةر  تةحةكوم ئةدةبى قوةتَيكى يان دةكا ، يةمةسةلة بةو تةحةكوم

 .سوثاس زؤر دانية، ئَيمة توانا 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 دوو دةنطدانـدا،  لـةكاتى  بـةر َيز،  سـىَ  ضونكة ستاندارد هةبَيت، ستاندارد بكا ، ديفاع تر بةر َيزَيكى يةك ئَيستا

 قانونةكــة لــة بَيــت وةزارة  ئــةركى هــةبوو، تريــان بؤضــوونَيكى بــةر َيز ســَى بــوون، انداردســت لةطــةَل بــةر َيز

 .عمر كاك كةرةمكة كا ، بؤ بهَيَلينةوة يان دايبنَي،،
 :بهانالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 لـةوة  بـاس  كـرد،  تةسـنيةم  من كة بةشة  ئةو نازامن نةكراوة، لةوة باس ئةوةلةن مةوزوعةوة، ئةم بةنيسبة 

 كةليمـة   تةئكيـد  بـة  هـةتا  كـراوة،  هةوَلدان لة باس ئةوةلةن خبةين، يةك كورد  يةكطرتوو  زمانى نةكراوة،

 فةرميةكانى نووسراوة زاراوةو يةكخستنى بؤ هةوَلدان ثَيشةوة، دَيتة موناقةشةية ئةو زانيم نووسى هةوَلدامن

 كردنةوةيـةكى  بـري  كردنـةوة  بـري  ئةم نية، لةهةجا  البردنى و لةهةجا  توانةوة  لة باس حكومة ، دوائر 

 وا شـتى  خبةينـةوة،  يـةك  شـَيوةزارةكان  لةهجـة،  سـىَ  لةهجـة،  دوو بكـةين،  لـةوة  بـاس  ئَيمة ئةطةر هةَلةية، زؤر

 كـرد،  انباسي عبدالسالم كاك و ئةرسةالن .د كاك بةر َيز جةنابيان منوونانة  ئةو واَلتَيك، هي  لة نية مومك،
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 زمانيـان  يـةك  بـةاَلم  رةمسـ،،  زمـانى  هـةر  هةيـة،  رةمسـى  زمانى 12 لة زياتر هةية وا واَلتى دونيا، واَلتانى لة

 هةيـة  معانايـان  بكـةم،  بةر َيزتان عةرز  من خؤيان، رةمسيةكانى بابةتة و نووسراو بؤ و موخاتةبا  بؤ هةية

 سـالَ  لةيةك مةنهةجى كتَيبى جار سَى هةبووة وا جار  ردوو،ر اب سااَلنى لة بريتانة لة جةنابتان كوردستان، لة

 ئةمـة  خؤمانـة،  ناومـاَلى  باسى ئَيمة بكةم، باسى جورئة  بة لَيرة ئَيستا كة طرفتة ئةو لةبةر كراوةتةوة، ضاث

 بـااَل   جيهـةتَيكى  ئةطـةر  باشـة  نيـة،  وةزارة  ئـةركى  ئةكادمييايـة،  ئـةركى  ئـةَلَين  كـة ؟  هـةتا  دواخستنة ئةو

 هةست نةتةوةية ئةم كة  بدا ، بؤ هةنطاو  بدا ، بؤ هةوَلى نةزانَيت، بةخاوةنى خؤ  مةسةلة لةم اسىئةس

 وا مـن  ئـةوة  لةبـةر  بنـَي،،  ئةساسـى  هـةنطاو   بـةعز َ  بـب،  بكـار  دةسـت  ئةوةيـة  قؤنـاغى  كة  ئةكا ؟ بةمة

 يـةك،  ئـةوة  حكوميةكانة، دةزطا و دام ناو زاراوةكانى يةكخستنةوة  لة باس يةكةم، هةنطاو  ئةوةلةن، دةزامن

 خوَيندن، ثر ؤطرامى و مةنهةجى بابةتى حكومة ، رةمسيةكانى نووسراوة رةمسى، موخاتةباتى بؤ دانة هةوَل

 لــة زاراوةيــةك نيــة، لــةوة بــاس قةتعــةن بكــةين، ثــَى دةســت ئــةتوان، لَيــرةوة ســةرةك،، هــةنطاو  ئةمانــة

 دةكـةين،  ىَل ديفـاعى  كةئَيمـة  ئـةوة   بتوَيتـةوة،  تـر  لةهجةيـةكى  لـة  لةهجةيةك يان بتوَيتةوة، تر زاراوةيةكى

 بةشـةكة   ئةكـةم  سـةحبى  مـن  بَيت، ئةوة باسى ئةطةر نية يةكخستنةوة باسى دةكةمةوة، تةئكيد من ئةوةية

ــؤم، ــاس خ ــة ب ــةوَل ل ــة ه ــؤ دان ــتنةوة، ب ــة يةكخس ــةوة ك ــاييةو، زؤر ئ ــو ئاس ــةو وةك ــةموو ئ ــة  ه ــر كةليمات  ت

 لةسـةر  ئـةركَيك  ببَيتـة  ئـةوش  بـا  ئةوة، بؤ هةوَلدان بةوةو، دان طرنطى بةوةو، ئيهتيمام ،وتووة عمومياتَيكمان

 ئـةركى  ئةوة خوبةرايانة، و ئةكادمييا لةطةَل تةنسيق بنَيت، بؤ جد  هةنطاو  ئةوة  بؤ ر ؤشنبري ، وةزارةتى

 .سوثاس زؤر تةبيعية، شتَيكى سةرشانيانةو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 خةاَلس، نية، نيزامين نوقتة  هي  دةنطدانةوة، ئةخرَيتة و وةزير جةنابى كةس ئاخري ةنابت،ج بؤ سوثاس

 .كةرةمكة
 (:وةزير  ر ؤشنبري  و الوان/) كاوة حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــة لـــة ئَيمـــة ــارةيان قانونةكـ ــة كـــردووة ئيشـ ــانى ثةرةثَيـــدانى بـ ــورد ، زمـ ــانى ثةرةثَيـــدانى كـ ــورد  زمـ  كـ

 فـةرمى،  زمانى بؤ ستانداردة زمانى بؤ دان هةوَل هةتا دةطرَيتةوة، اليةنةكان هةموو فرةوانة، دةستةواذةيةكى

 نـاو  ناضـينة  فةرمى، زمانى و ستاندارد زمانى نَيوان لة دةكةن جياواز  ئةكادمييةكان نَيوان لة ئَيستا تةنانة 

 سـةرؤكايةتى  ئاطـادار   بـة  كـورد ،  ئـةكادمييا   لةطـةلَ  ائَيست كردووة، كاريشمان ئَيستا ئَيمة مةسةالنةوة، ئةم

ــتةوةية، كؤنطرةيــةكمان هــةرَيم ــؤ بةدةس ــدانى ب ــورد ، زمــانى ثةرةثَي ــااَلنة ئةمانــةوَيت ك ــةين، س  شــةش بيك

 نابَيـت  كـورد ،  زمـانى  ثةرةثَيدانى بةاَلم ستانداردة، زمانى مةسةلة  ميحوةرةكان لة يةكَيك تياية، ميحوةر 

 بـؤ  كورد  ئايا زانست، زمانى باسى دةكةين، ثةروةردة زمانى باسى ستاندارد، زمانى بة بةس نبكةي ىلئيختيزا

 كـة  ئـةوة   بؤيـة  دةكـةين،  سـتانداردين  زمـانى  باسى دةكةين، كورد  ر َيزمانى باسى بةكاردَيت، زانست زمانى

 .جوزئياتةوة اون نةضينة دةطرَيتةوة، ئةمانة هةموو كورد  زمانى ثةرةثَيدانى هاتووة، بةطشتطري 
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ثَييـان  كـة  بةر َيزانـة   ئـةو  بـوون،  وازح رايـةكان  بـةر َيز،  ئَيـوة   طشت بؤ سوثاس زؤر جةنابت، بؤ سوثاس زؤر

 وة و ، خؤيـان  رةئى كرد، ديفاعيان ستاندارد، زمانى دابندرَيت، ياساية ثر ؤذة لةم و بكرَيت ىَل باسى بوو، باش

 ئةوةيـة  لةطـةلَ  كـىَ  ئَيسـتا  بكرَيت، كار لةسةر  و تر مةجاىل بؤ بهَيَلدرَيت بوو، باش ثَييان كة ةشبةر َيزان ئةو

    سـوثاس،  بكاتـةوة؟،  بـةرز  دةسـتى  تكايـة  بكرَيـت،  بـؤ  كـار   و دابنـدرَيت  سـتاندارد  زمانى ياساية ثر ؤذة لةم كة

ــةر َيز 22 ــة، ب ــَى لةطةَلداي ــة ك ــة لةطةَلداني ــتى تكاي ــةرز دةس ــةو ب ــوثاس، زؤر ة؟،بكات ــة س ــة  ب ــ  زؤرين  دةن

 ياسـاية  ثـر ؤذة  لـةم  و بـدرَيت  سـينةما  بـة  طرنطـى  سينةما، هةبوو، تر ثَيشنيارَيكى نةكرا، ثةسةند ثَيشنيارةكة

 .كةرةمكة نيزامية دابندرَيت،
 (:نورةديين)بةر َيز  عمر محد ام، خدر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كرد ئةوةمان باسى ثةرلةمانَيك ئةندام ضةند ئَيمة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ئـاخر  هـةتا  لَيهـا   وا  مـادام  دَيـت،  هةموو  ئةمةية، نؤرة  ئَيستا جةنابيشت، ئةوة  سةر دَيمة ئَيستا بةر َيز

 .كةرةمكة سةر ، دَيينة كردبَيتى، كةس دوو ثَيشنيار،
 

 :بةر َيز سؤزان شةها  نور 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 نـاو  ناخرَيتـة  ئـةطينا  بكـا ،  ىَل ثشـتيوانى  هةسـتَيت  كـةس  دوو دةبَيـت  كرا، ثَيشنيارَيك ئةطةر وابووة، هةردةم

 وة كـردووة،  باسـى  كـةس  يـةك  كـرد،  باسـت  ئَيستا جةنابت كة ئةوة  سينةما، مةوزوعى دةنطدانةوة، ثرؤسة 

 ئـةوة  لةسـةر  ئيشـراط  ،بَلَي ئةتوانن بةس ئةمان تايبةتةوة، كةرتى بوار  ضؤتة سينةماكان ئَيستا ئةوة دوا 

 .بكةن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 هـةقى  كـردووة،  تـةبويبم  دانيشـتوومة،  منـة،  ال  ناوةكانيـان  كةسـة،  سـىَ  كةس، دوو نةبوو، كةس يةك بةر َيز،

 .وةزير جةنابى ، كةرةمكة خؤيانة،
 (:وةزير  ر ؤشنبري  و الوان/) كاوة حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةرمانى ئةمــة مــةعلوماتى، وقتةيــةكىن ــارة وةزار  ف ــة، 665 ذم ــاَل، 15 لــة بريتيــة ،31/5/2212 لــة ـ  خ

 :هةية سينةماوة بوار  ر َيكخستنى بة ثةيوةند 
 .كردنيان مناين هَينراون، بةرهةم كة فليمانة  و بة بايةخدان /يةكةم
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 يـةكال  سـينةمايى،  هةفتـة   سـازدانى  بـة  بايةخـدان  سـينةما،  كردنى ثشتطري  بؤ سةرمايةداران هاندانى /دوو

 سـينةمايى  خـوىل  كردنـةوة   بة بايةخدان تايبة ، كةرتى بة بايةخدان هةَلثةسَيردراوةكان، فليمة كردنةوة 

 ئاسـتى  لةسـةر  بكرَيـت  سـينةمايى  فيسـتيظاَلى  سـااَلنة  دجييتاَل، بة فيلم هَينانى بةرهةم كادير، ثَيطةياندنى بؤ

 ئامـادة  فيسـتظاَلةكان،  لـة  فيليمـةكان  كردنـى  بةشـدار   و ر َيكخسـ   دةوَلة ، طشتى مافى ثاراستنى كوردستان،

 بـوارة،  ئـةم  بـؤ  بكا  خؤ  ثؤستةكة  ئيستيغالىل كةسَيك هةر كة نةدرَيت ر َيطة منوونةيى، طرَيبةستى كردنى

 بـة  سـينةما،  بـة  سـةبارة   سياسةيانة ئةمة دةكرَيت، خةري سينةما بوار  لة كة بودجةية  ئةو ر اطةياندنى

 .برادةرانيشداية دةستى لةبةر كردؤتةوة، باَلومان وةزار  فةرمانَيكى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

واالهتمام باملكتبات العامـة، والنشـالات املتعلقـة رجـاالت ثقافـة      ) دةَلَيت شةشةم خاَلى لة ديارة بةر َيزان بةَلَى،
لةبةر ئةوة ئةو دوو بةر َيزة  كـة ئـةو ثَيشـنيارةيان    ، (وسيقىالطفل والفنون التشكيلية والسينما واملسرح وامل

كردبوو، ئةوا وارديان كردووة خاَلةكةيان، ثَيشنيارَيكى تر، بايةخدان بة ناسنامة  نيشتيمانى، بايةخدان بة 
 كـةس  دوو ئَيسـتا  كـردووة،  ىَل ثشـتيوانى  بـةر َيزَيك  ضـةند  كـة  ثَيشـنيارةش  ئةم بؤ دةرةوة، لة كورد  ر ةوةند 

 .نورةدينى عمر كاك كةرةمكة هةبوو، خمالف رةئى ئةطةر ئةوة  دووانين بكا ، ىَل ديفاعى هةَلبستَيت
 
 

 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد ام، خدر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 خبرَيتـة  ئينتيمـا،  كردنـى  بـةهَيز  هـةروةها  ناسـنامة،  ثرسـى  بة بايةخدان كة كردبوو ئةوةمان ثَيشنيار  ئَيمة

 ثرسـى  لةسـةر  قسـةكردن  بوونـداين،  جيهـانى  بـة  لةسـةردةمى  ئَيسـتا،  كـة  ئـةوة   بةهؤ  ئةمةش شنيارةوة،ثَي

 بؤمنوونـة،  طرنطة، زؤر زؤر كارَيكى ئَيستادا، لة كةلتورةكان بوونى ئاوَيتة لةطةَل، ثةيوةند  هةروةها ناسنامة،

 زؤر ثرسـَيكة  ناسـنامة،  ثرسـى  ةمريكا،ئـ  يـةكطرتووةكانى  واَلتـة  لـة  ئَيسـتا  ثرسـة،  ئـةم  كوردسـتان  هـةرَيمى  لة

 ئيشكاليةتة ئةم ر ووبةر وو  ئايندةدا، لة ئَيستاو لة كوردستاندا، هةرَيمى لة ئَيمة دةكةن، لةسةر كار  بةجد 

 كوردسـتانى  هةويـة   هةويـة،  ر ةطـةزةكانى  و تـوخم  هةيـة،  كوردسـتانيةوة  هةويـة   بـة  ثةيوةنـد   كة دةب،،

 بــؤ ئينتيمــا دةتــوان، ضـؤن  بوذَينينــةوة؟ بيــان دةتـوان،  ضــؤن بــدةين؟ َىثــ بايـةخى  دةتــوان، ضــؤن ضـ،؟، 

 نـاوخؤ  لةسةرئاسـتى  والوان، طـةنج  كـوردو  ر ةوةنـد   ال  تايبـةتى،  بـة  خؤمان واَلتى كةلتوور  بؤ و نيشتيمان

 ر وويةكـةوة  هـةموو  لـة  بـوون  جيهـانى  بـة  اليةكـةوة،  ثرسـةلة  ئةم ضونكة بةهَيزبكةين؟ دةرةوة ئاستى لةسةر

 عةولةمةوبةجيهانى ر ةنطة ، هةويةوئينتيمادا ثرسى بةَلكولة نية، باشى شوَينةوار  نيةو، باش دياردة  تةنها

 ر ؤشـنبريية،  وةزارةتـى  ئـةركى  تـةنها  نـاَلَي،  ئَيمـة  بؤية بهَينَيت، خؤ  لةطةَل خراث كاريطةر  هةندَيك بوون،

 بايةخـدان  دةكرَيـت  ر ؤشـنبري ،  وةزارةتـى  ةركـةكانى ئ لـة  يـةكَيك  بةاَلم طةورةية، زؤر ثرسَيكى ئةمة بَيطومان

 .سوثاس زؤر ئينتيما، بةهَيزكردنى و ناسنامةو ر ةطةزةكانى و توخم بووذاندنةوة  ناسنامةو ثرسى، بة بَيت
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 :بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان
 هاتووة، ش 15 لة هاتووة، سَييةمين خاَلى لة هاتووة، كردووة ئامادةيان لَيذنةكان كة ثَيشنيارة  لةو بةر َيزان

يةعنى ئـةوة  ، (تطوير العالقات الثقافية والرياضية والنشالات الشبابية مع كوردستانيي دول اجلوار والعامل)
دةطرَيتةوة ئةوة  جةنابت، ئةوانة بوون كة بـؤ دةنطـدان ال  مـن، نـازامن شـتَيكى تـر مـاوة، ئَيمـة لةسـةر           

 .دةرباز بووبَيت،، كةرةمكة طةشة خان
 :طةشة دارا جاللبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئَيمة سَى كةس ديفاعمان لةوة كرد كة يةكسانى جةندةر  النةبرَيت لة خاَلى نؤيةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نووسيويانة، بةاَلم وةكو كاك دكتؤر صباح ثَيشـنيار  كـرد، وةكـو ليذنـةكان، هـةروةكو خـؤ  مايـةوة، بـةس         

ك بةر َيز لَيى دةترسَى، لةبةر ئةوة الدراوة، بةسةرضاو، طةشةخان هةَلسـة ديفـاعى ىَل   ناوةكة  ضونكة هةندَي
 .بكة، جةندةر دةخةينة دةنطدانةوة

 
 
 

 :بةر َيز طةشة دارا جالل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةوة و ثشــتيوانى قســةكة  كــاك د   ــاعى   . مــن دوثــاتى دةكةم ــةنها نــةوعى ئيجتيم ــة ئــةوة ت كــاوة دةكــةم، ك
تةوةو، يةكسانى جةندةر  واتا يةكسانى لـة مـاط و ئـةرك و بةرثرسـياريةتةكان و ر ةخسـاندنى هـةىل       دةطرَي

 .وةك يةك، وة موستةلةحَيكى عالةميةو ئاسار  خؤ  ئةبَيت، بؤية بةكارَيكى باشى دةزامن، زؤر سوثاس
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ا سعيد سؤفى كةرةمكةبةر َيزَيكى تر ديفاعى ىَل دةكا  كة يَينَيتةوة، دان
 :دانا سعيد صؤفى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةك ئاماذةمان ثَيدا ثَيشرتين، بةر استى يةعنى لة زؤر ياسا  واَلتانى تردا، وشة  جةنـدةر هـاتووة، يـاخود    

رتــة يةكســانى جةنــدةر، وةك جــةنابى وةزيــرين ئيشــارةتى ثَييــدا، يــةعنى ئــةوة  كــة بــاس كــراوة لــة ر اثؤ
موشتةرةكةكة هاتووة، بةر استى باس لة جةندةر ناكا ، باس لة ر ةطةز  بايةلؤجى دةكـا ، هَيشـتا جةنـدةر    
بة مانا  ر ةطةز  كؤمةاَليةتية كة جياواز  لة نَيوان نَيرو مَيدا دادةنرَيت، بةاَلم ئةوة  كة لـة ر اثؤرتةكـةدا   

ما  بايـةلؤجى، يـةعنى بؤيـة هـةمان شـت نيـة       هاتووة، هَيشـتا بـة مانـا  ئةوةيـة كـة جيـاواز  لةسـةر بنـة        
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بةر استى، لة هةمان كاتيشدا، كاتَيك كة لة ياساكانى واَلتانى تردان هاتبَيت، بؤ ئَيمة لَيى برتسـَي،؟ ثَيموايـة   
 .ترسَيكى زؤر ر ةوا نية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
، لـةناو قـةوس بـوون يةكسـانية، كــَى     مةبةسـتت ئةوةيـة جةنـدةرة  ئَيمـة فةرقـة لةطـةَل جةنــدةر  خـةَلك       

 .مةخالفيةتى كاك عمر، كةرةمكة
 :بهانالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان ئةم مةوزوعة  جةندةرةر لة سةرةتا  دةورةشةوة، لةكاتى ناونانى ليذنةكانا، هةر ورووذَيندراوة و 

ط و وازح قسة بكـةين، لةسـةر مـةوزوعى جةنـدةر، جةنـدةر لـةو       قسةمشان لةسةر  كرد، ئَيمة تؤزَيك شةفا
الوة ئَيمة باسى رةسةنايةتى، ئةساَلة  وشناس و ثَيناسة  خؤمان دةكةين، لةوالوة ثةنا دةبةين، جـا ئةطـةر   
جةندةر يةعنى يةكسانى، ئـةوة يةكسـانى، ض ثَيويسـتمان بـة جةنـدةرة، مةوزوعةكـة بـةو سـادةييةش نيـة،          

ن هةية لةسةر ئةو باسة، من بؤخؤم بةشَيك لـة ئيختيساسـةكةم لـة بةشـى ئيهتيمـام بـةو       ئَيمةش ديراسايا
مةوزوعة داوة، بة زانياريةوة ئةم شتانةتان بؤ عةرز دةكةم، وشة  جةندةر، جةندةر خةلفيةيةكى سةقافى 

ى و نةريتة كةلتور  هةية، ثةيوةند  بة واقعى كؤمةَلطا  ئةوروثاوة هةية، بة وازحرت باسى كاريطةر  ئاين
كؤمةاَليةتيةكان دةكا ، لةسةر ئةو جياوازية  كة لةنَيوان ذن وثياودا هةية، ئةم مةوزوعة لة كؤنطرَيسـيدا  
ئــةو خوشــك و برايانــة  كــة ئيختيساســيان هةيــة ر ةنطــة باشــرت دةزانــن، لــةكؤنطرة  ضــ، و بــةعزَ  لــةو    

دةكـةم، لـة واَلتـى ئةمـةريكا، كـة لـة زؤر       كؤنطرانة، تةئكيديان لةسةر كردؤتةوة، من يةك منوونةتان عـةرز  
مةجالدا بة ثَيشةن  دةزاندرَيت، تةحةفوز  لةسـةر جةنـدةر هةيـةو، لـة ئيتيفاقيـةي كؤنطرَيسـيدا ئـةوة         
ئيمزا نةكردووة، لةبةر ئةوة  كة لةسةر ئةم مةوزوعة سةرجنى هةية، كة بة نةريتى كؤمـةَلطاكانى خؤيـان   

ان باسى تةنها طةالنى ئيسالمى نية، لةو ديدةوة سةير  نةكةين، باس لة ناخوا ، جؤرَ  لة واَلتة ئاسياييةك
دذايةتى لةطةَل ئايين ئيسالمدا بَى، دذايـةتى لةطـةَل ئةسـلئى ئـاين هةيـة، وةكـو ئاينـة ئامسانيـةكان، يـةعنى          

ة خةلفيةكة  ئةوان ئةوةية، ئَيمة ر ةنطة بة سةحتيةتةكة  وةر  بطرين، بة بةرائةتةكـة  وةر  بطـرين، بـ   
ديوة ئيجابيةكة  وةر  بطرين، كة باس لة يةكسانى ر ةطـةز دةكـا ، بـةاَلم مَيذوويـةكى هةيـة جةنـدةر، كـة        

بؤ دانا، هةر لةبـةر ئةوةشـة تـةواو  ئـةكادمييا     ( جةندةر)لةم سةدة هاوضةرخة تةعبريةكةيان لة كةليمة  
وةزيـرين خوَينديـةوة، ئـةوة تـةنها     عةرةبةكان تا ئَيستا بؤيان تةعريف ناكرَيت، وة ئةو تةعريفة  بـةر َيز  

ئيتيحاد  ئةوروثى ر ةنطة ئيعتيماد  خستبَيتة سـةر، تـا ئَيسـتا لـة هـي  قاموسـَيكى عالـةمى موتـةفق نـ،          
، من منوونةيةكتان عـةرز دةكـةم، كـة واَلتـانى دةورو بـةرمان كـة       (جةندةر)لةسةر تةئكيد كردنى كةليمة  

يمةية بووة، واَلتة عةرةبيـةكان زؤربـةيان ئيمـزاي ئيتيفاقيـان     عرياق يةكَيكة كة تةحةفوز  لةسةر ئةو كةل
نةكردووة، كة باسى جةندةر  تياية، ضونكة لة بونيانى ئةو بؤضوونة ئاينيانة، ئةو نةريتة كؤمةاَليةتيانـة  
ئةدا ، كة ئةحكامى خَيزان و ثةيوةنديـة كؤمةاَليةتيـةكان ديـار  دةكـا ، تـةواو  ر َيكخـراوة ئاسـياييةكان،        
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هند، يابان، جنوبى شةرقى ئاسيا، مـن موتابةعـةم كـردووة ئيمزايـان لةسـةر ئـةوة نـةكردووة، ر ةنطـة          ص،،
بَلَيم تةواويان موبالةغة بَيت، بةاَلم زؤربـة  زؤريـان يـان تةحـةفوزيان هةيـة، يـان لةطةَلـدا نـةبووة، لةبـةر          

كـاتى بـةر َيزتان زؤر بطريَيـت،     ئةوة ئةم مةوزوعة وةكو ناحية  علمـى و واقعـى ر ةنطـة قـوَلرت بضـينة نـاو ،      
ضونكة مةوزوعةكة تؤزَيك ئيختيساسية، منين ئيختيساسـةكةم لةمـةدا نيـة بةتايبـةتى بَلـَيم لةمـة، وةكـو        
بَلَيى ئيلمامَيكى طشتيم بووة بة مةوزوعةكة، كة بةكورتيةكة  بة كؤمةَلطا  ئَيمة ناخوا ، زؤر زؤر شتَيكى 

ت، تةسـائوالتَيكى زؤر دروسـت دةكـا  لةسـةر ئَيمـة، لةسـةر قـةوانينى        ناشريينة لة ناو ياسـاي ئَيمـةدا هـةبيَ   
ئَيمة، وة حاجةمشان ثَيى نةبَى، لةسةر ئةم بةشة  ض حاجةمان بـؤ  هةيـة، ئةطـةر ئَيمـة بـاس لـة داكـؤكى        
مــافى ذنــان دةكــةين، بــا ماددةكــان زيــاد بكــةين، ئــةو ماددانــة  باســى ذنــى تيــا نيــة ئيزافــة  بكــةين، ئــةو   

ة ئةمة ئةضينة ر يز  زياتر  ثَى بدةين، ئايا بةم وشةي كة ئيهتيمام بة ئافرةتانى تيا نية، طرنطىاليةنانة  
ئــةو واَلتانــة  كــة يةكســانى بــؤ ذن و ثيــاو بــة ئيزافــة كردنــى تــةنها وشــةيةك دةســتةبةر دةكــةن، كــة نــة    

ــةتيمان د       ــى كؤمةاَلي ــة واقع ــوا ، نةب ــةريتمان دةخ ــة دا  و ن ــة ب ــوا ، ن ــةلتورمان دةخ ــة  بةك ــوا ، نةب ةخ
دةستةواذة ئاينيةكامنان ئةخوا ، كة ئَيمة زؤربة  قةوانينمان لة ئاينى ئيسالمةوة سةرضاوة  طرتـووة، بـة   
حــوكمى ئــةوة  زؤربــة  خــةَلكى كوردســتان موســوَلمانة، وة هــةروةها بــة ئاينــةكانى تــرين نــاخوا ، بــةو   

ايـة  بـةس كـة كاتَيـك خةلفيةكـة       ئيعتيبارةوة ومت كة بة جةوهـةر  ديـن، ر اسـتة وشـةكة لـة جةوهـةر ن      
ئةخوَينيتةوة، دةوروبةرةكة  لةكوَيوة مونشةئةكة  ثةيدا بووة، ئَيمـة يانـةوَيت و نةمانـةوَيت بـاس لـةوة      
دةكا ، كـة ئـةو بابةتانـة  ثةيوةنـديان بـة كؤمـةَلطا، بـة خَيزانـةكان، بـة ثةيوةنـد  سروشـتى نَيـوان ذن و             

ئةساسـَيكى نـوَ ، غـةير  ئـةو ئةساسـة  كـة بـووة بـة تةقاليـد و          ثياوةوة هةية، دةسـتكار  بكرَيـت لةسـةر    
ئةعراط، لة واَلتانى ئةوروثى، بؤية من ثَيم زيادة ئةو كةليمةية، بة هـةموو بارَيكيـا، لـة ر وو  زانسـتى، لـة      
ر وو  ئاينى، لة ر وو  كؤمةاَليةتى، لة ر وو  حاجةو ثَيداويسـتى، هـي  ثَيويسـتيةكمان بـةو كةليمةيـة نيـة،       

ر كةليمةيةك، هةر دةستةواذةيةك، ديفاع لة ئافرةتان بَيت، لة ذنان بَيـت، باسـى يةكسـانيان بَيـت، باسـى      هة
مةساوا  بَيت، هةرضى بَلَي، شتَيكى سروشتية، ضونكة بـة كـةلتور  خؤمـان دةخـوا ، بـةاَلم هَينـانى ئـةم        

ئافرةتان و ذنـانى كوردسـتان   كةليمةية، غةير  ئةوة دةنطوباسَيك بؤخؤمان دروست دةكةين، هيضَيكين بؤ 
 .سةوز ناكةين، شتَيكى تر  ىَل ناكةوَيتةوة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بة كورد  ضى دَي ، كةرةمكة، نوقتة  نيزامى

 : بةر َيز سؤزان شها  نور 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةجَيم كردووة، ثَيويست ناكا  ئيمزا  ئةمريكا بؤية ئيمزا  نةكردووة، لةبةر ئةوة  وتويةتى من خؤم جَي
 .بكةين، يةعنى مةوزوع تةحةفوز نية ترس بَيت، لةوةوة باس دةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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تكاية نيزامية؟، خوشكى من، دوو كةس قسة  كرد، ثياوَيك و ئافرةتَيـك قسـة  كـرد، باشـة ئةيكةينـة سـَى       
 . ، كةرةمكةكةس، كةسَيكى ترين لة اليةكة  تر ديفاع بكا

 :بةر َيز سؤزان شها  نور 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

باس لة كةلتور دةكرَيت، ئة  ئةو كةلتورة ضةق بةستوةية، ئَيمـة لَيـرة باسـى وشـة ناكـةين، وةكـو وشـة بـؤ         
جوانى ياساي ثَى بر ازَينينةوة، نةقد  دنيا كراوة، لة قمة  هةولَير كة كـراوة، هةرضـى ثيـاو  ئـةو واَلتـة       

رياق كةهةية، كؤبوونةتةوة لةسةر مَيزَيك، ذنَيكى تيا نةبووة، بؤضى ذن لةسياسةتا ئـين ناكـا ، نازانَيـت    ع
قســة بكــا  لــة سياســةتدا، عيالقــة  هةيــة بةســةر ئــةو ئةقليــة  وكــةلتورة  كــة ئَيمــة ئةمانــةوَيت تَيكــى  

ت، ئـةبَى تَيكـى بشـكَين،،    بشكَين،، بة وشة تَيـك دةشـكَيت، بـة فعـل تَيـك دةشـكَيت، بـة ياسـا تَيـك دةشـكيَ          
ضونكة من لةبةر ئـةوة  ذمن، لةبـةر ئـةوة  ر ةطـةز  مـَيم، ثيـاو  بةرامبـةرم ئةطـةر لةمسـتةوا  كـةمرت            
منين بَيت، بةاَلم ئةو ئةفزةَليةتى هةية، ضونكة سوَلتة  بة دةستةوةية، شـتةكة لَيـرةدا ئةوةيـة، مـةوزوع     

دةسـتدانى سـوَلتةية، بؤيـة قبـوَل ناكرَيـت، وشـةيةكى بَيطانـة         سوَلتةية، ئةطينا ئيشَيكى تر نية، مةوزوع لـة 
بَيتة ناو ئةم سيستةمةوة، كة باس لةوة دةكا  من سةير  ر ةطةزةكةم مةكة، سةير  تواناكامن بكة، سةير  
ر ةطةزةكةم مةكة، سةير  ئـةوة بكـة، كـة ضـى ئـةتوامن بكـةم، مافـةكامن ضـية لـةم واَلتـة؟ ئَيمـة بـاس لـةوة              

لةوة ناكةين، قةيضيةكا با وشة  مساوا  و يةكسـانى دابنـدرَيت، قبـوَلى ناكـةين ئَيمـة ئَيسـتا،        دةكةين، باس
ي ئــةم ثةرلةمانــة ذن بَيــت، وة %32  ئــةم ثةرلةمانــةين، ئةطــةر لــة % 32لــةناو ثةرلــةمانا تةقريبــةن لــة 

اوازم لـة تـؤ، لـة    قبوَلى ئةوة بكا  وشةيةك دانةنـدرَيت، تـةعبري لـةو دةكـا  كـة ئةمـة، مـن ر ةطـةزَيكى جيـ         
ر ةطةزيشدا قةيناكا، بةاَلم لةماط و ئةركدا وةكو تؤ وام، قبوَلى بكةن، ئةوة ئةوسا هةقة ئةو ذنانـة هةويـة    

 .خؤيان بطؤر ن، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شاهؤ كةرةمكة
 :شاهؤ سعيد فتح اهلل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نةوةيــةكى ثَيشــوتردا، لــة فةســَلى تةشــريعى يةكــةمى ثةرلــةمان، هــةمان مناقةشــة كــرا،    وابــزامن لــة كؤبوو

سةبارة  بة وشة  جةندةر، بةر استى من لةو بر وايةدام، نابَيت ئةمة بكةين بة كَيشةيةكى طـةورة، ضـونكة   
ن لةطــةَل ئايــا ئَيمــة كَيشــةمان لةطــةَل وشــةدا هةيــة؟، يــاخود كَيشــةمان لةطــةَل مانــا هةيــة؟، ئايــا كَيشــةما     

زمانــةوانى جةنــدةردا هةيــة؟، يــاخود كَيشــةمان لةطــةَل مانــا  زاراوةيــى جةنــدةر هةيــة، مــن وةكــو ئةنــدام  
ثةرلةمانَيك ثَيموايـة لـةناو هـؤَلى ثةرلـةمان هـي  وشـةيةك حـةرام نيـة، هـةموو وشـةيةك ئـةبَى بـووترَ ،             

لــةناو ثةرلــةمان بــةكاربَين، ئَيمــة وةنــابَى ليســتَى هــةبَى، ليســتى تابؤكــان، ليســتى ئــةو وشــانة  كــة نابَيــت  
وشـة   نوَينةرانى ميللةت،، وة بؤمان هةية باس لة هةموو شـتَيك بكـةين، كةواتـة كَيشـةكة نابَيـت هةنـدَيك      
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اس لـةو بكـةين، كـة لـة     وشة حةاَلَل بكةين، وة لـةو بر وايـةم كـة ئَيمـة ئَيسـتا بـ      خبةينة دةرةوة، وة هةندَيك 
ك وشة حـةرام كـةين، لـة كـاتَيكى تـردا بـة مانـا  موقةدةسـى سياسـيةوة          قةدةسى دينيةوة هةندَير َيطة  مو

ووشة  تر حةرام دةكةين، من دذ  هـةردوو جؤرةكـةم لـة داتاشـينى جـؤرَ  لـة تـةحريم، بةتايبـةتى قسـة          
كردن، لةحدود  ئةدة  و لة حدود  لياقة، بؤمان هةية باشى هـةموو وشـةيةك بةكـةين، بـةو ثَييـة  مـن       

ئةدةبدا هةية باس لة وشة  جةندةر بكةم، وشة  جةندةر لـة زمانـة ئةوروثيةكانـةوة     ثسثؤر يم لة زمان و
بـؤ جنسـى   ( ذانـر ) وةرطرياوة، بة مانا  ر ةطةز دَيت، بة مانا  جنس دَيت، وة لة ر ةخنة  ئةدةبيدا ووشـة   

ن شـَيوة بـؤ جيـا    ، ضريؤك ذانرَيكـة، ر ؤمـان ذانرَيكـة، بـة هـةما     (ذانرَيكة)ئةدةبى بةكاردَيت، بؤ منوونة، شعر
كردنةوة  شوناسى ثيـاو، لـة شوناسـى ذن، زؤرجـار وشـة  ر ةطـةز دادةنرَيـت، هةنـدَيك جـار وشـة  سـَيكس            
دادةنرَيــت، بــةاَلم بــؤ ئَيســتا وشــة  جةنــدةر دادةنرَيــت، لةبــةر ئــةوة  ديراســةكانى جةنــدةر ناســى، تــةنها   

يشى ثَى دةبةخشن، واتا جياواز  نَيـوان ذن  مانايةكى بايةلؤجى نابةخشن بة ذن، بةَلكو مانايةكى كؤمةاَليةت
ــةزرة           ــة  ن ــةو ماناي ــة، ب ــةكى كؤمةاَليةتيش ــةَلكو جياوازي ــة، ب ــةلؤجى ني ــةكى باي ــةنها جياوازي ــاو، ت و ثي
كؤمةاَليةتى بؤ سةر ذن، لة كؤمةَلطايةكا جيـاوازة لةنـةزرة  كؤمةاَليـةتى لـة كؤمةَلكايـةتى تـردا، بؤمنوونـة        

ديدَ  هةية بؤ ذن، لة كؤمةَلطا  ثيشةسازي ديدَيكى ترهةيـة، وة لـةوة بر وايـةدام    لةكؤمةَلطايةكى كشتوكاَليا 
ئةمة كَيشة  لةطةَل دينيشا نية، ضونكة ئةطةر ئَيمة بطةر َيينةوة بؤسةردةمى جاهلى، لةسةر دةمـى جـاهلى   

ن وةكـو  ديد  كؤمةاَليةتى، موجتةمةعى جاهلى بؤ ذن، ديدَيكى دونـى بـوو، ديـدَيكى تـةحر  بـوو، واتـا ذنـ       
كاهينَيكى بضووك تةماشا دةكرا، ئةمة ديدَيكى بايةلؤجى نةبوو، بةَلكو ئةمة ديدَيكى كؤمةاَليـةتى بـوو، كـة    
ئيسالم ها  شؤر شَيكى كؤمةاَليةتى كرد بةسةر ئةم ديدةدا، واتا ديـدَيكى كؤمةاَليـةتى تـر  خسـتة جَيطـة       

ذن لة ئةفغانستان، ذن لة توركيا، ذن لةئـةوروثا،  ئةو ديدة كؤمةاَليةتية، بةم ماناية ذن لةسةردةمى جاهلى، 
لةر وو  بايةلؤجيةوة يةك شتة، بةاَلم لة ر وو  كؤمةاَليةتيةوة ماناكانيـان دةطؤر َيـت، كةواتـة لـةو  بر وايـةم      

، وة ئـةوانى تـرين   ئةو كةسانة  كة دذ  ئةم وشةيةن، هَيندة حةساسيةتتان بةرامبةر ئةم وشةية هـةبَيت 
ةتةوة باسـى ئـةم وشـةية نةكـةن، مـةري نيـة هـةموو وشـةيةك، وشـةيةكى ثـريؤز بَيـت،            يسئةوندة بة حةسا

ــةية           ــةم وش ــةر ئ ــت ئةط ــةعنى وابزانَي ــةكا ، ي ــى ن ــرين تةقديس ــةوة  ت ــا ، ئ ــةحرميى دةك ــة ت ــةوة  ك ئ
بةكارنةها  تةواو، يةعنى دنيا ئاخري بووة، يةعنى با ئةوندة لةسةر مةسائلى زمانةوانى قةسة نةكةين، جا 

ــةر ــؤَلى      بةس ــاو ه ــةكانى ن ــة  مناقةش ــة زؤرب ــةبارة  ب ــة، س ــةكم هةي ــة، مالحةزةي ــَيكم هةي ــن هين احة  م
ــة          ــاككردنةوة  هةَل ــؤَلى ض ــة ه ــووة ب ــةمان، ب ــؤَلى ثةرل ــاو ه ــاتووة ن ــان ىَل ه ــار وام ــة زؤرج ــةمان، ئَيم ثةرل

ؤرجـار لةسـةر   زمانةوانيةكان، بووة بة هؤَلى ر ستة ساز  لة بر  ئةوة  تةشري  بَيـت، بؤيـة مـن ثَيموايـة ز    
 .هةندَ  شت موناقةشة دةكةين، كة زياتر كا  دةطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك شاهؤ، لةطةَل بوو يان دذ بوو؟ مةعلوم نةبوو، يةعنى

 :شاهؤ سعيد فتح اهلل.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةلةمان
نونية، ئايا مةبةستةكة بطةيـةن،؟ طـرن  نيـة بـةض     من لةطةَل ئةوةدام، ئَيمة مةبةستمان ضية لةو بر طة قا

 .زمانَيك ئة  طةيةَين،، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 ثَيشنيارَيك هاتووة، ئةطةر كةرةمكة  بيخوَينيتةوة، بزان، رةئى بةر َيزان ضؤنة لةسةر ئةو ثَيشنيارة؟
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو ثَيشنيارة لةاليةن كاك نةرميان هاتووة، دةَلَى ئةطـةر وشـةكة بكةينـة كـورد ، سـةر زمـانى كـورد ، زؤر        

 .لةكَيشةكة ضارةسةر دةبَيت، ئةو ثَيشنيارةكة  ئةوة، جياواز  كؤمةاَليةتى نَيوان هةردوو ر ةطةز
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة ضوار كةسى تر ر َيطة دةدةين، دوان ئـةوة  لةطـةَل دةبَيـت،     بةر َيزان ديارة ئةم نوقتةية زؤر هةَلدةطرَيت،
 .امحد.دوان ئةو  دذ  دةبَيت، عزمية خان، كاك عبدالسالم بةروار ، زةكية، كةرةمةكة كاك د

 :جنم الدين حسن عظيمةبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيوةيةكى حةساسـية  ئــةم وشــةية  ئةطـةر ئَيمــة بـة شــَيوةيةك تــةعامول لةطـةَل ئــةم وشــةية بكـةين، بــة شــ    
وةربطرين، ئَيمة ثَيمان واية كة باس لـة ثةرةثَيـدانى زمـان و ر ؤشـنبري  دةكـةين، يانـةوَيت و نةمانـةوَيت،        
كؤمــةَلَيك وشــةو موســتةلةح هةيــة عالةميــة، تَيكــةَل بــة زمانــةكان دةبَيــت، وةك بةشــَيك لــة فةرهــةن  و    

بَيت، يانةوَيت ونةمانةوَيت هةندَيك وشـةو موسـتةلةحى عالـةمى    ر ؤشنبري  واَلتةكان كة تَيكةَل بةيةك دة
هةية، كة تَيكةَل بة هةموو نةتةوةكان و زمانى هةموو نةتةوةكان دةبَيت، يـةكَيك لةوانـة ئَيسـتا جةنـدةرة،     
ــك و         ــةر واَلتَي ــة ه ــة ل ــدةر، ك ــري  جةن ــةر تةفس ــةوة س ــةوة ئةكةوَيت ــيرت ئ ــة ئ ــن ثَيمواي ــدةر، م ــة  جةن وش

ض شَيوةيةك تةفسري  بؤ دةكرَيت، من ثَيمواية جةندةر لة هةر واَلتَيك بة شَيوةيةك كة كـاك  نةتةوةيةك بة
امحد وئةوان تةفسري  بؤ دةكةن، ر ةنطة لةال  مـن بـةو شـَيوةية تةفسـري  بـؤ نـةكرَيت، مـن ثَيموايـة لـة          .د

ى دةم و ضاوةكانةوة سـةير   دونيا وا تةفسري بؤ جةندةر دةكرَيت، كة ئةَلَي، يةكسانى رٍِِةطةز ، واتا لة ثشت
عةقَل و مةنتق و توانا  ئينسانةكان دةكرَيت، نةك تةنها لة ر وو  ئةخالقيةوة ئَيمة بر وانينة ئةو وشةيةو 
تةفسري  بؤبكةين، من ثَيمواية ئـةوة لـة ثشـتى دةم و ضـاوةكانةوة، سـةير  ئـةوة ناكـا  ئةمـة ذنـة، ئةمـة           

وانا  كةسةدا دةكرَيت، من ئةم تةفسرية  بـؤ دةكـةم و سوثاسـت    ثياوة، تةعامول لةطةَل عةقَل و مةنتق و ت
 .دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، بةر َيز كاك عبدالسالم فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةشيف، سـينةما، ميوزيـك، وؤرك    ئةطةر مةسةلة ووشة  بَيطانة بَيت، ئَيمة بةس لَيرة ببين،، لةيةك خاَل

شؤث، ئةمانة هةموو  بَيطانةن، واتا مةوزوعةكة لةسةر وشةكة نيـة، مةوزوعةكـة جـارَيكى تـر لةطـةَل ئـةو       
مانا كةلتورية  لة ثشت ئةو وشةيةوةية، لةسةر ئةو ثَيشنيارة من وامزانى قسة دةكةين، بؤيـة ئـةوةل جـار    

كة زؤر جار نَيزيكى ماناكة  بـوو، جةنـدةر مانـا  يةكسـانى      ويستم، جةندةر من تةئيد  كاك شاهؤ دةكةم
ر ةطةز  نادا ، جةندةر لـة ئسـوَلى لـةجَينوج، هةيـة، بـةاَلم جةنـدةر بـة عـةرةبى مانايـةكى جوانيـان بـؤ            
هَيناوة، نوع االجتماعى، واتا جـؤر  كؤمةاَليـةتى، بؤيـة مانـا  نـةدذةو نـة بَيطانةيـةو نةئـةوة، بزةبـت ئـةو           

منـة بـؤ ئـةو كاكـة، لةسـةر ئةساسـى بنـةما  ئـةوة  ئايـا ئـةوة نَيـرة يـان مَييـة، وةسـؤزان خـان                تَير وانينى 
هةندَيك ميساىل هَينا كة ضؤن ئةم زوَلمة، زؤر جار هةيـة مومكةنـة نةزرةيـةكى خـراث بةرامبـةر ثيـاوين،       

نـة زؤر نـةرم و   ن قـاث دةشـكَينن، سـومعةتَيكى خراثيـان بـؤ ئَيمـةش دانـاوة، ذ       ائةها ثياوان عةسةبينة، ثياو
نازامن ضؤنة، جةندةر بةر استى من لةبريمة لةجةلسة  يةكةمين، ئةمة نةمؤدةيةكى سـةيارةية، نةجلَيكـة   
تاكو بطوجنَيت ونةطوجنَيت لةطةَل ئَيمة، ئةمة ناطوجنَيت لةطةَل ئةو كةلتورانة  كـة بـاوك سـاالر  ئةوةنـدة     

ة ئةترســ، ئــةو مةكاناتــة طةورةيــة  ثيــاو ضــوةتة نــاوةوة،  ــةيس هةنــدَيك مــةواقف تةقــديس بوونــة، و 
هةيةتى، بةاَلم ئةو زةعيفةيـة بشـكَيت، بؤيـة وةكـو حـةل وةسـةتَيك، تـاوةكو ئَيمـة مةشـغوىل زمـان نـةب،،            
ئةساس ال  ئَيمة ثرَينسيثة، من داوا دةكةم لة ئةندامى ليذنة  داكؤكى كردن لة مافى ذنان وئافرةتان، زؤر 

ةستَيت لة ليذنة، كة بَلَين با ئةوةنـدة تةمةسـوك بـة وشـة  جةنـدةر نةكـةين،       ر ةنطة لةسةرة من طران ر ابو
كَى دةزانَيت ئَيمة جةندةرمان لةناو ياسايةك هةية، ئةوانة  كة تةرجومة كرابنة زمانى ئةجنـةبى، ئةطـةر   

جَينـدةر،  ئَيمة وشة  جؤر  كؤمةاَليةتيمان بةكارهَينا، كة ئةم ياساية تةرجومة بكرَيتة ئينطليز ، ئةبَيتـة  
، نيـة شـتى وا، تةرجومـة  عـةرةبين كـرا جـؤر  كؤمةاَليـةتى، هـةر نـةوعى          (the social kali)نـاَلَي،  

كؤمةاَليةتى، ئةساس ئَيمة تةشجيعى ئةو نةوعة بري كردنةوةبكةين، ئةوة  تَير وانينة خراثةكة  بةرامبةر 
بةرةئى مـن مـةعنا  ئةوةيـة مـن لةطـةَل       هةر تاكَيك لةسةر ئةساسى ئةوة  نَيرة يان مَيية، قبوَل نةكرَيت،

ئةوةمة، ئةوة  مةبةستة لةوة  ئَيمـة يةكسـانى جةنـدةر  لـةناو ياسـايةكةدا هـةبَيت، هـةبَيت لـةناو ياسـا،          
بةاَلم ئةطةر كَيشةلةطةَل وشـةكةدا بـَي، ئَيمـة لـة بـادينى دةَلـَي، هـةركَى ترسـيا ذ دوسـاوَ ، مـن ئَيسـتا زؤر            

ةندةر ضـية مـةعنا  لـة ر وانطـة  عةكسـى مـن، تَينةطةيشـتم، تـةنها خراثـة،          موشتاق بووم، لةوة  بزامن ج
خراثة، بةاَلم نةمزانى ضية، ئةوة كاك شاهؤ شةرحى كرد، ئـةوة  ئـةوان شـةرحيان كـرد، جـارَيكى تـر مـن        
دوعا دةكةم، داوا دةكةم ئةوة  لةثاش من قسة دةكةن، بؤخؤم ها دا وةكو خؤم شتى فَير ببم، رةجـا دةكـةم   

بَلَين ئَيوة ضؤن لة جةندةر تَيدةطةن، تاوةكو لة هةَلوَيستى ئَيوة ، منين جةندةر تـَى بطـةم، بـة خـودا     ثَيم 
 .ئةطةر تَيطةيشتم ر ةنطة تةئيدتان بكةم، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد كةرةمكة.سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار د
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 :علي امحد ابراهيم.بةر َيز د
 .مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

ــة            ــاردَين،، ل ــة بك ــة ر ؤذان ــان وش ــة دةي ــتى، ب ــة بةراس ــة ني ــةَل وش ــةنها لةط ــةكة ت ــرة كَيش ــة لَي ــن ثَيمواي م
قانونةكانيشمان وشةكان هةن، هي  كَيشةيةكين نية، مادام ئةو وشةية تةعريفَيكى وازحى هةية، مانايةكى 

تى ئـةو بةكارهَينانةيـة كـة لـة     وازح دةدا ، وةكو مامؤستا عمرين ر وونى كـردةوة، ئةمـة مةسـةلة خةلفيـة    
سةرضاوة  ئةو، شوَينةية كة لة ئةساسدا بؤ  بةكار هـاتووة، وة تةحـةفوز  ئـةو واَلتانـة  كـة لةسـةر ئـةم        

 .وشةية هةية، وة لة ئةجنامى ئةو هاتووة، كة ئايا تا ضةند مةحتةواو ناوةر ؤكى ئةو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، شـةرحى بكـة، يف العلـم، بـا تَيبطـةين بـة هةقيقـة ،        ال حيـان   الـدين   كاك دكتؤر، مةسةلَيكى ئـةوة هةيـة،  
يــةعنى ئَيســتا جــةنابت وةكــو مــن و كــاك عمــر، بؤضــوونَيكمان هةيــة، لةطــةَل هةنــدَيك بــةر َيز، هةنــدَيك     
بةر َيزين بؤضوونَيكى تر  هةية، با وازح بَيت لَيرة هةموو نوَينةر  خـةَلكى كوردسـتان،، بـؤ ئـةوة  ئـةو      

 .زانةش ئيعتيبارَيك دابنَين، بؤ ئةو مةترسية  كة ال  يةكَى وةك جةنابت و، وةكو هةندَ  كةسبةر َي
 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيموانية ئَيمة لَيرة بتوان، بَي، بة ثَيناسةيةك، يان مانايةكى ضةمكى ئةم وشـةية، لَيـرة بتـوان، ر وونـى     

كام لةو بةر َيزانة  كة قسةيان كرد، نةيان توانى ضةمكى ئةم وشـةية بـة تـةواو  بـدةن بـة       بكةينةوة، هي 
ئةنــدامانى ثةرلــةمان، كــة ئةمــة ماناكــة  ضــية بةر اســتى، ئةطــةر هةيــة بــا لــة كورديةكــةيا، فــةرموون بــا     

وومان لةطـةَل  ثَيناسةكة  بؤ دابنَي،، ئةطةر مةسةلة داكؤكى كردنة لة مـافى ئـافرة ، بةر اسـتى ئَيمـة هـةم     
ئةوةين كة داكؤكى لة مافى ئافرة  بكةين، ليذنةيـةكمان هةيـة بـؤ داكـؤكى كـردن لـة مـافى ئـافرة ، ئَيمـة          
لةكاتى ثَيكهَينانى وةزارةتةكان، ئَيمة بووين لـةو ثةرلةمانـة، وةزارةتَيـك بـؤ ئـافرة  دابنـَي، لـة ديفـاع لـة          

نى كوردسـتان هةيـة؟، نسـبة  بـة دةسـتور  عرياقـى       ئافرةتان، ئايا ضـةند ئةنـدام ثةرلـةمامنان لـة ثةرلـةما     
  هةبَيت، مةسةلة ئةطةر بة وشة ضارةسةر  بوونى ئافرة  دةكةين لـة ئيجتيماعـا  و   %25دانراوة كة لة 

كؤبوونةوةكان، يان داكؤكى كردن لة مافةكانيان وشةكان ديار  بكةين، بةاَلم ئةمة مانـا  ئـةوة ناطةيـةنَيت،    
كى ترةوة بةر استى ئةمة نةبَيتة مةسةلة  ئيتيهام كردن، بـؤ هـي  كاممـان لةوانـة      ئةمة لة اليةك، لة الية

كة بةرطر  ىَل دةكةن، ئةوانة  كة وةكو دكتؤر صباح ئاماذة  ثَيدا، ئةوانة  كة ر ةتى دةكةنـةوة، مةسـةلةن   
ناو ثةرلـةمان  نار ؤشنى ضةمكى ئةم وشةية بةر استى، كة لةناو قانونا دادةنرَيـت، مةسـةلة ئـةوة نيـة كـة لـة      

هي  شتَيك قةدةغة نية، ئةتوان، هةموو شتَيك بةكاربَين،، بةاَلم ئةم وشـة تـةنها نـاو ثةرلـةمان و هـؤَلى      
ثةرلةمان نية، ئةمة دةبَيتة ياسا بؤ كؤمةَلطايةك، وة ميللةتَيك كةتؤ دايدةنَيى، دوايى ضؤن تـةفاعل لةطـةَل   

اورد كردن لةطةَل قةوانينةكانى ترا، ضـؤن دةبَيـت لـة كـاتى     ئةو وشةيةو لةطةَل ئةو ئةوةيا دةكرَيت، وة بةر
تةتبيقا بةر استى، ئةوة مةسةلةيةكة، ئةمة لة اليةك، لة اليةكى تريشةوة، من ثَيشـرتين كـة قسـةم لةسـةر     
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مةسةلة  جةندةر كرد، ئةوةية كة لة دةقى عةرةبيةكةدا بةر استى وشة  جةندةر نـةهاتووة، ئةطـةر وةكـو    
) ذةكة قسة  لةسةر دةكةين، لة دةقة عةرةبيةكةدا ئةسـلةن وجـود  نيـة، نـةهاتووة ئـةَلَي      قانون وةكو ثر ؤ

، تـةنها دةَلـَى، كـاركردن بـؤ بـاَلو كردنـةوة        (نشر ثقافة املساوات بني اجلنسـني   اعتمـع   والعمل من اجلئئ
ةية، ئةطةر مةسةلة بـاَلو  كةلتور  يةكسانى لة نَيوان هةردوو ر ةطةزةكة لة كؤمةَلطادا، ئةمة ض كَيشةيةكى ه

كردنةوة  يةكسانية، عةدالةتة لة نَيوان هةردوو ر ةطةزةكة لـة نـاو كؤمـةَلطادا، هيضـمان كَيشـةمان لةسـةر        
نية، بةاَلم وشةيةك دَينى كة مةفهومةكة  ديار نية، غموز  تَيداية بةر استى، ئَيمة كَيشةمان لةطةَلى هةيـة  

 .و ر ةتى دةكةينةوة، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 

 .صباح فةرموو. ر َيزدار د
 :صباح حممد جنيب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ســةبارة  بــةم مةوزوعــة كــة ئَيســتا كةوتؤتــة بــاس، ثَيشــةكى ئــةبَى بــزان، ئــةم وشــة  جةنــدةرةش، لــة     

) ة ار نووسةرَ  بةناو ئةدةبياتى ئةور وثى و غةربيشا، وشةيةكى تازةية بة شَيوةيةكى نسبى، يةعنى يةك
بـاَلو  كـردةوة، ئةمـة لـة ثَيشـا       1272، لـة سـاَلى   (اجلـنس ونـوع اتتمـ    )كتَيبَيكى دانا بةناو  ( ئان ئؤكلى

ضةمكَيكى كؤمةَلناسيانةية بةر استى، بؤية كاتَيـك كـة دةري دةكرَيـت لـة نـاو ياسـاي واَلتَيكـدا، لـةناو ياسـاي          
وةردةطريَيــت كــة سؤسيؤلؤجيســتةكان تةبــةنا  ئةكــةن، ضــونكة   هــةرَيمى كوردســتان، ديــارة ئــةو مةعنايــة 

تايبةيةند  زانستى وةئةكادميى ئةوة دةخوازَيت بر ؤينةوة بؤ خؤيان، بزان، ئةوان ضؤن ثَيناسة  دةكـةن  
، نـةوةك ئــةوة  ئَيمـة بــة كــةيفى خؤمـان، ضــونكة ئَيمــة باسـى ســتاندارد دةكــةين، بـا بــزان، مةوســوعة       

ــؤن ثَين  ــةريتانى ضـ ــا ، ئـــةوة         بـ ــدةر  دةكـ ــى هةويـــة  جةنـ ــة باسـ ــا ، كاتَيـــك كـ ــدةر دةكـ اســـة  جةنـ
هــي شــعور االنســان بنفســه كــذكر او انثــى   )تةرجةمةكةيــةتى، مــن زيــاتر عةرةبيةكــة  ئةخوَينمــةوة ئــةَلىَ 

يـةعنى  ( ان اهلوية اجلندرية تكون على اتفاق مع اطصائص العضوية)يةعنى زؤربة  خةَلك ( فاالعمل اغلب
ةية كة ئينسان بة مَى لة دايك دةبَيت، هةوية  جةندةريشى هةر مَييـة، تـةوافقى هةيـة هةويـة     ر َيطايةك ه

اليـرتب  فيهـا   )بةاَلم حـاالتَيكين هةيـة        ( وهناك حاال )جةندةريةكة  لةطةَل خةسائسى عزو  خؤيا، 
لةشـعور  زاتـى   ، يـةعنى ر َيطايـةك هةيـة نةفةرةكـة ئـافرة  بَيـت، بـةاَلم        (شعور االنسـان صصـائص عضـوية   

( واليكون هناك توافق بني صفات عضـوية وال هويـة جندريـة   )خؤيدا حةز بةدةور  ثياوانة بكا ، جاكةواتة
ئةم مةفهومة بةم ثَيناسةية، ئَيستا لة زؤربة  بوارةكانى طرنطى دان بةتنميةو بة دانيشـتوان و بـة ئوسـرة،    

شة نية، بةاَلم هةندَيك نةتائجى سوود بةخشيشى خةريكة باَلو دةبَيتةوة ئةمانة، تا ئةم حةدة مةسةلةن كَي
هةية، ئةمة كاتَيك كة جياكار  نةكرَيت لة بةينى ر ةطةز  نَيرو مَيدا، لـة بـوار  ئـةك ثَيـدانا، فـةرمان ثـَى       
سثاردن، وة مةسئولية  ثَيـدان، ئةمـة هـي  كَيشـة  نيـة، بـةاَلم هةنـدَ  نـةتائجى تريشـى هةيـة، كـة لَيـرة             

تحـدة للمـرأة لـيس لتحسـني     املهذا املفهوم ادات   تقـارير مـؤارات االمـم    يستخدم )ئةَلَى ئاماذة  ثَى دةكا  
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يةعنى ئةوة  كةخوشـك و برايـان ديفـاعى ىَل دةكـرد، لـة ر اسـتيدا بـؤ ئةمةيـة، بـؤ          ( دورها   تنمية فحسب
ةثَيدانى واَلتدا، بةشـدار   ئةوة  ر ؤَلَيكى زياتر بدةن، بة ئافرةتان، بة ذنان، بؤ ئةوة  ر ؤَليان هةبَيت لة ثةر

بكةن، بةشدار  سياسى و ئابوور  و كؤمةاَليـةتى ثـةروةردةيى، بـة بـَى هـي  جؤرةكـؤ  و بةنـدو كؤسـ  و         
، يــةعنى ئــةم نةتائجــة  (ولكــن ايضــًا لفكــرة حــق انســان   تغــري هويتــه  )ئاســتةمَيك لةبــةر دةميــان، بــةاَلم  

وجتةمــةعى ئَيمــةوة، كــة موجتةمــةعَيك نييــة لــة   سلبيانةشــي هةيــة لــة ر وانطــة  ئَيمــةو، لــة ر وانطــة  م  
( منطـي )كةوكةبَيكى تر هاتبَيت، ئَيمة لة جةزيرةيةك، يان دةوروبةرمان هةموو  واَلتى ئيسالمى و، واَلتـى  

مرتتبة عليها واالعـرتاف بالشـذوذ اجلنسـي وفـتح البـاب      )دواي خؤمانة، تةنانة  ئةمة نةتيجةيةكى تر و لة 
، ئةمــة (نمطيــة واضــعاف االســر الشــرعيةالمــن زواج املثــيلني وتكــوين االســر غــري علــى ادراج حقــوق الشــواذ 

تَيبينيــةك، ئةمــة بؤضــوونَيك، باشــة، موصــتةلةحَيك بــةو شــَيوةية ئيشــكاال  دروســت بكــا ، وة هةنــدَيك    
خؤ  ئيستينتاجى باشى ىَل بكرَيت، هةندَيك كةس تةفسري  باشى ىَل بكا ، كة بطوجنَيت لةطةَل ئَيمةدا، بةاَلم

تةنها خةَلكى كوردستان ن،، ئةو خوشك و برا بةر َيزانة ن، كةتةفسري  ئةم قانونة دةكةن، ضونكة كاتَيك 
كـة تةفسـري و تـةحليلى بـؤ دةكـا ، بؤيـة مـن         مـوَلكي ئـةو خةَلكةيـة   بووبة قانون، واتـة مـوَلكى ئَيمـة نيـة،     

كـا ، نـةبَيت لـة دةقـى ياسـاكةيا، وة      ثَيشنياز دةكةم، ئـةم وشـةية ضـونكة ئـةو ئيشـكاالتةمان بـؤ دروسـت دة       
ئةطةر زؤر موسرين، ئةبَى ئةو ثَيناسةية  كة خؤمان بؤ  دةكةين، لة ناو قةوسَيكا دابنرَيـت بـؤ ئـةوة  بـة     
خراث بةكارنةهَينرَيت، وة كة سَيك نةتوانَيت ئيتيهاممان بكا ، بةوة  كة ئَيمة لـة عـورفى عـامى عـرياق و     

 .تةمةعة  ئيسالمى خؤمان دةرضووين و، زؤر سوثاسواَلتانى دةوروبةر، وة ئةم موج
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير كةرةمكة
 (:وةزير  ر ؤشنبري  و الوان/)كاوة حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كـةَل  من ثَيمواية تؤزَيك تَيكةَل كرا لـة مـةفاهيم، ثَيشـمواية ئـةم تةعريفـة  ئـةخري بـة مةقلـود  ئـةو تيَ         

كارية كرا، تَيكةَل كار  هـةبوو لـة نَيـوان سـيداو لـةنَيوان ضـةمكى جةنـدةر، ئـةو تةحةفوزاتانـة  كـة بـاس            
دةكرَين لة سةر سيداوة، لةسةر مةفهومى جةندةر نية، ئةوة جياية، ئةمـة يـةك، ئـةو ثَيناسـة  كـة ئـةخري       

ية ثَيناسـة  جةنـدةر كرابَيـت،    كرا بؤ جةندةر، من تةحةدا دةكةم لة مةوسـوعة  بـةريتانى كـة بـةم شـَيوة     
ئةوة ئاخري شتى ئيتيحاد  ئةوروثية كة ثيشانى جةنابتم دا سةبارة  بةو بابةتة، جطة لةوة جةندةر، ئـةو  
ثَيناسةية  كة موعتةمةدة ئَيستا ئيعتيماد  لةسةر دةكةن، ئاماذةكردنة بةو جياكاريية  كة لـةنَيوان ذن و  

ةية، لةسةر بنـةما  ر ؤَلـى كؤمةاَليـةتى، هـي  عيالقـة  بـةطؤر ينى ثيـاو        ثياو، يان كةسانَيكى نَيو كؤمةَلدا ه
ذنَيتيةوة نية، ئةمة شَيواندنى ضةمكةكةية، هةريةك لةو دووانة يان ئةو كةسانة كة ر ةنطدانـةوة  نةريتـة   

و باوةكانة، من تةعامول لةطةَل علمى ئيجتيماع دةكةم، تةعامول لةطةَل شزوزو طؤر ين كردنـى ثيـاو بـة ذن    
وثاش قبوَل نية ئةم حاَلةتانة، حاَلـةتَيك ر وو دةدا ،  م شتانة ناكةم، ئةم شتانة لة ئةورهؤم سَيكس وَيَل وئة
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بــةاَلم مــةقبول نيــة، بــةاَلم جةنــدةر عيالقــة  بــةم حاَلةتانــةوة نيــة، وة ســةبارة  بــة مةســةلة  ذنــانين،  
وة  بايةلؤجى جودان، ذن ذنـةو، ثيـاو ثيـاوة،    جةندةر دةر وانَيتة جياكاريةكان، بةو ماناية  نَيرومَى، بة شَي

نــةوةك ثيــاو ببَيتــة ذن و، ذن ببَيتــة ثيــاو، بــةَلكو بــةو ســيفةتة  كــة نَيــرو مــَى، ثيــاو و ذن بوونــةوةرَيكى  
كؤمةاَليـةت،، ئــةم بوونــةوةرة كؤمةاَليةتيــة، كؤمــةَلَيك شــت تةحـةكومى تيــا دةكــا ، دوور لــةوة  كــة ئــةم   

ئةم وةزيفةيةكى بايةلؤجى ديكةية، جطة لةوة ضةمكى جةندةر، فـراوان تـرة    وةزيفةيةكى بايةلؤجى هةية،
لــة ضــةمكى مافــةكانى ذن، بــة مامةلــة لةطــةَل جياكاريــةكانى تــر، ناتةباييــةكان، جطــة لــة ذنــة توَيــذة            
ثــةر اوَيزخراوةكان دةطرَيتــةوة، كةمايةتيــةكان دةطرَيتــةوة، وة ئــةو جياكاريانــة  كــة لــةنَيوان خــود  ذن و،  

ا هةية، لة ضةمكى جةندةر ذن و ذن جيان، ذنَيكـى ئؤروسـتوقراتى جيايـة لةطـةَل ذنَيكـى هـةذار، ئـةو        ذنيش
ضـونكة دروســت بــوو لةوكاتـة ، ثةيوةنــد  ئــةوة كــرا كـة ضــؤن ذن، يــان هــةذار بةشـدار بَيــت، لــة تةمنيــة،     

ؤَلـة كؤمةاَليةتيةكـة    سةيريان كرد ذنة هةذارةكة ئيشى بؤ دةدؤزنةوة، بةاَلم بةرهةمةكة زياد ناكـا ، بـؤ ر   
ئةو ر ؤَلة كؤمةاَليةتية نية، ئةمة ثةيوةند  بة جةندةرةوة هةية، ئةمان دوور لةوة ثَيمواية ئَيمة طوتارَيكى 

 .وامان نةبَيت، ضةمكةكان بشَيوَين،، ئةوة باش نية، ثَيمواية شتَيكى خراث دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بـزان، ضـية؟ بـةر َيزان ئَيسـتا زؤر وازح بـوو، زؤر قسـة كـرا لةسـةر ، بـة           بةر َيزان بةس نابَيـت بـة كـورد    
تةئكيد ئةطةر بشنووسرَيت بةرامبةر ، دةبَيت تةرجومةيـةكى كـورد  هـةبَيت، ئَيسـتا كـَى لةطـةَل ئةوةيـة،        
دوو بؤضوون هةيـة، بؤضـوونَيك ئةويـة حمتةوايةكـة يَينَيـت، يةكسـانيةكة يَينَيـت، بـةاَلم ووشـةكة لةبـةر           
ئةوة  هةندَيك بةر َيز، اليان نامؤية، نةنووسرَيت، بؤضوونَيكين هةية، ئةَلَى نةخَير، زؤر تةبيعية، ضونكة 
يةك مانا دةطرَيت، ئَيستا كَى لةطةَل ئةوةية، وشة  جةندةر كةلة ئةسَلى ثر ؤذةكة هةية، بة كورديةكة، كاك 

 .نةرميان نيزامية، كةرةمكة
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو ثَيشنيارة  كةمن ناردم سَى كةس تةبةنى كردووةو، تةوقيعى كردووة و ناردوويـةتى، داوا دةكـةم ئـةوة    

 .خبرَيتة دةنطدانةوة، تةسويتى لةسةر بكرَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 نة؟ليذنة  ياسايى، ليذنة  ر ؤشنبري ، ئةوة توخوا ئيعادة بكةنةوة، بزامن ضؤ
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةم ثَيشنيازة  كاك نةرميان و دوو ئةندام ثةرلةمانةكة  تر، جةندةر بؤ ئةو  موالبةسا  دروست نةكا ،  

 .بيكةينة كورد ، واتا جياواز  جؤر  كؤمةاَليةتى، نَيوان هةردوو ر ةطةز، ئةو ماناية دةبةخشَيت
 : ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
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 .كاك كاردؤ، زةمحة  نةبَيت بيخوَينةوة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةَلَى، جةندةر بة واتا كورديةكة ، جؤر  كؤمةاَليةتى نَيوان هةردوو ر ةطةز، ئةو ماناية دةبةخشَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عبدالسالم ضؤنة ئةوة

 :صديق مصطفىعبدالسالم بةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، بزةبــت ماناكــة  ئــةكادمييان هَينــاوة، نةلــة مــةعنا لؤغةوييةكــة ، (النــوع االجتمــاعى)عــةرة  كرديتيانــة 
ماناكة  تةعامول لةطةَل ضى دةكا ، جةنابى وةزير زؤر زؤر بـةر َيك و ثَيكـى و بـةجوانى، باسـى مـةفهومى      

يتيــة نــةوعى اجتمــاعى، واتــا مقــابيلى النــوع البــايلوجى، ئَيســتاش ئَيمــة         جةنــدةر  كــرد، عــةرة  كرد  
واتَيدةطةين، جةندةر يةعنى يةكسانى ذن و ثياو، ئَيستاش من زؤر ئيستيمارةم دؤزيوةتةوة، نووسراوة، نـاو،  
 تةمةن، جةندةر، هةَلةية، جةندةر عيالقة  بةوة نية كة ئةوة مَيـرة يـان مَييـة، بؤيـة جـؤر  كؤمةاَليـةتى      

 .مةعناكة دةدا ، عيالقة  نية بَلَيى لة بةينى هةردوو ر ةطةز
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نيزامية كةرةمكة
 :بةر َيز شةومن حممد غريب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــدام         ــةن ئةن ــاتووة لةالي ــة ه ــة  ك ــةو ئيقرتاحات ــان ئ ــةوة، ثاش ــة دةنطدان ــة خبرَيت ــَلى ثر ؤذةك ــارين ئةس داواك

 .ر َيزةكانةوة، خبرَيتة دةنطدانثةرلةمانة بة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز لة ئةسَلى ثر ؤذةكة وشة  جةندةر هاتووة، مةخالفى ئةَلَى البضَيت، البضَيتةكة دةدرَيتـة دةنطدانـةوة،   
ز ضونكة خؤ  لةناو ثر ؤذةكة هةية، لة كورديةكة هةية، بةاَلم ئَيستا موقتـةرةحَيكى تـر هـاتووة، سـَى بـةر يَ     

 .امحد، فةرموو.ئيمزا  كردووة، ئةخيةينة ثَين ئَيوة  بةر َيز، جارَ  موساعةدة بكةن، كاك د
 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة لة ثر ؤذة ياساكاندا، داميةن عةرةبيةكةمان كردؤتة ئةساس، لـة دةقـى عةرةبيةكـةدا نيـة، ئةمـة يـةك،       

ــة   ــة   دووةم، ر ا  ليذن ــنبري  و ثةيوةنديــةكان ك ــةزةر  ئيعتبــار       11ر ؤش ــةعنى بــة ن ــة، ي ئةنــدامى هةي
وةرناطريَيـت، بـةاَلم ثَيشـنيار  يـةك ئةنـدام بـة نـةزةر  ئيعتبـار وةردةطريَيـت، ئـةبَى ر ا  ليذنةكـة خبرَيتــة            

 .دةنطدانةوة
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةطةر لة ئةسَلى ثر ؤذةكـة قبـوَلى نةكـة  هينةكـة      كاك دكتؤر، ئةوةلةن يةك ئةندام نية، ئةوة يةك، دوو، ئ

ئةوانةوة دةخةينة دةنطدانةوة، ضونكة ئةوان داوايان كردووة هةبَى، ئةمـة هاوكاريـةك بـوو بـؤ ئـةو حـةدة       
 .وةسةتة، باشة ئَيستا لة ئةسَلى ثر ؤذةكة نية، بةاَلم ئيقرتاحَيك هةية ئةَلَى، دايبنَين تةواو، كةرةمكة

 :  نور بةر َيز سؤزان شها
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةك بةر َيز وةزير  ر ؤشنبري  ئاماذة  بؤ كـرد لةسـةرةتا  دانيشـتنةكة، وتـى ئَيمـة ياسـاكةمان بـة كـورد          
نووسيوةو ناردوومانة، عةرةبيةكة لَيرة تةرجةمة كراوة، يةعنى واتة ئةسَلى ثر ؤذةكة كوردية كة وشـةكة   

تر  ئـةم وشـةية، ئةسـَلةكة ئةكـةين بـة عـةرةبى، بـؤ ئـةوة  نـاو  ئـةو           تياية، ئينجا ئةمر ؤ هةر لةبـةر خـا  
 .وشةية نةهَين،، هةتا ماوين ئَيمة لةم وشةية ر ادةكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، كاك شَيروان كةرةمكة

 
 
 
 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةر 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وسـخة  عـةرةبين لـة اليـةن ئةجنومـةنى وةزيرانـةوة هـاتووة، وة نوسـخة          هةردوو نوسخة  كة هاتووة، ن
كـــوردين لـــة اليـــةن ئةجنومـــةنى وةزيرانـــةوة هـــاتووة، وة لـــةو ثةرلةمانـــة ئَيمـــة وةكـــو ليذنـــة  ياســـا   

 .تةرجةمةمان نةكردووة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر استة، زؤر سوثاس، طةشة خان كةرةمكة
 :ارا جاللبةر َيز طةشة د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .من هةر داواكارم ثر ؤذة كورديةكة خبرَيتة دةنطدانةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة

 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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دووة ر زطـار    ديارة ئةم وشةية ئةوانة  كة ديفاعى ىَل دةكةن، بؤ ئةوة  حةىل كَيشة  ذنان بكةين، لةو ثلة
بكةين، لة ذَير زوَلم ر زطار  بكةين، بةس من ثَيمواية وشةيةك كة ئَيستا لة ناو ثةرلةمان نيقاشـى لةسـةرة   
و هةريةكَيكمان ثَيناسة  دةكةين، دواتر ئةوترَ  بزان، بة كورد  يـانى ضـى، ئَيمـة ضـةند حاجـةمان بـةو       

و  ئــةم كوردســتانة، ئةوةنــدة  ثَيويســتى بــة  وشــةية؟ ئةوةنــدة حاجــةمان بــة مةزموونــة، ئايــا ذنــى دامــا  
ئةوةندة  كة ر زطار بكرَيت لة ثلة دوويى و ر زطار  بكرَيت لـة يةكسـان نـةبَيت بـة ثيـاو، دووان بـة يـةكَيك        
حسَيب نـةكرَيت، بـة قسـة  سـووك ئةزيـة  نـةدرَيت، لـةكاتى مةحاكـةماتا لةبـةردةم دادوةرةكـان ئةزيـة             

وشةيةكة كة ماناكـة  نـازان،، ئةمـة يـةك، دوو، ئَيمـة بـؤ ئةوةنـدة ئةطـةر         نةدرَين، ياخود ثَيويستيمان بة 
ــا     ــان بَيـــت زؤر مـــوعجب، ثَيـــى، زؤر تةمةســـوكى ثَيـــوة دةكـــةين، لـــة كاتَيكـ وشـــةيةك لـــة دةرةوة  خؤمـ

دةوَلة  مؤر  دةكا ، بةاَلم ئـةمريكا مـؤر  ناكـا ، ئـةَلَى مـن ناضـمة        163ر َيكةوتننامةيةكى وةكو سيداو، 
ــة  ــاو ، ي ــَي،          ن ــة ب ــا ئَيم ــةك، دةب ــةالنى فةل ــةش ك ــة ك ــةو، ذن ئةبات ــةر زؤر موهيم ــةية ئةط ــةم وش عنى ئ

مةزموونةكة  بنووس،، بنووسن يةكسانى تةواو لةنَيوان ذن و ثياواندا، ئةم وشةية مـادام تةخـةوط هةيـة    
ةو ئـةَلَيت ئـةم   لةسةر ، من جارَيكى تر ئةيَلَيمةوة، لةطةَل ر َيـز  زؤرم بـؤ جـةنابى وةزيـر، ر اسـت دةكـا  ئـ       

ثَيناسةية نية، منين لةسةدان شوَين خوَيندومةتةوة ثَيناسة  نوعى اجتماعى، واتة ئةم بيئة ئيجتيماعية 
ضؤن ئةم كةسة طةورة دةكا ، دواتر وا مامةَلة  لةطةَل دةكرَيت، ئَيمة بؤ خؤمان خبةينة ذَير ضةمكَيك كـة  

ئَيمة لة واَلتَيك ن، زؤر تؤكمة بَيت، هةرضى بنـةماكانى  دواتر ئةوةندة  تر شريازة  خَيزامنان تَيك بدا ، 
دميوكراســية  هةيــة جَيطــةمان كردبَيتــةوة، بــةس تــةنها ئــةم وشــة مابَيــت، رةجائــةن مةزموونةكــة ،           

 .مةعناكة ، يةكسانيمان بدةنَى، واز بَينن لةم وشةية، سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةكة، بةسة ئيرت، وشـةكة هاتـة سـةر ئـةوة  وازح بـوو، ئَيسـتا لـة ئةسـَلى          زؤر سوثاس بؤ جةنابت، تةواو
ثر ؤذةكة هةية، لة كورديةكة ر استة، لة عةرةبيةكة ثةر يوة، ثَيشـنيار هـاتووة كـة ئـةو وشـةية البضـَيت، زؤر       

ئةوةيـة  لةو خوشك و برايانة رةئيان دا، مةعناكةشى لة بةرامبةر  بنووسرَ  بة زمانى خؤمان، كَى لةطـةَل  
ئةو وشةية البضَيت؟ نةبَيت وةكو جةنـدةرة ضـية، بـة هةقيقـة  كـَى لةطـةَل دايـة لـةناو قانونةكـة نـةبَيت،           
مةعناكة  هةبَى، تكاية دةستان بةرز بكةنةوة؟ ئةَلَى وازح نيـة، بـةر َيزان وازحـة، وشـة  جةنـدةر البضـَيت،       

ةكسـانى بـةينى نَيـرو مـَى، ر ةطـةز  نَيـرو مـَى        يةكسانيةكة لة شوَينةكة  يَينَيت، وشـةكة البضـَيت، بـةاَلم ي   
بــةر َيز لةطــةَل دايــة البضــَيت، ســوثاس، كــَى   27هــةبَى، كــَى لةطــةَل ئةوةيــة تكايــة دةســتى بــةرز بكاتــةوة؟   

لةطةَلداية وشة  جةندةر لة ناو ياسايةكة يَينـَي  لةطـةَل ماناكـة ؟ بـةر َيزان ئَيسـتا وشـةكة ئةنووسـرَيت،        
مةاَليةتى ئةنووسرَي ، ئَيستا ليذنة  ياسايى ثَيشنيارةكانتان خبوَيننـةوة، بـةس بـة    بةرامبةر  يةكسانى كؤ

 .عةرةبى خبوَيننةوة
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 (مهام الوزارة) 
 :االهداف التاليةوتتوىل الوزارة حتقيق املهام : املادة الثانية

البنية التحتية املطلوبة لتطوير الاالت الثقافة والفنون والرياضة وصقل لاقـات الشـباب   االهتمام ببنان : اواًل
 .  االقليم

نشر وتطوير الثقافة الكوردستانية رـا يرسـل االصـالة واحلفـارت علـى الـرتا ، وينمـي التقاليـد املدنيـة          : ثانيًا
ة، واحرتام التعدد الفكرا الثقا  والقومي والتقدمية،   الال النشالات الثقافية والفنية والرياضية والشبابي

واالهتمام باللغة الكوردية ولغات القوميات االخرى   االقليم ورا يعزز روح املوالنة الكوردستانية، واالنفتاح 
 . على مصادر الثقافة العاملية

عـراق ومـع كوردسـتانيي    لتطوير العالقات الثقافية والرياضية والنشالات الشبابية مع املنالق االخرى ل: ثالثًا
 .دول اجلوار والعامل، وشعوب املنطقة

دعــم وتشــجيع حركــة التــألي  والرتةــة والنشــر ، وتكــريم الكتــاب واالدبــان والفنــانني والصــحفيني     : رابعــًا
واملبـدعني عــن لريــق تعضـيد نشــالاتهم ولبــع نتاجــاتهم املختلفـة وفــق ضــواب  خاصـة مــع احلفــارت علــى     

 .حقوقهم املكتسبة
التنسيق مع الوزارات واجلهات ذات العالقة، ومنظمات اعتمع املدني   االقليم، رـا حيقـق مسـتلزمات    : خامسًا

 .التنمية البشرية، ونشر ثقافة العمل املشرتك والتطوعي داخل اعتمع
ــًا ــريم      : سادس ــجيع ورعايــة وتك ــبابية، وتش ــالات الش ــية والنش ــة الرياض ــدعم احلرك ــ  املطلوبــة ل ــم اطط رس

ضيني، من خالل التنسيق مـع اللجنـة االوملبيـة الكوردسـتانية بهـدف تطـوير واقـع احلركـة الرياضـية            الريا
 .االقليم
ــابعًا ــات العامــة،         : س ــام باملكتب ــتانية، واالهتم ــفة الكوردس ــز التوثيــق واالرش ــة ومرك ــة الولني ــيس املكتب تأس

نما واملسـرح واملوسـيقى والفلكلـور والـرتا      والنشالات املتعلقة رجاالت ثقافة الطفل والفنون التشكيلية والسي
الشعيب وصناعة السجاد، والصـناعات اليدويـة الشـعبية، وتـأمني قاعـات للفـن التشـكيلي وللعـروض املسـرحية          

 .والسينمائية املعاصرة، واقامة معارض الكتب
ت الرياضـية اطاصـة   اقامة املهرجانات والندوات وور  العمـل الثقافيـة والفنيـة والرياضـية، والنشـالا     : ثامنًا

 .بالشباب، وتشجيع ودعم نشالات وفعاليات منظمات اعتمع املدني اطاصة بهذا اعاالت
التنسـيق مـع اجلهـات ذات العالقـة فيمـا خيـص عمـل وكـاالت االنبـان واصـدار الصـح  واعـالت والبـا              : تاسعًا

يتعلق باعاالت والفعاليـات الثقافيـة    االذاعي والتلفزيوني، بهدف ايصال سياسة حكومة اقليم كوردستان فيما
والفنية والرياضية والنشالات الشبابية، ومنح اجازات العمل اطاصة عـرب التنسـيق مـع اجلهـات ذات العالقـة،      
للمؤسســات واملراكــز الثقافيــة واالعالميــة واالحتــادات والفــرق الفنيــة واالنديــة الرياضــية االهليــة، والقاعــات   

 .اضية والفنية واملالعبواملدارس واملعاهد الري
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االهتمام اطاص رجـاالت الثقافـة والفنـون والرياضـة النسـوية، والعمـل مـن اجـل نشـر ثقافـة اجلنـدر            : عاشراًًَ
 (.النوع االجتماعى)

املشاركة مع الوزارات ذات العالقة لرسم سياسة ولنية كوردستانية لتفعيل مشاركة الشباب   : احلادية عشرة
كز القرار، والعمل من اجل معاجلة مشاكل الشباب وتأهيلهم من خـالل املشـاركة   عمليـة    الشؤون العامة ومرا

 .التطوير السياسي واالقتصادا واالجتماعي
الدعم و االهتمام بالشباب ذوا االحتياجات اطاصـة والعمـل علـى رفـع لاقـاتهم وكفـاناتهم         : الثانية عشرة

 .اعاالت املختلفة
رضار استخدام املواد املخدرة   اعتمع، ومنع استخدام املواد املنشطة واظظورة دوليَا  التوعية: الثالثة عشرة

 .  الال الرياضة
 . تشجيع القطاع اطاص   الال النشالات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية وفق القانون: الرابعة عشرة

قافيـة   السـفارات والقنصـليات العراقيـة وكـذلك        االهتمـام بثقافـة كورديـة   املالحـق الث    : اطامسة عشـرة 
 .مكاتب وممثليات حكومة االقليم   اطارج

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان، ئَيستا كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَى لةطةَلدانية تكايـة دةسـتى بـةرز    

 .، بؤ ماددة  سَى، كةرةمكةبكاتةوة؟ سوثاس، بةزؤرينة  دةن  ثةسةند كرا
 
 :اوغسطني ثائر عبداالحد.دبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 (تشكيالت الوزارة)

 :تتأل  الوزارة من التشكيالت التالية: املادة الثالثة
هـو الـرئيس االعلـى للـوزارة واملسـؤول عـن توجيـه اعماهلـا وسياسـاتها، واالشـراف والرقابـة علـى             : الوزير: اواًل
الاتها، ومسؤول عـن ةيـع القـرارات واالوامـر والتعليمـات الـيت تصـدر منـه وتنفـذ باشـرافه وفـق احكـام             نش

القانون،   كل ماله عالقة رهام الوزارة وتشكيالتها وصالحياتها وسـائر شـؤونها الفنيـة واملاليـة واالقتصـادية      
عضوًا متضامنًا فيه، وله ختويل بعض مـن  واالدارية والتنظيمية، ويكون مسؤواًل امام اللس الوزران باعتبارا 

 .صالحياته لوكيل الوزارة او املدران العامني او من يراا مناسبًا   الوزارة
يــديرا مورتــ  بدرجــة مــدير حاصــل علــى شــهادة جامعيــة اوليــة ويعاونــه عــدد مــن  : مكتــب الــوزير: ثانيــًا

 .املورتفني
  توجيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيات  يساعد الوزير: وكيل الوزارة للشؤون الثقافية: ثالثًا

اليت توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون على االقل حاصاًل على شـهادة جامعيـة اوليـة اختصاصـية ومـن      
 .ذوا اطربة واملمارسة
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ــًا ــية : رابع ــؤون الرياض ــوزارة للش ــل ال ــؤونها    : وكي ــى ش ــراف عل ــوزارة واالش ــه ال ــوزير   توجي ــاعد ال ــمن يس ض
الصالحيات الـيت توكـل اليـه مـن قبـل الـوزير علـى ان يكـون علـى االقـل حاصـاًل علـى شـهادة جامعيـة اوليـة                

 .اختصاصية ومن ذوا اطربة واملمارسة
يديرا مورت  بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد مـن  : مكتب وكيل الوزارة: خامسًا

 .املورتفني
يد عددهم عن رابعة، علـى ان يكونـوا علـى االقـل مـن هلـة شـهادات جامعيـة اوليـة          اليز: املستشارون: سادسًا

 .اختصاصية، ومن ذوا اطربة واملمارسة، ويتم حتديد اختصاصاتهم من قبل الوزير
يــديرها مــدير عــام حاصــل علــى شــهادة جامعيــة اوليــة ومــن ذوا اطــربة   : املديريــة العامــة للــديوان: ســابعًا

 .واملمارسة
يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومـن ذوا اطـربة   : ملديرية العامة للمكتبات العامةا: ثامنًا

 .واملمارسة

يديرها مدير عام حاصـل علـى شـهادة جامعيـة اوليـة ومـن       : املديرية العامة لالعالم والطباعة والنشر: تاسعًا
 .ذوا اطربة واملمارسة

مديريـة عامـة متخصصـة، يـديرها مـدير عـام حاصـل علـى شـهادة          : اضـة املديرية العامة للشؤون الري: عاشرًا
 .جامعية اولية ومن ذوا اطربة واملمارسة

مديرية عامة متخصصة، يديرها مدير عام حاصل على شهادة : املديرية العامة لشؤون الشباب: احلادية عشرة
 .جامعية اولية ومن ذوا اطربة واملمارسة

يـديرها مـدير عـام حاصـل علـى شـهادة       : مـة لشـؤون الثقافـة والفنـون الرتكمانيـة     املديريـة العا : الثانية عشرة
 .جامعية اولية ومن ذوا اطربة واملمارسة

يـديرها مـدير عـام حاصـل علـى شـهادة       : املديريـة العامـة لشـؤون الثقافـة والفنـون السـريانية      : الثالثة عشـرة 
 .جامعية اولية ومن ذوا اطربة واملمارسة

يدير كل منها مـدير  : ديريات العامة للثقافة والفنون والرياضة والشباب   احافظات االقليمامل: الرابعة عشرة
 .عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوا اطربة واملمارسة

املديريات العامة للثقافة و الفنون و الرياضـة و الشـباب   احافظـات ايقلـيم يـدير كـل منهـا         :اطامسة عشرة
 .، سوثاس(على شهادة جامعية أولية و من ذوا اطربة و املمارسة مدير عام حاصل

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةي ر ؤشنبريي ر ةئيتان

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وةزيــر،   -1: وةزارة  ئــةو ثَيكهاتانــةي هةيــة: ثَينجــةم، مــاددةي ســَييةم، ئَيمــة بــةو شــكلةمان دار شــتؤتةوة 
وةزير هةنـدَيك لـة دةسـةآلتةكاني خـؤي بـة      )دار شتنةكة وةكو خؤي يَييَن، بةآلم لة بري ئةوةي بنووسرَي، 

 .، ضونكة دوو بريكاري هةية(هةر يةك لة دوو بريكارةكةي وةزارة )، بكرَي بة (بريكاري وةزارةتدا بدا 
 :دوو بريكاري وةزارة  -2

ياريدةي وةزير دةدا  بؤ جَيبـةجَيكردني سياسـةتي وةزارة  و   : ؤشنبرييبريكاري وةزارة  بؤ كاروباري ر  -أ
سةرثةرش  كردني كاروباري ر ؤشنبريي لة ضوارضَيوةي ئةو دةسةآلتانةي كة لةاليةن وةزيرةوة لـة قةبـةَلي   

 .دةكرَي واليةني كةم دةبَي هةَلطري بر وانامةي بةرايي زانكؤ و شارةزا و ثسثؤر  بَيت
ياريـدةي وةزيـر دةدا  بـؤ جَيبـةجَي كردنـي سياسـةتي       : ارة  بـؤ كاروبـاري وةرزش و الوان  بريكاري وةز - 

وةزارة  و سةرثةرشـ  كردنـي كاروبــاري وةرزش و الوان لـة ضوارضــَيوةي ئـةو دةسـةآلتانةي كــة لـة اليــةن       
 .و ثسثؤر بَيتوةزيرةوة لة قةبةَلي دةكرَي و اليةني كةم دةبَي هةَلطري بر وانامةي بةرايي زانكؤ و شارةزا 

 .نووسينطةي وةزير، هي  تَيبينيةكمان لةسةري نية-3
ــةي       -4 ــة ثل ــةوا ب ــةرَيك ك ــةن فةرمانب ــينطةيةك لةالي ــةر نووس ــاري وةزارة ، ه ــةر دوو بريك ــينطةي ه نووس

بةر َيوةبةر بةر َيوةدةبرَيت و دةبَي هـةَلطري بر وانامـةي بـةرايي زانكـؤ بَيـت و ذمارةيـةك كارمةنـد ياريـدةي         
 .دةدةن

ذمارةيان لة ضوار ر اوَيذكار زياتر نةبَي و اليةني كةم هةَلطري بر وانامةي بـةرايي زانكـؤ بـن،    : ر اوَيذكاران -5
 .لةيةكَي لة ثسثؤرَي  و كارةكاني وةزارة  شارةزا و كارامة بن

هةر يةكةيان ئةو بةر َيوةبةرايةتية طشتيانة بة وةزارة  دةبةسرتَينةوة و : بةر َيوةبةرايةتي ية طشتيةكان -6
لةاليةن بةر َيوةبةرَيكي طشتييةوة سةرؤكايةتي دةكرَي كة اليةني كةم بر وانامةيةكي بةرايي زانكؤي هةبَيت 

 : و شارةزا و ثسثؤر بَيت
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ديوان -1
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كتَيبخانة طشتيةكان -2
 .ردن و بآلوكردنةوةبةر َيوةبةرايةتي طش  ر اطةياندن و ضاث ك -3
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كاروباري وةرزشي -4
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كاروباري الوان -5
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كاروباري ر ؤشنبريي و هونةري توركماني -6
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كاروباري ر ؤشنبريي و هونةري سرياني -7
ر ؤشنبريي و هونةري و وةرزش و الوان لـة ثارَيزطاكـاني هـةرَيم و ئيـدارةي      بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكاني -2

 .تايبةتي طةرميان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي وةرزش و الوان ر ةئيتان دةربارةي ثرؤذةكة



 22 

 :ثائر عبداألحد أوغسطني. بةِرَيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :آلتيبالنسبة للمادة الثالثة تقرتح اللجنة ا
وكيـل الـوزارة للشـؤون    : )بالشكل اآلتـي ( الفنية)إضافة كلمة ( ثالثًا)التوجد عليه أا مالحظات، ( أواًل و ثانيا)

، (وكيـل الـوزارة لشـؤون الرياضـة و الشـباب     : )إضـافة كلمـة الشـباب بالشـكل اآلتـي     ( رابعـاَ )، (الثقافية و الفنية
: تقــرتح اللجنــة صــياغتها كــاآلتي( رابــع عشــر)حظــات، التوجــد عليهــا أا مال( الثالــا عشــر)لغايــة ( خامســًا)
املديرية العامة للثقافة و الفنون و الرياضة و الشباب   احافظات ايقليم و يدير كل منها مدير عام حاصل )

 .سوثاس، (على شهادة جامعية أولية و من ذوا اطربة و املمارسة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . بة كوردين خبوَيننةوة
 : تارا عبدالرزاق حممد.ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :سةبارة  بة ماددةي سَييةم لَيذنةكة ثَيشنياز دةكا  بةو شَيوةيةي لَي بَيت
: وشةي هونةري بـةو شـَيوةيةي لـَي بَيـت    ( سَييةم)يةكةم و دووةم هي  تَيبينيةكي لةسةر نية، سةبارة  بة 

زيادكردني وشةي الوان بةو شـَيوةيةي لـَي   ( ضوارةم)، (نبريي و هونةريبريكاري وةزارة  بؤ كاروباري ر ؤش)
هـي  تَيبينةيـةكمان نيـة،    ( سـَيزدة )تا ( ثَينجةم)، لة (بريكاري وةزارة  بؤ كاروباري وةرزش و الوان: ) بَيت

ر ؤشـنبريي   بةر َيوةبةرايةتي طش : )لَيذنة ثَيشنياز دةكا  بةو جؤرةي خوارةوة دابر َيذرَيتةوة( ضواردةم)لة 
و هونةري و وةرزش و الواني ثارَيزطاكاني هةرَيم هةر يةك لةوانة بةر َيوةبةرَيكي طش  بةر َيوةي دةبا ، كة 

 .، سوثاس(بر وانامةي ثسثؤر ي زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و كارامةيي بَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةمكةن بة كوردين بيخوَيننةوةلَيذنةي ر ؤشنبريي نةتاخنوَيند بة كوردي، كةر
 :بةر َيز سؤزان يوسف خؤشابا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : املادة الثالثة/ خامسًا
 :تتأل  الوزارة من التشكيالت اآلتية

وله ختويل بعض مـن صـالحياته لوكيـل الـوزارة إىل     )تبقى الصياغة نفسها إال أنه نقرتح بداًل من ( الوزير) -1
 (.ارةأا من وكيلي الوز

 :وكيال الوزارة -2
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وكيل الوزير للشؤون الثقافية يساعد الوزير   تنفيـذ سياسـة الـوزارة و ايشـراف علـى شـؤونها الثقافيـة           -أ
إلار الصالحيات اليت توكل إليه من قبل الوزير على أن يكون حاصاًل على األقل على شهادة جامعيـة أوليـة و   

 .من ذوا اطربة و ايختصاص
الوزير لشـؤون الرياضـة و الشـباب يسـاعد الـوزير   تنفيـذ سياسـة الـوزارة و ايشـراف علـى شـوؤن            وكيل  -ب

الرياضة و الشباب   إلار الصالحيات اليت توكل إليه من قبل الوزير علـى أن يكـون حاصـاًل علـى األقـل علـى       
 .شهادة جامعية أولية و من ذوا اطربة و ايختصاص

 .ا أية مالحظة حوهلاال توجد لدين: مكتب الوزير-3
مكتبا وكيلي الوزارة يدار كل مكتب من قبل مورت  بدرجـة مـدير حاصـل علـى شـهادة جامعيـة أوليـة و         -4

 .يعاونه عدد من املورتفني
املستشارون اليزيد عددهم عن أربعة و أن يكونوا علـى األقـل مـن هلـة شـهادات جامعيـة أوليـة   إحـدى          -5

 .وا اطربة و ايختصاصإختصاصات أعمال الوزارة و من ذ
ترتب  بالوزارة املديريات العامة اآلتية و يرأس كل منهـا مـدير عـام حاصـل علـى األقـل       : املديريات العامة -6

 .على شهادة جامعية أولية و من ذوا اطربة و ايختصاص
 .املديرية العامة للديوان -1
 .املديرية العامة للمكتبات -2
 .و الطباعة و النشراملديرية العامة لإلعالم  -3
 .املديرية العامة لشؤون الرياضة -4
 .املديرية العامة لشؤون الشباب -5
 .املديرية العامة لشؤون الثقافة و الفنون الرتكمانية -6
 .املديرية العامة لشؤون الثقافة و الفنون السريانية -7
 .اطاصة طةرميانات ايقليم و إدارة املديرية العامة للثقافة و الفنون و الرياضة و الشباب   احافظ -2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةي ياسايي بيخوَيننةوة بة كوردي و بة عةرةبي

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (سَييةم)ر اثؤرتي لَيذنةي ياساي سةبارة  بة ماددةي 
 .دةكا  و هي  تَيبينيان لةسةر نية( يةم، ثَينجةم، شةشةميةكةم، دووةم، سَي)لَيذنة ثشطريي بر طةكاني  -1
 :دةربارةي بر طةي ضوارةم وشةي الوان خبرَيتة سةر ئةو بر طةية و بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة -2
 (.بريكاري وةزارة  بؤ كاروباري وةرزش و الوان)
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دةكـةين لَيـك بـدرَين و بـةو شـَيوةية      ثَيشـنياز  ( ضـواردةم )تا كؤتايي بر طةي ( حةوتةم)دةربارةي بر طةي  -3
 :دابر َيذرَيتةوة

بةر َيوةبةرايةتيية طشتيةكان، لةو بةر َيوةبةرايةتية طشتيانةي خوارةوة ثَيك دَيت و هـةر يةكـةيان   : حةوتةم
 :بةر َيوةبةرَيكي طش  خاوةن بر وانامةي بةرايي زانكؤ و خاوةن شارةزا و ثسثؤر بةر َيوةي دةبا 

 .ي طش  ديوانبةر َيوةبةرايةت -1
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كتَيبخانة طشتيةكان -2

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  ر اطةياندن و ضاث و بآلوكردنةوة -3

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كاروباري وةرزش -4

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كاروباري الوان -5

 .بةر َيوةبةرايةتي طش  كاروباري ر ؤشنبريي و هونةي توركماني -6

 .ايةتي طش  كاروباري ر ؤشنبريي و هونةري سريانيبةر َيوةبةر -7

 . بةر َيوةبةرايةتي طش  ر ؤشنبريي و هونةر و وةرزش و الوان لة ثارَيزطاكاني هةرَيم -2

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبي، كةرةمكة

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اددةي سَييةمر اي لَيذنة سةبارة  بة م
و التوجـد عليهـا أيـة مالحظـة، بالنسـبة للفقـرة       ( أواًل، ثانيـًا، ثالثـًا، خامسـًا، سادسـاً    )تؤيد اللجنة الفقرات  -1
وكيل الوزارة لشؤون الرياضة :)نقرتح إضافة كلمة الشباب إىل هذا الفقرة و يعاد صياغتها بالشكل اآلتي( رابعًا)

تقرتح اللجنة دمـج الفقـرات مـع بعضـها و     ( رابع عشر)و لغاية آخر فقرة ( سابعًا)، بالنسبة للفقرة (و الشباب
 :يعاد صياغتها بالشكل اآلتي

تتكون الوزارة من املديريات العامة اآلتية و يدير كـل منهـا مـدير عـام حاصـل علـى       / املديريات العامة: سابعًا
 :شهادة جامعية أولية و من ذوا اطربة و املمارسة

 .مة للديواناملديرية العا -1

 .املديرية العامة للمكتبات العامة -2
 .املديرية العامة لإلعالم و الطباعة و النشر -3
 .املديرية العامة لشؤون الرياضة -4
 .املديرية العامة لشؤون الشباب -5
 .املديرية العامة لشؤون الثقافة و الفنون الرتكمانية -6
 .السريانية املديرية العامة لشؤون الثقافة و الفنون -7
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 .املديرية العامة للثقافة و الفنون و الرياضة و الشباب   احافظات ايقليم -2
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، بةر َيز جةنابي وةزير ر ةئيتان دةربارةي ئةو ماددةية
 :وةزيري ر ؤشنبريي/ كاوة حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اي ئةو تَيبينيانةي كة هاتوون، هةموويشي نزيكة بة يةكرتيـةوة، لةطـةَل ئيزافـةي ئـةوةي     ئَيمة لةطةَل تَيكر 

 .ئيدارةي طةرميانيش،، ئةوةي لةاليةن لَيذنةي ر ؤشنبريي و ثةيوةندييةكانةوة ئيزافة كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ا ؟ ئـةو ر َيزدارانـة دةيانـةوَي قسـة     بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان كَي دةيةوَي لةسةر ئـةو ماددةيـة قسـة بكـ    
حسـن حممـد سـوورة، دانـا سـعيد صـويف، سـيوةيل        .عمر عبـدالعزيز، شـَير دَل حتسـ،، هـاذة سـليمان، د     : بكةن

سـةروةر،  . ر َيبـاز فتـاح، شـوان كـريم، د    .، عمر هةورامي، عماد حممد، شةومن حممد، نةرميان عبداهلل، دعثمان
 .ةمكة ر َيزدار عمر عبدالعزيزئةظ، عمر، كةسي تر ماوة؟ نية، كةر

 :بهانالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دوو، سَي تَيبينيم هةيـة، يـةكَيكيان ثةيوةنـدي بـة خـاَلي يةكةمـةوة هةيـة، كـة         ( 3)بةنيسبة  ماددةي 
مــة كــة ويــان وةزيــر  وابــزامن زؤر درَيــذة، زؤرَيــك لــة عيبارةتــةكان دووبارةبوونــةوةي تيايــة، مةســةلةن ئيَ  

: مةسئولة لة تةوجيهي ئةعمال و سياساتي وةزارة ، ئيرت تةحليل حاصلة ئةو بابةتانـةي تـر كـة تيايـةتي    
من عيبارةتَيكي ترم كور  كردؤتةوة، ئةطةر لَيم وةرطـرن لَيذنـة    ،......(ايشراف و الرقابة على نشالاتها و)

ــرم  ــان دةنَي ــوزا   ): بؤي ــى لل ــرئيس األعل ــو ال ــوزير ه ــاتها  ال ــا و سياس ــن أعماهل ــؤول ع ــةموو  (رة و املس ــةوة ه ، ئ
الشؤون )وردةكارييةكاني تري تياية كة ئةوةي موتةعةليقة بة مةهامي وةزارة و تةشكيال  و صةالحيا  و 

هـةمووي دةطرَيتـةوة، بـةس يـةك     ( أعمـال و سياسـات  )، ئـةوةي بـؤ ضـية؟ يـةعين كـة دةَلـَي       (الفنية و املاليـة 
، ئـةوة نوقتةيـةكي جةوهةرييـة دةبـَي تيايـدا هـةبَي،       (ون مسؤواًل أمـام اللـس الـوزران   و يك)بةندي تَيدابَيت 

وله ختويل بعض من صالحياته لوكيلي الوزارة و غريهما )مةسةلةي تةخويلةكةش نوقتةيةكي جةوهةريية 
بـةن ثَيـنج   ، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ئةو صياغة بـةو شـَيوةية بـَي لـة تةقري    (من املدران أو من يراا مناسبَا

هـو الـرئيس األعلـى للـوزارة و املسـؤول عـن أعماهلـا و سياسـاتها و         )شةش دَيرةوة بَي ببَيتة دوو دَير فةقة ، 
بـة   ،(يكون مسؤواًل  أمام اللس الوزران و له ختويل بعض من صالحياته لوكيلي الوزارة و غريهما مـن املـدران  

ــاي وةزارة      ــرؤذة ياس ــة ث ــو ل ــةوة، وةك ــةي شةش ــبة  بر ط ــرة     نيس ــردووة، لَي ــَي ك ــةمان ل ــدا قس ــةكاني تريش ت
موستةشــارةكان ديــاري نــةكرَين بــؤ ض شــئوونَيكة؟ جــةنابي وةزيــر خــؤي دةاتــونَي بَلــَي، ئَيمــة لــة وةزارةتــي 

، ئَيستا بيخةينة دةنطدان (يتم حتديد إختصاصه من قبل الوزير: )شارةوانين هةروامان كرد، ئةوة كة دةَلَي
هةبَي بؤ شئووني فالن و فالن و فالن، وابزامن بة قوة  ترة بؤ ئةوةي تةحديد  بَلَي، وةزارة  موستةشاري



 123 

بكرَي لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة، بة ر اوَيـذ لةطـةَل خـودي وةزيـر كـة لَيرةيـة، تَيبينيةكيشـم هةيـة كـة ئـةو           
، بــؤ كافيــة، بــؤ مــةجالي ر ؤشــنبريي موستةشــارَيك، بــؤ مــةجالي الوان موستةشــارَيك  ( 3)عــةدةدة بكةينــة 

كـةس بـَي، سـَي    ( 3)مةجالي وةرزشين موستةشارَيك، بؤضي هةميشـة وةكيلـةكان بـة جـوو  بـن؟ لَيـرة بـا        
بةر اسـ  مـن تَيبينـيم هةيـة كـة ئـةو       ( 14)تـا  ( 7)مةجالي جياي وةزارة  دةطرَيتةوة، بة نيسـبة  خـاَلي   

يريةي عاممةي ئيعالم و تيباعة مودير عامانة زؤرن ئةطةر وةزير لَيم قبوَل بكا ، بؤ منوونة، كة ئَيمة مود
و نةشــرمان هةيــة، موديريــةي عاممــةي مةكتــةباتي عاممــة مةســةلةن، نــاكرَي مةكتــة عاممــة عايــدي ئــةو   

مـودير عـام   ( 7)موديريةتة بـَي، ئَيمـة ئةطـةر يانـةوَي موديريـة عاممـةكان كـةم بكةينـةوة، ضـونكة لَيـرة           
حـةو  موديريـاتي تَيدايـة، مـن ثَيمباشـة دوانيـان        تةقريبةن شةش، حةو  موديرياتي تَيداية، لةبةر ئـةوة 

دةمج بكرَين، بؤ ئةوةي بكرَينةوة بة ثَينج تا شةش، دةكرَي مةكتةبا  بكرَينة لة ئيعالم و تيباعة، ر يازة و 
شةبابين بة بة يةك وةكـو موديريـةتَيك، دةكـرَي بةشـي هـةبَي تـةعليما  لـة لـةوائيحي خؤيـان دةتـوانن           

كـة  ( 14)بـؤ خـاَلي   ( 7)بةر اس  حةو  موديرية  زؤر زؤرة بؤ وةزارة ، لة خـاَلي   تةرتيي بكةن، ضونكة
دَيرة، ئةوة بة دةستخؤشييةوة من تةسنيةي لَيذنةكان دةكةم كـة كورتيـان كردؤتـةوة، مـن     ( 16)تةقريبةن 

ئةوةشـي  دَيـر، هـةموو موحتـةواي    ( 4)دَيرة دةكرَي بة ( 16)ثَيمباشة بةو صيغةي لَي بكرَي، ئةصَلةن ئةو 
، ضونكة لة سةرةوة وتوومانة، (ست مديريات)تَي دةكةوَي، يةعين ثَيويست ناكا  بةو هةموو تيكرارة بَلَي، 

تتأل  الوزارة من )ئةوةي ر ؤذان خان خوَيندييةوة، ثَيويست ناكا  عينواني بؤ دابنَين، لة سةرةوة وتوومانة 
، ضــونكة عةتفــة بــؤ ســةر (ســت مــديريات)رةش بَلــَي، لَيــ ،....(املستشــارون فــالن، فــالن: التشــكيالت اآلتيــة

ست مديريات عامة لشؤون املكتبات و ايعالم و الرياضـة و الشـباب و شـؤون    )و ئةو عينوانانة، ( املستشارون)
الثقافة الرتكمانية و السريانية، يدير كاًل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية و مـن ذوا اطـربة   

دَيرة ئةوي تر لة ياسـاكة، هيضـين حـةزط    ( 16)دَيرة هةموو ناوةر ؤكي ئةو ( 4)يةعين تةنها ، (و املمارسة
 .نةبووة، موجةرةد هةر تةعديل و صياغةيةكي تازةية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار شَير دَل حتس،، كةرةمكة
 :بةر َيز شَير دَل حتس، حممد

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
، بةر َيوةبةرايةتيـةكي  (11)و ( 12)بر طـةي  ( 3)من ثرسيارَيك ئاراستةي بةر َيز وةزيـر دةكـةم، لـة مـاددةي     

تايبةيةنديية، مةخلةدي لة تايبةيةندييةكي ضية لَيـرة؟ ئَيمـة بةر َيوةبةرايـةتي تريشـمان هةيـة، ضـوار       
وان لـة ثارَيزطاكـان، ئايـا ئـةوة مةهامـةكاني تَيكـةَلي       بةر َيوةبةرايةتيشمان هةية كـة طشـتيية ر ؤشـنبريي و ال   

يةكرت نابَيت، ضونكة لة وةزارةتي ثَيشـوو دوو بةر َيوةبةرايـةتي طشـتيمان هـةبوو تَيكـةَلي يـةكرت بـوو، هـةتا         
ــةَل      ــةكان لةطـ ــة ميلليـ ــي يارييـ ــ  وةرزشـ ــةتي طشـ ــةكرت، بةر َيوةبةرايـ ــةَل يـ ــةوة لةطـ ــاط نةبوونـ ــتا صـ ئَيسـ

هةتا ئَيستا ئةو كَيشةي وةرزشة هةر مـاوة، ئـةوةش   ( و)ش  وةرزش و الوان، لةسةر يةك بةر َيوةبةرايةتي ط
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نابَيتة كَيشة بؤيان لة دوار ؤذ، بؤية من ئيقترياح دةكةم، ئةو تايبةيةنديية مةهامةكةي ديار بكرَيت، بـؤ ض  
 .ئةوة دةكرَيت؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ة سليمان، كةرةمكةسوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار هاذ

 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: يةكـةم، مـن ئـةوة ثَيشـنيار دةكـةم كـة ئـةو وشـةيةي بـؤ زيـاد بكـريَ           ( 3)لة ثَيكهاتةكاني وةزارة  ماددةي 
، (سةرؤكي بـاآلي وةزارةتـة و بةرثرسـة لـة دار شـ  و ئاراسـتة كردنـي كـارو سياسـةتةكاني وةزارة          : وةزير)

ضونكة بةر اس  وةزير دةبَي سياسةتي وةزارةتةكةي دابر َيذَي ئينجا ئاراستةي بكا ، لة بر طةي سَييةم هـةر  
ثشتطريي لة لَيذنةي وةرزش و الوان دةكةم بةوةي كة بريكاري وةزارة  بؤ كاروبـاري ر ؤشـنبريي و هونـةري    

ي لة هـةردوو لَيذنـةي ر ؤشـنبريي و ياسـايي     بةر اس  منين ثشتطري( 14)تا ( 7)زياد بكرَيت، لة بر طةكاني 
دةكةم كة بةو ئيقترياحةي ئةوان كردبوويان، ئـةو ثَيشـنيارةي كـة بكـرَي، ئـةو بةر َيوةبةرايةتييـة طشـتيانة        
هةية سةر بة وةزارة  بـن و هـةر يةكـةيان بةر َيوةبـةرَيكي طشـ  بـةر َيوةي دةبـا  كـة خـاوةني بر وانامـةي           

ي شارةزايي و كارامةيي بَيت، ئينجا بةر َيوةبةرايةتييةكان بذمَيردرَين و ر َيزبةند بةرايي زانكؤ بَيت و خاوةن
 .بكرَين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسن، كةرةمكة.سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار د
 

 :حسن حممد سورة.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة دروست بووة كؤمةَلَيك نةشاتي جيـا جيـاي تَيدايـة، بؤيـة     منين ثَيمواية هةر يةكَيك لةو موديرياتانةي ك
مةبدةئي جياكردنةوةي لَيثرسراوَي  تؤزَيك زةمحة  دةبَي، هةر وةكو كـاك شـَير دَل باسـي كـرد، بؤيـة مـن       
ئيقترياح دةكةم كة مةهام و ئةهدايف هةر موديرييةتَيك لةطةَل موديرييةتةكة خـؤي بَيـت، بـؤ ئـةوةي ئـةو      

 .و بكرَي، زؤر سوثاسمةبدةئة ثةير ة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، كةرةمكةعثمانسوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار سيوةيل 
 :أمحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـؤ زيـاد بـَي     (والفنيـة )ئةطـةر  ( وكيـل الـوزارة للشـؤون الثقافيـة    (: )ثالثًا)هةمانة ( املادة الثالثة)بة نيسبة  

وكيل الوزارة لشـؤون الرياضـة و   )نووسراوة، ئةطةر بنووسرَي ( وكيل الوزارة للشؤون الرياضية) (رابعًا)باشة، 
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زؤري لةو وةزارةتـة ثةيوةنـدي بـة شـةبابةوة هةيـة، بـة الوانـةوة        ( رياضة)ثَيم باشة، لةبةر ئةوةي ( الشباب
يديرا مورت  بدرجة مدير : زيرمكتب وكيل الو( )خامسًا)هةية، تةبعةن يةك، دوو جاري تر باسم كردووة، 

 (سادسـاً )ثَيم باشة، لةبةر ئـةوةي ئـةدي شـةهادةي دبلـؤم بضـَيتة كـوَي؟،        (حاصل على شهادة دبلوم فما فوق
اليزيد عددهم عن أربعة على أن يكونوا على األقل من هلة شهادات جامعية أولية إختصاصية : املستشارون)

باشـة ئـةوة   ( و يتم حتديد إختصاصه من قبل الـوزير )نووسراوة،  ، بةس دوايي(و من ذوا اطربة و املمارسة
ــراوة  ــية  )نووسـ ــة إختصاصـ ــة أوليـ ــهادة جامعيـ ــن ذوا شـ ــدي   (مـ ــوانَي تةحديـ ــؤن دةتـ ــر ضـ ــةعين وةزيـ ، يـ

ئيختيلاصةكانيان بكا ؟ هةر وةك كاك عمر باسي كـرد ئةطـةر ضـوار موستةشـارةكة ديـار بـَي، يـةك، دوو،        
باشرتة، بة نيسبة  موديرياتي عاممة، موديرياتي عاممة بةر اي من زؤرة، سَي، حةسةبي ئيختيلاصا ، ثَيم 

املديرية العامة لإلعـالم و الطباعـة و   )هةبَي، ( العامة)، (املديرية العامة للمكتبات)، (املديرية العامة للديوان)
يان يـةك كـار   لةطـةَل شـئووني شـةبا ، وابـزامن هـةردووك     ( لشؤون الرياضـة )، بةآلم موديريةي عاممة (النشر

دةنطـي بـؤ نـادةن كـةيفي      ثـائر ثةيوةندي بة شةبابةوة هةية، ئةوة ر ةئي منـة كـاك    (رياضة)ئةجنام دةدةن، 
تةبعةن ر َيزَيكي ( ثاني عشر)خؤتانة، بة نيسبة  ئةو دووة ثَيم باشة يةك موديرية عاممة بَي، بة نيسبة  

املديريــة العامـة لشــؤون الثقافــة و  )وســراوة تايبـةتيم بــؤ خوشــك و برايـاني مةســيحي و توركمــان هةيـة، نو   
، مـن ثـَيم باشـة يـةك موديريـةي      (املديرية العامـة لشـؤون الثقافـة و الفنـون السـريانية     )، (الفنون الرتكمانية

( الرتكمانيـة و السـريانية  )بةيين دوو قةوس بنووسـرَي  ( املديرية العامة لشؤون الثقافة و الفنون)عاممة بَي، 
ةوة بـَي، ئةطـةر يـةكَيكي مةسـيحي بـَي يـان توركمـان بـَي دايبمـةزرَين،، دةتـوان، لـة            ئةطةر مةبةسـتمان لـ  

يةكَيكي بة توانا بَي، دايبنَي،، ئةطةر مةبةستةكة جَي ثر كردنةوة بَي، بة واقيعـي  ( املديرية العامة للديوان)
ايبـةتي بـؤ دابنـَي،،    بَي، بةآلم بؤ خؤي ئـين و كارةكـان ئةوةنـدة زؤر نيـة، ئةطـةر موديريـة عاممةيـةكي ت       

برادةران لَيم عاجز نةبن، توركمـان و مةسـيحيةكان، يـةعين ئـةوة ر ةئيـة مـن دةيـدةم، تةقليلـي موديريـة          
عاممةكانــة، ئةطــةر ئــةو موديريــة عاممــةي توركمــاني و ســرياني يَينَيتــةوة، ئايــا لــة موديريــةي عاممــةي   

يريات العامة للثقافة و الفنون و الرياضـة و الشـباب     املد( )رابع عشر)ثارَيزطاكان لة كوَي جَييان ديارة؟ لة 
باشة، ثَيم باشـة ئةطـةر بنووسـرَي، يـةك وشـةي نـازامن لـة كوردييةكـةي          (طةرمياناحافظات ايقليم و إدارة 

، يةعين نازامن ئةو وشةية قة  نةمبيستية، بة ثةتي بيستيتم بةس لـة نووسـ،   (قةبةَلي بكرَي)هاتبوو لة 
ثـَيم باشـرتة،   ( دةكرَيتة ئةستؤي يان دةخياتـة ئةسـتؤي وةزيـر   : )وم بكةن، ئةطةر بنووسرَينةمبيستية، عةف

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ببوورة، دانا سعيد صويف، كةرةمكة
 :دانا سعيد صويف. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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و لَيذنةي ثةيوةندييـةكان و ر ؤشـنبريي دةكـةم،     وةلآل من سةرةتا ثشتطريي لةو دار شتنةوةي لَيذنةي ياسايي
لةبــةر ئــةوةي مــن ثَيموايــة مةنوعةيــةك ئــةوة هةيــة، بــة تايبــةتين لــةو بر طانــةي كــة ثةيوةنــدي بــة      
بةر َيوةبةرة طشتيةكانةوة هةية، دووبارة بؤتةوة، ثَيويست بةو دووبارة كردنةوانة ناكا ، تَيبينيةكم لةسـةر  

ئةصَلي ثرؤذة ياساكة بة ثَيي صياغةكة وا هاتووة كة بريكاري وةزارة  بؤ كـاري  خاَلي سَييةم هةية، لةسةر 
ر ؤشنبريي، ئةو تةنها بَلَي، بريكارة ئةصلييةكة بـَي و ئـةوي تـرين بريكـار نـةبَي، بـة ثَيـي دةقـي ئةصـَلي          

است كردنةوةيـة  ثرؤذة ياساكة، بةآلم بة ثَيي ثَيشنياري لَيذنةكان ئةوا ر است كراوةتةوة، من ثشتطريي لةو ر 
دةكةم، بة نيسبة  بةر َيوةبةرايةتيية طشتيةكان، منين ثَيمواية هةندَيكيان بةر اس  هةمان ئيشيان هةيـة،  

كتَيبخانة طشتيةكان تةصـةور دةكـةم ثَيويسـت ناكـا  بـة تـةنيا       : بؤية دةتواندرَيت دةمج بكرَين، بؤ منوونة
َي لةطــةَل ئــةوةي بةر َيوةبةرايــةتي طشــ  ر اطةيانــدن و  بةر َيوةبةرايةتيــةكي طشــ  تايبــةتيان هــةبَي، دةكــر 

ضاثكردن لَيك بدرَي، لةبةر ئةوةي زؤربةي ئيشةكانيان بةر اس  دةضَيتةوة نـاو يـةك، هـةروةها بـة هـةمان      
شَيوةش بةر َيوةبةرايةتي طش  كاروباري وةرزش لةطةَل كاروباري الوان، ثَيمواية ئةوةش لَيك بدرَي، ئةوةش 

و كارةكانيـان ثةيوةنـدي بةيةكـةوة هةيـة، بـةو شـَيوةية ئَيمـة دةتـوان، دوو بةر َيوةبةرايـةتي          ديسان ئـين  
طش  كةم بكةينةوة، بةآلم لة بةرامبةر ئةوةدا من ثَيشنياري زيادكردني بةر َيوةبةرايةتيةكي طش  تايبـة   

ــارة         ــؤي ئيش ــؤ خ ــر ب ــةنابي وةزي ــةوةي ج ــةر ئ ــةوين لةب ــداآلن، ئ ــنبريي من ــؤ ر ؤش ــةم ب ــة  دةك ــةوةدا ك ي ب
ئيهتيمامَيكي تايبة  بة ر ؤشنبريي منداآلن دةدةن، طؤظار دةردةكةن، ثرؤطرامي تايبةتيان هةيـة، بؤيـة ثـَيم    
باشة ئةطةر جـةنابي وةزيـر ثَيـي بـاش بـَي، يـاخود بزانـَي كـة ئيمكـاني زيـادكردني ئـةو بةر َيوةبةرايةتييـة             

ــي تايبةيةن    ــة ثَي ــ  و ب ــي ثَيداويس ــة ثَي ــة ب ــتيية هةي ــةو    طش ــة ئ ــَيم باش ــن ث ــةيان، م ــةكاني وةزارةتةك ديي
 .بةر َيوةبةرايةتيية طشتيية ئيزافة بكرَي، سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار عمر هةورامي، كةرةمكة
 :بةر َيز عمر صديق حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تايبـة  بـة   ( 2)لةسةر بر طـةي شةشـةم، خـاَلي    ( 3)ي من سةرجنم بة كورتي و بة ثوختةيي تةنها لة ماددة

بةر َيوةبةرايةتية طشتييةكاني ر ؤشنبريي هونةري وةرزش و الوان لة ثارَيزطاكاني هةرَيم و ئيدارةي تايبةتي 
طةرميان، من ثَيشنيار دةكـةم ئـةو بةر َيوةبةرايةتيانـة بـَي بـة بةر َيوةبةرايةتييـة طشـتيةكاني ر ؤشـنبريي و         

و هامشــة بهَيَلرَيتــةوة بــؤ وةزارة ، بــة ثَيــي خلوصــييةتي هــةر ثارَيزطايــةك و ئيــدارةي تايبــةتي الوان، ئـة 
طةرميان لةوَي تةشكيلة و مةهامي ئةو بةر َيوةبةرايةتيانة دياربكرَيـت، ضـونكة لةوانةيـة كـاري وةزارةتـين      

َيزطـاي هـةرَيمي كوردسـتان و    تةنها بة ثَيـي ئـةو ناونيشـانانة بَيـت لـةناو ثارَيزطاكـةدا، لـة نـاو هـةر سـَي ثار          
ئيدارةي طةرميان، بؤية بةرفراوان تر بَي، وةكو ناوةكة خؤي، وةزارةتي ر ؤشنبريي و الوان، لَيرة دةتوانرَيـت  
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بكرَيت بة بةر َيوةبةرايةتي طش  ر ؤشنبريي  و الوان لة ثارَيزطاي فآلنة، لة ئيـدارةي طـةرمياني فآلنـة، زؤر    
 .سوثاس

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار عماد حممد، كةرةمكة
 :بةر َيز عماد حممد حس،
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثشــتطريي ثَيشــنياري لَيذنــةي وةرزش و الوان دةكــةم، كــة ( 4)و ( 3)ســةبارة  بــة مــاددةي ســَييةم بر طــةي 
ديسـان ثشـتطريي   ، (ن الرياضـة و الشـباب  وكيل الـوزارة لشـؤو  )، (وكيل الوزارة لشؤون الثقافة و الفنون)ببيتة 

ثَيشنياري لَيذنةي ر ؤشنبريي دةكةم كة بؤ دووبارة صياغةكردني ئةو ماددةيـة، لةر اسـتيدا ئـةوةي تةماشـاي     
تةشكيالتي وةزارة  دةكا ، بةثَيي ئةو ثـرؤذة ياسـاية جـؤرة تـةناقووزَيك دةبينَيـت، لـة نَيـوان تةشـكيالتي         

ان، لــةو ثـرؤذة ياســايةدا دوو بةر َيوةبةرايـةتي طشــ  تةخةصوصـي ثَيشــنيار    وةزارة ، تةشـكيالتي ثارَيزطاكـ  
و ( 12)كراوة، كة يةكَيكيان تايبةتة بة كاروباري وةرزشي، دووةميان بة كاروبـاري الوان، كـة لـة بر طـةكاني     

ــتيةكان      (11) ــة طش ــنياري بةرَيوةبةرايةتيي ــان ثَيش ــواردةدا ديس ــةي ض ــة، لةبر ط ــةدا هاتوون ــةو ماددةي و ي ئ
ر ؤشنبريي و هونةر و وةرزش و الواني ثارَيزطاكان كراوة، جطة لةوة دوو بريكاري تةخةصوصي بـؤ وةزارة   

بةر َيوةبةرايــةتي : ثَيشــنيار كــراوة، ئةطــةر تةماشــاي هةيكــةلي ثارَيزطاكــان بكــةين دةبيــن، بــةو شــَيوةيةية 
ةر َيوةبةرايــةتي طشــ  ر ؤشــنبريي و وةرزش و الوان هةيــة، بةر َيوةبةرايــةتي ر ؤشــنبريي و هونــةري هةيــة، ب

هونةري هةية، لة قةزاكانين ديسان بةر َيوةبةرايـةتي ر ؤشـنبريي و هونـةري هةيـة و فةرمانطـةي وةرزش و      
الوان هةية، لَيرةدا دةثرسم، ئةطةر بكرَيت بةر َيوةبةرايةتييةكي تةخةصوصي وةرزش هةبَيت، بـؤ الوانـين   

ــت د  يســان دوو بةر َيوةبةرايــةتي تــرين هــةبَي، يــةكَيكيان بــؤ كاروبــاري   هــةبَيت، لــة ديــواني وةزارة  دةبَي
ــةَل          ــت لةطـ ــكيالتي وةزارة  بطوجنَيـ ــةوةي تةشـ ــؤ ئـ ــةري، بـ ــاري هونـ ــؤ كاروبـ ــان بـ ــنبريي و دووةميـ ر ؤشـ
تةشــكيالتةكاني ثارَيزطاكــان، ديســان لــة ثارَيزطاكــان دةبَيــت بةر َيوةبةرايــةتي وةرزش و الوان ببَيتــة دوو        

ي، يةكَيكيان بـؤ وةرزش، دووةميـان بـؤ الوان، بـؤ ئـةوةي ئـةو تـةناقووزة نـةمَينَيت، مـن دوو          بةر َيوةبةرايةت
ئةطةر وةزارة  بة باشي بزانَيت كة بةو شـَيوةية يَينَيـت كـة ضـؤن لـةو ثـرؤذة       : ثَيشنيارم هةية، يةكةميان

ــةي     ــةم بر طـ ــنيار دةكـ ــاتووة، ثَيشـ ــايةدا هـ ــةي   ( 11)و ( 12)ياسـ ــت، بر طـ ــَيوةية بَيـ ــةو شـ ــة ( 12)بـ ببَيتـ
ببَيتــة بةر َيوةبةرايــةتي طشــ  كاروبــاري ( 11)بةر َيوةبةرايــةتي طشــ  كاروبــاري وةرزشــي و الوان، بر طــةي 

ي ئةو ماددةية البربدرَيت، (11)و ( 12)ثَيشنيار دةكةم بر طةي : ر ؤشنبريي و هونةري، ثَيشنياري دووةميان
 :لةبةر ئةوة هؤيانة

ي طشــ  تةخةصوصــي لــة ديــواني وةزارة  نيــة، ضــونكة دوو بريكــاري       ثَيويســ  بــة بةر َيوةبةرايــةت  -1
بـــووني ئـــةو دوو بةر َيوةبةرايةتيـــة : تةخةصوصـــي بـــؤ وةزارة  ثَيشـــنيار كـــراوة، ئـــةوةش كافيـــة، دووةم 
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تةخةصوصــيانة لــة ديــواني وةزارة  هــي  مانــاي نيــة، ضــونكة لــة ثارَيزطاكــان ثَيشــنياري بةر َيوةبةرايــةتي   
 .بين، ئةوة ئةَلقةيةكي زيادة، تةنها ر ؤت، زياد دةكا ، سوثاسطشتيةكان كراوة، دة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عماد بة نووس، بنَيرة بؤ لَيذنةي ياسايي، ر َيزدار شةومن حممد، كةرةمكة
 :بةر َيز شةومن حممد غريب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر َيطـةي ميدياكانـةوة، بةتايبـةتي ميـدياكان، كـارَيكي زؤر      ئاشكراية الي هةموومان كة ر ؤشـنبريي منـاآلن لـة    

طرنطة كة لةسةر دروستبووني شةخليةتي مناَل و ثةروةردةكردني مناآلن جطة لةوةي وةزارةتي ثـةروةردة  
لةاليةن خؤيةوة بة ر َيطايةكي تر مناآلن ثةروةردة دةكا ، بةآلم ئةوةي كة لَيرةدا بينيم، داواكارم لة بـةر َيز  

وةزير لة يةكَيك لة موديرياتة عاممةكاندا، واتا بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكاندا موديريةتَيك بة ناوي  جةنابي
موديريةتَيكي ر ؤشنبريي مناآلن هةبَي، بؤية ئةوة تايبة  بَيت بة دار شتين ر ؤشنبريي مناآلن بة تايبةتي لة 

ا مؤزةخانــة و شـوَينةوارةكان لــة نــاو  ميدياكانـةوة، ضــونكة ئـةوة كاريطةريــةكي زؤر طرنطــي هةيـة، هــةروةه   
بةر َيوةبةرايةتيية طشتييةكاندا جَيطاي بكرَيتةوة و ناوبنرَيت لةو ثرؤذةية ناوي بهَينـرَي، ضـونكة بةر اسـ     
ئةوةش دوو جَيطان كة ثَيويستة زؤر زؤر ئيهتيماميـان ثـَي بـدرَي، بر طـةي سـَييةم لـة ثَيشـنيارةكامن، ضـةند         

هةيــة لــة نــاو مةركــةزي وةزارتــدا؟ مــن ئيقترياحــَيكم هةيــة، ثــَيم باشــة ضــونكة    بةر َيوةربةرايــةتي طشــ  
ــةزي         ــة مةركـ ــتيةكانين لـ ــة طشـ ــة، بةر َيوةربةرايةتيـ ــارةكاندا هةيـ ــة شـ ــتيةكان لـ ــة طشـ بةر َيوةربةرايةتيـ

كي وةزارةتةكاندا هةية، ئةطةر هاتو بةر َيوةربةرايةتية طشتييةكان خبرَيتة ناو شارةكانةوة، ئةوة ئاسانكاريية
زؤر دروســت دةكــا ، بــؤ ئــةوةي ئــين و كــاري شــارةكاني كوردســتان زؤر بــة باشــرت بــر وا  بــةر َيوة، لــةوةي   
جارَيكي تر كة بطةر َيتةوة و بَيتة موديريةتَيكي عاممة لة وةزارة  و بة هةمان دةسةآل ، بة هةمان فؤرمي 

وانرَي ئةو بةر َيوةربةرايةتية طشـتيانة  ئيدارييةوة، لةبةر ئةوةي دوو وةكيل وةزير هةية لةو وةزارةتةدا دةت
بة وةكيل وةزيرةكانةوة ببةسرتَي، هةرضةند دانةيـةك لـة بةر َيوةربـةرة طشـتيةكان بـة وةكيـل وةزيرَيكـةوة        
ببةسرتَيتةوة، كاروبارةكان بة تةصـةوري مـن بـة باشـرت و ئاسـانرت دةر وا  بـةر َيوة، بـة مـةرجَيك دةسـةآلتي          

ة طشتيةكاني كة لة شارةكاندا كار دةكةن، جـا ئـةوة بـة جـَي دةهـَيَلم بـؤ جـةنابي        تةواو بدرَي بة بةر َيوةبةر
 .وةزير، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار نةرميان، كةرةمكة
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سة بكةم، من لةوة ثشتطريي لة بةر َيز كـاك عمـاد دةكـةم،    ق( 4)من لةر استيدا دةمةوَي سةبارة  بة ماددةي 

كة وةكيلي وةزارةي سةقافة ، فنونيشي لةطةَل بَي، لةبةر ئةوة هةر لة بةر َيوةربةرايةتية طشتيةكان لة خاَلي 
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املديريــة العامــة لشــؤون )، هــةروةها (املديريــة العامــة لشــؤون الثقافــة و الفنــون الرتكمانيــة)دا (11)و ( 12)
، ئـةو كاتـة ئَيمـة ئـةو بةر َيوةربةرايةتيـة طشـتييانة وةكيـل وةزيرةكـةي خؤيـان          (افة و الفنون السريانيةالثق

دةناسن، كاري سةقافة و فنونين زؤر لة يةكةوة نزيكن، كاري وةكيل وةزيرةكانين جيادةكرَيتةوة لة يةك، 
وكيـل  )، (زارة للثقافـة و الفنـون  وكيـل و )لة تةداخول دوور دةكةوَيتةوة، بؤية يـةكَي لـة وةكيـل وةزيرةكـان،     

ي بؤ زياد بكرَيت كة لة يةكَي لة هينةكانـدا نـةهاتووة، لـة ئةصـَليةكةدا شـةبابةكة      (وزارة للرياضة و الشباب
ــادة       ــةرك و زي ــةوةي ئ ــةم كردن ــؤ ك ــ ، ب ــتيةكان بةر اس ــة طش ــةوةي بةر َيوةربةرايةتي ــةهاتووة، بؤكةمكردن ن

ي هةشتةم لةطةَل بر طةي نؤيةم ئةو دوو بةر َيوةربةرايةتية طشـتية،  مةصرةط و ر ؤتينا ، من ثَيمواية بر طة
، كـة ئـةوة نؤيةمـة، بةر اسـ  يـةك خبـرَي و       (املديرية العامة للمكتبـة العامـة و ايعـالم و الطباعـة و النشـر     )

ومن بكرَي بة يةك بةر َيوةربةرايةتي و كاريشيان زؤر لةيةكةوة نزيكة، لةو خاَلةش ثشتطريي لة هاوكـارم شـة  
خان دةكةم، بةر َيوةربةرايةتي ر ؤشنبريي مناآلن من بة زةر ووري دةزامن كة لةاليةن وةزارةتـةوة طرنطـي ثـَي    

بكرَيــــت بــــة يــــةك ( 11)و ( 12)بــــدرَي و بكرَيتــــةوة، هــــةروةها هــــةر دوو بةر َيوةربةرايــــةتي طشــــ   
هةردووكيان يةك خبرَي و بكرَيتة ( باملديرية العامة لشؤون الرياضة و الشبا)بةر َيوةربةرايةتي، لةبةر ئةوة 

يةك بةر َيوةربةرايةتي ثَيمواية كافية، ئةو كاتةش لةطةَل وةكيل وةزيرةكةي خؤياندا بة تةعامولي ديار كـار  
دةكةن، بةرضاويان ر وون تر دةبَي لةطةَل وةكيل وةزيرةكةي خؤياندا، خاَلَيكي ترم هةية، ئةوةي كة ماددةي 

ــةي (14) ــة ما( 14)، بر ط ــة        ل ــة لَيذن ــو ل ــرَي، وةك ــاد بك ــؤ زي ــةرمياني ب ــدارةتي ط ــةوةم ئي ــةَل ئ ــة لةط ددةك
: لَيـرة كـة دةَلـيَ   ( 14)موختةصةكاندا هاتووة، من يةك ثرسيارم هةية لة بةر َيز جةنابي وةزير، لة ماددةي 

لَيـرة   ،(اصـة اط طـةرميان املديرية العامة للثقافة و الفنون و الرياضة و الشباب   احافظـات ايقلـيم و إدارة   )
الثقافـة و الفنـون و الرياضـة و    )هـةر يـةك لـة    ..( .للثقافة و الفنون و الرياضة و الشـباب  )موديريا  عاممة 

ــباب ــةك         ( الش ــةر ي ــةي ئةط ــةو كات ــة؟ ل ــةك بةر َيوةربةرايةتي ــان ي ــة، ي ــان هةي ــاممي جياي ــةتَيكي ع موديري
الثقافة و الفنـون و الرياضـة و   )ميان، ئةو كاتة بةر َيوةربةرايةتي طشتية، لة هةر سَي ثارَيزطا و ئيدارةي طةر

ضؤن تةوفيقَيك بكةن لة تةعاموليان لةطةَل ضةند بةر َيوةبةرايةتيةكي جياواز لة ناو وةزارةتدا؟ لـة  (الشباب
كاتَيكـــدا خؤيـــان ســـةر بـــة يـــةك بةر َيوةبةرايـــةتي طشـــت، لـــة شـــوَيين خؤيـــان، كـــة كـــار دةكـــةن ضـــةند   

لــة نــاو وةزارةتةكــةي  ( الثقافــة و الفنــون و الرياضــة و الشــباب )ر يةكــة لــة بةر َيوةبةرايةتيــةكي طشــ  هــة
وةزارةتي ر ؤشنبرييدا هةية، من ئةو ثرسيارةم ئاراستة دةكةم، من ثَيمواية بةر َيوةبةرايةتين بؤ هةر يةكـة  

ئةوةي ئةو  دياري بكرَي لة موحافةزةكان و ئيدارةي طةرميان، بؤ( الثقافة و الفنون و الرياضة و الشباب)لة 
كا  هةر يةك لةو بةر َيوةبةرايةتيانة بةشي خؤيشيان لة قةزاو لة ناحيةكان لة بنكة ئةطـةر بـَي بـةش بـَي،     
ثاشان تةسةلسول و مةرجةعي ئيداريان بة وازحـي ديـارة و لةطـةَل وةكيـل وةزيرةكةشـياندا كارةكانيـان بـة        

ةتيانـةش هـةبَي، بـة وازحـين ديـار بـَي كـة ئـةو         ر ووني دةردةكةوَي، بؤية من داوا دةكـةم ئـةو بةر َيوةبةراي  
بةر َيوةبةرايةتية عاممة ئايـا هـةر ضـواريان بةيةكـةوة يـةك بةر َيوةبةرايـةت،، ئةطـةر بـة تاكيشـن جـةنابي           

 .وةزير ئةو وةآلمةمان بداتَي، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي بـؤ ئـةوةي زووتـر حةسـم بكـرَي، ر َيـزدار       سوثاس كاك نةرميان بة نووسراو ئةو شتانةي وتت ئةطةر بنَير
 .ر َيباز، كةرةمكة

 :ر َيباز فتاح حممود. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةلآل قسةكاني من تةقريبةن هةر ئـةو فيكرةيـةي كـاك عيمـاد لةطـةَل كـاك نةرميانـة، بـةآلم مـن تـؤزَي بـة            
كــاني زؤرة، بةشــَيوةيةك جياكراوةتـــةوة   كــورتي باســي دةكــةم، لةســةر ئــةو بنةمايــةي كــة وةزارة  كارة       

كارةكانيان، دوو بريكار دانراون لة هةمان كاتدا لة سـةنتةري ثايتـةختين بةر َيوةبةرايـةتي طشـ  بـؤ هـةر       
يــةك لــةو اليةنانــة دروســت كــراوة، لــة ثارَيزطاكانيشــدا بةر َيوةبةرايــةتي ترمــان هةيــة، تةصــةور دةكــةم لــة  

ةوزووعةكة ون بـووة و ر ؤتينةكـة زيـادي كـردووة، هـةر وةكـو كـاك عيمـاد         ثَيناوي ئاسان كردني كارةكاندا م
وتي، يةعين سَي هةَلقـة دروسـت كـراوة، يةكـةم جـار وةزيـرة دوايـي بريكـاري وةزارة  كـة كـراوة بـة دوان،            
دواترين بؤ هةر اليةنَيك بةر َيوةبةرايةتيةك دروست كراوة، لة دواتر كة ئةَلقةي موهيمـة لـة ثارَيزطاكانـدا    

ةموو اليةنةكان بةسرتاونةتةوة بة يةك بةر َيوةبةرايةتيةوة، يةعين ئيشةكة زؤرتر بةر َيوةبةرايةتي طشـ   ه
ثارَيزطاكة دةيكا ، بةآلم لةوَي وةرزش، الوان، ر ؤشنبريي، هونةر هةمووي بة يةكةوة بةسـرتاوتةوة بـة يـةك    

ار دةكـةم، يـاخود بريكـاري وةزارةتةكـة     كةسةوة، كة ئةوة ئيشةكةي قور سرت كردووة، لةبةر ئةوة من ثَيشـني 
هــةر بكرَيتــةوة بــة يــةك كــةس، بةر َيوةبةرايةتيــةكان يَيننــةوة، دواتــر بةر َيوةبةرايــةتي ثارَيزطاكــان جيــا    
ــةوة و     ــاري وةزارة  يَينَيتـــ ــاخود بريكـــ ــةَل وةرزش و الوان، يـــ ــةر لةطـــ ــنبريي و هونـــ ــةوة ر ؤشـــ بكرَيتـــ

 .طاكان ببةسرتَينةوة بة بريكاري وةزارة ، زؤر سوثاسبةر َيوةبةرايةتيةكان البربَين و ثارَيز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار شوان كةريم، كةرةمكة
 

 

 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر ؤشـنبريي و  : ةميـة لـة ر اثؤرتةكـةي لَيذنـةي ر ؤشـنبريي، يةكـ      (3)ي ماددةي (2)من سةرةجنم لةسةر خاَلي 
هونةر و وةرزش و الوان لة يةك بةر َيوةبةرايةتي طش  كؤدةكرَيتةوة لـة ثارَيزطايـةك، مـن ثَيموايـة حـةقي      
هةموو ئةو جـؤرة ضـاالكي و ئـةو جـؤرة كةسـانة دةخورَيـت كـة لـةو بوارانـة ضـاالكي دةنـوَينن، بـةر اي مـن              

ةو ضاالكييانة بكةوَي لة بواري ر ؤشنبرييدا، لةبواري بةر َيوةبةرايةتيةكي طش  لة يةك شار ناتوانَي فرياي ئ
هونةردا، دواتر فرياي وةرزشي و ضاالكييةكاني الوانـين بكـةوَي، بـةر اي مـن دةكرَيـت مـن ثَيشـنياري ئـةوة         
دةكةم كة ئةو بةر َيوةبةرايةتيانة، يةعين هةر بةر َيوةبةرايةتيةكي طشتيةك دانراوة بة حيسا  لة شـارَيكدا،  

دارةي طةرميانيشةوة بؤ هةرضوار، بؤ ر ؤشنبريي و هونـةر و وةرزش و الوانـين بـَي، يـةكي بكـرَي      يان بة ئي
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بة دوو، ر ؤشنبريي و هونةر، وةرزش و الوان، بؤ ئةوةي بةر اس  فرياي ئةوة بكةوَيت ئةو ئةركةي وةزارة ، 
ــةج       ــَيوة جَيب ــرتين ش ــة باش ــوانَي ب ــؤي، بت ــتؤي خ ــتوويةتة ئةس ــة خس ــةركَيكي قورس ــة ئ ــو  ك ــا ، وةك َيي بك

هاوكارةكاني تريشم وتيان، قورسي ئةو ضاالكي و كارانة بةر اس  لة ثارَيزطاكاندا هةية زيـاتر، نـةك لـة نـاو     
خودي وةزارةتدا، ئةوة خاَلي يةكةم، خاَلي دووةم كة لَيرة ر ؤشنبريي و هونةر، بةر َيوةبةرايةتية طشـتيةكاني  

ة، دواتر لـة بةر َيوةبةرايةتيـة طشـتيةكاني نـاو وةزارةتـدا هونـةر       ر ؤشنبريي و هونةر و وةرزش و الوان وتراو
مةرجةعي ئيداري نية بةر اس ، ئةو كارانةي كة ثةيوةستة بة هونةرةوة مةرجـةعي ئيـداري نيـة بـة ثَيـي      
بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكان، ر استة بةر َيز وةزير مةرجـةعي ئةعاليـة لـة وةزارةتـدا، بـةآلم ثَيموايـة نـاكرَي        

وو جارَي كة كارَيكي هونةري هةبَي، كارَيك ثةيوةست بَي بة هونةرةوة هةموو جارَي ر ووبةر ووي بةر َيز هةم
وةزير بكرَيتةوة، ئايا نابَيت بةر َيوةبةرايةتيةكي طش  هةبَي؟ ئةطةر نةشـبوو، بر يـاري لـَي نـةدرا، دةكرَيـت      

اروبـاري ر ؤشـنبريي، هونةرةكةشـي بـؤ زيـاد      بريكاري وةزارة  بـؤ ك : ئةو ثَيشنيارةي كاك عيماد بوو كة وتي
 .بكرَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار سةروةر، كةرةمكة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اك عيمــاد دةكــةم ســةبارة  بــة تَيبينيــةكامن بةشــَيكي زؤري وتــرا، مــن لــةوة دةســت ثَيدةكــةم، ثشــتطريي كــ 
كة ببَيت بة دوو بةر َيوةبةرايةتي، بـةر َيزاني تـرين   ( 14)هةروةها خاَلي ( 11)و ( 12)سةبارة  بة خاَلي 

بةر َيوةبةرايــةتي طشــ  ر اطةيانــدن و ضــاثكردن و : )ثشــتطرييان لــَي كــرد، بــةآلم ســةبارة  بــة خــاَلي نؤيــةم 
ئَيـرة زيـاد بكرَيـت، ضـونكة ئَيمـة لـة بةيانييـةوة         ، من ثَيم باشة كـة وشـةيةكي تـر هةيـة بـؤ     (بآلوكردنةوة

بامسان كرد لة طرنطييةكةي كة مةسةلةي بة ئةرشـيف كـردن و دانـاني ئةرشـيفخانةيةكي نيشـتماني بـووة،       
ئــةو ئةرشــيفخانةية كــة هــةموومان ثَيمــان وابــووة، يــان زؤربــةمان ثَيمــان وابــووة ثَيويســتة دابنرَيــت، لــة     

زطايةكدا، ئةوة لة كوَيدا شوَيين دةكرَيتةوة؟ بؤية من ثَيشنياري ئـةوة دةكـةم   ثارَيزطايةك ياخود ضةند ثارَي
كة ناوي بةر َيوةبةرايةتيةكة بكرَيت بـة بةر َيوةبةرايـةتي طشـ  ر اطةيانـدن و بـة ئةرشـيف كـردن و ضـاث و         

طشـتية  بآلوكردنةوة، خاَلَيكي تر كـة شـةومن خـانين باسـي كـرد، ئـةوين زيـادكردني بةر َيوةبةرايةتيـةكي         
سةبارة  بة ر ؤشنبريي منداآلن، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان، ئَيمة لة ئةركةكانيشـدا ئـةرك و ئاماجنةكانيشـدا    
هات، لةو خاَلة دواين، بَيطومان، كة ر ؤشنبرييةكي تايبة  نية لة نَيوان هـي  كـام لـة ضـ، و توَيذةكانـدا،      

اتةيـةكي تـازة ثَيـدةطا  و ثَيطةيشـتوو نيـة هَيشـتا       بةآلم منداَل بـة حـوكمي ئـةوةي كـةوا ثَيكهاتةكـةي ثَيكه     
لةاليـــةن كؤمةآليةتييـــةوة، لةاليـــةني جةســـتةييةوة، لةاليـــةني نةفســـييةوة، ثَيويســـ  بةوةيـــة كـــةوا         
ر ؤشنبريييةكي تايبـةتي هـةبَيت، هـةر بؤيـة لَيـرةدا ئَيمـة سـةرباري ئـةو هـةموو وَيرانكارييانـةي لةوانةيـة            

عَيــراق لــة ر ابــردوودا بــة ســةريدا هَينــاب،، ثَيويســتمان بةوةيــة كــة          ر ذَيمــة يــةك لــة دواي يةكــةكاني   
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ــةكاني       ــةموو اليةن ــة ه ــوونةوةيةش ل ــةو ثَيداض ــينةوة، ئ ــدا بض ــةوة ثياي ــةَلَيك اليةن ــة كؤم ــةمان ل كؤمةَلطةك
 ثَيمواية ئةوة يانةوَي داهاتوويةكي ر ؤشنمان هةبَيت، ثَيويستة لـةوةوة . هتد.....ر ؤشنبريي و كؤمةآليةتي و

دةست ثَي بكةين كةوا منداَلةكامنان برييان ر ؤشن بَي، هةر بؤيـة ثَيويسـت بـةوة دةكـا  كـةوا هـةوَلي زيـاتر        
بــدرَيت، بةر َيوةبةرايةتيــةكي طشــ  تايبــة  بــة منــداآلن بكرَيتــةوة، ئَيمــة ئــةو تةجرووبةيــةمشان هــةبووة 

آلن هةبووة، كؤمـةَلَيك دام و دةزطـاي تـري    ثَيشرت، كؤمةَلَيك بةر َيوةبةرايةتي هةبووة، كؤمةَلَيك خانةي مندا
ــك خبــرَين و لــة             ــة ثَيويســتة زيــاتر ر َي ــةخن هــةبووة، ئةوان ــنبريي منــداآلن، ضــاث و ث ــة  بــة ر ؤش تايب
بةر َيوةبةرايةتيةكدا كؤبكرَينـةوة، خـاَلَيكي تـر، مـن ثرسـيارَيكم هةيـة، ئَيمـة لـة ثـرؤذة ياسـاي شـارةواني و            

كران مةسةلةي شـوَينةوار و مؤزةخانـةكان بـة كـوَي دةطـا ، ئـاخؤ ئَيمـة         طةشت و طوزاريشدا كة قسةي لَيوة
لَيرةدا دةستةيةك ثَيـك دةهَيـن،، ئةطـةر قسـة لةسـةر ئةوةيـة، ئةطـةرنا لةوةشـياندا ثَيويسـت دةكـا  كـةوا            
بةر َيوةبةرايةتيةكي طش  هةبَيت بة ناوي شوَينةوار و مؤزةخانـةكان، ضـونكة ئةوةشـيان دوو حاَلـةتي لَيـك      

يان، شـوَينةوارةكان زيـاتر مةبةسـتيان كارةكـةي ثشـكن، و بةدواداضـوونة، زانسـتَيكي تايبةتـة، هـةروةها          ج
ــؤي      ــة، ئــةوة ثَيمــوابَي لــة وةزارةتــي ر ؤشــنبرييدا خ مؤزةخانــةكانين ديســانةوة ئــةوين كــاري خــؤي جياي

 .دةبينَيتةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . عمر، كةرةمكةسوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار ئةظ،

 :بةر َيز ئةظ، عمر أمحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةرضةندة بةر َيزان قسةي زؤريان لةسةر كـرد، باسـَيكي زؤريـان كـرد، تَيبينيـةكاني مـن زؤر كـرا، ئةوةنـدة         
قسةي زؤر لةسةر ناكةم، تةنها ئةوةندة نـةبَي، لـة خـاَلي يةكـةم مـن ثشـتطريي لـة بـةٍرَيز كـاك عمـر دةكـةم            

بارة  بةوةي ثَيناسةي وةزير، بةر اس  لَيرة تؤزَيك دوور و درَيذ كراوة ثَيناسةكة، منين لةطةَل ئـةودام  سة
هـو الـرئيس األعلـى للـوزارة و املسـؤول عـن توجيـه أعماهلـا و         : )كةوا ثَيناسةي وةزير بةو شَيوةيةي لَي بَيـت 

ضامنًا فيه و له ختويل بعـض مـن صـالحياته    سياساتها و يكون مسؤواًل أمام اللس الوزران بإعتبارا عضوًا مت
، بةر اسـ  منـين سـةد لـة سـةد لةطـةَل ئـةو        (لوكيلي الوزارة أو املدران العامني أو من يـراا مناسـبًا   الـوزارة   

ر ةئيةي بةر َيزيم، حةز دةكةم ئةو تةسبيت بكرَي زياتر، ثاشان من لَيرة ثرسيارَيك لة بةر َيز جةنابي وةزير 
ة ر ةئي منين هةر ثشتطرييية بؤ قسةي بةر َيزان كة ثَيشووتر كرديان سـةبارة  بـة خـاَلي    دةكةم، هةرضةند

، ئايا لَيرةدا جةنابي وةزير بة ثراكتيكي يـاخود بـة عةمـةلي ئيزديواجييـة دروسـت نـابَي لـة        (11)و ( 12)
وا لة ثارَيزطاكان و نَيوان ئةو موديريةتة عامة بؤ شئووني شةبا  و ر يازة لةطةَل ئةو موديرية عاممانةي كة

ئيدارةي طةرميان دادةنرَي، هةروةها من تةئيدي لَيذنةي ر ؤشنبريي دةكةم بؤ ئةوةي كةوا دةستخؤشيان لـَي  
دةكةم كة ئيدارةي طةرميانيان ئيزافة كردووة بؤ ئةو موديريـة عاممانـةي كـة لـة ثارَيزطاكـان دانـراون، زؤر       

 .سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بؤ هةموو ئَيوةي بةر َيز تةواو بوو، ر َيزدار سكرتَيري ثةرلةمان موداخةلةي هةية، كةرةمكةزؤر سوثاس 
 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةر َيز فرست أمحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
منين مةنوعةي برادةران ئيسارةي ئةو نوقاتةيان كرد، كة مةنوعةي موديرياتي عـاممي هةنـة ناويـان    

، ئةطــةر تةماشــاي ناحيــةي ئيــداري بكــةين ثلــةي بةر َيوةبةريشــيان وةك يةكــة، بــةر ةئي مــن بــة  وةك يةكــة
تةئكيد ئةوة نةوعة ئيزديواجيةتَيك ثةدا دةكا ، بة زةمحة  بتواني دةسةآلتيان لَيك جياواز بكةي، وةكـي  

لــة ديــواني  مــودير عاممةيــةك ببــيين لــة موحافــةزا  ئيختيلاصــي ر يازةيــة، يــان الوانــة، نةفســي عينــوان  
وةزارة  ببيين، بة نةفسي ثلة، نةفسي عينواني هةية، بة تةئكيد ئيحتيمال هةية جةنابي وةزير بَلَيـت بـة   
تةعليما  دةتوان، ئةوي تر لَيك جياواز بكةين، بةس ئةطـةر لـة قـانون نةفسـي عينـواني هـةبَيت، نةفسـي        

ة ناحيـةك، ر ةئـيم ئةوةيـة ئـةو موديريـة      ثلةي هةبَيت، بة تةئكيـد ئيزديواجيـةتَيك ثةيـدا دةكـا ، ئـةوة لـ      
عاممانة ئي موحافةزا  لة جَيطاي خؤيان يَينن، بةس شـةبيهةكةيان لـة ديـوان نـةمينَيت، ناحيـةي تـرين       
موديريةي عاممي مةكتةبا  لةطةَل موديريةي عاممي ئيعالم و تيباعـة و نةشـر زؤر نزيكـي يـةكن، ئةطـةر      

ئةوين ئيلغائي دوو وةزارة  و دة يان بة يةك وةزارة ، غاية  دةمج بكرَين تةحقيقي ئاماجنَيك دةكةين 
 .لَيي بؤ تةقليلي ميالكا ، بؤ ئيقتيلاد بوو، دةتوان، ئةو ئاماجنةش بةو شكلة ثَيك بين،، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، كةرةمكةن لَيذنةي ياسايي

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

تةنها ضةند ر وونكردنةويةكم هةية، وةآلمدانةوة نية، سةبارة  بة ذمـارةي بةر َيوةبـةرة طشـتيةكان، ثَيشـرت     
لةوةزارة  ضونكة ئـةو وةزارةتـة لةئـةجنامي يةكطرتنـةوةي دوو وةزارة ، وةزارةتـي وةرزش و الوان لةطـةَل       

بةر َيوةبةري طش  هةبوو، وةزارةتي ر ؤشـنبريي  ( 5)رزش و الوان وةزارةتي ر ؤشنبريي، ثَيشرت لةوةزارةتي وة
بةر َيوةبةرايــةتي طشــ ، بــةآلم لَيــرة كــةم     ( 13)بةر َيوةبــةري طشــ  هــةبوو، هــةردووكيان دةبَيتــة     ( 2)

بةر َيةبةرايـةتي طشـ ، دةسـةآل  و ئةركـةكاني بةر َيوةبةرايـةتي طشـ  ثَيويسـت        ( 2)كراوةتةوة، كـراوة بـة   
ي بر طةي (5)رة باس بكرَي لة ناو دةقي ئةو ماددةية، لةبةر ئةوةي لة ثرؤذةكةدا هاتووة، لة ماددة ناكا  لَي

، لـةوَي بـاس   (دةسةآل  و ئةركةكاني بةر َيوةبةرة طشـتييةكان بـة نيزامَيـك، ثـةير ةوَيك ر َيـك دةخـريَ      )، (1)
لة ض بوارَيك؟ ئَيمة ثَيمـان بـاش نيـة    دةكرَي، ئَيرة جَيي نية، ئيختيلاصاتي موستةشارةكان، ئايا ثسثؤر  بن 

كة لة ناو دةقي ئةو ماددةية باس بكرَي، دةسةآل  بدرَيتة وةزيـر، خـؤي بزانـَي لـة ض بوارَيـك ثَيويسـ  بـة        
ر اوَيذكار هةية؟ دايبمةزرَيين لةو بوارة، ئايا بواري ياساية، بواري ئامارة، هةر بوارَيك بة ثَيويس  بزانَي بـؤ  

رةتةكة، لة ناو ياساكة ئةطةر باس بكرَيت، لةو ثسثؤر يانة ر اوَيذكار دابنَيت، ئـةوة تـةنها   خزمة  كردني وةزا
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وةزير ناتوانَي لة بوارَيكي تر ثَيويسـ  ثـَي بَيـت ر اوَيـذكار دابنَيـت، بـة تايبـةتي كـة ذمـارةي ر اوَيـذكارةكان           
ر اوَيــذكاران تةحديــد بكــرَي لــة  زيــاتر نــةبَيت، بؤيــة ثَيويســت ناكــا  لَيــرة ثســثؤر ي  ( 4)ديــاري كــراوة لــة 

 .قانونةكة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةو ثَيشنيارانةي كة هاتن بؤ دة ي موديريا ، ثَيشنيارةكان خبوَيننةوة ئةطةر بؤتان هاتبَيت، كةرةمكة
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةن ثةرلةمانتارانةوة هاتووة بؤمان، هةندَيكيان ديارة داواي زيادكردني هةندَيك ديارة كؤمةَلَيك تَيبيين لةال
ــةر      ــت ئةوةيــة لةس ــرنطرتين ش ــا ط ــةتي، ئينج ــدَيك بةر َيوةبةراي ــداني هةن ــان لَيك ــةن، ي ــةتي دةك بةر َيوةبةراي

الوان،  ئةوانةي قسة دةكرَيت، دوو بةر َيوةبةرايةتيية طشتية ئةوانـةي موتةخةصيلـن، ض بـؤ وةرزش، ض بـؤ    
لةسةر ئةوة زؤر قسة دةكرَيت، داواي ر وون كردنةوةش لة جةنابي وةزير كرا، مـن ثـَيم باشـة ثـَين ئـةوةي      
ئَيمة ر ةئـي خؤمـان لةسـةر ئـةو ثَيشـنيارانة بـدةين، جـةنابي وةزيـر ر وونكردنـةوةي خـؤي بـدا  لةسـةري،             

 .لةاليةن جةنابي وةزيرةوةضونكة هةندَيك لةو ثَيشنيازانة ثَيويستيان بة ر وون كردنةوة هةية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير، كةرةمكة
 :وةزيري ر ؤشنبريي/ كاوة حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو لةسةرةتاوة بةر َيز لَيذنةي قانوني ئاماذةي بةوة كرد كة ئةوة دوو وةزارةتة طرَيدراوة بة يةكرتةوة، لة 
ش كردنة ئَيمة موديريايان كةم كردؤتةوة، ئةو موديرياتـة زؤرةي كـة جـاران هـةبوو كـةم      ئاكامي ئةو دابة

كراوةتةوة، كة وامان لَي كردووة، بة نيسبة  ضـاث و بآلوكردنـةوة، تـؤزَي زةمحةتـة دة ـي بكـةين لةطـةَل        
ــةوَي          ــان دةردةك ــة بؤم ــةو وةخت ــية؟ ئ ــةكانيان ض ــزان، ئةرك ــةر ب ــونكة ئةط ــتيةكان، ض ــة طش ــة كتَيبخان ك

ئةركــــةكانيان زؤرة، دةتــــواني تــــؤ كــــؤي بكةيتــــةوة و يــــةك بةر َيوةبــــةري طشــــ  بــــؤ دابنَيــــي، بــــةآلم  
 ةلـةمان هةيـة،  ةلـةي    ( 2)دةمَينَيتةوةئةركةكان هةر زؤرة، ئةركـةكان دةمَينَيتـةوة، بـؤ منوونـة، ئَيمـة      

لة دهؤكين دابنـَي،،  موتةخةصيص، هةروةها دةزطاي تةرجةمةمان هةية، ئَيستا ئةوانة دةزطاي تةرجةمة 
خةريكي دةزطاي تةرجةمةين لة كوردييةوة بـؤ ئينطليـزي، ئةوانـة هـةر هـةمووي ثةيوةنـدي بـة تيباعـة و         
نةشــرةوة هةيــة، جطــة لــةو موجةالنــةي كــة هةيــة، ضــاثخانةمان هةيــة، لــة كاتَيكــدا كتَيبخانــة طشــتيةكان    

  دةورَيكـي تـري دةبـيين لـة عالةمـدا،      موركَيكي تايبـةتي تـري هةيـة، بـة تايبـةتي ئـةور ؤ كتَيبخانـةي طشـ        
كتَيبخانةي طشـتيمان هةيـة،   ( 72)كتَيبخانةي رةقةمي هةية، ئريتيباتاتي هةية بة مةكتةباتي جيهانييةوة، 

يةعين ئةطةر تةماشاي ئةركةكان بكةين، ئةو ئةركانـةي كـة هةيـة، سـةير دةكـةين تـؤزَي دةبَيتـة قورسـايي         
بتوانَي ئيدارةي هةردوو ئةو مةرفةقة بكا ، بـة نسـيبة  هـةردوو ئـةو     بةسةر ئةو بةر َيوةبةرة طشتيية كة 
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ــن، ئـــةركيان هةيـــة، ئـــةو        ــةي وةرزش و الوان، ئةوانـــة بةر َيوةبةرايـــةتي موتةخةصيلـ بةر َيوةبةرايةتييـ
ئةركانةيان ئةركَيكي مةركةزيية، جياية لةو ئةركانـةي كـة لـة موحافـةزا  دا هةيـة، ئَيمـة بيسـتوومانة لـة         

زةيةكدا بة ثَيي تايبةيةندي ئةو موحافةزة وةزارةتَيكي بضووك دةبَي، لةسةر ئةساسي فـراوان  هةر موحافة
كردني دةسةآلتةكان ثَييان، لةسةر ئةساسي المةركةزيية  و تةسهيل كردني ئين و كارةكان، كة ئةوة هـةم  

ــةكان نة      ــةك و ئيش ــةوةي هاووآلتيي ــؤ ئ ــة، ب ــةوةجوهي ثةرلةمانيش ــةم ت ــة، ه ــةتي حكومةت ــةوة سياس طةر َين
هةمووي بؤ مةركةز، هةر هةمووي لة موحافـةزةي خـؤي ئـين و كارةكـان بكـا ، واتـا وةزارةتَيكـي بضـووك         
لةهةر ثارَيزطاكاندا هةبَيت، ئةو ئيتيجاهة ثَيمواية ئيتيجاهَيكي ر استة، بةآلم هةندَي كار هةية، ئـةو كارانـة   

طش  كاروباري وةرزش، ئةو كاتة ئَيمة سةد و قسور كارَيكي مةركةزيية، يةعين بؤ منوونة بةر َيوةبةرايةتي 
نادميان هةية، ئةو نادييانة لة سةرووي موحافةزاتةوةية، موحافةزا  ناتوانَي قيادةي بكا ، بـةس ثارةكـةي   

مليؤنيان دةدةييَن، جطة لةوة نةشاتاتي مةركةزييان هةيـة كـة   ( 475)مليؤنيان ثَي دةدةين، ( 522)مانطَي 
ةطرَيتةوة، ضاالكي و وةرزشي، ئةو ضاالكي و وةرزشيية مةركةزييانة موحافـةزا  ثَييـان   هةموو كوردستان د

ناكرَي لةو حاَلةتةدا، جطة لةوة بةر َيوةبةرايةتي طش  الوان ديسانةوة كؤمةَلَيك ئيشي هةية، يةكَيك لةوانة 
اني الوان كـة ئـةوة   فةرهةنطخانةكان، موتابةعـة كردنـي، يـةكَي لةوانـة موتابةعـة كردنـي سـرتاتيجي نيشـتم        

ئَيستا لة عرياقيشدا ئةو سرتاتيجية نيشتمانيية كاري بؤ دةكرَي لةطةَل ر َيكخراوة نَيودةوَلةتيةكاندا، جطة لة 
ئَيسـتا  ( األمـم املتحـدة  )ديراساتي مةيداني لةسةر وةزعـي طـةنج، ئـةو ديراسـاتانةي كـة دةكـرَي، جطـة لـةوة         

ئةو مةسـةالنة، تةنسـيق كـردن لةطـةَل ر َيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي        كارمان لةطةَل دةكا  بؤ ثةرلةماني الوان،
مةدةني الوان، ئةوة تَيكر اي تايبةيةندي هةية، ئةو تايبةيةندييانة كوردستاني طشتية، بةآلم ئةو شتانةي 
ثةيوةندي بة ثارَيزطاكانةوة هةية، خلوصيايان داوة بة ثارَيزطاكان، ثاراستين خلوصياتي قةومي طرنطـة،  

ةوة يةكَيكة لةو خاآلنةي كة زؤر شانازي ثَيـوة دةكـةين، يـةعين موديريـةتي طشـ  ر ؤشـنبريي سـريانيمان        ئ
ميهرةجان و كؤنفرانسي طةورةيان كردووة، ئةوة تايبةيةندييةكةي ( 3)فةعالة، ئيمساَل ( و بالفعل)هةية، 

ي توركمـاني ثـَيم وتـن ئَيـوة لـة      جياية لةطةَل ر ؤشنبريي توركمـاني، مـن ضـوومة بةر َيوةبةرايـةتي ر ؤشـنبري     
كؤبوونةوةكة بة زماني توركماني قسة بكةن، يةعين هانيان دةدةم هةتا بة زماني نةتةوايةتي خؤيان بةكار 
بَينن لة كؤبوونةوةكانيان دا، ضؤن بايةر بة كلتوورةكةيان بـدةين، ئـةوة بةشـَيكة لـة ئـةركي ئَيمـة، يـةعين        

يةنديةكةي، مةسةلةكة ذمارة نية، ئايا ذمارةكة كةم بكةينةوة زؤر، يان ئةو دةبَي بايةخي ثَي بدةين، تايبة
زيادي بكـةين بـة نـةوعَيك، بـة نيسـبة  ر ؤشـنبريي منـداآلن، ئَيمـة دةزطايـةكي زؤري، بةر َيوةبةرايةتيـةكي           

، زؤري ر ؤشنبريي مناآلمنان هةية لـة تَيكـر اي ثارَيزطاكـان، بـةآلم لـة هـةر ثارَيزطـا خلوصـياتي خـؤي هةيـة          
تةنها لة ناحيةكان هةمانة، لة هةندَي شوَينين بينايةي بامشان بؤ كردوون، كارَيكي باشيان كردووة، لةبـةر  
ئةوة ئةطةر خاص ثةيوةندي بة خودي ثارَيزطاكانةوة هـةبَي، نـةك لَيـرة تـؤ بةر َيوةبةرايةتيـةكي طشـ  بـؤ        

ئين و كارةكانيان بر وا ، ئةوة باشرتة، بة دروست بكةيت ديسان بطةر َيتةوة بؤ ديوان، لة خودي ثارَيزطاكان 
نيسبة  قةزييةي شوَينةوار و مؤزةخانة، وةكو ومت باس كـرا، ئَيمـة ثةيوةنـدميان بـة توراسـي شـيفاهييةوة       
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دا،  1271هةية، ر َيكةوتنامةيةكي نةتةوة يةكطرتووةكان هةيـة كـة يونسـكؤ موتابةعـةي دةكـا  هـي سـاَلي        
ماددييـة، ئـةوة كـة ئاسـةوار     ( مـور  الثقـا   )دوو بةشة، بةشَيكي ( ورو  الثقا م)، (إتفاقية املورو  الثقا )

دةطرَيتـةوة، سـةرةكي، ئـةوة عيالقـةي بـة ئَيمـةوة نــةماوة، لـة هةنـدَي وةزارة  لـة عالةمـدا ثةيوةنـدي بــة            
فةرةنسا وةزارةتي ر ؤشنبريييةوة هةية، بؤ منوونة لة سويد ثةيوةندي بة وةزارةتي ر ؤشنبريييةوة هةية، لة 

ــرةش         ــة، لَي ــؤ منوون ــة ب ــةيةكي خاص ــرياق موئةسةس ــة ع ــة، ل ــنبريييةوة هةي ــي ر ؤش ــة وةزارةت ــدي ب ثةيوةن
ثةيوةندي بة بةلةدياتةوة هةبوو، ئَيستا دةيةوَي بكرَيت بة موئةسةسةيةكي خاص، بةآلم يؤنسكؤ، ئَيستاش 

، ببـوورة، ئاسـار هـةبَي، جطـة     يؤنسكؤ تةعامول لةطةَل من دةكا ، يةعين زؤرجار كـة شـتَيكي تـوراس هـةبيَ    
لةوان من بان  دةكا  بؤ موتابةعةكردني ئةو مةسةالنة، لةبةر ئةوة ئَيمة موراعـاتي ئـةوةمان كـردووة لـة     
ثارَيزطاكان خلوصياتي هةبَي، وةزارةتَيكي بضووك هةبَي، بةآلم هةندَي ش  ئيختيلاصين هةية كة لَيـرة  

 . تابعي ئَيرةي هةبَي، سوثاس
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

ســوثاس بــؤ جــةنابت، ئَيســتا لَيذنــةي ر ؤشــنبريي كةرةمكــةن ئــةو موقتةرةحانــة خبوَيننــةوة كــة ئةنــداماني  
 .بةر َيز، ضةند دةنطَيكي لةسةرة

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر ؤشـنبريي، ثَيشـنيارَيك هةيـة     كؤمةَلَيك موقتةرةحا  هاتووة بـة نيسـبة  بريكـاري وةزارة  بـؤ كاروبـاري     
هونةريشي لةطةَل ئيزافـة بكـرَي، لـة ر اسـتيدا ديـارة لـة لَيذنـةي الوان و وةرزشـين ئـةو ثَيشـنيارة هـاتووة،            
لةاليةن ضةند بةر َيزَيكين ئةو ثَيشـنيارة هـاتوون ئَيمـةش وةكـو لَيذنـة لةطـةَل ئـةو ثَيشـنيارةين، ئـةوةيان          

ةبةرايةتيــة طشــتيةكان، ثَيشــنيارَيك هةيــة بةر َيوةبةرايــةتي كتَيبخانــة بــة نيســبة  بةر َيو: يــةك، دووةميــان
 .........طشتيةكان لةطةَل بةر َيوةبةرايةتي طش  ر اطةياندن و ضاث كردن و بآلوكردنةوة

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، دوو بـةر َيز  تكاية، يةك، يةك بؤ ئةوةي تةصوي  لةسةر بكةين، ئـةوةي ئـةوةَل سـاط بكةنـةوة، خبوَينـدريَ     

 .لةطةَلي بَي، دوو بةر َيز موخاليفي بَي، خبرَيتة دةنطدانةوة، كةرةمكة
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بؤ بريكاري وةزارة  بؤ كاروباري ر ؤشنبريي، وشةي هونةريشي بؤ زَيدة بكرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بؤ دة ي موديريا ، ئةو ثَيشنيارانةي كة بة نووسـينين بؤتـان هـاتووة بيخوَيننـةوة،     بةر َيز ثَيشنيار ها  
 .بؤ ئةوةي ضةند كةسَيك ديفاعي لَي بكا ، ضةند كةسَيك موخاليفي بَي و بدرَيتة دةنطدان

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاروباري ر ؤشنبريي، وشةي هونةرين زَيدة بكرَيثَيشنيازَيك هةية كة بؤ بريكاري وةزارة  بؤ 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، باشة كَي لةطةَل ئةوةية، ثَيويسـت ناكـا    (وكيل الوزارة للشؤون الثقافية و الفنية( )ثالثًا)بةر َيزان ئَيستا لة 

، فةنيةي بؤ زياد بكرَيت، (للشؤون الثقافية والفنية)موناقةشة بكرَيت، ثَيشنيارَيك هاتووة بؤ وةكيلي وةزارة 
ئيزافة بكا  تكاية دةس  بةرز بكا ؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ باشة ئَيـوة  ( الفنية)كَي لةطةَل ئةوةية 

، (وكيـل الـوزارة للشـؤون الثقافيـة و الفنـون     )ش دةستتان بةرز كرد سـةالمة  بـن،   (الفنية)ة، بؤ (الفنون)بؤ 
، تكايـة  (وكيـل الـوزارة لشـؤون الثقافـة و الفنـون     )  قسة مةكة، ر جائةن، ، توخوا لة جَيي خؤ(والفنية)نةك 

كَي لةطةَلة دةس  بةرز بكا ؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  ثةسند كرا، ئةو وشةية ئيزافـة  
 .دةكرَي، بر ؤ ئةوي تر

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يار هةية سةبارة  بة بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكان، يةكـةم، شـت ئةوةيـة كـة شةشـةم ر َيـك       كؤمةَلَيك ثَيشن

 ........خبرَيتةوة بةو شَيوةيةي لةاليةن لَيذنةي ر ؤشنبريي و ثةيوةندييةكان و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.4)مان تةواو كرد، بر ؤ (3)ر جائةن بة تةسةلسول، ئَيستا 
 (:ئاسؤ)مد بةر َيز بكر كريم حم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ................نووسينطةي هةردوو بريكاري: ضوارةم

 
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وكيـل الـوزارة   )ثَيشنيارَيك هةبوو كةوا كةليمـةي شـةبا  بـؤ بر طـةي ضـوارةمي ماددةكـة زيـاد بكرَيـت، واتـا          

 (.الشبابلشؤون الرياضة و 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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وكيل الـوزارة لشـؤون   )ئَيوة وةرتان طر ، ضةند موقتةرةحَيكين هةبوو، بةر َيزان كَي لةطةَلة لة خاَلي ضوار 
؟ زؤر سوثاس دةستتان بةرز كرد، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  ثةسند كرا، ئَيستا بر ؤ (الرياضة و الشباب

 (.5)خاَلي 
 :ؤذان عبدالقادر دزةيير .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تـا  ( 7)هي  ثَيشنيارَيكي لةسةر نةبوو، تةنها بةر َيوةبةرة طشتيةكان كة ثَيشنيارَيك هةبوو بر طـة  ( 5)خاَلي 
 .، بةر َيوةبةرة طشتيةكان(14)تا بر طةي ( 7)دةمج بكرَي، دةمج كردني بر طةي ( 14)بر طةي 

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
 صياغةكةي ضؤن بكةن؟ بزامن صياغةكةتان ضؤن بوو؟

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السابعة
تتكون الوزارة من املديريات العامة اآلتية و يـدير كـل منهـا مـدير عـام حاصـل علـى شـهادة         : املديريا  العامة

 .مارسةجامعية أولية و من ذوا اطربة و امل
 :هةر هةشت موديرية عاممة

 .املديرية العامة للديوان -1

 .املديرية العامة للمكتبات العامة -2

 .املديرية العامة لإلعالم و الطباعة و النشر -3
 .املديرية العامة لشؤون الرياضة -4
 .املديرية العامة لشؤون الشباب -5
 .انيةاملديرية العامة لشؤون الثقافة و الفنون الرتكم -6
 .املديرية العامة لشؤون الثقافة و الفنون السريانية -7
 .طةرمياناملديرية العامة للثقافة و الفنون و الرياضة و الشباب   احافظات ايقليم و إدارة  -2

ئةوة بووة دوو ثَيشنيار، دةمج كردنـي هـةر حـةو  بةر َيوةبةرايةتييـة طشـتيةكة و ئيـدارةي طـةرميان زيـاد         
 .بكرَي

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
بةر َيزان ئةو ثَيشنيارة بةو شَيوةية كة واي لَي بَيت، ثاشان دَيينة سةري ئايا كةم بكرَيتةوة يان زياد بكرَيت، 

ر ؤذان خوَيندييـةوة، كـَي لةطةَلـة دةسـ  بـةرز بكـا ؟ زؤر       .يان دةمج بكرَيـت، ئَيسـتا ئـةو ثَيشـنيارةي كـة د     
ةن  ئيعادةي صياغةكة دةكرَيتةوة و ثةسند كرا، ئَيستا وةرنة سـةر ئـةو   سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي د

 .ثَيشنيارانةي كة ثَيشنيار كران بؤ موديرياتي عام دةمج بكرَيت، كةرةمكة
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 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

املديرية العامة للمكتبات )سَييةم هاتووة  ثَيشنياري ئةوة كرا بةر َيوةبةرايةتي طش  ئةوةي لة خاَلي دووةم و
ئـةو دوو بةر َيوةبةرايةتيـة لـة يـةك بـدرَي و لـة يـةك         (العامة، املديرية العامـة لإلعـالم و الطباعـة و النشـر    

 ..........بةر َيوةبةرايةتي طش ، ئةوة ثَيشنياري يةكةم بوو، ثَيشنياري دووةم، بةر َيوةبةرايةتي طش 
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

( ثامنـًا و تاسـعاً  )باجارَي لَيرة ب،، بةر َيزان ئَيستا ئـةو ثَيشـنيارةي هـاتووة كـة ئـةو دوو موديريـةي عاممـة        
بـةر َيز  ( 33)بكرَيتة يةك، كَي لةطةَلة دةمج بكرَي و بكرَيتة يـةك مـودير عـام، تكايـة دةسـ  بـةرز بكـا ؟        

 .مايةوة، كةرةمكة لةطةَلة، كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةي دةن  وةك خؤي
 (:بالل)بةر َيز أمحد سليمان عبداهلل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من ثَيموانية بة زؤرينةي دةن  بَي، ئةطةر بيذمَيري سوثاست دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةسـند  دةن ، بة زؤرينةي دةنـ  ث ( 46)باشة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلة كة دةمج نةكرَي وةك خؤي يَييَن؟ 

 .كرا، زؤر سوثاس، كةرةمكة، نيزامي
 :ر َيباز فتاح حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وا دةزامن من ثَيشنيارَيكم كرد لةطةَل كـاك فرسـت، ثَيشـنيارةكةمان لةطـةَل يـةك دةر ؤيـي، كـة ئـةوين ئـةو          
 .اكان بَيتبةر َيوةبةرايةتيانة لة ناو وةزارة  نةبَي، بةَلكو لةسةر ئاس  ثارَيزط

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، دكتؤرة كةرةمكة

 
 
 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، دوو بةر َيوةبةرايــةتي طشــ  (11)و ( 12)ثَيشــنياري تــر هــةبوو ســةبارة  بــة لَيكــداني هــةردوو بر طــةي   
ــة    ) ــة و املديريـ ــؤون الرياضـ ــة لشـ ــة العامـ ــباب  املديريـ ــؤون الشـ ــة لشـ ــةك   (العامـ ــة يـ ــةردووكيان بكرَيتـ ، هـ

 .بةر َيوةبةرايةتي طش ، ئةو ثَيشنيارةش ثَيشكةش كرا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوو ( 11)و ( 12)بةر َيزان زؤر قسة لةسةريان كراوة، تكاية هةردووكي خبوَينـةوة، بـةر َيزان بـؤ ئـةو خـاَلي      

وةية كـة لـة ديـوان ئيلغـا بكـرَي، بضـَيتة موحافـةزة، لـةوَي بَيـت،          موقتةرةح هةبوو، موقتةرةحَيك هةبوو ئة
موقتةرةحَيكين هةية كة دةمج بكرَي، ئَيستا هةردوو فةقةرةكة دةخوَيندرَيتةوة، ثاشـان ئيلغايةكـة يةكـةم    
دةدةينة دةنطدان، كة لـة ديـوان ئيلغـا بَيـت بضـَيتة موحافـةزة، ئةطـةر دةنطـي هَينـا ئـةوة تـةواو، ئةطـةر نـا              

 .ة خاَلةكةي تر، دةمج، ئةطةر نةيهَينا وةك خؤي دةمَييَن، كةرةمكةدةضين
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيلغاكردني بر طةي دةيةم و يازدةم بـوو، كـة ثَيويسـت ناكـا  ئـةو ر ةئيـة ديفاعيـان لـَي         : موقتةرةحي يةكةم
ة  ئةو دوو بةر َيوةبةرايةتي ية هةبَي، تةنها ئةوةي لة ثارَيزطاكـان،  كرد، ثَيويست ناكا  لة ناو ديواني وةزار

املديريـة العامـة لشـؤون    )ئيلغا كردنةكة ر ةئي يةكةم بوو، رةِِئي دووةمين ئةوةبوو كـة دةمـج بكـرَي ببَيتـة     
 .، ر ةئي سَييةمين وةكو ثرؤذةكة هاتووة ئةوها يَينَيتةوة(الرياضة و الشباب

 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
 .جا ئَيستا بياخنوَينةرةوة، بؤ ئةوةي بياندةينة دةنطدان

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.11)و ( 12)ر ةئي يةكةم ئيلغاكردني دوو بر طةكةية، ئيلغا بكرَيت هةر دوو بر طةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـة  ( 11)لـة ثرؤذةكـة لةطـةَل    ( 12)ةوةي بيدةينـة دةنطـدان، دةكاتـة    نا، نا ئةصـَلي ماددةكـة خبـوَينن بـؤ ئـ     
 .ثرؤذةكة، بؤ ئةوةي وازح بَي بؤ ئةو بةر َيزانة، ثاشان خبرَيتة دةنطدان

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مديريـة عامـة متخصصـة    : املديريـة العامـة لشـؤون الرياضـة     -12)ئـةوةي كـة لـة دةقـي ثرؤذةكـةدا هـاتووة       

 (.يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية و من ذوا اطربة و املمارسة
 .املديرية العامة لشؤون الشباب

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئَيستا كَي لةطةَلة ئةو دوو موديريةتة لة ديواني وةزارة البضَي و بر واتة موحافةزا ، تكايـة دةسـ    

كةس، خاوةني موقتةرةحةكةش دةس  هةَلنـةبر ي هـةر بـؤ ئاطاداريتـان، كـَي لةطةَلـة لـة        ( 22)ز بكا ؟ بةر
شوَين خؤي يَييَن؟ بة زؤرينةي دةن ، باشة كةرةمكةن، ئَيستا موقتةرةحَيكي تر، كَي لةطةَل ئةوةية دةمـج  

بـةر َيز  ( 32)، (ياضـة و الشـباب  ر)بكرَي و ببَيتة يةك موديرية  تكاية دةس  بةرز بكا ؟ بؤ دةمج ببَيتـة  
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لةطةَل ئةوةية دةمج بكرَي، كَي لةطةلة وةك خؤي يـَييَن و دةمـج نـةكرَي؟ بـة زؤرينـةي دةنـ  وةك خـؤي        
 .مايةوة، كةرةمكة بؤ ئةوي تر

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

املديريـة العامـة للثقافـة و الفنـون و الرياضـة و      )بـؤ   ثَيشنيارَيكي تر كـرا بـة زيـادكردني ئيـدارةي طـةرميان     
 (.طةرميانالشباب   احافظات ايقليم و إدارة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئةو ثَيشـنيارةي كـة ئيـدارةي طـةرميان ئيزافـة بكـرَي، كـَي لةطةَلـة تكايـة دةسـت بـةرز بكـا ؟ زؤر             

 .د كرا، ئَيستا بؤ خاَلةكةي تر، ئَيستا طشت ماددةكةسوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  ثةسن
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشـــنيارَيكمان بـــؤ هـــا ، بـــةس نـــةمزاني كـــةس ثشـــتطريي لـــَي كـــردووة، تـــةنها يـــةك بـــاس لـــةوة كـــرا،   
 .ك لة بةر َيوةبةرايةتي ية طشتيةكانبةر َيوةبةرايةتي طش  ر ؤشنبريي منداآلن زياد بكرَي، ببَيتة يةكَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة زميين ئـةو تةسةلسـولةي دامـان نـا نـةبوو، ئينشـالآل جـارَيكي تـر ئةطـةر داوايـان كـرد هـةموار بكـرَي،              
بةر َيزان ئَيستا طشت ماددةكة بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة و دةنطـي بـؤ درا، كـَي لةطةَلـة تكايـة دةسـت بـةرز        

كةس لةطةَلدا نية، بة زؤرينـةي دةنـ  ماددةكـة ثةسـند كـرا، بـؤ       ( 1) ؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بكا
 .ماددةي تر

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة
 :للوزارة  لس إستشاري يتألف من

 .رئيسًا: الوزير -1
 .اب الوزير يرأس اعلس الوكيل األقدم   الوزارةأعضان   حالة غي: وكيال الوزارة -2

 .أعضان: املستشارون -3

 .أعضان: املدران العامون   الوزارة -4

 .عضوًا: أا خبري أو إختصاصي من داخل الوزارة أو خارجها خيتارا الوزير -5

 .أعضان: ممثلي الوزارات ذات العالقة بدعوة من الوزير -6

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وردين خبوَيننسوثاس، بة ك
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 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ضوارةم

 :وةزارة  ئةجنومةنَيكي ر اوَيذكاري دةبَيت و لةمانة ثَيك دَيت
 .سةرؤكة: وةزير -1
هةردوو بريكاري وةزارة  ئةندامن و لة كاتي ئامادة نةبووني وةزير بة ثَيي ثَيشـينةيي يـةكَيكيان    -2

 ,تي ئةجنومةن دةكا سةرؤكاية

 .ئةندامن: ر اوَيذكاران -3

 .ئةندامن: بةر َيوةبةرة طشتيةكاني وةزارة  -4

: هةر شارةزايةك يـان ثسـثؤر ي شـياو لـة نـاو وةزارة  يـان لـة دةرةوةيـدا كـة وةزيـر هةَليدةبـذَيريَ            -5
 .ئةندامة

 . ئةندامن: نوَينةري وةزارةتةكاني ثةيوةنديدار لةسةر بانطهَيش  وةزير -6

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
 .لَيذنةي ر ؤشنبريي ر ةئيتان، كةرةمكة

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةزارة  ئةجنومـةنَيكي  )شةشةم، ماددةي ضوارةم، ثَيشنياز دةكةين ئةو ماددةية بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة، 

 :ر اوَيذكاري دةبَيت كة ثَيك دَيت لة
 .ؤكسةر: وةزير -1
هةردوو بريكاري وةزارة  لة كاتي ئامادة نةبووني وةزيردا ئـةوة بريكـارة لـة ثَيشـرتةكةي وةزارة       -2

 .سةرؤكايةتي ئةجنومةن دةكا 

 .ر اوَيذكارةكان -3

 .بةر َيوةبةرايةتي ية طشتيةكاني وةزارة  -4

يوةنديـدار يـان   وةزير بؤي هةية كة نوَينـةري وةزارةتـي ديكـةي ثة   : )ثَينجةم و شةشةم تةبعةن لَيك بدرَين
شارةزا و ثسثؤر  ض لة ناو وةزارة  و ض دةرةوةي وةزارة  لةبةر ثَيويسـ  بانطهَيشـت بكـا  بـَي ئـةوةي مـايف       

 (.دةنطدانيان هةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبين خبوَيننةوة
 :بةر َيز سؤزان يوسف خؤشابا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 :املادة الرابعة: سادسًا
 :نقرتح إعادة صياغة هذا املادة لتصبح كاآلتي

 :للوزارة اللس إستشارا يتأل  من
 .رئيسًا: الوزير -1
 .عضوان و   حالة غياب الوزير يرأس اعلس الوكيل األقدم   الوزارة: وكيلي الوزارة -2

 .أعضان: املستشارين -3

 .أعضان: املدران العامني   الوزارة -4

ات األخرى ذات العالقة أو خربان و إختصاصيني من داخل الوزارة للوزير إستضافة ممثلني عن الوزار -5
 .أو خارجها عند الضرورة من دون أن يكون هلم حق التصويت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وةرزش و الوان ر ةئيتان، بة كوردي و بة عةرةبي

 :ثائر عبداألحد أوغسطني. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .التوجد عليه أا مالحظات: املادة الرابعة

 .سوثاس
 :تارا عبدالرزاق حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَينجةم، سةبارة  بة ماددةي ضوارةم هي  تَيبينيةكمان لةسةري نية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ياسايي
 
 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بارة  بةو ماددة ئَيمة دوو تَيبينيمان هةيـة، يةكـةميان تايبةتـة بـة بر طـةي ثَينجـةم، ئـةو عيبـارة زيـاد          سة
بكرَي، ر ستةيةك زياد بكـرَي بـؤ كؤتـايي بر طةكـةن كـةوا مـايف دةنطـدانيان نـةبَيت، بر طـةي شةشـةمين داوا           

مةبةس  بر طةي شةشةمي تَيداية،  دةكةين ئيلغا بكرَي، لةبةر ئةوةي ثَيويست ناكا  بر طةي ثَينجةم هةمان
 .ثَيويست بة بر طةي شةشةم ناكا ، داوا دةكةين ئيلغا بكرَي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .جةنابي وةزير كةرةمكة
 :وةزيري ر ؤشنبريي/ كاوة حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خــؤي تةصــوي  نيــة، هةرضــةندة مــن لــة   مةجليســةكة مةجليســي ئيستيشــاريية، مةجليســي ئيستيشــاري  

مومارةسة ئةطةر بثرسن لة مودير عاممةكان تـا ئَيسـتا مـن تةصـويتم بـة كـار هَينـاوة لـة هـةموو شـتةكان،           
هةندَي قةرارم وةرطرتووة بة ثَيي ر ةئي طش  كة بة ثَيضةوانةي ر ةئي خؤشم بـووة، بـةآلم مةجليسـةكة لـة     

حــةقي تةصــوي  نيــة، بــةآلم مــن مومارةســةي ئــةو حةقةشــم  قانونيــةن ئيستيشــاريية، لةبــةر ئــةوة كــةس
 .كردووة بؤيان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئةنداماني ثةرلـةمان ئةوانـةي دةيانـةوَي لةسـةر ئـةو ماددةيـة قسـة بكـةن، كةرةمكـة، يـةك خـامن            

: ة دةيانـةوَي قسـة بكـةن   دةيةوَي قسـة بكـا ، ئـةوة بوونـة دوو، ئـةوة بوونـة سـَي، نـاو  بَلـَي، ئـةو بةر َيزانـ           
 .سةروةر، كةسي تر هةية؟ تةواو، سيوةيل خان كةرةمكة. أمحد، د. ، خورشيد أمحد، دعثمانسيوةيل 
 :أمحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 أعضان: وكيال الوزارة -2الوزير،  -1( املادة الرابعة)بة نيسبة  

، هةر ضةندة ئةوة صةآلحيةتي (زير يرأس اعلس الوكيل األقدم   الوزارة  حالة غياب الو)لَيرة نووسراوة 
وةزيريية، بؤ خؤي ئازادة، بةس ثَيمواية ئةو عيبارةتةي كة نووسراوة زيادة، دوو وةكيل وةزيـر هةيـة، دوو   

بةيين وةكيل وةزارة لةوانةية ئةطةر وةزير بر وا  هةر وةكيل ئةقدةمةكة هةبَي، حةساسية ثةيدا دةكا  لة 
ةكـةمان، نوَييةكـة، وابـزامن ئةطـةر عيبارةتةكـة نـةبَي بـؤ خـؤي وةزيـر ئـازادة ئـةوة كـةيفي             (أحد )وةكيلة 

ر ؤذان لَيذنــةي ياســايي كــة باســي كــرد،  .، لةســةر ر ةئــي د(سادســًا)لةطــةَل ( خامســًا)خؤيــةتي، بــة نيســبة   
دون أن يكـون مـم   )ةو عيبارةتـة  هةردووك يةك ئيشة، ئةطةر هةردووك بكرَيتة يةك بر طة، ئةوةش زيادة ئـ 

 .ي بؤ زياد بكرَي، زؤر سوثاس(حق التلويت
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار خورشيد، كةرةمكة

 :بةر َيز خورشيد أمحد سليم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـةردوو وةكـيلن يـةعنى بـة ض      يـةعنى ( الوكيل االقـدم فـى الـوزارة   )من ثرسيارةكا ذ جةنابَى وةزيرَ  دكةم 
 ثَيوةرةك ئةمة ئةقدةمة و ئةمة ثاشرتة؟

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .امحد فةرموو.كاك د
 :علي امحد ابراهيم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 فى حالة غيـاب الـوزير يـرأس اعلـس الوكيـل     )وةَلآل منين ئةو ر ايةم هةية كة لةسةر دوو وةكيلى وةزارة  

هةر نةبَى باشرتة، ئةمة لة ئيختيـار  وةزيـر بـَى كَيـى دانـا لـة كـاتى ئـةوة  خـؤ  لـةوَ            ( االقدم فى الوزارة
نةبوو، ئةو دةتوانَى ئةو دوو وةكيالنة دابنَى، ثَيم واية باشرتة بؤ ئةوة  كة حةساسية  دروست نـةبَيت لـة   

َيشـنياريان كـردووة بـة تايبـةتى ليذنـة       يـن كـة هـةردوو لَينـة ث    (نَيوان دوو وةكيلةكة، بؤ خامسـا و سادسـا  
ياســايى كــة دةىَل ئةمــة البضــَيت، بــةآلم ثَيموايــة لَيــرة ثَيشــنيارةكة  ليذنــة  ثةيوةنديــةكان باشــرتة ئةطــةر  

للــوزير استضـافة عــن الـوزارات االخــرى ذات   )بكرَيتـة ئةسـَل لَيــرة، ضـونكة هــةردووكيانى لَيـك داوة باشـرتة      
ــق    العالقــة وخــربان او اختصاصــني مــ  ن داخــل الــوزارة أو خارجهــا عنــد الضــرورة مــن دون ان يكــون هلــم ح

يةعنى هةردوو بر طةكة  لَيك داوة، حةقى هةردووكيانى داوة بة بَى ئةوة  كة ئةندام بـن مـافى   ( التصويت
 .دةنطدانيان هةبَى

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَى دوايى نازانآ كاميان دابنَى، ر َيزدار سوثاس بؤ جةنابت، وةكيل ئةقدةمم هةبَيت بؤ ئةوة  وةزير ه، نة
 .سةروةر فةرموو

 :سةروةر عبدالرمحن. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةربارة  دانانى شـارةزا و ثسـثؤر بـؤ ئةنـدامى ئـةم ئةجنومةنـة ر اوَيذكاريـة ديـارة لـة           5سةبارة  بة خاَلى 

، عـةفو بـة ض ثَيوةرَيـك ئةمـة دادةنـدرَ ؟ بؤيـة مـن        وةزارة  دا ذمارةيةكى زؤر خةبري هةية و شارةزا هةية
ثَيشنيار  ئةوة دةكةم تةنها وشة  ئةمة زياد بكرَيت كةوا هةر شارةزايةك يان ثسثؤر  شياو لةناو وةزارة  
يان لة دةرةوة  دا بة ثَيى تايبةيةند  كؤبوونةوةكة دابندرَيت، نةك ئَيمة ضةند خةبريَيك يان دوو خةبري 

تةنها ئةمانة بن، بةَلكو لةاليةنى جيا جيا ثَيويستة بـؤ ئةمـة سـور َيك هـةبَيت هـةموو ئةوانـة       بَى بةردةوام 
 .بةشدار  تيادا بكةن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 سوثاس ئةوة ئيشى جةنابى وةزيرة، جةنابى وةزير كةرةمكة،موداخةلة  هةية؟

 :وةزيري ر ؤشنبريي/ كاوة حممود.بةر َيز د

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة
 :جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان

 .نةخَير، من موداخةلةيةكم نية، وازحة موستةَلةحةكان وابزامن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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زؤر سوثاس، بةر َيزان ليذنـة  ياسـايى و ليذنـة  ر ؤشـنبري  ئَيسـتا ئةسـَلى ماددةكـة خبوَيننـةوة بـؤ ئـةوة            
ئيلغا بكرَيت، ئةوةش بيخوَيننةوة و يةكَيك ديفاعى ىَل بكـا    6ة بيدةينة دةنطدان، تَيبينيةك هةبوو فةقةر

 .و يةكَيكين ال  بدا ، كاك نةرميان كةرةمكة
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كـة تـؤ   ( املـدران العـامون فـى الـوزارة    )لـة مةجلسـةكة    5من نوقتة  نيزاميةكةم لةسةر ئةوةية لـة نوقتـة    

كةواتة بةس تةنها مودير عامـةكانى وزارة  ئـةعزان لـةو مةجلسـة، بـةآلم لـة كاتَيـك دا        ( فى الوزارة)طوتت 
ئةمان زيـاتر كـارة ئيداريةكـة دةكـةن، بـةآلم كـارة عةمـةىل و مةيدانيةكـة ثارَيزطاكـان و مـدير عامـةكانين            

 (.لعامون للوزارةاملدران ا)ةكة بكرَيتة (فى الوزارة)دةطرَيتةوة، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، يةعنى عامة و شاملة، نا، سوثاس، ئَيسـتا ئـةو فةقةرةيـة  كـة     (فى الوزارة)دةَلَى ( فى ديوان الوزارة)ناَلَيت 
 .ر ؤذان فةرموو.بؤ ئيلغا ثَيشنيار كرا، بيخوَيننةوة د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هةية 5ثَيشنيارمان كردووة كةوا ئيلغا بكرَيتةوة، لةبةرئةوة  هةمان مةبةست لة بر طة   6بر طة  
 6بر طة  

 .اعضان/ممثلى الوزارات ذات العالقة بدعوة من الوزير
 .داهاتووة 5ثَيشنيار دةكةين كةوا ئيلغا بكرَيتةوة، لةبةرئةوة  هةمان مةبةست لة بر طة  

 :انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم

بةر َيزان كَى لةطةَلة ئيلغا بكرَيتةوة؟ زؤر سوثاس، كَى لةطةَل دانية؟ بة كـؤ  دةنـ  ئيلغـا كـرا، ئَيسـتا طشـت       
 .ماددةكة خبوَيننةوة بة بَى ئةو ئيلغاية، بؤ ئةوة  بدرَيتة دةنطدان

 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 4املادة 
 :تشارا يتأل  منللوزارة اللس اس

 .رئيسا/ـ الوزير1
 .اعضان فى حالة غياب الوزير يرأس اعلس الوكيل االقدم فى الوزارة/ ـ وكيال الوزارة2
 .اعضان/ ـ املستشارون3
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 .اعضان/ ـ املدران العامون فى الوزارة4
 .التصويتـ أى خبري أو اختصاصي من داخل الوزارة أو خارجها خيتارا الوزير دون ان يكون هلم حق 5

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة كورديةكة  خبوَيننةوة، كاك فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 4ماددة  

 :وةزارة  ئةجنومةنَيكى ر اوَيذكار  دةبَيت و لةمانة ثَيك دَيت
 .سةرؤكة/ ـ وةزير1
ــة كــاتى ئامــ   2 ــدامن ل ــار  وةزارة  ئةن ــةردوو بريك ــ ه ــةكَيكيان   ـ ــينة  ي ــى ثَيش ــة ثَي ــر ب ادة نــةبوونى وةزي

 .سةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكا 
 .ئةندامن/ ـ ر اوَيذكاران3
 .ئةندامن/ ـ بةر َيوبةرة طشتيةكانى وةزارة 4
ـ هةر شارةزايةك يان ثسثؤرَيكي شياو لةناو وةزارة  يان لة دةرةوة  وةزارة  كة هةَلى دةبذَيرَيت بة بـَى  5

 .دانيان هةبَيت ئةندامنئةوة  مافى دةنط
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤ  دةن  ثةسةند كـرا،  
 .ر ؤذان.ئَيستا بؤ ماددةيةكى تر، كةرةمكة د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 5املادة 

 .ـ مهام واختصاصات تشكيالت الوزارة حتدد بنظام1
ـ للوزير استحدا  او دمج او الغان مديريات او اقسام او شـعب الـوزارة عنـد االقتضـان وبهـدف تطـوير عمـل        2

 .الوزارة
 .ـ للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون3

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خبوَيننةوة، كاك فةرمووبة كورديةكة  

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 5ماددة  
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 .ـ كارو ثسثؤرايةتى ثَيكهاتةكانى وةزارة  بة ثَيى ثةير ةو دةست نيشان دةكرَين1
ةش ـ لة كاتى ثَيويست دا و بة مةبةستى ثةرةثَيدانى كار  وةزارة  وةزير بؤ  هةية بةر َيوبـةراتي يـان بـ   2

 .يان هؤبة  وةزارة  لة نوَيوة دابنَى يان لَيكيان بدا ، يان هةَليانوةشَينَيتةوة
 .ـ وةزير بؤ  هةية ر َينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكار  جَى بةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية بر يار بدا 3

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  وةرزش و الوان ر ةئيتان لةسةر ؟ كاك فةرموو
 

 :ثائر عبداألحد أوغسطني. دبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
  5ماددة  

 .سوثاس التوجد عليها أا مالحظة،
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  ر ؤشنبري  ر ةئيتان؟ كاك ئاسؤ فةرموو

 ( :ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ديةكة نيةهي  تَيبينيةكمان لةسةر دةقة كور
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ليذنة  ياسايى ر ةئيتان، د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

حتدد بنظام مهام واختصاصـات تشـكيالت   )بَيتة ثَيشةوة، (  حتدد بنظام)تةنها دار شتنةوة  بر طة  يةكةمة 
 .، سوثاس(الوزارة

 
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .نوقتة  نيزامى، كاك طؤران فةرموو

 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَين ئةوة  بَيينة سةر موناقةشة  ئةو ماددةية و بةسةرماندا نةر وا  لة هةيكةلية  هةموو وةزارةتةكان 
ةكان هةية، دةسةآلتَيكمان بة وةزير دايةوة ثَين ئةوة  بَيينة سةر ئةو دةسةآلتة  كة بؤ وةزير و مديريةت

بــة تايبــةتى بــؤ وةزارةتــى ر ؤشــنبري  و الوان زؤر طرنطــة ئــةوين ئةوةيــة بــؤ  هةيــة عةقــد بكــا  لةطــةَل  
كةسانى مةعنةو  و سروشتى بؤ ر ايى كردنى كارةكانى وةزارة  لةناو هةرَيم و بة ر ةزامةنـد  ئةجنومـةنى   
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ة ئةو ماددةية بة زةروور دةزامن ئيزافة بكرَيـت ثـَين ئـةوة  بَيينـة سـةر      وةزيران بؤ دةرةوة  هةرَيم، بؤي
 .ئةو ماددةية، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .با ئةمة خةالس بَيت، جةنابى وةزير ر ةئيت لةسةر ئةو ماددةية  كة خوَيندرايةوة؟ فةرموو

 :وةزيري ر ؤشنبريي/ كاوة حممود.بةر َيز د

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
 .لةطةَليدام

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان كَى دةيةوَ  قسة  لةسةر بكا ؟ زكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بر ةئيا من خاَلةكا د  لظَيرَ  ئةم زَيدة بكةين، ضونكو وةختَى ئةم دبَيذين و بةحسَى هةَلوةشاندنَى دكـةين،  
تظيا ئةو مومتةلةكا  و ميالكاتى وةزارةتا د  بَيخينة سةر  ظَى وةزارةتَى كو دظَيـرَ  دا نةهاتيـة و ئةظـة    ثَي

 .د  تشتةكى باشرت بيت، سثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.ئةوةش ثاشان، رجائةن، بةر َيزان ئَيتسا ئاخر جار بيخوَيننةوة و دةدةينة دةنطدان، د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 5املادة 

 .تشكيالت الوزارةواختصاصات ـ حتدد بنظام 1
ـ للوزير استحدا  او دمج او الغان مديريات او اقسام او شـعب الـوزارة عنـد االقتضـان وبهـدف تطـوير عمـل        2

 .الوزارة
 .هذا القانون ـ للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام3

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤ  دةن  ثةسةند كـرا،  

 .بؤ ئةو ثَيشنيارة  كة كاك طؤران ئازاد كرد ، ر ةئيتان لةسةر  ليذنةكان، ليذنة  ياسايى فةرموو
 :دزةيى ر ؤذان عبدالقادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمــة ثشــتطري  لــة ثَيشــنيارةكة دةكــةين و ئَيســتا دا  دةر َيذينــةوة و بــة ماددةيــةكى ســةربةخؤ و دةبَيتــة   

 .ئةطةر دةنطى هَينا، سوثاس 6ماددة  
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سياغةكة  بكةن ئَيستا، كةرةمكة بيخوَينةوة
 :دزةيى ر ؤذان عبدالقادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 6املادة 

للوزير التعاقد مع االشخاص الطبيعيـة واملعنويـة مـن ذوا اطـربة واالختصـاص داخـل االقلـيم للقيـام باملهـام          
والواجبات التى توكل اليهم للمدة اليت يراها مناسبة وذلك لغرض حتقيق اهداف الـوزارة واستحصـال موافقـة    

 .ا كانت خارج االقليمرئاسة اللس الوزران اذ
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤ  دةنـ  ثةسـةند كـرا    
 .ئَيستا بؤ ماددةيةكى تر كةرةمكة

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 2وقانون وزارة الرياضة والشـباب  ذات الـرقم    2222لسنة  14وزارة الثقافة ذات رقم  يلغى قانون: 6املادة 
 .2222لسنة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

  ئةسـَلى  6، ليذنة  ر ؤشنبري  ر ةئيتان لةسةر ماددة  6، بةس لة ئةسَلى ثرؤذةكة ماددة  7بووة ماددة  
 .ثرؤذةكة، كاك ئاسؤ فةرموو

 (:سؤئا)بةر َيز بكر كريم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .  ئةسَلى ثرؤذةكة نية6هي  تَيبينيةكمان لةسةر ماددة  

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  وةرزش و الوان ر ةئيتان؟ فةرموو

 :تارا عبدالرزاق حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .هي  تَيبينيةكمان نية لةسةر ئةو ماددةية
 :كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .ر ؤذان فةرموو.ليذنة  ياسايى ر ةئيتان؟د

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة داوا دةكةين ماددةكة دووبارة دابر َيذرَيتةوة و ببَيتة دوو بر طـة، بر طـة  يةكـةم ئـةوة  كـة لـة ئةسـَلى        

ئـةو ثَيشـنيارة  كـة زةكيـة خـان      / َيذرَيتةوة، وة بر طـة  دووةم ثرؤذةكة هاتووة، بةآلم بةشَيوةيةكى تر دابر 
 :كرد ، بةو شَيوةية ماددةكة دادةر َيذينةوة

 7املادة 
 .2227لسنة  2وقانون وزارة الرياضة والشباب الرقم  2227لسنة  14ـ يلغى قانون وزارة الثقافة رقم 1

 .والرياضة والشباب اىل وزارة الثقافة والشبابـ تؤول ممتلكات وموجودات ومالكات منتسيب وزارتي الثقافة 2
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئيلغاية، بؤ ئةوة  كة خوَيندرايةوة، كَى لةطةَلة ئةو دوو قانونـة ئيلغـا بكرَيـت، تكايـة      1بةر َيزان بؤ بر طة  
كــة  2دةســت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَى لةطــةَل دانيــة؟ بــة كــؤ  دةنــ  ثةســةند كــرا، بــؤ بر طــة      

مومتةلةكاتةكة  ببَيتة موَلكى وةزارةتى ر ؤشنبري  و بةو شَيوةية  خوَيندرايةوة، كَى لةطةَلة تكاية دةسـت  
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَى لةطةَل دانية؟ ئَيستا بؤ ماددةيةكي تر كةرةمكة

 
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ا ببوورنر َيزبةندةكة طؤر 

 :املادة السابعة
 .اليعمل بأا نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردين خبوَيننةوة
 
 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
 .طةَل حوكمةكاني ئةو ياساية ناكؤك بَيتكار بة هي  دةقَيكي ياسايي يان بر يارَيك ناكرَي ئةطةر لة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ر ؤشنبريي ر ةئيتان
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .هي  تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز لَيذنةي وةرزش و الوان
 :عبدالرزاق حممد تارا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هي  تَيبينيةكمان نية لةسةر ئةو ماددةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بيخوَينن لةطةَل ضاككردني ذمارةي ماددةكة
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثامنة

 .ر يتعارض مع أحكام هذا القانوناليعمل بأا نص قانوني أو قرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

 .خبوَيننةوة بة كوردين
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةشتةم

 .كار بة هي  دةقَيكي ياسايي يان بر يارَيك ناكرَي ئةطةر لةطةَل حوكمةكاني ئةو ياساية ناكؤك بَيت
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

بةر َيزان كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكا ؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةن  ثةسند كرا، ئَيستا 
 .، كةرةمكة(2)ة دةبَيتة (2)بؤ ماددةي تر لة ئةصَلي ثرؤذةكة 

 
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:2)ة دةبَيتة (2)لة ئةصَلي ثرؤذةكة ماددةي 

 :املادة التاسعة
 .على اللس الوزران و اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة كوردي، كةرةمكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (2)كة دةبَيتة ماددةي ( 2)ماددةي 

 .ةنديدارةكان حوكمةكاني ئةو ياساية جَيبةجَي دةكةنئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي ر ؤشنبريي ر ةئيتان
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هي  تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وةرزش و الوان ر ةئيتان

 :تارا عبدالرزاق حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هي  تَيبينيةكمان نية لةسةر ئةو ماددةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير، ر ةئيت، كةرةمكة

 :وةزيري ر ؤشنبريي/ كاوة حممود.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تَيبينيمان نية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن ئةنـداماني ثةرلـةمان، كـةس موالحـةزةي هةيـة؟ كـَي لةطةَلـة بـةو شـَيوةيةي خوَيندرايـةوة، تكايـة            بةر َيزا
دةست بةرز بكا ؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ماددةكةي تـر كـة لـة    

 (.12)ية دةبَيتة (2)ئةصَلي ثرؤذةكة 
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 (:12)لة ئةصَلي ثرؤذةكة دةبَيتة ( 2)ماددةي 

 :املادة العاشرة
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تاريل إصدارا و ينشر   اجلريدة الرمسية 

 .وةك لة ئةصَلي ثرؤذةكة هاتووة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 (:12)كة دةبَيتة ماددةي ( 2)ماددةي 
بـآلو   (وةقـائيعي كوردسـتان  )ئةو ياساية لة ر ؤذي دةرضوونيةوة جَيبةجَي دةكرَيت و لـة ر ؤذنامـةي فـةرمي    

 .دةكرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر ؤشنبريي ر ةئيتان

 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نية هي  تَيبينيمان لةسةري

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لَيذنةي وةرزش و الوان ر ةئيتان

 :تارا عبدالرزاق حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هي  تَيبينيةكمان نية لةسةر ئةو ماددةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير، كةرةمكة

 :وةزيري ر ؤشنبريي/ كاوة حممود.بةر َيز د

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س
 .تَيبينيمان نية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ياسايي

 
 

 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئَيمة ثَيشنيار دةكةين كةوا دووبارة ئةو ماددةية دابر َيذرَيتةوة بةو شَيوةية

 :املادة العاشرة
 (.وقائع كوردستان)ا   اجلريدة الرمسية ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تاريل نشر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر َيزان بةو شـَيوةيةي كـة ئَيسـتا خوَيندرايـةوة، لةاليـةن لَيذنـةي ياسـايي خوَيندرايـةوة،كَي لةطةَلـة تكايـة           
سـبا   دةس  بةرز بكا ؟ زؤر سوثاس بؤ طشتتان، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  ثةسند كرا، ئَيسـتا بـؤ ئة  

 .موجةبةكة، كةرةمكة
 :ثائر عبداألحد أوغسطني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :األسباب املوجبة

بهدف تطوير الاالت الثقافة و الفنـون و ايعـالم و الطباعـة و الرياضـة و الشـباب و تفعيـل دورا   اعتمـع        
ثقافية و الرياضية و النشالات الشبابية   الكوردستاني و من أجل تنظيم عمل و شؤؤن املؤسسات و املراكز ال

 .إقليم كوردستان العراق إقتضى تشريع هذا القانون
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة كوردين بيخوَيننةوة

 :تارا عبدالرزاق حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : هؤكاني دةرضووني ئةو ياساية

كــاني ر ؤشــنبريي، هونــةري، ر اطةيانــدن، ضــاثةمةني، وةرزش و الوان و كــارا بــة مةبةســ  ثةرةثَيــداني بوارة
كردني ر ؤَليان لة كؤمةَلطةي كوردستان و عـرياق دا بـؤ ر َيكخسـتين كاروبـاري دةزطـا و ناوةنـدة ر ؤشـنبريي و        

 .وةرزشيةكان و ضاالكي الوان لة هةرَيمي كوردستاني عرياقدا ئةو ياساية دةرضوو
 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .لَيذنةي ر ؤشنبريي ر ةئيتان
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هي  تَيبينيمان لةسةر هؤكارةكاني دةرضووني ئةو ياساية نية

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةرزش و الوان ر ةئيتان
 :تارا عبدالرزاق حممد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ي  تَيبينيةكمان نيةه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ياسايي ر ةئيتان
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
فقد شرع هذا )بكرَيتة ( إقتضى تشريع)يةك تَيبينيمان هةية، تةنها ئةو ر ستةية بطؤر درَي، ئةو دوو وشةية 

 .سوثاس( القانون
 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

: بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان كةس هةية قسة بكا ؟ ئـةو بةر َيزانـةي كـة دةيانـةوَي قسـة بكـةن ر َيـزداران       
 .، صباح بيت اهلل، طةشة دارا، قادر حسن، كةرةمكة، دانا سعيد صويفعثماندانا سعيد صويف، سيوةيل .د
 :دانا سعيد صويف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ايـة لـة هـةموو ياسـاكاني تـر كـة بـؤ ئـةو وةزارةتانـةي كـة دةمـج كـراوة، ئيشـارةمان بـةوة داوة لـة                من ثَيمو
ئةسبابي موجةبة لةبةر ئةوةي ئةو وةزارةتانة دوو وةزارة  دةمـج كـراوة، ثَيموايـة لـة ر ووي مَيذووييـةوة،      

ر ئةوةي كة دوو وةزارة  هةم لة ر ووي صياغةي قانونيشةوة لة فؤرمي ياساكاني تر ئيشارة بةوة دراوة لةبة
ــةر ووي            ــةر ل ــت، ه ــةوة بكرَي ــارة ب ــة ئيش ــبابي موجةب ــة ئةس ــة ل ــَيم باش ــدراوة، ث ــاخود لَيك ــراوة ي ــج ك دةم

 .مَيذووييشةوة ثَيويستة وابَي، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، كةرةمكةعثمانسوثاس بؤ جةنابت، ر َيزدار سيوةيل 
 :أمحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
من ر ةئي كاك دانام هةية لةبةر ئةوةي وةزارةتةكان دةمج كراوة، ئيشارةتي ثَي بـدةين، ئةطـةر صـياغةكةش    

الـاالت الثقافـة، فنـون، إعـالم،     )ئةوها دةخيوَينمةوة، لةبـةر ئـةوةي لـة ئةسـبابي موجةبـة دووجـار هـاتووة،        
ــة ــة دواي  (لباع ــان ل ــؤو   )، ديس ــل و ش ــيم عم ــل تنظ ــن أج ــية و   م ــة و الرياض ــز الثقافي ــات و املراك ن املؤسس

نظرًا لـدمج وزارتـي الثقافـة و الرياضـة و     : األسباب املوجبة)، من وام نووسيوة، ئةوة ر ةئي خؤمة، (النشالية
الشــباب و مــن أجــل تنظــيم و تطــوير عمــل و شــؤون املؤسســات و املراكــز الثقافيــة و الفنيــة و ايعالميــة و    

، ئيقلــيم (النشــالات الشــبابية و تفعيــل دورهــم   اعتمــع فقــد شــرع هــذا القــانون  الطباعــة و الرياضــية و 
كوردستامن نةهَيناوة لةبةر ئةوةي ثرؤذة ياساكة هةر ناونيشانةكةي ثرؤذة ياساي وةزارةتةكةية بؤ هةرَيمي 

 .كوردستان، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ت اهلل، كةرةمكةبينووسة و بينَيرة بؤ ئَيرة، ر َيزدار صباح بي
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةز دبَيــذم ئةســبا  موجبــة ببيتــة دوو خــاَل، ئــةو خــاآل كــاك دانــا و خوشــكة ســيوةيل بــةحس كــر ، بــة    
حةقيةقة ، ضونكو دوو خاآل هاتيا دةمج كرن و ئيشارةتَى بَيتة دان، يا دوويَى، مـن ثـَي باشـة ئـةظ مـاددة       

بهـدف تطـوير الـاالت الثقافـة و الفنـون و ايعـالم و الطباعـة و الرياضـة و         ) ة بر ةنطَى بَيتة ئةو كرنـة  ديك
 (.الشباب و تفعيل دورهم   اعتمع الكوردستاني و لرتسيل اينتمان القومي و احلفارت على اهلوية القومية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، ر َيزدار طةشة خان، كةرةمكة

 :ر َيز طةشة دارا جاللبة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، قسةكامن كرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار قادر حسن، كةرةمكة
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيويسـ   بة حوكمي ئةوةي هةموو ثرؤذة ياسـاكان لـة ذَيـر ر ؤشـنايي هؤكـارة ثَيويسـتيةكان دةردةضـن، بـة         

دةزامن لَيرة كة دةَلَي بة مةبةس  ثةرةثَيداني بوارةكاني ر ؤشنبريي، هونةر، ر اطةياندن، ضاثةمةني، وةرزش 
بـؤ زيـاد بكرَيـت و    ( و الوان و بةهَيزكردن و بةرزكردنةوةي ئاسـ  وةالي نيشـتماني و ثَيناسـةي نةتـةوةيي    

 .هتد، زؤر سوثاس.....
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .س بؤ جةنابت، لَيذنةي ياسايي و ر ؤشنبريي و وةرزش لةسةر ئةو ثَيشنيارانةي كرا ر ةئيتانسوثا
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوو، سَي ثَيشنيارمان بـؤ هـاتووة، ئَيسـتا يـةكَيكيان كورتكـةرةوةي ئـةو ثَيشـنيارانةية، دةخيوَينمـةوة ئةطـةر          

و، كامتان ثَي باش بوو، ئةوي دادةنَي،، يةعين هؤيةكاني دةركردني ئةو ياساية هةمووي هةمان ر اتان لَي بو
نظـرًا يسـتحدا  وزارة   )مةبةس  تَيداية، ئةطةر زؤر بة كورتي بتانةوَي ئةسـبا  موجةبةكـة بـاس بكـةين،     

بغيـة حتديـد تشـكيالتها و     الثقافة و الشباب بعد دمج وزارتي الثقافة و الرياضة و الشـباب   وزارة واحـدة و  
 (.أهدافها و مهامها فقد شرع هذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة          ــةوة دةيدةين ــاكة بةيةك ــرؤذة ياس ــت ث ــةَل طش ــةوة لةط ــة خوَيندراي ــكلةي ك ــةو ش ــة ب ــَي لةطةَل ــةر َيزان ك ب

ؤرينـةي دةنـ  ثةسـند    دةنطدان،كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيـة؟ بـة ز  



 132 

كرا، بةر َيزان زؤر زؤر سوثاس بؤ طشت ئَيـوةي بـةر َيز، بـؤ هـةموو يةكـة يةكـةي ئَيـوةي بـةر َيز زؤر هـيالك          
ي شـــةو (2)ي دةوَي بـــؤ (12)بـــوون، زؤر بـــة جيـــدي كارتـــان كـــرد، دةســـتتان خـــؤش بَيـــت، ئَيســـتاش وا  

ؤي كردبـوو لـةو ثةرلةمانـة، تـةحويلي     ئَيمـة خوَيندنـةوةمان بـ   ( 21/2)تةحةمولتان كـرد، ئـةو ياسـاية لـة     
بؤمان ها ، ( 27/2)لَيذنةكان كرابوو، هةر سَي لَيذنةي ر ؤشنبريي و ياسايي و الوان، ر اثؤرتي ر ؤشنبريي لة 

بؤمـان هـا ، خرايـة بةرنامـةي كـار،      ( 12/12)بؤمان ها ، هـي وةرزش و الوان لـة   ( 22/2)هي ياسايي لة 
دةستخؤشيتان لَي دةكةين، ثريؤزبايي لة خـةَلكي كوردسـتان و ثةرلـةمان و    وا تةواو دةبَي، ( 12/11)ئةور ؤ 

جةنابي وةزيـر دةكـةين، ئومَيـدةوارين جَيطـةي ر ةزامةنـدي بـَي، ئَيسـتاش جـةنابي وةزيـر لةطـةَل وتـارَيكي            
 .ثَيشكةش بكا  بؤ ئَيوةي بةر َيز و خةَلكي كوردستان، كةرةمكة

 :يوةزيري ر ؤشنبري/ كاوة حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن سوثاســي هاوكــاري هــةموو برادةرانــي ثةرلــةمان دةكــةم، مــن وةكــو وةزيرَيــك لــة حكومــةتي هــةرَيمي     
كوردستان مامةَلةم لةطةَل ئةنداماني ثةرلةمان ئةوةية كة هةموو ئةنداماني ثةرلةمان لة ذَير يةك قوببةن 

ن و ئةو مةسـةالنةي تـر، ئـةركي مـن ئةوةيـة جَيبـةجَي       لة خزمةتي هةموويامن سةرةر اي جياوازي فراكسيؤ
 .كردني بر يارةكاني ثةرلةمانة و لة ضوارضَيوةي سياسةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكة دَين، ئةطـةر كـةيفتان لـَي بـَي جـةذن دةكةينـة نيـوة، باقيةكـةي تـر          

دانيش ، بةآلم لةطةَلتان مشاوةرة دةكةين، ئةطةر ثَيتان خؤش بوو، ر ؤذي يةكةم دةكةينة جةذن و دةكةينة 
دوايي ناوي خواي لَي دَين،، ضونكة ثرؤذة ياساي زؤر هةنـة لةبـةر دةسـتمان، بـة خَيـر بضـن تـا ئاطادارتـان         

 .دةكةين بؤ دانيشتين داهاتوو، خوا ئاطادارتان بَي
 
 

                                                                                                                                                                             
 (ال كةركووكيكم.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 41)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0141\44\02رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (15)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 02/44/0141 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  23/11/2212تي رَيكةو شةممةسَي  رؤذي ثاش نيوةر ؤيي (4)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز 
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دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 2212)ساَلي , مسَييةخولي  ي(15)

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 22)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

خـولي   ي(15)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 23/11/2212ي ثاش نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (4)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيةكان لة هةرَيمي كوردستان -1
خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي قةرةبووكردنةوةي ر اطرياواني بَي ثاساوي ياسـايي لـة هـةرَيمي     -2

 .عَيراق -ردستان كو

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :، بةرنامةي كار(23/11/2212)، رؤذي دانيش  (15)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ــةكاني   ــةثَيي حوكم ــة ب ــارة    ( 22)ي مــاددة (1)بر ط ــةير ةوي نــاوخؤي ذم ــة ث ــةمواركراوي ســاَلي  (1)ل ي ه
ــتان  (1222) ــةماني كوردس ــاري      -ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ــارة   ــتين ذم ــا     (15)دانيش ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةممة   (4)ي خ ــَي ش ــوةر ؤي رؤذي س ــاش ني ي ث
 :دا بةو شَيوةية بَيت(23/11/2212)رَيككةوتي 

 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيةكان لة هةرَيمي كوردستان -1
خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي قةرةبووكردنةوةي ر اطرياواني بَي ثاساوي ياسـايي لـة هـةرَيمي     -2

 .عَيراق -كوردستان 
ردةو خوَيندني بااَلو ليذنةي ياسـايي دةكـةين، كـةرةم بكـةن بـؤ شـوَيين خؤيـان،        ئَيستا داوا لة ليذنةي ثةروة

بةر َيزان، رَيزدار جَيطري سةرؤكي ثةرلـةمان بـةكاري تايبـة  بـؤ ضـاودَيري دارايـي سـلَيماني ضـووة، لةطـةَل          
ااَل كـةرةم  سةرؤكة تازةكة، لةبةر ئةوة ئـةمر ؤ لَيـرة نييـة، بـؤ ئاطاداريتـان، ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـ         

خسـتنةر وو و طفتوطـؤ كردنـي ثَيشـنياري ياسـاي زانكـؤ تايبةتيـةكان لـة هـةرَيمي          / بكةن بؤ فةقـةرةي يـةك  
 .كوردستان

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

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
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ذنةي ياسـايي و ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـااَل،      ثَين خوَيندنةوةي دةقي ياساكةو راثؤرتي هاوبةشي لي
دةمانةوَيت ئةوة خبةينة ثـَين ضـاوي بـةر َيزتان، كـة روون كردنةوةيـةك لةاليـةن وةزيـري خوَينـدني بـااَلو          
توَيذينــةوةي زانســ  هــاتووة بــؤ ســةرؤكايةتي ثةرلــةماني كوردســتان و بــؤ بةرضــاوي بــةر َيزتان، روون          

 :ورتي و بة ثوخ كردنةوةكة دوو خاَلة، بة ك
ئةوةي كة ئةمر ؤ بةر َيزيان كؤبوونةوةي هةبووة لةطةَل جـةنابي سـةرؤكي هـةرَيم، بؤيـة ئامـادة      / يةكةميان

 .نةبووة، بؤ ئةوةي لة ثةرلةمان ئامادة بَيت
 .ئةوةي خستؤتة روو كة ياساكة دوا خبرَيت، يةعين طفتوطؤ لةسةر ياساكة دوا خبرَيت/ دووةمين

ة كة دواخستين طفتوطؤ لةسةر ثرؤذة ياساكة باش نييـة، ضـونكة ئـةم ثـرؤذة ياسـاية لةاليـةن       ئَيمة ثَيمانواي
ذمـــارةي ياســـايي ئةنـــداماني ثةرلةمانـــةوة ثَيشـــكةش كـــراوة، خوَيندنـــةوةي يةكـــةمي بـــؤ كـــراوة، ليذنـــة  

وَلمانداوة ثةيوةنديدارةكان ضةندين كؤبوونةوةيان كردووة، ئَيمة وةكو ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل هة
طفتوطؤ لةطةَل زانكؤ تايبةتيةكانين بكةين و بريوبؤضووني ئةوانين بةشـَيوةي راسـتةوخؤ و ناراسـتةوخؤ    

 .وةربطرين
وةزارةتي خوَينـدني بـااَل لـة ماددةيةكـدا بـاس       2222ي ساَلي (12)ئةوةية كة لة ياساي ذمارة / خاَلَيكي تر

ياســايةو، جــَي بــةجَي كردنــي ئــةم ياســاية، دةبَيــت  لــةوة دةكــا ، كــة دواي ســَي مــان  لــة دةرضــووني ئــةو   
ثةرلةماني كوردستان ياسايةكي تايبة  دةربكا ، بؤ رَيكخستين هةموو ئـةو مـاط و ئةركانـةو، هـةموو ئـةو      
ثــرس و بابةتانــةي كــة دةكةوَيتــة ضوارضــَيوةي زانكــؤ ئةهليــةكان لــة هــةرَيمي كوردســتان، كةواتــة دةبــوو     

اساية بكرا بواية، دةبوو زووترين ئَيمة ثـرؤذة ياسـايةكي لـةم بابةتـةمان     زووترين كار لةسةر ئةو ثرؤذة ي
دةرضوواند بواية لة ثةرلةماني كوردستان، هةروةها لة ماوةي رابردوودا بؤمان دةركةوتووة، كة جؤرَيـك لـة   

انكـؤ  فةراغي ياسايي هةية، بؤ ضاكرت رَيكخس  و باشرت رَيكخستين هةموو ئةو بابةتانةي كة ثةيوةندي بة ز
تايبةتيةكانةوة هةية، دةشبيين لة واَلتاني دةورو ثشتمان ضةندين واَلتـي تـر، بةتايبـةتي لـة مـاوةي بيسـت       
ساَلي رابردوودا لة ميسر، لة ئـوردن، لـةواَلتاني دةورو ثشـت ياسـاي لـةم بابةتـةيان دةركـردووة، بؤيـة ئَيمـة          

اكة تا لة داهاتوودا بتـوان، ئَيمـة ياسـايةكمان    ثَيمانواية، كة دةبَيت بةردةوام ب، لةسةر طفتوطؤ كردني ياس
هةبَيت بةناوي ياساي زانكؤ تايبةتيـةكان، بـةاَلم سـةبارة  بـةوةي كـة جـةنابي وةزيـر ئـةمر ؤ كؤبوونـةوةي          
هةبووة، نةيتوانيوة خؤي ئامادة بكا ، دةكرَيت لة بةرنامةي كار ئَيمة فةقةرةي دووةمي خبةينـة فةقـةرةي   

 .مين بكةينة فةقةرةي دووةم، زؤر سوثاسيةكةم و، فةقةرةي يةكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةو ثرؤذة ياساية لة مانطي شـةش خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوة، واتـا ماوةيـةكي زؤرة هـةردوو ليذنـة،          
سايي و ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل سةرقاَلي تاوتوَي كردني بر طةو بةندةكاني ئةو ليذنةي كاروباري يا

ماددةيةن، هةردوو ليذنة راثؤرتي هاوبةشيان ئامادة كردووةو سةرنج و تَيبيين خؤيان لة راثؤرتةكـة تؤمـار   
ة، نووسـراوي ذمـارة   كردووة، وةزارةتين بة نووسراوَيكي فةرمي، كة ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلـةمان كـراو  

ســةرنج و تَيبينيــةكانيان دةربــارةي ئــةو ثــرؤذة ياســاية ثَيشــكةش كــردووة، زؤر لــة تَيبينيــةكانيان  ( 616)
ــاري          ــاداري وردةك ــة وةزارة  ئاط ــراوة، بؤي ــَي ك ــتطريي ل ــرياوةو ثش ــد وةرط ــة هةن ــة ب ــةردوو ليذن ــةن ه لةالي

وةكو سةرؤكي ليذنةي ثـةروةردةش ئامـاذةي   ثرؤذةكةية، ئةو ثرؤذةيةش ماوةيةكي زؤرة لة ثةرلةمانة، هةر
ي سـاَلي  (12)بةوة كرد، كة درةنطيشة بؤ طفتوطـؤ كـردن لةسـةر ئـةو ثرؤذةيـة، هـةروةكو لـة ياسـاي ذمـارة          

ئاماذةي ثَي كراوة، لة واقيعين زانكؤي ئةهلي ذمارةيان يةكجار زؤرة، لة كوردستان ذمارةيان لـة دة   2222
دين كَيشةيان هةبووة، كة ئةو كَيشانة ضةندين جار قوتابي و خوَينـدكاران  زانكؤ زياترة، ئةو زانكؤيانة ضةن

هاتوونةتة بةردةم ثةرلةمان و كَيشةكان رووبةر ووي ثةرلةمان بؤتةوة، بة ثَيويسـ  دةزانـ، ئـةو ثرؤذةيـة     
ليانـة،  طفتوطؤ بكرَيت، لةوة زياتر دوا نةخرَيت، ثَيويستة ضوارضَيوةيةكي ياسايي بؤ بـووني ئـةو زانكـؤ ئةه   

كة تا ئَيستا هي  ضوارضَيوةيةكي قـانوني نييـة، بـؤي دابنرَيـت و بـةزووترين كـا  موناقةشـة بكرَيـت، ئـةو          
كَيشانةي كة رووبةر وومان دةبَيتةوة ناتوان، لـة رووي ياسـاييةوة وةاَلمَيكـي ئـةو اليةنانـة بدةينـةوة، كـةوا        

ةبَي ئةوةي بنةمايـةكي ياسـايي هـةبَيت، يـاخود     تووشي كَيشة بووينة، لةئةجنامي بووني زانكؤ ئةهليةكان، ب
ياسايةك كارةكانيان رَيك خبا ، لةبةر ئةوة زؤر بة ثَيويس  دةزان،، ئةطةر جةنابي وةزيرين لَيرة ئامـادة  
نةبووة، ئةو ثرؤذة ياساية ثةيوةندي بة هةيكةليةي وةزارة  نيية، تاكو بةثَيويس  بزان، جةنابي وةزيـر  

، ئَيمـة تَيبينيـةكاني لةبةرضـاو دةطـرين و دةتـوان، لةاليـةن ليذنـةي ثـةروةردة ثَيشـكةش          لَيرة ئامادة بَيت
كراوة، تَيبيين وةزارة  طفتوطؤي لةسةر بكرَيـت و ثةرلـةمان بر يـاري لةسـةر بـدا ، بةباشـي دةزانـ، كـةوا         

 .طفتوطؤيةكة لةسةر ثرؤذةكة بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي، بةر َيز عبداهلل مةال نوري، كةرةم بكةنوقتةي نيزام
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة كاك عومةر نورةديين ئاماذةي بةوةدا لة روون كردنةوةكةي جةنابي وةزير، تةنها دوو خاَلي باس كرد 

روون كردنةوة كؤمـةَلَيك ثاسـاو    بةكورتي و بة ثوخ ، بةس ئةوةندةي من بزامن لةو داوكاريية، ياخود لةو
هةية، لةر استيدا ياخود ثَيويست دةكا  خؤي ئةو ثاساوانة خبوَينَيتـةوة، يـاخود جـةنابي كـاك عومـةر، يـان       
يةكَيك لةو ئةندامانة، ثاساوةكان بؤ ئةنداماني ثةرلةمان روون بكةنةوة، كة داواي دواخستين طفتوطؤيةكان 

ةَلَين با طفتوطؤيةكان بةردةوام بَيت، ثاسـاوي خؤيـان هةيـة، بؤيـة داوا     دةكا ، هةروةكو ضؤن جةنابيان كة د
 .دةكةم بيخوَينَيتةوة
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كاك رةفيق كةرةم بكة
 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وَيكي رةمسي بة ئَيوة، ضـوار خاَلـة، ضـوار    ئةو داوايةي وةزارةتي خوَيندني بااَل ثَيشكةشي كردووة، بةنووسرا
ثاساوة، لةبةر ئةوة تكاي لـة بـةر َيزتان كـردووة خبوَيندرَيتـةوة لةبـةردةم ئةنـداماني ثةرلـةمان، ئـةوةي كـة          
هاوكارم بةر َيز كاك عومةر كردي، بةر اس  ئةمة نةخوَيندنةوةي نامةكةية، نة رةن  ثَيـداني زانيارييـةكي   

ؤكي ئةو داوايةي كة وةزارةتي خوَيندني بااَل داواي كردووة، لةبةر ئةوة من داوا دةكةم تةواوة لةبارةي ناوةر 
 ..بفةرموون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس، كاك شَيروان حةيدةري كةرةم بكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كة درا بة بةر َيز وةزيري خوَيندني بااَل لةسـةر فشـاري    وةية، ئةو موهلةتةي(2222)ئةو ثرؤذةية لة ساَلي 

ثةرلةمان بوو، كة طوتي ثَيويستة لة سَي مانطدا ثرؤذةيةك ثَيشكةش بكرَيت، بؤ ئةوةي تةنزميي ئةو زانكـؤ  
ــاي       ــة رَيط ــة كابينــةي ثَينجــةم ب ــدني بــااَل ل ــري خوَين ــتان، ثاشــان وةزي ــةرَيمي كوردس ــا  لــة ه ئةهليانــة بك

ــةو   ــةوة ئ ــوو      حكومةت ــةوةي دةورةي ثَيش ــةر ئ ــةاَلم لةب ــووة، ب ــق ب ــةتين موافي ــاردووة، حكوم ــةي ن ثرؤذةي
نــةيتواني ئــةم ثرؤذةيــة طفتوطــؤي لةســةر بكــا  ســةرةر اي ئــةوةي هــةموو ئــين و كارةكــاني ليذنــةي ئــةو   
سةردةمة كؤتايي ثَي هاتبوو، بؤية لةاليةن ذمارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة ئـةم ثرؤذةيـة دووبـارة       
تةقديم كراوة، ثاشان جةنابي وةزير خـؤي بـة راثؤرتَيـك هـةموو موالحـةزاتي خـؤي لةسـةر ئـةو ثرؤذةيـة          
داوة، يةكة، يةكة، موالحةزاتي جةنابي وةزير بة نةزةر ئيعتيبـار وةرطـرياوة، جطـة لـةوةش ناكرَيـت رؤذَيـك       

ةن، لةبــةر ئــةوةي مــن ثَيشــي موناقةشــة جــةنابي وةزيــر كتــا  بنَيرَيــت، بَلَيــت ئــةو ثرؤذةيــةم بــؤ دوا خبــ  
تةعديل بكةم، بؤية من لةطةَل ئةوةم كـة طفتوطـؤ لةسـةر    ( 12)موالحةزامت هةية، دةمةوَيت قانوني رةقةم 

 .ئةم ثرؤذةية بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة
 
 

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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امنان لةوة نيية، كةوا طرنطة ئةو ياساية دةربضَيت، بةر َيز وةزيـري خوَينـدني بـااَل لَيـرةدا     ئَيمة كةمسان طوم
روون كردنةوةكــةي نــارد، وةكــو هاوكــارامن باســيان كــردو كؤمــةَلَيك شــ  تــري تيادايــة، بــةاَلم يــةكَيك لــة     

دانـراوة لةطـةَل بـةر َيز    ثاساوةكاني نةيتواني ئامادة بَيت، لةبـةر ئـةوةي لـة كؤبوونةوةيـةكي تـر، كـة ثَيشـرت        
سةرؤكي هةرَيمـدا بةشـداري دةكـا ، بؤيـة مـن ثَيموايـة ناكرَيـت ثـرؤذة ياسـايةك لَيـرةدا طفتوطـؤي لةسـةر             
بكرَيت، كة وةزيري ثةيوةنديدار لَيرةدا ئامادة نـةبَيت، ضـونكة ئـةو ياسـاية بـؤ ئـةو وةزارةتـة دةردةكرَيـت،         

و راكاني جةنابي وةزيـر وةرنـةطريَيت، ثَيموايـة ئةمـة خةلـةل      ئةطةر بَيتو لَيرةدا لةكاتي طفتوطؤ كردندا بري
دةكةوَيتة نَيو بةرنامةكةوة، هةر بؤية من ثَيم باشـة كـةوا تـةئجيل بكرَيـت، تـا دةرفـةتَيكي زؤر، يـان كـةم،         

 .ضةندتان ثَي باشة ئَيوة، ئةوةندة بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةئي خؤي داوة لـةو وةرةقةيـةي كـة هاتؤتـة ئَيـرة، ئيحـتريام بـؤ رةئيةكـةي         بةر َيزان، ئَيستا جةنابي وةزير ر
دةطرين، بةاَلم خؤي لَيرة نيية، كة ديفاعي لَي بكاتن، لةبـةر ئـةوة ئَيسـتا ئـةو دوو ثَيشـنيارةي هـاتووة، كـة        

ةي دوو دةَلَيت طفتوطؤ لةسةر فةقةرةي يةك دوا خبرَيت، بكرَيتة فةقةرةي دوو، ئَيستا طفتوطؤ لةسةر فةقةر
بكةين، هةتا جةنابي وةزير كة هاتة ئَيرة، ئينجا دةخيوَينينةوة، ئينجا طفتوطؤي لةسةر دةكرَيـت، كـة خـؤي    
لَيرة بوو، ئَيستا خؤي لَيرة نيية ديفاعي لَي بكاتن، بؤ ئةوةي بيخوَينينةوة هةم ديسـان دةر واتـن، ئَيسـتا بـؤ     

ةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـ  بـةرز       دواخستين بر طةي يةك و طفتوطؤ كردني بر طةي دووةم د
بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، ضـوار كـةس لةطةَلـدا نييـة،             
بةزؤرينةي دةن  ثةسند كرا، ئَيستا ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل بؤ شوَيين خؤتان كةرةم بكةن، خاَلي 

طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي قةرة بـوو كردنـةوةي راطرياوانـي بـَي ثاسـاوي ياسـايي لـة        خستنةر وو و / دووةم
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان 

داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي دارايي و ليذنةي مايف مرؤظ دةكةين كةرةم بكةن بؤ سـةر  
ؤ جَي بةجَي كردني بر طةي دوو، كـة بـووة   مةنلة، ليذننةي ياسايي كةرةم بكةن بؤ دةست بةكار بوونتان، ب

خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي قةرةبوو كردنةوةي راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي / بر طةي يةك
 .عَيراق، كةرةم بكة –لة هةرَيمي كوردستان 

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .انبةر َيزان ئةنداماني ثةرلةم
ئَيستا دةقي راثـؤرتي ليذنـةي هاوبـةش دةخوَينمـةوة، سـةبارة  بـة راثـؤرتي ليذنـةي هاوبـةش بةنيسـبة            
ثــرؤذة ياســاي قــةرةبوو كردنــةوةي راطرياوانــي بــَي ثاســاو، كــة اليــةن هــةردوو ليذنــةوة دار َيــذراوة، ئيعــادةي 

ة، ثاشان هاوكارامن بة زمـاني كـوردي   نةزةري تَيدا كراوة، بةم راثؤرتة، ئَيستا بة زماني عةرةبي دةخيوَينمةو
دةخيوَيننــةوة، بــةاَلم ثــَين ئــةوةي راثؤرتةكــة خبوَينمــةوة، حــةز دةكــةم ئيشــارة  بــةوة بــدةم كــة ئةســَلي     
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ثرؤذةكة بري  بوو لة شةش مـاددة، حاَلةتـةكان زؤر زؤر بـة الوازي نووسـرا بـوو، هةنـدَيك حاَلـة  هـةبوو         
ــوو   ــةنرا ب ــؤ دان ــاددةي ب ــةر ئــةوة، كــة دوا    ئةســَلةن بر طــةو م ــة رَيككــةوت، لةس ــة ئَيمــة هــةردوو ليذن ، بؤي

دار شــتنةوةي بــؤ بكــةين بةشــَيوةيةك، كــة مةســةلةكة تةفســيلي بَيــت بةنيســبة  هــةموو حاَلةتــةكان، ئــةو   
 .حاَلةتانةي كة ئَيستا لة راثؤرتةكةدا هاتووة، ئَيستا دةقي راثؤرتةكة دةخوَينمةوة بةزماني عةرةبي

 العراق _كوردستان  رئاسة برملان/ اىل
 تقرير مشرتك حول مشروع قانون تعويض املوقوفني واظكومني دون حجج قانونية/ م

الداخليـة واألمـن واعـالس اظليـة واملاليـة والشـؤون االقتصـادية         اجتمعـت جلـان الشـؤون القانونيـة والشـؤون     
مــيالدا،  22/11/2212  كــوردا املصــادف ليــوم االثــنني 2710/طــةاَلرَيزان/32بصــورة مشــرتكة بتــاريل 

، املقـدم مـن قبـل العـدد القـانوني      (تعويض املوقوفني واظكومني دون حجـج قانونيـة  )لدراسة مشروع قانون 
فــى ( 13)العضــان الربملــان واظــال اىل اللجــان بعــد القــرانة األوىل لــه   الربملــان الســته االعتياديــة املرقمــة     

 : وصلت اللجان اىل اعادة صياغة املشروع بالشكل اآلتيوبعد املناقشة واملداولة ت. 22/12/2222
 مشروع قانون تعويض املوقوفني واظكومني عند الربانة واالفراج

 (: 1)م 
حيظر حجز او توقي  اا شخص اال وفقًا للقانون وبنان على قرار صـادر مـن جهـة قضـائية ،تصـة، ولكـل        -أ

 .املختصةشخص احلق   احاكمة عادلة وسريعة امام اظاكم 
ال جيوز التوقي  اال   االماكن املخصصـة لـذلك وفـق القـانون وعلـى ان يكـون مشـمولة بالرعايـة الصـحية           -ب

 .واالجتماعية وخاضعة لسلطة احلكومة، وجيب احرتام املعتقدات الدينية واملبادىن االخالقية للموقوف
و ان حتتجز شخصا معينا حبجـة سياسـية   ان اتلك مكانا حلجز االشخاص ا ليست الية جهة غري حكومية - ج 

 .او امنية
 (: 2)م 

كل من مت توقيفه تعسفيا او جتاوزت مدة موقوفيته احلد القانوني او حكم عليه بعقوبة سـالبة للحريـة مـن    
قبل اجلهات القضائية املختصة دون سند قانوني، ثم صدر قرار برفض الشكوى او االفراج عنه وغلق الدعوى 

ته واكتسب القرار الدرجة القطعية روجب القوانني النافذة، له حق املطالبـة بـالتعويض املـادا    او احلكم بربائ
 .واملعنوا عن االضرار اليت حلقته من جران التوقي  او احلكم

 (:3)م 
 .ختتص احكمة بدانة احل اقامة املدعي او احل التوقي  او احلكم  بالنظر   دعوى للب التعويض

 (:4)م 
 : تعويض وفق الضواب  اآلتيةيكون للب ال

العـراق ممثلـة بـوزارة املاليـة واالقتصـاد وتتحمـل الـوزارة         –تقام الدعوى علـى حكومـة اقلـيم كوردسـتان      -1
 .تبعات التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
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احلكـم   ال تسمع دعاوا التعويض روجب هذا القانون بعد مضى ستة اشـهر علـى اكتسـاب قـرار االفـراج او      -2
 .بالربانة الدرجة القطعية

 .ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب احلق اىل الزوج واالوالد والوالدين فق  -3
يتوجب حضور عضو االدعان العام كممثل للحـق العـام   املرافعـات ولـه حـق الطعـن وفقـا لقـانون االدعـان           -4

 .العام
 (:5)م 
اناا املتضرر من امل ومعاناة وما تأثرت به مسعته او مكانته يكون تقدير التعويض االدبي على اساس ما ع -1

 .االجتماعية او الورتيفية
 .يقدر التعويض املادا على اساس ما فاته من كسب وما اصابه من ضرر خالل فرتة التوقي  او احلكم -2
 .االقليم على اللس القضان نشر قرارات احلكم والربانة ملن ثبتت برانتهم   صحيفتني يوميتني   -3
 (:6)م 

لوزير املالية اضافة لورتيفته حق الرجوع على املشتكي او املخرب او الشاهد املتسبب لواقعة التوقيـ  او احلكـم   
 .غري القانونية را دفعه من تعويض اذا ثبت كيدية الشكوى او االخبار الكاذب اوشهادة الزور

 (:7)م 
ات املتوفرة لديها او بنـان علـى توصـية مـن رئـيس احكمـة       اذا وجد اللس قضان اقليم كوردستان من املعلوم 

استئناف املنطقة او رئيس احكمة اجلنايات املختصة بأن خطأ   االجرانات القضائية او خطأ صادرا من قاض 
ادى اىل توقي  متهم دون وجه حق او احلكم عليه دون مسوغ قانوني، فعليه احالة القاضي املـذكور اىل جلنـة   

 .2227لسنة ( 23)وفق قانون السلطة القضائية   اقليم كوردستان رقم  شؤون القضاة 
 (:2)م 

 .علس قضان اقليم كوردستان اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
 (:2)م 

 .تطبق احكام القانون املدنى  وقانون املرافعات املدنية واالثبات را ال يتعارض مع احكام هذا القانون
 (:12)م 

 .على اللس الوزران واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 (:11)م 

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريل نشرا   اجلريدة الرمسية 
 االسباب املوجبة

احلرية الشخصـية  من اوىل الضمانات اليت يتطلبها مبدأ سيادة القانون وهاية حقوق املوالنني اظافظة على 
وملا كان االصل ان االنسان برىن حتى تثبت ادانته رحاكمة عادلة توفر له فيها كافـة الضـمانات ملمارسـة حـق     
الدفاع و ملا كان التوقي  اجران قد تقتضيه الضرورة او يوجبه القانون   بعـض اجلـرائم  وملـا كـان اسـتعمال      
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عويض املوقـوفني واظكـومني دون سـند قـانوني ودفعـا لكـل       هذا احلق منولا بالقضاة وبغية معاجلة حاالت ت
جتاوز على حريتـه واسـتمرار عيشـه بكرامـة ولرفـع احليـ  عـن املتضـرر وبغيـة التعـويض عمـا حلقتـه مـن              

 .االضرار املادية واالدبية من جران هذا التجاوز على حريته، فقد شرع هذا القانون
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكةن كورديةكةش كةرةم
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق _سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ
راثؤرتى هاوبةش لة بارة  ثرؤذة ياسا  قةرةبووكردنةوة  راطرياو و حوكمدار بةبَى بةَلطة  / بابة 

 ياسايى
ةنــة خؤجييــةكان و دارايــى و كاروبــار  ليذنــة  كاروبــار  ياســايى و كاروبــار  نــاوخؤ و ئاســاين و ئةجنوم

زايينـى   22/11/2212  كورد  بةرامبـةر ر ؤذ  دووشـةممة   2712/سةرماوةز/1ئابوور  بةهاوبةش لة 
، (قةرةبوكردنةوة  راطـرياو و حوكمـدارو بـةبَى بةَلطـة  ياسـايى     )كؤبوونةوة بؤ لَيكوَلينةوة لة ثر ؤذة ياسا  
رلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوة، لـة دوا  خوَيندنـةوة  يةكـةمى لـة        كة لةاليـةن ذمـارة  ياسـايى ئةنـدامانى ثة    

دوا  . ر ةوانــة  ليذنةكــةمان كــراوة 12/2222/ 22  ر ؤذ  (13)ثةرلــةمان لــة دانيشــتنى ئاســايى ذمــارة 
 :  طفتوطؤ و تاوتوَ  كردن، ليذنةكان طةيشتنة ئةوة  كة دار شتنةوة  ثر ؤذةكة بةم شَيوةية  خوارةوة بَيت

 ى قةرةبووكردنةوة  ر اطرياوان و حوكمدراوان لة كاتى بَى تاوانى و دةرضوونيانثر ؤذة ياساي
 (:1)م 

نابَى هي  كةسَيك حجز بكـرَ ، يـان بطـريَ  بـةثَيى ياسـا نـةبَى و، لةسـةر بر يارَيـك نـةبَيت، كـة اليـةنَيكى             -أ
كردنـى دادثةروةرانـةو   دادوةريى تايبة  دةر  ضوواند بَيت و، هةر كةسَيكين مافى ئةوة  هةية، كة دادطا 

 .خَيرا بكرَ  لةبةردةم دادطا  تايبةيةند
نابَى طرتن ئةجنام بدرَ ، تةنيا مةطةر شوَينى تةرخانكراو نـةبَى بـؤ ، بـةثَيى ياسـاو دةبَيـت ضـاودَير         -  

ة تةندروستى و كؤمةاَليةتى بيطرَيتةوةو ملكةضى دةسةاَل  بَيت و، دةبَى رَيز لـة بـاوةر   ئـايينى و ثرنسـيث    
 . ر ةوشتيةكانى راطرياوةكة بطرَيت

هــي  اليــةنَيكى غــةيرة حكــومى بــؤ  نييــة شــوَينَيكى هــةبَى، بــؤ حجزكردنــى كةســةكان، يــان كةســَيكى   -ي
 .دياريكراو بةبيانو  سياسى و ئاسايشى حجز بكا 

 (:2)م 
َى، يان بـة سـزايةكى وا   هةر كةسَيك بة ناياسايي راطريا بَى، يان ماوة  طرتنةكة  لة ر ادة  ياسايى ر ة  بووب

حوكم درابَى، كـة ئازادييةكـة  ىَل سـةندبَيتةوة، لةاليـةن اليةنـة دادوةرييـة تايبةتيةكانـةوة، بـةبَى بةَلطـة           
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ياسايى، لة دواييدا بر يارَيك دةرضووة بة ر ة  كردنةو  سكااَلكة ، يان بةردانةكة  و داواكارييةكة  داخرا، 
ر يارةكـةش ر ادة  قـةتعى بـةثَيي ياسـا جَيبـةجَى كراوةكـان وةرطرتبَيـت،        ياخود بة بةبَى تاوان حوكم دراو ب

ئةوة ئةو كةسة بؤ  هةية داوا  قةرةبووكردنةوة  مادد  و مةعنةو  بكا  لة بارة  ئـةو زةرةرو زيانـة    
 .لة ئةجنامى طرتن و حوكمدانى لَيى كةوتووة

 (:3)م 
ــتنى داواكــ   ــوَينى دانيش ــدة بةش ــةرايى تايبةيةن ــؤ   دادطــايى ب ــاخود حوكمةكــة ب ــوَينى طرتنةكــة، ي ار، يــان ش

 .سةيركردنى داواكار  داواكردنى قةرةبووكردنةوة
 (:4)م 

  :داوا كردنى قةرةبووكردنةوة بةثَيى ئةم ر َ  و شوَين و مةرجانة  خوارةوة دةبَى
دارايـى و  عَيراق ثَيشكةش دةكـرَ ، نوَينـةر  وةزارةتـى     –داواكار  لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان  -1

ى ياسـا دةطرَيتـة ئةسـتؤ، دوا  وةرطرتنـى ثلـة       ئابوور  و وةزارة  ئةجنامةكانى قةرةبووكردنةوةكـة بـةثيَ  
 .كؤتايي

طوَ  لة داواكار  قةرةبووكردنةوة بـةثَيى ئـةم ياسـاية نـاطريَ ، دوا  تَيثـةر بوونى شـةش مـان  بةسـةر          -2 
 . دان بة بةرائة وةرطرتنى ثلة  قةتعى بر يار  بةردانةكة، ياخود حوكم

مــافى قةرةبووكردنــةوة لــة كــاتى مردنــى خــاوةن مافةكــة، تــةنيا بــؤ هاوســةرو منــداَل و دايــك و بــاوك     -3
 .دةطوازرَيتةوة

ثَيوسيتة ئةندامى داواكار  طشتى وةك نوَينةر  مافى طشتى لة دادطايى كردنةكان ئامادةبَى و مافى تانة  -4
 .طشتىلَيدانى هةية، بةثَيى ياسا  داواكار  

 (:5)م 
خةماَلندنى قةرةبووكردنةوة  ئةدةبى لةسةر بنضينة  ئازار ضةش  و زيـان طةيانـدن بـة ئـابر وو، يـان       -1

 .بة ثاية  كؤمةاَليةتى، يان وةزيفى دةبَى
خةماَلندنى قةرةبووكردنةوة  مادد  لةسـةر بنضـينة  ئـةوة  لـة دةسـتى ضـووة لـة كةسـابة  و ئـةو           -2 

 . كةدا، يان حوكمةكة  لَيى كةوتووةزيانة  لة ماوة  طرتنة
ثَيويستة ئةجنومةنى دادوةريى بر يارةكانى حوكم و بةرائةتى ئةو كةسانة  كة بَى تاوانييان ساث بؤتةوة  -3

 .لة دوو ر ؤذنامة  ر ؤذانة لة هةرَيمدا باَلو بكاتةوة

 :(6)م 

ةر شكايةتكار، يان خةبـةردةر، يـاخود   وةزير  دارايى لة ثاَل فرمانةكةيةوة مافى ئةوة  هةية بطةر َيتةوة س
شاهيد كة بوونةتة هؤ  طرتنةكة، يان حوكمة ناياساييةكة لة بارة  قةرةبووكردنةوةي كة داويةتى، ئةطةر 

 .ساث بووةوة كة شكايةتةكة فَيَلة، يان خةبةردانةكة درؤية، يانة شايةدييةكة ناحةقة
 (:7)م 
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، بـةثَيى ئـةو زانيارييانـة  لةبةردةسـتى دايـة، يـان لةسـةر        ئةطةر ئةجنومةنى دادوةريى هةرَيمى كوردسـتان 
ــى       ــةكان بين ــةتى تاوان ــا  تايب ــةرؤكى دادط ــان س ــةكة، ي ــوونةوة  ناوض ــا  تَيهةَلض ــةرؤكى دادط ــثاردة  س ر اس
هةَلةيةك هةية لة ر َيكارة دادوةريـةكان، يـان هةَلةيـةك لـة دادوةر قـةوماوةو بووتـة هـؤ  طرتنـى بـةطومان،          

يـاخود حوكمـدانى بـةبَى بةَلطةيـةكى ياسـايى، دةبـَى ئـةو دادوةرة نـاوبراوة بنَيـردرَ  بـؤ            بةبَى ر وو  حةق،
  سـاَلى  (23)ليذنة  كاروبار  دادوةران، بةثَيى ياسـا  دةسـةاَلتى دادوةريـى لـة هـةرَيمى كوردسـتان ذمـارة        

2227. 
 (:2)م 

ي جَيبـةجَى كردنـى حوكمـةكانى    ئةجنومةنى دادوةريى كوردستان بؤ  هةية، رَينمايى ثَيويست بـؤ كارئاسـان  
 .ئةم ياساية دةربضوَينَى

 (:2)م 

حوكمةكانى ياساي مةدةنى و ياسا  دادطايى كردنى مةدةنى و ئيسثا  كـردن ثيـادة دةكـرَين بـةجؤرَيك كـة      
 .لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك نةبن

 (:12)م 

 .حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان 
 (:11)م 

 .جَيبةجَى دةكرَ ( وةقايعى كوردستان)ئةم ياساية لة مَيذوو  باَلوكردنةوة  لة ر ؤذنامة  فةرمى 
 هؤية ثَيويستيةكان

لــة يةكــةم، بارمتــةكانى كــة ســةروةريى ياســاو ثاراســتنى مــافى هاوواَلتيــان ثارَيزطــار  كردنــة لــة ئــازاد    
كة لة بنضينةدا مرؤظ بَى تاوانة تاكو بة دادطايى كردنَيكى دادوةرانة تاوانى لةسـةر دةضةسـثَى و   كةسايةتى، 

هةموو بارمتةيةكى بؤ فةراهةم دةكرَ  بؤ بةكارهَينانى مافى ثارَيزطاريى لة خؤكردنى و لةبةرئةوة  طرتن 
لةبةر ئـةوة   . اوان بة واجبى زانيوةر َيكارَيك بووة، لةوانةية زةرورة  ثَيويستى بووة، يان ياسا لة هةندَ  ت

بةكارهَينانى ئةم مافة بة دادوةريى سثَيردراوةو لة ثَيناو  ضارةسةركردنى حاَلةتةكانى قةرةبووكردنـةوة   
راطرياوةكان و حوكمدراوةكان بةبَى بةَلطةيةكى ياسايى و، بؤ الدانى هةموو زَيدة رؤييةك، بؤ سـةر ئـازاد  و   

كةرامة ، بؤ البردنى غةدر لة زيان لَيكةوتووان و لـة ثَينـاو  قةرةبووكردنـةوة     بةردةوام بوونى ذيانى بة 
ئةو زيانانة  مادد  و ئةدةبى، كة ثَيى طةيشتووة لة ئةجنامى ئةو زَيدة رؤيية بؤ سـةر ئازادييةكـة  ، ئـةم    

 .ياساية دةرضوَينرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وَيندرايــةوة راثــؤرتي موشــتةرةكي ليذنــةي ياســايي و نــاوخؤ و بــةر َيزان، ئــةم ثــرؤذة ياســايةي كــة ئَيســتا خ
داراييية، ضونكة زؤر طؤر انكاري بةسةر ئةسـَلي ثـرؤذة ياسـاكةدا هـا ، بؤيـة ئَيسـتا دةخيةينـة بةردةنطـداني         
ئَيوةي بةر َيز، كة ئةمة ببَيتة ئةسـَل، يـان بطةر َيينـةوة سـةر ثـرؤذة ئةساسـةكة، ثـاش ئـةوةي ليذنـةي مـايف           
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ــرؤظين كــ  ــة       م ــةن دةخيةين ــازر بك ــان ح ــا خؤت ــةوة، ئينج ــةيان خبوَينن ــة، راثؤرتةك ــان هةي ــؤرتي خؤي ة راث
 .دةنطدانةوة، كةرةم بكةن

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةروةكو روون كردنةوةيةك لة دانيشتنةكاني ثَيشوودا ثَيمان سـثَيردرا كـة راثؤرتَيـك ئامـادة بكـةين، وةكـو       
ثرؤذةكةمان لةال ثةسند بووةو ضةند خاَلَيكيشمان ئيزافة كردووة، بةاَلم ثَين ئةوةي ئةم راثؤرتـة   مةبدةئ

خبوَينمةوة هيوادارم ئيستيناد بكرَيتة سةر راثؤرتي هاوبةشي ليذنةي ياسايي و ناوخؤ و دارايي، بةاَلم تةنها 
 .دةخيوَينمةوة

 بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 ؤرتي ليذنةراث/  

بـؤ طفتوطـؤ    7/11/2212و رؤذي يـةك شـةممة    2/11/2212ليذنةي مايف مرؤظ لـة رؤذانـي سـَي شـةمة     
كردن لةسةر ثرؤذة ياسـاي قـةرةبوو كردنـةوةي راطرياوانـي بـَي ثاسـاوي ياسـايي كؤبـؤوة، ثرؤذةكـة لةاليـةن           

ئاراستةي ليذنةكـةمان   26/12/2212ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة لة بةرواري 
ــؤي          ــة روو، ك ــَيوةية دةخةين ــةم ش ــةمان ب ــووني ليذنةك ــردن، بؤض ــذ ك ــردن و وتوَي ــة ك ــراوة، دواي ديراس ك

 :ئةنداماني ليذنة وةكو ثرةنسي  ثرؤذة ياساكة بة ثَيويست دةزانن
 :ماددةي يةكةم بةم شَيوةية دابر َيذرَيتةوة

 .دةستطري دةكرَيت ثرت لةماوةي ياسايي قةرةبوو كردنةوةي هةر كةسَيك بة طومان: يةكةم
 .هةر كةسَيك ثَين ئازاد كردني كؤضي دوايي بكا ، كة دواتر دةردةكةوَيت بَي تاوان بووة: دووةم

 .هةر كةسَيك حوكم دةدرَيت دواي حوكم داني بة ماوةيةك دةردةكةوَيت، كة بَي تاوانة: سَييةم
 :ةكاني دوو و سَي و ضوار يةك خبرَيت بةم شَيوةيةليذنة بة باشي دةزانَيت كة مادد/ ماددةي دووةم

قةرةبووي ماددي و مةعنةوي بكرَيتةوة لةثَيناو طةر انةوةي كةسايةتي و ناوبانطي كؤمةاَليـةتي و مافـة لـة    )
 .دةستضووةكاني كاتَيك لة زيندان بووة

كردنــي ئــةم ياســاية دةبَيــت اليةنــة ثةيوةنديــدارةكان رَينمــايي ثَيويســت بــؤ جــَي بــةجَي  / مــاددةي ســَييةم
 .دةربكا 

كـاري ثـَي   ( وةقـائيعي كوردسـتان  )ئةم ياساية لةدواي باَلو بوونةوةي لة رؤذنامـةي فـةرمي   / ماددةي ضوارةم
 .دةكرَيت

 هؤكارة ثَيويستيةكاني
لةثَيناو ضةسثاندني بنةماكاني مايف مرؤظ و طةر انـةوةي ذيـانَيكي شايسـتة بـؤ ئـةو كةسـانةي بـةبَي ثاسـاوي         

نداني كراون، تووشي زيـاني مـاددي و مةعنـةوي بـوون، بـؤ ئـةوةي كةرامـةتي مـرؤظ بةتـةواوةتي          ياسايي زي
 .ثارَيزراو بَيت، ئةم ياساية دةرضووَينرا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةستتان خؤش بَيت، بةر َيزان، ئَيسـتا ئـةو بةر َيزانـةي كـة لةطـةَل ئـةوةن راثـؤرتي هاوبـةش ببَيتـة ئةسـاس           
ثرؤذة ياساكة، كة بة ذمارةي ياسايي تةقديم كرا بوو، دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية  لةجياتي ئةسَلي

دةس  بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـ             
 .ثةسند كرا، ئَيستا ئةو راثؤرتة هاوبةشة بووة ئةساس، ماددةي يةكةم كةرةم بكةن

 :ئاراس حس، حممود.َيز دبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة االوىل

حيظر حجز او توقي  اا شخص اال وفقًا للقانون وبنان على قرار صـادر مـن جهـة قضـائية ،تصـة، ولكـل        -أ
 .شخص احلق   احاكمة عادلة وسريعة امام اظاكم املختصة

ك وفـق القـانون وعلـى ان يكـون مشـمولة بالرعايـة الصـحية        ال جيوز التوقي  اال   االماكن املخصصـة لـذل   -ب
 .واالجتماعية وخاضعة لسلطة احلكومة، وجيب احرتام املعتقدات الدينية واملبادىن االخالقية للموقوف

ان اتلك مكانا حلجز االشخاص او ان حتتجز شخصا معينا حبجـة سياسـية    ليست الية جهة غري حكومية - ج 
 .او امنية

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ناوي ياساكة
 (ياساي قةرةبوو كردنةوةي راطرياوان و حوكمدراوان لةكاتي بَي تاواني و دةرضوونيان)

 :ماددةي يةكةم

و، لةسـةر بر يارَيـك نـةبَيت، كـة اليـةنَيكى       نابَى هي  كةسَيك حجز بكـرَ ، يـان بطـريَ  بـةثَيى ياسـا نـةبىَ       -أ
دادوةريى تايبة  دةر  ضوواند بَيت و، هةر كةسَيكين مافى ئةوة  هةية، كة دادطا كردنـى دادثةروةرانـةو   

 .خَيرا بكرَ  لةبةردةم دادطا  تايبةيةند
او، دةبَيـت ضـاودَير    نابَى طرتن ئةجنام بدرَ ، تةنيا مةطةر شوَينى تةرخانكراو نةبَى بـؤ ، بـةثَيى ياسـ    -  

تةندروستى و كؤمةاَليةتى بيطرَيتةوةو ملكةضى دةسةاَل  بَيت و، دةبَى رَيز لـة بـاوةر   ئـايينى و ثرنسـيثة     
 . ر ةوشتيةكانى راطرياوةكة بطرَيت

هــي  اليــةنَيكى غــةيرة حكــومى بــؤ  نييــة شــوَينَيكى هــةبَى، بــؤ حجزكردنــى كةســةكان، يــان كةســَيكى   -ي
 .نوو  سياسى و ئاسايشى حجز بكا دياريكراو بةبيا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ليذنةي مايف مرؤظ رةئيتان لةسةر ئةو ماددةية
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو دةنطيشي لةسةر درا، هيوادارم هةر ئيعتيماد بكرَيتة سةر ئةم راثؤرتة، من لةطةَل تةواوي بر طـةكانيم،  
 .وثاسزؤر س

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة        ــةم رَيزداران ــتا ئ ــةوة؟ ئَيس ــةرز بكات ــ  ب ــا  دةس ــة بك ــةك قس ــاددةي ي ــةر م ــَي دةيــةوَيت لةس ــةر َيزان، ك ب
ثةميان عزالدين، بورهان رشـيد، محـة سـعيد، تـارا ئةسـعةدي، بَيريظـان سـةرهةن ،        )دةيانةوَيت قسة بكةن، 

، كةسـي تـر هةيـة قسـة بكـا ؟      (نةرميان عبـداهلل، رةفيـق صـابر   ، مسرية عبداهلل، لاهر، نال عثمانسيوةيل 
 .ثةميان خان كةرةم بكة

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مشـروع قـانون تعـويض املوقـوفني واظكـومني عنـد       )من تةنيا تَيبينيم لةسـةر نـاوي ثـرؤذة ياسـاكةية، كـة      

ئةطةر ئَيمة يانـةوَيت بـا بَلـَي، حـةقي ئـةو كةسـانةي كـة تـةوقيف دةكـرَين          ، بة رةئي من (الربانة واالفراج
بـةبَي ثاســاوي ياسـايي، حــةقيان بـؤ دابنــَي،، حـةقيان بــؤ دةسـتةبةر بكــةين، مـةفروزة ناوةكــة هـةر بــةبَي        

ة ، ئــةم دةســةاَلت(عنــد الــربانة واالفــراج)ثاســاوي ياســايي يَينَيتــةوة، بــؤ؟ لةبــةر ئــةوةي كاتَيــك دةطوترَيــت  
دةطةر َيتةوة بؤ مةحكةمة، ئةو تاوانبارة، يان ئةو مةوقوفة بؤي نيية تـةعن بطرَيـت لـة مةحكوميةتةكـةي،     
لة طرتنةكةي هةتاكو دواي دةرضووني قةراري مةحكةمة، كة بة بةرائةتة، يان بة بةرائة  نيية، ئَيمةش و 

ــاتي مةحكومي    ــة ك ــ، ل ــت، دةزان ــرد بَي ــةي ســةرداني زيندانيــةكانيان ك ــاتي   ئةوان ــة ك ــونكة هةيــة ل ــة، ض ةت
مةوقوفيةتة، هةية دوو ساَلة مةوقوفة، كة مودةي قانوني خؤي تـَي ثةر انـدووة، لَيـرة ئةمـة حـةقي تـةعن،       

بَيـت، ضـونكة ئةسـَلةن سـةيري قةزيةكـةي نـةكراوة،       ( عنـد الـربانة  )يان حةقي ديفـاع نـادا  بـةو مةوقوفـة     
ةضن، ئةوانةية كـة مودةيـةكي زؤر دوورو درَيـذ بـةبَي     زؤرترين خةَلكين لةوانةي كة دوايي بة بةرائة دةرد

ثاساو لة تةوقيفدا ماونةتةوة، كةواتة بةثَيي ناوي ئةو قانونة بَيت، ئَيمة حةقي ديفاع كردني ئـةو كةسـانة   
وةردةطرينةوة، ضونكة تةئجيل دةبَيت بؤ دواي حوكمي مةحكةمةكة بة بةرائةتـة، يـان بـة ئيفراجـة، بؤيـة      

، كة ماوةكةي بةبَي ثاسـاوي ياسـايي يَينَيتـةوة، نـةك لـةكاتي بةرائةتـة، يـان ئيفراجـدا،         من ثَيشنيار دةكةم
 .سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاك بورهان كةرةم بكة

 :بةر َيز برهان رشيد حس،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، ئةطةر دة ي (حيظر حجز)ـةكة دةَلَيت (أ)بر طةي من لة ماددةي يةكدا تةناقوزَيكي قانوني دةبينم، كة لة 
، هةندَي جار حجـز لـة قـانوني عَيراقـي قـةرارَيكي      (وبنانًا على قرار صادر من جهة قضائية ،تصة)بكةين 

قةزائي ناوَيت، ئةطةر سةيري قانوني موحافةزاتي عَيراقي بكةين، ئةو دةسـةاَلتةي داوة بـة مـودير ناحيـة،     
ةندَي جار لة هةندَي حاَلةتةدا حـةقي دةسـةاَلتي حجـزي هةيـة، لةكاتَيكـدا حكومـةتي       قائيمقام، موحافز، ه

ــارة     ــاي ذم ــي ياس ــةجَي كردن ــَي ب ــة ج ــترياط ب ــةرَيم ئيع ــة   (21)ه ــةَلكو ل ــا ، ب ــي ناك ــةزاتي عَيراق ي موحاف
تــةتبيقاتي عةمةليــدا كــار بــة قــانوني موحافــةزاتي كــؤن دةكــا ، ئةمــة تــةناقوزَيك دروســت دةكــا  لةطــةَل  

نوني موحافةزاتي كؤندا، ئَيمة نازان، قةصدي موشةري  لَيرةدا ئةوةية قانوني موحافةزاتي كؤن حاَلةتي قا
حجز ئيلغا بكاتةوة، بةم نةصة كة نةصَيكة دواي ئةوة دةيهَييَن، يان ئةوةية مةبةس  لَيي نييةو بةسـةريدا  

دا، برادةراني ياسايي لة من دةطةن، بةر َيز (أ)تَيثةر يوة ئةم حاَلةتة، حاَلةتَيكي ترين هةية هةر لةم بر طةي 
سةرؤكي ثةرلةمان، حاَلةتَيكي تر هةية، حاَلةيان هةية لة تةجروبةي عةمةليدا، لـة مةحاكيمـدا مـن خـؤم     
ديومة، خةَلك هةبووة مةحكةمـة خـؤي قـةراري ئيفراجـي داوة، دادطـا بر يـاري داوة، سـةيري دةكـةيت ئـةو          

ةو جيهةتةي شورتة بـةري نـةداوة، هـةتا واي لـَي هـاتووة، هـةمان بـووة لـة         جيهةتة ئةمنية، ئةو جيهةتة، ئ
دواي حوكم بة بةربووني ئةو جيهةتة هةر طرتوويةتي، دةَلَي مـن قةناعـةمت بـة حـوكمي مةحكةمـة نييـة،       
قةزيةمان هةبووة ئةطةر بة هةَلة نةضوو مب، ثةسرت ثَيـرار جـةمال ناوَيـك بـوو دادطـاي جينايـاتي سـلَيماني        

ا، ئةوة بوو ئةو جيهةتة هةر طرتييـةوة، طـوتي بـا دادطـا بةريـدا بَيـت، لـة سـجندا طيـاني لـة دةسـتدا،            بةريد
حاَلةتي ئةوةي عيالي نةكردووة، ئةو حاَلةتانةش كة حاَلةتي دواي مانـةوةي دادطـا بـة بةرائـة ،     ( أ)بر طةي 

 .ؤر سوثاسيان بة ئيفراي، لةبةر ئةوةي حوكم بة بةرائة  و بة ئيفراي فةرقي هةية، ز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار محة سةعيد كةرةم بكة

 :بةر َيز محة سعيد محة علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منين تَيبيين يةكةمم لةسةر ناوةكةية، كة ناوةكةي هةر راطرياواني بَي ثاساوي ياسايي بَيـت، نـةك لـةكاتي    
 .يرت زؤر درَيذةي ثَي نادةمبةرائة  و ئيفراي، ئةوة خاَلَيك، ئ

دا باسي ئةوةي كردووة، كة لةبةردةم مةحكةمةيةكي عـادل و خَيـرا، ئـةو خَيرايـة     (أ)خاَلَيكي تر، لة بر طةي 
مةتاتيية، ماوةي تةوقيفةكة لةوَي دياري بكة، ئيرت باشرت دةبَيت، ماوةيةك بؤ تةوقيف ثـازدة رؤذ، مانطَيـك   

ــةريعةكة زؤر م    ــا ، ضــونكة س ــاري بك ــري هةَلــدةطرَيت، زؤر      دي ــاري دةكرَيــت؟ تةفس ــةندَيك دي ةتاتييــة، ض
 .سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، وابزامن دياري كراوة لة قانون، ئةوانة هةمووي مةعلومة، ديارة، رَيزدار تـارا ئةسـعةدي كـةرةم    
 .بكة
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 :بةر َيز تارا حتس، ئةسعةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـةر هـةمان شـت ئـةثَيكَيت، دةتـوان، لةطـةَل يـةكيان دابنـَي،         (  )لةطـةَل خـاَلي   ( أ)واي دةبينم خاَلي من 

 .هةردووكي بكرَيت بة يةك و ماناكان بثَيكَين( حيظر حجز او توقي ، ال جيوز التوقي )
، من خـؤم  (ملختصةولكل شخص احلق   احاكمة عادلة وسريعة امام اظاكم ا)شت زؤر لَيرةدا دةَلَيت / دووةم

يةكَيك بووم لةو كةسانةي كة واذووم كرد لةسةر ئةوةي بَي ثاساو، ضـونكة زؤر جـار نةبؤتـة ديـاردة، بـةاَلم      
حاَلةيان هةبووة شةش ساَل و ضوار ساَل لـةناو تةوقيفـدا بـووة، بـةبَي ئـةوةي مةحكةمـة بكرَيـت، حاَلـةتي         

ان بؤ دةرضووة، ئةوانة هةبووة، من لةبةر ئـةو ثاسـاو   كةمة، بةاَلم مةوجود بوو، بة خؤشحاَليشةوة ئيفراجي
، لةبةر ئةوة بـَي ثاسـاوي زؤر زؤر طرنطـة هـةبَيت،     (املذنب بران حتى يثبت ادانته)هَينانةوة بؤ ئةو كةسة، 

، ئةوةنـدة  (بأا دنـب قتلـت  )بؤ ئةوةي بتوانَيت ئةو كةسةي كة دةطريَيت داوا بكا ، بَلَيت من بؤ طرياوم، ئايا 
وم، راستة، هةتا ئَيستا ئةدلة تةواو نةبووة، بؤ ئةوةي ثَيي بطا ، بةاَلم هـةتا ئـةو ئةديلةيـة دةبـَي و     ساَلة ما

بةرائة دةبَيـت، وابـزامن ئـةوين تةمـةنَيكي بردؤتـة سـةر، لةبـةر ئـةوة هـةرَيمي كوردسـتان زؤر دوورة لـةو            
بة دميوكراسـية  و بـة مـايف مـرؤظ      مةوزوعاتانة، بةاَلم ضةند حاَلةتَيكمان هةية، دةمانةوَيت ضؤن ئيمامنان

هةية، هةروةكو ئةوةي كـة خؤشـم ئةنـدامم لـة ليذنـةي مـايف مرؤظـةوة داوا دةكـةم، كـة بـةبَي ثاسـاو جَيـي             
 .بكرَيتةوة، كة لة مةشروعي قانوني مةوقوف، و مةحكوميين بَي ثاساو، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار بَيريظان كةرةم بكة

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةن 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ناوي ياساكة لةطةَل ماددةي يةكةم ناطوجنَيت، بؤية بة رةئي من ماددةي يةكةم نـةبَيت، ضـونكة ياسـاكة كـة     
ناو  داناوة، يةعين ئةو كةسانة طرياون، بؤية تؤ تةعويزيان دةكةيتةوة، بؤية ماددةي يةكـةم، ئـةوة ياسـاية    

يوةندي هةية بة وةزارةتي ناوخؤ، دةبَيت وةزارةتي ناوخؤ بزانَيـت، كـة خـةَلك نـةطرَيت بـَي تـاوان بَيـت،        ثة
 .دوايي بطةر َيتةوة سةر ئةو ياساية

ئـةوة ثةيوةنـدي هةيـة بـة ياسـاي      ( ي)، خـاَلي  (أ و  )هةر ثةيوةندي هةية بة وةزارةتي ناوخؤ / دووةمين
َينةوة بـةثَيي ياسـا نابَيـت جَيطايـان هـةبَيت بـؤ خـةَلك طـرتن، بؤيـة          حزبةكان، حزبةكان دةبَيت ئاطادار بكر

 .ماددةي يةكةم زيادة، ضونكة تةعريفي ئةوة دةكا ، هَيشتا كةسةكة هةر نةطرياوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة عثمانزؤر سوثاس، رَيزدار سيوةيل 

 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
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بةنيسبة  ناوي ثرؤذةكة هةمان رةئي ثةميان خان و كاك محة سةعيدم هةية، نـاوي ثرؤذةكـة وةكـو خـؤي     
 .يَينَيتةوة

بنووسرَيت، لةبةر ئةوةي زؤربةي ( حزبية)، حةقة لة بةيين (ليست الية جهة غري -ي)بةنيسبة  فةقةرةي 
كةمـة بـَي ، ئةطـةر غـةير حكوميـة بنووسـرَيت       هةرة زؤري، يان حزبةكان خةَلكي دةطرن، يان ئةطـةر مةح 

 .حزبية ثَيم باشرتة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة لاهرزؤر سوثاس، رَيزدار جةمال 
 :ابراهيم لاهربةر َيز نال 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ال جيـوز التوقيـ  اال     )نووس، بةو شَيوةية بَيتة (  )ـة، ثَيشنيار دةكةم (  و ي)تَيبينيا من لةسةر خاَلة 

دووبـارة دةبَيتـةوة، بؤيـة ثَيشـنيار     ( ي)، (..............االماكن املخصصة لذلك من قبل احلكومـة وفـق القـانون   
ال جيـوز الا جهـة غـري حكوميـة ان حتتجـز شخصـًا معينـًا حبجـة سياسـية او          )بكرَيـت بـة   ( ي)دةكةم، خـاَلي  

 .، تةنيا لَيرة مايف حجز كردن دةمَينَيت بة تةنيا، سوثاس، لَيرة مةكان رؤيشتة سةرَي(امنية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار مسرية عبداهلل كةرةم بكة
 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو هاوواَلتيانةي تـةنها  لة ماددةي يةكةم، من لةسةر قةرةبوو كردنةوةي هاوواَلتيان موالحةزةم هةية، ئايا 
لةناو هةرَيم دةطريَين، كة كوردن؟ يـان ئةوانـةي لـة دةرةوةي هـةرَيم دةطريَيـن؟ بـةاَلم دةزطايـةكاني هـةرَيم         

 .دةيطرن، قةرةبوو دةيانطرَيتةوة، يان نا
ي ئةويرتين لةسةر ماوةي ياسايي ضةندة؟ ضونكة لَيرة ثَيويستة روون بكرَيتةوة، واتـا مـاوةي ياسـايي ديـار    

بكرَيـت، ئةطـةر هـاتو ئـةو كةسـةي طـريا، بـَي تـاوان بـوو، بـةاَلم مـاوةي ياسـايي تـةواو نـةبوو، دةرضـوو، ئايـا                 
 .قةرةبوو دةيطرَيتةوة؟ يان نا؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار نةرميان عبداهلل كةرةم بكة

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
مــن تَيبينــيم هةيــة لةســةر ئةســَلي نــاوي ثرؤذةكــة، لةبــةر ئــةوة هةنــدَيك كــةموكور ي تَيدايــة، ديــارة ئــةو   
مةوزوعةي ئَيمة باسي دةكةين لة هةرَيمي كوردستاندا هةست بة بووني دةكةين و بووني هةية، لة هةردوو 

نونـة، بـةثَيي حمـاكم رؤيشـتووة،     حاَلةتةكة هةية، هةندَيك طرتن هةية بةثَيي قانونـة، حوكميشـة بـةثَيي قا   
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بدون حجج )بةاَلم هةندَيكي ترين هةية بةبَي حماكم بةشَيوةيةكي ناياسايي رؤيشتووة، بؤية من ثَيم باشة 
يةكة يَينَيتةوة بةم شَيوةية، وةكو بةر َيزانين ليذنةي ياسـايي تَيبـيين بكـةن، بـؤ ئـةوةي هـةردوو       (قانونية

ي كة لـة رووي ياسـاييةوة دةطريَيـن، دوايـي بـَي تـاوان دةردةضـن، هةنـدَيك         حاَلةتةكة بطرَيتةوة، هةم ئةوانة
مشـروع  )ئةوانةش كة لة دةرةوةي ياسا دةطريَين، بؤ ئةوةي ئةوانةش بطرَيتةوة، نـاوي ثرؤذةكـة بكرَيـت بـة     

و واملوقوفني واظكومني بدون حجج قانونية ا)واتا مةحوزينيشي بؤ زياد بكرَيت ( قانون تعويض اظجوزين
، ئةمة لَيرة هةموو حاَلةتةكان حةصر دةكةين لةناو ياسـاكة، بـؤ ئـةوةي ئـةوةي بـةبَي      (عند الربانة واالفراج

ياسا دةطريَيت، يان حجز دةكرَيت، هةر ئةوانـةش كـة بـة ياسـا دةطريَيـن و حجـز دةكـرَين و مـةحكوم دةبـن،          
كة هـةمووي دةطرَيتـةوة، ئةطـةر    دوايين بَي تاوان دةردةضن هةردووكيان حةصر دةكـةين، بؤيـة نـاوي ياسـا    

 .ضي درَيذ دةبَيت، بةاَلم ثَيويست دةكا  شامل بَيت
امـام  )بكرَيـت بـة   ( وسـريعة امـام اظكمـة املختصـة    )، ئةطـةر لـة كؤتاييةكةيـدا سـةيري     (أ)لة ماددةي يةكةم 

 .، ئيرت كاتية مةحكةمةي موختةصة(القضان
حجزةكـة دةرهَينـراوة، كةواتـة ئَيمـة رَيطـا دةدةيـن ئةطـةر         ، لَيـرة (ال جيوز التوقي  او احلجـز  - )بؤ بر طةي 

، لـة كؤتـايي   (التوقيـ  او احلجـز  )، ثَيويستة بـة يةكـةوة بـن، يـان     (التوقي  او احلجز)حجزَيك بكرَيت، بؤية 
ال جيوز التوقي  او احلجز اال   االمـاكن املخصصـة لـذلك وفـق القـانون وعلـى ان يكـون مشـمولة          - )بر طةي 

لصحية واالجتماعية وخاضعة لسلطة احلكومة، وجيب احرتام املعتقدات الدينية واملبادىن االخالقية بالرعاية ا
ئةوة زؤر زةروريية لةو فةترةيةي ئـين دةكـا ،   ( يعامل معاملة انسانية)، (للموقوف ويعامل معاملة انسانية

ي ديــين و ئةوانــةش بــةثَيي قــانونين بَيــت، شــوَيين موختةسيشــي هــةبَيت، صــحي هــةبَيت و موعتةقــةدات  
مومارةسة بكرَيت، ثَيويست دةكا  موعامةلةي ئينسانيشي لةطةَلدا بكرَيت، ئةوة بةزةروري دةزامن بؤي زياد 

 .بكرَيت
ي بـؤ  (ليسـت اليـة جهـة غـري حكوميـة ،تصـة      )، لَيرة طويـان  (ليست الية جهة غري حكومية -ي)بؤ بر طةي 

مية، بةاَلم موختةص نيية، كةواتـة ئَيمـة رَيطامانـدا ئةطـةر     زياد بكرَيت، لةبةر ئةوةي زؤر جيهة هةية حكو
حكــومي بَيــت شــوَينَيك بــؤ خــؤي دروســت بكــا ، دةبَيــت لــة حكومةتيشــدا جيهــة رةمسيــةكاني حكومــة      

 ............ (ان اتلـك مكانـا   ليسـت اليـة جهـة غـري حكوميـة ،تصـة      )موختةصةي بؤ زياد بكرَيت، بكرَيتة 
بـأا  )ال بربَيت، لةبةر ئـةوةي تـةنها حوجـةكاني سياسـي و ئـةمين نييـة، بكرَيتـة        ( حبجة سياسية او امنية)،

حبجـة  )، يةعين ئيرت هةموو بيانووةكان دةطرَيتةوة، كة بةهي  بيانوويةك نابَيت بطريَيت، كة طويان (ذريعة
شـتَيك  ، كةواتة لةوانةية بة حوجةيةكي ثارة، بة حوجةيةكي كَيشةي شةخلـي بتوانَيـت   (سياسية او امنية

 .، من لةطةَل ئةوةم، زؤر سوثاس(ذريعة بأا)بكا ، ئةو سياسي و ئةمنية البربَيت، بكرَيت بة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليسـت ألا جهـة   )، ئةوة غةَلةتـة،  (ليست الا جهة غري حكومية ،تصة)زؤر سوثاس، ئةوةي بةر َيز  دةَلَيي 
 .ق صابر كةرةم بكة، ئةوة باشرتة، رَيزدار رةفي(حكومية غري ،تصة
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 :رفيق صابر قادر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةرضوواندني ئةم ثـرؤذة قانونـة، مـن بةهـةنطاوَيكي طرنطـي دةزامن، بـؤ ثاراسـتين مـايف مـرؤظ لـة هـةرَيمي            
كوردستان، بةر اس  ئةمة جَيطةي خؤشحاَلية، ئَيمة لَيـرة دانيشـتووين موناقةشـةي ثرؤذةيـةكي لـةو جـؤرة       

لةم ثـرؤذة ياسـايةدا لـة مـاددةي يةكـةم لـة ثـاَل ئـةوةي كـة          (  )دةكةين، من ثَيموايةو ثَيم باشة لة بر طةي 
احـرتام املعتقـدات الدينيـة    )، بكرَيتـة  (وجيب احرتام املعتقدات الدينية و املبادىن االخالقية للموقـوف )دةَلَيت 

ــوف   ــة للموق ــادىن االخالقي ــية واملب ــاوة (والسياس ــةوة ب ــةر ئ ــة    ، لةب ــةبَيت، ك ــتان ه ــاوواَلتي كوردس ــةم ه ر  ناك
 .موعتةقةداتَيكي سياسي نةبَيت، ئةطةر تةنانة  ئةندامي حزبَيكين نةبَيت

، من لةبةر ئةوةي دوا كةسم ثشتطريي لة (ليست الية جهة غري حكومية -ي)ئةو بر طةي / حاَلةتي دووةميان
زياد بكرَيت، ( غري خمتلة)نابت داتر َيشتةوة كاك نةرميان دةكةم لةو ثَيشنيارةي كردي بةو فؤرمةي كة جة

ان  ليست الية جهة غـري حكوميـة  )لة هةمان كاتدا ثرسيارةكة ئةوةية، ئةي ئةطةر كرا، ضي بكرَيت؟ يةعين 
، بةاَلم ئةطةر هةيبوو؟ ئةطةر طرتي؟ ئةطةر خةَلكي زينـداني كـرد؟ لـة ثـرؤذة     (اتلك مكانا حلجز االشخاص
ي ئةو مةسةلةية ضارةسةر كراوة، كة دةَلَيت حةقي تةعويز دةبَيـت ئـةو اليةنـة    كؤنةكةدا بةشَيوةيةك نيوة

بيداتةوة، كة ناحكوميةو كـارَيكي لـةو جـؤرة دةكـا ، ئةمـة حـةقي تايبـةتي طرياوةكةيـة، ئـةي مـايف طشـ ؟            
كةســَيك دةبَيتــة شــةقاوةيةك، يــان اليــةنَيك دَيــت كؤمــةَلَيك خــةَلك دةخاتــة زيندانــةوة، جطــة لــة قــةرةبوو  

كردنةوة، بةر اس  زؤر طرنطة كة ئةو كةسـة، يـةعين ئيجرائـاتي، يـان رَي و شـوَيين تـري ياسـايي بةرامبـةر          
 .بطريَيت

ــةرَيمي        ــة دةرةوةي ه ــة ل ــة ك ــةلةي ئةوانةي ــةوين مةس ــرد، ئ ــاس ك ــةيةكي ب ــان مةلةس ــةمرية خ ــارم س هاوك
ونــة لــة بنةر ةتــدا بــؤ ئينســانة، كوردســتانن و هــاوواَلتي هــةرَيمي كوردســتان نــ،، دةطريَيــن، ئــةم ثــرؤذة قان

لةوةش طرنطرت بؤ هةست ثـَي كردنـي اليـةني بةرثرسـيار، كـة زيـاتر هةسـت بـة بةرثرسـياريةتي بكـةن لـة            
بةرامبةر طـرتين خـةَلك، يـان حجـز كردنـي خـةَلك، ئينسـان، ئـةو ئينسـانة هـاوواَلتي هـةرَيم بَيـت، يـان لـة               

ر ئةوةي من ثَيم باشة ئةم ثرؤذة قانونة هةر هاوواَلتيةك دةرةوةي هةرَيم بَيت، ئينسان، هةر ئينسانة، لةبة
 .بطرَيتةوة، هةر كةسَيك بطرَيتةوة، كة ه، بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةر َيزان، ئةو بؤضوونانةي هاتن جَيطاي رَيزن، بةاَلم قةرةبوو كردنةوةي ئةو طرياوة بة عينوان 
ماددةكة ديـاري كـردووة، مـاددة بـة مـاددة، ئةطـةر وا بَيـت وا دةكرَيـت، دوايـي دةَلَيـت            ناكرَيت، لة ناوةر ؤكي

هةر شةخلـَيك، يـةعين بـة عامـة، هـي دةرةوة بَيـت، نـاوةوة بَيـت، ئـةوة زؤر          ( شخصًا معينًا حبجة سياسية)
ةس ثَيشـنيارَيكي  شتة، ليذنةي ياسايي رةئيتان، ئَيستا بؤ وةرطرتين ئةو موالحةزاتانة، فةقةرة بة فةقةرة، ب

 .باشرت نابَيت؟ فةرموون( اواًل، ثانيًا، ثالثًا)بكرَيتة ( أ و   و ي)سةرؤكايةتي ئةطةر لةجياتي 
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ئةوة لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا هـاتووة، تـةنها حاَلـةتي مـةوقوف، عـيالي دةكـرد، مـةحكوميين لةطةَلـدا نـةبوو         
ئَيمــة دواي ئــةوةي كــة لةطــةَل برادةرانــي مةحكةمــةي تــةمييزو ئــةو حاكمانــةي كــة ثةيوةنديــدارن ضــةند  
كؤبوونةوةيةكمان كرد، ئَيمة ثَيمان باش بوو، كـة مـةحكومينين ئيزافـة بكرَيـت، ضـونكة هةنـدَيك حـااَل         

كـةمشان بـةو شـَيوةية    هةية مةمشولة بة بةرائـة حمكومةكـة ئيسـتيفادةي لـَي دةكـا ، بؤيـة عينـواني قانونة       
هَينــا، مــةوقوف، ئــةوة دةطرَيتــةوة، كــة هةنــدَيك دةليــل هةيــة لةســةري، بــةاَلم دةليلــةكان زؤر الوازن لــة     
نةتيجةدا ئيفراي دةبَيت ئةمة، بةاَلم ئةوةي كـة بـة بةرائـة دةردةضـَيت ئةسـَلةن هـةر هيضـي لةسـةر نييـة،          

ق لةنَيوان ئيفراي و حوكمي بةرائة، ئةو مةسةلةية، دةليلين نيية، هي  شتَيكي واي لةسةر نيية، بؤية فةر
 .ئةوة لةاليةك

مان داناوة، ئَيمة زؤر بـاش دةزانـ، ئـةو مةبدائانـة لـة هةنـدَيك       (أ و )لةالي دووةمةوة، ئَيمة كة فةقةرةي 
 قانون هاتووة، بةاَلم بؤ بةهَيز كردني ئـةو قانونـة، بـؤ دةوَلةمةنـد كردنـي ئـةو قانونـة، بـؤ بايةخـدان بـةو          

قانونة، كة ئَيستا لة رؤذهةاَلتي ناوةر استدا رةنطة سَييةم، يان ضوارةم واَل  بَيـت، ئَيسـتا ئَيمـة دةريدةكـةين     
لةسةرتانسـةري عَيـراقين تــا ئَيسـتا شــ  وا نـةبووة، بــةاَلم بـؤ بايةخـدان بــةو مةسـةلةية، ئَيمــة ئـةو ســَي         

 .قانونة ئةسَلةكةبر طةية وةكو مةبادئي قانوني داخيلمان كرد، تا دَيينة سةر 
سةبارة  بةو مةسةلةيةي كة ئيشارةتي ثَيدرا، عةجةبة ئةوة تـةعاروز دةكـا  لةطـةَل قـانوني موحافـةزا ،      
يــان تــةعاروز ناكــا ؟ قــانوني موحافــةزا  مــةعلومي جةنابتانــة ضــةند حاَلــةتَيك هةيــة دةســةاَلتي داوةتــة  

وةتة مودير ناحية، حةو  رؤذ، بـة ثَيـنج رؤذ، بـة    موحافز، يان دةسةاَلتي داوةتة قائيمقام، يان دةسةاَلتي دا
ســَي رؤذ، بــؤ ئــةوةي بــؤ حــااَلتي ئةمنيــة مةســةلةي حجــز دةســةاَلتيان هةيــة، ئــةو مةســائيالنة حجزَيكــي    

وبنـان علـى   )ـةكة لة فةقةرةي يةك ثـةر ي بـَي دةَلَيـت    (أ)ئيدارييةو نافيزي مةفعولةو ئَيستاش، بةاَلم رةنطة 
، (أو بنـانًَ علـى قـرار صـادر مـن جهـة قضـائية ،تصـة        )، راسـتيةكةي  (ة ،تصـة قرار صادر من جهة قضـائي 

 .هةردوو اليةن دةطرَيتةوة، هةم جانيبة ئيدارييةكة دةطرَيتةوة، هةمين جانيبة قةزائيةكة دةطرَيتةوة
باس لةوة كرا لةسةر ئةساسي ئـةوةي هـاوواَلتي هـةرَيم، ئةوانـةي لـة دةرةوةن، لَيـرة ئيختيلاصـي مـةكاني         

ة، ئةو قانونة تةنها لة هةرَيمي كوردستان نافيزة، بـةاَلم ئـةو قةراراتانـةي لَيـرة دةردةضـَيت، مةسـةلةن       هةي
ــاتو        ــةر ه ــت، ئةط ــةنفيز دةكرَي ــل ت ــة موقابي ــدةن ل ــة، ئةكي ــةو بابةتان ــبة  ئ ــةوقيف و بةنيس ــبة  ت بةنيس

دةطريَيـت بـؤ جـَي بـةجَي     موتةهةمَيك لةوَي بوو، بةاَلم ئيختيلاصي مـةكاني لَيـرة بةنـةزةري ئيعتيبـار وةر    
 .كردني ئةم ياساية، سوثاس

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةرلةمانتاراني كوردستاني بةر َيز
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ســةبارة  بــة تةحديــد كردنــي مــودة، مــودةي ئيجرائــاتي تــةحقيق، يــان موحاكمــة تةحديــد كــراوة بــةثَيي  
دةرضـووة، بـؤ حمـاكمي     23/2/1227ــة لـة   (662)ان، كة ذمارةكـةي  قةرارَيكي بةركار لة هةرَيمي كوردست

مةدةني، جةزائي، مةراحيلي تةحقيق، هةتا موحاكمة دةكرَيت لة مةحكةمةي جينايا ، يـان جـنح، يـان لـة     
مةحكةمةي تةمييز سةقفي زةمين هةية، حماكم دةبَيـت ئيلتيـزام بـةو سـةقفة زةمنيـة بكـا ، بـؤ حـةمسي         

تةحقيق، هةتا كؤتايي هاتين و ديتنةوةي لةاليةن مةحكةمـةي تـةمييزةوة، ئةطـةر    دةعوا، ض لة مةرحةلةي 
 .ثَيتان باشة بؤ ئةوةي زياتر دَلنيا بوون لة ئيجرائاتةكان بؤتان بيخوَينمةوة، زؤر ئيعتياديشة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ليسـت ألا جهـة غـري    )بكرَيـت   ئةطـةر واي لـيَ  ( ي)ثَيويست ناكا  خؤيان دةخيوَيننةوة، بـةر َيزان، فةقـةرةي   
، ئةطـةر ئةمـة واي لـَي بكرَيـت، ئَيسـتا بيخوَيننـةوة، بـؤ ئـةوةي بيخةينـة          (حكومية او حكومية غري ،تصة

دةنطدانةوة، ليذنةي مايف مرؤظ موالحةزةتان نيية، كةرةم بكة، بيخوَينن لةطةَل صـياغةكةي، ئـةو فةقـةرةي    
 .اك بكةن، فةرموو، نوقتةي نيزامية، كةرةم بكةض( ي)، هةرسَيكي بَيخوَيننةوةو فةقةرةي (ي)

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( ي)ئةوةي من تَيبينيم كرد، هةندَيك لة بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، لةطةَل ئةوةش نةبوون كة لة خاَلي 

حبجـة  ( )ي)بكرَيت، لـة ئـةخريي بر طـةي    ئةو بةحوجةي سياسي و ئةمنية البربَيت، جا ئةطةر ئةوةش ضاك 
 (.سياسية او امنية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــياغةكةي          ــة ص ــةن تكاي ــةرةم بك ــةكرَيت، ك ــة ن ــةو تةرةف ــةر ئ ــة س ــت دةكات ــاتر زةخ ــرتة، زي ــةي باش بوونةك
 .خبوَيننةوة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة االوىل
حجز او توقي  اا شخص اال وفقًا للقانون أو بنانًا علـى قـرار صـادر مـن جهـة قضـائية ،تصـة،         حيظر: اواًل

 .ولكل شخص احلق   احاكمة عادلة وسريعة امام اظكمة املختصة
الجيوز التوقي  اال   االماكن املخصصة لذلك وفق القـانون وعلـى ان يكـون مشـمولة بالرعايـة الصـحية       : ثانيًا

 .اضعة لسلطة احلكومة، وجيب احرتام املعتقدات الدينية واملبادىن االخالقية للموقوفواالجتماعية وخ
ليست الية جهة غري حكومية أو حكومية غري ،تصـة ان اتلـك مكانـا حلجـز االشـخاص او ان حتتجـز       : ثالثًا

 .شخصا معينا بأية ذريعة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، ئــةوة زؤر زؤر دروســتة، بــةر َيزان، ئَيســتا دةخيةمــة  (بأيــة ذريعــة)، (معينــًا حبجــة سياســية او امنيــة )ئــةو 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    

 .سوثاس،  يةك كةس لةطةَلدا نيية، بةزؤرينةي دةن  ثةسند كرا، بؤ ماددةكةي تر تكاية
 :س، حممودئاراس ح.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
كل من مت توقيفه تعسفيا، او جتاوزت مدة موقوفيته احلد القانوني، او حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية من 
قبل اجلهات القضائية املختصة دون سند قانوني، ثم صدر قرار برفض الشكوى او االفراج عنه وغلق الدعوى، 

ائته واكتسب القرار الدرجة القطعية روجب القوانني النافذة، له حق املطالبـة بـالتعويض املـادا    او احلكم برب
 .واملعنوا عن االضرار اليت حلقته من جران التوقي  او احلكم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ةمماددةي دوو

هةر كةسَيك بة ناياسايي راطريا بَى، يان ماوة  طرتنةكة  لة ر ادة  ياسايى ر ة  بووبَى، يان بـة سـزايةكى وا   
حوكم درابَى، كـة ئازادييةكـة  ىَل سـةندبَيتةوة، لةاليـةن اليةنـة دادوةرييـة تايبةتيةكانـةوة، بـةبَى بةَلطـة           

  سكااَلكة ، يان بةردانةكة  و داواكارييةكـة  داخـرا،   ياسايى، لة دواييدا بر يارَيك دةرضووة بةر ة  كردنةو
ياخود بةبَى تاوان حوكم دراو، بر يارةكةش ر ادة  قةتعى بةثَى ياسا جَيبـةجَى كراوةكـان وةرطرتبَيـت، ئـةوة     
ئةو كةسة بؤ  هةية داوا  قةرةبووكردنةوة  مادد  و مةعنـةو  بكـا  لـة بـارة  ئـةو زةرةرو زيانـة  لـة        

 .حوكمدانى لَيى كةوتووةئةجنامى طرتن و 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي مايف مرؤظ
 
 

 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة هاور اين و لةطةَل دةقي ماددةكة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َين ئـةوةي ناوةكـان   ئةنداماني بـةر َيز، كـَي دةيـةوَيت قسـة بكـا ؟ ، كـاك فرسـة  موداخةلةيـةكي هةيـة، ثـ          
 .خبوَينمةوة

 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من راست كردنةوةيةكم هةية، دةرةجةي قةتعي ئةوة بيست ساَل زياترة لة قـةوانيين عَيراقـي و هـي ئَيمـة     
قانوني دوور نيية لةسـةريان تَيثـةر ي   نةماوة، لةجياتي دةرةجةي قةتعية، دةرةجةي بةتاتة، نازامن ليذنةي 

 .بَيت، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زانـا رةئـوط، بورهـان رشـيد، ثـةروين عبـدالرمحن،       .امحد، د.د)ئةو بةر َيزانة دةيانةوَيت قسة بكةن، رَيزدار 
، كةسـي  (دؤ حممدشاهؤ سةعيد، عبداهلل مةال نوري، مسرية عبداهلل، عبدالسالم بةرواري، نةرميان عبداهلل، كار

، رَيـزدار دكتـؤر   عثمـان تر هةية ناوي نةنووسرا بَيت؟ هةردوو رَيزدار ئيزافة بوون، تارا ئةسعةدي، سيوةيل 
 .ئةمحةد كةرةم بكة

 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ستان، كة ياسايةكي لةو جـؤرة  بَيطومان ئةو ياساية، ياسايةكي زؤر طرنطة، جَيطاي شانازيية لة هةرَيمي كورد
دةردةضَيت، بةر اس  بؤ ثاراستين مايف مرؤظ و مـايف بةنـدكراوان و مـايف مـةوقوفان، مـن تَيبينيـةكم لةسـةر        
ماددةي دووةم هةية، سةبارة  بةوانةي كة بةشَيوةيةكي تةعةسويف دةطريَين، كـة ماددةكـة ئامـاذةي ثَيـداوة،     

ةرارَيك دةرضـوو بَيـت، يـاخود حـوكمي بةرائـةتي درا بَيـت، قةرارةكـة        بةاَلم دواتر كة باس لةو دةكا ، كة قـ 
دةرةجةي قةتعي وةرطرتبَيت، حةقي تـةعويزي هةيـة، بـةاَلم ئةطـةر لـة دةرةوةي جيهـاتي قـةزائي كةسـَيك         
تةوقيف كرا بَيت، ثاشان حوكم نةدرا بَيت، ياخود ئـازاد بـووة بةشـَيوةي بةرائـة  نـةبووة، يـاخود ئةسـَلةن        

 نةبووة، ئايا حةقي قةرةبووي هةية؟ يان نيية؟ئةور اقي 
بةر اس  من لةكاتي موناقةشة كردني راثؤرتةكةش، ئةو سةرجنةم هةبوو لةسـةر ئـةو ماددةيـة، خـةَلكانَيك     
هةية لةكاتي مةوقوفيةتياندا حوكم نةدراون و ئةور اقيان نةبووة، كة ئازاد كراون بةثَيي ئةو ياساية حةقي 

بكرَينةوة، بؤ منوونـة لـة لَيبوردنةكـةي سـةرؤكي هـةرَيم بةبؤنـةي جـةذني قوربـاني         ئةوةيان نيية تةعويز 
 ........ثريؤزةوة كةسانَيك هةية بةربووة، كة ئَيمة بينومانة زياتر لة ثَينج ساَل طرياوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكايـة، رجائـةن وةرة سـةر    بةر َيز، ئَيمة لَيرة ناتوان، ئـةوة تـةحقيق بكـةين، دروسـتة، يـان دروسـت نييـة،        
ماددةكة، مةضوة سـةر شـ  تـر، ئـةوة دةتوانيـت راثـؤرتي خـؤ  بنووسـي و بيهَينيتـة ليذنـةي مـايف مـرؤظ،             
ليذنةي ناوخؤ، ليذنةي ياسايي، شكايةتي خؤ  بكةيت، بةس لة ئَيستاوة ئيتيهامي حكومة  بكـةين بـةوةي   

ؤ نييـة، دةتوانيـت بـة راثـؤرتَيكي رَيـك و ثَيـك ئـةو        كة ئةمةي كردووة، وا نيية، ئةمة لَيرة جَيطاكةي ئةمر 
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ــة لــة ماددةكــة           ــة مــاددةي دووة، تكاي ــةاَلم ئَيســتا مةوزوعةك ــت، بةسةرضــاو، ب ــةر َيزةي بــةربووة بيهَيني ب
 .دةرمةضوون، رجا  لَي دةكةم وةرة سةر ماددةكةو رةئي خؤ  دةربرب ة

 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةسةر ماددةكةية، بَيطومان ئَيمة باس لة مايف مرؤظ دةكةين، باس لة مايف ئينسـان دةكـةين، مـايف ئـةوةمشان     ل
هةية قسة لةسةر ئةوة بكةين، ئَيمة طويان كةسانَيك كة بةر دةبَيت، كة حوكم نةدراوةو ئـةور اقي نـةبووة،   

بـةربووة بـة لَيبـوردن بـةربووةو      حةقي تةعويزي هةية؟ يان حةقي تةعويزي نيية؟ يةعين خـةَلكانَيك كـة  
قــةراري هةيــة، ئةمــة شــتَيكي رةمسييــة، خــؤ ئيتيهــامي حكومــة  نييــة، بــةاَلم ئايــا مــايف ئةوانــة نييــة لــةو  

 .حاَلةتةدا قةرةبوو بكرَينةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي هـاتووة، ئـةم مـاددةي    بةس كاك دكتؤر ئةمحةد جةنابت لةسةر راثؤرتةكة ئيمزا  كردووة، ئـةو راثؤرتـ  
دووي تيايةو بةم شَيوةيةي كة نووسراوة، جةنابت ئيمزا  كردووة، زؤر سوثاس، رَيـزدار دكتـؤر زانـا كـةرةم     

 .بكة

 :محة كريم رؤوفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةي يةكــةم مــن ثَيشــنياز دةكــةم بــؤ ئــةم ماددةيــة بر طةيــةك زيــاد بكرَيــت، ئةطــةر مــةفهومي عةكســي مــاد  

ليست الية جهة غري حكوميـة ان اتلـك مكانـا حلجـز االشـخاص او ان حتتجـز شخصـا        )وةربطرين، كة دةَلَيت 
ثـم صـدر   )، دةكرَيت لَيرة ئيزافةي بؤ بكـةين لـة دواي بر طـةي كـة نووسـراوة      (معينا حبجة سياسية أو امنية

ته واكتسب القرار الدرجة القطعية روجب قرار برفض الشكوى او االفراج عنه وغلق الدعوى، او احلكم بربائ
يةعين ئـةم قانونـة   ، (القوانني النافذة، والشخص الذا مت حجزا خالفًا للقانون من قبل اجلهات غري القضائية

لة بر طةي سَييةمي ماددةي يةكـدا، دةَلَيـت ئـةو جيهاتانـةي كـة غـةيري قـةزائ، مافيـان نييـة كـةس حجـز            
ةكسي ئةم عيبارةتـة وةربطـرين، لةوانةيـة تةسـةوري ئـةوة بكرَيـت جيهـاتي        بكةن، بةاَلم ئةطةر مةفهومي ع

شـخص  ال)قةزائيمان هةبَيت خةَلك طل بداتةوة، حجزي بكا ، با ئـةو حةقـةش لـةوان زةو  نةكـةين، وةك     
، ئــةوين مـايف ئـةوةي هـةبَيت موتاَلةبــةي    (الـذا مت حجـزا خالفـًا للقـانون مــن قبـل اجلهـات غـري القضـائية        

 .، بة هةمان ئيجرائا  دةتوانَيت لة تةفسيلةكةشيدا سوودي لَي وةربطريَيت، زؤر سوثاستةعويز بكا 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار بورهان كةرةم بكة
 :بةر َيز برهان رشيد حس،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 165 

ر َيز ليذنـةي ياسـايي لـةالي خـؤي     دةربارةي ماددةي دوو، من ضةند تةحةفوزَيكي قانونيم هةيـة، ئةطـةر بـة   
ئيشارة  بكا ، كاك شَيروان لـةالي خـؤي بـؤ مور اجةعـةي ئـةو تةحةفوزانـةي مـن، سـةرةتاي ماددةكـة كـة           

، ئةمـة ئةطـةر   (كـل مـن مت توقيفـه أو حجـزا تعسـفيا     )، بـة رةئـي مـن    (كـل مـن مت توقيفـه تعسـفيا    )دةَلَيت 
او حكم عليه بعقوبة سالبة للحريـة  )َينَيكي تردا دةَلَيت ليذنةي ياسايي لةالي خؤي ئيشارةتي ثَي بدا، لة شو
، مـن حـةز دةكـةم ليذنـةي قـانوني بـةر َيز كـة لةوَيـدا         (من قبل اجلهات القضائية املختصة دون سـند قـانوني  

ي قــانوني (276و  272)بؤمــان روون بكاتــةوة، مةبةســ  لــة حــااَلتي ئيلغــاي عقوبةيــة، كــة لــة مــاددةي    
، يان مةبةس  ئـةوة نييـة، ئةطـةر مةبةسـ      (دون سند قانوني)زائيدا هاتووة، لة ئوسولي موحاكةماتي جة

تةقريب شـةش، حـةو  حاَلـةتي ديـاري     ( 272)ئةوة نيية، ياساي ئوسولي موحاكةماتي جةزائي لة ماددةي 
ر ش حوكمةكةي داناوة، كة حوكم دةدرَيت بة ئيلغا، ئةطةر ئةو حاَلةتانة رووبدا ، ئةطة(276)كردووة، بة 

مةبةس  ئـةوة نييـة، حةقـة حـوكم بـة ئيلغـاي عقوبـةش دابنرَيـت، لةبـةر ئـةوةي ياسـا ضـةند حاَلـةتَيكي              
ناســاندووة، بــؤ منوونــة حاَلــةتي قــةزائي هــةبووة لــة ســلَيماني مــن لــة مــةحاكم ديومــة تــةتبيقاتي قــةزائي  

لةسةر ئةساسي شةهادةي هةبووة، خةَلك ئيتيهامي خةَلكَيكي تري كردووة، كة فالنة كةسي كوشتووة، دادطا 
زورو و ئةم شتانة حوكمي ئةو شةخلةي داوة، دوايي دةرضووة ئةو كةسة زينـدووة، دواي ماوةيـةك ثةيـدا    

دا عيالي كـراوة، بـة حـااَلتي    (272)بؤتةوة لة واَلتَيكي تر بووةو هاتؤتةوة، يةعين ئةم حاَلةتانة لة ماددةي 
، لةطـةَل  (مت توقيفـه تعسـفيًا او حجـزا   )كـةم حجزةكـة كـة    ئيلغاي عقوبة، بؤية مـن رةئـيم وايـة حاَلـةتي ية    

دا لــة ئوسـولي موحاكةماتــدا بـاس كــراوةو   (276  و 272)دووةم حاَلـةتي ئيلغـاي عقوبــة، كـة لــة مـاددةي     
ئيزافة بكرَيت، كاك شَيروان لةالي خؤي ئيشارةتي ثَي بدا ، هةروةها حاَلةتي تـر هةيـة، حاَلـةتَيكي تـرين     

، وةكـو  (دم اخـالن سـبيله بعـد احلكـم عليـه بـاالفراج او التـربنة او اكمـل مـدة عقوبتـه          او عـ )ئيزافة بكرَيـت،  
عةرزي جةنابتامن كـرد، موتةهـةم هةيـة كـة مةحكةمـة كـراوة، حـوكمي بةرائـة، يـاخود حـوكمي ئيفراجـي            

ر وةرطرتووة، دوايَي ئةو جيهةتةي كة لةالي بـووة ئـازادي نـةكردووة، طلـي داوةتـةوة، حاَلـةيان هـةبووة هـة        
او عدم اخالن سـبيله بعـد احلكـم    )مردووة لة دواي بةردانةكةي، ئةوة دةتوانرَيت ئةوةشي بؤ ئيزافة بكرَيت 

احلكـم  )، شتَيكي ترين من ثَيم باشة ليذنةي ياسايي بـةر َيز  (عليه باالفراج او التربيئة او اكمل مدة عقوبته
، ئةو (احلكم باالفراج لعدم كفاية االدلة)اددةية لة ئةديلة جيا بكاتةوة لةو م( بربانة املتهم لعدم وجود االدلة

 .دوو حاَلةتة جيا بكاتةوة، سوثاست دةكةم
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ثةروين عبدالرمحن كةرةم بكة

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة قةرةبووة مادديةكة دياري بكرَيت، بةاليـةني كـةم رؤذَيـك، ضـونكة     بةنيسبة  ماددةي دووةم، من ثَيم باش
هةمانة زؤر دةطريَيت، هةمشانة كةم دةطريَيت، ئينجا ئةطةر ئَيستا لَيرة دياري بكرَيـت قـةرةبوو كردنةوةكـة    

 .بةثَيي ئةو رؤذانةي كة دةطريَيت، ئةو كاتة حةقي هي  كةس نافةوتَي و دياري دةكرَيت، زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .زؤر سوثاس، رَيزدار شاهؤ سةعيد كةرةم بكة

 :شاهؤ سعيد فتح اهلل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :وةكو لةماددةي يةكةمدا جَيطري كرا، سَي حاَلةتي دةستطري كردن و زينداني كردني ناياسايي هةية

 .ندَيكي ياسايي خةَلك دةطرنئةو اليةنة قةزائيانةي كةبةبَي سة/ حاَلةتي يةكةميان
 .ئةو اليةنة حوكميانةي كة موختةس ن، بة طرتين خةَلك/ حاَلةتي دووةميان

ئةو اليةنة غةيرة حوكميانةي كة بة سةند، يـاخود خـةَلك دةطـرن، ئـةو مافـةيان نييـة       / حاَلةتي سَييةميان
 .خةَلك بطرن

ــة     ــت لةس ــةرةتيب دةبَي ــةعويز موت ــةكان ت ــَي حاَلةت ــة هةرس ــة ل ــاخود    بؤي ــة، ي ــة زينداني ــةي، ك ــةو اليةن ر ئ
هاوواَلتيةك دةطرن، بؤية من هاور اي بؤضوونةكةي بةر َيز دكتؤر ئةمحـةد و دكتـؤر زانـام، سـةبارة  بـةوةي      

كل من مت توقيفه او حجـزا خالفـًا للقـانون او بنـانًا علـى اوامـر صـادرة مـن غـري          )كة هةر كةسَيك بطريَيت، 
 .، سوثاس(جهات قضائية يرتتب عليه التعويض

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عبداهلل مةال نوري كةرةم بكة

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةر استيدا من سةرجني يةك شتم داوة، ثَيموايـة كـاتي خـؤي ئامـانج لـة هَينـاني ئـةم ياسـاية بـؤ ثةرلـةمان،           
ة بوو، كة ببَيتة لةمثةرَيك، ياخود رَيطرَيك لةبةردةم ئةو اليةنانـةي لـة دةرةوةي   لةر ٍِاستيدا هَيندةي بؤ ئةو

ياساوة خةَلك دةطرن، هَيندة بؤ ئـةوة نـةبو، كـة بـابَلَي، قـةرةبووي ئـةو كةسـانة بكرَيتـةوة، كـة لـة رَيطـاي            
جـة كـراوة، وةكـو    دادطاو بـة ئيجرائاتـة ئوسـولي و ياسـاكاندا دةر ؤن، ضـونكة ثَيموايـة لـة ياسـا ئةمـة موعالة         

برادةراني ياسايي دةيزانن، بؤية مـن ثَيموايـة وردة وردة ئـةو ياسـاية، ئةمـة بـة رةئـي شةخلـي خـؤم ئـةو           
ياساية لة ئاماجنة سةرةكيةكةي خؤي دوور دةخرَيتـةوة، مـن بـة ثَيويسـ  دةزامن ئـةو ياسـاية بةشـَيوةيةك        

ابنَيت بؤ ئةو اليةنانةي، كـة لـة دةرةوةي ياسـا ثـةنا     دابر َيذرَيتةوة، بةتايبةتي ئةم ماددةية كة هَيَلي سوور د
بؤ طرتين خةَلك دةبةن، يةعين ئَيمة خـةَلكانَيك دةناسـ،، بـؤ منوونـة دوَيـيَن شـةو مـن لةطـةَل برادةرَيكـي          

 .............خةَلكي كفري قسةم كرد، برايةكي هةشت ساَلة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة، رجائةن دةرمةضوو، كةسين ئيتيهام مةكة، تكايـة، رجـا  لـَي دةكـةم،     تكاية، رجائةن وةرةوة سةر ماددةك
بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان، شــتَيكتان هةيــة بةنووســراو، بــة ديكؤمَينــت بيهَيــنن لــة ليذنةكــةي خؤتــان  
موناقةشــةي بكــةن، داواي لــَي بكــةن و ئينجــا بــَين لةســةري موناقةشــةي بكــةن، بــةاَلم ئَيســتا ئَيمــة باســي     

 .يةك دةكةين، ئيتيهامي اليةنَيك دةكةيت، ئةوة عيقابي لةسةرة، كةرةم بكةماددةكة
 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــؤ موعالةجــة كردنــي هةنــدَيك كَيشــة، كــة لــةناو كؤمــةَلطادا هةيــة، بؤيــة ثَيويســت دةكــا  هةنــدَيك جــار    
ةم لة قةرةبووةكة، مايف ئةوةي هةية ثةنا بؤ قةرةبوو ببا ؟ ئاماذةيان ثَي بدةين، ببوورة، بؤية من داوا دةك

مايف ئةوةي هةبَيت داواي قةرةبوو لةو كةسة وةربطريَيتةوة، كة تاوانةكةي ئـةجنام داوة، يـةعين وةكـو طـومت     
ئــةوةي كــة ثةيوةنــدي بــة دادطــاوة هةيــة، ئــةوةي ثةيوةنــدي بــة ئيجرائــاتي ئوســوليةوة هةيــة، لــة رَيطــةي   

َيت،ياخود لة رَيطةي دةزطايةكي ياساييةوة دةطريَيت، ئةمانة قانون موعاجلةي كردووة، بةس ثؤليسةوة دةطري
لة قانوندا ئةوة نيية كة حزبَيك كةسَيك دةطرَيت، كة دةزطايةكي ناياسايي كةسَيك دةطرَيـت، بؤيـة داواكـارم    

تــةوة، كــة هَينــدة تونــد بَيــت بةشــَيوةيةك قةرةبووةكــة دابر َيذرَيتــةوة، ئــةو ماددةيــة بةشــَيوةيةك دابر َيذرَي
جارَيكي تر هي  حز  و اليةنَيك زاتي ئةوة نةكةن لة دةرةوةي ياساوة ثةنا بؤ طـرتين خـةَلك ببـةن، ئةمـة     

 .يةك
من يةك ثرسـيارم لـة برادةرانـي ياسـايي هةيـة، ئةوةيـة لةر اسـتيدا لةبةرضـاوي مـن روون نييـة، ئـةم            / دوو

نةي كـردووة كـة زيـاتر لـة دة سـاَلة، دوازدة سـاَلة طـرياون بـةبَي         ياساية بة ض جؤرَيك موعالةجةي ئةو كةسـا 
 .ئةوةي لَيثرسينةوةيان لةطةَلدا بكرَيت، ئةوةش خاَلَيكي زؤر طرنطة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار مسرية عبداهلل كةرةم بكة

 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن هاور ام لةطةَل بؤضووني ثةروين خان، كة قةرةبووي ماددي دياري بكرَيت، بةاَلم موالحةزةيةكي تريشـم  م
هةية، ئةطةر ئةو كةسة بَي تاوان بوو، بةاَلم ئازاد كرا لةماوةي ياساييدا، ئايا قةرةبوو دةيطرَيتةوة؟ يـان نـا؟   

 .سوثاس
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لسالم بةرواري كةرةم بكةزؤر سوثاس، رَيزدار عبدا

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سةرةتا من ثَيمواية ئةم ماددةية يةك ئةركي هةيـة، ئـةوين ثَيناسـة كردنـي ئـةو كةسـةي كـة مـايف ئـةوةي          
ي ئـةو  هةية داواي قةرةبووكردنـةوة بكـا ، بؤيـة تةسـةور دةكـةم ئَيمـة شـ  تـر داوا دةكـةين، كـة تـةمحيل           

 .ماددةية بكةين، ئةم ماددةية تةنها تةعريفي ئةوة دةكا ، كَي حةقي قةرةبوو كردني هةية؟ ئةوة يةك
، ئةمة هةموو ئةو حااَلتانةو منوونانةو ئيمكانياتانـة  (مت توقيفه تعسفيًا)من تةسةور دةكةم نةصةكة / دوو

 .ةوري من ئةم نةصة كافية، ئةمة دووبةخؤ دةطرَيت، بة ماددةي يةكةم و بة ئةوانةي ترين، بؤية بة تةس
من وةكو دةزامن هـةر ض نـةبَيت، ئينسـان لـة فـيلم دةبينَيـت هـةر حوكمَيـك لـة مةحكةمـة دةربضـَيت،            / سَي

حكـم  )دةَلَيت بةثَيي ماددةي فالن ئةمة سزا دةدرا، بؤية من لةو جوملةية تَي ناطةم لة نةصة عةرةبيةكةي 
، هي  حوكمَيك دةرناضَيت، (هات القضائية املختصة دون سند قانونيعليه بعقوبة سالبة للحرية من قبل اجل

ئةطةر نةَلَيت بـةثَيي فـالن مـاددة حـوكم كـرا، لَيكدانـةوةي مـن ضـية، ئـةو سـةند قانونيـة جَيطـاي هةيـة و              
طرنطيشة، بة تةسةوري من بَيت ثاش مودةي مةوقوفيةي حةددي قانوني، يةعين ئةطةر ليذنةي قانوني لـة  

، ضـونكة مـودةي   .........(و جتاوزت مدة موقوفيته احلد القانوني دون سند قانوني او حكم عليها)من بطةن 
مةوقوفية هةندَيك جار درَيذ دةكرَيت، بةاَلم بة بر يارَيك، ئةطةر بـةبَي بر يـار درَيـذ كـرا، ئةطـةر بتانـةوَيت       

نـازامن باسـي هةنـدَيك مـاددةي      وشةي سةند قانوني ببينن، تةبعةن تَيبينيةكاني كاك بورهان من ئةوة لَيي
حكـم  )كرد، يةعين كور  و موختةسةر من دةمةوَيت بَلَيم ئةو كةليمـةي سـةند قانونيـة، ئةطـةر مةبةسـت      

 .، من تةسةور دةكةم هي  حوكمَيك دةرناضَيت، ئةطةر نةَلَييت بةثَيي ماددة(عليه بدون سند قانوني
 .بَيت، سوثاس( وزت مدة موقوفيته دون سند قانونيجتا)ئيقترياح دةكةم، ئةطةر بؤ تةقويةي / دووةميان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، رَيزدار نةرميان كةرةم بكة

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل ئـةوةم لـة هـةر شـوَينَيك، لةبـةر ئـةوةي لـة ياسـاكةمشان وةهـا لـة ضـةند ماددةيـةكي سـةرةتا لـة               
بر طةكاني ئاماذةي ثَي كـردووة، لـة هـةر كـوَي وشـةي تـةوقيف هـاتووة، دةبَيـت حجزيشـي لةتةنيشـت بَيـت،            
لةبةر ئةوة حجزين ناقانوني هةيةو، تةجاوزي دةسةاَلتي خؤي دةكا ، بؤية من ثـَيم باشـة مـاددةي دووةم    

واي تةعةسـفي غـةيرة   ، د(كـل مـن مت توقيفـه او حجـزا تعسـفيًا او غـري قـانوني       )سةرةتايةكةي بكرَيـت بـة   
قانونيةكةشي بؤ زياد بكرَيت، لةبةر ئةوة ئةسَلي دار َيذةراني ئةو ثرؤذةيـة، مـن لةطـةَل بؤضـوونةكةي كـاك      
عبداهلل مةال نوريم بةر اس ، ئةم ياساية بة تةواوةتي دوور كةوتؤتةوة لة مـةغزاو مانـاي ثَيشـكةش كردنـي     

سـةندي قـانوني، بـةبَي حوجـةجي دوور لـة ياسـاييةوة        ثرؤذةكة لة ئةساسدا، لةبـةر ئـةوة ئةوةنـدةي بـةبيَ    
خةَلك دةطريَين و سزا دراون و حجز كـراون، ئةوةنـدة بـةثَيي قـانون كـةمرت خـةَلك ئـةوة كـراوةو، هـةروةها          
لَيرةش ئيجرائا  كردن تـةنها و تـةنها حـةق دراوة بـةو كةسـانةي بـةثَيي قـانون دةطريَيـن لـة مةركـةزةكان،           

ثاشان بةبر ياري مةحكةمة، ثاشان مةحكةمة بةرائة  و ئيغالقي قةزيةكةو ئيفـراي و   بةثَيي بر ياري دادطا،
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ئةوانة دةكا ، ثاش ئةوة حةقي دةداتَي بر وا داواي مـايف خـؤي بكـا ، ثَيشـووترين ئَيمـة هَيناومانـة نابَيـت        
ئةركةكـةمان  هي  جيهةتَيك، هي  كةسَيك بؤي هةبَيت كـةس بطرَيـت، بـةاَلم سـزامان بـؤ دانـةناوة، لَيـرةش        

خستؤتة سةر حكومـة ، ئةطـةر تةعويزيـدا حكومـة  و وةزارةتـي ماليـة دةبَيـت تةعويزةكـة بـدا ، ئةمـة           
حةقي خؤيةتي لة كاتَيكدا ئةطةر حماكم و دةزطا رةمسيةكاني حكـومي دةركـةو  بـة ناحـةق ئـةم كةسـةيان       

قوبـةي ئـةو كةسـانةمان دانـةناوة،     طرتووةو بةرائةتي بةدةست هَيناوةو ئيفراي كرا، بةاَلم لةاليةكي ترةوة ع
ئةطةر بةبَي حوجةجي قانوني، كة لةسةرةتاوة بة داخةوة، يةعين سَي ثةرلةمانتار زيـاتر داوايـان كـرد، كـة     

يةكة لةسةر ناوةكة، بةداخةوة نةخراية دةنطدانةوة، بة داخةوة تَيثةر ي، بؤية ئةسـَلي  (بدون حجج قانوني)
ي نييـة كَيشـةكان، نـةك قـانوني، قانونيةكـةش كـارَيكي باشـة،        (بـدون حجـج قـانون   )ثرؤذةكة خـؤي لةسـةر   

ئةطةر هاتو خةَلكَيك كة غةدري لَي كـرا، تـةعويز بكرَيتـةوةو حكومـةتين بيكاتـةوة، بـةاَلم ئـةو كةسـانةي         
بةبَي وجهةي ياسايي، ئةطـةر هـاتو سـزاي خةَلكيانـدا، تـةوقيفيان كـرد، حجزيـان كـرد، ونيـان كـرد، ئةوانـة            

ةسة بؤي هـةبَيت شـكا  بكاتـةوة لـةو كةسـانة، تةعويزةكـةش ئـةو كةسـانة دةبَيـت بيـدةن،           سزاكان و ئةو ك
ئةطةر جةزائي كةوتة سةريان حوكمي جةزائي و تـةوقيفيان بـؤ برب َيتـةوة، كـة ئـةو نةحةقيـةيان كـردووة،        

ية مـن  ئةطةر ماددين بوو، ئةو كاتةش تةعويزة ماددييةكة، ئةو كةسانة بيدةنة، بؤ حكومة  بيداتةوة، بؤ
لةطــةَل ئــةوةم ئَيمــة لــة ئةســَلي فةلســةفةي دانــان و ضارةســةري كَيشــةي قانونةكــة كــة لةســةرةتاوة هــاتووة  
نةضــينة دةرةوة، بؤيــة هــةردوو حاَلةتةكــة زةروريييــة، ئَيســتا ئــةوةي كــة ئَيمــة داماننــاوة، ئةطــةر ســةيري   

ئةوة لة ماددةي ضـوار لـة يةكةمـدا     ،(بعد اكتساب الدرجة القطعية)ماددةكان هةر هةموويان بكةين، دةَلَيت 
، ثاشــان لَيـرةوة دةَلَيــت  (اكتسـاب قـرار االفــراج او احلكـم بـالربانة    )هـاتووة، ثاشـان دةَلَيــت ثـاش شـةش مــان      

تةوقيف وةزيري مالية دَيتةوة سةر شكايةتكةرو مودةعي و ئةوانة، بؤية تةنها يةك جيهة ، يـةك مـةوزوع   
ة قانوني دةطريَين لةكاتَيكدا ئةوانة بة قانوني دةطريَين دةردةكـةوَيت  ضارةسةر كراوة، ئةوين ئةوانةي كة ب

كة بةرائةية، بةاَلم ئةوانةي كة بة ناقانوني دةطريَين و حجز دةكرَين و تةوقيف دةكرَين لة جيهـةتي غـةير   
ي موختةسة، بؤية من داوا دةكةم ماددةيةكي تـر زيـاد بكرَيـت، بـؤ عقوبـة دانـي ئةوانـةو، سـكااَلكةرين بـؤ         

هةبَيت داواي تةعويزو ئيجرائاتي جةزائين لةوانة بكا ، كة بةرامبةري ئيجرائاتيان كردووة، بؤ حكومة  
 .تةعويزي ئةوانة بدا ، ئةو كةسانةي كة موخالةفةيان كردووة، ئةوانة خؤيان تةعويز بدةنةوة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاردؤ كةرةم بكة
 

 :ز كاردؤ حممد ثريداودبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثشــتيواني لــة مــاددةي دوو دةكــةم، بــةاَلم دواي ســةرجني هاوكــارامن، مــن ثَيموايــة بــؤ ئــةوةي مــاددةي دوو    
بتوانَيت لةطةَل ئةم دةقة طشتييانةي كة لة ماددةي يةك هاتووة بَيتةوة، ئةم بر طةيةي بؤ زيـاد بكـةين، كـة    
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ةئكيديان لَي كردةوة، ئةوين ئةوانة بطرَيتةوة كة لة جيهاتي غةيري قةزائي موختـةس  زؤربةي برادةران ت
ــةرَيمي        ــاني ه ــا كارثَيكراوةك ــةثَيي ياس ــة ب ــةم جيهةت ــةر ئ ــة س ــانوني بكةوَيت ــياريةتي ق ــن و بةرثرس دةطريَي

لةطـةَل  كوردستان، ئةمة ئيزافة بكـةين، ثَيموايـة ضارةسـةري ئـةم دةقـة دةكـا ، دةقَيكـي زؤر بـاش دَيتـةوة          
 .بؤضوون و سةرجني برادةران، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار تارا ئةسعةدي كةرةم بكة
 :بةر َيز تارا حتس، ئةسعةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشتيوانيةكي تةواو لة ماددةي دوو دةكةم، ضونكة روحي ئةو قانونة لَيـرة دايـة، لـة هـةمان كاتـدا هـةر       
ئةو قانونة بوو، كة يةكةم جار بؤي ثَيشكةش كرا، روحةكةي لَيرةدا دةبينينـةوة كـة بـؤ مةوقوفـة، ضـونكة      
ئَيمة ئةطةر بَيتو بؤ مةوقوفةكة ئةو بَي ثاساويةي تيا نةبَيت و شَيوة قانونيةكةي بدرَيتـةوة، هةَلبةتـة كـة    

لَيــرةدا زؤر زؤر طرنطــة ئــةم دةبَيتــة مــةحكوم، ئــةو شــ  خــؤي هةيــة، ســةندي خــؤي هةيــة، لةبــةر ئــةوة   
 .ماددةية

شت ثشتطريي لة كاك عبدالسالم بةرواري دةكـةم، بةر اسـ  لَيـرةدا هـي  كةسـَيك مـةوقوط ناكرَيـت        / دووةم
ــودةي         ــةاَلم م ــةوة، ب ــا دةطرَيت ــةمان مان ــةر ه ــة ه ــةي، ك ــاَل مةوقوفيةتةك ــة ث ــانوني خبرَيت ــةندي ق ــةبَي س ب

كة قانونةكة دةخوَييَن، يان موتةلي  نييـة لةسـةر قانونةكـة،    مةوقوفيةتي حةددي قانوني، زؤر كةس هةية 
يان دةبَيت ماندوبوونَيكي تيا هةبَيت، تا بطةر َيتةوة بزانَيـت ضـةندة حـةددي قـانوني تـةوقيف؟ ئَيسـتا زؤر       
جار هةية دةضيت تـؤ سـةرداني سـجنةكان دةكـةيت و تةماشـا دةكـةيت، مومكينـة ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمانتار           

ن، و قانونةكـة دةزانـ،، بـةاَلم ئـةوةي دَيـت قـانون دةخوَينَيتـةوة، ئةطـةر بَيتـو مودةتةكــة          واجيبمانـة بـزا  
دابنرَيت، وابزامن زياتر ئةم خاَلة بةهَيز دةكا ، بة تةسـةوري مـن بـة ضـةند مانطَيـك مـودةي مةوقوفيـة         

 .زياتر نيية، ناطاتة ساَلةكان يَيننةوة بةبَي مةحكةمة كردن، كة ئةوةش زؤر كةمة
، وابزامن (له حق املطالبة بالتعويض املادا واملعنوا عن االضرار)شت لَيرةدا لة عةرةبيةكةي دةَلَيت / َييةمس

ئةوة هةر لةناو قانوندا هةية، ئةوانةي قةوانيين نافيزن، هةر كةسـَيك حـةقي هةيـة موتاَلةبـة بـة تـةعويز       
، كلتـووري  (له حـق املطالبـة  )ةمان شت بكةين بكا ، بةاَلم ضي تازة دةكةين ئَيمة لةم قانونة، ئةطةر ئَيمة ه

ئَيمة مومكينة هةندَي كةسانَيك هةية، كة ئاس  رؤشنبرييان، يانين ترسيان لةناو سجندا تـازة هاتوونةتـة   
ــَين ئَيمــة دةمانــةوَيت تــةعويز بكــرَي،، راســتة ئيمامنــان بــة دميوكراســيةتةو      دةرَي، ئايــا دةتــوانن بضــن بَل

َيتو يةكسةر خؤي تـةعويز بكرَيتـةوة، ئـةو كةسـانةي كـة دةزانـن لـة تةوقيفـدا بـَي          بوونيشة، بةاَلم ئةطةر ب
خـراث نييـةو زيـاتر    ( تعويضه ماديـًا ومعنويـاً  )ثاساو، يان بةبَي سةندَيك بةرائةتي دةرضوو، ئةطةر يةكسةر 

بيةكـة،  ، لـة عةرة (حلقتـه )، نـةك  (عن االضرار اليت حلقت به من جـران التوقيـ  او احلكـم   )بةهَيزي دةكا ، 
 .ئةطةر زةمحت نةبَي ئةوةش ضاك بكرَيتةوة باشة، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة عثمانزؤر سوثاس، رَيزدار سيوةيل 
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ا نةضـوو مب لـة   من تَيبينيـةكي بضـووكم هةيـة لةسـةر صـياغةي عـةرةبي و كورديةكـةي، ئةطـةر بـة هةَلـةد          

، ئـةوة لـة عةرةبيةكـة لةالمانـة، بـةس كورديةكـة       (كـل مـن مت توقيفـه تعسـفيائ    )عةرةبيةكةي خوَيندييةوة 
لةالمان نيية، وابزامن كاك صباح خوَيندييةوة، هةر كةسَيك بة ناياسايي طرياوة، ئةطةر وا بـَي  مانـاي وايـة    

فـةرقيان هةيـة، ئةطـةر تةماشـايةكي بكـةن، ضـونكة       مانايةكةي تةواو نيية، لَيرة عـةرةبي و كورديةكـة زؤر   
كورديةكة لةالمان نييـة، نـاتوان، موتابةقـةي بكـةين، بـةس ئةوةنـدةي بـة سـةريعي خوَيندييـةوة وابـزامن           

 .هةندَيك لةبةرم كرد ئةو عيبارةتةي، ئةطةر واية ماناي يةك ناطرَيتةوة، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مرؤظ رةئيتان، ليذنةي ياسـايي و دارايـي هةرسـَي ال، ئـةو شـتانةي كـة حـازرن بـؤ          زؤر سوثاس، ليذنةي مايف
دةنطدان لةسةري، بؤية ئةوانة خبرَينة بةر موناقةشةوةو دياري بكرَيت، ئينجـا ضـةند كةسـَيك ديفـاعي لـَي      

 .بكا ، ضةند كةسَيكين لة دذي بَي ، كاك شَيروان كةرةم بكة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 :ضةند خاَلَيك هةية لَيرة من دةمةوَيت رووني بكةمةوة
ئةوةية بةنيسبة  سقويف زةمةني، بةنيسبة  مـةوقوف، لـة مـةراحيلي تـةحقيقي سـقويف زةمـةني       / يةكةم

هةية، شةش مانطة، قابيلي تةجديدة بة موافةقةتي مةحكةمـةي جينايـا ، رةنطـة ئـةو ماوةيـة هةنـدَي لـة        
َيزان ئةنداماني ثةرلةمان ئيشارةتي ئةوة بكةن كة زؤر بَيت، ئَيمـةش لةطـةَل ئةوةينـة، كـة ئـةو ماوةيـة       بةر 

زؤرة، بة حةقيقة  ثَيويست بةوة دةكا  ئَيمة ئيعـادةي نـةزةر بكةينـةوة لـةو قةوانينـةي كـة دةسـةاَلتَيكي        
 .سةلةية ضارةسةر ناكرَيتزؤري داوةتة حاكمةكان سةبارة  بة مةسةلةي تةوقيف، واتا لَيرةدا ئةو مة

ئَيمـة بـة قــةراري قـةتعي دةسـتكاري بر طـة جةزائيــةكامنان نـةكردووة، ض بةنيسـبة  قــانوني        / خـاَلي دووةم 
 .ئوسول موحاكةماتي جةزائي، ض بةنيسبة  قانوني عقوبا 

ان ئَيمــة تــةنها لــةو قانونــة دةمانــةوَيت تــةعويز بدةينــة ئــةو خةَلكانــةي كــة شــعور دةكــةن غوبنيــ/ ســَييةم
كة دةَلَين مةسةلةن، لـة موخالـةفا  ئةسـَلةن    ( يعترب توقيفًا تعسفيًا)لةسةرة، مةسةلةن كَي غوبين لةسةرة؟ 

حاكم تةحقيق حةقي تةوقيفي نييـة، ئـيال ئةطـةر هـاتو جَيطايـةكي سـوكناي موعيـةني نـةبوو، تـةنيا لـةو           
موخالةفـة حـاكم تـةحقيق حـةقي     حاَلةتةدا حةقي تةوقيفي هةية، بةقيةي حاَلةتةكان لة هـي  حاَلـةتَيكي   

تةوقيفي نيية، ئةطةر هاتو هةر كةسَيكي تةوقيف كرد بة موخالةفة غةيري ئةو بر طةيةي كـة طـومت، ئـةوة    
ئيعتيبار دةكرَيت بة تةعةسوط، لَيرةدا مةسةلةي تةعويز دَيتة طؤر َي، ئةطةر ضةند رؤذ تةوقيف كـرا بَيـت   
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ة  بكـا  بـة تـةعويز، هـةروةها بةنيسـبة  حـااَلتي تـرين        تةعةسوفةن، حةقي ئةوةي هةية داواي لة دةوَل
 .ئةوةي جوحنة بَيت، ئةوةي غةيري جوحنةش بَيت

، يةعين ئةوانةي كة خـارجي ئـةوة دةطريَيـن، بـةر َيزان،     (دون سند قانوني)كة ئيشارةتي ثَي دةدةم / ضوارةم
زؤر ئيسـارةي ئـةو مةسـةلةية     من حةز دةكةم ماددةيةك هةية، ئةطةر سةرؤكي ثةرلةمان ئيجازةم ثَي بدا 

كرا، كة ئةوانةي لة خارجي موئةسةسا  دةطريَين، ئَيمة ماددةيـةكي سـةرحيمان هةيـة دةخيوَينمـةوة بؤتـان،      
لـة قـانوني    421كة ثةيوةندي بة ئـازادي ئينسـان و ئـازادي مـرؤظ و حورمـةتي مرؤظيـة، ئـةوين مـاددةي         

حجزا او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون يعاقب باحلبس من قبض على شخص او )عقوبا  دةَلَيت 
امر من السلطة املختصة   غري االحوال اليت تصرح فيها القوانني واالنظمة بذلك، وتكون العقوبة السجن مدة 

، حاَلةتـةكان هـاتووة، يةكـة، يةكـة دةسـت نيشـان كـراوة، كةواتـة         (التزيد على عشر سنني   االحوال التاليـة 
ة راثؤريان نووسي بؤ ئةو بابةتة، طويان هةندَي قةزاية موعالةجن لةم بابةتة، ئةمة وةخ  خؤي كة ئَيم

ئةم قةزايانةية كة موعالـةجن لـة قانونةكـة، بـؤ ئَيمـة دووبـارة بَيينـةوة دايرب ذينـةوة، ئَيسـتا ئـةوةي ئَيمـة            
 .دةمانةوَيت دايرب َيذينةوة، تةنها ئةو حاَلةتانةية كة تةعويز دةطرَيتةوة

خبوَينَيتـةوة،  ( 122)م شتين كاك بورهان باسي لة مةسةلةي ئيفراجي شةكوا كـرد، ئةطـةر مـاددةي    ثَينجة
خبوَينةوة، حاَلةتي رةفـزي  ( 122)ئةم حاَلةتانةي هةمووي جيانة، لة ئوسول موحاكةماتي جةزائي ماددةي 

ــة      ــةتَيكي موعيةن ــة، حاَل ــةكواي تَيداي ــةلقي ش ــة، غ ــةتَيكي موعيةن ــة، حاَل ــةكواي تَيداي ــواي  ش ــةلقي دةع ، غ
موئةقتــةن، حاَلــةتَيكي موعيةنــة، ئةمانــة هــةمووي بابــةتي جيــا جيانــة لــة قــانوني ئوســول موحاكــةماتي    

دا هـاتووة  (122)جةزائيدا هاتووة، ئةو تةعويزةي كة دانراوة، هةموو ئةو حاَلةتانة دةطرَيتةوة لة مـاددةي  
ةئيـدي كـاك زانـا دةكـةم، ئةطـةر ئيمكـان       لة قانوني ئوسول موحاكةماتي جةزائي، مةسةلةي حجزةكة، مـن ت 

بَيت هةرضةندة مةسائيلي حجزةكان مةسةلةيةكي كةمة، من هةر هي سوَلتاتي ئيداري دةزامن، لةو بابةتانة 
زيــاتر نــازامن، بــةاَلم ئيمكــان هةيــة، ئةطــةر هــاتو حجزةكــةش تةعةســويف بــوو، ئيمكــان هةيــة ئَيمــة لــة ثــاَل  

ةين، ئةو كةسةش حةقي بكةوَيت، ئةطـةر هـاتو حجزَيكـي تةعةسـويف     مةوقوفيةتةكة ئةو قانونة داخيلي بك
هةبَيت، ئةوة زؤر ئيمكان هةية داخيلي بكةين، بةاَلم حةق وا بـوو ئـةو بابةتانـةو ئـةو بابةتانـةي كـة كـاك        
بورهانين طوتي دةبواية لة ليذنةي قانوني ئةوانةيان بة تةفسيل بـة ئَيمـة طوتبـا، تـا ئيشـمان لةسـةر كـرد        

 .اخيلي ثرؤذةكةمان كرد بواية، زؤر سوثاسبوايةو د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة  كاك عةوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كــاك شــَيروان تــةوزحيَيكي باشــيدا ســةبارة  بــةو خااَلنــةي كــة بــرادةران ئيســارةيان كــرد، بــةاَلم بــؤ زيــاتر    
ي قانوني كارثَيكراو لـة كوردسـتان حـاكم بـؤي هةيـة خـةَلكي بطرَيـت، ئةطـةر ئـةو          مةعلوما ، تةبيعي بةثَي
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ماددةي ثَيي ئيتيهام كـرا عقوبةكـةي سـجين موئةبـةد بـوو، يـان ئيعـدام بـوو، واتـا ئيلزاميـة حـاكم خـةَلكي             
ان بطرَي ، ناكرَيت حاكم دةس  ببةست، بَلَي، خةَلكي مةطرة، ضـية، بـة حوجـةي ئـةوةي مـايف مرؤظـة، يـ       

جةرميةي كردووة، هةتا جةرميةكة لةسةري سابت نةبَيت، بؤ تـةحقيق، بـؤ بةرذةوةنـدي تـةحقيق، دةبَيـت      
حاكم ئيجرائاتي خؤي بكا ، بةاَلم وةكو ديار كرا بؤ ماوةيةكي كةم بَيـت بـةثَيي قـانون، ماوةكـانين ديـاري      

لـة تةوقيفةكـة، يـان خةتـةئَيكي     كراوة، ئةطةر حاكم هاتو تةجاوزي ئةو ماوانةي كرد، واتـا تةعةسـويف كـرد    
قةزائي كرد، ئةو وةخ  ئيجرائا  لةطةَل حاكمةكـةش دةكرَيـت، بـةثَيي ئـةو ثرؤذةيـةي كـة لـة ماددةكـاني         

 .ئةخريي، وابزامن لة ماددةي حةوتة ئيشارةتي ثَي دراوة
حديـد  ثةروين خـان ئامـاذةي بـةوةدا، كـة هةنـدَيك ئةنـداماني ثةرلـةماني تـرين كـةوا تـةعويز تة          / دووةم

بكرَيت لة قانونةكة، تةعويز لة قانون تةحديد ناكرَيت، مةحكةمةي مةعين خؤي بةثَيي ئةحكامي ماددةي 
تةعويز ضـؤن دةدرَيـت؟ مةحكةمـة ضـؤن تةقـديم دةكـا ؟ حـااَل         ( 236)لة قانوني مةدةني هةتا ( 222)

تـةعويزة بـؤ ئـةو كةسـانةي كـة       جياوازة، ناكرَيت لة قانونَيكي موعيةن مةبلةغَيكي موعيةن دابنَي، بَلَي،
دةطريَين، يان حوكمـدراون، ئـةوة دةسـةاَلتي مةحكةمـةي مةعنييـة، مةحكةمـةي مـةعين بـة رَيطـاي خـةبري           

 .ئةوانة تةقدير دةكا ، تةعويزين بةطوَيرةي حااَلتي دةعواكان تةقدير دةكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان كةرةم بكة
 :شَيروان ناصح حةيدةريبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةيـة لـة هـةموو حاَلةتـةكان حـاكم تـةحقيق ناتوانَيـت        / دوو خاَل مابوو بةر اس  لةبريم ضوو، يةكةميان
مةوقوفيةتي هةر موتةهةمَيك لة روبعي عقوبةي لة تةوقيف زياتر بةجَي بَيَلَيتـةوة عـةدا ئيعـدام نـةبَيت،     

 .قانوني ئوسول موحاكةماتي جةزائيدا هاتووة ئةمة مةبدةئَيكة لة
ئةوةي كاك عبدالسالم لةبريم ضوو جوابي بدةمةوة، بةر اس  مةسةلةي بةرائةتةكـة ضـية؟ مةسـةلةي    / دوو

ئةو مـاددة قانونيـة ضـية كـة لـة مةحكةمـة دةردةضـَيت؟ راسـتة، لـة مةحكةمـة زؤر جـار موتةهـةم حـوكم              
ي دةكرَيـت، بـةاَلم دواي تـورقي تـةعن، دواي ئيعـادةي موحاكةمـة،       دةدرَيت، ماددة قانونيةكانين بـؤي ديـار  

ياخود دواي مةحكةمةي تةمييز، ئةو كابراية بة بةرائة  دَيتـةوة، ئةسـَلةن هـي  توهمـة لةسـةري نـامَييَن،       
ــة       ئَيمــة مةقلــودمان لــةو قانونــة تــةعويزي ئــةو حوكمــدراوة بكــةين، كــة حــوكمي بةرائــةتي دةرضــووة ل

تورقي تةعين قـانوني ئـةو حةقـةي بـؤ ئيعـادة كـراوة، حـةقي بةرائةتةكـةي بـؤ ئيعـادة           جينايا ، ياخود لة 
بؤتةوة، لة دواي ئةوةي كة لةاليةن جيناياتةوة حـوكم كـرا، ئَيمـة مةبةسـتمان تـةنها ئـةو حاَلةتانةيـة، زؤر        

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ز هةمووي دروستة، بـةاَلم زؤربـةي هـةرة زؤري بـة     بةر َيزان، ئةو شتانةو ئةو موداخةالنةي ئةنداماني بةر َي
قانون عيالي كراوة، خؤي موعالةجة كـراوةو ياسـاي ثـَي دةرضـووة، هـةموو ياسـاكان ناكرَيـت لـة ماددةيـةك          

 .لةناو ئةم ياساية جَيي بكرَيتةوة، ئةمة نوقتةيةك
ك دةطرَيـت، خـةَلك   ئةوةي حجز بزةبت ئيزافة بكرَيت، مةسةلةن ئـةو كةسـةي كـة دةَلَيـت ئـةوةي كـة خـةلَ       

ئةوة خؤي تاوانة، يةعين ئةوةي خةَلكَيكة غةيرة موختةسة، بةبَي ئةمري قازي دةضَيت خةَلكَيك دةطرَيت، 
ئةوة خؤي بؤخؤي جةرميةكةية، ئةو تـةعويز دةكـرَي ، ثَيويسـتة ئَيمـة ئـةو ياسـايانةي هةمانـة بيخةينـة         

ة دةَلَيـي غـةيري موختـةس، مانـاي وايـة تـاواني       بواري كاركردنةوة، شوَيين غةيري موختةس، تؤ خؤ  لَيـر 
كردووة، موخالةفةي قانوني كردووة، ثَيويسـتة عقـا  بـدرَيت، زابتَيـك، ثـؤليس لـة بـازار  يـةكَيك دةطرَيـت،          
ئةوة موخالةفةية، رةنطة رقي لة يةكَيك بَيت، يان تووشي موشكيلة بَيت عيقا  دةدرَيـت، ئةوانـة هـةمووي    

طـةر باشـرت بيخـوَينن، مـن تةمـةنام دةكـرد، ئـةو بةر َيزانـةي كـة زيـاتر لـة ئَيمـة             قانون عيالجي كردووة، ئة
سةريان لة ياسا دةردةضَيت، ئةوان موداخةلةيان بكرداية، زؤر وازحيرت دةبوو، بؤية ئَيسـتا حجـزي كـاك زانـا     

رةبووي ئيشارةتي ثَي كرد ئيزافةي بكرَي ، ئةوةي كة دةَلَيت غـةيري موختـةس يـةكَيك دةطرَيـت، ئـةو قـة      
 .دةكاتةوة، هةم عيقا  دةكرَيت، هةمين قةرةبوو دةكرَيتةوة، نوقتةي نيزامي، كاك نةرميان كةرةم بكة

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي كة جةنابت دةفةرمووي و كاك شَيروان فةرمووي، راستة، بةاَلم ئةوة حةقي دةعواي جـةزائي هةيـة،   
 ....واي تةعويزو مةدةني نيية، بؤية ئَيمة داوامان كردووةحةقي دةع

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية دانيشة، ئةوةي جـةزائي بَيـت مةدةنيشـي هةيـة، ئـةوة زؤر وازحيـة، تكايـة جةنابيشـت قانونيـت بـر ؤ           
اغةكةي منــين ناقــانونيم هــةردووكمان بر ؤينــة الي حاكمَيــك بــزان، هةيــة، يــان نييــة، تكايــة ئَيســتا صــي  

 .خبوَيننةوة بة ئيزافةي ئةوةي حجز خبرَيتة سةري و بدرَيتة دةنطدانةوة، كةرةم بكةن
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية

كل من مت حجزا أو توقيفه تعسفيا، او جتاوزت مدة موقوفيته احلد القانوني، او حكـم عليـه بعقوبـة سـالبة     
ية من قبل اجلهات القضائية املختصة دون سند قانوني، ثم صدر قـرار بـرفض الشـكوى او االفـراج عنـه      للحر

وغلق الدعوى، او احلكم بربائته واكتسب القرار الدرجة القطعية روجـب القـوانني النافـذة، لـه حـق املطالبـة       
 .وقي  او احلكمبالتعويض املادا واملعنوا عن االضرار اليت حلقت به من جران احلجز أو الت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز 
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  ثةسند كرا، بؤ ماددةي سَي كةرةم بكةن

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 :املادة الثالثة

 .ختتص احكمة بدانة احل اقامة املدعي او احل التوقي  او احلكم  بالنظر   دعوى للب التعويض
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كةرةم بكةن بة كوردين
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 :ماددةي سَييةم

ــان شــ      ــار، ي ــتنى داواك ــوَينى دانيش ــد بةش ــةرايى تايبةيةن ــاي ب ــؤ   دادط ــة، ب ــاخود حوكمةك ــة، ي وَينى طرتنةك
 .سةيركردنى داواكار  داواكردنى قةرةبووكردنةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي مايف مرؤظ رةئيتان
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لةطةَل ئةو دةقةين كة لة راثؤرتةكةدا هاتووة، زؤر سوثاس

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

بةر َيزان، دةزانن ئةمة يةعين لة لوبي قانونة، وابزامن ثَيويست بة موناقةشة ناكا ، بـةس كـةرةم بكـة كـاك     
 .زانا

 :محةكريم رؤوفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل هاوكارانيشم، لةطةَل ليذنةي قانوني موناقةشـةي ئـةم فيكرةيـة كـرا، تـةبيعي ئةمـة جؤرَيكـة لـة         
ــا ض         ــةدا، ئاي ــةم تةوةرةي ــةر ئ ــي لةس ــةزائي و فةرةنس ــانونَيكي ج ــي و ق ــانونَيكي تونس ــةيين ق ــة ب ــيالط ل خ
مةحكةمةيةك موختةس بَيت بة سةير كردني ئةم دةعوايـة؟ ئـةوةي كـة بـة منوونـة هاتؤتـةوة لـة قـانوني         

، ليذنةكــة جةزائرييــدا لــة فةرةنســي وةرطرتــووة، ليذنةيــةك دروســت كــراوة بــةناوي ليذنــةي تةعويزاتــةوة  
ليذنةيةكي قةزائيية، ئةم ليذنةيـة سـةرؤكايةتيةكةي لةاليـةن سـةرؤكي مةحكةمـةي عوليـاوة سةرثةرشـ         
دةكرَيت، بؤ دياري كردني بر ي قةرةبووةكة بة ئامـادة بـووني دوو دادوةر، هـةروةها داواكـاري طشـ ، نيابـة       

ةم ئةمة ببَيتة ليذنـة، ضـونكة ئةطـةر    عامةشي تَيدا تةواجودي هةية، مةبةستةكةش، بؤية من ثَيشنيار دةك
قةزيةكة بضَيتة مةحكةمةي بةدائة، تةسـةور دةكـةم ئـةم موماتةلـةو تـةئجيل كـردن و تـةعتيل كردنةكـة،         
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لةوانةية كةسَيكمان لة نةتيجة دروسـت ببَيـت نيـوةي ذيـاني لـة سـجندا بةسـةر بـردووة، نيوةكـةي تريشـي           
ر َيت لــة مةحكةمــة، يــةعين بــةردةوام وةر ةقةيــةكي بــةدواي مةحكةمةيــة، بــةدواي حةقةكــةي خؤيــدا دةطــة

بةدةستةوةية، جاري وا هةية بة طرياوي، جاري وا هةية بة بةردراوي، يةعين بةردةوام لة يةك حاَلة  داية، 
ئةطـةر فــةرةزةن وةكــو خــؤي مايــةوة، بــةاَلم مــن ثَيشــنياز دةكــةم ليذنةيــةكي قــةزائي بَيــت، بــؤ ئــةوةي كــة  

رطـرتين تـةعويزدا، نـةك هـةر بـؤ ئةوةنـدة بَيـت، كـة تـؤ شـكاية  بكـةيت و ئـيرت             سورعةتَيك هةبَيت لة وة
بةردةوام خةريكي مور اجةعا  بَيت، ئةطةر بةم شـَيوةيةش كـرا، مـن ثَيشـنياز دةكـةم لةسـةر ئـةم ماددةيـة         

و ختتص احكمة بدانة احل اقامة املدعي ا)بر طةيةكي تري بؤ زياد بكرَيت، واتا بةو شَيوةيةي كةخؤي هةية 
احـل التوقيــ  او احلكــم  بــالنظر   دعــوى للــب التعــويض دون االخــالل حبــق املتضــرر   اللجــؤ اىل احكمــة  

، لة هةمان كاتدا با (من قانون املرافعات املدنية للشكوى من القضاة( 226)استئناف املنطقة وفق احكام املادة 
، بـةاَلم لـة هـةمان كاتـدا ئيخاللـين بـة       شكايةتي خؤي بكا ، دةعواكة بكا ، دوايي لةسةر وةزارةتي مالييـة 

حةقي خؤي نـةكا ، كـة بضـَيت شـكايةتين بكـا  لـة دادوةر، لـة قـانوني مور افـةعاتي مـةدةني لـة مـاددةي             
دا ئاماذة بةوة دةدا ، ئةطةر زانـي قازيةكـة لةبـةر هـةر سـةبةبَيك، كـة حاَلةتـةكاني تيايـة تةحديـد          (226)

، سةرةر اي ئةوةي كة ئـةو قانونـة مـن دةزامن ئامـاذة دراوة بـةوةي      كردووة، سةرةر اي داوا كردني تةعويزةكة
كة ثَيويستة لة مةجليسي قةزا ليذنةيةك دروست بكرَيـت، بـؤ ئيحالـة كردنـي ئـةو قازيـةي كـة موخاليفـة،         

ين موختةسة بة داوا كردني تـةعويز بـؤ ئـةو شةخلـة، يـةعين      (226)بةاَلم لة هةمان كاتدا ئةو ماددةي 
نونةكة، ئةم قانونة ثاشان دياري كراوة، كـة وةزارةتـي دارايـي دةطةر َيتـةوة سـةر موشـتةكي،       راستة بةثَيي قا

يان موخبري، بؤ ئةو حاَلةتانة، بةاَلم مايف ئةوةشي هـةبَيت سـكااَل تؤمـار بكـا ، هـةتا ئـةو ماددةيـةي لَيـرةدا         
لـة قـانوني مور افـةعا ، بـؤ     ( 226)هةية نةبَيتة بةديلَيك، بؤ ئةوةي نةتوانَيت ثـةنا بةرَيتـة بـةر مـاددةي     

 .ئةوةي سكااَل تؤمار بكا  لةسةر دادوةرةكة، داواي تةعويزين لةوان بكا ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاك عبدالسالم كةرةم بكة
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دي و عةرةبيةكة حةز دةكةم بيخوَينن، دوو ش  زؤر سـةيرو عةنتيكـة لـة    من تةنها دةمةوَيت لةنةصة كور
، يــةعين هــةموو دادطــا بةراييــةكان تايبةيةنــدة (دادطــاي بــةرايي)يــةكرت دوورن، لَيــرة لةكورديةكــة دةَلَيــت 

ةو بةضي؟ بة شوَيين دانيش  و، يان شوَيين طرتن، دادطاكة تايبةيةند نيية بة شوَينةكة، دادطـاي بـةرايي لـ   
شوَيين كارو شوَيين ئةو موختةسة بة سةير كردن، واية، يان نـا؟ واتـا نةصـةكة سـةرو بـن كـراوة، سـةرةر اي        

تايبةيةند بة سـةير كردنـي   )الوازي من لة زماني كوردي ثَيشنياري ئةم صياغةيةي خوارةوة دةكةم دةَلَيم 
دانيشــتين داواكـــار، يــان شـــوَيين   داواكــاري داوا كردنـــي قــةرةبوو كردنـــةوة، دادطــاي بةراييـــة لــة شـــوَيين     

 .، سوثاس(طرتنةوةكانيان
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاردؤ كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .......لة ثر  هاتة سةر ماددةي دوو، دةنا خؤي تَيبينيةكي قانونيم هةبوو لةسةر ماددةي يةك
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

ــة، تكايـة وةرة سـةر مـاددةي سـَي،      (الجيـوز )تكاية، رجائةن وةرة سةر ماددةي سـَي، هـي  بـاس مةكـة، ئـةوة      
ئةطةر شتَيكت هةية، باشة، ئةو تةواو رؤيي، رَيزدار عبداهلل مةال نوري كةرةم بكة، سوثاس، ليذنـةي ياسـايي   

باسي كـرد وجهـة نـةزةرَيكي تيايـة، بـؤ ئـةوةي زؤر تـةئخري        دووبارة رةئيتان، بة حةقيقة  ئةوةي كاك زانا 
نةبَي ، ئينجا ئةطةر يةكَيك ماوةي دوو ساَل، لةوة ضةند وةختَيك ببا  هةتاكو ئةوة قـةرةبوو دةكرَيتـةوة،   

 .لةوةي ئةطةر وةفاتين بكا ، ئةطةر رَيطايةكي زووتر هةبَيت بؤي زؤر باشرتة، كةرةم بكةن كاك شَيروان
 :روان ناصح حةيدةريبةر َيز شَي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة دةزان، كة مةحاكمي واليـةي عامـةي هةيـة لةسـةر هـةموو كَيشـةكان، بؤيـة يـةك لـةو كَيشـانةية كـة            
 .ئاراستةي مةحاكم دةكرَيت، ئةمة لةاليةك

لةبـة دةكـا  بـة    لة اليةكي ترين هةية، هةموو هاوواَلتيان يةكسانن بةرامبةر بة ياسـا، كةواتـة ئـةوةي موتا   
 .تةعويز، يان ئةوةي قةرزيشي هةية، لة يةك موستةوانة لةو موتاَلةبةية بة تةعويز

ئةوةية، راستة هةندَيك واَل  بة ليذنة وةريطرتـووة، ثَيمانوايـة هـةمان تـورقي تـةعين      / نوقتةي سَييةمين
ئَيمة دةيبين، لةو قؤناغـةدا   داناوة، كة ئةو تورقي تةعنانةي كة لَيرة هةية، بؤية بةنيسبة  ئةوةي ئَيستا

حماكم سةرثةرش  بكا  باشرتة، راستة ئةو ئةندامانة، مومكينة ئةندامي قازينة هةمووي، بـةاَلم ئَيمـة كـة    
مةحكةمةيةكمان هةية، كة حوكم بتوانَيت بدا ، كة تـورقي تـةعين خـؤي هـةبَيت، كـة هـاوواَلتي بتوانَيـت        

ن، دةتوانَيت بضَيت لة هةمان مةحكةمة، لة مةحكةمـةي بيـدائي   مور اجةعة بكا ، بؤ ئةو وةزعة تَيك بدةي
ئةو شوَينة، كة رووداوةكةي لَيية، يان بةو زةوابتةي كة تَيدا هاتووة داواي حةقي خـؤي بكـا ، ئـةو وةختـة     
دةتوانَيـت هـةردووال تـورقي تـةعين خؤشـيان ئيســتيعمال بكـةن، دوا رةئـين رةئـي مةحكةمـة دةبَيــت، زؤر          

 .سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .كةرةم بكة كاك عوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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الجيوز الا احكمة ان اتنع عن احلكم حبجة غموض )لة ياساي مور افةعا  تةحديدي كردووة ( 32)ماددةي 
د ايضًا ان التـأخر غـري املشـروع    القانون او فقدان النص او نقصه واال عد القاضي ممتنعًا عن احقاق احلق ويع

، واتــا نابَيــت حــاكم تــاخريي حــةمسي دةعــوا بكــا  و ســةقفي (عــن اصــدار احلكــم امتناعــًا عــن احقــاق احلــق
 .زةمةنيشمان هةية، مةحاكم مولتةزمية ثَيي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اور اين دةخيةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل     بةر َيزان، ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي كاك زانا، من و كاك فرسةتين هـ 
ئةوةية بؤ ئةو مةبةستة ليذنة دابنرَيـت، هةيئـةتَيكي قـةزائي موختةسـة دابنرَيـت دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟         

كةس لةطةَلة، زؤر سوثاس، كَي لةطةَل نةصي ماددةكةيـة وةكـو خـؤي هـاتووة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟        ( 42)
ثةسند كرا، ليذنةيةكي قـةزائي بـؤي دادةنرَيـت، زؤر سـوثاس، ئَيسـتا      ، زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  (27)

دةضينة ماددةي ضوار، ثاشان ئةو ليذنةيـة لـةكَي ثَيـك دَيـت؟ ئـةو هةيئةتـة كـة دادةنرَيـت، ئَيسـتا مـاددةي           
 .ضوار، كةرةم بكةن

 :ئاراس حس، حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة

 : ويض وفق الضواب  اآلتيةيكون للب التع
العـراق ممثلـة بـوزارة املاليـة واالقتصـاد وتتحمـل الـوزارة         –تقام الدعوى علـى حكومـة اقلـيم كوردسـتان      -1

 .تبعات التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
حلكـم  ال تسمع دعاوا التعويض روجب هذا القانون بعد مضي ستة اشـهر علـى اكتسـاب قـرار االفـراج او ا      -2

 .بالربانة الدرجة القطعية
 .ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب احلق اىل الزوج واالوالد والوالدين فق  -3
يتوجب حضور عضو االدعان العام كممثل للحـق العـام   املرافعـات ولـه حـق الطعـن وفقـا لقـانون االدعـان           -4

 .العام
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضوارةم

  :داوا كردنى قةرةبووكردنةوة ئةم رَيكارانةي خوارةوةي دةبَى
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عَيـراق ثَيشـكةش دةكـرَ ، كـة وةزارةتـى دارايـى و ئـابوور          –داوا لةسةر حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان   -1
ى ياسـا دةطرَيتـة ئةسـتؤ، دوا  وةرطرتنـى ثلـة       ردنةوةكـةي بـةثيَ  نوَينةرايةتي دةكـا  و وةزارة  قةرةبووك 

 .كؤتايي
طوَ  لة داواكار  قةرةبووكردنةوة بـةثَيى ئـةم ياسـاية نـاطريَ ، دوا  تَيثـةر بوونى شـةش مـان  بةسـةر          -2 

 . وةرطرتنى ثلة  كؤتايي بر يار  بةردانةكة، ياخود حوكمدان بة بةرائة 
تى مردنـى خـاوةن مافةكـة، تـةنيا بـؤ هاوسـةرو منـداَل، يـان دايـك و بـاوك           مافى قةرةبووكردنةوة لة كـا  -3

 .دةطوازرَيتةوة
ثَيويستة ئةندامى داواكار  طشتى وةك نوَينةر  مافى طشـتى لـةكاتي دادطـايى كـردن ئامـادة بـَى و مـافى         -4

 .تانة لَيدانى هةية، بةثَيى ياسا  داواكار  طشتى
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي دةيةوَيت قسـة بكـا  لةسـةر ئـةو ماددةيـة؟ ئـةو بةر َيزانـةي كـة داوايـان كـردووة قسـة بكـةن،              بةر َيزان،
شَيرزاد حافز، نةرميان عبداهلل، كاروان صاحل، كاردؤ حممد، عمر عبدالعزيز، هـاذة سـليمان، برهـان    )رَيزداران 

فـة بـوو، كةسـي تـر نييـة؟ كـاك       ، ئةم سَي رَيزدارة سؤزان شها ، ثةميان عزالدين، تارا ئةسـعةدي ئيزا (رشيد
 .شَيرزاد كةرةم بكة

 :شريف عباحلافظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
العـراق ممثلـة بـوزارة املاليـة واالقتصـاد       –تقـام الـدعوى علـى حكومـة اقلـيم كوردسـتان       )لة خاَلي يةكةمـدا  

، من لَيرة ثَيمواية ئةم خاَلـة هـةمووي   (ةوتتحمل الوزارة تبعات التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعي
هةر نابَيت حكومةتي هةرَيم ئةو تـةعويزة بداتـةوة، يـان وةزارةتـي ماليـة، ضـونكة زؤر شـ  تـر هةيـة لـة           
فر اندن و كوش  و ئةو شتانة هةية، كة ئةمة طرووثَيك وا دةكا ، مةسةلةن حزبَيـك دةيكـا ، يـان شـتَيكي     

ةم تةعويزة، ئةو كةسة بيداتةوةو تةحةمولي ئةوة بكا ، كة ئةو كةسة بـة  تر دةيكا ، ئةوة وا بكرَيت كة ئ
 .كارةكة هةَلستاوة

ئةوةي شةش مانطةكة، من شةش مانطةكةم ثَي كةمة، ئةطةر بكرَيت زياد بكرَيت بريي لَي بكةنـةوة،  / دووةم
 .زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار نةرميان كةرةم بكة

 :َيز نةرميان عبداهلل قادربةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ال تسمع دعاوا التعويض روجب هذا )سةبارة  بة ماددةي ضوار لة بر طةي دوو، من تَيبينيم هةية، دةَلَيت 
بؤ زياد بكرَيت، لةبةر ئةوة هةندَي ( بدون عذر شرعي)، لَيرة ثَيويست دةكا  (القانون بعد مضي ستة اشهر
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ةسَيك تواناي نيية لةو مودة عوزري شةرعيشي هةيـةو لـة قانونيشـدا ئـةم عـوزرة شـةرعية لـة        جار هةية ك
 .ـةكة ثَيويست دةكا  بؤي زياد بكرَيت(بدون عذر شرعي)هةموو شوَينَيكدا هاتووة، بؤ ئةم حاَلةتانة، بؤية 

عـويض عنـد وفـاة    ينتقـل حـق الت  ) لَيرة نووسراوة( ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب احلق)بر طةي سَي 
، بؤية مـن داوا دةكـةم ئةمـة البربَيـت، لـة قانونـدا ئةصـحابي        (صاحب احلق اىل الزوج واالوالد والوالدين فق 

حةقي شةخلي هاتووةو دياري كراوة، بةر َيزاني ليذنةي ياسايي دةزانـن ئةصـحابي حـةقي شةخلـي كَييـة،      
بــدون عــذر )، (اصــحاب احلــق الشخصــي )تــة فــراوانرتة لــةوة، بؤيــة بــؤ ئــةوةي ئــةو حةقــة نةفــةوتَي، بكريَ   

ـةكةش بؤ شةش مانطةكة زياد بكرَيت، لةبةر ئةوة هةندَي جار عوزر هةية، كـة ناتوانَيـت شـكاية     (مشروع
 .بكا ، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاروان صاحل كةرةم بكة

 :بةر َيز كاروان صاحل امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن ثَيموايــة داوا كردنــي قــةرةبوو كردنــةوة بــةثَيي ئــةو رَي و شــوَين و ئــةو مةرجانــةي كــة دانــراوة، مــايف  
كؤمةَلَيك خةَلك لةو بر طانة ثَيشـَيل دةكـا ، بؤيـة ئـةو ياسـاية حـةق وايـة بر طةيـةكي بـؤ زيـاد بكرَيـت، بـؤ             

ت، يان ثَيمان ناخؤش بَيت، بةثَيي ئةوةي ئةو ياساية ئةسةري رةجعي هةبَيت، ضونكة ئَيمة ثَيمان خؤش بَي
ـةوة، ئةو بيست ساَلة تاكو ئَيستا دةيان كـةس  1221زورفَيكي نائاسايي لة هةرَيمي كوردستان لة دواي ساَلي 

ئةو مايف قةرةبوو كردنةوةيان هةية، لةكوَي داوا بكا ؟ لةكوَي شوَيين بؤ دةكةيتةوة؟ كة خةَلكَيك مـاددي و  
بَيــت، يــان ئةنــدامَيكي لةشــي لةدةســت دابَيــت، يــان خانةوادةيــةك، خَيزانَيــك،  مةعنــةوي  زةرةرمةنــد بــوو 

تاكَيكي ئةو خَيزانةي لة دةستدا بَيت، كَي قةرةبووي دةكاتةوة؟ بةثَيي ض ياسايةك، ئةطةر ئةسـةري رةجعـي   
ةتَيك بـووةو  نةبَيت، ئةطةر بر طةيةكي بؤ زياد نةكرَيت لةو ياساية، ثَيمواية ئَيمـة نابَيـت لـةوة برتسـ، حالَـ     

ــدا بةرثرســيارين، دةبــَي ئــةو اليةنــة، ئــةو كةســة، هــةر كــَي، ئــةو قــةرةبوو       روويــداوة، هــةر هــةموومان تَي
كردنةوةيةش مشول بكا ، دةبَيت دةفعي بكا ، بةثَيي ياساش شوَيين بؤ بكرَيتـةوة، نـةك ئـيال ئةوانـةي لـة      

ئيال لة دادطـا شـتيان تؤمـار كـردووة، ضـونكة       قةزا، لة دادطا داواي قةرةبوو كردنةوةيان بؤ بكرَيت، ئةوانةي
ــة دةرةوةي       ــرياوة، ل ــا ط ــة دةرةوةي دادط ــراوة، ل ــاتي لةطــةَل ك ــة دةرةوةي دادطــا ئيجرائ ــين هةيــة ل زؤر كةس

 ............دادطا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ويان بةبَي بةَلطـة،  تكاية رجائةن، وةرةوة سةر ماددةكة، رجائةن، خةَلك ئيتيهام مةكةن لة بةالش، ثَيشرت ط
بةبَي ئةوةي لةناو ليذنةكة  كؤبوونةوة  كرد بَيت، راثؤرتت هةبَي  لة خـؤر ايي ئيتيهـامي خـةَلك مةكـة،     

 .ئةوة ثةرلةماني كوردستانة، تكاية، رجائةن وةرةوة سةر ماددةكةي خؤ ، كةرةم بكة
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 :بةر َيز كاروان صاحل امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نيية، ئةوة حةقيقةتة ئةوة ئيتيهام

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئيتيهامة، دانيشة رجائةن، تكاية دانيشة، كاك كاردؤ كةرةم بكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيمواية لة ماددةي ضوار بَلَي، حكومة  تةحةمولي تةبيعاتةكة دةكـا ، نـةك وةزارة  لـةم ماددةيـةدا،     
ــة ،       ــتؤي حكوم ــة ئةس ــة دةكةوَيت ــةمول كردنةك ــةاَلم تةح ــا ، ب ــةتي دةك ــتة وةزارة  نوَينةراي ــونكة راس ض

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عمر عبدالرمحن كةرةم بكة

 :بهانالدينبةر َيز عمر عبدالعزيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ية بةو ثَييةي كة سـَي، ضـوار حاَلـةيان لـةم ياسـاية ئيقـرار كـردووة،        بةنيسبة  ماددةي ضوارةوة، من ثَيموا

وةكو ئيحتيماال  منوونةشـي فيعلـةن هةيـة، مةسـةلةي دةسـتطري كردنـي تةعةسـويف، يـان تَيثـةر يين مـاوةي           
ياسايي دةستطري كراو، يان حوكم كراو، يان تةنانة  سزاي ناياسايي بـؤ دةسـتطرياوان، كـة سـةلي ئـازادي لـة       

ي ئةو سزايةوة، ئةوة لة ماددةي دوو ئيقرارمان كرد، من بؤ ئـةم مةسـةلةية ئامـاذة بـةوة دةكـةم، كـة       خيالل
ئةم حاَلةتانة، ئةطةر نادرين بن، زؤري حاَلةتةكان و ئةطةرةكان، دووبارة بوونـةوةي ئةطـةرةكان وا دةكـا ،    

َيرةيـة، ئةطـةر كـاك شـَيروان و     كة ئَيمة باسي ميزانيةيةك بكةين بؤ ئةو مةوزوعة، كة وابزامن جَيطةكـةي ل 
كــاك عــةونين لــةبرييان بَيــت لــة كؤبوونةوةيــةكي تايبــة  باســي ســندوقَيكمان كــرد، كــة مةجليســَيك لــة     
مةجليسي قةزا بَيت، يان لة كوَي بَيت موناقةشةمان كرد هةندَي بة سوثاسةوة ئَيمةش بةشدارميان تيا كرد 

اددةيـة فةقةرةيـةك بـةم عينوانـة، يـان بـةم عيبارةتـة زيـاد         بوو، لةبةر ئةوة ثَيم باشة لـةم بر طةيـة، لـةم م   
، ضـونكة لـةوَين بامسـان لـَي كـرد، كـة       (ختصص ميزانية هلـذا الغـرض مـن امليزانيـة العامـة لالقلـيم      )بكةين 

مةجليسي قةزا سندوقَيكي لةبةردةست بَيت، دوايي بـة ئاليـةتَيك لـة بـةيين وةزارةتـي دارايـي و مةجليسـي        
ةغرةيةكي دةزامن، كة لة ياسـايةكة باسـي نييـة، ضـونكة دةبَيـت زةمانَيـك هـةبَيت، يـان         قةزا، ئةوة من بة س

 .كَيشة بؤ دارايي دروست نةبَيت
منين وا دةزامن بةنيسبة  خاَلي دووةوة، كة تةسك كردنـةوةي سـةقفي زةمـةني دةسـتطري     / نوقتةي دووةم

دةنَيـي، تةسـك كردنـةوةي ئـةو سـةقفة      كراوان و قةرةبوو كراواني بـَي ثاسـاوي ياسـايي، يـان هةرضـي نـاوي       
زةمةنية لة شةش مانطة ئيجحافة بة حةقي زؤرَيك لة هاوواَلتيان، كـة وا نـازامن لـة رَيطاكـاني تـري ياسـايي،       
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ضونكة هةموو جارة بة زةريعةي قةوانيين تر هةية، دةكرَيـت دةعـواو شـةكوا قةيـد بكـةن، ئَيمـةش ئةطـةر        
  هةية، من وا دةزامن ئيعادةي نةزةري ئةو سـةقفة زةمنيـة بكـةين، زؤر    تَيدةثةر َين،، بةاَلم بة فيعلي حااَل

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار هاذة كةرةم بكة

 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تقـام الـدعوى   )باسـيان كـرد   دةربارةي ماددةي ضوارةم، بر طةي يةكةم، منين وةكو ئةو هاوكارانةي لةثَيشـم  

، (تقام الدعوى على اجلهة املنفذة)، وابزامن ئةوة نابَيت، ضونكة دةبَيت لةسةر (على حكومة اقليم كوردستان
يةعين ئةو كاتة بة ئيجرائاتةكةي دَيتة خوارةوة، ئةو كاتة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان لـة موازةنةكـةي      

 .ص دةكرَيتبَلَي، لة وةزارةتي مالية ثارةكة تةخلي
، مـن ثَيموايـة   (ال تسـمع دعـاوا التعـويض روجـب هـذا القـانون بعـد مضـي سـتة اشـهر          )دوايي خـاَلي دووةم  

، ضونكة وةكو ئـةوةي مامؤسـتا عمـرين باسـي كـرد، لةوانةيـة هةنـدَي كـةس نـةتوانَيت لـةو           (سنة)بكرَيتة 
 .ك ساَل، زؤر سوثاسماوةية ئةو تةعويزة داوا بكا ، بؤية من ثَيشنيار دةكةم بكرَيت بة ية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار برهان كةرةم بكة

 :بةر َيز برهان رشيد حس،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دةربارةي ماددةي ضوار لة ياساكة، من حةز دةكةم تةوزحيَيك بدةم لة دوو خاَلي ياسايي
ي لة دادطاكاني هةرَيمي كوردستاندا، تةتبيقاتي مةيداني، بؤ داواكردني تةعويز تةتبيقاتي قةزائ/ يةكةميان

لة حاَلةتي وجودي ئيتيهامي كةيدية دادطاكاني بةدائة دةعواي تةعويز وةردةطرن، هـةر ض كةسـَيك، مـن بـة     
ناحةق طريا مب، ئيتيهامَيكي كةيدي كرامب لةاليةن كةسَيكةوة، داواي تةعويز لةو كةسة بكةم، بةر اس  حةق 

ةوزوعي ئيتيهامي كةيدية، كة لـة تـةتبيقاتي قـةزائي خؤمانـدا وجـودي هةيـة، تـؤ حـةقت هةيـة          نيية لة م
شةكوا بكةيت لةو كةسةي بسـةني كـة ئيتيهامـة كةيديةكـةي ثـَي كـردووي، تـؤ لَيـرة بَييتـةوة هـةر دة ـي            

 .بكةيتةوة لةطةَل وةزارةتي مالية، ئةمة بةر َيز كاك شَيروان لةاليان وازحية
هةية، لة حاَلةتي دووةم خؤمان باش دةزان، لة ئيتاَلقي سةراح، لة ئازاد كردندا دوو حاَلة   حاَلةتي دووةم

، حوكمدان بة بةرائة  وجـودي  (احلكم باالفراج لعدم كفاية االدلة)، (احلكم بالربانة لعدم وجود االدلة)هةية 
عويز بكا ، بةاَلم حوكمـدان  ئةدلة هةر وجودي نيية لة ئةساسدا، ئةمة ئةم كةسة حةقي خؤيةتي داواي تة

بة ئيفراي، لةبةر تةواو نـةبووني ئةديلـة، كيفايـة  نييـة، ئةديلـة هةيـة، بـةاَلم كيفايـة  نييـة بـؤ حـوكم،            
قةرينةيةك هةية، ياخود شايةتَيك هةية، ياخود سةيري دةكةيت دوو شاية  هةيـة، دةبَيـت دادطـا حـوكمي     
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م سـةير دةكـا  شـايةتةكة ذنـن لةسـةر مَيردةكـةي، يـان        ئةو كةسة بدا ، حوكمي زينداني بؤ دةربكا ، بةاَل
مَيردةكة لةسةر ذنةكةي بووة مةسةلةن، كة بةثَيي ياسا ثَيويستة ئيهـداري شـايةتي ذن لةسـةر مَيردةكـةي،     
يــان مَيــرد لةســةر ذنةكــةي بكــا ، لــةو حاَلةتــة، بؤيــة مةحكةمــة حــوكمي نــةداوة، ئةديلــة هــةبووة، بــةاَلم   

بة رةئـي مـن حـةق نييـة لـةوة، ئـةو كةسـة حـةق حـةقي تـةعويزي هـةبَيت، لةبـةر             كيفاية  نةبووة، لةوة 
حاَلةتي يةكةم طومت ئيتيهـامي دي، ئيتيهـامي تـر دادطـا حـةقي داوةتـة تـةتبيقاتي قـةزائي، يـان ئـةوةي كـة            

حاَلةتي ئيفراي لةبـةر نـةبووني كيفايـةتي    / ئيتيهامي كردووين داواي تةعويزي لَي دةكةيت، حاَلةتي دووةم
ةديلة، ئةوة ئةديلة هةية، بةاَلم موتةكاميل نيية، يان نيوةي ئيهدار كراوة، ئةوة برادةرانـي قـانوني و ئـةو    ئ

 .بةر َيزانةي لة دادوةري ئيشيان كردووة، ئةوان باشرت دةزانن
، حاَلـةتَيك بـاس كـرا، كـة قانونةكـة ئةسـةري رةجعـي هـةبَيت،         (بدون اية تعليـق )بةر اس  / حاَلةتي سَييةم

اس  سةرؤكي ثةرلةمان، حةقة ئةسةري رةجعي هـةبَيت، طـرياوي سياسـي لةطـةَل رَيزمـان هـةبووة، مـن        بةر 
 .خؤم يةكَيك بووم لةوانة، كة لة سجين طرتووخانةي حزبيدا سجن بووم، سوثاست دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سؤزان شها  كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة مـاددةي ضـوار، لةبـةر ئـةوةي زؤر بـاس لـةوة كـرا، كـة جيهـاتَيكين هةيـة، يـاخود بَلـَي، ئـةو              
شوَينانةي كة ناقانون،، ياخود غةير موختةسن، هةَلدةس  بةم كارة، بؤية لَيرة ناكرَيت تؤ تـةنها دةعـواي   

رَيمي كوردسـتان، بةتايبـةتي وةزارةتـي دارايـي، بؤيـة مـن       تةعويزةكة بةرز بكةيتةوة لةسـةر حكومـةتي هـة   
العـراق ممثلـة بـوزارة املاليـة واالقتصـاد أو اجلهـة الـيت         –تقام الدعوى على حكومة اقلـيم كوردسـتان   )دةَلَيم 

، ضــونكة ئــةوة دةتوانَيــت تــةعويز بداتــةوة، كــة بَلــَي، ئــةو اليةنانــةي هةَلســتاوة بــة حجــز  (قامــت بــاحلجز
 .كردنةكة

خاَلي تر هةية لَيرةية، من دةمةوَيت ثرسياري لةسةر بكـةم، دةزانـ، تـةعويزي ئَيمـة زيـاتر دائيمـةن        يةك
اليةنــة مادديةكــة دةطرَيتــةوة، بــَي لــةوةي كــة لــة مــاددةي ثَينجةمــدا هــاتووة اليةنــة ئةدةبيةكــةش ضــؤن     

ةكـا  لةسـةر ئـةوةي ئـةو     ضارةسةر دةكرَيت، بةاَلم حاَلةتَيك هةية دوورو درَيذي ئةو مـاوة حجـزة كارَيـك د   
كةســة، ئةطــةر وةزيفةيةكيشــي هــةبَيت فةســل دةكرَيــت لــة وةزيفةكــةي، ئةطــةر بطوترَيــت دةطةر َيتــةوة بــؤ  
وةزيفةكةي ثاش بةرائةتةكةي، ئةوين حاَلةتَيكة زؤر زؤر بة زةمحةتي دةكرَيت، من خؤم لة طةر اندنةوةي 

زةمحـة  كـراوة، بؤيـة لَيـرةدا جَيطـةي خؤيـةتي بـاس        ضةند كةسَيكدا بةشدار بووم، بةاَلم ئةو كارة زؤر بة 
ــَيت، طةر اندنــةوةي زؤر           ــؤ دةردةض ــةمري فةســلي ب ــا  ئ ــةك بك ــةر تــةجاوزي مودةي ــونكة ئةط ــت، ض بكرَي
زةمحةترتة لةوة، يةعين دةبَيت ئيعادةي تةع، بكرَيتةوة جـارَيكي تـر، حاَلـةتي ديكـةي وا روويـداوة، بؤيـة       

ؤيـة حاَلـةتي وا هةيـة، لةبـةر ئـةوة مـن داواكـارم تةنانـة  رةضـاوي ئـةو           من ئةو قسةية لة بةالش ناكـةم، ب 
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فةترةيـةش بكرَيــت، كــة هةشــت ســاَل كـابرا لــة حجــزدا بــووة بــؤ منوونـة، كــَي تــةعويزي ئــةو هةشــت ســاَلة    
دةداتــةوة وةكــو خدمــة؟ ئــةي باشــة ئــةو تةعةســوط بــووة، لــة دواييــدا دَيتــة دةرةوة حــةقي ئــةوةي هةيــة   

ت، بةاَلم ئةي ئةو مودةيـةي بـة ناحـةق لـة ذوورةوة بـووةو لـة خزمـةتي دةوامةكـةو         تةعويزي ماددي بكرَي
 .وةزيفةكةيدا رؤيشتووة، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ثةميان كةرةم بكة
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طةي يةك و دووي هةية، ضونكة بر طةي يةك لةطـةَل مـاددةي دوودا نـاكؤك    من لةم ماددةية قسةم لةسةر بر 

دةبَيت، ئةطةر بةم شَيوةية يَينَيتةوة، ئَيمة لة ماددةي دوودا كة تةصويتمان لةسةر كـرد، هـةموو ئةوانـةي    
َيـرة  كة تةوقيفي تةعةسويف كراون، يان با بَلَي، مودةي مةوقوفيةتيان تةجاوزي كـردووة، بـةاَلم هـاتووين ل   

يةعين  ،(بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية)ئةوانةي كة دةتوانن تةلةبي تةعويز بكةن، ئةوانةنن لة دواي 
ئَيمة دةزان، لة كاتي طرتين كةسَيكةوة هةتا دةضَيتة بةردةمي مةحكةمةي موختةس، كؤمةَلَيك مـةراحيل  

رَيت، زؤر حاَلـةتي واش هةيـة، ئَيسـتا    هةية، يةكَيك لةو مةرحةالنة مةحكةمةي تةحقيقة، كة جائيزةو دةك
لة مةحاكيمةكاني هةرَيمي كوردستاندا، ئةوانة ثَين ئةوةي ئيحالة بكرَين حاكمي تةحقيق لةبةر نـةبووني  
ئةديلة ئيفراجيان دةكا ، يان بةرائةيان دةكا ، كة ئةمة ثَيويس  بـة ئيكتيسـابي دةرةجـةي قـةتعي نييـة،      

ةم مةحكةمةي موختـةس، ئةمانـة لـةكوَي تـةعويز وةردةطـرن؟ يـةعين       لةبةر ئةوةي ئةسَلةن نةضؤتة بةرد
ئةمة ثرسيارة بـؤ ليذنـةي ياسـا، ئةمانـة ضـؤن داواي تةلـةبي تـةعويز دةكـةن، لةكاتَيكـدا ئةسـَلةن نةضـؤتة            
خانةي ئيكتيسابي دةرةجةي قةتعي، ضونكة طرتنةكةيان بة تةعةسويف بووة، حاكمي تةحقيق هـةر رَيطـةي   

ةتي لةوانةش هةية، يةكَيك لةوانة حاكمي هةَلةجبة بوو لةو ئةخريانةوة، ئَيمـة بـؤ خؤمـان    نةداوةو زؤر حاَل
ليذنةي مايف مرؤظ سةردامنان كرد، كة كةسَيك سةرةتا بـةبَي ئـةمري حـاكم طـريا بـوو، دواتـر لةبـةر ئـةوةي         

ي ئةو طؤر ا بوو ئةمري حاكم نةبوو بةردرا بوو، دوايي حاكم ئةمرَيكي دةركرد بوو لة حاكمي تةحقيقي دوا
بة حاكمي تةحقيقَيكي تر، لةبةر عةدةم كيفايةتي ئةديلة، لةبةر نار اس  ئةديلةكان ئيفراي كرا، ئةم كةسة 
ئيكتيسابي دةرةجـةي قـةتعي ناكـا ، لةبـةر ئـةوةي مةحكةمـةي موختةسـي نييـة، لـة كـوَي داواي تـةعويز            

ن لةوانةن، كـة ناضـَيتة مةحكةمـةي موختـةس،     دةكا ؟ كة زؤرينةي خةَلكةكاني ئَيمة، بةشَيكي هةرة زؤريا
 .لة ئةسناي تةحقيقدا ئيفراي دةبن، يان بةرائةيان بؤ دةكرَيت

سةبارة  بة بر طةي دووش، من قسةم لةسةر ماوةي شةش مانطةكة هةية، ثَيموايـة ئةطـةر زيـاد كردنـي بـة      
ةو بر طةيـة، دةبَيـت شـةش    ، يةعين عوزري مةشروعي بؤ زياد نةكرَيت، بـؤ ئـ  (نةبووني عوزرَيكي مةشروع)

مانطةكة زياد بكرَيت، ضونكة ئـةو شـةش مانطـة كةمـة بـؤ رةفعـي دةعـوا، لـة زؤربـةي حاَلةتةكانيشـدا سـاَل            
هةية، سَي سـاَل هةيـة، لةطةَليشـيدا دان بـةوةدا دةنرَيـت، كـة ئةطـةر عوزرَيـك هـةبوو، يـان زروفَيكـي قـاهري             
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ضَيتة ئةو مودة زةمنيةوة، لةبةر ئةوة بةو نةوعة عيالي هةبوو، نةيهَيشت ئةو كةسة رةفعي دةعوا بكا ، نا
 .بكرَيت، يان شةش مانطةكة بكرَيت بة ساَلَيك، يان ئةو عوزرة مةشروعةي بؤ زياد بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار تارا ئةسعةدي كةرةم بكة

 :بةر َيز تارا حتس، ئةسعةدي

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

العـراق ممثلـة بـوزارة املاليـة      –تقـام الـدعوى علـى حكومـة اقلـيم كوردسـتان       )من بر طةي يةكةم وا دةبينم، 
، يـةعين تةحديـد   (واالقتصاد وتتحمل الوزارة تبعات التعويض أو اخـذ التعـويض   مـدة اقصـاها شـهر واحـد      

ة ثيشان دةدرَيت، كاتَيك وةردةطرَيتـةوة  ، لَيرةدا ئةهميةتي ئةو(بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية)بكرَيت 
ضؤن ئةو شةش، حةو  ساَل رؤيشتووةو لة تةوقيفدا بووة، هاتؤتـة دةرَي، يـان حـوكم بـووة، دوايـي بةرائـة       
دةرضووة، دةبَيت بةالي كـةمي مودةكـةي بـؤ دابنرَيـت، ئةطـةر مـانطَيكين نـةبَيت، مودةيـةكي تايبـةتي بـؤ           

 .لة وةرطرتنةوةي بة زووترين كا دابنرَيت، تاكو ئةوين دَلنيا بَيت 
ثشــتطريين لــة ســؤزان خــان دةكــةم بةر اســ ، لــة جيهــةتي ئــةو كةســة تــةنها بــةس مةحكةمةكــة نــةبَيت     
تةعويزي بكاتةوة، بـةَلكو جيهـةي تـرين هـةبَيت، سـنيين خزمـة  بـؤي حيسـا  بكرَيـت لـةو كاتانـةي لـة             

ني خزمــةتي بــؤ حيســا  بكرَيــت، كــة كارةكــةي خــؤي خراوةتــة ســجن و ســةلي حوريــةتي لــَي كــراوة، ســاالَ 
 .بطةر َيتةوة بؤ كار كردن، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاس، بةر َيزان، ئَيستا ليذنةي ياسايي ئةطةر ئةو موداخةالنـةي كـران، كامـةيان وةردةطـرن؟ كامةشـي      
 .بؤ دةنطدان، كةرةم بكةن

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

ئــةو موداخةالنــةي كــة كــران، دةتــوامن بةضــةند خاَلَيــك روونــي بكةمــةوة، ســةبارة  بــة مــةوزوعي حــةقي   
شةخلي موتاَلةبة بة تةعويز، حةز دةكـةم بـراي بـةر َيزم كـاك نـةرميان بزانَيـت حـةقي شةخلـي شـتَيكة،          

بــؤ دةعوايــةكي تــر، موتاَلةبـة بــة تــةعويز شـتَيكي تــرة، ئــةوة عادةتــةن حـةقي شةخلــي لــة دةعوايةكـةوة     
مومكينة طؤر اني بةسةردا بَيت، ضونكة مودةعي بة حةقي شةخلـي تـةعريفي كـراوة لةقانونـةكان، كَييـةو      
كَي نيية، غـةرز لَيـرة موتاَلةبـةي تـةعويز ئينتيقـال ناكـا ، تةماشـاي زؤر قـةوانينمان كـرد، لـةو حـدودةي            

بة  تةعويزةكة ئَيمة حةصرةن ئةو حدودةمان تةجاوزي نةكردووة، كة ئَيمة ديارميان كردووة، بؤية بةنيس
 .ثَي باش بوو، كة لة زةوي و ئةوالدو واليدةين زياتر نةر وا ، ئةمة خاَلي يةكةم
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بةنيسبة  ئةسةر رةجعي، زؤر لة بةر َيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان، باسـي ئةسـةري رةجعيـان كـرد، بـةر َيزان،        
 ئَيمـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان تووشـي قـةيرانَيك       ئَيمة ئةطةر ئةسةر رةجعيةكةي دابنَي،، بةر اس 

 .دةكةين، رةنطة هةر لةبين دةرنةضَيت، ئةمة خاَلي يةكةم
ــةوة دابنـَي،،   2223ئةسةر رةجعيمان دانا، لة ض تارخيَيك دابنَي،؟ لة ئينتيفازةوة دابنَي،، لة ساَلي / دوو

، ئيمكان نيية ئـةوة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان     لةو رووداوانة دابنَي، بةسةر هةرَيمي كوردستان داها 
 .تةحةمولي ئةو تةعويزاتانة بكا ، ئةوة خاَلي دوو

بةحةقيقة  ئَيمة بر طة يةكمان هةية لةنيزامي داخيلي خؤمـان، دةَلَيـت ناكرَيـت ئَيمـة هـي       / خاَلي سَييةم
قورس بكةين، باشة ئايا ئةمـة  نةفةقاتَيك زياد بكةين، كة تةمحيلي ئةركي حكومةتي هةرَيم بكةين و باري 

بار قورس كردني حكومةتي هةرَيمي كوردستان نيية؟ بؤية حةق وايـة ئَيمـة ئةوةلـةن شـانازي بـةو ياسـاية       
ــةتي و           ــاتي نَيودةوَل ــة جيه ــة ل ــايةكة رةنط ــة، ياس ــايةكي حةزاريي ــة، ياس ــايةكي نةموزةجي ــة ياس ــةين، ك بك

نناوة لةسـةر نـةفازةتي، كـةي ئـةو قانونـة تـةنفيز كـرا،        رَيكخراوةكان تةقيم دةكرَي ، بؤية نةفازةكةي داما
ئـةو وةختـة جـَي بـةجَي دةكرَيــت، لةبـةر ئـةو سـةبةبانةي ئيشـارةيان ثَيــدا، ئَيمـة لةطـةَل ئةسـةر رةجعــي            
دانةبووين، رةنطة هةندَي لـة بـةر َيزان لةطـةَل ئةسـةر رةجعـي دابـوون، بـةاَلم داواي ئامارَيكمـان كـرد، هـةتا           

ـــةوة بــوو، ئامــارَيكين نييــة، كةواتــة  2223كمــان بــدةنَي، بَلــَي، ئةطــةر هــاتو ثــاش ســاَلي  نــةتوانرا ئامارَي
حاَلةتَيك لَيـرةو لـةوَي هةيـة، ئَيمـة نـاَلَي، نييـة، رةنطـة ئـةو حاَلةتانـة هـةبَيت، بـةاَلم ناكرَيـت ئَيمـة ئـةم               

يلـي خؤمانـة، لةبـةر    قورساييانة خبةينة سةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ضونكة موخاليفي نيزامـي داخ 
 .ئةو ئةسبابانةي ديارميان كرد

مةسةلةي حكومةتة، يان وةزارةتي دارايي، بةر اس  وةزارةتي مالية ئةو جيهةتةية، كة واريداتي حكومـةتي  
لةالية، بؤية ئةوةمان كردة تةرةط، خةصم لة دةعوا، حكومةتين بَيت هةر دةضَيتة وةزارةتي مالية، فةرق 

تةخليلاتي سةنةوي، دةبَيت رةضاوي ئةو مةسةالنة بكا ، كـة كـاك عومـةر ئيشـارةتي     ناكا ، عادةتةن لة 
ثَيـدا، لةمــةودوا دةبَيـت لــة تةخليلـاتي مــالي، ئينجــا وةزارةتـي ماليــة تةحـةمولي كــرد، دةبَيـت ئَيمــة لــة       
 موازةنــة ئــةوة ئيســارة بكــةين، كــة ئــةو بابةتــة هاتؤتــة ئــاراوة، ثَيويســتة حيســابي ئــةم تــةعويزة بكــةين،    

 .بةطوَيرةي فالن ياسا لة ثةرلةماني كوردستان ثةسند كراوة
بةنيسبة  ئةوةي مودةتي تةقادومةكة ببَيتة ساَلَيك، ئَيمة هي  مانيعمان نيية، وةكو ليذنةي ياسايي ببَيتة 
ساَلَيك، خاسةتةن دواي ئةوةي بووة ليذنة، رةنطة مةوزوعةكة بة ئاراستةيةكي ديكة بر واتن، ئةطـةر سـاَلَيك   

َيت، ئَيمة مانيعمان نيية، شةش مانطةكة بكرَيتة سـاَلَيك، بـةاَلم نـةك مانطَيـك، هـةروةكو تـارا خـان طـوتي،         ب
ضونكة بة مانطَيك ئَيمة حةقي مواتينةكة دةخؤين، رةنطـة هـةر عيلميشـي لـَي نـةبَيت، جطـة لـةوةش حـةز         

ئيفـراي بـوو، يـان بـة رةفـزي      دةكةم بة ثةميان خان بَلَيم، قةراراتي حاكمي تـةحقيق هـةر هـةموويان ض بـة     
شةكوا بوو، يان بة غةلقي تةحقيق بوو، هةمووي ثاشـي يـةك مـان  ئيكتيسـابي دةرةجـةي قـةتعي دةكـا ،        
واتا سةقفي زةمةني بؤ ئيفراي و رةفزي شةكواو غةلقي شةكوا دانراوة، ئةوين مانطَيكة، كة حاكم تةحقيق 
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و شةخلــة هيضــي ثــَي ناكرَيــت، دواي مانطَيــك  قةراريــدا ئيفراجــي ئــةو شةخلــة بكــا ، هــةتا مانطَيــك ئــة 
ــة رؤذي          ــا ، ل ــةعويز بك ــةي ت ــت موتاَلةب ــا دةتوانَي ــا ، ئينج ــةتعي دةك ــةي ق ــابي دةرةج ــة ئيكتيس قةرارةك
ئيكتيسابي قةراري ئيفراي ئيكتيسابي دةرةجةي قـةتعي كـرد، لـةو رؤذةوة ئـةو سـةقفة زةمنيـة دةسـت ثـَي         

 .بوو، ئَيمةش مانيعمان نيية ببَيتة ساَلَيك دةكا ، ئينجا ئةو شةش مانطةي كة موقتةرةح
بةنيسبة  ئةوةي سؤزان خان كة ئيشارةتي ثَيدا رةدي ئيعتيبار، ئَيمة لةطةَل بؤضـوونةكةي سـؤزان خـان،،    
بةاَلم بةداخةوة قانوني رةدي ئيعتيبـار زيـاتر لـة بيسـت و ثَيـنج، سـي سـاَلة لـةغو كراوةتـةوة لـة عَيراقـدا،            

ثَيويستة ئةو قانونة ئيعادةي نـةزةري تَيـدا بكرَيتـةوة، قـانوني رةدي ئيعتيبـاري ثـَي        لَيرةش ثيادة ناكرَيت،
دةربَينن، ئةو حاَلةتانةي كة ئَيمة ئيشارةيان ثَيداوة، روويدا بواية، ئؤتؤماتيكيةن ئَيمة ئيعـادةي وةزيفـةي   

 .خؤي دةبؤوة، بةبَي ئةوةي ثةنا بؤ هي  اليةك ببا ، زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

بةر َيزان، هةندَيك لة موداخةلةي ئةنداماني بةر َيز ها ، ئةسةر رةجعي هةبَيت، زياتر لة ئةندامَيك، لةبـةر  
ئةوة ثَيويستة ئةوة خبرَيتة دةنطدانةوة، شةرح كرا، ئةوانـة ديفـاعي خؤيـان كـرد لةسـةر ئةسـةري رةجعـي،        

 كةرةم بكة نوقتةي نيزاميت هةية؟
 (:بالل)بداهللبةر َيز امحد سليمان ع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داواي لَيبوردن دةكةم، نةمدةويست لة قسةكردني جةنابت برب م، بةس مادام ئةوة ماددةيةكة بؤ زياد كردنة، 
ثَيويستة ضةند كةسَيك ديفاعي لـَي بكـا ، و ضـةند كةسـَيكين دذي بوةسـتَيت، ئةطـةر كةسـَيك هةيـة دذي         

 .....بوةستَيت؟ من ثَيشنيار دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديفاعيان لَي كرد، جوابيشيان دايةوة، من موالحةزةي هةردووالم كـرد، ئـةو بةر َيزانـةي باسـيان كـرد جـوان       
ديفاعيان لة ئةسةري رةجعـي كـرد، ليذنـةي ياسـايين دوانيـان قسـةيان كـردو وةاَلميـان دايـةوة، شـتةكةش           

ا ئةو نوقتةية دةخةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةيـة ئةسـةر   وازحية، ئةسةر رةجعي هةبَيت، يان نا، ئَيست
كةس لةطةَل ئةوةية ئةسةر رةجعـي هـةبَيت، زؤر سـوثاس، كـَي     ( 31)رةجعي هةبَيت دةس  بةرز بكاتةوة؟ 

كــةس ( 42)لةطــةَل ئةوةيــة لــة تــارخيي دةرضــووني ياســاكةوة دةســت بــةكار بَيــت دةســ  بــةرز بكاتــةوة؟    
ؤية لة تارخيي دةرضوونيةوة دةبَيـت، خـاَلَيكي تـر هـةبوو، بكرَيتـة يـةك سـاَل، مـودةي         لةطةَلداية، سوثاس، ب

تةقادوم بكرَيتة يةك ساَل، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسـ  بـةرز   
بة وةرطرتين ئةو دوو  بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  كراية يةك ساَل، ئَيستا تكاية ماددةكة خبوَينةوة،

 .تةعديلةي كة كرا، بؤ ئةوةي خبرَيتة دةنطدانةوة، ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
بــةر َيزان، مــاددةي ضــوار ثةيوةنــدي بــة مــاددةي ســَييةوة هةيــة، كــة هةيئةكــة دادةنرَيــت، موناقةشــة كــراو  

و ثَيك بكرَيت، ئـةوين ئَيسـتا   ديفاعي لَي كرا، تةنيا بؤ دةنطدان ماوة، ئيعادةي صياغةي بةشَيوةيةكي رَيك 
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رةكيــك دةردةضــَيت، دةيهَيَلينــة ســبةي، ئَيســتا دةضــينة ســةر مــاددةي ثَينجــةم، لــةبريتان نةضــَيت ماددةكــة  
موناقةشةي كرا، كةس موداخةلةي نةماوة، تةنيا صياغةكةي دةمَينَيت و سبةي تةصـوي  لةسـةر دةكـةين،    

 .ئَيستا بؤ ماددةي ثَينجةم كةرةم بكةن
 :ئاراس حس، حممود.د بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اطامسة
يكون تقدير التعويض االدبي على اساس ماعاناا املتضرر من امل ومعاناة وما تأثرت به مسعتـه او مكانتـه    -1

 .االجتماعية او الورتيفية
 .التوقي  او احلكم يقدر التعويض املادا على اساس مافاته من كسب وما اصابه من ضرر خالل فرتة -2
 .على اللس القضان نشر قرارات احلكم والربانة ملن ثبتت برانتهم   صحيفتني يوميتني   االقليم -3

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش كةرةم بكةن
 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَينجةم

  ئةدةبى لةسةر بنضينة  ئازار ضةش  و زيـان طةيانـدن بـة ئـابروو، يـان      خةماَلندنى قةرةبووكردنةوة -1
 .بة ثاية  كؤمةاَليةتى، يان وةزيفى دةبَى

خةماَلندنى قةرةبووكردنةوة  مادد  لةسـةر بنضـينة  ئـةوة  لـة دةسـتى ضـووة لـة كةسـابة  و ئـةو           -2 
 . زيانة  لة ماوة  طرتنةكةدا، يان حوكمةكة  لَيى كةوتووة

ستة ئةجنومةنى دادوةريى بر يارةكانى حوكم و بةرائةتى ئةو كةسانة  كة بَى تاوانييان ساث بؤتةوة ثَيوي -3
 .لة دوو ر ؤذنامة  ر ؤذانةدا لة هةرَيمدا باَلو بكاتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ار دةيـةوَيت  بةر َيزان، كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكا  كـةرةم بكـة؟ بـؤ ئـةم ماددةيـة سـَي رَيـزد       
، كةسي تر دةيـةوَيت قسـة بكـا ؟    (برهان رشيد، بَيريظان سةرهةن ، عمر عبدالرمحن)قسة بكةن، ئةوين 

 .كةرةم بكة كاك بورهان
 :بةر َيز برهان رشيد حس،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مافاتـه مـن كسـب    يقدر التعويض املادا على اساس )قسةكامن لةسةر بر طةي دووي ماددةي ثَينجة، كة دةَلَيت 
، شـةر  نييـة ئـةو زةرةرة مادديـة بـةر ئـةو شةخلـة        (وما اصابه مـن ضـرر خـالل فـرتة التوقيـ  او احلكـم      

، رةنطـة ئـةو كةسـة لـة ئةسـناي تـةوقيف       (كسب وما اصابه مـن ضـرر خـالل فـرتة التوقيـ      )كةوتووة، تةنها 



 122 

عةجز ها  بَيت، تووشي ئةوة بَيـت  كردنيدا شةر  روويدا بَيت، يان شتَيك روويدا بَيت تووشي دةرةجةيةكي 
بؤي دروست بوو بَيت، بؤية حةقة % 72، %62بووة، يان لة % 15ئةندامَيكي تووشي دةرةجةي عةجزي لة 

تةنها حةصر نةكرَيت بةو شةرحةي كة لة بر طـةي يـةك و دوودا كـراوة، هةنـدَيك حـااَلتي تريشـي بـؤ زيـاد         
 .بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، هــةموو شــتَيكة، زؤر ســوثاس، رَيــزدار (ومــا اصــابه مــن ضــرر  خــالل فــرتة التوقيــ )لــة بر طــةي دوو  هــةر
 .بَيريظان كةرةم بكة

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةن 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة لة ماددةي ثَينجةمدا باسي قةرةبوو كردنةوةي ماددي و مةعنـةوي كـراوة، مةعنةويةكـة ديـاري كـراوة، كـ      

بطةر َيتـةوة سـةر وةزيفـةي خـؤي و ناويشـي لـة كؤمــةَل ضـاك بكرَيتـةوة، بـةاَلم بـؤ مـن زؤر طـرن  ئةوةيــة             
قةرةبوو كردنةوةي ضارةسـةر كردنـي تةندروسـ ، ضـونكة لـة كـاتي طـرتين لـةناو سـجن تووشـي نةخؤشـي            

مةتــة ئــةوة دةبَيــت، هــةروةها بةتايبــةتي تووشــي نةخؤشــي دةروونــي دةبَيــت، زؤر ثَيويســتةو ئــةركي حكو  
ضارةسةر بكا  لة سةنتةرةكان، سةنتةري ضارةسةر كردني نةخؤشي دةرووني، ئَيمة كوردةكـان لـة ئـةوروثا    
زؤربةيان كة بَي تاوان لة ذَير ئةوةي سـةددام حوسـ، طـريا بـوون لةسـةر كوردايـةتي، لةسـةر رةئـي جيـاواز          

باري تةندروس  دةروونيت بؤ دةكةن، بَيت، كة دةضية دةرةوةي واَل  ثَين هةموو شتَيك ضارةسةر كردني 
ئةطــةر رؤذَيكــين طــريا بَيــت، يــان دوو رؤذيــن طــريا بَيــت، يــان مانطَيــك طــريا بَيــت، هــةر بــَي تــاواني، بــةاَلم  
دةروونيت نةخؤش دةكةوَيت، بؤية زؤر ثَيويستة لةطةَل مةعنةويةكةي دياري بكرَيت و تةحويل بكرَيت بؤ 

خؤشين بـووة لـةو ماوةيـةدا، نةخؤشـي جةسـتةيي، يـان دةروونـي، بـؤ         نةخؤشخانةكان، لةوانةية تووشي نة
 .ماوةيةكي دياري كرا ساَلَيك لة ذَير ضاودَيري ضارةسةر كردني تةندروس  بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـةي  زؤر سوثاس، لة دةرةوة بة هةزارانيان شَيتين كردووة، يةعين بة حةقيقة  ضارةسـةريان ناكـةن، ئةوا  
تةقـدميي دةكـةن زؤربـةي لةبــةر مةحارةبـةي عةصـةبي لةطـةَليان تووشــي ئةعلـا  بووينـة، رَيـزدار عمــر          

 .عبدالرمحن كةرةم بكة

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تـة ئـاالم،   من خؤم لة راثؤرتةكةدا موشارةكةم كردووة، بةاَلم ئَيستا شتَيكم ديت لة ماددةي ثَينج، ئةمل بكرَي
، (قـرارات احلكـم والـربانة   )، ئةطـةر بَلـَي،   (على اللس القضان نشر قـرارات احلكـم والـربانة   )فةقةرةي سَيشي 

قرارات )قةراري حوكم جائيزة بة ئيدانةش بَيت، جائيزة بة بةرائةش بَيت، لةبةر ئةوةي ثَيويستة بكرَيتة 
 .، سوثاس(احلكم بالربانة واالفراج
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 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي بؤ ئةو موداخةالنةي كة كران
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ثَيشنيارانةي كة ثَيشـكةش كـران، ثَيشـنياري ضـاكن، ئَيمـة وةكـو ليذنـةي ياسـايي الرميـان نييـة ئةوانـة            
 .ئيزافة بكرَيت لةسةر ماددةكة، سوثاس

 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

باشة ئيعادةي صياغةي ماددةكة بكةنةوة، بؤ ئةوةي خبوَيندرَيتةوةو بدرَيتـة دةنطدانـةوة، بـةس ئيزافـةكان     
 .ئةوانةي وةرتانطر  ثَيمان بَلَين رجائةن

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةكة واي لَي دَيت
 :املادة اطامسة

ر التعويض االدبي على اساس ماعاناا املتضرر من آالم ومعاناة وما تأثرت به مسعته او مكانتـه  يكون تقدي -1
 .االجتماعية او الورتيفية

 .يقدر التعويض املادا على اساس مافاته من كسب وما اصابه من ضرر خالل فرتة التوقي  او احلكم -2
ملـن ثبتـت بـرانتهم   صـحيفتني يـوميتني        على اللـس القضـان نشـر قـرارات احلكـم بـالربانة واالفـراج         -3

 .االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اطامسة

يكون تقدير التعويض االدبي على اساس ماعاناا املتضرر من آالم ومعاناة وما تأثرت به مسعته او مكانتـه   -1
 .ماعية او الورتيفيةاالجت

يقدر التعويض املادا على اساس مافاته من كسب وما اصابه مـن ضـرر خـالل فـرتة احلجـز أو التوقيـ  او        -2
 .احلكم

على اللس القضان نشر قرارات احلكم بالربانة واالفراج ملن ثبتت برانتهم أو افرجـت عـنهم   صـحيفتني     -3
 .يوميتني   االقليم

 



 121 

 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بر طةي سَييةم سَي بارة دةخوَينمةوة
على اللس القضان نشر قرارات احلكم بـالربانة واالفـراج ملـن ثبتـت برانتـه أو افرجـت عنـه   صـحيفتني          -3

 .يوميتني   االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ار بيخوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدان بةو شَيوةيةي كة صياغةتان كردتكاية ئاخري ج
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اطامسة

يكون تقدير التعويض االدبي على اساس ماعاناا املتضرر من آالم ومعاناة وما تأثرت به مسعته او مكانتـه   -1
 .و الورتيفيةاالجتماعية ا

يقدر التعويض املادا على اساس مافاته من كسب وما اصابه مـن ضـرر خـالل فـرتة احلجـز أو التوقيـ  او        -2
 .احلكم

على اللس القضان نشر قرارات احلكم بالربانة أو االفراج ملن ثبتـت برانتـه أو افرجـت عنـه   صـحيفتني       -3
 .يوميتني   االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة       بةر 
 .دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  ثةسند كرا، بؤ ماددةي شةش كةرةم بكة

 :ئاراس حس، حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة

لية اضافة لورتيفته حق الرجوع على املشتكي او املخرب او الشاهد املتسبب لواقعة التوقيـ  او احلكـم   لوزير املا
 .غري القانونية را دفعه من تعويض اذا ثبت كيدية الشكوى او االخبار الكاذب اوشهادة الزور

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
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 :بةر َيز ساالر حممود مراد

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 :ماددةي شةشةم

وةزير  دارايى لة ثاَل فرمانةكةيةوة مافى ئةوة  هةية بطةر َيتةوة سةر شكايةتكار، يان خةبـةردةر، يـاخود   
شاهَيد كة بوونةتة هؤ  طرتنةكة، يان حوكمة ناياساييةكة لة بارة  قةرةبووكردنةوةي كة داويةتى، ئةطةر 

 .َلة، يان خةبةردانةكة درؤية، يانة شايةدييةكة ناحةقةساث بووةوة كة شكايةتةكة فَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بةر َيزان، كَي دةيةوَيت قسة بكا ؟ ئةم بةر َيزانـةي ناويـان تؤمـار كـردووة، دةيانـةوَيت قسـة بكـةن،        
رةي، كـاردؤ  ، سـةرهةن  فـة  عثمـان عمر عبدالرمحن، برهان رشيد، ثةروين عبدالرمحن، سـيوةيل  )رَيزداران 

 .، كةسي تر هةية بيةوَيت قسة بكا ؟ كةرةم بكة(حممد، ظيان عبدالرحيم
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن دةقــاو دةق لةطــةَل ماددةكــةم، بــةاَلم يــةك شــت ئيزافــة بكرَيــت، لةبــةر ئــةوةي لــة مــاددةي ثَيــنج بــاس  
ي بؤ ئيزافـة  (لواقعة احلجز والتوقي )ةبَيت بؤ حاَلةتي رجوعين لةتةعويز كرا بؤ فةترةي حجز، بة واتا د

 .بكرَيت، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار بورهان كةرةم بكة

 :بةر َيز برهان رشيد حس،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يزافة بكرَيتتةئيدي ئةو رةئيةي كاك عومةر دةكةم، ثَين من ئةو قسةي كرد ئةو حجزةي بؤ ئ
نووسراوة لة دَيري دووةمدا، زؤر جار ئيتيهامين كةيدي هةية، نـةك هـةر   ( كيدية الشكوى)ئةوةية / دووةم

شةكوا، ئيتيهـامي كةيـدي، هـةروةها تـؤ كـة حةصـر  كـردووة بـة ئيخبـاري كـاز  و شـةهادةي زور، حةقـة             
ت، يةميين كازيبةو تةزليلي قةزا، كة و، تةزليلي قةزاش بؤي ئيزافة بكرَي(252)يةميين كازيبة لة ماددةي 

 .هةر لةو مةوادانة لة ثاَليان هةَلواسراوة، ئيتيهامي كةيديشي بؤ ئيزافة بكرَيت، من زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ثةروين كةرةم بكة

 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ن نازامن وةزيري مالية ض ثةيوةندييةكي بةوة هةيـة كـة ئيجرائـا  لةطـةَل كةسـي مـوخبري بكـا ، ضـونكة         م
ئةمة ئيشي دادطاية، ثَيويستة دادطا لةكاتي ئاشكرا بووني خةبةري كازيب خؤي هةسـتَيت ئيجرائـا  لةطـةَل    

 .اية، زؤر سوثاسكةسي موخبري بكا ، ضونكة كة دةعوا رةف  دةكرَيت هةر بؤاليةني مةحكةمةو قةز
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سيوةيل كةرةم بكة

 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قسةكاني من كاك عومةر كردي، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سةرهةن  كةرةم بكة

 :بةر َيز سةرهةن  فري حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تَيبينيةكاني من طوترا، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كاردؤ كةرةم بكة

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طةر َيتـةوة،  بةرثرسيارةتةكة بطرَيتـة ئةسـتؤ، ئَيسـتا لَيـرة وةزيـري دارايـي لـةثاَل فرمانةكـةي مـايف ئـةوةي ب          
حكومة  مايف ئةوةي هةية، يةعين وةزيري دارايي هي ثارةكةية بةر اس ، ئةمة بةرثرسياريةتي قانونييـة،  
يةعين حكومة  مايف ئةوةية بضـَيتةوة سـةر ئـةو شـكايةتكاريية، يـان خةبةردارييـة، يـان شـاهَيد، يـان هـةر           

 .كةسَيك كة دةبَيتة هؤي طرتين ئةو ئينسانة، سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .زؤر سوثاس، رَيزدار ظيان كةرةم بكة

 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، قسةكاني من كاك كاردؤ كردي
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي كةرةم بكة
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 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيســـبة  كةيديـــةتي شـــةكواو ئـــةخباري ئـــةكازيب و شـــةهادةي زور، ئةمانـــةي هـــةمووي دةســـتةواذةي  
موتةراديفي يةكن بةر اس ، ئينجا من نازامن ئيتيهام بة كةيدية  هـةر داخيلـي زميـين شـةكوايةكة نـابَي ،      

ايــة ئةوانــة هــةموو شــةكوا كةيديةكــة، يــاخود تــةزليلي قــةزا داخيلــي ئــةخبار كازيبــة نابَيتــةوة، مــن ثَيمو  
دةستةواذةنةو لة خؤمشان نةهَيناوة، لةطةَل برادةراني مةحكةمةي تةمييز راوَيذمان كـردووةو، لـة قـوانيين    

 .موماسيلين ئةم دةستةواذانة هاتووة، ئَيمةش ثَيمان باش بوو، لةبةر ئةوةي دةستةواذةي شاملن
يتمان بؤ كرد، دةَلَيت حكومـة  مومةسـيلي   بةنيسبة  حكومة ، ئَيمة ئةوةمان موناقةشة كرد، لَيرة تةصو

نيابـة  )وةزارةتي ماليية، يةعين تةبيعاتةكة وةزارةتي مالية تةداخول دةكا ، زؤر تةبيعيية وةزارةتي ماليـة  
ببَيتـة خةصـم لـةجياتي حكومـة ، بـؤ ئـةوةي ببَيتـة مايـةي ئـةوةي هـةم           ( عن احلكومة واضـافة لورتيفتـه  

تي تةعويزةكـة دةفـ  بكـاتن، ئـةوة تةسـهيالتة بـؤ هـاوواَلتي، بـةاَلم         خةصم بَيت لة دةعـوا، هـةمين تـةبيعا   
لةبةر ئةوةي هةم جيهةتي دةعوا شةخلَيكة، هةم اليةني دةفعي تةعويزةكةش دةكا ، عةيين اليةنة، بؤية 

 .ئَيمة ثَيمان باش بوو ئةم دةستةواذةية بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة
ئَيســتا داخيلــي دةكــةين، ئــةوةش راســتة، ئــةو برادةرانــةي كــة  بةنيســبة  حجــز ئَيمــة داخيليمــان كــردووة،

 .ئيشارةتيان ثَيدا، ئةوة بوو موالحةزةكان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز كاك فرسةتين موداخةلةيةكي هةية لةسةر ئةو مةوزوعة، كةرةم بكة
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كردنةوةية، ناحيةي خلومة لة ئيقامةي دةعوا، هةر كة طوتيان حكومة ، ناوي هي   هي من هةر بؤ روون
جيهةتَيكي تري نةهَينا، يةعين وةزارةتي مالية، جا ض ناوي وةزارةتي مالية لة قانونةكـة هـا ، يـان نـةها ،     

شـ  تـر،   ئةطةر طوتيان حكومة ، يةعين وةزارةتي مالية، ناحيةي خلومة بوو لة ئيقامةي دةعـوا، نـةبوو   
 .بةاَلم ئةطةر ناوي لةاليةنَيكي حكومي هَينا، دةعواكة لةسةر ئةو اليةنانة ئيقامة دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ئَيستا ئاخري صياغةتان خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بدةينة دةنطدانةوة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة

لوزير املالية اضافة لورتيفته حق الرجوع على املشتكي او املخرب او الشاهد املتسبب لواقعة احلجـز أو التوقيـ    
 .او احلكم غري القانونية را دفعه من تعويض اذا ثبت كيدية الشكوى او االخبار الكاذب اوشهادة الزور



 125 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طوَيتان لَي بوو، نوقتةي نيزامي كاك بورهان كةرةم بكة بةر َيزان، ئَيستا
 :بةر َيز برهان رشيد حس،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ببــورة، بــة داواي لَيبــوردني زؤرةوة، لــة قــانوني عقوباتــدا بةســةربةخؤيي ئيخبــاري كازيــب، تــةزليلي قــةزا،  

بــا نــةبَيت بــة مــةوزوعي ئيحالــة لــة يــةميين كازيبــة بــاس كــراوة، بــة رةئــي مــن بــؤ موكةميلــةي ماددةكــة، 
بةدائـةوة بــؤ تــةحقيق، هةنــدَيكي تــر موافةقــةي ثَيويســتة، قانونيــةكان تــَي دةطــةن، ئةمــةش هــةر حةصــر  

 .بكرَيت بةوانة بة رةئي من، سوثاستان دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن، ئينجـا ليذنـةي ياسـايي    بةر َيز كةس تةئيدي نةكردي، ئةطةر ليذنةي ياسـايي وةريبطـرن، ئيزافـةي دةكـةي    
 .رةئيتان دةربارةي ئةو موداخةلةية

 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرز بــةر َيزان، ئَيســتا دةقــي ماددةكــة وةكــو خوَيندرايــةوة دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطةَلدايــة دةســ  بــ    
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـ  ثةسـند كـرا، بـؤ       

 .ماددةي تر كةرةم بكةن
 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السابعة

نان علـى توصـية مـن رئـيس احكمـة      اذا وجد اللس قضان اقليم كوردستان من املعلومات املتوفرة لديها، او ب 
استئناف املنطقة، او رئيس احكمة اجلنايات املختصـة بـأن خطـأ   االجـرانات القضـائية، او خطـأ صـادرا مـن         
قاض ادى اىل توقي  متهم دون وجه حق، او احلكم عليه دون مسوغ قانوني، فعليه احالة القاضي املـذكور اىل  

 .2227لسنة ( 23)قضائية   اقليم كوردستان رقم  جلنة شؤون القضاة وفق قانون السلطة ال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، بةكوردين كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
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ــةتي،       ــة لةالي ــة  ك ــةو زانيارييان ــةثَيى ئ ــتان، ب ــةرَيمى كوردس ــى ه ــةنى دادوةري ــةر ئةجنوم ــةر  ئةط ــان لةس ي
ر اسثاردة  سةرؤكى دادطا  تَيهةَلضوونةوة  ناوضـةكة، يـان سـةرؤكى دادطـا  تاوانـةكاني تايبةيةنـد، بينـى        
هةَلةيةك هةية لة ر َيكارة دادوةريةكان، يـان هةَلةيـةك لةاليـةن دادوةر بؤتـة هـؤ  طرتنـى تؤمـةتبار، بـةبَى         

ةو دادوةرة ناوبراوة بنَيردرَ  بؤ ليذنة  كاروبار  حةق، ياخود حوكمدانى بةبَى بةَلطةيةكى ياسايى، دةبَى ئ
 .2227  ساَلى (23)دادوةران، بةثَيى ياسا  دةسةاَلتى دادوةريى لة هةرَيمى كوردستان ذمارة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي حةو  قسة بكـا  دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ ئـةم ضـوار رَيـزدارة ناويـان         
، كةسي تر هةيـة بيـةوَيت قسـة    (رضازانا رةئوط، نةرميان عبدهلل، كوَيستان حممد، سةرطوَل )تؤمار كردووة، 

 .بكا ؟ دكتؤر زانا كةرةم بكة
 :محةكريم رؤوفزانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطـةر بـة خـاَل بَيـت،     من لةطةَل دةقي ماددةكةم، بةس ثَيشنياز دةكةم دوو بر طةي تري بؤ ئيزافة بكرَيـت،  

يان وةكو خؤي بَيت، يةعين دةبَيت ئيقرار بكرَيت، راستة لةوانة قةزائين خةتئ بكا  بة شاهَيد، بةاَلم لـة  
هةمان كاتدا ئَيمة بةشَيكمان لـةبري ضـووة، ئـةوين بريتيـة لـة عـوزوي ئيـديعاي عـام، لـةم حاَلةتـدا ئةطـةر            

َلَي، نةضووة سةرداني مةراكزي تـةوقيف بكـا ، يـان وةكـو     ئيسثاتي خةتةئي ئةو كرا لةوةية نةهاتؤتةوة، ب
ثَيويست مور اجةعةي نةكردووة، ئةطةر ئيهمالي ئةوين هةبوو لةم قةزيية، ئـةوين داوا بكرَيـت وةزارةتـي    
عةدل ئيحالةي ئةو عوزوة بكا ، ئةطةر ئيسثا  بوو تةقلريي كردووة لة هةندَي حاَلةتدا لة رَيي وةزارةتي 

 .يةكي لةسةر دروست كرد، يان ئينزيباتي بَيت، بة هةرض مانايةك وةزارةتي داد هةيةعةدلةوة ليذنة
ثَيشنياز دةكـةم بـؤ هاوكـاري كردنـي لـة هـةمان كاتيشـدا ثَيشـنياز دةكـةم سـندوقَيك دروسـت بكرَيـت             / دوو

وةري، ، سندوقَيك دروست بكرَيت بة ناوي قوربانيـاني هةَلـةي داد  (صندوق ضحايا ا ططئ القضائي)بةناوي 
يةعين قةزائي، ئةطةر سوَلتةي قةزائي لـة هةنـدَي حاَلةتـدا لـة غةراماتـةوة ثـارةي دةسـت دةكـةوَيت، لـةوَي          
ئيداعي بكا ، لة هةمان كاتدا سندوقَيك دةكرَيت هاوكاريةكين بَيت وةزارةتي دارايـي، بـؤ ئـةوةي بتوانَيـت     

ةم ياسـاية مـايف وةرطـرتين قـةرةبوويان     بؤ هاوكاري كردني قةرةبوو كردنةوةي ئةو كةسـانةي، كـة بـةثَيي ئـ    
 .هةية، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار نةرميان كةرةم بكة
 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

حجـز  من لةطةَل نةصي ماددةكةم، بـةاَلم ئَيمـة ضـةند جؤرَيـك حماكمـان هةيـة بـؤ حوكمـدان و، تـةوقيف و          
احكمـة إسـتنئاف املنطقـة، او    )كردني تؤمةتباران، بؤية لَيرة لة حةلةقةيةكدا يةكَيك لة مةحكةمةكان ونة، 
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، لةبةر ئةوةي مةحاكمي جـوحنين هةنـدَي جـار حـوكم دةردةكـا ، بؤيـة       (رئيس احكمة اجلنايات، او اجلنح
ردةكـا ، بؤيـة مةحكةمـةي    لَيرة جينايا  تايبةتة بة حـةقي عـام، جـوحنين حوكمـة موخفةفـةكاني تـر دة      

 .جوحنين ثَيويستة لَيرة ئيزافةي بكةين، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار كوَيستان كةرةم بكة
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة رةئي من لة دَيـري سـَييةم،   ئَيمة لة زؤربةي ماددةكاني ثَيشوو لةطةَل تةوقيف مةحجوزيشمان دانا، بؤية 

 .ي بؤ زياد بكرَيت، زؤر سوثاس(ادى اىل حجز أو توقي  متهم)كة دةَلَيت 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار سةرطوَل كةرةم بكة
 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيت ئـةوةمان لـةبري بَيـت، ئـةو تةوصـيةي لـةم ماددةيـة        ئةم ماددةية ماددةيةكي زؤر طرنطة، بةاَلم ئَيمة دة
ــة        ــةوةي ك ــةن ب ــية بك ــةوان تةوص ــا ، ئ ــي جيناي ــان رةئيس ــتئناط، ي ــةي ئيس ــي مةحكةم ــراوة، رئيس ــاس ك ب
خةتةئَيكي قةزائي روويداوة، زؤر جار ئةطةر ئةمة خؤيان بوون خةتةئةكةيان كرد بوو، من لَيرة ثَيم باشة 

ة ياد نةكةين، كة ئةوان لة حماكمدا رؤَلي ئةوةيان هةية ضاودَيري قـةرارةكاني  دةوري داواكاري طش  ئَيمة ل
حاكمةكان بكةن، يان مةحاكم بكةن، ئةطةر غةَلةتي تيا بَيت، زؤر جار بةثَيي قـانوني ئيـديعاي عـام، ئـةوان     

ةبَيت، بؤيــان هةيــة تــةعن بكــةن، يــان ئــةو قةرارانــة تــةمييز بكــةن، بــةاَلم بــا لَيــرةش هــةر مــةجالَيكيان هــ
ئةوانين تةوصية بن بة مةجليسي قةزا بةو مةعلوماتةي كة هةيانة، لة قةرارَيك، يان لة شـوَينَيك، ئةطـةر   

 .غةَلةتي هةبَيت لةسةر ئةساسي ئةو مةعلوماتةي ئةوان با ئيجرائا  بكرَيت لةطةَل حاكمةكة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كردنةوةي هةية، كةرةم بكة زؤر سوثاس، رَيزدار كاك فرسة  روون
 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

برادةرَيك ثرسياري كرد بؤ مةحكةمةي جـوحني تَيـدا نـةبَيت، رةئيسـي مةحكةمـةي ئيسـتئناط مةسـئوولي        
لـة مةنوعـةي    مةنوعةي مةحاكمي مةنتيقةكةية، رةئيسـي مةحكةمـةي جينايـاتين هـةروا مةسـئوولة     

مةحاكم، بةاَلم حاكمي جونح هةر مةسئوولي خؤيةتي، خؤ بةخؤي تةقرير لةسةر خؤي نانووسَيت، ضونكة 
 .حاكمَيكي مونفةريدة، بة تةنيا ئين دةكا ، زؤر سوثاس
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

بةنيسبة  مةحكةمةي جونح كاك فرسة  ئيشارةتي ثَيدا، ئَيمةش هةر هةمان رةئيمان هةية، مةحكةمةي 
جونح عادةتةن حاكمَيك بـةر َيوةي دةبـا ، مـةعقولين نييـة مـةنتيقن نييـة لةسـةرخؤي بنووسـي، بـةاَلم          

َيوةي دةبـا ، ئةوانـة   مةحكةمةي جينايا  سَي حاكم بةر َيوةي دةبا ، مةحكةمةي ئيستئناط سَي حاكم بةر 
 .مةسئوولن لة مةحاكيمةكاني ديكة، ئةمة خاَلَيك

بةنيسبة  ئيـديعاي عـام، ئةطـةر هـاتو موقةصـري بـوو، ئيـديعاي عـام هـةر تةماشـا، يـان هـةر             / خاَلي دووةم
ئيشترياك لةو مةسةالنة ناكا ، يان لةو ليذنةية، يان لةو مةحكةمةية ناكا ، لة هةموو بةشةكاني مـةحاكم  

ةي ثةيوةنـدي هةيـة بـة حـةقي عـام ئيشـترياكي تـَي دةكـا ، قـانونَيكي تايبةتيشـي هةيـة، ئةطـةر هـاتو              ئـةو 
موقةصري بوو، بةطوَيرةي قانونةكة تةعامول دةكرَيت، بةهةمان شَيوةش بةنيسبة  سوَلتةي قـةزائي، بـةاَلم   

ةكــة وةبريهَينانةوةيــةك ئَيمـة لةبــةر ئــةوةي مةســائيلي قــةزائيمان داخيلــي ئَيــرة كــرد، طويــان لــةناو قانون 
هــةبَيت، كــة تةئســري بكــاتن، تةئســريي خــؤي هــةبَيت و، لــةناو قانونةكــة رةنطدانــةوةي هــةبَيت، بــزانن كــة   
قةرارا  دةردةكةن، دةبَيت قةرارةكان ئـةو مةسـةالنة بَيننـة ثـَين، بـؤ ئـةوةي تووشـي هةَلةيـةكي فـاحين          

لــة، ليذنــةي كاروبــاري حوكــامي تَيدايــة، حــةقي  نــةبن، ئــيال قــانوني ســوَلتةي قــةزائي قــانونَيكي موتةكامي 
عقوبـاتي ئينزيبـاتي هةيـة، حـةقي عقوبـاتي تريشـي هةيـة، كـة عيالقـةي بـة عقوبـةي ئيدارييـةوة هةيــة،             
دةتوانَيت بيداتن، بةاَلم ئةوة كة زةقمان كردؤتةوة لَيـرة، بةر اسـ  وةبريهَينانةوةيـة، كـة قانونةكـة طرنطـي       

 .كردؤتةوة خؤي هةية، بؤية لَيرة زةقمان
بةنيسبة  حجز، ئةوة كوَيستان خان طـوتي حجـز تـةوقيف نييـة، مةحكمـةش نايكـا ، ئـةو حجزانةيـة كـة          
جيهـاتي ئيــداري دةيكـةن، بؤيــة داخيلـي كاروبــاري قــةزامان نـةكردووة، بةر اســ  مةسـةلةكة بــةو شــَيوةية،      

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 طرن؟باسي سندوق كرا، وةك ثَيشنيار وةريدة
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ئةو مةوزوعةمان موناقةشـة كـرد لـة هةرسـَي ليذنـة، زؤربـةي زؤري لةطـةَل سـندوق نييـة، باشـة مـن            
ئينتيزار بكـةم مةسـةلةن تةخليلـاتي سـوَلتةي قـةزا وةربطـرم، كـة لـة وةزارةتـي ماليـة وةردةطرَيـت، يـان             

وةزارةتـي ماليـة وةربطـرم، بـة تةئكيـد موباشـرةتةن لـة وةزارةتـي ماليـة وةردةطـرم، ئـةوة            موباشةرةتةن لة 
سةهلرتةو سووكرتيشة بؤ هاوواَلتي، بؤيـة ئَيمـة لةطـةَل سـندوقةكة نينـة، هةنـدَي واَل  هةيـة، نـاَلَيم نييـة،          
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ثَي بـاش بـوو، كـة     وةزارةتي عةدل وةريطرتووة، جيهةتي قةزائي وةريطرتووة، بةاَلم ئَيمة ئةو سيستةمةمان
 .وةزارةتي مالية وةريبطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان، ئَيستا ئاخري صياغة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدان، كةرةم بكة نوقتةي نيزاميية
 :بةر َيز برهان رشيد حس،

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، هـةروةها لـة   (الشـكوى مـن القضـاة   )قانوندا شـتَيكمان هةيـة ثَيـي دةَلـَين     دةربارةي ماددةي حةو ، ئَيمة لة 

قانوني تةنزميي قـةزائي، كـة قـانوني مةجليسـي قةزايـة، بابَيـك هةيـة بـؤ شـةكوا لـة حاكمـةكان و ليذنـةي             
 .ئينزيباتيان هةية، ئايا ئةمة تةناقوز دروست ناكا ؟ سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ياسايي
 :َيز شَيروان ناصح حةيدةريبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةيـة، هـةمان عقوبـاتي ئينزيبـاتين مـايف ئـةوةي هةيـة هـةمان         ( شكو  من احلكام)هي  تةناقوزَيك نيية، 
عقوباتي ئينزيباتي بدا ، مايف ئةوةي هةيـة هـةمان عقوبـاتي ئيداريشـي بـدا ، هـةمان ليذنـةي شـةكوا لـة          

 .قوزاتة، زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .ئَيستا ئاخري صياغة خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بدةينة دةنطدانةوة، كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السابعة

احكمـة  اذا وجد اللس قضان اقليم كوردستان من املعلومات املتوفرة لديها، او بنان علـى توصـية مـن رئـيس      
استئناف املنطقة، او رئيس احكمة اجلنايات املختصـة بـأن خطـأ   االجـرانات القضـائية، او خطـأ صـادرا مـن         
قاض ادى اىل توقي  متهم دون وجه حق، او احلكم عليه دون مسوغ قانوني، فعليه احالة القاضي املـذكور اىل  

 .2227لسنة ( 23)ان رقم  جلنة شؤون القضاة وفق قانون السلطة القضائية   اقليم كوردست

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة     
 .دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  ثةسند كرا، بؤ ماددةي هةشت تكاية
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 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة

 .لرئيس اللس قضان اقليم كوردستان اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم

ةجنومةنى دادوةريى هةرَيمي كوردسـتان بـؤ  هةيـة، رَينمـايى ثَيويسـت بـؤ كارئاسـاني جَيبـةجَى         سةرؤكي ئ
 .كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربضوَينَى

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزانن كةس دةيةوَيت قسة بكا  لةسةر ئةو ماددةية؟ نيية، بةر َيزان، ئَيسـتا دةخيةينـة دةنطدانـةوة، كـَي     
داية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي    لةطةَل

 .دةن  ثةسند كرا، بؤ ماددةي نؤ تكاية

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة

 .را ال يتعارض مع احكام هذا القانونتطبق احكام القانون املدني  قانون املرافعات املدنية واالثبات 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم

حوكمةكانى ياساي شارستاني و ياسـا  داد بـيين شارسـتاني سـةَلماندن جـَي بـةجَي دةكرَيـت، بـةجؤرَيك كـة          
 .مةكانى ئةم ياساية ناكؤك نةبنلةطةَل حوك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، كةس موداخةلةي هةية لةسةر ئةو ماددةيـة؟ نييـة، ئَيسـتا دةخيةينـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة        
دةس  بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـ  بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـةكؤي دةنـ             

 .ؤ ماددةي دة تكايةثةسند كرا، ب
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 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة العاشرة

 .على اللس الوزران واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دةيةم

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة     
زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  ثةسند كرا، ثَين ماددةي يـازدة، مـاددةي سـَي و ضـوار كـة      دةس  بةرز بكاتةوة؟ 

 .دةنطدامنان لةسةري راطر ، تكاية صياغةكةي خبوَيننةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، كةرةم بكةن
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

لسـنة  ( 23)مـن قـانون السـلطة القضـائية رقـم      ( 14)احاكم االستئناف الـواردة   املـادة    تشكل جلنة  : اواًل
للرئيس احكمة االستئناف وعضوية قاضيني من قضاتها لكل احكمة من احاكم االسـتئناف للنظـر      2227

 .للبات التعويض وتكون قراراتها قابلة للطعن امام اهليئة العامة ظكمة التمييز
ص احاكم إستئناف احـل اقامـة لالـب التعـويض او احـل احلجـز أو التوقيـ  او احلكـم  بـالنظر            ختت: ثانيًا

 .للبات التعويض

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر      ــ  ب ــَي لةطةَلدايــة دةس ــة دةنطدانــةوة، ك ــتا دةخيةين ــةوة، ئَيس ــو خوَيندراي ــةر َيزان، وةك ب
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، شةش كةس لةطةَلدا نييـة، بةزؤرينـةي دةنـ     سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز 

 .ثةسند كرا، بؤ ماددةي ضوارةم تكاية
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة
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 : يكون للب التعويض وفق الضواب  اآلتية

سـتئناف وتتحمـل احلكومـة تبعـات التعـويض بعـد       تقدم للبات التعويض ا ىل اللجنـة املشـكلة   احـاكم اال    -1
 .اكتساب قرار اللجان الدرجة البتات

ال تسمع للبات التعويض روجب هذا القانون بعد مضي سنة واحدة على اكتساب قـرار االفـراج او احلكـم     -2
 .بالربانة درجة البتات

 .ن فق ينتقل حق التعويض عند وفاة صاحب احلق اىل الزوج واالوالد والوالدي -3
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة     
 .دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةن  ثةسند كرا، بؤ ماددةي يازدة تكاية

 :بةر َيز صباح بيت اهلل شكري

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 :املادة احلادية عشرة

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريل نشرا   اجلريدة الرمسية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يازدةم

 .جَيبةجَى دةكرَ ( وةقايعى كوردستان)لة ر ؤذنامة  فةرمى  ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، كةس موداخةلةي هةية؟ نيية، ئَيستا دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بـةرز بكاتـةوة؟   
ثةسند كـرا، دوو كـةس   زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  

 .لةطةَلدا نيية، ئةسبا  موجيبة تكاية
 :بةر َيز شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة

من اوىل الضمانات اليت يتطلبها مبدأ سيادة القانون وهاية حقوق املوالنني اظافظة على احلرية الشخصية، 
حتى تثبت ادانته رحاكمة عادلة توفر له فيها كافـة الضـمانات ملمارسـة حـق      وملا كان االصل ان االنسان برىن

الدفاع، وملا كان التوقي  اجران قد تقتضيه الضرورة او يوجبه القانون   بعض اجلرائم وملا كان استعمال هذا 
انوني، ودفعا احلق منولا بالقضاة وبغية معاجلة حاالت تعويض اظجوزين واملوقوفني واظكومني دون سند ق
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لكل جتاوز على حريته واستمرار عيشه بكرامة، ولرفع احلي  عن املتضرر، وبغية التعويض عمـا حلقتـه مـن    
 .االضرار املادية واالدبية من جران هذا التجاوز على حريته، فقد شرع هذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

سـؤزان شـها ، هـاذة    )ن، ئةم رَيزدارانة ناويان تؤمار كردووة، بةر َيزان، كَي دةيةوَيت موداخةلة بكا ؟ بةر َيزا
( عبدالسـالم بـةرواري  )، كةسي تـر دةيـةوَيت قسـة بكـا ؟     (سليمان، امحد وةرتَي، دانا سعيد، نةرميان عيداهلل

 .ئيزافةم كرد، سؤزان خان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وبغية التعويض عما حلقته من االضـرار املاديـة   )ةوية، لة ريزي ئةخريدا، كة دةَلَيت من يةك تةصحيحي لوغ
 .، ضونكة باسي ئينسان دةكا ، زؤر سوثاس(حلقته)، نابَيت لةوَي دابنرَيت، بةس (حلقته)، (واالدبية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار هاذة كةرةم بكة
 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اس  خؤي ئةو ياسـاية بـؤ ئـةوة دانـراوة، كـة ئـةو كةسـانةي مافـةكانيان ثَيشـَيل كـراوة، مافـةكانيان بـؤ             
لـة ثَينـاو   )بطةر َيتةوة، ئَيمة لة ليذنةي مايف مرؤظ هؤكارة ثَيويستيةكامنان وا دانـا بـوو، ئةطـةر وا دابنرَيـت،     

و طَير انةوةي ذيانَيكي شايسـتة، بـؤ ئـةو كةسـانةي بـةبَي ثاسـاوي ياسـايي         ضةسثاندني بنةماكاني مايف مرؤظ
زينداني كراون، تووشي زياني ماددي و مةعنةوي بوون، بؤ ئةوةي كةرامـةتي مـرؤظ بـة تـةواوةتي ثـارَيزراو      

 .، كة زؤر كور  و موختةسةرة، وابزامن ئاماجنةكةشي ديارة، سوثاس(بَيت، ئةم ياساية دةرضووَينرا
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دكتؤر امحد كةرةم بكة

 :امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، وابـزامن ئةسـَل   (وملـا كـان االصـل ان االنسـان بـر      / )من دوو تَيبينيم هةية لة ئةسبا  موجيبـة، يةكـةميان  
 (.ان املتهم بر  حتى تثبت ادانته)ئةوةية 

وبغيـة معاجلـة حـاالت التعـويض واملوقـوفني واظكـومني دون       )تَيبينيةكي لوغةويية، دوايـي دةَلَيـت    /دووةم
، لةبةر ئةوةي دةطةر َيتةوة بؤ ئةو مةوقوف، و مةحكوم،، كـة  (سند قانوني، ودفعا لكل جتاوز على حريته

 .، زؤر سوثاس(.........لكل جتاوز على حريتهم واستمرار عيشهم بكرامة)جةمعة، باشرت واية بَلَين 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار دانا سةعيد كةرةم بكة
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 :دانا سعيد صؤيف.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، (انسـان بـران  )منين هةمان تَيبينيةكةي دكتؤر امحدم هةية، مـن ثَيموايـة بـة هةَلـة هـاتووة، كـة دةَلَيـت        
 .بةريئة تا تاوانةكةي ئيسثا  دةبَيت، تةنيا ئةوة بوو، سوثاسمةبةست ئةوةية تؤمةتبار 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، رَيزدار نةرميان كةرةم بكة

 :بةر َيز نةرميان عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .منين هةمان تَيبينيم هةبوو كة كاك دكتؤر امحدو دانا كرديان، سوثاس
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .زؤر سوثاس، رَيزدار عبدالسالم كةرةم بكة

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس، قسةكةم كرا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر سوثاس، رَيزداران، ليذنةي ياسايي ئةو موداخةالنةي لةسةر ئةسبا  موجيبة كرا، كامةي وةردةطرن؟
 :ن ناصح حةيدةريبةر َيز شَيروا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـوو، دوو، يـان سـَي موداخةلـة بـوو، خـؤي هـةردوو        ( االنسـان )زؤربةي زؤري موداخةلةكان لةسةر كةليمةي 
ــان،       وشــة ئَيمــة تةماشــامان كــرد بةر اســ  لــة مةصــادر، هــةردوو وشــة ئيســتيعمال كــراوة، ئةســَل لــة ئينس

م حاَلـةتَيكي ئيستيسـنائية، لـة هةنـدَيك حـااَلتين وشـةي موتةهـةم        ئينسانين هةر بةريئة، حااَلتي ئيتيهـا 
ئيسـتيعمال كـراوة، بـةاَلم ئَيمـة ثَيمانوايـة ئينسـان ئةعــةم تـرةو زيـاترة بةر اسـ ، ئةسـَل لـة ئينسـان خــؤي             
بةرائةتة بةر اس ، نةك ئةسَل تةنها لـة موتةهـةم، ئـةواني تـر مةحجوزينـة هينَيكمـان بـؤ هـا  ئيزافـةمان          

 .ئةواني تر موالحةزةيةكي وا نةبوو، زؤر سوثاس كردووة،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

باشة، ئـاخري صـياغة خبوَيننـةوة، بـؤ ئـةوةي بيخةينـة دةنطدانـةوة، ئةسـبا  موجيبـة لةطـةَل طشـت ثـرؤذة             
 .ياساكة
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 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة

ات اليت يتطلبها مبدأ سيادة القانون وهاية حقوق املوالنني اظافظة على احلرية الشخصية، من اوىل الضمان
واالصل ان االنسان برىن حتى تثبت ادانته رحاكمة عادلة توفر له فيها كافة الضمانات ملمارسة حـق الـدفاع،   

م، وملا كان استعمال هـذا احلـق   وملا كان التوقي  اجران قد تقتضيه الضرورة او يوجبه القانون   بعض اجلرائ
منولا بالقضاة، وبغية معاجلة حاالت تعويض اظجوزين واملوقوفني واظكومني دون سند قانوني، ودفعا لكل 
جتاوز على حريتـه واسـتمرار عيشـه بكرامـة، ولرفـع احليـ  عـن املتضـرر، وبغيـة التعـويض عمـا حلقـه مـن              

 .اوز على حريته، فقد شرع هذا القانوناالضرار املادية واالدبية من جران هذا التج

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نوقتةي نيزامي كةرةم بكة
 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر ثَيشنيارَيك كة سَي ئةندام ثةرلـةمان ثَيشـنياريان كـرد، مـةري نييـة ليذنـةي ياسـايي وةريبطرَيـت، يـان          

 .........طةر وابَيت، ليذنةي ياساوةرينةطرَيت، ئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نةبووة، نا، نا، دروستة، شتَيكي قانوني كة دروست بَيت، ثَيويست دةكاتن جارَيكي تر بيخةينـة دةنطدانـةوة،   
كة هـةردووكي عةينـةن ئينسـان بةريئـة، يـان موتةهـةم بةريئـة، زؤر زؤر تةبيعييـة، ئَيسـتا ثـرؤذة ياسـاكة            

ئةسبا  موجيبة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا لةطةَل 
نيية دةس  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةن  ثةسند كرا، تةنها دوو كةس لةطةَلدا نيية، ئَيستا 

ــوةي ثةرلــةمانتاران    ــؤ ئَي ــي  ثريؤزبــايي لــة خــةَلكي كوردســتان دةكــةين، ســوثاس ب ــك و ثَيك ، كــة زؤر بــة رَي
موداخةلةتان كرد، هيالك بوون و كارتان لةسةر كرد، ئةمر ؤ ياسايةكي بةهَيز هةيـة بـؤ خـةَلكي كوردسـتان     
بيثارَيزَيت، دةستخؤشي لةوانة دةكةين، كة ثرؤذة ياساكةيان دار َيشت، ئةوانةي دةوَلةمةنديان كرد، ئةوانةي 

ةسـةر كـرد، دةسـتتان خـؤش بَيـت، دانيشـتين داهاتوومـان رؤذي دوو        دةنطيان بؤدا، ئةوانـةي موناقةشـةيان ل  
 .ي بةياني دةبَي ، خوا ئاطادارتان بَيت، تا ئةوكا (11)شةممة سةعا  

 
 

                                                                                                                                                                           
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 41)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0141\44\02رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (16)تؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثرؤ
 02/44/0141 رَيكةوتي شةممةدوو

ــذمَير    ــوةر ؤيي (11)كات ــَين ني ــةماني  22/11/2212رَيكــةوتي  شــةممةدوو رؤذي ث ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةر َيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ن بايز امساعيلارسال.د بةر َيز
 .ي خؤي بةست( 2212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 22)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

خـولي   ي(16)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -دستان ثةرلةماني كور
ــا     ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــةوتي   (11)س ــةممة رَيك ــوةر ؤي رؤذي دووش ــَين ني ــةم  دا 22/11/2212ي ث ب

 :شَيوةية بَيت
 .كوردستانخستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيةكان لة هةرَيمي - 1

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :، بةرنامةي كار(22/11/2212)، رؤذي دانيش  (16)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ــة    ــةكاني بر ط ــةثَيي حوكم ــارة    ( 22)ي مــاددة (1)ب ــةير ةوي نــاوخؤي ذم ــة ث ــةمواركراوي ســاَلي  (1)ل ي ه
ــتان  (1222) ــةماني كوردس ــاري      -ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ــذاردن لــة كــا    (16)دانيشــتين ذمــارة  ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي دوو شــةممة  (11)ي خــولي ســَييةمي هةَلب
 :دا بةو شَيوةية بَيت(22/11/2212)رَيككةوتي 

 .خستنةر وو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي زانكؤ تايبةتيةكان لة هةرَيمي كوردستان-1
ــان،        ــوَيين خؤي ــؤ ش ــةن ب ــةرةم بك ــةم ك ــااَل دةك ــدني ب ــةروةردةو خوَين ــايي و ث ــةي ياس ــة ليذن ــتاش داوا ل ئَيس

الوةر عةالئـةدين دةكـةين، زؤر بـةخَيرهاتن،    بةخَيرهاتين وةزيري خوَيندني بااَل رَيزدار ثرؤفيسؤز دكتـؤر د 
هةروةها بةخَيرهاتين رَيزدار مامؤستا سةعد مونةسيقي نَيوان ثةرلةماني كوردستان و ئةجنومةني وةزيران 

 .دةكةين، دووبارة بةخَير بَين، فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ثةير ةوي ناوخؤ زؤر وازحية، كة هةموو ( 72)و ( 71)وة، ماددةي ئَيمة ثَين ضةند جارَيك بامسان كردو
 .............ثرؤذةيةك دةبَيت بة تةسةلسولي تارخيي دابنرَيت، وابزامن كؤمةَلَيك ثرؤذة هةية
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يشة، بةر َيز جةنابي توخوا رجائةن دانيشة، رجائةن دانيشة، دانيشة، نيزامي نيية، رجائةن دانيشة، برام دان
 .سكرتَير موداخةلةيةكي هةية

 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئةو مةرجةي تَيدا نيية، كـو ثرؤذةكـان بـة تةسةلسـول بَينـة نـاو       (72)، نة لة ماددةي (71)نة لة ماددةي 

 .بةرنامةي كار، ئةوة ثةير ةوي ناوخؤية، سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل كةرةم بكةن بؤ كارةكانتان
 (:نورةديين)بةر َيز عمر محد ام، خدر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

يي مامةَلـة لةطـةَل   سةبارة  بة ثرؤذة ياساي زانكؤ تايبةتيةكان، لة ماوةي رابردوودا بةشَيوةي رَيكـاري ياسـا  
ئةم ياساية كراوة، خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـراوة، لةاليـةن ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـااَلو ليذنـةي           
ــةردةمي          ــراوةو لةب ــادة ك ــةش ئام ــؤرتي هاوب ــةجنام دراوة، راث ــةر ئ ــي لةس ــةوةي هاوبةش ــاييةوة كؤبوون ياس

دةرطـاي طفتوطـؤ و ثةيوةنـدي و هةماهـةنطيمان      بةر َيزتانة، ئَيمـة وةكـو ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـاالَ      
وةطةر خست، بؤ ئةوةي كة بريو بؤضوونةكاني وةزارةتـي خوَينـدني بـااَلش لـة شـَيوةي ثرؤذةيـةكي تايبةتـدا        
بَين و، ئَيمة هةَلمانسةنطاندو بةشـَيكي زؤر لةوانـة خراوةتـة نـاو راثـؤرتي هاوبةشـةوة، هـةروةها بةشـَيوةي         

ةطــةَل زانكــؤ تايبةتةكانيشــدا طفتوطؤمــان كــردووةو بــريو بؤضــوون و ســةرنج و  راســتةوخؤ و نار اســتةوخؤ ل
ثَيشنياري ئةوانين بؤ ئَيمة هاتووة، بـةاَلم ئـةم ياسـاية، ياسـايةكي طرنطـةو بايـةخي تايبـةتي خـؤي هةيـة،          
ثَيشــرتين لــة هــةرَيمي كوردســتاندا هــةم ديــاردةي زانكــؤ تايبةتيــةكان دياردةيــةكي تازةيــة، هــةم مامةَلــةي  

اســايي و رَيكخســتين ياساييشــي لــة هةرَيمةكةمانــدا تازةيــة، دوايــي طفتوطــؤي زياترمــان راســتةوخؤ لةطــةَل  ي
بةر َيز وةزيري خوَيندني بااَل، هةروةها لةطةَل ليذنةي خؤمان كرد، دوَييَن طةيشـت، بـةو ئاكامـةي كـة ئـةم      

، كؤمـةَلَيك بـريو بؤضـوون و ثَيشـنياري     ياساية هةم وةزارةتي خوَيندني بااَلو، بةر َيز وةزيري خوَينـدني بـاالَ  
تازةي خستؤتة روو، هةمين ئَيمة ثَيمانواية كة هَيشـتنةوةي دةرطـاي طفتوطـؤ و زيـاتر دةوَلةمةنـد كردنـي       
ئةم ثرؤذة ياساية بة كراوةيي مةسةلةيةكة، كة لة داهاتوودا دةماخناتة بةردةم ثرؤسةي كامل بووني ياساي 

ؤية بؤضوونَيكي هاوبةمشان هةية، هةم ئَيمةو هةم وةزارةتي خوَينـدني بـااَلو   رَيكخستين ئةم بوارة طرنطة، ب
بةر َيز وةزيري خوَيندني بااَل، ئةم ثرؤذة ياساية بؤ ماوةيةك دوا خبةين، كـة لـة داهـاتوودا بتـوان، ضـاكرتو      



 212 

ر يارداني ئَيـوةي  و بباشرت ئةم ثرؤذة ياساية دةوَلةمةند بكةين، ئةوةش دةمَينَيتةوة بؤ بةردةم ئَيوةي بةر َيز
 .بةر َيز، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئةم ثـرؤذة ياسـاية ماوةيـةكي زؤر دوورو درَيـذة، لـة دةورةي ثَيشـووش تـةئجيل كـراوة بـؤ ئَيسـتا،           
ر ؤ دوَييَن ئَيوارةش سةرؤكي ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل لةالي ئَيمة بوو، ئامادةييـان نيشـاندا كـة ئـةم    

موناقةشة بكرَيت، بؤية ئَيمة ئةمر ؤ ئةم جةلسةيةمان دانا، تا ئةو بر طةية لة ماددةكـة هةيـة تـةواو بكـرَي،     
بؤية ئَيمة لة سةرؤكايةتي داوا دةكةين موناقةشة بكرَيت لةسةر ئةمة، ضونكة ئةمـة ماوةيـةكي زؤر دوورو   

ة بكرَيت، بؤيـة ئَيمـة رَيزمـان هةيـة بـؤ رةئـي       درَيذة لةبةردةستة، دةتوانرَيت زؤر بة رَيك و ثَيكي موناقةش
ليذنــةي ثــةروةردةو خوَينــدني بــااَل، بــةاَلم ئَيمــة لــة ســةرؤكايةتي دةمانــةوَيت بــةردةوام بَيــت، لةبــةر ئــةوة 
دةخيةينة بةر دةنطداني ئَيوة، ئَيستا ثَيشنيارَيك هةية، بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذةي ياساية دواخبرَيت، بةاَلم ئَيمة 

ان، بةردةوام ب، لةسةري، دةتانةوَيت قسة بكةن، باشة، دوو كـةس قسـة بكـا ، كـاك دكتـؤر      بة طرنطي دةز
 .زاناو دكتؤرة رؤذان، كةرةم بكةن

 :محةكريمرؤوف زانا .بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

يي و ثـةروةردةو خوَينـدني بـااَل راثـؤرتي هاوبـةمشان      بَيطومان ئَيمة كاتي خؤي هةردوو ليذنة، ليذنةي ياسا
ئامــادة كــردووة، بــةَلَي هــةموومان ئاطــادارين، كــة ئــةم ثرؤذةيــة ثَيشــرت ثَيشــكةش كــراوةو هــةر يةكــةمشان    
ثابةندين بة ئيمزاي خؤمان كة لةسةر راثؤرتةكة كردوومانـة، بـةاَلم لةهـةموو حاَلةتَيكـدا كـة شـتَيكي تـازة        

بةهةند وةربطريَيت، لةم حاَلةتةدا ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة ئةفكارةكان، ضونكة من بةش  دَيتة ئاراوة، طرنطة
بة حاَلي خؤم ئةم ياداشتةي ئةمر ؤ كة بة دةستم طةيشتووة لة اليةن وةزارةتـي خوَينـدني بـااَلوة بـة هةنـد      

ينة دةنطدانةوة، سةرةتا وةرطرياوة، من ثَيشنياز دةكةم ثَين ئةوةي بر يار بدةين لةسةر ئةوةي بابةتَيك خبة
بــة حــوكمي ئــةوةي وةزيــري ثةيوةنديــدار بريتييــة لــة وةزيــري خوَينــدني بــااَل لةســةر ئــةم بابةتــة، ئــةو     
ثاساوانةمان خبرَيتة بةردةم، بزان، ئةو ثاساوانة ض،؟ واتا بة هةند وةرطـرتين ئـةو ثاسـاوانة، ضـونكة بـة      

ةكـا ، بريتييـة لـة وةزارةتـي خوَينـدني بـااَل، ئـةو بـريو         نةتيجةو اليةنَيكي ديكة، ئةم ياسـاية جـَي بـةجَي د   
رايانةي كة هةن، بؤ دةوَلةمةند كردني ئةم بابةتة لة هةر حاَلةتَيكدا بَيت، ثَيشـنياز دةكـةم سـةرةتا داوا لـة     
بةر َيز وةزيري خوَيندني بااَل بكرَيت رةئي خؤي بدا  لةسةر ئةم بابةتة، ئايا بة هةموار كردن بَيت، يان بة 

ةئجيل كردن بَيت؟ بؤ ض مةبةستَيكةوة ضؤن دةبَيت؟ ثاشـان بَيينـة سـةر قؤنـاغي دووةم، ئايـا ئـةم بابةتـة        ت
تةئجيل دةكرَيت؟ تـةئجيل كردنةكـة بـة كـؤ  و بةنـد دةبَيـت، واتـا بـة شـرو  دةبَيـت، وادةي زةمـةني بـؤ             

و ماوةيـةدا هـي  دةسـتكارييةكي    دادةنَي، لةو بةينةدا، بؤ منوونة ئةطةر بر يار درا تةئجيل بكرَيـت، ئايـا لـة   
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دةكرَيت بؤ كاروباري زانكؤ تايبةتيةكان؟ واتا موقةيةدي بكةين لـة حاَلةتَيكـدا، بـةاَلم ثَيشـرت بـةالي منـةوة       
 .ثَيشنياز دةكةم بةر َيز رةئي وةزيري خوَيندني بااَل لةسةر ئةم بابةتة وةربطريَيت، زؤر سوثاس

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار دكتؤر رؤذان كةرةم بكةزؤر سوثاس، 
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئَيمة لةطةَل دواخستين طفتوطؤ كردني ئةم ثرؤذة ياساية ن،، لةبةر ضةند هؤيةك

امـةزراوة بـةبَي ئـةوةي    فةراغَيكي قانوني لة كوردستان هةية، كة تا ئَيستا ضةندين زانكؤي تايبة  لة كوردسـتان د / يةكةميان
لة رووي ياساييةوة رَيكخرا بَيت، رؤذانة رووبةر ووي كَيشةو طرف  قوتابي و خوَيندكاران دةب،، كة ضةندين كَيشـةيان هةيـة   
لةو زانكؤيانة لة زؤر رووةوة، رؤذانة دةرطاي وةزارة  و ثةرلةمان دةطرن، كَيشـةكانيان دةهَيننـة بـةردةم ئَيمـة، ئَيمـةش هـي        

ةكمان لةبةردةست نيية، تا بتوان، ئةو كَيشانةيان بؤ ضارةسةر بكةين، هةروةها لة ياساي وةزارةتي خوَيندني بااَل ذمارة ياساي
ماوةيةك دانرا بوو، بؤ ثَيشكةش كردني ثرؤذة ياسا، بؤية باس لة ماوة دةكةم، لةو ماوةية دةكةم، ضـونكة   2222ساَلي ( 12)

 طةيشـتة ثةرلـةمان، دووبـارة ئَيمـة ديسـان دواي خبـةين، ئـةوة بةر اسـ  بـةردةوام لـةو           خؤي دوا خـراوة، ئـةو ثرؤذةيـة تـاخري    
فةراغة قانونية دةب،، كَيشةكانين زياتر ئاَلؤزتر دةبن، بؤية ئَيمة لةطةَل ئةوةين كةوا طفتوطؤ لةسةر ئةو بابةتـة بكرَيـت و،   

 تةبـةناي بكـةين، لَيـرة ثَيمـان بـاش بـوو طفتوطـؤي لةسـةر         وةزارةتين، جةنابي وةزير ئةطةر  ض تَيبيين هةية، ئَيمة دةتوان،
بكةين و تَيبينيةكاني كة بة راثؤر ، بة نووسراوي فةرمي ئاراستةي ثةرلةمان كراوة، ثشتطريميان لـة بؤضـوونةكاني كـردووة،    

بـةر َيزيان بةرثرسـي   ئَيمةش لةطةَل جـةنابي وةزيـر لـةو ثـرؤذةو ثَيشـنيارانةي كـةوا بـؤ ثَيشـكةوتين ئـةو دامودةزطايانـة، كـة            
يةكةمن، بؤ بةر َيوةبردن و تةتويري ئةو موئةسةساتةو ئةو دامودةزطا زانستيانة، ئَيمة لـة هـةموو ئـةو بؤضـوونانة ثشـتطريي      
دةكةين، بؤية سوورين لةسةر راي خؤمان، كة لة طفتوطؤ كردن بةردةوام ب،، بة هي  شَيوةيةك لةطةَل دواخستين ئةو ثرؤذة 

 .ر سوثاسياساية ن،، زؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر ئةرسةالن كةرةم بكة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو تةبريراتانةي كة سةرؤكي ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل لة ثةرلةماني كوردستان خسـتية بةرضـاو،   

ي نــةريتَيكين ئةطــةر وةزارةتـي مــةعين لـة حكومــة  بــة هةماهـةنطي لةطــةَل ليذنــةي    ثَيموايـة هــةر بـةثيَ  
مةعين ناو ثةرلةمان موتةفيق بوون لةسةر موناقةشة كردني، يان تةئجيل كردني هـةر ثرؤذةيـةك، حةقـة    

 .ئيعتيبار بؤ ئةو مةسةالنة بكرَيت، من تةئيدي رةئيةكةي ئةوان دةكةم، زؤر سوثاس
 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .كاك دالوةر كةرةم بكة
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 :دالوةر عبدالعزيز عالءالدين.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

مــن لةســةرةتا هــةروةكو دوَيــيَن لةطــةَل بــةر َيزان لــة ليذنــةي ثــةروةردةو خوَينــدني بــااَلش دانيشــت،، ئــةو   
ة دةستخؤشــيمان لــَي كــردوون، لـةوةي كــة دوو، ســَي ســاَلة ئــةركيان  باسـانةمان بــة تَيــرو تةســةلي كـرد، ئَيمــ  

كَيشاوةو، بةر اس  زؤر بة دَلسؤزانة كاريان لةسةر ثرؤذة ياسايةك كـردووة، فيعلـةن فـةراغَيكي قانونيشـمان     
بؤ ثر  دةكاتةوة، وردة وردة دةبَيت ئةو فةراغانة ثر  بكةينةوة، ضـونكة شـاراوة نييـة لـة كـةس، لـة مـةوداي        

بردوودا كَيشةو بطرة قةيرانين دروست ببوو، بةاَلم كة ئَيمة باس لة ياسا دةكةين، بـاس لـة ثرؤسـةيةكي    را
درَيذخايةن بؤ جيل و نةوةكاني داهاتوو دةكـةين، ئَيسـتا حـاَلي حـازر بؤشـايي قانونيمـان نييـة، لـةوةي كـة          

ــذين، رؤذانــة ئــةو بؤشــاييةمان ثــ   ر  كردؤتــةوةو كارمــان لةســةر  رَينماييــةكاني هةيــةو خــةريك، و دايدةر َي
كردووة، تيثةر اندني ياسا بةخَيرايي، بة ماوةي ئةمر ؤ بَيت، يان سبةي، يان مانطَيكي تر، يان دوو مانطي تر، 
لةو كَيشةو قةيرانانة رزطار ناب،، بةاَلم يةك لة هؤكارة سةرةكيةكان، من لة كؤبوونةوةي دوَينَين عـةرزي  

ئةنداماني ليذنةي ثةروةردةم كـرد، طـومت ئَيـوة وةكـو ثةرلـةمان موخةيـةرن       جةنابي كاك عومةرو بةر َيزان 
لةوةي بتانةوَيت ئةو موداوةلةو ئةو قسة كردن و دةنطدانة بةردةوام بَيت، يان نا، لة هةردوو حاَلةتدا ئَيمة 

باسـي  ثشتتان دةطرين، لـة هـةردوو حاَلةتـدا تـةعامولتان لةطةَلـدا دةكـةين، ويسـتان دةنطـي لةسـةر بـدةن و           
بكةين بر طة بة بر طة بةسةر ضـاو، ئَيمـة تـةعاون دةكـةين، ضـونكة روحـةن ئـةو ثـرؤذة ياسـاية بـؤ خـاتري            
خزمةتي طشتييةو بؤ هاوكـاري ئَيمـةو ئَيوةيـة، بـةاَلم نةصـةن ئَيمـة ئيختيالفمـان هةيـة، خيالفمـان نييـة،           

ية، داواي ئَيمة ئـةوة بـوو، تـةفزيلي    بةَلكو ئيختيالفمان هةية، جياوازي لة بر طة هةية، لة زؤر ش  تردا هة
ئَيمة ئةوة بوو، كة تةئجيل بكرَيـت لةبةرضـي؟ لةبـةر ئـةوةي خـؤي ئـةو ثـرؤذة ياسـاية وةكـو سـؤزان خـان            
دوَييَن ئيشارةتي ثَي كرد، طوتي دوو ساَلة، سَي ساَلة خةريك، و موتةزامينة لةطةَل ئةو ثرؤذة ياسايةي، يان 

كــة دانــرا، ئَيســتا ( 12)ياســاي ذمــارة  2222ؤي ئيقــرار كــراوة، سـاَلي  خــ 2222ســاَلي ( 12)ياسـاي ذمــارة  
بةر َيزان ئةنداماني ليذنةش و ئَيمةش و ئَيوةش هةموو كؤك، لةسةر ئةوةي كة ياساكة ثر يةتي لـة كـون و   

ن و كةلةبةر، هةماهةن  نيية لةطةَل رةوتي ثَيشكةوتين هةرَيم، لةطةَل وةبةرهَينان لة هةرَيم، طؤر انكاييةكا
ثَيشـــكةوتين بـــازار ي هـــةرَيم و دميوكراســـيةتي هـــةرَيم، هةماهـــةن  نييـــة لةطـــةَل روانطـــةي كـــارطَيري و  
بـةر َيوةبردني موئةسةسـةكاني دةزطاكـاني هـةرَيم، ضـونكة ئَيمـة زيـاتر بـةرةو شـَيوازَيك لـة كـارطَيري و لــة            

، هـةر دةزطايـةك جؤرَيـك لـة     بر ياردان و دابةش كردني دةسـةاَل  دةر ؤيـن، كـة المةركةزيـة  دروسـت بَيـت      
سةربةخؤيي خؤي دةست بكةوَيت، ئاليةتي بـؤ دابنرَيـت، كـة بر يـار لةسـةر ئـةرز لـة مسـتةواي جـَي بـةجَي           
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كردندا بدرَيت، ئةو ثرؤذة ياساية، كة لة رؤذي يةكةمـةوة كـاري لةسـةر كـراوة، لـة رؤذي يةكةمـةوة هـةوَل        
لـة  ( 12)ة خـؤي ثَيويسـ  بـة طؤر انـة، ياسـاي ذمـارة       ، كـ (12)دراوة هةماهةن  بَيت لةطـةَل ياسـاي ذمـارة    

ماوةي ساَلي رابـردوودا، بؤمـان دةركـةوتووة كـة لـة زؤر اليةنـةوة رَيطـرة لـة رةوتـي طؤر انكـاري و ضاكسـازي            
بةرةو ثَيشةوة، لة ساَلي رابردوودا لة ضـةندين تـةوةرةوة، وةك بـةر َيزتان ئاطـادارن طؤر انكـاري بنـةر ةتي لـة        

ندني بااَل ئةجنامدراوة، لة ئايندةي نزيك زياترين دةبَيت، لة ثرةنسيثةوة، لة عَيراقـي كـؤن   سيستةمي خوَي
ئَيمة وا دةترازَي،، لـة ثرةنسـيثةوة لـة شـَيوازي هةيكـةلي هـةرةمي ئيـدارة كردنـي زانكؤيـةكاني هـةرَيم وا           

ت كـراوة، بةشـَيوازَيك   دةترازَي،، زانكؤيـةكاني عَيراقـي، كـة كالسـيكي ئةوانـةي هةرَيميشـيان لةسـةر دروسـ        
ئيدارة دةكرَين، كة زؤر مةركةزييانةية، زؤر بة وردةكاريية، زؤر بة تةدةخولة، ئةو ثرؤذة ياسايةي ئـةمر ؤ،  
ئةو ثرؤذة ياسايةي خوَيندني ئةهلي لةسةر هةمان شَيوازو بنةماي كالسيكي كـؤني عَيـراق دروسـت كـراوة،     

دروست بـووة، ئَيسـتا لةطـةَل بـةر َيزان      2222ي ساَلي (12)لةسةر هةمان بنةماو ضوارضَيوةي ياساي ذمارة 
ثَيويسـ  بـة   ( 12)ئةنداماني ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـااَل كـؤك، لةسـةر ئـةوةي كـة ياسـاي ذمـارة           

طؤر انكــاري بنــةر ةتي هةيــة، لــة ئايندةيــةكي نزيكــدا، لــة مــةوداي دوو مــان ، تــا ســَي مــان ، دةبَيــت ثــرؤذة 
ة داوايان كردووة، لة ئَيمةوة بؤيان بَيت، ئَيمةش خةريكي دار شتين ئةوة دةب،، لـةو دوو،  ياسايةك لة ئَيمةو

ــارة        ــاي ذم ــة ياس ــةي ك ــةو دةقيق ــاتوو، ل ــةي داه ــَي مانط ــتنةبةري و    ( 12)س ــة خس ــت، ب ــتكاري دةكرَي دةس
ةدا ئةطـةر  راستةوخؤيي دةبَيت ئةو ثرؤذة ياساية، ئةطةر ئيقرارين بكرَيت، دةبَيـت دةسـت تَيـوةطرين، لَيـر    

ياسايةك ئَيمة ئيقرار بكـةين، كـة تةمـةني تـةنها سـَي، ضـوار مـان  بَيـت، بـؤ خؤمشـان بـاش نييـة، ضـونكة              
دةبَيت ئَيمة ياسايةك دابر َيـذين تةمـةني ثـةجنا سـاَل بَيـت، سـةد سـاَل تةمـةني بَيـت، جـا بؤيـة تـا ئيشـمان              

رةوتـي ريفـؤرم بةشـَيوازَيك دةر وا ، زانكـؤ      نةبَيتة دوو ئين، ئَيمة حةز دةكةين بة بريتان بَينينةوة، كـةوا 
حكوميةكان بة هةمان شَيوة مامةَلةيان لةطـةَل دةكرَيـت لـة ئاينـدةدا، وةك زانكـؤ ئةهليـةكان، جياوازييـةك        
نابَيت لة هةرَيمدا لة بةيين زانكؤي حكومي و زانكؤي ئةهلي، هةردووكيان بةهةمان شَيواز تـةقيم دةكـرَين   

ت و ئيعتيماديان دةدرَيَ ، ئةمة لة ئايندة، جا بؤية دةكرَيت هةردوو زانكؤي حكـومي  و مؤَلةتيان ثَي دةدرَي
ــكةوتين       ــةو ثَيش ــرين، روانط ــةبر بط ــك س ــة تؤزَي ــان بكرَيتــةوة، ئةطــةر ئَيم ــادا جَيطاي ــةك ياس ــة ي و ئــةهلي ل

كـةين، ئـةو   رووداوةكان و باسـي ريفـؤرمي ئاينـدةتان لةطـةَل بـةر َيزان ليذنـةي ثـةروةردة بةوردةكارييـةوة ب        
وةختة ئةطةر ويستتان ثرؤذة ياساكةي ئَيستا بةرةو ثَيشةوة بضَيت، با لة هةمان ضوارضَيوة دابَيت، كـة ئـةو   

دةسـتكاري دةكـةين، ثَيويسـت نـةكا  دةسـتكاري ئـةوة بكـةين، يـان هـةردووكي          ( 12)وةختةي ياساي ذمارة 
ئَيمـة زؤر بـة سـن  فراوانيـةوة ثَيشـوازي لـَي       تَيكةَل بكةينةوة، ئَيـوةش لـة ئـةمر ؤدا هـةر بر يارَيـك دةدةن،      

دةكةين و تةعاونتان لةطةَل دةكةين و ثشتطرييتان دةكةين، ضونكة وةك طومت لة روحن ئـةوة بـؤ خزمـةتي    
 .بةرذةوةندي طش  هةموو اليةكة، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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جـةنابي وةزيـر رةئـي خـؤي روون كـردةوة،       سوثاس، بةر َيزان، ئَيستا وازيح بوو، تكايـة ئَيسـتا بـؤ دةنطدانـة،    
بةاَلم من ئَيستاش بةردةوامم لةسةر ئةوةي موناقةشة كردن لةسةري لة سوودي ثةرلةمانة، ضـونكة ئةطـةر   

دةرضوو، ثاشان ئةوجا دةتوانيت هةمواري بكةيتةوة، ئَيستا هةرَيمي ( 12)نةواقص هةبَيت لة ياساي ذمارة 
طـةَل ئـةوة ئَيسـتا ئيحـتريامم بـؤ رةئـي هـةموو ئـةو خوشـك و برايانـةي           كوردستان ثَيويس  بـةو ياسـاية لة  

قسـةيان كــرد، ئيحــتريامم بــؤ رةئــي جــةنابي وةزيــرو ليذنــةكان، دةخيةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطــةَل ئةوةيــة  
دةنــ ، زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســ  بــةرز  ( 64)تــةئجيل و دواخبرَيــت دةســ  بــةرز بكاتــةوة؟  

سوثاس، بةزؤرينةي دةن  تـةئجيل كـرا، تـا ئيعالنـي جةلسـة دةكـةين، ئـةمر ؤ بـؤ بةرنامـةي          بكاتةوة؟ زؤر 
 .داهاتوو لة رؤذي ثَينج شةممة، ببوورن ضوارشةممة، خوا ئاطادارتان بَيت

 
                                                                                                                                                                              

 
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                    ةرؤكي ثةرلةماني   جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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 ( 41)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0141\40\4رَيكةوتي  ةممةضوارش

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (17)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 4/40/0141 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَين ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةماني  1/12/2212رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
بــةر َيز فرســت أمحــد عبــداهلل  , جَيطــري ســةرؤك و ارســالن بــايز امساعيــل .دي بــةر َيز بــة ســةرؤكايةتعَيــراق 

 .ي خؤي بةست( 2212)ساَلي , سَييةمخولي  ي(17)دانيشتين ذمارة , ثةرلةمانسكرتَيري 
 :بةرنامةي كار

ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 22)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
خـولي   ي(17)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 

بةم شَيوةية  دا 1/12/2212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  
 :بَيت
ــةريَ    - 1 ــي ه ــةني ئاسايش ــاي ئةجنوم ــرؤذة ياس ــةمي ث ــةوةي يةك ــي  خوَيندن ــاي ئاسايش ــتان و دةزط مي كوردس

 .هةرَيمي كوردستان
 .ـ خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي داينطة لة هةرَيمي كوردستان2
 .ـ خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي بيمةي تةندروس  لة هةرَيمي كوردستان3
ي سـاَلي  (2)رة ذمـارة  ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي هةمواركردني ياساي بةكرَيداني خانووبـة 4

 .1272ي ساَلي (27)ي ياساي هةمواركردني جَيبةجَي كردني ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة 2222
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثـرؤذةي خشـتةي بودجـةي تـةواوكاري ثةرةثَيـداني ثارَيزطاكـاني هـةرَيم بـؤ         5

 .2212ساَلي
 .هَيشتين لةشفرؤشيـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي نة6
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي وانةبَيذي مامؤستايان لة قؤناغةكاني بنـةر ةتي لـة هـةرَيمي    7

 .كوردستان
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياسـاي ثشـتطريي دارايـي حـز  و قـةوارة سياسـيةكان لـة هـةرَيمي         2

 .كوردستان
 .نياري ياساي بووذاندنةوةي ثَيشخستين كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستانـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيش2

ــارة    12 ــتاني ذم ــاي كاروبــاري شارس ــنياري ياس ــؤكردني ثَيش ــتنةر وو وطفتوط ــ خس ــاَلي ( 65)ـ ــة س ي 1272ل
 . هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان



 212 

 .مي كوردستانـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ثَيشينةي هاوسةرطريي لة هةرَي11
 . ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةرَيمي كوردستان12
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ضاككردني مووضـةي هَيزةكـاني ئاسـاين و ثَيشـمةرطة لـة      13

 .هةرَيمي كوردستان
ردنــي خــانووة بــَي تؤمارةكــان لــة هــةرَيمي  ـــ خســتنةر وو وطفتوطــؤكردني ثَيشــنياري ياســاي بــةخاوةن ك 14

 .كوردستان
ـ خسـتنةر وو وطفتوطـؤكردني ثَيشـنياري ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـااَلي هةَلبذاردنـةكان لـة هـةرَيمي           15

 .كوردستان
 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــتان،   ــةلي كوردس ــةناوي ط ــولي    ب ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين دانيش
 :، بةرنامةي كار(1/12/2212)، رؤذي دانيش  (17)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيش  

ي هـــةمواركراوي ســـاَلي (1)ر ةوي نـــاوخؤي ذمـــارة َيـــلـــة ث( 22)ي مـــاددة (1)بـــةثَيي حوكمـــةكاني بر طـــة 
ــت (1222) ــةماني كوردس ــاري      -ان ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي ضــوار شــةممة (11)ي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــا  (17)دانيشــتين ذمــارة 
 :دا بةو شَيوةية بَيت(1/12/2212)رَيككةوتي 

ردستان و دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي ئةجنومةني ئاسايشي هةرَيمي كو -1
 .كوردستان

 .ـ خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي داينطة لة هةرَيمي كوردستان2
 .ـ خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي بيمةي تةندروس  لة هةرَيمي كوردستان3
ي سـاَلي  (2)رة ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثر ؤذة ياساي هةمواركردني ياساي بةكرَيداني خانووبـةرة ذمـا  4

 .1272ي ساَلي (27)ي ياساي هةمواركردني جَيبةجَي كردني ياساي بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة 2222
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثـرؤذةي خشـتةي بودجـةي تـةواوكاري ثةرةثَيـداني ثارَيزطاكـاني هـةرَيم بـؤ         5

 .2212ساَلي
 . لةشفرؤشيـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي نةهَيشتين6
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي وانةبَيذي مامؤستايان لة قؤناغةكاني بنـةر ةتي لـة هـةرَيمي    7

 .كوردستان
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياسـاي ثشـتطريي دارايـي حـز  و قـةوارة سياسـيةكان لـة هـةرَيمي         2

 .كوردستان
 .ياساي بووذاندنةوةي ثَيشخستين كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستانـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري 2
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ــارة    12 ــتاني ذم ــاي كاروبــاري شارس ــنياري ياس ــؤكردني ثَيش ــتنةر وو وطفتوط ــ خس ــاَلي ( 65)ـ ــة س ي 1272ل
 . هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان

 .دستانـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ثَيشينةي هاوسةرطريي لة هةرَيمي كور11
 . ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةرَيمي كوردستان12
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ضاككردني مووضـةي هَيزةكـاني ئاسـاين و ثَيشـمةرطة لـة      13

 .هةرَيمي كوردستان
انووة بــَي تؤمارةكــان لــة هــةرَيمي ـــ خســتنةر وو وطفتوطــؤكردني ثَيشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــ 14

 .كوردستان
ـ خسـتنةر وو وطفتوطـؤكردني ثَيشـنياري ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـااَلي هةَلبذاردنـةكان لـة هـةرَيمي           15

 .كوردستان
خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذة ياســاي ئةجنومــةني / ئَيســتاش خــاَل بــة خــاَلي بةرنامــةي كــار، خــاَلي يةكــةم 

 .ن و دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستانئاسايشي هةرَيمي كوردستا
ئَيستا ليذنةي ياسايي با بفةرموون بؤ شوَيين خؤيان، بؤ ئةوةي ثرؤذة ياساكةمان بؤ خبوَيننةوة، فةرموو بؤ 

 .خوَيندنةوةي ثرؤذةكة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

لة دوو بر طة ثَيك هاتووة، خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي ئةجنومـةني ئاسايشـي هـةرَيمي    خاَلي يةكةم، 
كوردستان و دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردسـتان، كـة لةاليـةن حكومةتـةوة ثَيشـكةش كـراوة، بةنووسـراوي        

و كـوردي   ، ئَيستا لةاليةن ئةنداماني ليذنةي ياسايي بة زمـاني عـةرةبي  25/11/2212لة ( 2237)ذمارة 
 .دةخوَيندرَيتةوة، فةرموون

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ئةو ثرؤذة ياساية لة ثَينج ماددة ثَيك دَيت

 عَيراق –ثرؤذة ياساي ئةجنومةني ئاسايشي هةرَيمي كوردستان 
 :ماددةي يةكةم

 :بةريان روونكراوةتةوةمةبةست لة زاراوةكاني خوارةوة بةو شَيوةيةي لة بةرام
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم -1
 .عَيراق –سةرؤكي هةرَيمي كوردستان : سةرؤكي هةرَيم -2
 .عَيراق –ئةجنومةني ئاسايشي هةرَيمي كوردستان : ئةجنومةن -3
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 .عَيراق –راوَيذكاري ئةجنومةني ئاسايشي هةرَيمي كوردستان : راوَيذكار -4
 .عَيراق لة هةر ةشةي دةرةكي و ناوةكي –ثاراستين هةرَيمي كوردستان : مئاسايشي هةرَي -5

 :ماددةي دووةم
 :ئةجنومةني ئاسايشي هةرَيمي كوردستان ثَيكدَيت لة: يةكةم

 .دةزطاي ئاسايشي هةرَيم -1
 .بةر َيوةبةرايةتي طش  هةواَلطري سةربازيي -2
 .ئاذانسي ثاراس  و زانياري -3

رَيي رَيكخس  و ثالنداناني سياسةتَيكي يةكخراوةيي تةناهييةوة هةماهةنطي لـةنَيوان  ئةجنومةن لة : دووةم
 .سةرجةم دةزطا ثةيوةنديدارةكان ساز دةكا  و ثةيوةست دةبَيت بة سةرؤكي هةرَيمةوة

 :ماددةي سَييةم
 :ئامانج لةم ياساية بريتيية لة بنياتنان و دار شتين بنضينةكاني ئاسايشي هةرَيم لة رَيطاي

 .داب، كردني ئاساين و سةقامطريي لة هةرَيم -1
 .ثاراستين بنضينةو ثرنسيثة دةستووري و ياساييةكاني هةرَيم -2
 .كؤكردنةوةو شيكردنةوةي زانياري و هةَلسةنطاندني هةر هةر ةشةيةك لةسةر ئاسايشي هةرَيم -3
 .ةتي فيدراَلطؤر ينةوةي زانياري لةنَيوان دةزطاي تايبةيةند لة هةرَيم و حكوم -4
ئـاَلوطؤر ي تؤمــةتبارو تاوانبــاران و رادةســتكردني دؤزةكانيــان لـة نَيــوان دةزطــا تةناهييــةكاني فيــدراَلي و    -5

 .دياري دةكرَيت( نظام)هةرَيم بةطوَيرةي ميكانيزمَيك كةبة ثةير ةو 
 .ثاراستين ئاسايشي ئابووري هةرَيم بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان -6
ثاراستين ئاسايشي هةرَيم لة بواري تاواني سـةخت، تـاواني رَيكخـراو، مـاددةي هؤشـبةر، سـاختةكاري لـة         -7

 .دراودا، طةندةَلي كارطَير يي و دارايي، شتنةوةي ثارة بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم
 .ثاراستين سيستمي زانياري هةرَيم -2
 .كارثَيكراوةكاني هةرَيمنةهَيشتين تريؤريزم بةطوَيرةي ياسا  -2

 .نةهَيشتين سيخوري بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم -12
 .ثاراستين ئاسايشي طةياندن -11
 .ثاراستين ئاسايشي فر ؤكةخانةكان و دةروازة سنوورييةكاني هةرَيم -12
 .ةكاتي ثَيويستيداهةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةندارةكان بؤ ثاراستين ئاسايشي كةساني فةرمي ل -13
بةدواداضووني كاروبارري ثةنابةرو ئاوارةو ئةو بيانيانةي لة هةرَيم نيشتةجَين بة هةماهةنطي لةطةَل  -14

 .اليةنة ثةيوةنديدارةكان
 .ثاراستين ئاسايشي خؤراكي و تةندروس  لةهةرَيمدا بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكان -15
 .وزةو دةزطا ذيارييةكانثاراستين ئاسايشي  -16
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هةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةنـدارةكان بـؤ ثاراسـتين ئاسايشـي رَيكخـراوة نَيودةوَلةتيـةكان و نَيـردة         -17
 .ديبلؤماسيةكان و كؤنسَلطةرييةكان لة هةرَيم

ــةواَلطري و    -12 ــمةرطةو كؤكردنــةوةي زانيارييــةكاني ه ــاو ثَيكهاتــةكاني ثَيش ــي بارةط ــي ئاسايش  دابــ، كردن
 .مةيداني و سترياتيجي و هةَلسةنطاندنيان

 :ماددةي ضوارةم
ئةجنومـــةن راوَيـــذكارَيكي هةيـــة، كـــة لةاليـــةن ســـةرؤكي هةرَيمـــةوة بةثلـــةي وةزيـــر دادةمـــةزرَيت و،    -1

سةرثةرش  و بةر َيوةبردن و هةماهةنطي نَيوان دةزطاكاني سةر بة ئةجنومةنةكة ئةجنام دةدا  و، هـةروةها  
 .كي دةبَيت، بؤ هاوكاري و راثةر اندني كارةكاني، بةثَيي ئةو دةسةاَلتانةي ثَيي دةدرَيتراوَيذكار جَيطرَي

بةرثرسي دةزطاكاني ماددةي دووةمي ئةم ياساية ئةندامن لة ئةجنومةنةكةدا، سةرؤكي هةرَيم دةتوانَيت  -2
 .يان بانطهَيشت بكا  كةس، يان دةزطاي تر، بةطوَيرةي ثَيداويستيةكاني تةناهي بؤ ئةجنومةن زياد بكا ،

 .داب، كردني بودجةيةك لة بودجةي طش  هةرَيم بؤ ئةجنومةني ئاسايشي هةرَيم -3
 :ماددةي ثَينجةم

 .ئةجنومةن رَي و شوَين و رَيساكاني رةفتاري تةناهيي، مةشقي ثسثؤري بؤ كاديرةكاني دادةر َيذَيت -1
ي ئةم ياسايةدا ناويـان هـاتووة بـة ثـةير ةوَيك، يـان      كارو ثةيكةربةندي ئةو دةزطايانةي لة ماددةي دووةم -2

 .ياسايةك، بةطوَيرةي ثةيوةندي دةزطاكة بة اليةنة ثةيوةنديدارةكانةوة رَيك دةخرَيت
ئةرك و ماط و ديسثليين ئةفسةرو كارمةنداني، كة لة ماددةي دووةمي ئةم ياسايةدا ناويـان هـاتووة، بـة     -3

 .ياسايةكي تايبة  رَيك دةخرَين
داوا لة بةر َيزتان دةكةين، كةوا ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنة ثةيوةندارةكان َيز سةرؤكي ثةرلةمان، بةر 

 .بكرَين، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ةين، ئةم ثرؤذة ياسـاية ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي نـاوخؤ و سـةرجةم ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـ          
 .فةرموون بؤ بر طةي دووةم

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ياساي دةزطاي ئاسايشي هـةرَيمي كوردسـتان لـة دوازدة مـاددة     / بةشي دووةمي خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كار
 .ثَيكهاتووة، بةزماني عةرةبي ثَيشكةشتان دةكةم

 :طري سةرؤكي ثةرلةمانجَي/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .نوقتةي نيزامية؟ فةرموو
 (:بالل)بةر َيز امحد سليمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من ثَيشرت وامزاني ئةم ثرؤذة ياساية كـة يةكـةم جـار خوَيندرايـةوة، ئـةم ثـرؤذة ياسـايةي ثَيشـرت كـة ئَيمـة           
ةية لةبةردةسـتمة، وامزانـي هـةر هـةمان     ، ئةمة ثـرؤذة ياسـاك  22/4/2212ثَيشكةمشان كردووة لة تارخيي 

ثرؤذةيـــة، بـــةس ديـــارة دةركـــةو  دواي خوَيندنـــةوةي ئـــةم ثـــرؤذة ياســـاية نييـــة، لةكاتَيكـــدا ئَيمـــة لـــة   
ضةند رؤذَيك ثَين ئَيستا  25/11ثرؤذة ياساكةمان ثَيشكةش كردووة، ئةم ثرؤذة ياساية لة  22/4/2212

ةي ئَيمة بؤي نـةكراوة، تكايـة ئةطـةر روون كردنةوةيـةكمان     ثَيشكةش كراوة، خوَيندنةوةي بؤ دةكرَيت، ئةو
 .بدةنَي، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .ليذنةي ياسايي
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان    دامةزراندني دةزطاي ئاساين، يـان هـةر دةزطايـةكي تـر، ئـةوة ئيشـي ذمـار       

نييــة، ئــةوة كــاري حكومةتــة، حكومــة  ثرؤذةكــةي نــاردووة، لةبــةر ئــةوة ناكرَيــت داخيلــي بةرنامــةي كــار  
بكرَيــت، ثرؤذةيــةك كــة ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلــةمان ثَيشــكةش دةكــةن، ضــونكة حكومــة  خــؤي   

دةوَلةتـة، ضـؤن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني       دةزانَيت ئيحتياجي بـة ض دةزطايـةك هةيـة؟ ئـةوة دامودةزطـاي     
ثةرلةمان دةتوانن دةزطايةكي وا بةرزو بااَل دروست بكـةن لـة هـةرَيمي كوردسـتان، لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي        
ئةنداماني ثةرلةمان، حكومة  ئاطاي لَي نيية، ناكرَيت و نابَيت بةو شـَيوةية تـةعامول بكرَيـت، لـة نيزامـي      

ا قةبول ناكا ، تةبعةن ثرؤذةكاني حكومةتين ئةولةويةتي هةية، يةكـةم جـار   داخيلي ثةرلةمانين ش  و
ثرؤذةي حكومة  دةخوَيندرَيتةوةو دةخرَيتة بةرنامةي كارو طفتوطؤي لةسةر دةكرَيـت، ئينجـا ثرؤذةكـاني    

 .تر، ئةطةر هاتو لةناحيةي دةستووري و ياسايي مةجالي هةبوو طفتوطؤي لةسةر دةكرَيت، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.ز دبةر َي

 .سكرتَيري ثةرلةمان موداخةلةيةكي هةية، با بفةرموَيت
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةطوَيرةي نيزامي داخيلي مةوزوعةكـة ئةطـةر ئَيمـة رابكَيشـَيتة نيقـاش، مـةفروزة بـاس نةكـةين، خـارجي          
 .لة دةستةي سةرؤكايةتي باس بكرَيت، ئةوة يةك جةلسة دةتوانن

بةنيسبة  ئةو ثرؤذةيـةي بـراي بـةر َيزم باسـي كـرد، دروسـت كردنـي وةزارةتَيكـي تـازة، يـان بـةناوي            / دوو
 .وةزارةتَيكي تازة دروست دةكا / وةزارةتي ناوخؤ و ئاسايشي ناوخؤ، ئةو ثرؤذةية، ئةوةلةن

بَيتةطؤر ين، لةبةر ئةوة دواكةو ، ضونكة مةوزوعةكـة عيالقـةي   الزمة قانوني مةجليسي وةزيرانين / دوو
 .لةطةَل ئةو مةوزوعةي ئَيستا نيية
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هي ئَيستا دةزطايةكان مةوجودن، بةس دوور نيية قانونيان نةبَيت، يان قانونةكةيان كـةموكورتي تيـا بَيـت،    
 .بؤ تةواو كردني ئةو كةموكورتيانة، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ اعيلارسالن بايز امس.بةر َيز د

 .يةك كةسي تر وةردةطرين، فةرموو كاك عدنان
 

 :حممد عثمانبةر َيز عدنان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةطوَيرةي ثةير ةوي ناوخؤ، دة ئةندام ثةرلةمان بؤي هةية هةموو ثرؤذة ياسايةك ثَيشـكةش بـة ثةرلـةمان    

مان، تا ئَيستا دةست نيشان نةكراوة، كة ئةنـدامي ثةرلـةمان بـؤي    بكا ، لة ثةير ةوي ناوخؤ، لة عوريف ثةرلة
نةبَيت ثرؤذة ياسايةك لةسةر مةسـةلةي ئاسـاين، يـان ثـرؤذة ياسـايةك لةسـةر مةسـةلةي عةسـكةري، يـان          
لةسـةر هــةر مةسـةلةيةكي تــر بكـا ، كــة ئةنـدامي ثةرلــةمان دةتوانَيـت هــةموو ثـرؤذة ياســايةك، كـة هــةر        

ت ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكا ، من ثَيمواية قسةي ليذنةي ياسايي كـةم كردنـةوةي   بنةمايةكي ياسايي هةبَي
 .دةسةاَلتةكان و مافةكاني ئةنداماني ثةرلةمانة، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

اَلم ئَيسـتا داخيلـي   ئةو قسةي جةنابت راستة، دة ئةندام ثةرلةمان دةتـوانن ثـرؤذة ياسـا تةقـديم بكـةن، بـة      
بةرنامةي كاري ئَيمة نيية، بؤ ئايندة، لة سةرؤكايةتي موناقةشـةي دةكـةين، يـان دوايـي كـة هاتينـة سـةري        

 .قسةي لةسةر دةكةين، فةرموو خاَلي دووةم بةردةوام بن لةسةري
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةندامة بةر َيزةكان
ياساي دةزطاي ئاسايشي هـةرَيمي كوردسـتان لـة دوازدة مـاددة     / خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كاربةشي دووةمي 

 .ثَيكهاتووة، بةزماني عةرةبي ثَيشكةشتان دةكةم
 العراق –مشروع قانون جهاز آسايش اقليم كوردستان 

 التعاري : املادة االوىل
 :القانونيقصد باملصطلحات االتية املعاني املبينة ازانها الغراض هذا 

 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم -1
 .العراق –رئيس اقليم كوردستان : رئيس االقليم -2
 .العراق –رئاسة اللس الوزران اقليم كوردستان : رئاسة الوزران -3
 .العراق –جهاز آسايش اقليم كوردستان : اجلهاز -4
 قالعرا -رئيس جهاز آسايش اقليم كوردستان : رئيس اجلهاز -5
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 .العراق –نائب رئيس جهاز آسايش اقليم كوردستان : نائب رئيس اجلهاز -6
 املهام واالهداف: املادة الثانية

 :خيتص اجلهاز باالمن الداخلي لالقليم، وعلى وجه اطصوص رايلي
 .هاية احلريات العامة واطاصة ومبادان الدميقرالية وحقوق االنسان: اواًل

  االقلـيم، والشخصـيات واملؤسسـات    ( الربملـان، احلكومـة، القضـان   )سـتورية والقانونيـة   أمـن املؤسسـات الد  : ثانيًا
 .وغريها

 (.اجلمعيات والنقابات ومنظمات اعتمع املدني)واملهين ( االحزاب)أمن العمل السياسي : ثالثًا
 .بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة( الغذان، الطاقة)أمن االقتصاد الولين : رابعًا

 .أمن املطارات واملنافذ احلدودية: ًاخامس
العـراق بكافـة مكوناتـه القوميـة والدينيـة واملذهبيـة وقيمـه         –االمن الثقا  وترا  شـعب كوردسـتان   : سادسًا

 .االصلية
 .ةع املعلومات عن التهديدات الداخلية املوجهة لألمن الولين   االقليم وتقييمها ومواجهتها: سابعا
 (.نقاط السيطرة اطارجية للمحافظات داخل االقليم)ت أمن املواصال: ثامنًا
 .أمن اماكن العبادة واملواقع الدينية: تاسعًا

 .أمن املنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة: عاشرًا
مـواد املخـدرات، تزويـر العمـالت،     هاية أمن االقليم   الال اجلرائم اططرة، اجلـرائم املنظمـة،   : حادا عشر

 .الفساد االدارا واملالي، غسيل االموال، وذلك وفق احكام القوانني النافذة   االقليم
 .هاية أمن االثار واملواقع التارخيية: ثاني عشر

متابعــة قضــايا الالجــئني واملهــاجرين واملقــيمني االجانــب   االقلــيم بالتنســيق مــع اجلهــات ذات  : ثالــا عشــر
 .عالقةال

تبادل املتهمني واعرمني، واحالة قضاياهم فيما بني االجهـزة االمنيـة االحتاديـة واالقليميـة وفـق      : رابع عشر
 .االلية اليت حتددها القوانني

هاية االمن الغذائي والصحي   االقليم من االمراض املعدية اططرية بالتنسيق مع اجلهات ذات : خامس عشر
 .العالقة

 :ثةاملادة الثال
العـراق جهـاز خـاص حلمايـة االمـن الـداخلي   االقلـيم ويتمتـع بالشخصـية           –جهاز آسايش اقليم كوردسـتان  

 .املعنوية واالستقالل املالي و االدارا وله ميزانية خاصة
 رئاسة اجلهاز: املادة الرابعة

 .يرتب  اجلهاز برئاسة وزران االقليم: اواًل
 :رئيس اجلهاز: ثانيًا
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االعلــى للجهــاز ويتمتــع بالصــالحيات االداريــة واملاليــة والقانونيــة الالزمــة الدارة اجلهــاز وهــو  يعتــرب الــرئيس 
 .بدرجة وزير ويعني من قبل رئاسة اللس الوزران

 :نائب رئيس اجلهاز: ثالثًا
ينوب عن رئيس اجلهاز فيما يفوض اليـه مـن صـالحيات، وهـو بدرجـة وكيـل وزارة ويعـني مـن قبـل رئاسـة           

 .اللس الوزران
 .يتوىل نائب الرئيس مهام الرئيس   حالة غيابه: رابعًا

 اللس اجلهاز: املادة اطامسة
يتأل  اعلس من رئيس ونائب للرئيس واملدران العامون واا عضو اخر ذو اختصاص يضاف من قبـل اللـس   

 .اجلهاز
 تشكيالت اجلهاز: املادة السادسة

 :يتكون اجلهاز من املديريات العامة االتية
 .املديرية العامة للديوان -1
 .املديريات العامة لآلسايش -2
 .املديرية العامة لألمن السياسي -3
 .املديرية العامة ملكافحة املخدرات -4
 .املديرية العامة ألمن املطارات واملنافذ احلدودية -5
شــهادة  يرأســه ضــاب  ال تقــل رتبتــه عــن رتبــة عميــد وان يكــون حاصــاًل علــى  : معهــد تطــوير اآلســايش -6

 .بكالوريوس
 مهام اللس اجلهاز: املادة السابعة

 .يعقد اعلس اجتماعات دورية وعند االقتضان اجتماعات استثنائية -1
 .االشراف على سري االعمال واختاذ القرارات الالزمة بهذا الصدد -2
 .اعداد ميزانية اجلهاز -3
 .ة واالقسام والشعب املرتبطة باجلهازاقرار اا استحدا  او الغان او تعديل للمديريات العام -4

 شؤون اجلهاز: املادة الثامنة
يتم تعيني املدران العامون   اجلهاز من قبل رئاسة اللس الوزران وفق القوانني النافذة مع مراعـاة اطـربة    -1

 .واالختصاص وسنوات اطدمة والنزاهة وان ال تقل رتبتهم عن رتبة عميد
اجلهــاز مــن قبــل رئيســه بتوصــية مــن اللــس اجلهــاز ويراعــى   االختيــار اطــربة   يــتم تعــيني املــدران    -2

 .واالختصاص وسنوات اطدمة والنزاهة وان التقل رتبهم عن رتبة مقدم
 .يعد اللس اجلهاز نظامًا خاصًا للخدمة والتقاعد والواجبات والعقوبات واملكافانات -3
 .ل جلنة خاصة تشكل هلذا الغرض من قبل رئاسة الوزرانختضع حسابات اجلهاز للتدقيق والرقابة من قب -4
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تطبيق ةيع القوانني اليت تسرا على قوى االمن الـداخلي وعلـى ضـباط ومنتسـيب جهـاز آسـايش اقلـيم         -5
 .اعالا( 3)كوردستان، ريثما يصدر قانون خاص باجلهاز كما جان بالفقرة 

 :املادة التاسعة
 .مة لتنفيذ احكام هذا القانون والنظام الداخلي اطاص باجلهازلرئيس اجلهاز اصدار التعليمات الالز

 :املادة العاشرة
 .اليعمل باا نص يتعارض مع احكام هذا القانون

 :املادة احلادية عشرة
 .على اللس الوزران تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة الثانية عشرة
 (.وقائع كوردستان)مسية ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريل نشرا   اجلريدة الر

 االسباب املوجبة
انسجامًا مع التوجهات الدميقرالية واملؤسسـات الـيت يـؤمن بهـا الشـعب الكوردسـتاني واسـتجابة لكـل تطلعـات          
موالين االقليم   التمتع باالمن واالستقرار واحلريات والرخان، وتنظيمًا لواجبـات وصـالحيات واختصاصـات    

  اقليم كوردستان ويرسان دعائم نظام أمن ولين فعال ومـنظم ومنسـق مواكـب    وتشكيالت االجهزة االمنية 
للتحديات االمنية الداخلية واطارجية وفقًا للمبادان الدسـتورية والقانونيـة والدميقراليـة ومواثيـق حقـوق      

 .االنسان العاملية اليت تؤمن بها حكومة اقليم كوردستان، مت تشريع هذا القانون
تكايــة ئــةو ثرؤذةيــة ئاراســتةي ليذنــة تايبةيةنــدةكان و ئةندامــة بــةر َيزةكان   .ثةرلــةمان بــةر َيز ســةرؤكي
 .بكرَيت، سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

لةبةر ئةوةي ئةم ثـرؤذة ياسـايةش بـةس بـة زمـاني عـةرةبي هـاتووة، بؤيـة تـةحويلي دةكـةين بـؤ ليذنـةي             
 .اوخؤ و سةرجةم ئةندامةكان، فةرموو بؤ خاَلي ترياسايي و ليذنةي ن

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي داينطة لة هةرَيمي كوردستان/ بر طةي دووةم

ةوة، كـة  ئةم ثرؤذةيـةش بـةزماني عـةرةبي ثَيشـكةش كـراوة لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلةمانـ          
 :واذووي لةسةر كردووة، ئةو ئةندامة بةر َيزانةي كة واذوويان كردووة، ئةمانةن

 .سؤزان شها  نوري -1
 (.نورةديين)عمر محد ام، خدر -2
 .صديق مصطفىعبدالسالم  -3
 .شَيروان ناصح حةيدةري -4
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 .عمر عبدالرمحن علي -5
 .سةروةر عبدالرمحن.د -6
 .حممد شارةزووري -7
 .حمي الدينشلَير  -2
 .رؤذان عبدالقادر دزةيي.د -2

 .طةشة دارا جالل -12
 مشروع قانون دور احلضانة   االقليم

 (:1)املادة 
تقوم دور احلضانة بقبول االلفال ممن تتـوفر فـيهم الشـروط املنصـوص عليهـا   هـذا القـانون وتعمـل علـى          

بيعيـًا وسـليمًا، كمـا تقـوم بتقـويم اجتاهـات       تهيئة الظروف واالجوان املناسـبة لتنشـأتهم يكفـل منـوهم منـوًا ل     
سلوكهم وتنظيم عاداتهم وذلك عن لريق تطبيق الربامج الرتبويـة واالجتماعيـة احلديثـة   الـاالت العـالج      

 .والرتويح والثقافة
 (:2)املادة 

 :تتوىل وزارة العدل والشؤون االجتماعية املهام التالية
 .ظات االقليمفتح وادارة دور احلضانة   احاف/ اواًل

 .فتح وادارة دور احلضانة اطاصة بااللفال اللقطان وااليتام والفال السجنان/ ثانيًا
منح االجازة لفتح دور احلضانة للمؤسسات الرمسية وشـبهة الرمسيـة والنقابـات واملنظمـات واجلمعيـات      / ثالثًا

ود دار احلضــانة فيهــا لبقــًا واالفــراد وايــة جهــة اخــرى تقتضــي لبيعــة عملــها او رتــروف العــاملني فيهــا وجــ
 .للشروط املنصوص عليها   هذا القانون وصالحية منح االجازة مناط بالوزير او من خيوله

مـن هـذا املـادة،    ( اواًل وثانيـًا وثالثـاً  )االشراف املباشر على ةيع دور احلضانة الوارد ذكرها   الفقرات / رابعًا
 .را يضمن تطبيق احكام هذا القانون

من هذا املادة بتعليمات ( االوىل والثالثة)حتديد اجور القبول   دور احلضانة املشار اليها   الفقرتني / خامسًا
 .تصدر من قبل الوزير

 :سادسًا
 .مائتان ومخسون ال  دينار( 252222)استيفان رسم منح االجازة لفتح دار احلضانة االهلية مقدارا  -أ

ر احلضانة للمؤسسـات  شـبه الرمسيـة والنقابـات واملنظمـات واجلمعيـات       استيفان رسم منح االجازة لفتح دا -ب
 .مائة ال  دينار( 122222)مقدارا 

 (:3)املادة 
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تشكل بقرار من مدير عام الرعاية والتنمية االجتماعية   مركز كـل احافظـة جلنـة او اكثـر برئاسـة ممثـل       
مــن وزارتــي الرتبيــة والصــحة   عــن الــدائرة ومــن ذوا االختصــاص وعضــوية ممثــل ذات اختصــاص عــن كــل  

 :واظافظة، وتتوىل املهام التالية
 .وضع القواعد واالسس واطط  لدور احلضانة ضمن االلر اطاصة رهام اجلهات ذات العالقة -أ

 .دراسة للبات منح االجازة لفتح وادارة دور احلضانة وتقديم التوصيات بشأنها -ب
علـى دور احلضـانة وتقـديم سـري العمـل فيهـا وتقـديم التوصـيات          االشراف الرتبـوا والصـحي واالجتمـاعي    -ج

 .واالقرتاحات لرفع مستواها عن لريق التفتيش الفين
 .قبول االلفال اللقطان وااليتام والفال السجنان   احلضانات اطاصة بهم -د

 (:4)املادة 
 :شروط منح االجازة

 :صحية وتضم املرافق التاليةوجود بناية تتوفر فيها ةيع الشروط الفنية وال: اواًل
غرف النوم ختصص كل منها عموعة من االلفال تتناسب وتسلسل اعمارهم من سن الرضاعة وحتى نهاية  -أ

السنة الرابعة، على ان تتوفر فيهـا االضـانة الكافيـة، التهويـة، التدفئـة، التربيـد، املـان احلـار، كـذلك املفروشـات           
 .واالسرة املالئمة العمار االلفال

قاعات لعب االلفال تتوفر فيها نفس الشروط اطاصـة بغـرف النـوم مـن الناحيـة الصـحية وحتتـوا علـى          -ب
 .الموعة من االدوات وااللعاب اطاصة بااللفال تتناسب مع اعمارهم

 .قاعة للطعام تكون مزودة باالثا  واالدوات الضرورية را يتناسب مع عدد االلفال واعمارهم -ج
ًا العداد الطعام ومزودًا باجهزة التخزين والتربيد، اضـافة اىل االدوات اطاصـة بتعقـيم قنـاني     مطبخًا مالئم -د

 .احلليب
 .مرافق صحية ومالئمة لعدد واعمار الفال الدار -هـ
وجود غرفة او مكان او حيز مناسب للتمريض تتوفر فيهـا الشـروط الصـحية وحتتـوا علـى دوالب الهـز        -و

 .رواد االسعافات االولية
 .غرفة خاصة باالدارة والباحا االجتماعي -ز
 .مكانًا مناسبًا لالستعالمات عند مدخل البناية الستقبال االلفال واهاليهم -ح

 :ثانيًا
قـدر االمكـان ينبغـي تـأمني املراقبـة للمحافظـة علـى        ( احوريـة )  حالة تأمني وسائ  لنقل االلفال مالئمـة  

 .سالمة االلفال
 :ثالثًا
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فتح الدار للحضانة ما مل حيصل ذوا العالقة او اجلهات املعنية على االجازة الصحية مـن وزارة   ال انح اجازة
الصحة روجب شروط صحية تضعها الوزارة املذكورة، وتتضمن حتديـدًا لعـدد االلفـال الـذين تسـتوعبهم دار      

 .احلضانة
 (:5)املادة 

ية عن دور احلضانة العائدة للنقابات واملنظمات تسحب االجازة من قبل مدير عام الرعاية والتنمية االجتماع
واالفراد عند ،الفة صاحبها االحكام الواردة   هذا القانون او التعليمات الصادرة روجبه بعد انـذارا ملـرتني   

من هذا القانون ولصاحب الدار االعرتاض على ( الثالثة)وبنان على توصية من اللجنة املنصوص عليها   املادة 
( 52222)لسحب لدى وزير العمل والشؤون االجتماعية خـالل مـدة سـبعة ايـام بعـد دفـع رسـم قـدرا         قرار ا

 .مخسون ال  دينار ويكون قرار الوزير قطعيًا
 (:6)املادة 

 :يتأل  مالك دار احلضانة من
هـد  يشرتط ان تكون حاصلة على شهادة جامعية اوليـة، ذات اختصـاص او خـريج احـد املعا    : مديرة الدار: اواًل

ويكون هلا خربة كافية   هذا اعال وتتوىل قبـول االلفـال واالشـراف واملراقبـة علـى تنفيـذ الـربامج وتوجيـه         
العاملني   الدار واالشراف على تنظـيم السـجالت واالضـابري الشخصـية لاللفـال واجـران املقـابالت مـع اوليـان          

 .ثة اشهرامورهم ووضع التقارير دوريًا عن سري العمل   الدار كل ثال
يشرتط ان تكون حاصـلة علـى شـهادة جامعيـة اوليـة   علـم االجتمـاع او الرتبيـة         : الباحثة االجتماعية: ثانيًا

وعلم النفس او فرع رياض االلفال، وتتوىل مهمـة البحـا االجتمـاعي واالشـراف علـى الطـالب بالتنسـيق مـع         
طبيق املناهج اليوميـة، وتقـوم بدراسـة حالـة     املعلمات املرشدات وتوجيهه وتوعية املربيات ومساعدتهن على ت

كل لفل واعداد تقرير دورا عنه كل ثالثة اشهر على ان حتفظ نسخة منـه   اضـبارته الشخصـية وترسـل     
 .نسخة اخرى اىل ذويه لاللالع عليها

عاهـد او  يشرتط ان تكون من خرجيات احد معاهد املعلمات او معهد الفنون التطبيقية او احد م: املعلمة: ثالثًا
 – 3)دور املعلمات فرع رياض االلفال، وتتوىل االشراف على الموعة من االلفال الذين ترتاوح اعمارهم بني 

لفاًل، كمـا تتـوىل تطبيـق املنـاهج اليوميـة واالهتمـام       ( 25)واليزيد عن ( 22)سنوات اليقل عددهم عن ( 4
 .دةبااللفال صحيًا وتربويًا وتنمي فيهم العادات اطلقية احلمي

يشــرتط ان تكــون مــن خرجيــات الدراســة االعداديــة   االقــل علــى ان جتتــاز احــدى الــدورات  : املرشــدة: رابعــًا
اشـهر وجيـرا تعيينهـا   حالـة عـدم وجـود العـدد        ( 6 – 3)التأهيلية بعد تعيينها واليت تـرتاوح مـدتها بـني    

 .من هذا املادة( ثالثًا)ار اليها   الفقرة الكا  من املعلمات   الدار حسب احلاجة وتتوىل مهام املعلمة املش
يشــرتط ان تكــون مـن خرجيــات الدراســة املتوســطة   االقـل علــى ان جتتــاز احــدى الــدورات   : املربيــة: خامسـاً 

اشهر وتتوىل العناية بااللفال الذين التتجاوز ( 6 – 3)التأهيلية هلذا العمل بتعيينها واليت ترتاوح مدتها بني 
 :وات وتكون نسبتهم   الدار كاالتياعمارهم ثال  سن
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 .شهرًا( 12 – 1)الفال ترتاوح اعمارهم بني ( 6)مربية واحدة لكل 
 .شهرًا( 24 – 12)الفال ترتاوح اعمارهم بني ( 6)مربية واحدة لكل 
 .شهرًا( 36 – 24)الفال ترتاوح اعمارهم بني ( 7)مربية واحدة لكل 

صـلة علـى الـدبلوم   التغذيـة او الصـحة او اعداديـة التمـريض،        يشـرتط ان تكـون حا  : مشـرفة تغذيـة  : سادسًا
ويكون هلا خربة   هذا اعال، وتتـوىل االشـراف علـى اعمـال الطـبل واعـداد الوجبـات الغذائيـة لاللفـال علـى           

 .اختالف مستويات اعمارهم وحسب النسب الواردة   جداول التغذية املعدة هلذا الغرض
تكون من خرجيات احدى مدارس التمريض التابعـة لـوزارة الصـحة، وتتـوىل مهمـة       يشرتط ان: املمرضة: سابعًا

 .االشراف الصحي على االلفال   الدار
املراقبـة، الطاهيـة، الغسـالة، املعينـة، الفـالح، السـائق،       : تضم دار احلضانة عددًا من العمال وهم كل مـن : ثامنًا

 .احلارس
ى النسان باستثنان السائق والفـالح، فيجـوز ان تكـون مـن الرجـال او      يقتصر التعيني   دور احلضانة عل: تاسعًا

 .النسان ويكون احلارس من الرجال فق 
 (:7)املادة 

ال  دينار وانح كل مـن املرشـدة   )    ( انح املربية   دور احلضانة ،صصات خاصة شهرية مقدارها : اواًل
 .ال  دينار(  )    والعاملة   دور احلضانة ،صصات شهرية مقدارها 

 .انح العامالت واملربيات والطباخات   دور احلضانة وجبة غذان الانًا: ثانيًا
 (:2)املادة 

 :شروط قبول االلفال
 (.بني سن الرضاعة وحتى نهاية السن الرابعة)تقبل دور احلضانة االلفال الذين ترتاوح اعمارهم : اواًل

 .لسارية املعدية ومطعمًا باللقاحات املقررة من قبل وزارة الصحةان يكون الطفل ساملًا من االمراض ا: ثانيًا
 :ثالثًا

يشرتط   الطفل الذا يقبل   دار احلضانة اطاصة بااللفال اللقطان وااليتام وااللفال السـجنان ان اليكـون    -أ
 .له معيل قادر على اعالته شرعًا وال مال يتعيش منه

 .من العمر اىل رياض االلفال واملراكز االجتماعية املدنية ينقل االلفال عند اكماهلم الرابعة -ب
جيوز قطع عالقة الطفل من دور احلضانة هذا بطلب حتريرا يقدم من اوليان امورهم او ذويهم روافقـة   -ج

 .وزير العمل والشؤون االجتماعية او من خيوله
 (:2)املادة 

ومـات املتعلقـة بصـحة وشخصـية وسـلوك الطفـل       تنظم الدار اضبارة خاصة لكل لفل حتتـوا علـى كافـة املعل   
ومنــوا اجلســدا والفكــرا، علــى ان تتــوىل مــديرة دار احلضــانة رفــع تقــارير منتظمــة بــذلك اىل اجلهــات ذات   

 .العالقة
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 (:12)املادة 
التنسيق مع وزارة الصحة لتنسيب لبيب الفال او لبيب صحة عامة يشرف على النواحي الصحية املطلوبـة  

 .ة االلفال   الداروالنظافة وتغذي
 (:11)املادة 

ختصص لاللفال   دور احلضانة احلكومية االرزاق واللوازم الضرورية ويتم جتهيزهم بها وفقًا للجـداول  : اواًل
 .اطاصة

 .تلزم دور احلضانة االهلية بتخصيص االرزاق املناسبة اللفال الدار وفقًا للجداول  اطاصة: ثانيًا
املوافقة على صرف اغذية  خاصة لاللفال من غري االرزاق املدرجة   جـدول االرزاق بنـان   ملديرة الدار : ثالثًا

 .على توصية حتريرية من الطبيب
لوزير العمل والشؤون االجتماعية تعـديل اجلـداول اطاصـة روجـب التعليمـات تصـدر وفقـًا ملقتضـيات         : رابعًا

 .احلاجة
 (:12)املادة 

 :ن تراعي فيها مصلحة الطفل وحاجة اوليان امور الطفلبنان على توصيات اللجنة وعلى ا
يتم حتديد اوقات ساعات عمـل الـدار الرمسيـة   دور احلضـانة احلكوميـة بتعليمـات تصـدر مـن الـوزير          : اواًل

 .املختص
اما   دور احلضانة االهلية فيتم حتديد تلك االوقات واملواعيد حسب مقتضيات ورتروف اجلهة التابعـة  : ثانيًا

 .الدار واوليان امور الطفل ورصادقة اللجنة املختصة هلا
 (:13)املادة 

 .الجيوز تغيري اسم دار احلضانة او نقل مبنى الدار اال روافقة وزير العمل والشؤون االجتماعية: اواًل
 .نونالجيوز التنازل عن دار احلضانة او نقل ملكيته للغري اال برتخيص جديد وفقًا الحكام هذا القا: ثانيًا

 (:14)املادة 
 .سادسًا ايرادًا نهائيًا للخزينة( 2)تسجل رسوم منح االجازة املنصوص عليها   املادة : اواًل

 :تقسم مبالغ اجور القبول   دور احلضانة احلكومية على النحو االتي: ثانيًا
 .لتطوير احلضانة% 42نسبة  -أ

 .حوافز للعاملني   الدور% 42نسبة  -ب
 .تسجل ايرادًا للخزينة% 22نسبة  -ج

 (:15)املادة 
تعفى ةع التجهيزات ومستلزمات دور احلضانة املستوردة من ةيع الرسوم احلكومية، على ان تعود منفعتها 

 .لاللفال وان ال تستغل املتاجرة بها
 (:16)املادة 
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 .يطبق هذا القانون على كافة دور احلضانة: اواًل
حاليًا تكيي  وضعها وفقـًا الحكـام هـذا النظـام خـالل مـدة اربعـة اشـهر مـن           على دور احلضانة القائمة: ثانيًا

 .تاريل نفاذا
 (:17)املادة 

 .لوزير العمل والشؤون االجتماعية اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
 (:12)املادة 

 .وكافة تعديالته 1277لسنة  42يلغى نظام دور احلضانة  رقم 
 (:12)املادة 

 .اليعمل باا نص يتعارض مع احكام هذا القانون
 (:22)املادة 

 .ينفذ هذا القانون من تاريل نشرا   وقائع كوردستان
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .كاك شَيرزاد نوقتةي نيزامت هةبوو؟ فةرموو
 :شريف عبداحلافظ بةر َيز شَيرزاد

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
من لة ئةوةلةوة ويستم ئةو قسةية بكـةم، ضـونكة بةر اسـ  زؤر تـاخريي كـرد، مـن ثَيموايـة لـة ثةرلـةماني          
ئَيمة موتةبةع واية بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذة ياسا، ليذنةي ياسـايي بـةس ئةوةنـدة دةَلَيـت ئةوةنـدة ئةنـدامي       

ئــةوةي ئاراســتةي ليذنــةكاني بكــةن، بــؤ  ياســايي ئــةم ثرؤذةيــان تةقــديم كــردووةو، ئــيرت دةدرَيتــة ئَيــوة بــؤ
خوَيندنةوةي ئَيمة هيضمان لةال نيية، بةر اس  سةرجني ئةندامان راناكَيشـَيت، باشـرتين منوونـةش جـةنابي     

 .خؤ  بة مَيزةكةتدا كَيشا ، بؤ ئةوةي سةرجني بدةيت، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

شَيوة دةبَيت، ليذنةي ياسايي خؤيان موخةوةل دةكةن بةو شـَيوةية بيخوَيننـةوة، فـةرموو     خؤي بة هةردوو
 .كاك عةوني

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .داوا لة بةر َيزتان دةكةم ئةو ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنة ثةيوةنديدارةكاني ثةرلةمان بكةن، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردةو ليذنةي كؤمةاَليةتي و سـةرجةم ئةندامـة   
ــايي       ــارةي ياس ــونكة ئــةوة لةاليــةن ذم ــؤ حكومــة ، ض ــرين ب ــت وَينةيــةكين بنَي بــةر َيزةكان دةكــةين، دةبَي

 .شكةش كراوة، فةرموون بؤ خاَلي ترئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَي
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ثرؤذةي ياساي تةئميين صحي كةاليةن ذمارةي ياسايي ئةندامان ثَيشكةش كراوة
 
 
 

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 (العراق  -تان التأمني الصحي االلزامي   اقليم كوردس)ثرؤذة ياساي /  

بة زمـاني عـةرةبي ثَيشـكةش كـراوة، لـة دة مـاددة ثَيـك دَيـت، بـةر َيزان ئَيمـة ئةنـداماني ثةرلـةمان كـة لـة               
ئامـادة  ( العـراق   -التأمني الصـحي االلزامـي   اقلـيم كوردسـتان     )خوارةوة واذوومان كردووة، ثرؤذةي ياساي 

ــت    ــاري دانيش ــةي ك ــة بةرنام ــةين خبرَيت ــردووة، داوا دةك ــاوةن   ك ــةوا خ ــةي ك ــةو بةر َيزان ــةمان، ئ نةكاني ثةرل
 :ثرؤذةكةن، يان ثرؤذةكةيان ثَيشكةش كردووة

 .ثةريهان قوبالي حممد.د -1
 .محة كريم رؤوفزانا .د -2
 .ثةميان عبدالكريم عبدالقادر -3
 .كوَيستان حممد عبداهلل -4
 .نةرميان عبداهلل قادر -5
 .عبدالرمحن حس، ابابكر -6
 .ةال نوريعبداهلل م -7
 .شةومن حممد غريب -2
 .ناسك تؤفيق عبدالكريم -2

 .جعفر رسول علي.د -12
 .طةشة دارا جالل -11
 .سؤزان شها  نوري -12
 .سةردار رشيد حممد -13
 .ثَيشةوا تؤفيق مغديد -14
 .سعيد ذكرىامينة  -15
 .امري طوطة يوسف -16
 .عبداهلل مام علي -17
 .عبدالقادر بازرطان -12
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 .ن عبدالرحيم عبداهللظيا -12
 .حممد شارةزووري -22
 .جالل علي عبداهلل -21
 .حممد دلَير حممود -22
 .شَيردل حتس، حممد -23
 .سامل تؤما كاكؤ -24
 .حممد عثمانعدنان  -25
 .امساعيل سعيد حممد -26
 .رفيق صابر قادر.د -27
 .دانا سعيد صؤيف.د -22
 .امحد ابراهيم علي.د -22
 .مصطفى نةسرين نال -32
 .هاور از شَيخ امحد -31
 .ذيان عمر شريف -32
 .مسرية عبداهلل امساعيل -33
 .ئةظ، عمر امحد -34
 .ئاراس حس، حممود.د -35
 .شاهؤ سعيد فتح اهلل.د -36
 .ثةيام امحد محد -37
 .زكية صاحل عبداخلالق -32
 .بةيان امحد حسن -32
 .حسن رضاسةرطوَل  -42
 .صباح حممد جنيب.د -41
 .محة سعيد محة علي -42
 .مصطفىهاذة سليمان  -43
 .كاردؤ حممد ثريداود -44

 العراق –اقليم كوردستان 
 
 

 العراق –مشروع قانون التأمني الصحي االلزامي   اقليم كوردستان 
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 :املادة االوىل
 :تكون للكلمات والعبارات االتية املعاني املبينة ازائها

 .العراق –دستان وزير الصحة   اقليم كور: الوزير
 .كل شخص له دخل مادا ال يكفيه: املوالن الغري املقتدر

 .كل شخص عهدت اليه ورتيفة داخل مالك احلكومة وخاضع الحكام قانون التقاعد: املورت 
 .العراق –كل شخص مقيم   اقليم كوردستان : املوالن
 .ادارة التأمني الصحي االلزامي   الوزارة: االدارة

 .الشخص العامل   الدائرة ويتقاضى اجرًا يوميًا: يالعامل اليوم
 .صندوق التأمني الصحي االلزامي: الصندوق

 .العراق –نقابة البان كوردستان : النقابة
 .اا مستشفى تابع لوزارة الصحة: املستشفى

 .اا مستشفى تابع للقطاع اطاص: املستشفى اطاص
 .اا مركز او عيادة صحية تابعة للوزارة: املركز

 .البطاقة اليت حيصل عليها املوالن للتمتع صدمات التأمني الصحي: بطاقة التأمني الصحي
 .جلنة التأمني الصحي التابعة للوزارة: اللجنة

اطدمة الطبية وتشمل الفحص السريرا واملختربا والشعائي واملعاجلة الفيزيائية واجلراحة والـوالدة  : املعاجلة
 .املعاجلة واالدوية وغريها من احتياجات

 .احلالة اليت تستدعي االدخال الفورا للمريض الا مستشفى سوان كان عامًا او خاصًا او خرييًا: احلالة الطارئة
 .اا بدل او اجر يستوفى من املريض مقابل حصوله على املعاجلة الطبية: اجور املعاجلة

 :املادة الثانية
ويودع فيه ميزانية مسـتقلة   بدايـة كـل سـنة ماليـة       (صندوق التأمني)ينشأ   الوزارة صندوق يسمى بـ -1

 .ويكون حتت اشراف الوزارة
يهدف الصندوق اىل تقديم املعاجلة للفئات الواردة ذكرهم وفق احكام هـذا القـانون والا شـخص غـري وارد      -2

 .ذكرهم، ويكون مشمواًل بنان على قرار مسبب من الوزير
 :موارد الصندوق -3

 .اليت ختصص من املوازنة املالية العامة حلكومة اقليم كوردستان املوارد املالية -أ
 .اقتطاعات بدل االشرتاك اليت ستقرر نسبتها روجب تعليمات صادرة من الوزارة بعد املشاورة مع النقابة -ب
 .اجور العالج   املستشفيات واملراكز الصحية ومن ضمنها أمثان االدوية -ج
 .نح للصندوقالتربعات واهلبات اليت ا -د

 .اا ايراد مينح للصندوق روافقة الوزارة -هـ
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 .استقطاعات من الشركات التجارية بنسبة معينة تقرر من قبل اللس الوزران -و
 :املادة الثالثة

 :يشمل احكام هذا القانون الفئات االتية
 :يكون االشرتاك   الصندوق الزاميًا للفئات املذكورة ادناا: اواًل
 .ربملاناعضان ال -1
 .الوزران -2
 .اعضان منتسيب السلطة القضائية -3
 .اصحاب الدرجات اطاصة واملورتفني العامني ذو الدخل العالي -4

 :يكون االشرتاك   الصندوق اختياريًا للفئات االتية: ثانيًا
 .املوالنون العموميون ذو الراتب اظدودة وحيدد ذلك بنظام -1
 .يئات االهلية اطاصة ومنظمات اعتمع املدنيالعاملون   املؤسسات واهل -2
 .اظالون على التقاعد من املورتفني -3
الذا يتقاضى اجرًا يوميًا او اجرًا بشكل دورا او غري العامل والفئات الـدنيا  ( الغري مورت )العامل اليومي  -4

 .رانذو الدخل اظدود او معدومي الدخل، وحيدد اصنافهم بنظام صادر من اللس الوز
 :املادة الرابعة

 :يشمل املنتفعون من صندوق التأمني االلزامي
 .االفراد املنتفعون ببدل االشرتاك املدفوع من قبل الشخص -1

 .زوجة املنتفع -أ
 .الزوج املنتفع -ب
 .االوالد دون سن الثامنة عشرة للمنتفع -ج
 .وفق تأييد رمسي االوالد الذين هم   اجلامعات واملدارس داخل االقليم والعراق -ت
 .والدا املشرتك -د

 .كلما زاد عدد املنتفعني   بطاقة تأمني واحدة زادت الرسوم املستحصلة من التأمني بنسبة معينة -هـ
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اطامسة

 .شخصية للموالنتتوىل وزارة الصحة اصدار بطاقة تأمني صحي مرفقة بالصورة ال -1
 .يقسم املنتفعون من الصندوق ةيع املشمولني باحكام هذا القانون -2
اذا توفى املنتفع املشرتك فعلى املنتفعني من بطاقة التأمني الصحي اعـادة البطاقـة وابـالغ اجلهـات املعنيـة       -3

 .لي عنهالكي تكون البطاقة سارية املفعول لالفراد الراغبني باالستمرار بالتأمني او التخ
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 :املادة السادسة
 :ال تستو  اجور املعاجلة وأمثان االدوية   اا من احلاالت التالية

 .اذا كان املريض مصابًا ررض سار يستوجب العزل الصحي -1
 .اذا كان املريض احجوز عليه صحيًا -2
او تسـمم ةـاعي او   اذا ات املعاجلة نتيجة حواد  ناةة عن كـوار  لبيعيـة او اوبئـة المـراض سـارية       -3

 .حواد  ةاعية مل يتسبب بها لرف مباشر
 .املصابني باالمراض النفسية والعقلية املزمنة -4
 .املصابني بعدوى فريوس العوز املناعي املكتسب ايدز -5
 .املصابني باالمراض السرلانية ومضاعفاتها -6
 .الكش  املبكر عن سرلان الثدا -7
 .منةاملصابني بامراض الدم املز -2

 .مرض الناعور -أ
 .الثاالسيميا -ب
 .فقر الدم املنجلي -ج
 .فقر الدم النسيجي -د

 .العوز املناعي الوراثي -ت
 (.غاما)نقص العامل الوراثي  -هـ
 .املصابني بالتل  الكيسي -و

 :املادة السابعة
 :تقدم الوزارة من خالل املستشفيات واملراكز الصحية التابعة اطدمات االتية الانًا

 .االمصال واملطاعيم بقصد الوقاية واملعاجلة من االمراض السارية -1
 .خدمات رعاية االمومة والطفولة -2
 .خدمات الصحة املدرسية -3
 .اا حالة يقرها الوزير للحفارت على الصحة العامة -4

 :املادة الثامنة
 :ال يشمل التأمني الصحي خدمات العالج االتية

 .اذا استدعتها اصابة عرضية جسيمةاجلراحة التجملية اال  -1
 .الفحوصات الدورية الشاملة اليت جترا من دون وصفة لبية -2
 .معاجلة االمراض التناسلية اليت تنتقل باالتصال اجلنسي -3
 .اختبارات تصحيح النظر والسمع والوسائل البصرية والسمعية املساعدة مامل تكن بأمر الطبيب املعاجل -4
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 .وبة بدون وصفة لبيةاالدوية املكت -5
 :املادة التاسعة

اذا مل يتوافر العالج   املستشفيات واملراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، فتتم معاجلته داخل االقلـيم     -1
املستشــفيات واملراكــز غــري التابعــة للــوزارة روافقــة مســبقة مــن الــوزير او مــن يفــوض اليــه هــذا الصــالحية  

 .احلالة دفع تكالي  العالج اىل املراكز واملستشفيات االهليةويتحمل الصندوق   هذا 
اذا مل يتــوافر االجــران التشخيصــي الــالزم   املستشــفيات واملراكــز التابعــة للــوزارة فيحــول اىل املستشــفيات   -2

 .واملراكز االهلية املتعاقدة معها وزارة الصحة
ارة فيتم توفريا للمـريض وفقـًا للتعليمـات الـيت يصـدرها      اذا مل يتوافر   املستشفيات واملراكز التابعة للوز -3

 .الوزير هلذا الغاية
 :املادة العاشرة

اذا ادخل املريض اىل مستشـفى اهليـة تابعـة للـوزارة واملشـمولة بالتـأمني الصـحي فعلـى ذوا املـريض تبليـغ            -أ
 .اىل املستشفىساعة من ادخال املريض ( 42)اجلهة اليت حيددها الوزير هلذا الغاية خالل مدة 

اذا مت وفقًا الحكام والتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة رقتضاا اعتماد حالة املـريض حالـة لارئـة     -ب
 .فيتحمل الصندوق تكالي  العالج بنسبة تقررها وزارة الصحة

 :املادة احلادية عشرة
 .تعليمات صادرة من الوزارةعلى الوزارة تشكيل جلنة تسمى بلجنة التأمني الصحي حيدد اعضان اللجنة ب

 :ختتص اللجنة باالمور االتية
 .بوضع السياسة العامة لغرض تطبيق قانون التأمني الصحي   االقليم بعد التشاور مع الوزارة -1
 .اقرار املوازنة العامة للصندوق -2
لجنـة بعـد التشـاور    وضع االسس للحوافز واملخصصات لاللبان والكوادر الطبية او اا فئة اخـرى حتـددها ال   -3

 .مع اجلهات املعنية
تنفيذ التعليمات املتعلقة بالتصني  الطيب لاللبان والصـيادلة واملمرضـني وةيـع املهـن الطبيـة املسـاعدة        -4

 .من حيا تصني  العمل   املستشفيات التابعة للوزارة واملستشفيات اطاصة
 .شفيات واملراكز الصحيةوضع االسس لغرض تطبيق نظام التمويل الذاتي   املست -5
 .اصدار بطاقة التأمني الصحي وجتديدها واصدار بدل الفاقد منها -6
 .قبول اهلبات والتربعات شريطة ان تكون للمعاجلة الطبية وروافقة من الوزارة -7
 .النظر   اا موضوع يتعلق رهام اللجنة -2
 .النظر   ادخال امراض اخرى تشملها التأمني -2

 :ثانية عشرةاملادة ال
 .حيدد تشكيلة اهليئة ومهامها بنظام
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 :املادة الثالثة عشرة
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون

 :املادة الرابعة عشرة
 (.وقائع كوردستان)يطبق هذا القانون خالل ستة اشهر من تاريل نشرا   اجلريدة الرمسية 

 
 االسباب املوجبة

من الدستور العراقي وبغية اتع كـل مـوالن   اقلـيم كوردسـتان مـن احلصـول       ( 31و  32)ملادة ااشيًا مع ا
على افضل اطدمات الصحية وضمان تأمينه الصحي او عند تعرضه الزمة صحية او يتلقى العالج الـالزم مـن   

ن كافة وبغية تطوير  دون تعرضه الزمة مالية والرفع من املستوى االقتصادا والعلمي للكوادر الصحية وااللبا
 .البنية التحتية للمستشفيات واملراكز الصحية   اقليم كوردستان

 .بةرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس، تكاية ئةو ثرؤذةية رووبةر ووي ليذنة تايبةيةندةكان و ئةندامة بةر َيزةكان بكرَيتةوة

 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

رؤذة ياساي بيمةي تةندروس  لة هةرَيمي كوردستان ئاراستةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي تةندروسـ  و     ث
ليذنةي دارايي و ليذنةي كؤمةاَليةتي و سـةرجةم ئةندامـة بـةر َيزةكان دةكـةين، وَينةيـةكين بـؤ حكومـة         

 .دةنَيرين، فةرموون بؤ خاَلَيكي تر
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
خســتنةر وو و طفتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي هــةموار كردنــي ياســاي    / بر طــةي ضــوارةم لــة بةرنامــةي كــار 

ياساي هةموار كردني جَي بةجَي كردني ياساي بةكرَيداني  2222ي ساَلي (2)بةكرَيداني خانووبةرة ذمارة 
 .1272ي ساَلي (27)خانووبةرة ذمارة 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ مساعيلارسالن بايز ا.بةر َيز د

 .ليذنةي دارايي بفةرموون بؤ ئَيرة، فةرموون بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذةكة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئــةم ثرؤذةيــة لةاليــةن حكومةتــةوة ثَيشــكةش كــراوة، ئَيمــة لةطــةَل ليذنــةي دارايــي و ئــابووري راثــؤرتَيكي  

امــادة كــردووة، ثشــتطريي لــة ثرؤذةكــة دةكــةين، بــةاَلم تَيبــيين ئــةوةمان هةيــة لــة ثرؤذةكــة     هاوبــةمشان ئ
حكومة  داواي ساَلَيكي كردووة بؤ جَي بةجَي كردني ياساكة، بةاَلم لةكاتي طفتوطؤ كردنـي هـةردوو ليذنـة،    

اَل بَيـت بـؤ   زؤرينةي ئةنداماني هةردوو ليذنة كؤك بـوون لةسـةر ئـةوةي كـةوا ثرؤذةكـة بـؤ مـاوةي دوو سـ        
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دواخستين جَي بةجَي كردني ياساكة، ئَيستا راثؤرتةكة لةاليةن ليذنةي دارايي و ئابووري بة زماني عةرةبي 
 .دةخوَيندرَيتةوة

 
 
 

 :ئاراس حس، حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل
 تقرير مشرتك/ م

 2712/طةآلر َيزان /12انونية وجلنة املالية واالقتصاد وبصورة مشرتكة بتأريل اجتمعت جلنتنا الشؤون الق
ميالدا لدراسة مشروع قانون التعديل االول لقانون إجيار العقار املرقم  3/11/2212كوردا املصادف ليوم 

الوىل له   املقدم من قبل اللس وزران اقليم كوردستان، واظال اىل جلنتنا بعد القرانة ا 2222لسنة ( 2)
- :، وبعد املناقشة واملداولة توصلت اللجنتان اىل مايلي1/11/2212  ( 2)الربملان السته االعتيادية املرقمة 

 
 .تأييد املشروع  -1
- :اعادة صياغة املشروع بالشكل اآلتي -2

 0141لسنة )    ( مشروع قانون رقم 
  0112سنة ل( 2)قانون التعديل االول لقانون إجيار العقار رقم 

 (: 1)املادة 
- :وتقرأ كاآلتي 2222لسنة ( 2)من القانون رقم ( الثالثة)من املادة ( ثانيًا)تعدل الفقرة 

 15/7/2212اتد عقود اجيار العقار املؤجر لغري اغراض السكن املربمة قبل نفاذ هذا القانون لغاية )
بعد مضي املدة املذكورة ألحكام القانون املدني وختضع  2222لسنة ( 2)اعتبارًا من تأريل نفاذ القانون رقم 

 (.املعدل النافذ   االقليم 1251لسنة ( 42)رقم 
 (:2)املادة 

تسرا احكام هذا القانون على الدعاوى املنظورة امام اظاكم املختصة وفقًا للقانون اعالا واليت مل يصدر فيها 
 .قرار مكتسب الدرجة القطعية

 .لوزران واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى اللس ا(: 3)املادة 
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريل نشرا   اجلريدة الرمسية (: 4)املادة 

 االسباب املوجبة
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بغية منح املستأجر فرتة اخرى ليكون على دراية باالوضاع القانونية اجلديدة للمأجور لتدبري امورا وإعطان 
 .املهلة الكافية لوسائل االعالم لنشر الوعي القانوني   هذا اعال، شرع هذا القانون

راجني التفضل بااللالع وعرض أصل املشروع ورأا اللجنتني بشأنه على الربملان للمناقشة وابدان الرأى 
 .املناسب والتصويت

 
 

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزةكانئةندامة 

 :راثؤرتي ليذنةي هاوبةش بة زماني كوردي ثَيشكةش دةكةين

 عَيراق _سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان / بؤ
 راثؤرتى هاوبةش/ بابة 

ليذنـــــة  كاروبـــــار  ياســـــايى و ليذنـــــة  دارايـــــى وئـــــابوور  بةشـــــَيوةيةكى هاوبـــــةش لـــــة رؤذ           
  زاينـى كؤبوونـةوة، بـؤ لَيكؤَلينـةوة لـة      3/11/2212  كورد  بةرامبةر بة رؤذ  2712/طةاَلرَيزان/12

، كــة 2222  ســاَلى (2)ثــرؤذة  ياســاي هــةموار كردنــى يةكــةمى ياســايى بةكرَيــدانى خانووبــةرة  ذمــارة  
لةاليــةن ئةجنومــةنى وةزيرانــى هــةرَيمى كوردســتانةوة ثَيشــكةش كــراوة، دوا  خوَيندنــةوة  يةكــةمى لــة    

دا بـؤ ليذنةكـةمان هـاتووةو، دوا  وتووَيـذ كردنـى      1/11/2212  رؤذ  (2)ثةرلةمان لة دانيشتنى ذمارة 
 :،هةردوو ليذنةكة طةيشتنة ئامانة  خوارةوة

 . ثشتطرييى ثرؤذةكة دةكرَي -1
 .دار شتنةوة  ثرؤذةكة بةم شَيوةية  خوارةوة بَيت -2

 0141  ساَلى )  (ياسايى ذمارة 
 عَيراق -لة هةرَيمى كوردستان  ياسايى هةمواركردنى يةكةمى ياسايى بةكرَيدانى خانووبةرة

 0112  ساَلى (2)ذمارة 
 :ماددة  يةكةم

دا هةموار دةكرَي و بةم شـَيوةية   2222  سالَي (2)لة ياساي  ذمارة ( سَييةم )لة ماددة  ( دووةم)بر طة  
 :خوارةوة دةخوَيندريتةوة

بـوون، كـة ثـَين جـَي بـةجَي      طرَيبةستى بةكرَيدانى خانووبةرة  بةكرَيدراو جطة لة مةبةستى نيشـتةجَي  )
بةسـرتاوة درَيـذ دةبَيتـةوة لـة رؤذ  جَيبـةجَي كردنـى ياسـا  ذمـارة          15/7/2212كردنى ئةم ياساية تاكو 

ةوةو، دوا  تَيثةر بوونى ماوة  نـاوبراو دةكةوَيتـة ذَيـر حوكمـة كـانى ياسـا  مـةدةنى        (2222)  ساَلى (2)
 (.ا  هةموار كراو لة هةرَيمد1251  ساىَل (42)ذمارة 
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 : ماددة  دووم
حوكمة كانى ئةم ياسـاية ئـةو داوايانـة دةطرنـةوة، كـة لةبـةردةم دادطـا تايبةتيـةكان بـةثَيى ياسـا  سـةرةوة            

 .بينراون و بر يار  يةكالكةرةوةيان لةبارةوة دةرنةضووة
 : ماددة  سَييةم

 .جَي بةجَي بكةن ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمة  كانى ئةم ياساية
 :ماددة  ضوارةم

 .دا جَي بةجَي دةكرَيت(وةقائعى كوردستان)ئةم ياساية لةرؤذ  باَلوكردنةوةي لة رؤذنامة  فةرمى 
 

 (هؤية ثَيويستيةكانى دةرضوواندنى)
  لةثَيناو  ثَيدانى ماوةيةكى تر بة كرَيضي تاكو لـةبارة ياسـايية نوَيكـانى بةكرَيـدراو ئاطـاداربن تـا كاروبـار       

خؤيان رَيك دةخا  و ماوةيةكى تةواو بةهؤيةكانى راطةيانـدن دةدا  بـؤ باَلوكردنـةوة  هؤشـياريى ياسـايى      
 .لةم بوارةدا، بؤية ئةم ياساية دةرضووَيندرا

تكايــة ئةســَلى ثر ؤذةكــةو ر ا  هــةردوو ليذنــة  كاروبــار  ياســايى ودارايــى و كاروبــار  ئــابوور  لةبارةيــةوة 
 .ان، بؤ طفتوطؤ لةسةركردنى و دةر بر ينى ر ا  طوجناو، زؤر سوثاسخبرَيتة بةردةم ثةرلةم

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

ــة  و        ــوان حكوم ــيقي نَي ــي و مونةس ــري داراي ــري وةزي ــي و جَيط ــري داراي ــةكان و وةزي ــةخَيرهاتين ميوان ب
َيندرايـةوة، راثؤرتـةكانين خوَيندرانـةوة، ئَيسـتا     ثةرلةمان دةكـةين، بـةخَير بـَين، ئَيسـتا ئـةو ثرؤذةيـة خو      

بةثَيي ئةو ثرؤذة داوا كراوة ساَلَيك دوا خبرَيت جَي بةجَي كردني، يان تةمديد بكرَيت بةثَيي ئةو قـةرارةي  
تةمديد بكرَيتةوة بؤ ساَلَيكي تر، ض ثةرلةمانتارَيكي بةر َيز دةيةوَيت قسة بكا  لةو بارةيةوة با بفةرمووَيت 

عبـدالرمحن حسـ،،   )خؤي بنووسَيت؟ ئةو ثةرلـةمانتارة بةر َيزانـةي ناوةكانيـان نووسـراوة، رَيـزداران      ناوي 
كاردؤ حممد، كاروان صاحل، نةسرين نال، حممد دلَيـر حممـود، ذيـان عمـر شـريف، زكيـة سـيد صـاحل، محـة          

وين عبدالرمحن، سؤزان سعيد محة علي، شلَير حممد جنيب، شَيردَل حتس،، شوان كابان، تارا ئةسعةدي، ثةر
صـباح حممـد جنيـب،    .زانا رؤوط، برهان رشيد، امساعيل سعيد، كوَيستان حممد، امساعيـل حممـود، د  .شها ، د

 .، كةسي تر هةية ناوي نةنووسرا بَيت؟ فةرموو كاك عبدالرمحن قسة بكة(امحد وةرتَي.د
 :بةر َيز عبدالرمحن حس، ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 وةكو ئَيمة هةموو ئـةزان، لـةوةي ئـةو ثرؤذةيـة دةرضـووة، كَيشـةو مةشـاكيلي زؤر دروسـت بـووة          بةر اس 
ــَي          ــتين ت ــة كوش ــنةوة، ك ــةكرت بض ــذي ي ــة بةط ــة خةَلكةك ــدا لةوانةي ــةم دوايي ــتاندا، ل ــةرَيمي كوردس ــةناو ه ل

 .ةرلةمانئةم ثر ؤذةية كة هاتؤتة ناو ث، لةبةر ئةوة بكةوَيتةوة، يان ش  خراثرتي لَي دةربضَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .بةَلَى، يةك دةقة كاك عةونى فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نوقتة  نيزامية، ئـةوة دةرضـوونة لـة بابةتةكـة، بابةتةكـة تـةنها حكومـة  ثر ؤذةيـةكى تةقـديم كـردووة،           

 .ا ، ئايا لةطةَليتى يان نا؟، زؤر سوثاساو دواخبنونة بؤ ماوةيةكى ديار  كردةيةوَيت  ئةو قا
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيوة ثر ؤذةكة ئامادةية لةبةردةستان، بزان، ئةو ثر ؤذةية باشة يان باش نية؟، موناقةشة  ئةوة بكةن، كَى 

 .تةئيد دةكا ، كَى تةئيد ناكا ؟، دةيةوَيت ساَلَيك تةئجيل بَيت، فةرموو قسةكانت بكة
 :بةر َيز عبدالرمحن حس، ابابكر

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئاخر ئةو ثر ؤذةية لةبةر ضى ثَيكهاتووة، حةدةسَيك بووة، شتَيك ر وويداوة لةناو هةرَيمى كوردستان دةبَيت 

 .ئَيمة بَيينةوة، قسة لةسةر  بكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ة سةبةبَيكة، بؤية ئةو ثر ؤذةية هاتووة بؤتةئجيل كردنىئاخر لةسةر ئةوة هاتووة، ديارة مةشاكلةكة ب
 :بةر َيز عبدالرمحن حس، ابابكر

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين هةروا ثشتطري  ثر ؤذةكة دةكةم كة دوا خبرَيت، بؤماوة  دوو ساَل، نةك ساَلَيك بَيت، بةاَلم لةم مـاوة  

ل بكرَيــت، بضــَيتة جَيبــةجَى كــردن، تــاوةكو ئــةو      دوو ســاَلةية دةبَيــت هــةموار بكرَيــت، يــةعنى تةعــدي     
مةشاكيالنةو، ئةو كَيشانة  لة ناوةوة  هةرَيم هةية، ضارةسـةر بكرَيـت، طـةورةتر نـةبَيت و زيـاتر نـةبَيت،       

 .زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيز كاردؤ فةرموو
 :بةٍرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تيوانى ثر ؤذةكة دةكةم بؤ دواخستنى، بةاَلم دةمةوَ  ئةو ثاساوة بَينمةوة كة بـؤ ثشـتيوانى دةكـةين،    من ثش

وة بة ض شَيوةيةك، خؤ  ئةم ياساية  بةكرَيدانى خانوو بةرة، هةموار كراوة، بةاَلم لة جَيبةجَى كردنى لـة  
َيشـةو طرفتـةكى زؤر  دروسـت كـرد،     ، دةتوامن بَلَيم جَيبةجَى كردنةكة لـة خَيراييـةكى زؤر ديـارة، ك   15/7

لةبةر ئةوة، ئةوة دةَلَيم ضونكة ئةم تاخري كردنانةيان، ئةم دوا خستنةيان، دةبَيتة ماية  نيطةرانى دروست 



 245 

كردن، بؤ جَيطري كردنى ئابوور  و بازار و، هةتا ئارامى كؤمةاَليةتى، بؤية ئةم دواخسـتنة، دواخسـتنَيكة كـة    
من بَلـَيم موسـةكينَيكى كاتيـة، ئـةم نيطةرانيـة بـؤ بـازار  هـةر بـةردةوام دةبَيـت،           دةبَيتة ماية ، يةعنى دةتوا

لةكاتَيكدا ثر ؤذةيـةكى تـر هةيـة، بـؤ هـةموار كردنـى، وة ثاسـاوةكةش ئـةوةبوو، ئةطـةر ياسـايةك جَيبـةجآ            
نـةكرَيت، تـؤ ضـؤن هـةموار  دةكـة ؟، بـةاَلم ئةمـة ثـَين جَيبـةجآ كردنـى نيطةرانيةكـة  زؤر كـردووة و             

اريطةر  لةسـةر بـازار  و بـار  كؤمةاَليـةتى كـرد، لةبـةر ئـةوة ثشـتيوانى دةكـةم، بـةاَلم بـةو مةرجـة  كـة              ك
بـؤ   15/7ثَيويستة هةموار كردنةكة بكرَيت لة ماوةيةكى دياريكراو، ئةمة يةكيان، خاَلَيكى تر، لة مـاووة   

دةرةجـة  يـةكال كـةرةوة  بينيـوة،     ئَيستا، زؤر داوا ضؤتة دادطا و كَيشة  دروست كردووة، هةنـدَيك داواش  
هةقة موناقةشةيةك لةسـةر ئـةوة بكـةين، ناكرَيـت ئةوانـة ببنـة قوربـانى عةدالـة  كـة ياسـايان جَيبـةجآ            
كردووة، وة بؤ ئةوانى ترين ئاسايى بَيت، بؤية لةبةر ئةم مةسةلةية، من ثَيمواية دةبَيـت تـةركيز بكةينـة    

لةوَيوة  15/7وَينةوارةكة  نةطةر َيتةوة ئةسةرة رةجعيةكة  بؤ سةر ئةوة، ئايا ئةم ياساية تةئجيلةكة ، ش
تةئجيل بكرَيت، ضونكة ئةوانة  ياسايان جَيبةجَى كردووة، زةرةرمةند بوون، ناكرَيت بَلَي، ئاسايية، لةبةر 

 .ئةوة  ئَيمة بةرثرسيارين لة دةركردنى ئةم ياساية و جَيبةجَى كردنى و بةم شَيوازة، زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .كوَيستان خان نوقتة  نيزامى، فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ر وون كردنةوةيةكم دةوَيت، ئايا كة ئَيمة قسة دةكةين، هةريةكسةر لةسةر مةشروعةكة هةموو ؟، يـان  

ةكة، ســياغة  بر يــار  حكومــةتى كردؤتــةوة، مــاددة مــاددة قســة دةكــةين، ضــونكة ئــةو ر اثؤرتــة موشــتةرةك
كردوويةتى بة ضوار ماددةو هؤو ثَيداويستيةكانى، ئايا ئَيستا ضؤن قسة دةكةين؟، ماددة ماددة قسة بكةين، 
يــان لةســةر هةرضــوار ماددةكــةو هؤيــةكانى قســة بكــةين بةيــةكجار؟، ئــةوةمان بــؤ ر وون بكةنــةوة، ضــونكة  

 .دةو، لةسةر هؤيةكانى دةرضوونيشى، سوثاسموالحةزة هةية لةسةر يةك دوو ماد
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  ياسايى فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لة اليةن حكومةتةوة ثَيشكةش كرابوو، ئَيمة وةكو ليذنة  ياسايى لةطةَل  تةبيعى ثرؤذةكة بة كةم و كورتى

زيـاد كـرد،    نكـةم و كورتيانـة  كةلـة ثر ؤذةكـةدا هـةبوو ضـاكمان كـردةوة، ماددةيـةكما         ليذنة  دارايى، ئـةو 
بابةتةكة هي  جياواز  نية، واتة ئَيستا ئيمكانة كؤ  ئـةو ماددانـة بـة جـارةكى موناقةشـة  لةسـةر بكـا ،        

موشـةري    ضونكة بابةتى ئةساس ئةوةية، ئايا ئةو قانونة جَيبةجَى كرَيت يان دوا خبرَيت، يـةعنى هـةدةفى  
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لةو نوقتةية  ر ادةوةستَيت، ئةطةر ئةوة يةكال كراوةتـةوة ئيعتياديـة، وةجائزيشـة مـاددة مـاددة موناقةشـة       
 .بكةين، هي  جياواز  نيةو زؤر تةبيعيشة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
م تـةئجيل  خؤ  ر استة هةندَيك ماددة  زياد كراوة لةاليةن ليذنة  قانونيةوة، بةاَلم مةقسةد  ئةساسى، ئة

بكرَيت بؤ ماوة  ساَلَيك، مةقسةدة ئةساسيةكة ، بةاَلم بؤ هةموار كردنى ئةو مادديةو، ئةو ثر ؤذة ياسايية، 
لةو كاتة  كة ئَيمة ثـر ؤذة ياسـامان خسـتة بةرنامـة  كـارو مناقةشـةمان كـرد، دةكـرَ  لـةوة  موناقةشـة            

 .مووضؤنيةتى هةموار كردنةكة  بةسةر دابَيت، كاروان صاحل، فةر
 

 :بةر َيز كاروان صاحل امحد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، كـة بـوار  جَيبـةجَى كردنـى لـةو هةرَيمـةدا ئاسـتةنطة، بؤيـة حكومـة           2من ثَيمواية ثر ؤذة ياسا  ذمارة 
داوا  ئةوة دةكا  كة دوا خبرَيت، ثَيموابَيـت دوا خستنةكةشـى ضارةسـةرَيكى يـةكجارةكى بنـةر ةتى بـؤ ئـةو        

كـا ، بؤيـة بــؤ ئـةوة  بتـوان، لـةو ماوةيــة  كـة ئـةو تةئجيلـة دةكرَيــت يـان ئـةو دواخســتنةية           كَيشـةية نا 
دةكرَيت، ثر ؤذة ياسايةك دةربكرَيت، يان ئةو ياساية هـةموار بكرَيتـةوة، هاوسـةنطيةك لـة نَيـوان كرَيضـى و       

دروسـت كـردووة لـةو    خاوةن موَلك دةربكا ، كة خؤتان دةزانن ئَيستا جؤرَيك لة طرفتـى زؤر  كؤمةاَليـةتى   
هةرَيمةدا، بؤية ثَيمواية سةقفَيكى زةمةنى دابنرَيت، لةوتةئجيلة، لةو دواخستنة، كـة ياسـايةك بـؤ هـةموار     
كردنةوة  ئةو ياساية، بؤ دروست كردنـةوة  ئـةو هاوسـةنطية، خـاَلى دووةميشـيان، تةئيـد  هاوكـارم كـاك         

بر يـار  يـةكال كـةرةوة  لـة دادطاكـان وةرطرتـووة،       تـا ئَيسـتا،    15/7كاردؤ دةكةم، لةوة  كة ئـةوة  كـة لـة    
بةر استى هةق واية بة ثَيى ياسا، ثَيداضوونةوةيةكى بؤ بكرَيت، ضونكة عةدالة  نية لةوة  تؤ ياسايةك لـة  
ضةند هةفتةيةك ثَين ئَيستا خةَلكَيك مافى ثَيشـَيلكراو، يـان مـافى ىَل سـةندراوةتةو، يـان ئـةو هةقـة  كـة         

ــةن   ــى س ــةيبووة، لَي ــا  و        ه ــدَيك بك ــوىل هةن ــر، مش ــةَلكَيكى ت ــؤ خ ــة  ب ــايةك دةردةك ــتاكة ياس دؤتةوة، ئَيس
 .هةندَيكيشى تَيدا بَى بةر  بَيت، ثَيمواية ئةوة ناهةقيةكى طةورةية، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نةسرين خان فةرموو

 :مصطفىبةر َيز نةسرين نال 
 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وانى بريو بؤضـوونةكانى هـةردوو هاوكـارم كـاك كـاروان و كـاك كـاردؤ دةكـةم، بةر اسـتى ئـةم           من ديارة ثشتي
بر يــارة بر يــارَيكى زؤر ســةختة، وة ال  هــةموومشان ئاشــكراو ر وونــة كــة وردة وردة ســةرةتاي كَيشــةكان         

وَلكـةكان،  دةركةوتووة، وة تةئسرياتَيكى زؤر خراثى هةية لةسةر هـةم كرَيضـيةكان، وةلةسـةر هـةم خـاوةن م     
بؤية ثَيويست بةوة دةكا ، ئَيمة بؤ دوو سـاَل تـةئجيلى بكـةين، بـةاَلم لـة مـاوة  ئـةو دووسـاَلة، ثـَى داطـر            
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بكةين لةسةر هةموار كردنَيك كة لة ساحلى هةردوو ال بَيت، هةم كرَ  نشينةكانين ئيسـتيفادة  ىَل بكـةن،   
لـة مةسـةلة  تـةنفيز كردنـى بر يارةكـان، زؤر زوو      وة هةم خاوةن موَلكةكانين ئيستيفادة  ىَل بكةن، ديارة 

كـةس لـة كـرَ  نشـينةكان سـةردانى       152دةستيان كـردووة بـة تـةنفيز  ئـةو قـةرارة، لـة سـلَيمانى ئَيسـتا         
ــانى           ــايى هَين ــؤ كؤت ــة ب ــان ك ــة  دووةمي ــووة، جةلس ــةواو ب ــةميان ت ــة  يةك ــردووة، جةلس ــةيان ك مةحكةم

بردَيـك بكـةين لـةوة  كـة ثَيشـنيارةكةمان وةهابَيـت، هـةم         يـة، بؤيـة ئةطـةر دةسـت و     12/12قةرارةكةية 
تةئجيل بكرَيت بؤ دوو ساَل، وة لةماوة  ئةو دوو ساَلةشدا بتوان، باشرتين هةمواركردن هـةموار  بكـةين،   
بؤ ئةوة  سةرجةميان سوود مةنـدبن لَيـى، ئـةو ثَيشـنيارة  كـة حكومـةتى هـةرَيم ئـةَلَيت بـؤ سـاَلَيك، مـن            

دةكةم لة ماوة  ئةو ساَلةدا ئَيمة نةتوانينن هةموار كردنَيكى وةها دابنَي،، كةلة ماوة  ئةو نازامن تةسةور 
ساَلة بتوان، ئةو هةموار كردنة تةئسري  هةبَيت بؤ هةموو ئةو ض، و توَيذانة  كة هـةم خـاوةن مـوَلكن،    

 .وةهةم كرَيض،، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دلَير فةرموو
 : ر َيز حممد دلَير حممودبة

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين لةطـةَل ئـةوةدام كـة جَيبـةجآ كردنـى ئـةم ياسـاية ر ابطريَيـت بـؤ مـاوة  دوو سـاَل، لـة هـةمان كاتـدا               
ر ِِاطرتنةكةش ئةسبابى خؤ  هةية، خؤ  لة خؤيدا كؤمةَلَيك كَيشـة  كؤمةاَليـةتى بـةدوا  خؤيـدا هَينـا، وة      

ضاالكى بازرطانين، لةهـةمان كاتـدا ناهاوسـةنطى لـة اليـةن خـاوةن موَلـك و كرَيضـيةوة،          بووة هؤ  ر اطرتنى
خؤ  ثَيويستة هةموو ياسايةك بؤ تةنزميى ذيانى كؤمـةَل هاوسـةنطى لـة بـةينى هـةردوو تةرةفـدا دروسـت        

ئـةو داواكاريـة    بكا ، ئةمة خاَلَيك، خاَلى دووةم، بة طوَيرة  ئةو كؤمةَلة داواكارية  كة طةيشتؤتة دادطاكان،
لة اليةن خاوةن موَلكةوة زياتر، كـة ئَيسـتا لةبـةردةمى دادطـان، هةشـيانة كـة دةرةجـة  يـةكاليى كـةرةوة           
وةرطرتؤتةوة، من داوا دةكةم لة ليذنة  ياسايى بةر َيز، شَيوازَيكى وا بدؤزنةوة ئةوانة  كة دةرةجة  يةكال 

ت، لةبةر ئةوة  ئةطةر بة بؤنة  ئـةو ياسـاية نةبوايـة،    كةرةوةشى وةرطرتووة، ئةوانين هةر ر ابوةستَيندرَي
نةبواية، هةَلبةتة لةو كاتةشدا ئةو شتة ر ووي نةئةدا، وة لة 2222ساَلى ( 2)ثشت بةستوو بة ياساي ذمارة 

هـةمان كاتيشــدا مـن وا  بــةباش دةزامن، هــةر لـة ئَيســتاكةوة بر يـار  ئــةوة بــدرَيت كـة هــةموار بكرَيتــةوة،      
مان ثَيمان ضاكة كة هةموار بكرَيتـةوة، شـتَيكين بَيـت كـة لـة بةرذةوةنـد  هـةردوو البَيـت،         وابزامن هةموو

هاوســةنطيةك لــةنَيوان كرَيضــى و خــاوةن موَلــك دروســت بكــا ، وة ببَيتــة هــؤ  طةشــة ثَيــدانى ئــابوور  و   
ةرةو ثَيشـةوة  بازرطانى، كة ئابوور  و بازرطانين بةرةو ثَيشةوة ر ؤيشـ ، هةَلبةتـة ئيقتيلـاد  واَلتـين بـ     

دةر وا ، ثشَيوي و دَل سارد بوونةوة لةال  خةَلك ر وونةداو، بؤ ئةوة  خةَلك زياتر ر وو لة كةرتى بازرطـانى  
و، كةرتى تايبة  بكا ، لةجياتى ئةوة  بَيتة ناو كةرتى طشـتيةوة داوا  تـةع، بـوون بكـا ، وةلـة هـةمان       

ستَيندرا ئةو ياساية، جَيبةجَى كردنةكة  وةستَيندرا بؤ كاتيشدا من وا  بةباش دةزامن دوا  ئةوة  كة ر اوة
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كة لة مةودوا دروست دةكرَيت، وة ئـةو    بكرَيت، هةرضى ثر ؤذةيةكى نوَيماوة  دوو ساَل، شتَيكى واش ه،
طرَ  بةستانة  كة دةكرَيت لةنَيوان كرَيضى و خاوةن موَلكدا، خؤيان ئازاد بن، بة ثَيى ياسا  مـةدةنى طـرَي   

 .نى خؤيان بكةن و، ئةو ياساية  تيا جَيبةجَى بكرَيت، زؤر سوثاسبةستةكا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ذيان خان فةرموو
 
 
 

 :بةر َيز ذيان عمر شريف
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من وةكو هاور َييان لةطةَل وةقفى تةنفيز  ئةو ياسايةم، بـةاَلم لةماوةيـةكى كورتـدا ئـةبَيت هـةموار كردنـى       
ياساية ثَيشـكةش بكرَيـت، بـة ئامـادةبوونى كرَيضـى و خـاوةن موَلـك، وة ئـةبَيت حةرةكـة  عـومرانى و           ئةم 

ئيقتلاد  ئةم واَلتةش رةضاو بكرَيت، لةبةر ضاو بطريَيت، ضونكة وةكو كاك دلَير وتـى، ئةمـة تةئسـري  لـة     
ى طةورة ضـؤتة بـةينى   بازارين كردووة، وة بؤتة هؤ  ئةوة  خةريكة طرانين دروست دةبَيت، وةناكؤكيةك

كرَيضى و خاوةن موَلك، لةبةر ئةوة داوا لة جةنابتان دةكةم، وة من ثشـتطري  ئـةوةش دةكـةم، كـة ئـةو دوو      
 .ساَلة وةقفى تةنفيز  ئةو ياساية بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زةكية خان فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق
 .نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما

  ر اسـتى ظـَى مـاوةيَى ضـوو  مـةديت كـو طةلـةك طلـةيى و طازنـدةيَيت هـةن، لسـةر ئـةظ ياسـاية دةركةتيــة              
، مابـةينا كرَيضـى و خودانَيـت مـولكى، ئـةم بَيـذم بـؤ مـاوة  دوو سـااَل          2ذمـارة   2222تةعديال هة ، سـااَل  

بيـت، بـةس ل ظَيـرَ  ئيشـكالةك ثةيـدا       كؤتايى ر اثؤرتا يا ياسايى و دارايى، ئاماذة دداتن هةندَ  كو دوو سااَل
دبي ، ضونكو خودانَيت مولكي ذ  يَى داخاز دكةتن كو هةقَى و  ذ  دَيتـة بـةرزة كـرن، هةرضـةندة ذبـةر      
هندَ  ذ  ئةز بَيذم ماوة  دوو سااَل دآ زؤر بي  بؤ هةندَ ، كو ئةظ ئيقافة يا تةنفيزَ  ياسايَى بهَيتة كرن، 

بةس ظى ماوة  ساَلةكَيدا، ئةم هةوَل بـدةين بـؤ وَ  كـو تةعديلـةكَى بَيخينـة ظـَى       ئةطةر ماوَ  ساَلةكآ بيت، 
ياسايَى، بـؤ هةنـدَ  تةوازنـةكى ضـَى بكـةين، مابـةينَيت يَيـت بةرذةوةنـد  خودانَيـت مـولكى و هةروةسـاية            

 .دوكاندارَي ذ ، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 كاك حةمة سعيد فةرموو
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 :محة على بةر َيز حةمة سعيد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

منين ثشتطري  ئةوة دةكةم كة قانونةكة ر ابطريَيت، وة دوا خبرَيت، وة ثشـتطري  ئـةوة دةكـةم ئةطـةر يـةك      
ساَل دوا خبرَيت، ئةطةر ماوةيةكى سةقفى زةمةنى بؤ ديار  بكرَيـت، بـؤ سـَى، ضـوار مـان  ئـةبَى ياسـايةكة        

وار  نةكةين، مودةكة هةر ضةند بَيت ئيستيفادة  نية، ضونكة بؤشـايى  هةموار بكرَيت، ئةطينا ئةطةر هةم
زؤر لة قانونةكةدا هةية، بؤ منوونة باسى سةرقفَلة  نةكردووة، باسى ئـةو مـةعيارو ثَيوةرانـة  نـةكردووة     
كة كرَ  ديار  دةكرَ ، ض بؤ دوكان بَيت، ض خـانوو  نيشـتةجَى بـوون بَيـت، وة باسـى موقةدميـةو ئةوانـة         

ردووة، كة ئةوانة ئيشـكالَيكن، بـؤ ثَيوةرةكـان ثَيويسـتة ديـار  بكرَيـت، وة مـن لةطـةَل ئـةوةدام كـة ئـةو            نةك
قةزيانةشى كة قةرار  تيا دةرضووة، قةرار  موكتةسة  تيايا دةرضووة، لةطةَل ر اكة  ليذنة  ياسايى نـيم،  

وا  قةيـد كـردووة لةسـةر    تـةوة خـاوةن موَلـك دةعـ    15/7ضونكة ئةوةش كَيشـة دروسـت دةكـا ، ئَيسـتا لـة      
كرَيضى، هةنـدَيك قةزيـة تةسـةروعى تيـا كـراوةو قـةرار  تيـا دراوة، هةنـدَيك تـةئخري بـووة بـؤ ئَيسـتا، بـؤ              

تياية، وةكو هاوواَلتيان هاتنة المان، بؤية ثَيم باشة ئةوانـة  كـة قـةرار  تيـا دةرضـووة،       12/12، 22/12
 ا هةموار دةكرَيت، سوثاستان دةكةم،ئةوانةش هةر تةئجيل بكرَيتةوةو نةيطرَيتةوة، ت

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .شلَير خان فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد جنيب

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من دةست خؤشى لة ليذنة  ياسايى دةكةم، وة بةر استى ئةو بر يارةش زؤر بر يارَيكى ضاكة، هةر ضةندة لـة  

ك هةيـة زةرةرمةنـد بـوون، وة حـةو  مـانطى مـاوة بـؤ سـاَلةكة، لةبـةر          تةوة تا ئَيستا وابزامن خةَلكَي 15/7
ئةوة هـةر دةبَيـت دوو سـاَل بَيـت، بـة مـةرجَيك لـةو كاتـةدا ئَيمـة كارَيـك بكـةين، وة ئـةبَيت بةر اسـتى زؤر              
بةرضاو ر وون ب،، بزان، ئةو خةَلكة بة ذمارة ض لة كرَيضى ض لة سـاحَيب موَلـك، ضـةندَيكى زةرةرمةنـدة،     

نكة ساحَيب موَلكى واش هةية، مةسةلةن ئَيستا وةرةسةية، تةماشا ئةكة  يةعنى هـي  ئيسـتيفادةيةكى   ضو
نةكردووة ناتوانَيت هي  ئيجرائَيك بكا ، ئةوين هةر زةرةرمةند دةبَيت، لةبةر ئةوة دوو ساَلةكة باشة بـة  

هــةموو اليــةك، بــؤ ئــةوة   مـةرجَيك بــةثَيى ثَيــوةرَيكى زؤر بــاش و خــةَلكَيكى ثســثؤر موشـارةكة بكــةن لــة  
 .ياسايةك بَيت، كة لة بةرذةوةند  هةموو اليةك بَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .شوان كابان فةرمووكاك 

 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ية، بةر استى كَيشـة دةنَيتـةوة،   دةنطؤ  ئةوة باَلو بؤوة كة جَيبةجَى كردنى ئةم ياسا 11ساَلى ثار كة مانطى 
لة نَيوان خاوةن موَلك و كرَيضى، وةكو ثَيويست بـابَلَين روون كردنـةوة  ئـةو ر ؤشـنبريية ثَيويسـتة نيـة لـة        
نَيوان كرَيضى و هاوواَلتى، كة بتوانن هاوسـةنطيةك دروسـت بكـةن، لـةوة  كـة ضـؤن مامةَلـة لةطـةَل يةكـدا          

، هـةم خـاوةن مـوَلكين كـة ثارةيـةكى زؤر  خـةري كـردووة، لـةوة          بكةن، هةم كرَيضى زةرةرمةنـد نـةبَيت  
ئـةم   11دوكان دروست دةكا ، يان لة هةر موَلكَيكى كة دروست دةكا ، بـؤ كـرَ  بَيـت، بةر اسـتى تـا مـانطى       

مةسةلةية هاتة نَيـو باسـةوة، يـةعنى ئَيمـة هـةر ثـار لـة هـةمان مانطـدا داواكاريـةكمان ثَيشـكةش كـرد، بـة              
ؤكايةتى ثةرلةمان ئـةو داواكاريـة  ثَيشـكةش بـة حكومـة  كـرد، كـة ضارةسـةرَيكى بـؤ ئـةو           سوثاسةوة سةر

ياســاية بدؤزنــةوة، ئــةوين بــة ر اطرتنــى، يــاخود درَيــذ كردنــةوة  ر اطرتنــى جَيبــةجَى كردنةكــة ، يــاخود   
ــت كــة هــي  اليــةنيَ      ــرة دةنطــى لةســةر بــدرَيت، وة رَ  طــر  لــةوة بكرَي ك تةعــديلَيك بــؤ ثةرلــةمان، بــؤ لَي

زةرةرمةند نةبَيت، وةكَيشةش دروست نةبَيت، وة بةداخةوة ئةو تةعديلة  حكومة  كة ئَيستا زؤر ترة يان 
كةمرتة ناردوويـةتى، زؤر درةنـ  هـاتووة، وة ئَيسـتاش نةضـووة بضـَيت، كـة قسـة  لةسـةر دةكـةين، يةكـةم            

بـةدوو سـاَل، وة ئـةو دوو سـاَلةش     ثَيويستة دةن  بدةين بؤ تةعديلةكة، وة لة ساَلَيكةوة بـةر ا  مـن بكرَيـت    
بةر استى مةعنا  ئةوة نية كة ئَيمـةدوو سـاَل ضـاوةر َ  بكـةين، دوا  دوو مـانطى تـر  يَينَيـت هـةم ديسـان          
بَيينةوة قسـة  لةسـةر  بكـةين، ضـى ىَل بكـةين و ضـى َلَينةكـةين، ئَيمـة لـةماوة  ئـةو دوو سـاَلةدا، ثَيشـرت             

مـةكى دةرنةضـووة، ر ا  خـةَلكى ثسـثؤر  وةرطـرياوة، ر ا  قانونيـةكانى       تةئكيد كة ئةو ياساية دةرضووة، هةرة
تر  دةرةوة  ثةرلةمانن وةرطـرياوة، ئَيسـتاش هـةمان ثرؤسـة، مـن ثَيموايـة دةبَيـت جـارَيكى تـر دوو بـارة           
ببَيتةوة، هةموو اليةنةكان لةو ثرؤسة  طفتوطؤيةدا، بـؤ ئـةوة  ئَيمـة بـة تةعـديلَيكى وا دةربضـ، كـة بـة         

يةكةم كـة زؤرينـة زةرةرمةنـد نـةبَيت، كـة ئـةوين كرَيضـية، دواتـر بةر اسـتى اليـةنى بةرامبـةرة كـة             ثلة  
خاوةن موَلكة، نابَى مافى بفةوتَى، ئَيمة بة تةئكيد كة ئةَلَي، زؤرينة كة كرَيضية دةبَيـت هـةقى نةفـةوتَى،    

يةتى، ئَيمة مةبةستى يةكةممان دةبَيت اليةنى بةرامبةرين لةبةر ضاو بطريَيت، ئةوين نابَيت كة مافى خؤ
كة زؤرينة  خةَلكة، كـة زؤرينـة  كرَيضـيةكانن، هـةم ئةوانـة  لـةناو دوكـانن مـوَلكى ةاريـان هةيـة، هـةم            
ئةوانة  كة لة خانوو دان، دواتر ديارة ئةو ياساية ئةوانين دةطرَيتـةوة، دةبَيـت ئـةوان لـة ثـَين وةقـت لـة        

بكرَيـت، وة مـن ثَيموايـة دةبَيـت ئـةو ياسـاية تةعـديلى هـةموار         هةموو كةسَيك ر ةضاو  بـارودؤخى ئةوانـة   
كردنَيكى شياو  بؤ بدؤزرَيتةوة، وةكو ئةوة  كة ومت، خاَلى سَييةم ئةوةية، وةكو زؤربة  خوشـك و برايـان   

مانطةوة هةندَيك داواكار  لة حوكمةكان ئيشى لةسةر دةكرَيت، كة هينى خـاوةن موَلكةكانـة،    15وتيان، لة 
كو ئةو هاوكارانةم داواكارم كة بة بر طةيك، يـاخود ماددةيـةك، لـةناو تةعديلةكـة، ضارةسـةرَيكين      منين وة

بؤ ئةوة بدؤزينةوة، ضونكة وةكو ئةوة هاوكارم كـة كـاك كـاردؤ طـوتى، ئةوانـة ثابةنـد  ياسـاي واَلتةكـةمان         
َيـت، لـة تةعديلةكـة، زؤر    بوون، ئَيمة مافيان خبؤين، لةبةر ئةوة من ثَيمواية ئـةوةش دةبَيـت ضارةسـةر بكر   

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كاك شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل حتس، حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من هاور ام لةطةَل برادةرةكامن كة دوو ساَل تةئجيل بكرَيت، بةاَلم لَيرة شـتَيك هةيـة كـة دوو سـاَل تـةئجيلى      

ةوة، كة كَيشةكة مايةوة، دوو ساَلى تر كَيشـةكة دَيتـةوة ثةرلـةمان، ئَيمـة لَيـرة      دةكةن كَيشةكة هةر دةمَينَيت
ئةطةر حكومة  ئيلزام بكةين خيالىل دوو ساَل، خيالىل ئةو دوو ساَلة، ثر ؤذةيةكمان بؤ بنَيرَيت، بـؤ ئـةوة    

باشــة  ضارةســةر  ئــةو كَيشــةية بكــاتن، ض شــين بســوتآ ض كــةبا ، هــةردوو ال مةغــدور نــةبن، بؤيــة ثــَيم  
 .تعديلةك بكرَي ، لة ثر ؤذة ياسايةكة بة زووترين كا ، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تارا ئةسعد  فةرموو
 :بةر َيز تارا حتس، ئةسعد 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 بةر استى ئةم فةقةرة  بؤ تةعديل كردنى يا هةموار كردنى ئةم ياساية زؤر بـة طرنطـى دةزامن، مـن لةطـةلَ    

ئةوةم لةطةَل هاوكارةكامن بؤ تةئجيل كردنى نةوةك بة مةبةستى ئةوة ، طوَ  نةخستنى ئةم كَيشةية  كـة  
ئَيستا بؤتة كَيشةيةكى كؤمةاَليةتى، هةر يةكآ لة ئَيمـة بـةش بـةحاَلى خـؤم، ضـةنةها تةلـةفؤن و ضـةنةها        

مـةن طـةورةو لـة كرَيـدان، ئَيمـة      خةَلكى كرَيضى هاتووة، ثيشاندانى جؤرة شَيوةيةكى داوة كة زؤريـان بـة تة  
لةبةر ئةوة  نوَينةر  ئةو خةَلكةين، هةَلبةتة طوَ  طرتنمان واجبة لةسةرمان، ضيان بؤ بكـةين بـؤ ئـةوة     
ئةو كرَيضية بطاتة مةبةسـتَيك كةبـة شـكلَيكى مـةعقول كرَيكـانى ىَل وةربطريَيـت، لـة هـةمان كاتـدا كـة ئـةو            

نة  دةبين، كةخاوةن موَلكن، دةبين، زؤر جار هةيـة لـة سـاَلَيكدا    كةسانة  خاوةن كرَ  دةبين،، يان ئةوا
دؤالرَيك وةردةطرَيت، ئةوةندة بة كؤن ماوةتةوة كرَيكـة ، هـةتا ئَيسـتا شـتَيكى بةسـةردا       122دؤالر،  122

نةكراوة، لةبةر ئةوة بؤ ئةوة ثر َينسـيثى مـافى مـرؤظ دابنـَي، لةسـةر هـةموار كردنـى ئـةم ياسـاية، دةبَيـت           
وسةنطيةكة وةكو هاوكارةكامن وتيـان، ثشـتطرييان ىَل دةكـةم لـة هـةردوو ال، بـةاَلم كـَى زؤرينةيـة؟ كرَيضـى          ها

زؤرينةية، طوَ  طرتن لَييـان و تةماشـا كردنيـان بـة شـَيوةيةك، لـة هـةمان كـا ، تةشـجيعى موسـتةمسري بـؤ            
بـوون لَييـان، ئـةوة بـة ئـةركى      ئةوة  كة ئةوانـة بكـا ، بـؤ بةرذةوةنـد  ميللةتةكةيـة، هـةر اليـةك ئاطـا ىَل         

ثةرلةمانتار دادةنرَيت، بةاَلم ئةوة  ئةمةوَ  بيَلَيم، بةر استى زؤر يةعنى بر يار هةية كة دةركـراوة، لـة زؤر   
شوَين كة دةرةجة  قةتعى وةرطرتووة، لَيرةدا هةرضةندة بـة ئةجنومـةنى قـةزا ر اطـرياوة، بـةاَلم كـة دةبَيـت        

زةكة  تؤزَيك دوا خبرَيت، وابزامن ئةو كارة باشة ئةطةر بكرَيت، لة ئَيسـتا هـةتا   تؤزَيك ر ابطريَيت، يان تةنفي
 .وةكو دَيتة ئةوة كة هةموار كردنى ئةو بر يارة دةبَيت، بةباشى دةزامن، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثةروين خان فةرموو
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 :بةر َيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل
 .بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان

بَيطومان ئةو كَيشةية  ئةمر ؤ لـة ئارادايـة، كَيشـةيةكى زؤر طةورةيـةو، هـةروةها مشـتومر و شـةر َيكى زؤر         
ناوةتةوة لة نَيوان كرَيضى و خاوةن موَلكدا، بؤية مـن لةطـةَل ئـةوةم كـة ئـةو ياسـاية هـةموار بكرَيتـةوة بـة          

و البَيـت، هـةم كرَيضـى هـةم خـاوةن      كـة لةبةرذةوةنـد  هـةردو    ، بؤ ئةوة  ياسايةك دةربضَيت،زووترين كا 
موَلك، وة ياسايةك لة بةرذةوةند  هةردوو ال بَيت، وةكو تاراخـان فـةرموو  ديـارة زؤر بر يـار دةرضـووة لـة       
دادطا، كة درةجة  قةتعى وةرطرتووة، وةلةو داواش كرا لة ئةجنومةنى قةزا كة تـةوقيف بكرَيـت، بؤيـة مـن     

 .بر ٍِيارة بكرَيت، زؤر سوثاسداوا دةكةم كة تةوقيفى تةنفيز  ئةو 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نور 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــة كردوو       ــة دَلتاي ــة ل ــة هةي ــى قس ــتى، هةرض ــةخريا هةَلدةس ــة ئ ــةن ل ــة دامي ــة ك ــى ئةوةي ــخراث ــةر يان ة، ئةط
ةر نةشـى كةيتـةوة، هةسـت بـة مورتـاحى ناكـة ، مـن        بيكةيتةوة، ثَيضةوانة  ثةير ةو  ناوخؤ دةبَيـت، ئةطـ  

ثشتطري  لةو هةموار كردنة دةكةم بؤ ماوة  دوو ساَل، هةندَ  لـة برادةرامنـان باسـى سـاَلَيكيان كـرد، بـةاَلم       
لةم ماوة  هةشت مانطة، فريا ناكةوين ئةو هةموار كردنـة  كةباسـى لَيـوة دةكـةين، جـارَيكى تـر بيخةينـة        

رضةندة هـةمورا كردنَيـك ثَيشـكةش كـراوة، بـةاَلم مـن ثَيموايـة ئـةو ياسـاية دةبَيـت           بةردةمى ثةرلةمان، هة
ــةم و          ــاَلى ك ــدَ  خ ــدا هةن ــةجَى كردني ــةكاتى جَيب ــة ل ــا هةي ــة، زؤر ياس ــةرلةبةريا، زؤر ئاسايش ــينةوة س بض

هـةوَلَيك   كورتيةكامنان بؤ دةردةكةوَيت، من لَيرةدا ثرسيارَيك ئاراستة  لَيذنة  ياسايى دةكةم، وة هيـوادارم 
بدةن بؤ ئةوة  وةاَلمَيكمان بؤ بدؤزنةوة، كة وةاَلميشيان داينةوة، ببَيتة بابةتَيك لة ناو ياسايةكةدا، ضونكة 
ئةو بر ٍِيارانة  كة دةرةجة  قةتعيةكة  وةرطرتـووة، وةكـو هاوكـارامن باسـيان كـرد، ئةطـةر ئَيمـة دةتـوان،         

دةكةم، بكرَيتـة ماددةيـةكى ئيزافـى، وةقفـى تةنفيزةكـة       وةقفى تةنفيز  بكةين، هةر لَيرةوة من ثَيشنيار 
بكرَيت، ضونكةبة حةياتى نةم بينيوة مةحاكمى هةرَيمى كوردستان بـة دةرةجـة  ئـةم فةترةيـة، ئةوةنـدة      
سةري  بووبَى ئيرت لة دةركردنى بر يارةكان، ئـةوة جَيطـة  خؤشـحاَلى هـةموو اليةكمانـة، كـة ئيشـةكان ئـاوا         

تايبـــةتى بـــؤ ئـــةو قةزييـــة داوايـــان ىَل كـــرا، لـــة اليـــةن ســـةرؤكى حكومةتـــةوة كـــة    ئـــةر وا ، بـــةاَلم بـــة 
بكةن، بـةاَلم ديـار بـوو كـة ئـةوان تةرةيوسـيان نـةكردووة، كؤمـةَلَيك خـةَلك هةيـة ئَيسـتا            ( تريا)تةرةيوس

 زةرةرمةند بووة، دةرةجة  قةتعى وةرطرتووة، بؤية ئةو ثَيشـنيارة دةكـةم كـة بكرَيتـة بر طةيـةك و ئيزافـة      
 .بكرَيت، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زانا فةرموو.د
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 :محة كريم رؤوفزانا .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، سةرةتا منين ثشتطري  دةكـةم لةطـةَل هاور َييـامن لـة ليذنـة  ياسـايى و ليذنـة         
، هةنـدَيك شـت هةيـة بةر اسـتى     15/7/2211ياسايةكة، بةاَلم بؤ دارايى، تةئجيل كردنى جَيبةجَى كردنى 

ئَيمة دةبَيت يةكاليى بكةينـةوة، يـةعنى ئايـا ئةمـة  كـة ئَيسـتاكة لةبةردةسـتداية، ثر ؤذةيـة بـؤ تةعـديلى           
ضـونكة ئةمـة  كــة ئَيسـتا لةبـةر دةســتداية،      ذةيـة بــؤ جَيبـةجَى كردنـى ياســايةكة؟   ياسـايةكة؟، يـاخود ثر ؤ  

ةعديلى ياسايةكة؟، ياخود ثر ؤذةيـة بـؤ تـةئجيل كردنـى جَيبـةجَى كردنـى ياسـايةكة، ضـونكة         ثر ؤذةية بؤ ت
ئةوة  كة ئَيستا لةبةر دةستداية، ر استة بةناو  هةموار كردنى يةكةم هاتووة، بةاَلم فكرةكة بـة مةبةسـتى   

يـةكال بكةينـةوة،   يةكةم، بريتى ية لة تةئجيل كردنى جَيبةجَى كردن، هيوادارم لةم كؤبوونةوةية ئةمـةش  
بةر استى زؤرجار ئةم قسةية ئةبيستى، ئةطةر ياسايةك نةكةوتبَيتة بوار  جَيبةجآ كردنةوة، ئايـا هـةموار   
كردن و هةموار نةكردنةكة ، ئةبَى ئةم مةوزوعة بة تةواوةتى يةكال بكرَيتةوة، زؤر ئاسـايية ياسـايةك كـة    

ى تيا هةية، زؤر ئاسايية تؤ تةعديلى بكةيتةوة، بـةبَى  دةركرا لة ثةرلةمانةوة، دوايى دةركةو  كة خةلةلَيك
ئــةوة  بــاس بكــة  طرفتَيكــة، بَلَيــى وةَلــاَل قانونةكــة هَيشــتا جَيبــةجَيم نــةكردووة، بؤيــة ئةســتةمة بتــوامن 
تةعديلى بكةم، بؤية طرنطة ئةم شتة يةكال بكةينةوة، لةسةر ئةو بابةتةش، ئةوة سةرةر ا  ئةوة  ئايا ناو  

نى تةعديل، ئةمة ثر ؤذةيةكة بؤ تةئجيل كردنى جَيبةجَى كردنى ياسايةكة، ئةطةر ناويشمان نـا  بنَي، قانو
بة تةئجيل كردن، ئةبَى تةئريخ بنووس، بةر استى، ر استة ئةَلَيى قانونةكة نافز ئـةبَيت، لـة دةرضـوونى لـة     

غرياغـراض  لجيار عقـار مؤجـل   اتد عقود اال) وةقايعى كوردستان، بةاَلم تؤ لة بيدايةتى ياسايةكة نووسيوتة
، 11تـدا هةيـة، تـا مـانطى      15/7، يةعنى تؤ ئةو فةترةية، ئةو فةترة فةراغة  كة لـة  (15/7سكن حتى ال

نازامن ئيرت لة كةيةوة ئةم ياساية ثةسةند دةكرَيت، ئةو فةترةيـة ئـةبَيت بـة بر طةيـةكى تـر بـة        12مانطى 
ةراغَيكى تـرة لَيـرةدا ئـةبَيت ضارةسـةر بكرَيـت، سـَيهةم       شَيوةك لة شَيوةكانى موعالةجة  بكة ، ئـةوةش فـ  

خاَل، بةر استى هةموومان كةم و يا زؤر قةرار بدةين، كة ئةمة خؤ  تةئجيل كردنى كَيشةية، نـةوةك حـةل   
يـة كـة ئـةخري وادةيـة، يـةعنى       15/7/2212كردنى كَيشةكة، ضونكة ئةطةر ئةو وادةيةش وةربطـرين كـة   

لةمانةية كة ئةكرَيت، بؤية من ثَيشنياز دةكةم وةكو فكريةكى ثرؤتؤكـؤىل لَيـرة   هةر ئةو خوىل سَييةمى ثةر
بؤخؤمان تةبةنى بكةين، لةطةَل ثةسـةند كردنـى تـةئجيل كردنـى ئـةم ياسـاية، ئـةوة ثةسـةند بكرَيـت، بـؤ           
ئةوة  دةسـت بـة طفتوطؤكـان بكـةين بـؤ ئـةوة  هـةموار  بكةينـةوة، بـة شـَيوةيةكى عاديالنـة هاوسـةنطى             

زين لــة نَيــوان خــاوةن موَلــك و كرَيضــيةكة، لــة هــةمان كاتــدا حكومــةتين ر ابســثَيرين بــؤ ئــةوة  كــة بثــارَي
هةنــدَيك ئيجرائــا  بكــا ، بــؤ ئــةوة  ئَيســتاش كؤمــةَلَيك مونازةعــا  وةكــو هاوكــارامن ئاماذةيــان ثــَى كــرد،  

ةكان، يـاخود كَيشـةيةكى   كؤمةَلَيك كَيشة  كؤمةاَليةتى دروست بووة، ر ةنطـة بـؤ ئاسـتى كـاركردنى دوكانـدار     
كؤمةاَليةتى ىَل كةوتبَيتةوة، حكومةتين ر ابسثَيرين بؤ هةماهةنطى هـةردووال ئـةو ثر ؤذةيـة بـة شـَيوةيةك      
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هاوسةن  بكةينةوة، بةر استى ئةم تةئجيل كردنة، تةئجيل كردنَيك بَى بؤ حةل كردنى كَيشـةكة بَيـت، زؤر   
 .سوثاس

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ن فةرمووكاك بورها

 :بةر َيز بورهان رشيد حسن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من تةعقيبم لةسةر دوو خاَل هةية، يةكةميان، ماددة  دوو  ئةم ثر ؤذة  تةعديلى قانونى ئيجـار  ذمـارة   
ة، ماددة  دوو تيايدا هاتووة، ئـةَلَي تـةنها ئـةو قةزيانـة ئةطرَيتـةوة تـا ئَيسـتا لةبـةر دةمـى           2222ساَلى  2

ــارة     داد ــةنفيز  ياســاي ذم ــةهؤ  ت ــة ب ــة ناطرَيتــةوة ك ــةو قةزيان ــانن، ئ ــاَلى  2طاك ــابى 2222س ةوة، ئيكتيس
دةرةجة  قةتعى كردووة، قةرار  داوة ثَيشرت، بةر استى ئةمة ناعةدالةتيةكى تياية، لة ر وو  كؤمةاَليةتى و 

ــة      ــة ئ ــووةبة تةخلي ــةرار دةرض ــَيك ق ــةند كةس ــت، ض ــةعنى ناكرَي ــاوة، ي ــة ر وو  ياس ــرَي   ل ــةجآ بك وة جَيب
دةربكرَين بؤ ئةوانى تر كة قةزيةيان هةية لة دادطايـا، يـا دةعوايـان لةسـةر قةيـد نـةكراوة هَيشـتا، تـةئخري         

، بةر استى هةقة ئةو ياساية مشوىل ئةو كةسانةش بكا  15/7/2212بكرَيت جَيبةجَى كردنى ياسايةكة بؤ 
دةرضووة، بر يار بدا  بة ئيبتاَلى ئةو قةرارانة  كـة لـة    لة دذيان 2222  2كة بر يار بة ثَيى ياساي ذمارة 

دادطــا دةرضــووة، ئةمــة ثةرلةمانــة ئــةتوانَيت ئــةو بر يــارة بــدا ، واتــة بــة نةســَيكى قــانونى ئــةم تةعديلــة   
ئةسةرَيكى رةجعى هةبَيت، مشوىل ئةو قةزيانـةش بكـا  كـة بر يـار  تيـا دةرضـووة، قسـة  دووةمـم لةسـةر          

بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان، ئَيمة لةطةَل تةئخري كردنى جَيبةجَى كردنى ئةم ياسايةين، نةصى ئةو ياسايةية، 
ــةوة،       ــةم واَلتــة ئةكات ــى ئ ــةها خَيزان ــؤَل دةي ــة ك ــانى، ل ــةيةكى ئينس ــابوور  كَيش ــةتى، ئ ــةيةكى كؤمةاَلي كَيش

ةرلـةمان  كة وةجبـة  ثَيشـوو  ث   2222   2كةبةرؤكى ثَى طرتوون، بةهؤ  جَيبةجَى كردنى ياساي ذمارة 
دا، ثر ؤذةيةكمان ثَيشكةشى سةرؤكايةتى بـةر َيز  ثةرلـةمان    2222/ 12/11دةر  كردووة، بةاَلم ئَيمة لة 

ية، خراوةتة بةرنامة  كارةوة، خوَيندنةوة  يةكـةمى  11كردووة، كة لة مودة  رابردوو لةسةرةتا  مانطى 
ناو  ثر ؤذة ياساي طؤر انكارية لة ياسـاي ذمـارة   بؤ كراوة، ئةطةر من بةهةَلةدا نةضوبَيتم، ئةو ثر ؤذة  ئَيمة 

دا، ئــةم ثر ؤذةيــة  12/11/2222لــة  32  ياســاي بةكرَيــدانى خانووبــةرة، بـة ذمــارة   2222  سـاَلى  2
ــانطى   ــة م ــاَلة 12و 2حكومــة  ل ــةم س ــاددة     2212  ئ ــى م ــة ثَي ــةرجَيك ب ــة بةم ــة 72و 71هــاتووة، ك ل

زةمةنى خبرَيتـة بةرنامـة  كـارةوة، لةكاتَيكـدا ئَيمـة بر وامـان       ثةير ةو  ناوخؤ، ثَيويست بوو بة تةسةلسوىل 
واية ئةو ياساية دةرزيةكى ئازارشكَينة لة خةَلكى ئةدة ، ئازارةكةيان ئةشكَينَيت بـؤ مـاوة  دوو سـاَل، دوا     

ةوة، هةمان ئازار دةستى ثَى دةكاتةوة، ئةمة ضارةسةر  ر ةط و ر يشةيى ئـةم   15/7/2212دوو ساَلةكة لة 
شةية نية كة خةَلكى كوردستان ئةمر ؤ ثَييةوة ئـةناَلَينَيت، ئةمـة ضارةسـةرَيكى جوزئيـة بـؤ مـودة  دوو       كَي

ساَل، درَيذ كردنةوة  نةخؤشيةكةية، ئَيمة بر وامان وايـة ثَيويسـتة ئـةم ياسـاية تةعـديل بكرَيـت وئةمـةش        
هـةمان شـَيوة ئةطـةر ر ةئيـةك هـةبَى       خبرَيتة بةرنامة  كارةوة، كة ئةبواية بكراية لةو ثـر ؤذة ياسـايةدا، بـة   
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لةناو ثةرلةمانى بةر َيزدا، بَلَيـت ناكرَيـت ياسـا جَيبـةجآ نـةكراوة، تـؤ بَييـت داوا  تةعـديل كردنـى بكـة ،           
بةر َيز لة ياسادا تةحةدا دةكةين، هي  نةصَيكى مةعنى نية، ر َ  طر  بكـا  لـةوة  كـة تـا ئَيسـتا جَيبـةجَى       

 .ديل بكرَيت، من زؤر زؤر سوثاسى جةنابتان دةكةمنةكراوة، بَلَييت نابَيت تةع
 :بةر َيز سةرؤكى ثةلةمان

 .فةرموو نوقتة  نيزامى ليذنة  قانونى، تةواو بوو؟، باشة، كاك امساعيل طةاَلَلى، فةرموو
 :بةر َيز امساعيل سعيد طةاَلَلى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ر  تـَى دةكـةوَ ، ديـارة تكـرار بـؤ هةنـدَيك حاَلـةتى        خوشك و برايانى بـةر َيز، حةيـةن قسـةكانى مـن تكـرا     

ئيجابى خراث نية، من لةطةَل ئةو تةعديلةدا نيم كة ليذنة  ياسايى خوَينديـةوة، ئةطـةر طـوَ  لـة ئةسـبا       
موجيبةكة  بطرين، ئةَلَى ئةم ياساية تةئجيل دةكرَيت بؤ دوو ساَل، بؤ مةبةستى باَلو كردنةوة  هؤشيار  

يةكة، كةواتة لةو تةعديلة نيةتى نية ئةو قانونة كـة دةرضـووة تةعـديلى بكـا ، يـةعنى      ياسايى لةسةر ياسا
تةنيد  ئةكا  بؤ دوو ساَل، كةواتة ئَيمة كَيشةكةمان تةئجيل كرد، وةكو هاور َيم كـاك بورهـان و زؤربـة     

يـارة مـن لةطـةَل    هاور َييان طوتيان، كَيشةكةمان تةئجيل كرد بؤ دوو ساَل، ضارةسـةر  كَيشـةكةمان نـةكرد، د   
تةئجيلى ئةم دوو ساَلة نيم، خوشك و برايانى بةر َيز، ئةبَى ئَيمة بزان،، ئَيمة ئَيستا لة قؤناغَيكى زةمـةنى  

، 1272نيــة، يــةعنى ياســايةكمان هةيــة، ياســاي ئــةوة  ســاَلى    2224جيــاوازدا دةذيــن، وةك ثــَين ســاَلى  
دةرضـووة، كةلـةذَير ئـةو ياسـاية، ئَيمـة مرياتَيكمــان      ياسـايةكة لـة ذَيـر سـَيبةر  فكـرة  نيزامـى ئيشــترياكيا       

مةشاكيل بؤ دروست بوو، بةاَلم دوا  ئةوة  لة خوىل دووةمى ثةلةماندا، ياسايةكى تر كة دَيت، بةبَى ر ةضاو 
كَيشـةيةكي زؤر  وة، ياسـايةكى تـر دَيـت، يـةعنى لـةو      كردنى ئةو موشكيالنة  كة ئةو ياسـاية خسـتوويةتية  

دةبَي ئةوانة ضارةسةر بكةين، ئينجا بضينة سـةر ياسـايةكي عةصـري، بؤيـة مـن لةطـةَل       طةورةمان هةية كة 
، تـا  (2222)تـا سـاَلي   ( 1272)دوو ساَلدا نـيم، خوشـك و برايـاني بـةر َيز ئةطـةر تةماشـا بكـةين لـة سـاَلي          

سـاَل  ( 25)بَين، عةدةدي ئةو ثرؤذة تيجاريانة كؤبكةينةوة كة لة كوردستاندا كراوة، لـة نزيكـي   ( 2224)
مساوي نية بةو ثرؤذانةي كة دروست كـراوة، ئـةو ثـرؤذة بازرطانيانـةي كـة لـة خياللـي ئـةو شـةش سـاَلةدا،           

ساَلي جاران، ئَيمة ئَيستا فيعلةن ثَيويستمان بـة ياسـايةكي تازةيـة    ( 12)يةعين دوو ساَل ئَيستا مساويية بة 
ري طرنطمان هةية، دةبَي تةنزميي بكـةين، فيعلـةن   كة بازار ي ثَي ر َيك خبةين، ياسايةك كة سَيكتةرَيكي عةقا

ياسا كؤنةكة ياسايةك نية جوا  بؤي ئةو سةردةمة بكاتةوة، ياسايةك نية بتوانَي ئـةو حةرةكـةي ئَيمـة بـؤ     
تةنزيم بكا ، بؤية ثَيشنياري ئـةوة كـراوة لـة خـولي ثَيشـوودا كـة ياسـايةكي تـازة دةربَيـت، بـةآلم كَيشـةكة            

ة دةرضووة لة خولي ثَيشوودا كة تةعديلي كردووة، ر ةضاوي ئةو مرياتةي نـةكردووة،  لةوةية ئةو ياسايةي ك
مرياتَيك لة مةشاكيل، كة لة نةتيجةي لة ذَير سَيبةري ياسا كؤنةكةدا دةرضووة، بؤية ديسان كة تؤ دوو ساَل 

ئـةوة مـن لةطـةَل     تةئجيل دةكةي، يةعين لةو فةترة زةمةنيية، كؤمةَلَي مةشاكيلي تر ئيزافة دةكةي، لةبةر
ئةوةم ئيسراع بكرَيت، يةعين هةرضةندة زوو ئَيمة ياسا كؤنةكة ضارةسةر بكةين، تةعـديلي بكـةين باشـرتة    
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لةوةي تةئجيلي بكةين بؤ دوو ساَل، دوو ساَل زؤرة، يةعين ديارة كَيشـةكان لـة كوردسـتان يـةك جـؤر كَيشـة       
لـة  ( 1227)ةي دةكـةم، حكومـةتي عرياقـي سـاَلي     نية تؤ بة تةحديد بَلَيي ياسايةكي بؤ دةركـةم، موعالةجـ  

بةغـدا يــةك ياســاي دةركـرد، ضــونكة لــةو وآلتـة موناقةشــة نــةبوو، دميوكراسـية  نــةبوو، ئــةنواع، ئةشــكال     
كَيشةي لَي كةوتةوة، كة ر ذَيمَيكي زؤر ئيستيبدادي بوو، بةَلَي بـة هـةزاران صـاحيب موَلـك كـوذرا، ئَيمـة لـة        

ةري كَيشـةكامنان ناكـةين، ثَيويسـتمان بـة ياسـايةك هةيـة، كَيشـةكان جـؤراو         كوردستاندا بـةو جـؤرة ضارةسـ   
جؤرة، يةك نةوع نية، لة ر استيدا كَيشةكاني بازار  يةك جؤر نية، ثَيويسـتمان بةوةيـة ئـةو ياسـاية تةعـديل      

سـا كؤنةكـة   بكرَي، لةطـةَل بـازار دا دابنيشـرَي، دانيشـ  بكـرَي، ياسـايةكي سـةردةميانة تَيثـةر َي، بةر اسـ  يا         
ضارةسةري كَيشةكان ناكا ، ياسا تازةكةش كؤمـةَلَي كَيشـةمان بـؤ دةنَيتـةوة، بؤيـة مـن لةطـةَل زةمـةني دوو         

 .ساَلدا نيم، يةك ساَل بةسة بؤ ئةوةي بتوان، جوابطؤي سةردةم ب،، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د

 كوَيستان خان، فةرموو،
 :بةر َيزكوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةم من لةطةَل ئةوةم كة جَيبةجَي كردني ياساكة دواخبرَي، دواخبرَي بـؤ دوو سـاَل، لةطـةَل ئـةوةم كـة بـؤ       
دوو ســاَل دواخبــرَي، مــن ضــةند ثَيشــنيارَيكم هةيــة لةســةر ئــةو ثــرؤذة تازةيــةي كــة لَيذنةكــة نووســيويانة،  

: يـان البربَيـت، يـان بـةو شـَيوةيةي لـَي بكريـت       ( 2)اوبةش، ئةوين ئةوةية كة بةر اي من مـاددةي  لَيذنةي ه
ــان        ) ــة بارةي ــةرةوة ل ــاري يةكالك ــراون و بر ي ــة بين ــةوة ك ــةش دةطرَيت ــةو داوايان ــاية ئ ــةو ياس ــةكاني ئ حوكم

ــةكاليي كرا      ــة ي ــةَلَي داوا هةي ــرد، كؤم ــيان ك ــامن باس ــةوةي وةك هاور َيي ــةر ئ ــووة، لةب ــة  دةرض ــةوة، ئةوان وةت
ــاددةي      ــؤ م ــةوةي ب ــرم ئ ــنيارَيكي ت ــةلةية، ثَيش ــةو مةس ــةورةن ل ــدي ط ــة ر ؤذي  (4)زةرةرمةن ــاية ل ، ئــةو ياس

دةرضوونيةوة جَيبةجَي دةكـرَي و دواتـر لـة ر ؤذنامـةي وةقـائيعي كوردسـتان بـآلو دةكرَيتـةوة، ديـارة ئـةوة           
ؤ زؤر لة ياساكان وامان كردووة، ياسـاكة لـة ر ؤذي   ثَيشرتين هاور َيياني بةر َيزم دةزانن كة لة خولي ثَيشوو ب

/ دةرضووني ئيشي ثَي كـراوة، دوايـي لـة وةقـائي  بـآلو كراوةتـةوة، مـن لةبـةر دوو هـؤ ئـةوة دةَلـَيم، يةكـةم            
هةموومان دةزان، خةلةلَيك هةية، ياساكان زؤر درةن  لة وةقائيعي كوردستان بآلو دةكرَينةوة، كـة ر ةنطـة   

ئةوةيــة كــة كؤمــةَليك داوا هةيــة، حةفتــةي داهــاتوو قــةراري قــةتعي   / َي، خــاَلي دووةمدوو مــانطي ثــَي بضــ
وةردةطرن، ئةوةش ئَيمة حةفتةي ثَيشوو لةطةَل هاور َييامن لـة نووسـينطةي سـلَيماني كؤمـةَلَيك كاسـبكارمان      

ضـةندين داوا   بر يـاري يةكالكـةرةوة بـؤ   ( 12/12)بينيوة، كة نوَينةري هـةزاران كاسـبكار بـوون، دةَلـَين لـة      
جَيبةجَي دةكرَي، هةمووشيان كؤك بوون لةسةر ئةوةي كة هيضيان مل بؤ ئةو بر يارة نادةين، باسـيان لـةوة   

ثشـَيوييةكي طـةورة لـة سـلَيماني، ر ةنطـة لـة       ( 12/12)دةكرد كة ثشـَيوي دةنَينـةوة، مـن ثَيموايـة لـة دواي      
ي (12)َيـت، ضـونكة زؤر لـةو داوايانـة لـة دواي      هةولَير و دهؤكين وابـَي دروسـت دةبـَي، كـة بـةري ثَيناطري     

مانطةوة يةكاليي دةكرَينةوة، بؤية زؤر ئاسايية بنووسـرَي، ئـةو ياسـاية لـة ر ؤذي دةرضـوونييةوة جَيبـةجَي       
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ــؤن       ــةر وةك ض ــت، ه ــاد بكرَي ــةكين زي ــآلو دةكرَيتــةوة، ماددةي ــتان ب ــائيعي كوردس ــة وةق ــر ل ــرَي و دوات دةك
كة ثَيويستة ئةو ياساية هةموار بكرَيت، ئةو ياساية بـؤ ئـةوة نيـة كـة دوو سـاَل      هاور َييامن باسيان لةوة كرد 

تةئجيل بكرَيت و دواتر بضينةوة سةر هةمان كَيشة، بؤية ر اي من وايـة ماددةيـةك زيـاد بكرَيـت، بنووسـرَي      
واندني ئـةو ياسـاية هـةموار دةكرَيتـةوة، ئةطـةر ئـةوة طوجنـاو بَيـت، ثَيويسـتة هؤيـة ثَيويسـتيةكاني دةرضــو           

ياساكةش بطؤر درَي، لة جياتي ئةوة بَي كة ر ؤشنبريي ياسايي جيا بكرَيتةوة، لةبةر ئةوة بَي كة ئيعالم ئةوة 
تةغتية بكا ، بؤ ئةوة بَيت، ئةوة بؤية دوادةخرَيت بؤ ئةوةي لة ماوةي ئةو دوو ساَلةدا ئةو ياساية هةموار 

 .بكرَيتةوة، سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د

 .إمساعيل حممود، فةرموو
 :بةر َيز إمساعيل حممود عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ياسايةي كة دةرضوو كاتي خؤي لة خولي دوو، زؤر لة خوشـك و برايـان ئَيسـتا لَيـرة حـازرن، ئـةو كاتـة        
و خةَلك لة دهؤك، نوَينـةري دادطـاي دهـؤك    خةَلكَيكي يةكجار زؤر بان  كرا بؤ ثةرلةماني كوردستان، هةمو

بان  كرا، سلَيماني بان  كـرا، هـةولَير هـةموو بـان  كـران، خـاوةن موَلـك بـان  كـران، كرَيضـييةكان بـان             
كران، دواي موناقةشةيةكي زؤر و زةبةند، ضةندين جةلسةي لةسةر كرا تا ئةو ياساية دةرضوو، ئةو ياسـاية  

كة ئَيمة دةمانةوَي تـةئجيلي بكةينـةوة، ئـةوة كَيشـةكة تـةئجيل دةكـةين        بة هةوةنتة دةرنةضووة، ئَيستاش
بةر اس ، كَيشةكة تةئجيل دةبَي، يان ساَلَيك دةستنيشاني دةكةن، يان دوو ساَل، دةبَي ئَيستا ضارةسةري ئـةو  

ئةو  مةسةلةية بدؤزرَيتةوة، ضارةسةرةكةشي الي ئَيمة نية، بةر اس  دةبَي حكومة  تةحةمولي ضارةسةري
كَيشةية بكا ، جا تةعويزي دةداتة كرَيضي، ئَي خؤ تؤ ناكرَي خاوةن موَلكين هةر زةرةرمةنـد بـَي، خـاوةن    
موَلك ئةوة ضةندين ساَلة موَلكي هةية، خانووي هةية، دوكاني هةية بة كرَيي داوة، خةَلك بة ثَيـنج دينـار،   

، خاوةن موَلك نيـة، دةبـَي ئَيمـة ثشـتيواني لـة      دينار لة دوكانةكةي ئةو كابراية داية، خاوةن موَلك( 12)بة 
بازار ي ئازاد و لة ئابووري وآلتي خؤمان بكةين، دةبَي بةر اس  تةدبريي ئةو مةسةلةية بكةين، نـاكرَي هـةر   
تةئجيلي بكةين، ديسان كَيشةكة دواخبةين بؤ جارَيكي تر، ئةطةر بةو شـَيوةية بـَي خـاوةن موَلـك دةسـت لـة       

رَيت، لة ئَيستاوة ئيشةكان هةموو دةوةسَ  بؤ دوو سـاَلي تـر، مـن ثَيشـنيار دةكـةم دوو      موَلكي خؤي هةَلدةط
ساَل نةبَي، يةك ساَل بَي، ضونكة كةس ئامـادة نيـة بةر اسـ  ضـاوةر وان بكـا  تـا دوو سـاَلي تـر، ئـاوا خـةَلك           

دةبَيـت جـارَيكي تـر    ر ةئسمالي خؤي بةكار بـَييَن يـان نـا؟ ر ةئسـمالةكةي خـؤي ر ادةطرَيـت، مةترسـي ئـةوةي         
هةمان ياسا بةو شَيوةية بَيتةوة، خةَلك تَييدا زةرةرمةند بَيت، بؤ يةكساَل باشة، ثَيشنياري ئـةوة دةكـةم لـة    

 .ساَلَيك تَيثةر  نةكا ، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د
 .أمحد، فةرموو. د
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 :أمحد إبراهيم علي. بةر َيز د
 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

منين ثشتطريي ئةو ثرؤذةية دةكةم، بَيطومان ئةو ثرؤذةية، ئةو ثَيشنيارة لة ئةجنامي ئةو كؤمةَلَيك طرفت 
هاتؤتة ئاراوة، كة لة نَيواني كرَيضي و خاوةن موَلكدا دروست بووة لة ئـةجنامي ئـةو ياسـايةي ثَيشـوو، داواي     

ة ئيمزايان كؤكردؤتةوة، داوا دةكةن كة ئةو ياساية فةرز نةكرَيت بة سةدان هاووآلتين هاتؤتة ثةرلةمان، ك
سةرياندا، ياسا كؤنةكة، داواي ر اطرتين، يان هةمواركردني دةكةن بةر اس ، بؤية منين ثَيشنيار دةكةم ئـةو  

يار ثرؤذةية بؤ دوو ساَل تةمديد بكرَيت، نةك بؤ يةك ساَل، ضونكة ئةطـةر يةكسـاَل بَيـت، ئـةوةي كـة ثَيشـن      
دةكاتـة حـةو  مـان ، بـؤ حـةو       ( 15/7)كراوة لة ر ؤذي دةرضووني ياساكةوة دةكاتـة حـةو  مـان ، واتـا     

مانطي تر ناتوانرَيت ضارةسةري ئةو كَيشـةية بكرَيـت، بؤيـة ئةطـةر دوو سـاَل بـَي، دةكاتـة سـاَلَيك و حـةو           
 .ساَل بَيت، زؤر سوثاس مان ، يةعين ناكاتة دوو ساَلي تةواوين، بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة دوو

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د
 .صباح، فةرموو. د

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

لةر استيدا ئةو مةسةلةية مةسةلةيةكي طرن  و ذيانةوانيية، ثةيوةندي هةية بة كؤي كؤمةَلطاي كوردستان، 
وة باســي (722)مــان هةيــة، لــة مــاددةي (1251)ي ســاَلي (42)مــة ياســاي شارســتاني ذمــارة لةاليةكــةوة ئَي

عةقدي ئيجار دةكا ، ئةو ماددانةي كة لةو ياسايةدا هاتوون، وةكو ماددةي دايـك وان، بـؤ كـؤي ئـةو ياسـا و      
لة هةل و  بر طانةي كة دةردةضن سةبارة  بةو بابةتة، ئةوانة هةموو قةواعيدي قانوني موجةرةدن، يةعين

مةرجَيكــدا نووســراون كــة ر ةنطــة زيهــين موشــةريعي عرياقــي خــالي بــووبَي لــة هةنــدَي لــةو ئيشــكاليا  و      
هـا  ئـةحكامي   ( 27)حكومةتي عرياق بة ياسـاي ذمـارة   ( 1272)تةناقوزاتةي كة ئَيستا تيايداية، لة ساَلي 

ةنـدَي بـواري تايبةتـدا وةسـتان، ئـةو      قانوني مةدةني سةبارة  بة ئيجاري لة هةندَي ئيجاري تايبةتدا، لـة ه 
ياساية بؤ خؤي لةو هةل و مةرجةدا لة خزمةتي ضيين هةذار و بـة حيسـا  بـَي دةرامـة  و كرَينشـينةكان      
دابوو، ر ةنطة تواني بَي  هةندَي ضارةسةري ئـاني دروسـت بكـا ، خؤشـتان دةزانـن لـةو هـةل و مةرجانـةدا         

دةر لـة قةواعيـدي ياسـايي موجـةرةد، تةنانـة  بـة دوور لـة        حكومةتي عرياق ثَيويس  بةوة هـةبوو كـة بـة   
ر َيكاري شةرعي و قانوني مامةَلة لةطةَل مةسةلةكةدا بكا ، ئَيستا كة هةل و مةرجي كوردستان بةرةو ئةوة 
دةضَيت، طةشةكردن و بووذانةوةيةكي ئابووري دةس  ثَيكردووة، ئةو تـةناقوزا  و ئيشـكالياتةي كـة لـةوةو     

نةمَييَن، لةاليةكي ترةوة ئاطادارين ئَيستا ئةو كةسةي كة خاوةن موَلكة ثَيويس  بة حيماية و ثَين هةبووة 
بة حةصانة هةية، لة هةمان كاتدا ئةوةي كة كرَيضـيية و كرَينشـينة بـة هـةمان شـَيوة، يـةعين موشـةريعي        

ر كابـةري و ئــةو  كوردسـتاني دةبـَي ر ةضـاو بكـا  هـةم اليـةني مةصـَلةحةتي خـاوةن مولـك، بـؤ ئـةوةي ئـةو             
مونافةسة تيجارييةي كة لة كوردستاندا هةية بةردةوام بَي، هةم ر ةضاوي بكا  ئةو ضينة كةم دةرامةتانةي 
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كة ناتوانن ئةو كرَي زؤرة، يان وةكو ئةو ثارة زؤرة، يان ئةو ئيمكاناتةي بة دةست بَينن بؤ خؤيان، ئَيمـةش  
، بـةآلم بـواري   (2)ياسـاي ذمـارة   ( 2222)رَي لـة سـاَلي   كة ياسـايةك دةردةكـةين، بةر اسـ  ياسـايةك دةربكـ     

جَيبةجَي كردني نةبَي، ئةوة ديارة نةقلَيكة لـة ر ووئيـةي قـانوني، دةبـَي ثةرلـةماني كوردسـتان تـةداروكي        
ئةو مةوزووعة بكا ، ئَيستاش كة ئةةيلي بكا  بؤ دوو ساَلي تر، ر ةنطة تةئجيلي موشكيلةكة دةكا ، بؤيـة  

زةوابيت بةر اس  ئةو مةسةلةية ضارةسةر بكةين، يةعين لةطةَل بووني حةقي خاوةن موَلك،  ئَيمة دةبَي بة
لةطةَل ثاراستين ئةو كةسانةي كة كرَيض،، ئاطاداري ئةو مةسـةلةية بـ،، بر يـارَي دةرنةكـةين كـة سـبةييَن       

اية كـةي نـافيز دةبـَي    ش دووبـارة دابنيشـينةوة بَلـَي، ئـةو ياسـ     (2212)بؤمان جَيبةجَي نةكرَي، يان ساَلي 
، (1251)ي (42)بةر اس ؟ بؤية ئَيمة دةبَي ئةوةمان لةبةر ضاو بَي، طةر انةوة بؤ ياسـاي شارسـتاني ذمـارة    

يةكَيكة لةو خيارة باشانةي كة لـة بةردةمماندايـة، بـةآلم بـة بـووني هةنـدَي زةوابيـت بـؤ ئـةوةي بةر اسـ            
طا نةدرَي لة ذَيـر زةريعـةي خـاوةن موَلكايـةتي، ئـةوانين بـة       خاوةن موَلكةكانين لة حةددَيكدا بوةس ، ر َي

ضاوضنؤكي سةيري مةسةلةكة بكةن، بؤية منين بة كورتي دةَلَيم ئةو تةئجيل كردنة باشة بؤ مـاوةي دوو  
ساَل، ضونكة ر ةنطة ساَلَيك هةر فريـاي هـي  نةكـةوين يـةعين، ئَيمـة لـة كةيـةوة كـة ئيتيلـال دةكـةين بـة            

كي خاوةن بةرذةوةندي لةو مةسـةلةيةدا، داواي ثةلـةكردن دةكـةن، دةَلـَين موشـكيلةيةكي      خةَلكةوة، بة خةَل
ئــاني، يــةعين هــةر لــة شــاري ســلَيماني دا ئَيمــة ذمارةيــةكي زؤر خــاوةن موَلكمــان هةيــة بــة كرَيــي ســاآلني    

، يةعين ، كابراي كرَيضي دةضَيت ثارةكةي دةبا  تةسليمي دةكا  بة بَي ئةوةي بيبَييَن(1222)و ( 1272)
ر ةنطة ثَينج دينار، حةو  دينار، ثارةيةكي زؤر كةم يةعين، ئةوة كـةي حةقـة و كـةي عةدالةتـة؟ جـا بؤيـة       
داواكـارين ئَيمــة لـة ر يطــةي ثةرلــةمان و لـة ر َيطــةي ليجـاني ثةرلةمانييــةوة ئــةو مةسـةلةية زيــاتر تــةفعيل      

ةآلَلة كردني ياسايةك كـة كؤتـايي بـةو كَيشـةية     بكةين، لة ر َيطةي ميدياكانيشةوة دةتوانرَي كار بكرَيت بؤ ط
 .بَييَن، هاوسةنطي دروست بكا  لة نَيوان هةموو خاوةن بةرذةوةندييةكاندا، زؤر سوثاس

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د
و، لةوانـة لـة جيـاتي    لَيذنةي هاوبةش، ثةرلةمانتارة بةر َيزةكان ضـةند خـاَل و ثَيشـنيارَيكيان خسـتة بةرضـا     

ساَلَيك بكرَيتة دوو ساَل، لةوانة لة كاتي دةركردني بر يارةكة و بآلوكردنـةوةي لـة وةقـائيعي ر ةمسـي، بَلـَي،      
كوردستان، بؤشاييةيةك دروست دةبـَي، بؤيـة لـةو ر ؤذةي كـة لَيـرة ثةرلـةمان قـةراري لـَي دةدا، لـةو ر ؤذةوة          

وو ســاَلةي كــة دادَي، يــان ئــةو ســاَلةي كــة دادَي، مةســةلةكان  حيســا  بكرَيــت، لــةوةي كــة لــة مــاوةي ئــةو د 
ضارةسةر ناكرَين، ئَيمة ضؤن بتـوان، دةسـت و بـرد بكـةين بـؤ ئـةوةي هـةموار بكرَيـت، بـة زووتـرين كـا             
هــةموار بكرَيــت، مةســةلةكة ضارةســةر بكرَيــت، ضــةند مةســةلةيةكين موالحــةزاتي خؤتــان نووســيوة، جــا  

 بؤ ئةو مةسةالنة وةآلمتان ضية؟  داواكارين لَيذنةي هاوبةش
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 262 

ــاَلي         ــة س ــةرة ك ــانوو و ب ــداني خ ــة كرَي ــاي ب ــةر َيز، ياس ــتاني ب ــةماني كوردس ــداماني ثةرل ــةو ( 2222)ئةن ل
لةمان، ديراسةتَيكي ثةرلةمانة دةرضوو، تةبيعي ئَيمة وةكو لَيذنةي ياسايي ئةو كاتةي لة خولي دووةمي ثةر

زؤر وردمان كرد، كـة ثـرؤذة لةاليـةن حكومـة  ثَيشـكةش كـرا، بـؤ مةبةسـ  دةركردنـي ياسـايةكي طوجنـاو            
لةطةَل بارودؤخي هةرَيمي كوردستان، واتا هةمواركردني ياساي بة كرَيـداني خـانوو و بـةرةي سـاَلي ذمـارةي      

بةركارة، ئَيمة وةكو لَيذنةي ياسايي كاتي خؤي  ي عرياقي، كة بةركارة لة كوردستان و ئَيستاش هةر(1272)
طفتوطؤيـــةكي زؤرمـــان كـــرد لةطـــةَل خـــاوةن موَلكـــةكان، كرَيضـــييةكان لـــة هـــةموو شـــار و شارؤضـــكةكاني  
كوردستاندا، لة ئةجنامدا واتا دوو ساَل لةسةر ثرؤذةكة ئيشمان كرد، ئةو ياساية دةرضوو، بـة هـةمواركردني   

ة بةو شَيوةية، بابةتةكةي جيـاواز كـردةوة، سـةبارة  بـةو موَلكانـةي كـة بـة        ياساي بةكرَيداني خانوو و بةر
كرَي دراون بؤ ئةغرازي تيجاري، واتا دوكان و شوققة، ئةوة ماوةكة تةحديـد كـرا بـؤ مـاوةي دوو سـاَل، واتـا       

ة  ثاش تةواو بووني دوو ساَلةكة بطةر َيتةوة سةر ئةحكامي قـانوني مـةدةني عرياقـي، قـانوني عـةرز و تةلَـ      
تةحةكوم بة مةوزووعةكة دةكا ، سةبارة  بةو موَلكانةي كة بة كرَيدرابوون بؤ ئةغرازي سةكةني، ماوةكة 
تةحديــد كــرا بــؤ مــاوةي ضــوار ســاَل، ئــةوة لةاليــةك، تــةبيعي ئَيمــة دةبــَي ر ةضــاوي ئــةوة بكــةين هــةرَيمي   

ئــةجنامي ئــةو ياســايةي كــة كوردســتان ثَيشــكةوتنَيكي زؤر زؤري بــة خــؤوة بينيــوة، لــة ئــةجنامي ضــي؟ لــة  
دةرضوو بةر اس ، لةو ماوةية حةرةكةيةكي عومراني زؤر كةوتة بازار  و شارةكاني هةرَيمي كوردسـتان، واتـا   
خةَلك ئةوةي ثارةي هةية، سةرمايةدار تواني بينـاي بكـا ، عيمـاراتي بكـا ، بـؤ ئـةوةي سـوودمةند بـَي لـة          

وو بووة لةو ناحيانة، تةبيعي بة ثَيـي ئـةحكامي دةسـتووري    ثارةي خؤٍي، شارةكانيشمان بة وازحي ثَيشكةوت
سـاحَيب  / عرياقين ئَيستا ئَيمة كة موناقةشةي بابةتَيك دةكةين، بابةتةكة ثةيوةسـتة بـة دوو اليـةن، يـةك    

ي دةســتووري عرياقــي، هــةموو (14)كرَيضــي، ئةوانــةش بــة ثَيــي دةســتوور، بــة ثَيــي مــاددةي  / موَلــك، دوو
: ئَيمةش كة بةشـَيك، لـة عـرياق يةكسـان، لـة بةرامبـةر دةسـتوور، نةصـةكة دةَلَيـت          هاووآلتيةكي عرياقي،

مةكانةي ئيجتيماعي، ئيقتيلادي، هةر بابةتَيك، هةر هاووآلتيةكي عرياقي دةبَيـت بـة يةكسـاني تةماشـايان     
نـي ياسـاكة   بكرَيت و ياساكان بةسةريان جَيبةجَي بكرَيت بة يةكساني، ئَيمة لـة ئـةجنامي طفتوطـؤ و دةركرد   

موتابةعةي ياساكةمان كرد، لة هةولَير و دهؤك ر ةضاوي ئةوةمان نةكرد كَيشةكي وا زؤر دروست بوو، بةآلم 
وتيان لة سلَيماني كَيشة دروست بووة، دةبواية لةوَين كَيشة دروست نةبواية، ضونكة ئةوان كة ئةو قانونـة  

كردبـوو، يـةعين هـي  كَيشـةيان نـةبوو، ئَيمـة        دةرضوو، ثـَين ئيـدارةي هـةولَير قـانوني مـةدةنيان تـةتبيق      
ويستمان قانونةكاني كوردسـتان ثـاش تةوحيـدي ئيـدارة يـةك بكةينـةوة، لـة ئـةجنامي يـةك كردنةكـة ئـةو            
قانونة دةرضوو، بةآلم لـةوَي بـة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكان جَيبـةجَي نـةكرا، جارَيـك وتيـان وةزارةتـي دارايـي            

ةزارةتي دارايي ثاش دةرضووني قانونةكـة تـةعليماتي دةركـرد، ئيسـلوبي     تةعليماتي دةرنةكردووة، نةخَير و
كاركردن بة ياساكة زؤر بة وازحي بوو، خةَلكاني زؤرين ئيستيفادةيان لَي كرد، بة تايبةتي ئةو موَلكانة كة 

دراون ثَين دةرضووني قانونةكة بة كرَيدرابوون، بة تايبةتي ئَيستا طفتوطؤ لةسةر ئةو موَلكانةنة كة بةكرَي
بــة مةبةســ  غــريي نيشــتةجَي بــوون، تيجــاري، ليجــاني زةريبــةي عــةقار بــة كارةكــاني خؤيــان هةَلســتان،    
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موعامةالتَيكي زؤر تةقديم كران، خةَلكاني زؤرين ر ازي بوون بة قانونةكة، ر ازي بـوون، تةقديراتةكـة زؤر   
لَيذنــةي ياســايي موتابةعــةي  مــةنتيقي بــوو، مــةعقول بــوو، هــي  كَيشــة نــةما، لــةو ئــاخريةي ئَيمــة وةكــو   

مةوزووعةكةمان كرد، سةبارة  بة هـةولَير ئيحلـائيةمان وةرطـر  لـة مـةحاكيمي هـةولَير، هـةتا مـان  و         
دةعـوا بـة نيسـبة  هـةولَير لـةو      ( 75)دةعوا لةو هـةولَيرة تؤمـار كرابـوون، واتـا     ( 75)نيوَيك ثَين ئَيستا 

و نيوَيـك بةشـةرة، ضـةند خـاوةن مـوَلكي تَيدايـة، كرَيضـي        ماوةيةي كة ذمارةي دانيشتواني زياتر لة مليـؤن  
تَيداية، دةعوايةكي زؤر نية، هةندَيك برادةران لَيرة باسيان لةوة كـرد كـة لةطـةَل ئـةوةدان ماوةكـة بكرَيتـة       
دوو ساَل، ئَيمة خؤمان لة ر اثؤرتي هاوبةش داوامان كرد ببَيتة دوو ساَل، هةرضةندة ثرؤذةي حكومة  يةك 

ــوو  ــاَل ب ــةحاكيمي       س ــةرارةكاني م ــةني دادوةري ق ــرد ئةجنوم ــةوة ك ــي ل ــةر َيز باس ــدامَيكي ب ــان ئةن ، دووةمي
ر انةطر ، باشة ئةجنومـةني دادوةري ضـؤن دةتـوانَي قـةراري مـةحاكم ر ابطـرَي؟ ئةطـةر ثةرلـةمان قانونَيـك          

ــةمان        ــةنابتان ثةرل ــة الي ج ــةكا ، مةعلوم ــديل ن ــان تةع ــةكا ، ي ــا ن ــةي ئيلغ ــةكا، قانونةك ــةآلتي دةرن دةس
ــي       ــةجَي كردن ــةآلتي جَيب ــة  دةس ــة، حكوم ــةتبيقي قةوانين ــةآلتي ت ــةني دادوةري دةس ــريعية، ئةجنوم تةش
ياساكانة، ناكرَيـت طلـةيي لـة ئةجنومـةني دادوةري بكـةين بَلـَين وةلـآل تـةعليماتيان دةرنـةكرد بـؤ ر اطـرتين            

نـةبَي، ثةرلـةمانين وا ئَيسـتا ياسـاكة     ياساكة، هةتا حكومةتين ناتوانَي ياساكة ر ابطرَيت، مةطةر ثةرلـةمان  
طفتوطؤ دةكرَي بةو شَيوةية، ئَيستا ئةو ر ةئيانة كة تةرشيح كرا، ئةندامَيكي بةر َيز باسـي ئـةوةي كـرد كـةوا     
لةطةَل ئةوةدا نية قانونةكة هةبَيت، باشـة لةطـةَل ئـةوةدا نينـة قانونةكـة هـةبَي زؤر ر اسـتة، ئَيمـةش كـاتي          

د كة ياسـايةكي منوونـةيي دةركـةين لـة كوردسـتان، ضـونكة لـة عـرياق لـة سـاَلي           خؤي ثشتطريي ئةوةمان كر
ياساي بة كرَيداني خانوو و بةرة سةبارة  بةو موَلكانةي بـة كرَيـدرابوون بـؤ غـةيري نيشـتةجَي      ( 1226)

بوون جَيبةجَي كرا، هي  كَيشةيةكيشيان لـة دواوة نـةبوو، جطـة لـة ياسـاي بـة كرَيـداني خـانوو و بـةرة بـؤ           
يشتةجَي بوون، ئةويان ر اطر ، ئَيستاش بة نيـازن، ثـرؤذة تةقـديم كـراوة لـة عـرياق، ئيشـي لةسـةر بكـةن،          ن

ئةوين مةمشولة بة قانوني مةدةني، لَيرة ئةو ر ةئيانة تةرح كران، ئةندامَيكي بةر َيزين وتي لة دةركردني 
انــ،، فيعلــةن ئةطــةر لــة تــارخيي  ، ئَيمــة ئــةو ر ةئيــةي بــة مــةنتيقي دةز (مــن تــاريل إصــدارا)ياســاكة، واتــا 

ئيلــدارةكة بــَي، ئيحتيمالــة ئــةو دةعوايانــةي كــة لةبــةردةم دادطادايــة ئيســتيفادةي لَيــدةكا ، كَيشــةيان بــؤ  
دروست نابَيت، هةروةها سـةبارة  بـة زيـادكردني بر طةيـةك بـةو شـَيوةيةي كـة بَلَيـي ئـةو دةعوايانـةي كـة            

َيذنـةي ياسـايي تـازة لـة نَيـوان خؤمـان مشـاوةرةمان كـرد، ئـةو          دةرةجةي قةتعيان وةرطرتووة، ئَيمـة وةكـو ل  
دةعوايانةي كة لة مةحكةمة دةرضووة، تةخليـة كـراوة، باشـة ئَيمـة ضـؤن ئيلغـاي بكـةين؟ بَلـَين حاَلةتةكـة          
فيعلةن ر وويداوة، مةحكةمة قةراري داوة، دةرةجةي قةتعي وةرطرتووة، تةنفيز كراوة، ئيلغاي بكـةي كَيشـة   

، ضونكة حاَلةتةكة ر وويداوة، موَلكةكة تةسليم كراوة، دةرضووة لة دةسةآلتي كرَيضـي كـةون،   دروست دةكةي
خؤ ئَيستا نايطةر َينيةوة، باشة ئةطةر بيطةر َينيةوة كَي تةعويزي ئةو حاَلةتانة دةدا؟ لَيرة كَيشةيةكي طةورة 

ؤمان، ئةطةر ئةنداماني ثةرلـةمان  دروست دةكةن، بةآلم ئيمكانة ئَيستا صياغةكمان دانا بة تةشاور بةيين خ
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قبوَليان كرد ئَيستا بؤتان بيخوَينمةوة، ئةوا موافةقةتي لةسـةر بكـةن، قبـوَلي بكـةن، سـةبارة  بـة مـاددةي        
 : دووةم

 : املادة الثانية
تسرا أحكام هذا القانون على الدعاوى املنظورة أمام اظاكم املختصة وفقًا للقانون أعالا و اليت مل يصـدر   -1

 .فيها قرار مكتسب للدرجة القطعية
إيقاف تنفيذ القرارات الصادرة   الدعاوى املشمولة بأحكام هذا القانون اليت مل ينجز تنفيذ ختليتها لغاية  -2
(15/7/2212.) 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د
 .نوقتةي نيزامي، فةرموو

 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

داناني ئةوةي كة بر ياري دةرةجةي قةتعي وةرطرتووة و بة ئةسةري رةجعي ياسايةك دةرضَي، ئـةوة  : يةكةم
ي دةستووري دائيمي عرياقيدا، لةبةر ئةوةي بةس لة قةوانيين زةرائيب (12)موتةناقيز نية لةطةَل ماددةي 

بـؤ بةرضـاو ر وونـي سـةرؤكايةتي ثةرلـةماني      / ، دووةمو ئةوانة نـابَي ئةسـةري ر ةجعـي هـةبَي، ئـةوة يةكـةم      
بةر َيز و زةميلة بةر َيزةكانيشم لة ر َيي بةر َيزتانةوة، باسي ئةوة كرا ئةوةي ثَيشرت هةبووة دذي خاوةن موَلك 
بووة، يان ثَيشرت لة سلَيماني بؤتة ياساي مةدةني، ئةو شـتة وانيـة، لةبـةر ئـةوةي لـة سـلَيماني، لـة ئيـدارةي         

دا دةرضوو، كة حكومةتي سلَيماني دةريكرد، (2221)ي كانوني يةكةمي (32)لة ( 222)مانيدا بر ياري سلَي
ــانوني    ــاددةي ق ــةكاني م ــدةري ئةحكام ــاَلي (27)درَيذةثَي ــةوة    ( 1272)ي س ــاتبوو، ئ ــايةدا ه ــةو ياس ــوو، ل ب

ــةوةي       ــو  ئ ــةني، دةي ــناعي، ميه ــاري، ص ــةالتي تيج ــةكاني حم ــة موَلك ــوو ب ــةص ب ــاَل( 12)موخت ــةر  س بةس
تَيثـةر يوة، بـؤي هةيـة داواي ئيعـادةي تةقـدير بكـا ، هـةردواي ثَيـنج سـاَلَيك          ( 1/1/2222)كرَيدانيان لة 

ئيعادةي تةقدير بكا ، ئيعادةي تةقـدير بكـا  لـة ر َيـي دائـريةي زةر يبـةي عـةقارةوة، بـؤ كرَيضـي و خـاوةن           
ةرايي، قــةراري داوةري يةكــةمي دادطــاي موَلــك هةيــة ئيعــتريازي لــَي بطــرَي الي دادوةري يةكــةمي دادطــاي بــ

ي كــانوني يةكــةمي (32)وةوة، واتــا بــة تةشــخيص لــة (1/1/2222)بــةرايين باتتــة، مــا بــاقي دةَلَيــت لــة 
ئـةو ئةمالكانـةي   ( 1/1/2222)ةوة، بة قانوني مةدةني مشـولي موَلكـةكان دةكـا ، يـةعين ثـَين      (2221)

دةمَينَيتـةوة، كـة تـابعَيكي ئيشـترياكي هةيـة،      ( 1272) ي(27)ثَيشوو هةبووة هةر بة ثَيي قانوني ئيجاري 
بةآلم ئةوةي دواي ئةو تةئرخية دةدرَي بةكرَي، قانوني مةدةني مشولي دةكا ، يـةعين ئـةوةش دةطةر َيتـةوة    

ي ياساي مـةدةني عرياقـي،   (746)بؤ ( 742)بؤ ئةحكامةكاني تةخلية، بؤ دةركردني كرَيضي بؤ ماددةكاني 
ي 32ي (222)بــووة، بر يــاري ( 1272)ي (27)ووعةكةيـة، درَيــذة ثَيــدةري ياسـاي   ئـةوة حةقيقــةتي مةوز 

ي ئيدارةي سلَيماني، بر يارَيكي زؤر جوان بووة لةسةر ئةساسي تةقدير كردني موَلك 2221كانوني يةكةمي 
وانيـة،   دينار ماوة لة موحافـةزةي سـلَيمانيدا، شـ    ( 22)دينار و ( 12)بووة، ئةوةي كة دةَلَين طواية كرَيي 
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دا  2221ئةطةر ش  وا هةبَي ئيهمالي خـاوةن موَلكـة، لةبـةر ئـةوةي ئـةو ياسـاية كـة لـة كـانوني يةكـةمي           
دةرضووة حةقي ئيعادةي تةقديري داوةتةوة، ئةو حةقة حةقي ئيعادة و ئيعتريازي داوة بة خاوةن موَلـك و  

درَي بــة كـرَي قــانوني مــةدةني  كرَيضـين، ئــةوة حةقيقـةتي مةوزووعةكانــة، ئـةوةي دواي ئــةو تةئرخيـة دة    
 .ي قانوني مةدةني، زؤر سوثاس(746)بؤ ( 742)مشولي دةكا ، ئةحكامةكاني ماددةي 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د
 .فةرموو، كاك عومةر

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر ئةو موقتةرةحةي كة تةقديم كرا، ئةطةر يارمـةتيم بـدةي ئـةوةي كـاك     وةلآل من تةوزحيَيكم هةبوو لةس
برهان باسي لَي كرد، ئَيمة هي  ثَيويستمان بةو تةعديلة نيية و قانوني مةدةني جَيبةجَي بكةين، خؤمشان 

، مـن يـةك شـتتان بـؤ     (علـى كـل   )ئةزية  نةدةين لَيرة، با بر ؤشتاية، وةكو ئَيسـتا باسـي لةسـةر كـرد، بـةآلم      
تةوزيح دةكةم برادةرينة، لـة سـلَيماني هـي  كَيشـةيةك لةسـةر ئـةو ياسـاية دروسـت نـةبووة، بـةَلَي ئينـزار            
كراوة، دةعواش ئيقامة كراوة، عةدةدَيكي زؤرين دةعوا هةية، بةآلم لة كؤي شةش مةحكةمـةي بيدائـة كـة    

دةعوايةش تةمييز ( 12)دةعوا كةمرتي دةركردووة، ئةو ( 12)موختةصة لةو ئيشة، يةك مةحكةمةيان لة 
كراوة لةبةردةم دادطاي ئيستيئناط بة صيفةي تةمييزي، خؤي تا ئَيستا موكتةسة  نية دةرةجـةي قـةتعي،   
هةروةها وةسـتَينراوة، بـة تةئكيـدةوة ضـاوةر واني ئـةو ر ؤذةيـان دةكـرد، حاكمـةكانين موحتةمةلـة ئاطـادار           

، ضونكة هةر قةرارَيكي قةزائي دةرضوو، ئَيمة لَيرة كرابنةوةكة تةوازوونَيك بطرن، هي  قةرارَيك دةرنةكةن
لــة ثةرلــةمان لةســةرمانة قــةراراتي قــةزائي، قــةراراتي موكتةســة  دةرةجــةي قةتعييــة، ثَيويســتة بــؤ           
ئيستيقراريةتي قةراراتي قةزائي و مةبدةئي سيادةي قانون، ئَيمة ئيحتريامي ئريادةي حاكم و قانون و قةزا 

بة ئـريادةي خؤيـان ئـةو ئيجرائـة كةشـف و ئـةو سـةر و ئـةو سـةري كـة لـة نـاو              بطرين، بؤية كة حاكمةكان
دةعواكاندا هةية كردوويانة، ئةو دةعوايانةش هَيشتا موكتةسة  دةرةجةي قةتعي ن،، لةبةر ئةوة بر طـةي  
دووةمي ئةو ياساية كة ئةو تةعديلةي كة ئَيستا لَيرة دةكرَي، كة كـاك عـةوني ثَيشكةشـي جـةنابتاني كـرد،      
حةمسي ئةو مةسئةلةيةي كرد كة بؤ لةمةودواي دةعواكان، بةشي سَييةمي قةتعيـةن بر انـةوة بـة نيسـبة      

دةرةجـةي قــةتعي، بـة تةئكيــد تـاوةكو لــة    ( مل تكتســب)ئـةو دةعوايانــة، ضـونكة بــة نةصـَيك هــاتووة دةَلـَي     
ي تـةنفيز و لـة تـةنفيز    تةمييز دةرنةضَي ئةو قةرارانة، موددةي تةمييزي بةسةر نـةر وا و نةضـَيتة دائـرية   

تةنفيز نةكرَي، ئةختائي موستةئجري، كرَيضيةكة نةكرَي، مودةي نةدرَيَ ، ئـةو قانونـة جَيبـةجَي نـةكراوة،     
ي ئةوةش، من لةطةَل ئـةوةدام بـةو   (بالرغم)تا ئَيستا ئةو ياسايانة لة سلَيماني جَيبةجَي نةكراوة، ( ال يزال)

ةوة ر ةنطــة حــةلَيكي شــايف نــةبَي بــؤ ئــةو كَيشــةي كــة لــة بــةيين نةصــة بــر وا بــؤ ئَيســتا، هةرضــي ضــةندة ئــ
موستةئجري و موئةجريدا هةية، لةبةر ئةوة ئَيمة هةموومان باشي دةزانـ،، مـواتين،، خـةَلك، هـةموومان،     
هــاووآلتي، هــةموو خــةَلكي كوردســتان موتةســاوين لــة هــةموو حقــوق و ئيلتيزاماتَيــك كــة لةســةر شــامنانة،  
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مة بة جارَي ثَيدابطرين لةسةر هةندَي ئيعتيبارا ، ضونكة ئةطـةر ئَيمـة زؤربـ، ياسـايةكي     مةفرووز نية ئَي
ئاوها دةربضَي، هةر نةخرَيتة حةيزي تةنفيزةوة، هةر تةنفيز نةكرَي، بةر اس  لةاليةك هةيبةتي ياساكاني 

سي لةسةر كرد، كة تةعين ثةرلةماني كوردستان نامَييَن، لةاليةكي تر ئَيمة بةر اس  وةكو كاك ئيسماعيل با
لةسةردةمي حيزبي بةعسدا تةعـديل  ( 27)لةسةر فةلسةفةي ئيشترياكي هةبوو، ر استة ئةو ياسايةي ذمارة 

كراوة، ثَيشرت ياساي مةدةني بةكار دةهَينرا، بةآلم ئةوان هاتنن لةسةر نةهج و فةلسةفةي ئيشترياكي خؤيان 
لَي كرد، ئَيستا ئةو ياسايةش لةسةر نةهجي عةولةمة و بـازار ي  بةكار هَينا، كة ئَيستا كاك ئيسماعيل طلةيي 

ئازاد كة هةر طلةيي لةسةر بَي، ئةوة نار وا  بةر َيوة، ثَيويستة لة كاتي خؤيدا موازةنةيةك لةبةيين حقـوقي  
موئةجري و موستةئجري، كرَيضي و ساحَيب خـانوودا بكـرَي، لةبـةر ئـةوة مـن ثَيموايـة ئـةو تةعديلـةي، ئـةو          

فةي كـة ئَيسـتا لـة لَيذنـةي ياسـايي دامـان بةزانـدووة، ئـةوة صـياغةيةكي زؤر قانونيـة، بـؤ وةسـتاندني             ئيزا
، هةروةها وةستاندني كاركردن، ضونكة دةَلَي ئـةو دةعوايانـةي كـة    (15/7/2212)ئيشكردن بةو ياساية تا 

ــوونة دةرةوةي       ــةعين ض ــة ي ــاتي تةخلي ــةكراوة، ئيجرائ ــةنفيز ن ــةي ت ــاتي تةخليةك ــة  ئيجرائ ــييةكة ل كرَيض
مولكةكـة، تـا ئَيسـتا ئــةوة نـةكراوة، لةبـةر ئــةوة ئةطـةر بر ياريشـي تيـا دةرضــووبَي، بر يارةكـة بـةو شــَيوةية           

 .دةوةسَ ، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د

 .يةك كةسي تر وةردةطرين، كاك كاردؤ نوقتةي نيزامي هةية، ئاخري كةس
 

 :َيز كاردؤ حممد ثريداودبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بــؤ بر طــةي دووةم، بــةالي منــةوة ضارةســةرةكة ئةوةيــة ئةطــةر يــةك هــاووآلتي زةرةرمةنــد بــَي، حكومــة     
بةرثرسيارَي  قةرةبووي دةطرَيتة ئةستؤ، هةم تةداخولي ياساش ناكةين كة دةرةجـةي قـةتعي وةرطرتـووة،    

ةرمةنـد بـوو لةنةتيجـةي ئـةو ياسـايةي ئَيمـة، بـا حكومـة  بةرثرسـيارَي           هةم هاووآلتيـةكين ئةطـةر زةر  
 .تةعويزي وةرطرَيتةوة، كة بة بةَلطة سةملَيندرا

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د
ةئجيل ئَيستا زؤر موناقةشة لةسةر ئةو مةوزووعانة كرا، ثَيشنيارَيك هاتووة ثَين ئـةوة كـة بـؤ دوو سـاَل تـ     

فةقةرةيـةي كـة دةَلـَي كـةي تـةنفيز       بـَي دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ بـؤ ئـةو       بكرَي، كَي لةطةَل ئةوةية دوو سـالَ 
بكرَي؟ يةعين رووة تةنفيزيةكةي كةي بَي؟ ئةو ثَيشنيارةي لَيذنةي هاوبـةش بـا بيخوَينَيتـةوة و بيخةينـة     

 .تةصويتةوة، فةرموون بيخوَيننةوة
 :زبةر َيز عوني كمال سعيد بةزا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من بة باشي دةزامن ماددةي يةكةم خبوَينينةوة و بيدةينة دةنطدان، ئينجا وردة وردة بَيينة سةر ماددةكـاني  
 .تر، وا باشرتة، ئيشةكامنان ئاسانرتين دةكا 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د
 .بةَلَي فةرموو

 :ل سعيد بةزازبةر َيز عوني كما

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة األوىل

 :و تقرأ كاآلتي 2222لسنة ( 2)تعدل الفقرة الثانية من املادة الثالثة من القانون رقم 
( 15/7/2212)اتد عقود إجيار العقـار املـؤجر لغـري أغـراض السـكن املربمـة قبـل نفـاذ هـذا القـانون لغايـة            

وختضع بعد مضي املدة املذكورة ألحكام القانون املـدني   2222لسنة ( 2)انون رقم إعتبارًا من تاريل نفاذ الق
 .املعدل النافذ   ايقليم( 1251)لسنة ( 42)رقم 

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ أرسالن بايز إمساعيل.بةر َيز د
 .بؤ خاَلةكةي تركَي لةطةَل ئةو ماددةية دةست بةرز بكاتةوة؟ كَي دذة؟ بة ئةكسةرييةتي تةواو، فةرموو 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثانية

تسرا أحكام هذا القانون على الدعاوى املنظورة أمام اظاكم املختصة وفقًا للقانون أعالا و اليت مل يصدر   -1
 .فيها قرار مكتسب للدرجة القطعية

 . الدعاوى املشمولة بأحكام هذا القانون اليت مل ينجز تنفيذ ختليتهاإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة   -2
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

ئَيستا كَي لةطةَل ئةو صياغة تازةداية كة خوَيندرايةوة تكاية بادةست بةرزبكاتةوة؟، فةرموون كَيي لةطةَلـدا  
 .وون بؤ ماددةي دواترنية؟، بةكؤي دةن  وةرطريا، فةرم

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

 .على اللس الوزران و اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون(: 3)املادة 

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د
رزبكاتـةوة؟، فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟، بـةكؤي دةنـ         ئَيستا كَي لةطةَل ئةم ماددةداية تكاية بادةست بة

 .وةرطريا، فةرموون بؤ ماددةي دواتر

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريل اصدارا وينشر   اجلريدة الرمسية (: 4)املادة 

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)بايز امساعيل ئةرسةالن. بةر َيز د

ئَيستا كَي لةطةَل ئةم ماددةداية تكاية بادةست بةرزبكاتـةوة؟، فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟، بـةكؤي دةنـ         
 .وةرطريا، فةرموون بؤ ماددةي دواتر

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة
يم العالقة بني املؤجر واملستأجر و منحهما فـرتة اخـرى ليكونـا علـى درايـة باالوضـاع القانونيـة اجلديـدة للمـأجور          بغية إعادة تنظ

 .لتدبري امورهما وإعطان املهلة الكافية لوسائل االعالم لنشر الوعي القانوني   هذا اعال شرع هذا القانون
 (:لةمانجَيطري سةرؤكي ثةر)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .كاك خورشيد، فةرموو
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
) بةر اس  ثَيشنياري زؤر لة بـرادةران هـةبوو، كـة لـة سـةبا  موجبـة ئَيمـة ئيشـارة  بـةوة بـدةين، بَلـَي،            

ة تةنها بـؤ ر اطـرتن نيـة،    ئةم( واعطان املهلة الكافية لربملان كوردستان الجران التعديالت املطلوبة على القانون
 .بؤ ئةوةية ثةرلةمان ئيلزام بكةين كة تةعديال  بكا  لةم ياسايةدا، سوثاس

 
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان ر وونكردنةوةيةكي هةية، كاك فرسة ، فةرموو
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

ثةرلةمان ناتوانَيت، ضونكة الزمة ثر ؤذةكة لة ئةندامانةوة بَيـت، بؤيـة ثةرلـةمان نـاتوانَي ئةنـدامان ئيلـزام       
ئةنـدام ثَيشكةشـيان كـرد، يـان حكومـة  ثَيشكةشـي كـرد، ئـةو كاتـة           12بكا  و ئةو كـارة بكـا ، هـةركاتَي    

كـةيت، ئـةوة خـياليف نيـزام و ياسـاية، خـياليف بـةديهياتي        ثةرلةمان تةماشاي دةكا ، ئةطينا تؤ كَي ئيلزام دة
 .ياساشة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .كوَيستان خان، فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـرد، باوةر ناكـةم كـة ئةنـدام هـةبَيت قسـةي       زؤربـةي هاور َييـان كـة قسـةيان كـرد باسـي هـةمواريان        : يةكةم

ثر ؤذة هةية خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كـراوة لـة هةفتـةي ثَيشـوو،     : كردبَي باسي هةمواري نةكردبَي، دووةم
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ئةندامي ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردووة، ئةكرَيت بؤ دةوَلةمةنـد كردنـي ئـةم ثر ؤذةيـة خـاوةن موَلـك و        12
َي لة هؤيةكاني دةرضواندني باسي ئةوة بكرَيت كة ئةمـة بؤيـة دوا دةخرَيـت    كرَيضي بان  بكةين، بةآلم ئةب

لةبةر هةمواركردني نةك بؤ ئةوةي كـة كرَيضـي خـؤي ئامـادة بكـا  و ئـيعالم بـآلوي بكاتـةوة، ئةمـة تـةنها           
 .بةمةبةس  هةمواركردن بَيت، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .ن خان، فةرمووسؤزا
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارةو ئَيمة لةهةموو قسةكامناندا ر وومنان كردةوة، ويان ئَيمة لةطةَل ئةوةداين كة هي  اليةك زةرةرمةنـد  
اسـاية،  نة بن، ئةو هاوسةنطية ر ابطريَيت، ديارة ئَيسـتا هةسـتَيك دروسـت بـووة لـةالي كرَيضـيةكان كـة ئـةم ي        

زؤَلميان لَيدةكا ، خؤ ئةكرَيت كةباسـي ئـةوة دةكـةين كـة هـةموار بكرَيـت، خـؤ دةكـرَي هةمواركردنةوةكـة          
لةهةنــدَي مــاددةدا بَيــت كــة ميكــانيزمي جَيبــةجَيكردني ياســاكةي تَيــدا ر وون وئاشــكرا بَيــت، بؤيــة ئةطــةر  

ت بةهةمواركردنةكـة، بـةآلم دةكـرَي    ئيزافةي بكةين بَلَي، هـةموار خـؤ مـةري نيـة ثةرلـةمان ئيلـزام بكريَـ       
حكومة  ئيلزام بكةين، كة لةماوةيةكي نزيكدا هةمواركردني ئةو ياساية، بنَيردرَيتة ثةرلةماني كوردسـتان  
بؤ ئةوةي ئةو كَيشةية ياخود تةوصيا ، ياخود هةرضيةك بَيت، طرن  ئةوةية ئَيمة بزان، كة لةدواي ئةم 

 .سوثاس ياسايةوة هةمواركردنَيك دَيت، زؤر
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .دواين كةس دكتؤر زانا، فةرموو
 :محة كريم رؤوفزانا . بةر َيز د

 . بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكـةم يـةك صـياغةي تـر دابر َيذينـةوة، كـة زؤر موخـالفين نـةبَيت، لةطـةَل ئـةوةي كـة كـاك             

ي ثَيدا، كة ثةرلةمان ئيلزام دةكةين، ضؤن لةهةمان كاتدا نووسـراوة موهلةيـةك دةدرَيـت بـة     فرسة  ئاماذة
اعطـان املهلـة للربملـان العـادة العالقـة بـني املـؤجر        ) كرَيضي كة ئاطاداري وةزعي خؤي بَيت، ئاواش بنووسريت

مان بـؤ ئـةوةي ئيعـادةي    كةواتة موهلةكة دةدرَيت بة ثةرلـة ( واملستأجر، على اسس قانونية سليمة ومتوازنة
 .تةنزيم بكاتةوة، لةسةر بنضينةيةكي ياسايي، لةسةر ئةساسَيكي ياسايي و موتةوازين، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

خؤي منين حةقم هةيـة قسـة بكـةم، يـةعين بةر اسـ  حـةق لةوةدايـة كـة ئـةبَيت صـيغةيةك بدؤزينـةوة            
وان خاوةن موَلك و كرَيضيدا، ئَيمة ضؤن ئةو صيغةية بدؤزينةوة لةر ووي ياساييةوة ئةوةمان بؤ عيالي لةنَي

بكةن، ضؤن صيغةيةك بدؤزينةوة تا ئةوة حةل بكةين خؤ ناكرَيت هةتا هةتاية ئةوة هةر تةئجيل بكـةين،  
 .فةرموو كاك عومةر
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 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ثر ؤذةي كة ئَيستا لةبةردةس  ئَيمةداية بامسان لة تةمديدي ماددةيةكي ئةو ياساية كـردوة كـة خاصـة    
بة تةخليةي مةحةالتي تيجاري، ئةمة ناكرَيت لةناو ئةسبابي موجةبةكةدا ثةرلةمان تةوصيةي تَيـدا بـاس   

سـتاش بـرادةران باسـيان لَيـوة كـرد،      بكا  يان ئيلزامي جيهةتَيك بكا ، ئةكرَيت ثر ؤذةيةك هةبَيت، وةكو ئَي
ثر ؤذةيةك هةية، واريدة ئةم ثر ؤذةية بَيتة بةرنامةي كاري ثةرلةمانةوة، دوايي طفتوطؤي لةسـةر بكرَيـت و   
باسي لةسةر بكرَيت، ئةطةر ثر ؤذةكة دةنطي خؤي هَينا، كة تةعديلي هةندَي لـة بر طـة و بابةتـةكاني مـاددة     

 .ةم مةشروعي تةعديلةدا وارد نية، سوثاسئةصَليةكة بكا ، بةآلم لَيرة ل
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .بؤ ثَيشنيارةكةي دكتؤر زانا وتتان ضي لةسةري؟، فةرموو كاك عةوني
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي ئةسبا  موجةبةي ياسا ئةوةية كة ئةو ياساية بؤضي بةبؤضووني من ئةو ثَيشنيارةش وا نية، لةبةر 

ــةتي         ــتان و حكوم ــةماني كوردس ــت، ثةرل ــت دةبَي ــاكيل دروس ــووةو مةش ــة ب ــَين كَيش ــةن دةَل ــووة، تةبع دةرض
كوردستان زانيان كَيشة دروست دةبَيـت، ويستيان ياساكة ر ابطرن، ئةسـبابي موجيبـةي ئـةو ياسـاية ر اطـرتين      

ينيمان لةئةجنامي طفتوطؤي ئةندامان ديار بوو كة ثر ؤذةيةك ثَيشكةش كراوة، فيعلـةن  ياساكةية، بةآلم كة ب
خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، ئيمكانة ئين لةسةر ئةو ثر ؤذةية بكةين لةماوةيةكي كةمدا، بيهَينينة ناو 

ةي ياسـايةكي  هؤَلي ثةرلةمان بـؤ طفتوطـؤكردن لةسـةري، ئينجـا ض بـة هـةمواركردن بَيـت، يـان بةدار شـتنةو         
 .تايبة  بة خانووبةرة لةهةرَيمي كوردستان، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

باشة من ثرسيارَيكم لة ئَيوة هةية بَيزةمحة ، بؤضي ئَيوة باسي كرَيضيتان كـردووة ئـةي بـؤ باسـي خـاوةن      
 .رمووموَلكتان نةكردووة، لة ئةسبا  موجةبةكةدا؟، فة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
داواكارييةكي زؤر لةاليةن كرَيضيةكانةوة ثَيشكةش بة ثةرلةمان كرا، دةَلَيت ئَيمـة مةغـدورين بـةو ياسـاية،     
وةلةو من لةقسةكامن ئيشـارةمت بـةوةدا كـة هـةموو هاووآلتيـاني كوردسـتان يةكسـانن لةبةرامبـةر دةسـتوور          

ا، بةآلم وا ديارة كةئةنةما اليةني زةعيف لةموعامةلةكةدا كرَيضية، بؤية ئَيمة ئيشارةيان بـةوان داوة،  وياس
ضونكة كرَيضـيةكان خؤيـان دةَلـَين ئَيمـة ئاطامـان لـةو ياسـاية نيـة، ئاطامـان لـةوة نيـة كـة وةزارةتـي دارايـي               

ؤ ئـةوةي دووبـارة خـةَلك تةوعيـة     تةعليماتي دةركردووة سـةبارة  بةضـؤنيةتي جَيبـةجَيكردني ياسـاكة، بـ     
 .بكرَيت و ئاطايان لة ياساكة هةبَيت، بؤية بةتايبةتي ئيشارةيان بة كرَيضي داوة، سوثاس
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 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .دكتؤرة ر ؤذان، فةرموو
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اخستين كار ثَيكردن بةو ياساية، ديارة هةندَيك كَيشة هةية، بؤضارةسةركردني ئةو كَيشـانة ئَيمـة لةبـةر    دو

ئةوة بوو دةنطمان بؤئةوةدا كةجارَي كار بةو ياساية نةكرَيت، تةمديد بكرَيت بؤ ماوةي دوو ساَل بؤيـة ئـةو   
َيوان خاوةن موَلك و كرَيضي ئةو بر طةيـة  ثَيشنيارةي كة كاك زانا كردي، دووبارة ر َيكخستنةوةي ثةيوةندي ن

 .زياد بكرَيت، وابزامن هةر مةبةستين ئةوةية لةتةمديدي كارثَيكردن بةو ياساية، زؤر سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

ــدةين نةخيةينــة نــ     ــَي ب ــدتان ث ــة، ئَيمــة وةع ــنيارَيكمان هةي ــةرؤكايةتي ثَيش ــة  ئَيمــة لةس ــاكة، بــةآلم ل او ياس
ماوةيةكي زؤركةمدا ئةو ثر ؤذة ياسايةي كة هاتووة بؤ هةمواركردني بيخةينة بةرنامةي كار، باشة با ئةمـة  
بر وا ، ثر ؤذة ياساكةي كة داواتان كردبوو بؤ هـةمواركردني ئـةو خبةينـة بةرنامـةي كـارةوة، ثـةميان خـان،        

 .فةرموو
 
 
 

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةطفتوطؤكاندا زؤر قسة لةسةر مةبدةئي هـةمواركردن كـرا، مـن ثـَيم وايـة، لةسـةر سـةرؤكايةتي ثَيويسـتة،         
مةبدةئي هةمواركردن خباتـة دةنطـةوة، ئةطـةر زؤرينـة دةنطـي هَينـا، ئـةبَي لـة ئةسـبا  موجةبـةدا جَيطـاي            

دةئي هةمواركردني ر ةفز كردؤتةوة لة ئةساسـدا، ضـونكة   بَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئةم ئةسبا  موجةبةية مةب
دةَلَيت بؤ ئامادةكردني زياتري كرَيضـي، كةواتـة مةبدةئيـةن موافةقـةي لةسـةر ئـةوة كـردووة كـة ثر ؤذةكـة          

 .وةكو ثَيشرت بر وا ، بةآلم تةئجيل بَيت، بؤية دةبَي هةمواركردن خبةيتةوة دةنطدانةوة، سوثاس
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ز امساعيلئةرسةالن باي. بةر َيز د

نا، ئَيمة ثَيتان دةَلَي، وةكو سةرؤكايةتي خؤ ئةمة شتَيكي نهَيين نيـة، ئةمـة بـا ئـاوا بـر وا ، لةفةترةيـةكي       
كةمدا هةمواركردنةكة دةخةينة بةرنامـةي كـارةوة، ئَيسـتا موناقةشـةي زؤرمـان كـرد لةسـةر ئـةو ئةساسـة          

 .خبوَيننةوة تادوايي بيخةينة دةنطةوة، فةرموودةخيةينة دةنطةوة، ئاخر صياغة 
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 االسباب املوجبة
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بغية إعادة تنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر و ليكونا علـى درايـة باالوضـاع القانونيـة اجلديـدة للمـأجور       
لوسـائل االعـالم لنشـر الـوعي القـانوني   هـذا اعـال فقـد شـرع هـذا            لتدبري امورهمـا وإعطـان املهلـة الكافيـة    

 .القانون
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

ئَيستا كَي لةطةَل ئةم ماددةداية تكاية بادةست بةرزبكاتـةوة؟، فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟، بـةكؤي دةنـ         
مـان، لـة ماوةيـةكي نزيكـدا دةخيةينـة بةرنامـةي كـارةوة، فةقـةرةي تـر          وةرطـريا، ئَيمـة لةسـةر وةعـدي خؤ    

ضــيمان مــاوة، ئــةوة تــةواو بــوو، ئَيســتا تَيكــر اي ياســاكة دةخةينــة دةنطــةوة كَيــي لةطةَلدايــة تكايــة بادةســت  
بةرزبكاتةوة؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، باشة سوثاس، ثريؤزبايي لةوانة دةكةين كة سـوودمةند بـوون و   

اواي لَيبوردنين لةوانة دةكةين كة زةرةرمةند بوون، ئَيستا ليذنةي ياسايي ئَيوة بؤ شوَيين خؤتان بةس با د
 .ليذنةي دارايي يَينَيتةوة، سؤزان خان، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئةطــةر 22/1مانــدووين ســةعا  تةبعــةن ئــةوة ئَيســتا ئَيمــة دَيينــة موناقةشــةي ياســايةكي تــر، زؤريــن   

جةنابتان ئيزمنان بدةن بؤ ماوةي سةعاتَيك ئةوةندةي ثاروة نانَيـك خبـؤين وئيسـرتاحةتَيك بكـةين، دوايـي      
 .دَيينةوة ئَيرة بؤئةوةي بةردةوام ب، لةسةر كارةكةمان، سوثاس

 
 

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

يةتي ثَيمان باشـة كـة بـةردةوام بـ،، بـؤ ئـةوةي زوو تـةواو بـ، و بؤخؤتـان سـةفةر بكـةن،            ئَيمة لةسةرؤكا
 .ليذنةي دارايي فةرموون بؤ خوَيندنةوةي ثر ؤذة ياساكة

 :ئاراس حس، حممود. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

انـةوة بؤمـان هـاتبوو، مـن     ئَيمة ثَيشرت خوَيندنةوةمان بؤ ئةو خشتةية كـرد كـة لةاليـةن ئةجنومـةني وةزير    
ثَيم باشة، ئةطةر بةر َيزتان ر ةزامةندي بفةرموون خوَيندنةوةيةك لةسةر ئةو ذمارانةي كة هةيـة، جـارَيكي   

 تر بؤ ئةندام ثةرلةمانة بةر َيزةكان خبوَينينةوة دواتر بَيينة سةر ر اثؤرتةكةمان، 
 عَيراق –هةرَيمي كوردستان 

 سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران
 سةرؤكايةتي ديوان

 فةرمانطةي ثالندانان
 2421:ذمارة



 271 

 22/2/2212:ر َيكةو 
 عَيراق –ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 0141بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ ساَلي /  
 هاوثَي  ليس  ثر ؤذة ثَيشنياركراوةكاني هةرسَي ثارَيزطاي هةولَير وسلَيماني ودهؤك و ئيدارةي طـةرميان و 

ــةري        ــدي دان لةس ــ  ر ةزامةن ــرين بةمةبةس ــان دةنَي ــةنفالكراوةكان بؤت ــةهيدان و ئ ــاري ش ــي كاروب وةزارةت
 .وئاطاداركردنةوةمان

 /هاوثَي 
ــتوان       -1 ــذةي دانيشــــ ــةثَيي ر َيــــ ــةرميان بــــ ــدارةي طــــ ــان و ئيــــ ــاني ثارَيزطاكــــ ــ  ثر ؤذةكــــ ليســــ

 (.دوو سةدو سي و حةو  مليار دينار)تةنها ( 237222222222)بةبر ي
ــ -2 ــاوةن ئةنفالــةكان بــؤ هــةموو هــةرَيمي كوردســتان         ليس   ثــر ؤذةي دروســتكردني خــانوو بــؤ خ

كةلةاليـةن  ( ثةجناو نؤ مليار و دوو سةدو ثـةجنا مليـؤن دينـار   )تةنها (522522222222)بةبر ي
 .وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنفالكراوةكانةوة ثَيشكةش كراوة

 
 بةرهةم ئةمحةد صاحل. د

 ي وةزيرانسةرؤكي ئةجنومةن
ــارة        ــةمان، ذم ــةرؤكايةتي ثةرل ــةر َيز س ــؤ ب ــةمان ب ــراوي ليذنةك ــةثَيي نووس ــةر َيزان ب ــةرواري  ( 62)ب ــة ب ل

دةربارةي دواين خشتةي بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردسـتان   27/12/2212
ز بةر َيوةبــةري طشــ  ثالنــدانا، لــة  لــة دةرئــةجنامي كؤبوونــةوة، لةطــةَل بــةر َيز وةزيــري ثالنــدانان و بــةر يَ  

خشـتةي بودجـةي   : ، ثوختةي دابةشبووني بودجةي تةواوكاري بـةم شـَيوةيةي خوارةوةيـة   12/12/2212
ــار   ــةولَير ذمـــ ــاي هـــ ــان،  ثارَيزطـــ ــةواوكاري بؤثارَيزطاكـــ ــان ةتـــ ــةي  (117)ي ثر ؤذةكـــ ــة، طوذمـــ ثر ؤذةيـــ

( 112)، ثارَيزطاي سلَيماني ذمارةي ثر ؤذة(ثةجناو سي مليار و سَي سةد مليؤن دينارة()533322)ثرؤذةكان
، طـةرميان ذمـارةي   (حةفتاو نؤ مليار و نؤسةد و نةوةد مليؤن دينارة()723222)ثر ؤذة، طوذمةي ثر ؤذةكان

بيست و يةك مليار و سَي سةد و سي و دوو مليؤن ()213332)ثر ؤذةية، طوذمةي ثرٍِِؤذةكان(32)ثر ؤذةكان 
هةشتا و شةش مليار ()263656)ثر ؤذة، طوذمةي ثر ؤذةكان( 23)ةي ثر ٍِؤذةكانثارَيزطاي دهؤك ذمار(دينارة

ثــر ؤذة، طوذمــةي طشــ     (342)كــؤي طشــ  ثر ؤذةكــان  ( و شــةش ســةد و ثــةجناو شــةش مليــؤن دينــارة     
خشـتةي  (دوو سةد و ضل و يةك مليار و دوو سةد و حـةفتاو هةشـت مليـؤن دينـار    () 2413272)ثر ؤذةكان

ــتةي خــانووي شــ   ــَيوةيةكي ثوختــةيي و كــور ، يةكــةم    دووةم خش هــةردوو : ةهيد و ئــةنفالكراوةكان بةش
بيسـت و نـؤ مليـار و سـةد     ( )223122)خانوو، طوذمةكةي( 272)ثارَيزطاي هةولَيرو دهؤك، ذمارةي خانوو

سـي مليـار و نؤسـةد    () 323222)خـانوو طوذمـةي ثر ؤذةكـان   (1232)سلَيماني ذمارةي خانوو( مليؤن دينار
مليار دينار، ئَيمة ديباجةيةكمان هةية ثَين ئـةوةي  ( 62)خانوو، بةبر ي( 2222)ؤي طش  ك(مليؤن دينار
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بضــينة ســةر ر اثؤرتةكــةمان بةباشــي دةزامن بــؤ ر وونكردنــةوة بــؤ بــةر َيزتان و بــؤ ئةندامــة بــةر َيزةكان، تــا   
 .نَيتةوةهةندَي زانياري هةية بةبرييان بهَينمةوة، دواتر هاوكارم ثوختةي ر اثؤرتةكة دةخوَي

 عَيراق –ثةرلةماني كوردستان 
 هةولَير –كوردستان 

 بةر َيوةبةرايةتي كاروباري ثةرلةمان
 ليذنةي دارايي وكاروباري ئابووري

 73: ذمارة
 23/11/2212: بةروار

 بةر َيز سةرؤكايةتي ثةرلةمان/ بؤ
 0141ثر ؤذة ياساي بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ ساَلي /  

 .. واي ر َيزد
، دةربــارةي دةقــي ثــر ؤذة ياســاي ســةرةوة كــة  12/11/2212لــة ( 242ك)ئامــاذة بــة نووســراوتان ذمــارة 

ــارة    ــتين ذم ــراوة، لةدانيش ــنيار ك ــتانةوة، ثَيش ــةرَيمي كوردس ــي ه ــةني وةزيران ي ر ؤذي (12)لةاليــةن ئةجنوم
ةكةمي بؤ كردووة، بفةرموون ، كة ثةرلةماني كوردستان خوَيندنةوةي ي2/11/2212دووشةممة ر َيكةوتي 

 :بؤ ئةم زانياريانةي خوارةوة
 
بــةر َيزتان ئاطــادار دةكةينــةوة كــة ليذنةكــةمان ثَيشــرت لةاليــةن ســةرؤكايةتي ثةرلةمانــةوة بةنووســراوي  -1

 .، ئةم ثر ؤذة ياسايةي ئاراستة كراوة5/12/2212لة ( 4/3/1752)ذمارة
ك، لةطةَل بةر َيز وةزيـري ثالنـدانان و بةر َيوةبـةري طشـ      دواي كؤبوونةوةو طفتوطؤكردن بؤ ضةند جارَي-2

، ليذنةكـةمان هةسـتا   12/11/2212ثالندانان ثَين ئةوةي ثر ؤذةكة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ بكرَيت لة 
ــةرةوةي       ــراوي س ــة بةنووس ــة، ك ــداماني ليذنةك ــةي ئةن ــووني زؤرب ــةئامادة ب ــؤي، ب ــؤرتي خ ــيين ر اث بةنووس

ــةمان داو  ــةرؤكايةتي ثةرلـ ــارة   سـ ــي ذمـ ــة  (36)اي لَيكرابـــوو، وة كؤنووسـ ــادةكرد، لـ ، 2/11/2212ي ئامـ
 .، بؤ بةر َيزتان بةرزكراوةتةوة2/11/2212لة ( 71)بةنووسراوي ليذنةمشان ذمارة 

لةهــةمان كاتــدا، لةبــةر ئــةوةي كــة هــي  طؤر انكارييــةك لــة ثــر ؤذة ياســاكةدا نــةكراوة، دواي ئةجنامــداني   -3
يذنةكةمان، بؤية كؤنووسي ناوبراو بةدوا كؤنووسي ليذنةكةمان ئةذمار دةكةين، كؤنووسي ئاماذة ثَيكراوي ل

 .كة بؤ جاري دووةم هاوثَيضي دةكةين، لةطةَل ئةم نووسراوةماندا بؤ بةر َيزتان
لةهةمان كاتدا بة بةر َيزتان ر ادةطةيةن، تاكو بةرواري نووسيين ئةم نووسراوةمان هي  جؤرة ر اثؤرتَيكمان -4

ئةنــدامان و ليذنــة هةميشــةييةكاني ثةرلةمانــةوة بةدةســت نةطةيشــتووة، تــاكو يــةكبخرَيت، لةطــةَل   لةاليــةن
كؤنووســي ليذنةكــةمان، بؤيــة كؤنووســي ئامــاذة ثَيكــراو بــةدوا كؤنووســي ليذنةكــةمان ئــةذمار دةكرَيــت لــةم   
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يت بـة هاوكـارم كـة دةقــي    بارةيـةوة، بـةر َيز سـةرؤكي ثةرلـةمان داوا لةبـةر َيزتان دةكـةين كـة ر َيطامـان ثَيبـدة         
 .ر اثؤرتةكة خبوَينَيتةوة، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .فةرموو، بؤ خوَيندنةوةي ر اثؤرتةكةتان
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (21)كؤنووســي 

دةربارةي ( 5/12/2212)لة( 4/3/1752)ري ثةرلةمان ذمارة ئاماذة بةنووسراوي بةرَيوةبةرايةتي كاروبا
كة ليس  ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاني هةريةك ( 2212)بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكان بؤ ساَلي 

ــاي  ــةهيدان و   )لـــة ثارَيزطـ ــاري شـ ــةرميان و وةزارةتـــي كاروبـ ــؤك و ئيـــدارةي طـ ــلَيماني و دهـ هـــةولَير و سـ
( 2421)رَيتـــةخؤ، كـــة بةنووســـراوي ســـةرؤكايةتي ئةجنومـــةني وةزيـــران ذمـــارة      دةط( ئـــةنفالكراوةكان

ي ليذنةكـةمان بةنووسـراوي   (34)نَيردراوة بؤ ثةرلةمان، وة دوابةدواي كؤنووسي ذمـارة ( 22/2/2212)لة
،وة (27/12/2212)لـة ( 62)، وةهةروةها دوابـةدواي نووسـراومان ذمـارة   (12/12/2212)لة( 67)ذمارة 

ميوانداري لةطةَل بةر َيز وةزيري ثالنـدانان و بةرَيوةبـةري طشـ  ثالنـدانان لـة وةزارةتـي        دواي ئةجنامداني
ــةرلةبةياني ر ؤذي  ــة س ــدانان ل ــةن   (12/12/2212)ثالن ــةك لةالي ــةند تَيبيني ــي ض ــتة كردن ، وة دواي ئاراس

ــداني ثاريزطا      ــةواوكاري ثةرةثَي ــة  ت ــتةي بودج ــارة  خش ــةمان دةرب ــةر َيزةكاني ليذنةك ــة ب ــؤ  ئةندام ــان ب ك
ــة رؤذي  (2212)ســاَلي ــدانان ل ــي ثالن ــا  ( 26/12/2212)، وةزارةت ــةرمي وات ــَيوةيةكي ناف ــ )بةش ( بةدةس

ــاَلي      ــؤ س ــةرَيم ب ــاني ه ــداني ثارَيزطاك ــةواوكاري ثةرةثَي ــة  ت ــتةي بودج ــ، خش ــؤ  (2212)دواي ــارد ب ــان ن ي
دواي طفتوطـؤ كردنـي    ليذنةكةمان كـة بـة نووسـراو  سـةرةوةمان نَيـردراوة بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، وة        

بــةردةوام لةطــةَل بــةر َيز ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان، ليذنةكــةمان ســي و شةشــةم، كؤبونــةوة  ئاســايي خــؤي 
دةربارة  طفتوطـؤكردن و بريـاردان دةربـارة  بودجـة  نـاوبراو،      ( 2/11/2212)ئةجنامدا لةسةرلةبةياني 

ن لةسـةر لةبـةياني هـةمان رؤذ، ليذنةكـةمان     وة دواي ثةيوةنديكردن بة بةرَيز بةرَيوةبةري طشـ  ثالنـدانا  
 :بةزؤرينة  دةن  طةيشتة ئةم بريارانةي خوارةوة

كؤي ئةنداماني ليذنة ثَيشنيار دةكةن كـة لةمـةودوا ئـةم ثارانـة كـة ثاَلثشـ  بـؤ ثةرةثَيـداني هـةرَيم          (: 1)
رَيمي كوردستان، ضونكة كؤبكرَيتةوةو بةكار بهَينرَيت بؤ ثرؤذةي سرتاتيذي طةورةو طرن  و ثَيويست بؤ هة

بودجــةي ثةرةثَيــداني ثارَيزطاكــان لةضــةند سةرضــاوةيةكةوة دَيــت وةك لــة بةغــداوة بودجةيــةك بــؤ ئــةم    
مةبةستة دَيت، هةروةها لة بودجةي حكومةتي هةرَيمي كوردستانين بر ة ثارةيـةكي تـر تـةرخان دةكرَيـت     

وةو بـةكاربهَينرَيت بـؤ ثـرؤذةي سـرتاتيذي و     بؤ هةمان مةبةست، بؤية ثَيمان باشة ئةم بودجةية كؤبكرَيتـة 
 .طرن  نةوةك بة ثةرتةوازةيي سةرط بكرَيت
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ضةند بةرَيزَيك لة ئةنداماني ليذنة ياداشتَيكيان نووسـيوة بةدةسـت وخـةتي خؤيـان دةَلـَين طومامنـان       (: 2)
ياداشـتةكة  )ت لةسةر ئـةو بـر ة ثارةيـة هةيـة كـة زؤر لـةوة زيـاترة، وة لةوبارةيـةوة روونكردنـةوةيان دةويَـ          

 (.هاوثَي  كراوة لةطةَل كؤنووسةكةماندا
داوا دةكرَيت كة ئةم بودجةيـة نـاو بنرَيـت بـة بودجـةي ثاَلثشـ  حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ           (: 3) 

 .ثارَيزطاكان لةجياتي بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكاني هةرَيم
، تيايـدا هـاتووة   (5)زجنـريةي ذمـارة   / رؤذة جؤراوجؤرةكـان ث/سةبارة  بة ثرؤذةكاني ثارَيزطاي دهؤك(: 4)
ــذايي  ) ــدي بةدرَي ــي دةروازةي ئامَي ــةي ( م132)فراوانكردن ــةو   ( 277727222)وة بةطوذم ــارو ح دوو ملي

، لةراستيدا ئةمة جَيطاي ثرسيارةو ليذنةكةمان داواي روونكردنةوةي زياتر (سةدو حةفتاو دوو مليؤن دينار
خاَلة، ضونكة ئةم بر ة ثارة تةرخانكراوة زؤرة بؤ دروستكردني دةروازةيةك بة درَيذيي دةكا  دةربارةي ئةم 

 (.م132)تةنها 
ــارة  (: 5) ــريةي ذم ــة زجن ــةوا  ( 17)ل ــاتووة ك ــةبر ي     ( 126)دا ه ــةن  ب ــة سةرس ــت ل ــت دةكرَي ــانوو دروس خ
اتووة كـةوا  دوو مليارو دووسةدو شةست و هةشت مليـؤن دينـار، كةضـي لةهـةمان خاَلـدا هـ      ( 272627222)

خـانووة،  ( 126)هةشت مليار ديناري تر تةرخانكراوة بؤ طةياندني خزمةتطوزاري بؤ هةمان ئةو ( 2)بر ي 
كــة دةكاتــة نزيكــةي ضــوار ئةوةنــدةي بــر ة ثــارةي تــةرخانكراو بــؤ دروســت كــردن و ئاوةدانكردنــةوةي ئــةو  

 .نكردنةوةي زياتر دةكةينئةمةش خؤي لةخؤيدا جَيطاي ثرسياري ئَيمةية وة داواي روو. خانووانة
لةخشـتةكةدا لـة خانـةي    ( 12)خانوو لةدةظةري سـيمَيل لـة زجنـريةي ذمـارة    ( 773)نؤذةن كردنةوةي (: 6)
، كةضـي شـوَيين دروسـت كردنيـان     (خـانوو ل دةظـةرا ئامَيـدي و سـيمَيليَ     2432ئاظا كـرن و نـؤوذةن كرنـا    )

ةكرَين؟، هةروةها شَيوةي سةرط كردني ئـةم بـر ة   دياري نةكراوة، ئايا لة ض شارؤضكة يان طوندَيك دروست د
 ثارةية بزان، ئايا بة شَيوةي تةندةرة يا بةشَيوةي بةخشينة يان بةهةر شَيوةيةكي ترة؟

ــرية       (: 7) ــاني زجن ــةر ثرؤذةك ــة لةس ــان هةي ــةرميان تَيبينيم ــدارةي ط ــةري ئي ــاني دةظ ــة ثرؤذةك ــةبارة  ب س
اكَيشـاني تـؤر ي ئـاو بـةبَي دةسـت نيشـان كردنـي شـوَيين         لةقةزاي ضةمضةماَل لـةذَير نـاوي ر  ( 22،12،13)

 .ثرؤذةكة
ئةوةي زياتر سةرجني ئَيمةي راكَيشاوة ئةوةية كة لة كؤي سةرجةم ثرؤذةكاني ثارَيزطاكاني هةرَيم، وة (: 2)

لةسةرجةمي ئةو بر ة ثارةيةي كة بؤيان تةرخان كراوة هي  بر َيك يان هي  طوذمةيةك تةرخان نةكراوة بؤ 
ي كشتوكاَل، لةناوضة جياجياكاني كوردستان، بؤية ليذنةكـةمان ثَيشـنياردةكا  لـة بودجـةي نـاوبراودا      كةرت

 .بةشَيكي بؤ كةرتي كشتوكاَل تةرخان بكرَيت، ضونكة هةموومان بايةر و طرنطي ئةم كةرتة دةزان،
ثـرؤذة نووسـراوة،   ( 22)لةالثةر ةي يةكةمي خشتةكةدا كؤي ذمارةي ثرؤذةكاني ثارَيزطاي سلَيماني بة (: 2)

( 342)ثرؤذةية، واتة كؤي سةرجةم ثرؤذةكان هةمووي بوو بـة ( 112)كةضي كؤي راستةقينةي ثرؤذةكان 
 . ثرؤذة
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ليذنةكةمان ضاوةر َيي تَيبيين و ر او بؤضووني ليذنةكاني تري ثةرلةمان دةكا  سةبارة  بة بودجةي (: 12)
ان بةدةست طةيشت ئةوا ليذنةكةمان راثؤرتَيكي تَيرو تةسةل ناوبراو، وة هةركاتَيك راثؤرتي ليذنةكاني ترم

 .و بر ياري كؤتايي لةسةر ئةم بابةتة ئامادة دةكا  و بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةرز ئةكرَيتةوة
 ....بةم جؤرة كؤنووس داخرا

رؤكايةتي دواي ئةوةي كة هي  تَيبينيةكي تر نةها ، ئةم كؤنووسةمان بةدواين كؤنووس داناو ر ةوانةي سـة 
 .ثةرلةمامنان كرد، زؤر سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د
 .دكتؤر ئاراس، فةرموو

 :ئاراس حس، حممود. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةكـةي كةلـةناو   ئَيمة دواي ئةو كؤبوونةوانة واديارة وةزارةتي ثالندانان ضةند طؤر انكارييةكي كـرد لةبةيانا 

خشــتةكةدا بؤمــان هــاتبوو، هــةر بــؤ وةبريهَينانــةوةي ئةنــداماني ثةرلــةمان و ليذنــة هةميشــةييةكان، بــةم   
نووسراوة ئةو طؤر انكاريانةمان ئاراستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة، ئةوانين بةنووسراوَيك ئاراسـتةي  

ليذنــة هةميشـةييةكان و هــةموو ئةندامــة   ليذنـةي ياســايي و ليذنـةي دارايــي و كاروبــاري ئـابووري و طشــت   
 بةر َيزةكانيان كردووة، بةم شَيوةيةي خوارةوة،

 ليذنةي دارايي و كاروباري ئابووري 
 12: ذمارة 
 .01/41/0141: بةروار 

 سةرؤكايةتي ثةرلةمان/ بؤ
 0141دواين خشتةي بودجةي تةواوكاري ثةرةثَيداني ثارَيزطاكاني هةرَيم بؤ ساَلي / بابة 

لـة  (4/3/1752)، وة ئامـاذة بـة نووسـراوتان ذمـارة    12/12/2212لـة  (66)بةدواي نووسراومان ذمارة دوا
، 12/12/2212، دواي ئةجنامــداني ميوانــداري لةطــةَل بــةر َيز وةزيــري ثالنــدانان، لــةر ؤذي 5/12/2212

ي خشتةي نـاوبراو،  دواي ئاراستة كردني ضةند تَيبينيةك لةاليةن ئةندامة بةر َيزةكاني ليذنةكةمان دةربارة
، بةشـــَيوةيةكي نافـــةرمي واتـــة بةدةســـ  وةزارةتـــي ثالنـــدانان دوايـــن خشـــتةي 26/12/2212لـــةر ؤذي 

يـان نـارد بـؤ ليذنةكـةمان، كـة هاوثَيضـة لةطـةَل ئـةم نووسـراوةماندا،          2212ثةرةثَيداني ثارَيزطاكاني سـاَلي  
شكردني بةسـةر ئةنـدام و ليذنـة بـةر َيزةكاني     تكاية بؤ وةرطرتين و ر اي بةر َيزتان لةسةر كؤثي كردن و دابة

ثوختةي خشتةي : ثةرلةمان، بؤ طفتوطؤكردن و بر ياردان لةسةري، ثَيك هاتووة، لةضوار بةش، بةشي يةكةم
: خشــتةي ثر ؤذةكــاني ثةرةثَيــداني ثارَيزطــاي هــةولَير، بةشــي ســَييةم: تـةواوكاري ثارَيزطاكــان، بةشــي دووةم 

ــد  ــاني ثةرةثَي ــتةي ثر ؤذةك ــوارةم  خش ــي ض ــلَيماني، بةش ــاي س ــاني  : اني ثارَيزط ــداني ثر ؤذةك ــتةي ثةرةثَي خش
ــي ثَينجــةم    ــاي دهــؤك، بةش ــراوةي ئَيمــة      : ثارَيزط ــةم نووس ــدارةي طــةرميان، ئ ــداني ئي ــاني ثةرةثَي ثر ؤذةك
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بةنووســراوي ســةرؤكايةتي دابةشــكراوة بةســةر ليذنــة هةميشــةييةكان و ئةندامــة بــةر َيزةكان و ليذنــة         
 12/11/2212لـة بةر َيوبةرايـةتى كاروبــار  ثةرلـةمان لــة     242.ذمــارة كان، بةنووسـراوي  تايبةيةنـدةك 

 .دواين خشتة دابةش كراوة بةو شَيوةية و سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وةزير  دارايى بزان، تَيبينى ضى هةية؟ فةرموو
 (:وةزير  دارايى و ئابوور )بةر َيز بايز تاَلةبانى 

 .ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
ئةوة  كة ئَيستا لةو ر اثؤرتانة خوَيندرايةوة و تةبيعةتى ئةم ئيشة واية، دةبوواية بةر َيز وةزير  ثالندانان 
ئامادة بوواية، ضونكة وةزير  دارايى ئةطةر عيالقةيةكى هةبَيت تةنها عيالقة  بة ثارةوة هةية و ئةمةش 

ةش نـةبووة، حـةز دةكـةم ئـةوة بـزانن، ديـارة قسةشـى        بودجة نييـة، حسـاباتَيكى تايبةتيـة و داخلـى بودجـ     
لةسةر كراوة و كؤبوونةوةمشان لةسةر  كردووة، لةبةرئةوة جةنابى وةزير  ثالندنان ثَيويستة لَيـرة بـَى و   

 .ئامادة بَيت و وةآلم بداتةوة، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر َيباز فةرموو.كاك د
 :ر َيباز فتاح.بةر َيز د

 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
ر استة مةوزوعةكـة داراييـةو ثةيوةنـد  بـة ليذنـة  داراييـةوة هةيـة، مـن قسـةكةم لةسـةر ئةوةيـة كـة بـؤ              
هةريةكَيك لة تةوزي  كردنى ئةو بر ة ثارةية، كـةرتى جيـا جيـا هةيـة مـن ئيختساسـم تةندروسـتية كـة لـة          

بؤ بةشى تةندروسـتى دانرابَيـت ئـةوة مـنم وةكـو       ليذنة  تةندروستيم، بر َيك لةو ثارةية ئةطةر دانرا بَيت
ليذنة  تةندروستى دةبَيت قسة لةسةر ئةوة بكـةم، ئايـا ئـةوة لةطـةَل خوتـة  تةندروسـتى لـة كوردسـتاندا         
دةر وا  يان نار وا ؟ نةك ليذنة  دارايـى، لةبةرئـةوة مـن نـازامن ئَيمـة وةكـو ليذنـة  تةندروسـتى نـة وةك          

ؤبوونةوةيةكمان لةسـةر ئـةوة نـةكردووة و ئةسـَلةن ئاطـادار  ئـةو بابةتـةش        ك ليذنة  وةرزش و الوان هي 
ن،، يةعنى ثَيم سةيرة هةر ليذنةيةك بة طوَيرة  ئيختساسى خؤ  وة طرنطى دانانى ليذنةكان بة طوَيرة  
ئيختساسى مةسةلةكة ئةوةية كة قسة  خؤ  هةبَى لةسةر ئةو بابةتـة، بـةآلم مـن تـَى ناطـةم تـؤ ثارةكـةش        

 .َى   و من هي  قسةيةكم لةسةر  نةبَى كةواتة دانانى ليذنةيةك ض سوودَيكى هةية؟ سوثاسدابن
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة ثَين ماوةيةكى باش كؤبوونةوةمان كردووة لةطةَل سةرؤكى فراكسيؤنةكان و ئاطادار كرانةوة كة ئـةوة  
ــةموو      ــراوة ه ــديم ك ــةكى وا تةق ــة و ثرؤذةي ــةو بابةت ــتَيكى ل ــةكان   ش ــةموو ليجان ــةمانَيك و ه ــدام ثةرل ئةن

موتابةعة  بكةن لة ليذنة  دارايـى، ئـةوة  كـة ئيشارةتيشـى ثـَى داوة، بـةآلم كـة ئَيـوة خؤتـان نةضـوون و           
 .زانا فةرموو.فةرموو ئاخر كةس كاك د! موتابةعةتان نةكردووة و ديراسةتان نةكردووة، ئَيمة بَلَي، ضى
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 :محة كريم رؤوفزانا .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من موداخةلةكةم لةسةر دوو خاَلى سةرةكية، يةكةميان ثرسيارَيكة لةبةر َيز سـكرتَير  ثةرلـةمان ئايـا ئـةم     
  ثـةَير ةو    22تـا مـاددة     72خشتة  كة هاتووةتة بةردةستمان بة ثَيى هةمان ماددة  ر َيكـار  مـاددة    

َلة  لةطـةَل دا ناكـةين؟ ئـةوة  كـة جـةنابى وةزيـر دةيَلَيـت ئايـا         ناوخؤ مامةَلة  لةطةَل دا دةكةين يان مامة
ئةمـة بودجــة نييــة؟ ئَيمـة لةســةر ض ئةساســَيك مامةَلـة  لةطــةَل دا دةكــةين؟ جـارَ  ئةمــة  كــة هاتووةتــة     

، ضـونكة بـةناو  بودجـة  ثةرةثَيدانـة و هـةر      72بةردةستمان، ضونكة تؤ ناضار  بطةر َييتةوة بؤ مـاددة   
لةثةَير ةو  ناوخؤ كـة وةكـو بودجـة مامةَلـة       72بنَيى ناضارين دةبَى بطةر َيينةوة بؤ ماددة  ناوَيكى بؤ دا

دا بـة ئامـادةبوونى    2212لةكاتى موناقةشة كردنى بودجة  ساَلى / لةطةَل دا دةكةين، ئةمة يةكةم، دووةم
ن ئاماذة  بة ئةوة دا كة بةر َيز وةزير  سامانة سروشتيةكان وة بة ئيقرار  بةر َيز خود  سةرؤكى ثةرلةما

لةمةودوا كة ئةو ملحةقة  كة دَيت لة وةزارةتى سامانة سروشتيةكانةوة تايبة  بة ثارة و داهاتى نةو  بة 
موحلةقَيكى تايبة  دَيت و هةر لةوَين دةستى ليذنة  نةزاهة واآل كرا كة بةدوا  ئةوة بطةر َين سةرضاوة  

ضؤن سةرط دةكرَيت؟ ئةم ثارةية ئةطةر كـةم بـوو بـؤ كةمـة؟ ئةطـةر      ئةم ثارةية لةكوَيوة دَيت؟ ئةم ثارةية 
زياد بوو بزان، بة ض ئاراستةيةك دا سةرط دةكرَيت؟ بةآلم طلةيى و طازاندةكـة لَيـرةوة دةسـت ثـَى دةكـا ،      
لةكاتى خوَيندنةوة  يةكةمى ئةم خشتةية ئةسَلةن هةر هةواَلة  ليذنة  نةزاهة نـةكرا، ئةمـة يةكَيكـة لـة     

ليذنة  نةزاهة سةرةر ا  ئةوة  كة هةواَلةشى نـةكراوة، خـؤ  ر اثـؤرتى خـؤ      / هةرة طةورةكان، دووطرفتة 
ئامادة كردووة، بةآلم ليذنـة  نةزاهـة ر اثؤرتةكـة  بـة هةنـد وةرناطريدرَيـت، لَيـرة داوا لـة ليذنـة  نةزاهـة           

يـةكال بكةينـةوة، ئايـا ئَيمـة لـة       ناكرَيت قسة لةسةر ئةم بابةتة بكا ، ئَى باشة لَيرة دةبَيت ئَيمة ئـةم شـتة  
ثةرلةمان دا ثَيويستمان بة ليذنة  نةزاهة هةية ياخود ثَيويستمان بة ليذنة  نةزاهة نيية؟ خؤ ئةطةر لـة  
بابةتَيكى وا طرن  دا ثَيويستمان بة ليذنة  نةزاهة نةبَيت، بةبر وا  من هي  ئةرزشَيك بؤ ليذنة  نةزاهة 

رة ئةمة يةكالبكرَيتةوة، هةتا وةكو ئةو ر اثؤرتةش وةكو خؤ  مامةَلة  لةطـةَل  نامَينَيتةوة و ئومَيدةوارم لَي
بة ثَيـر ةو  نـاوخؤ مامةَلـة  لةطـةَل دا      22ـ 72دا نةكرَيت، ضونكة تؤ بة ناضار  دةبَى بة ثَيى ماددةكانى 

  دارايى سةرثشـكة  بكة ، ئةطةر وةك ثرؤذة ياسا مامةَلة  لةطةَلدا دةكة  ئةوة قةيناكة دةَلَيم تةنها ليذنة
 .لة ضارةسةركردنى و، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئاراس فةرموو.ليذنة  دارايى فةرموون وةآلمتان ضية؟ كاك د
 :ئاراس حس، حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
خوَيندمـةوة لـة    245.ك ئةو نووسراوة  كة ال  ئَيمةية بة ناو  بةر َيوبةرايةتى كاروبـار  ثةرلـةمان ذمـار   

بـؤ  / و هةروةها ثَيشرتين بةم شَيوةية ئاراستة كراوة لـة سـةرؤكايةتى ثةرلةمانـةوة، يةكـةم     12/1/2212
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ــابوور ، ســـَييةم /  ليذنـــة  كاروبـــار  ياســـايى، دووةم طشـــت ليذنـــة / بـــؤ ليذنـــة  دارايـــى و كاروبـــار  ئـ
 .طشت ئةندامانى ثةرلةمان/ هةميشةييةكان، ضوارةم

 :رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة

 .كاك خورشيد فةرموو
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة حةقيقة  دواكةوتنى ناردنى ر اثؤرتى نيهائى لة ليذنة  دارايى بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةر بـؤ ئـةوة   

دَيـت؟ ض ر اثؤرتَيـك دَيـت؟    بوو كة ئينتزار  ئةوة بكةين ضمان بؤ دَيت لة ليجان، لة ئةندامان، ض تَيبينيةك 
ــة      ــةو ماوةي ــة ئ ــرين، ك ــاو  بط ــةوة  لةبةرض ــؤ ئ ــا  12/11ب ــةن   22/11ت ــةعنى تةقريب ر ؤذ  12ـ    12ي

ئينتزارمان كرد هي  خةبةرَيك نةبوو، لةبةرئةوة ناضاربووين و لةبةر حةساسيةتى مةوزوع و لةبةرئةوة  
ناكرَيـت زيـاتر تـاخري بكرَيـت، ناضـار بـووين       بةرذةوةند  خةلَيكى تياية، مةشاريعى خزمـةتطوزار  تيايـة و   

 .ر اثؤرتةكةمان ر ةوان كرد بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك بورهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةزيـر   / َلَى تةقارير نوقسانة، يةكةمئةم دانيشتنة  كة ئَيستا دةكرَيت بةر استى كؤمةَلَى ئةشخاس و كؤمة
وةزير  نةو  لَيرة نية، بةر َيز جةنابى شَيخ بايز طوتى ئةو ثرسيارانة ناكرَيت / ثالندانان لَيرة نية، دووةم

تـةقرير  ليذنـة  قـانونى و    / دةبَي تةوجيهى ئـةو بكرَيـت، ئَيسـتا وا  طـو ، سـَييةم      ،تةوجيهى من بكرَيت
وثةيوةستةكانى تر، ليذنة  تةندروسـتى، هةرهـةموويان، ئـةم تةقريرانـة ئامـادة      ليذنة  نةزاهة و ليذنة ها

دةبَيـت طفتوطـؤ لةسـةر مةسـادير  ئـةو       72لـة مـاددة     2نةكراوة، ئةطةر بة ثَيى ثةير ةو  ناوخؤ بر طة  
داهاتــةش بكرَيــت، طفتوطــؤ لةســةر خــاَل بــة خــاَلين، ثــَين ئــةوة  ئَيمــة بضــينة طفتوطــؤ  ئــةم بابةتــةوة،  

ويســتة لةســةر مةســدةر  ئــةو مةوزوعــة طفتوطــؤ بكــةين، دوا  ئــةوة ئَيمــة ئــةوة وةكــو موكــةميلَيك بــؤ  ثَي
لة ماددة   2212دا هاتووة، ياسا  بودجة  ساَلى  2212و لة ياسايى بودجة  ساَلى  22و  21ماددةكانى 

شى دا هاتووة بة هةمان ي 2بر طة  أ دا دةَلَيت تا ثَين ر ةفتار كردن لةسةر  ثةسةند  بكا ،لة بر طة   21
شَيوة دةبَى دةرخستة بَيت و دةبَيت حيسابى داهاتى بؤ بكرَيت، كة حيسابى داهاتى بؤ دةكرَيت و ثَيويسـتة  

  بةسةردا جَى بةجَى دةبَيت كة دةبَيت طفتوطؤ ثَين ئةوة  لةسـةر  2بر طة   72بنَيردَيت نةسى ماددة  
كلى بكرَيـــت، ناحيـــة شـــةكليةكة  ئةساســـةكةيةتى، ناوةر ؤكةكـــة  بكرَيـــت دةبَيـــت لةســـةر ناحيـــة  شـــة 

ئةساسةكةشى بة بَى تةقارير  ئةو ليجانانة و بةبَى وجود  ئةو بةر َيزانة  كة لَيرة غائية ناكرَيت، ئَيمـة  
 .بتوان، ئيقرار  ض شتَيك بكةين،  لةسةر عةدةم ئيقرار ناكرَيت بةر َيز، سوثاس



 272 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرمووكاك محة سعيد 
 :بةر َيز محة سعيد محة على

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــن و      ــتى ثالنــدانان ئامــادة  كؤبوونةوةكــة ب ــدانان و بةر َيوبــةر  طش ــت وةزيــر  ثالن ــة دةبَي منــين ثَيمواي
هةوةرها وةزير  نةو  ئامادة بَيت بؤ ئةوة  هةندآ ثرسيار لة سةر بر طـة و سةرضـاوة  داهاتـةكان وبـر       

ئةو ثرؤذانة لةسةر ض ئةساس و ض ثَيوةرَيك دابةش كراون بؤ قةزا وناحيـةكان و ثارَيزطاكـان و    داهاتةكان و
سَيكتةرةكان بكةن، ئةوة خاَلَيك، خالَيكى تر ئةو نووسراوة  كة ئاماذة  داوة بةوة  كة ر اثؤرتةكة دراوة بة 

ان بــؤ  كــردووة لةســةر  و ليذنــة هةميشــةييةكان، ئَيمــة وةكــو ليذنــة  ئاوةدانكردنــةوة دوو كؤبوونــةوةم 
ئاليةتى ئةوة  ئايا ئَيمة لةوَ  دةخيوَينينةوةو ثَيشكةشى ليذنة  دارايـى دةكـةين؟ بـؤ كـوَيى دةنَيـرين ئـةو       
ئاليةتــة وازح نــةبوو، خــاَلَيكى تــر وةكــو ليذنــة  نةزاهــة بةر اســتى ر اثــؤرتَيكى مــن وةكــو ئةنــدامى ليذنــة  

ملان ئامادة كردووة وة خاَلى طرنطى تياية و باس لـةوة دةكـا  ئـةم    نةزاهة قسة دةكةم، ر اثؤرتَيكى تَيروتةسة
ــة؟          ــة كوَيي ــابةكة  ل ــك وة حيس ــ، بر َي ــار ن ــةكانى دي ــةند داهات ــة ض ــة و نةوت ــاوةكة  كوَيي ــة سةرض داهات
ر اثؤرتةكة  ثَيم واية ئةوة سةرؤكايةتى ليذنة  نةزاهة دةزانن زياتر، بةآلم ر اثؤرتةكة ثَيم وايـة نَيـردراوة   

سةرؤكايةتى ثةرلةمان و لةوَيوة ئايا بدرَيت بة شوَينى تايبة  و سوثاستان دةكةم، بؤية من داواكارم ئةو بؤ 
 .كةسة ثةيوةندارانة و ئةو وةزيرة ثةيوةندارانة لَيرة ئامادة بن و لةطةَل ر َيزم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنـة وةآلميشـيان داوةتـةوة، بـةآلم      بة ثَيـى قسـة  جـةنابت كةواتـة بـؤ هـةموو ليذنـةكان ضـووة، هةنـدآ         
 .نةطةيشتووةتة دةستى ئةوان، كوَيستان خان فةرموو

 
 :بةر َيز  كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين ثشتطري  هاور َيكانى ثَين خؤم دةكةم كة زةرورةتَيكى حةييـة وةزيـر  ثالنـدنان و وةزيـر  نـةو       

بــؤ ئــةوة  كــة باشــرت  / قســةكانى بــةر َيز وةزيــر  دارايــى، ئةمــة يــةك، دووةم  لَيــرة بــن، بــة تايبــةتى دوا  
ر اثؤرتةكان و ئةو مةسةالنة كؤ بكرَينةوة، من ثَيمواية ثَيويستة ئةم بر طةية تةئجيل بكرَيت و بة دةنطـدان  

باشـرت   /كؤبوونـةوةكامنان زؤر دوانةكـةوَ ، دوو  / بر طةيةكى تر خبةينة جَيى ئـةم بر طةيـة، بـؤ ئـةوة  يـةك     
خؤمان كؤبكةينةوة و ئةو دوو وةزيرة بةر َيزةش ئامادة بن و زياتر ثرسـيارةكانى ئَيمـة ئاراسـتة  ئـةو دوو     
بةر َيزة بكةن، نةك وةزير  دارايى، بؤية داوا دةكةم بة دةنطدان ئةم بر طةية تـةئجيل بكرَيـت و بر طةيـةكى    

 .تر خبرَيتة جَيطة  ئةو  و سوثاس
 :انبةر َيز سةرؤكى ثةرلةم
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ئــةم ثــرؤذة ياســاية زؤر دةمَيكــة موناقةشــة كــراوة، بــؤ ليجانــةكان ضــووة و ئــةوة  هةنــدَيك لــة ليجانــةكان  
وةآلميان داوةتةوة و هةندَيك  وةآلميان نةداوةتةوة، لةبةرئةوة ئَيمة موناقشة  ئةو ثرؤذة ياسـاية دةكـةين   

ثـرؤذة ياسـاية بكـا ؟ وةزيـر  دارايـى       و ئَيستاش ئةو ناوانة تةسجيل دةكةين، كَى دةيةوَ  موناقةشة  ئةو
 .كافية كة ئةوة شتَيكة هةموو لةبةرضاوة، كاك عدنان فةرموو

 :حممد عثمانبةر َيز عدنان 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيم واية لة مةوزوعي بودجة كة قسة لةسةر ئةوة ئةكرَيت، بودجةكةش وةزارةتي ثالندانان دايناوة، وةكو 
عورفَيك، مةفروزة وةزيري ثالندانان خؤي لَيرة بَيت، نةبووني وةزير ئةوةية، ئَيستا  كارَيكي ثةرلةماني و

ئَيمة قسة لةطةَل كَي بكةين؟، موناقةشة لةطةَل كَي بكرَيت؟، يةعين ئةوة جةنابي وةزير خؤي ئاماذةي بةو 
 .مةسةلةية كرد، سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د
 .ئَيستا ئةوانةي كة دةيانةوَي قسة بكةن ناويان دةنووسم، دكتؤر زانا نوقتةي نيزامي هةية،  فةرموو

 :محةكريم رؤوفزانا . بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس، بؤ وةآلمةكـةي جـةنابت كـة ئَيمـة بـةردةوام بـ، لـةم حاَلةتـةدا، بـةآلم مـن ئةمـةوَيت ئـةو جوابـة              
ةر ئةم حاَلةتة، ئَيمة ضؤن موعامةلة لةطةَل ئـةم ثر ؤذةيـة بكـةين، جـةنابت دةَلَيـي ئةمـة       وةربطرينةوة لةس

ثر ؤذة ياساية، ئةمة ثر ؤذة ياسا نية، يةعين ناكرَيت وةكو ثر ؤذة ياسـا مامةَلـةي لةطـةَل بكـةين، بَليـي نـاوي       
ئةم بابةتانة بكرَيت، ئَيستا خؤتان بنووسن و قسة لةسةر ناوةر ؤكةكةي بكةن، ثَيشرت ئةبَيت خوَيندنةوة بؤ 

من ئةندامم لة دوو ليذنة، هةردوو ليذنةكةم ر اثؤرتي ئامادة نةكردووة، من لةسةر ض تةوةرَيك قسـة بكـةم،   
لة ليذنةي ياسايم هي  ر اثؤرتي ئامـادة نـةكردووة، لـة ليذنـةي نةزاهةشـم بةهـةمان شـَيوة ر اثـؤرتي ئامـادة          

 .كةوةكردووة، بةاَلم نةخراوةتة ناو بابةتة
 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د

 .بؤ ئامادةيان نةكردووة، ئةو ماوة زؤرة لةبةردةستدا بووة
 

 :محةكريم رؤوفزانا . بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةتي ثةرلـةمان  ئَيمة وةكو ليذنةي نةزاهة ر اثـؤرتي خؤمـان ئامـادة كـردووة، ئـةو طرفتـة ئـةكرَي لةسـةرؤكاي        

بثرس،، كة ئايا ئاراستةي ليذنةي ثةيوةنديداري كردووة، ياخود نةيكردووة، بةآلم من لةوَي قسةي خـؤمم  
كردووة، ئةبَي وةآلمي هةندَي ثرسيار بدرَيتةوة ئينجا دَيينة قؤناغي دووةم كة طفتوطؤ كردنـة لةسـةر ئـةو    

نا بــةبَي ئــةوة، بــة بــر واي مــن هــي  بةهايــةك  ثر ؤذةيــةي كــة لةاليــةن حكومةتــةوة ثَيشــنياز كــراوة، ئــةطي 
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نامَينَيتةوة بؤ موناقةشةكردنَيك كة تؤ ثَيشرت ر اثؤرتت ئامادة كـردووة، كةضـي بةهةنـد وةري نـةطري، زؤر     
  .سوثاس

 (:جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان)ئةرسةالن بايز امساعيل. بةر َيز د
كاية نوقتةي نيزامي زؤر باسكرا، لةبةر ئةوة ئَيستا تكاية، ئَيستا بةردةوام دةب، لةسةر ناوةكان فةرموون، ت

ثـةميان عزالـدين، سـؤزان شـها ،     ) داخَلي ناو موناقةشة دةب،، ئةو خوشك وبرايانةي كة ناويـان نووسـيوة،   
ئةظ، عومةر، هاذة سليمان، ئةمري طؤطة، ئارام قادر، ئةمحد وةرتي، كوَيستان حممد، بورهان رشيد، ثةريهان 

ن عومسان، امساعيل سعيد، ثَيشةوا تؤفيق، ثةيام ئةمحد، بيالل سـليمان، محـة سـةعيد محـة     قوبالي، عةدنا
علي، عبداللة مةال نوري، عةزمية نةجم الدين، سيوةيل عومسان، كـاردؤ حممـد، نةسـرين نـال، سـةرهةن       

ةشـارةتي،  فةرةي، خةليل عومسان، سةمري سةليم، صباح بيت اهلل، ئاش  عةزيز، عبدالرمحن حسـ،، فـازَل ب  
 .كةسي تر هةية ناوي نةنووسرابَيت، ثةميان خان، فةرموو(عومةر نورةديين، عيماد حممد، ناسك تؤفيق،

 : بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثةميان خان فةرموو

 :بةر َيز ثةميان عزالدين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ما  و بنةماكانى ثر ؤذةيةكى تيا نية كة ماددة بة لةبةر ئةوة  ئةم ثر ؤذةية  لةبةر دةستمان داية، موقةوة
ماددة بَيت، بةثَيى ثةير ةو  ناوخؤ مـاددة  تايبـة  بـة بودجـة  بةسـةردا تـةتبيق بكرَيـت، كـة مـاددة بـة           
ماددة بَيت، لةسةر كؤ  ئـةوة  لةبـةر دةسـتمان دايـة قسـة  لةسـةر دةكـةين، مـن ضـةند خاَلَيـك ئةخةمـة            

ة، ضونكة تا ئةو ثرسيارانة ر وون نةبَيتةوة، ثَيموابَيت ئةندامانى ثةرلةمان بةردةست، كة بةشيكيان ثرسيار
ناتوانن بة ر وونى دةنطى لةسةر بدةن، لة هةموو  طرنطرت ئةوةية كة بؤ خـؤ  ئـةو بودجـة  كـة خراوةتـة      

  بةردةستى ئَيمة، ض جؤرة بودجةيةكـة كـةوازح نيـة، بـة تايبـةتى لـةدوا  ر وون كردنـةوة  بـةر َيز وةزيـر         
داراييــةوة، كــة وتــى ئةمــة داخلــى بودجــة نــةبووة، كةواتــة ثــَين هــةموو شــتَيك ئــةو ثرســيارة  كــة خــؤ   
ئةسةثَينَيت، ئةوةية كة داخلى بودجة نةبووة، ئةمة ض داهاتَيكة؟، ض ثارةيةكة؟ لة كوَيوة بؤمان باريوة؟، لة 

دوا  ئـةوةوة ثرسـيارَيكى تركـة    كوَيوة هاتووةتة هةرَيمى كوردستان و ضـؤن تةسـةروفى ثَيـوة دةكـةين؟ لـة      
دَيتة ثَيشةوةو، كة ئةبَى ثَين ئةوة  ئَيمة قسة لةسةر هةر شتَيك بكةين، وةاَلمى ر وومنـان ثـَي بـَى، ئةطـةر     
ئةمة لةناو بودجةدا نية، لةطةَل ض بنةمايةك ئةطوجنَيت؟ ئةمـة ر ةنـ  بَيـت ثرسـيارةكة زيـاتر بـؤ ليذنـة         

ة هاتووة، كة مةفروزة بةثَيى بنةما داراييةكان، هةموو داهاتَيك لة هـةر  دارايى بَيت، ئةوة  كة ئةم مةبلةغ
شوَينَيكةوة بَيت، هةرضيةك بَيت، كة هاتـة نـاو هـةرَيمى كوردسـتانةوة لـة بودجـةدا بَيـت، لـةال  وةزارةتـى          
 دارايى بَيت، ئةمـة كـة بـةثَيى ئيقـرار  وةزيـر  دارايـى، نةضـؤتة نـاو بودجـةوة، لةسـةر ض ئةساسـَيك، كـىَ            

بر يــار  داوة نةضــَيتة نــاو ثر ؤذيــةكى تايبــة  ثَيشكةشــى ئَيمــة بكرَيــت، ثرســيارَيكى تــر كــة ديســانةوة زؤر 
طرنطة، ئةم ثر ؤذانة  كة دانراون لةسةر ض ئةساسَيكة، ئةوة  كة ئيشارةتى ثَى دراوة نووسـراوة ثر ؤذةكـانى   
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زطاكانة، وةكو ئاماذةشي ثَيدراوة لـة ر اثـؤتى   ثارة  تةرخان كراو بؤ ثاَلثشتى ثةرة ثَيدانى هةرَيم كة بؤ ثارَي
ليذنة  دارايى، سةرضاوة  تر  ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان هةية، لَيرة كةواتة ئةمة خاصة بـة ثارَيزطاكانـةوة،   
لة كاتى دانانى ئةمـةدا، كـة ئةمـة بـؤ وةزيـر  ثالنـدانان ئامـادة نـةبووة لَيـرة ئـةم ثرسـيارة، كـة ثـرس بـة               

ان كــراوة، ئةجنومــةنى ثارَيزطاكــان لــة دار شــتنى ئــةم ثر ؤذانــةدا، بــة نــةزةر  ئيعتبــار ئةجنومــةنى ثارَيزطاكــ
رةئيان وةرطرياوة، يان نا؟، كؤمةَلَيك قسة لةسةر ئةوة كرا، لةبةر ئةوة  ناو  وةزير  سامانة سروشـتيةكان  

من دوايى سةرةم تَى  هاتة ناوةوةو، باسى داهاتى نةو  كرا، كة لَيرة ئةطةرَيكمان بؤ دروست دةبَيت، ضونكة
دةثةر َيت، نايةتةوة سةر ، بؤية من مةجبورم هةموو ئةطةرةكانى خؤم بَلَيم، ئةطةرَيك دروست ئـةبَيت كـة   
ئةمة بةشَيك بَيت لة داهاتى نةو ، ئةطةر بةشَيكة لة داهاتى نةو ، بؤ بة وازحى بة ثَيى ئةوة  كة قـةرار  

كةش بكرَيت بة داهاتى نةو ، كة مينحةية، كة شـريينية، هـةر   بوو، بر يار بوو لة ثةرلةمان الئيحةيةك ثَيش
ضيةكة لة داهاتى نةو ، ئةمة لة كوَ  ر وون كراوةتةوة، ئةوة لة داهاتى نةوتة، يان نـا؟ مـن وةكـو ئةنـدامى     
ثةلةمان ضؤن بزامن ئةو داهاتة داهاتى نةوتـة، ضـونكة ئةطـةر داهـاتى نـةو  بَيـت طومامنـان لـةوة هـةبَيت،          

ت لة داهاتى نةو ، ئاشكرا بكةين، لةبةر ئـةوة  ئَيمـة كَيشـةيةكمان هةيـة، كَيشـة  ماليـة، لةطـةَل        نامانةوَي
دوَلةتى عرياقى فيدراَلدا، ئَيمة دَيينة سةر كؤمةَلَيك ثرسيار  تر، كة يةكَيك لـةو ثرسـيارانة ئةوةيـة ئَيمـة،     

ةبـدةئى شـةفافية  دةكـةين لـة     لةمةسةلة  بودجةو لة مةسةلة  ثارة، لة مةسةلة  داهاتا، ئـين لةسـةر م  
 نتةواو  عرياقدا، وة ئين لةسةر مةبدةئى نا شـةفافية  دةكـةين لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا، ضـونكة مةبـدة       

مةبدةئة، ئةطةر من ثَيموابَيت ئةبَى لة دةوَلةتى عرياقـدا، مةبـدةئى ر وونكردنـةوةو ئاشـكرا كردنـى داهـاتى       
ةبدةئم  هةبَيت، لة ذَير هي  نـاوَيكى نةتةوايـةتيا نةيشـارمةوة،    نةو  ر وون بَى، شةفاط بَى، ئةبَى هةمان م

لة ذَير هي  ثاساوَيكا نةيشارمةوة، داهاتَيكى شةفاط بَيت، هةموو ئةنـدامَيكى ثةرلـةمان، هـةموو خـةَلكَيكى     
هةرَيمى كوردستان، بزانَيـت ئـةم داهاتـة فعلـةن داهـاتى نةوةتـة، وة ئةطـةر داهـاتى نةوتـة، ئـةم داهاتـة بـؤ             

وةندة كةمة، بؤ لةضاو ئةو طومان و ثرسيارو، ذمارة تةنكةرانة  كة ر ةوانة دةكرَيت، بؤ ئةوةنة بةشـَيكى  ئة
كةمى طرتووة، ثووشَيكة لةو خةرمانة طةورةية  كة ئَيمة هةموومان ضاوةر وامنان لَيى دةكـرد، مـن هـةتاكو    

ةية، ناتوامن داخـل مب بـة تةفاسـيلى    جوابى ئةو ثرسيارة نةدرَيتةوة، ضونكة طومامن لةسةر كؤ  ثر ؤذةكة ه
ــةناو       ــةموكورتين ل ــةَلَيك ك ــردووة، كؤم ــى ك ــان ثَي ــى ئاماذةي ــة  داراي ــو ليذن ــةوة  وةك ــةر ئ ــان، لةب ثر ؤذةك
ثر ؤذةكاندا هةية، من ئةو ثرسيارانةم هةَل دةطرم بؤ دوا  ر وونكردنةوة  طومانةكامن لةسةر ثر ؤذةكة، زؤر 

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر َيز ئةنـداماني ثةرلـةمان، ثَيموايـة هـةموو يـةكَيك لـة ئَيمـة ئاطـادارة و دةزانـَي كـة ئـةو بـر ة ثارةيـة لـة               
تي ئةجنامي ئةو زيادكردنة ئاشكرايانةية كة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان كردوويـةتي بـؤ فرؤشـتين نـةو       

ر ةش، موشتةقاتي نةو ، نةوتة ر ةشةكةي كـة دةمَينَيتـةوة، ئـةو بـر ة ثارةيـة بـة زيادكردنـة ئاشـكراكان كـة          
هةندَي لة بةر َيزةكاني ئةنداماني ثةرلةمانين، بةو بةر َيزةي كة ئَيسـتاش لَيـرة نيـة ثرسـيارةكةي ئاراسـتة      

ةكَي لـةو زيادكردنـة ئاشـكرايانة ئامـادة     كرد كاك حةمة سعيد لة لَيذنةي نةزاهة، ئةوين جةنابي لة نـاو يـ  
بووة، بؤية بـر ي ئـةو ثارةيـة و ئـةو بودجةيـة بـؤ خزمـة  كـردن و ئاوةدانكردنـةوةي هـةرَيمي كوردسـتان            
بةكاردَيت، ئةطةر ضي زؤر نةبَي، كةم بَي، ئةوةندة بَي، هةتاكو ئةو زيادكردنة ئاشكرايانةي نةوتـة ر ةشـةكة   

ئَيمة دةيكةينة خزمةتطوزاري بؤ هاووآلتيان، لةبةر ئةوة مـن حـةز دةكـةم     داها  بَي بؤ هةرَيمي كوردستان
ئةنداماني بةر َيز ئةوةيان لةبةرضاو بَي كة ئةو ثارةية لةوة سةرضاوةكةيةتي، باس كردن لَيـوةي ئـةور ؤ بـؤ    
ئةوةية ثرؤذةي خزمةتطوزاريي بـؤ ئـةو ناوضـانة بـةكاربَيت، سـةبارة  بـة ر ةخنةيـةك كـة مـن دةيطـرم لـة            
وةزارةتي ثالندانان، كة دةبواية ئةور ؤ لَيرة حازر بوايـة، ر ةخنةكـةي مـن ئةوةيـة جـارَيكي تـر ئَيمـة بـةرةو         
ر ووي ئةوة دةبينةوة كة شَيوازي ثرؤذةكان، ئةو شَيوةيةي كة ثَييان نـاردووة، شـَيوازَيكة كـة هةنـدَي كـةم و      

دا هةمان شتمان باس كـردووة  (2212)اَلي كورتي تياية، ئَيمةش لة موناقةشاتي بودجةي ثَيشوودا لة هي س
وتوومانة تكاية ئةو موةزةفانة، ئةو فةرمانبةرانة، ئةو بةر َيوةبةرانـةي كـة ئـةم كارةيـان دةخرَيتـة ئةسـتؤ،       
تكاية ، تكاية، تكاية بة شَيوازَيك ئةو ر اثؤرتانة ئامادة بكةن كة ناو و شوَينةكة و بر ي، ياخود ئةطةر جاددة 

ضةند كيلؤمةترة، بؤ ئةوةي دَلنيايي لةالي هةموو اليةك ئامادة بَي، بؤية مـن لَيـرةدا بـاس     بَي دةبَي بوترَي
لــة كــؤي ثرؤذةكـــة ناكــةم جـــارَي، بــةآلم بـــاس لــةوة دةكــةم بـــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلـــةمان، ئةمــة بـــؤ         

 .خزمةتطوزاريية، بؤ هاووآلتياني هةرَيمي كوردستانة، زؤر سوثاس
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ مساعيلأرسالن بايز إ.بةر َيز د

 .ئةظ، خان، فةرموو
 :بةر َيز ئةظ، عمر أمحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من وةكو ئةندامَيكي لَيذنةي ثيشةسازي و وزة و سامانة سروشتيةكان، هةروةها ئةندامَيكي لَيذنةي نةزاهة، 

مـة دةزانـ، ئـةو بـر ة ثارةيـةي، ضـةند       حةز دةكةم تةئكيد بكةمةوة لةسةر قسةكاني سـؤزان خـان، كـةوا ئيَ   
كؤبوونةوةيةكين لة ثةرلةماندا ئةجنامدراوة، كة ئةو بر ة ثارةيـةي ئَيسـتا لَيـرةدا ديـاري كـراوة و تـةرخان       
كــراوة، بــؤ ئــةوةي كــةوا طفتوطــؤي لةســةر بكرَيــت، يــاخود دابةشــي ســةر ئــةو ثرؤذانــة كــراون هــةموومان    

ي عةلةني ئةو موشتةقاتة نةوتانـة بـوو كـة لـة وةزارةتـي سـامانة       ئاطادارين كة ئةجنامي فرؤشتين موزايةدة
سروشــتيةكان و حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان هةســتا ثَيــي، وابــزامن مــن و هةنــدَيك لــة بــةر َيزاني تــر لــة  
ئةنداماني ثةرلةمان بةشدارميان كرد لة يةكَي لة موزايةدةكان، ديار بوو بينيمـان كـة بـة ض شـَيوةيةك ئـةو      

دةكرَيت؟ بة ض شَيوةيةك ئةو فرؤشتنة دةكرَي؟ ديارة منـين لةطـةَل بـووم، بـةآلم لَيـرةدا وةكـو       موزايةدانة 



 224 

دةَلَي ضاور وونيةكمان هةية، بةآلم لةسةر خودي دابةشكردني ثرؤذةكان كة لةاليـةن وةزارةتـي ثالندانانـةوة    
بكـةين كـةم و كورييـةكي زؤر    دانراوة، بةر اس  منين تَيبينيم هةية، ئةطةر بَيينةوة خاَل بة خاَل سةيري 

هةية لة دابةشكردنةكةدا، لة شَيوازي دابةشكردنةكةدا، هةرضةندة من خـؤم لةطـةَل ئـةوةدا نـيم كـةوا ئـةو       
بر ة ثارةية كة هي ضةند مانطَيكة، هي ساَلَيكين نية، بةو شَيوةية دابةش بكـرَي، بـةو شـَيوةية لةسـةر ئـةو      

طريي لة ر ةئيةكةي لَيذنةي دارايي دةكةم، كةوا ئةو ثارةيةي كـة  جؤرة ثرؤذانة دابةش بكرَي، بةَلكو من ثشت
لةو داهاتةدا دةس  حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةوَي بؤ ثرؤذةيةكي طرن  تةرخان بكرَي، نـةوةك لـة   
ثرؤذةي بضكؤلة، بضكؤلةدا سةرط بكرَي، وةكو بؤ ثرؤذةيةك بَي كةوا ئَيمة نـةتوان، لـة ثـرؤذةي بودجـةي     

وردستان، بَلَي، لـة بودجـةي هةرَيمـدا نـةتوان، ثرؤذةكـان ئـةجنام بـدةين، بـةَلكو ئـا لـةو ثـارةي            هةرَيمي ك
لَيرةدا دةستمان دةكةوَي، بتوان، ئةو ثرؤذانة ئـةجنام بـدةين، ثاشـان لَيـرةدا خـاَلَيكي تـر هةيـة كـة، وةلـةو          

ةوةيـة كـةوا تَيبـيين لةسـةر     هةموو خاَلةكان ئةطـةر بـَي، و سـةيري ثرؤذةكـان بكـةين زؤر تَيبـيين جَيـي ئ       
بطريَي، بةآلم ئةوةي كة سةرجني مين زياتر ر اكَيشا، ئةوةي بؤ ئيدارةي طةرميان تةرخان كراوة، بة تايبـةتي  

ــة      ــراوة، ك ــاري ك ــةكاني دي ــة خاَل ــةرميان ل ــدارةي ط ــاَلي، ئي ــة خ ــي  ( 22)، (12)، (13)ل ــةي داراي ــوو، لَيذن ب
مليؤنين خؤي طرتؤتةوة، كة ( 54)مليؤن و ( 65)مليؤن و ( 142)بةر َيزين ئاماذةيان ثَي كردووة، كة لة 

هةر سَيكي بؤ ئةوةية راكَيشاني ئاوة، بةاَلم لة نةفسـي قةزايـة، بـةاَلم ديـاري نـةكردووة بـؤ كوَييـة؟ ضـؤنة؟         
ضةندة؟، بةس بة موتلةقي هَيشتيتيةوة، جَيطاي طومانة لـةالي ئَيمـة، بةر اسـ  دةبَيـت كـة ثرؤذةكانيشـيان       

َيوة كــردووة، دةبَيـت ئَيمــة بةشــَيوةيةكي وردتـر، بةشــَيوةيةكي تةفســيلي تـر بؤمــان روون بكةنــةوة،    بـةو شــ 
 .تاوةكو ئَيمةش لَيرةدا بتوان، ئيقراري لةسةر بكةين، زؤر سوثاس

 .جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د
 .زؤر سوثاس، هاذة خان فةرموو

 
 :طفىمصبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اس  لةسةر ئةو ثرؤذةية، من ئةو ثرسيارةم هةية بةشَيوةيةكي طش ، خؤزطة وةزيري ثالندانان لَيرة بوايـة كـة لـة سـةر     
ض ئةساسَيك ئةو مةبلةغة ثارةية دابةش كراوة، وةكو لة ثرؤذةكة دا دةبين، كة زؤربة  ئةو ثرؤذانة  كة لةناو ئةو بودجـة  

واوكارية دا هةية زؤربة  اليةنةكانيان نةطرتووةتةوة بـؤ منوونـة لةاليـةنى كشـتوطاَلى زؤر طرنطـى  ثـَي نـةدراوة، لةاليـةنى         تة
تةندروستى و اليةنى طةشتوطوزار زؤر طرنطى ثَي نةدراوة، مةبلةغى ثارة بؤ ئةو شوَينانة تةرخان نةكراوة، دةربـارة  ئـةوة    

هاتووة زؤربة  ئةندامان لة طةَل ئـةوةن كـة وةكـو ثـرؤذة  سـرتاتيذ  بـةكاربَيت، بةر اسـتى         كة لة ر اثؤرتةكة  ليذنة  دارايى
من لةطةَل ئةوة دانيم، ضونكة مةسةلة  ثرؤذة  سرتاتيذ  لةوانةية هةموو شوَينةكان وةكو ثَيويسـت سـوودمةند نـةبن لَيـى،     

ت، دةربارة  ضـؤنيةتى لـةبوار  ثراكتيكـةوة جـَى بـةجَى      بؤية من لةطةَل ئةوةدام وةكو ئَيستا كة بةكارهاتووة بةو شَيوةية بَي
كردنى ئةو ثرؤذانة بةر استى من بؤ ئةو مةسةلةية بؤ هةريةك قائيمقامى سؤران و رواندز كردووة ئـةو ثرؤذانـة  كـة لـةوَ      

مةبلةغـةكان زؤر   هاتوون هةموويان لة وار  جَى بةجَى كردن دان، كة ئةوة جَيى خؤشحاَلية، دةربارة  جياواز  بةر اسـتى لـة  
كـة دروسـت كردنـى شـاقامةكان و ئـاوةر ؤيى لولـةيى        71جياواز  هةية، هةر بؤ منوونـة لـة ثرؤذةكـانى هـةولَير لـة زجنـرية        
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لةطةَل طةر ةكى كونةطورط قؤناغى دووةم كة مةبلةغى يةك مليار و هةشـت سـةد و نـةوةد و دوو مليـؤن دينـار  بـؤ تـةرخان        
ست كردنى شةقام و ئاوةر ؤ و لةطةَل دانانى تؤر   ئاوين لة طـةر ةكى منـارة ثشـت قوتاخبانـة      كراوة، هةر هةمان ثرؤذةي درو

ميديا ضوار سةد و ضل و شةش مليؤن دينار  بؤ دانـدراوة كـة ئـةوة جياوازيـةكى زؤرة لـة نَيـوان مةبلةغـةكان، سـةبارة  بـة          
فـراوان كردنـى    5ارايـيم هـةبوو دةربـارة  زجنـرية      ثارَيزطا  دهؤك بةر استى منين هـةر هـةمان ئـةو تَيبينيانـة  ليذنـة  د     

مةتر بة مةبلةغى دوو مليار و حةفت سةد حةفتا مليـؤن دينـار كـة مةبلـةغَيكى يـةكجار       132دةروازة  ئامَيد  بة درَيذايى 
كان لةسـةر  دةربارة  خانووة 17  ليذنة  دارايم هةبوو لةسةر زجنرية  ذمارة 5زؤرة بؤ ئةو ثرؤذةية، هةمان تَيبينى ذمارة 

سةن  كة بةر استى دوو مليار و دوو سةد شةست و هةشت مليؤن دينار  بؤ تةرخان كراوة كة ضـى لـة هـةمان خاَلـدا هـاتووة      
مليار دينار تةرخان كراوة بؤ طةياندنى خزمةتطوزار ، سةبارة  بة ثرؤذةكانى طةرميان هةر هةمان ئـةو تَيبنيـةم    2كة بر   

 .كة لة قةزا  ضةمضةماَل هةر بؤ ثرؤذة  ئاو تةرخان كراوة، زؤر  سوثاس 22و  12و  13هةبوو دةربارة  زجنريةكانى 
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/بةر َيز ئةرسةالن بايز

ئَيمة لة سةرؤكايةتى ثَيمان باش بوو بؤ ئةوة  دةرفـةتَيكى ترتـان بـدةينَى بـؤ زيـاتر ديراسـة كردنـى هـةر         
َ  زياتر تَيبينيةكانى خؤ  بدا  تا دووشةممة  داهاتوو ليذنةكان ليذنةيةك و هةر ثةرلةمانتارَيك كة بيةو

و تاكة تاكة  ثةرلةمانتاران و ئةوة  موهتةمة بة مةسةلةكان ر ؤذ  دوو شةممة لَيرة كؤبوونةوةمان هةية، 
 .سةركةوتوو بن

 
         

                                                                                                                                                                            
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س       َيري ثةرلةماني                سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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  (42)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 0141\40\1رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/40/0141 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  6/12/2212رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةر ؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللايةتي بةر َيز بة سةرؤك
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دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 2212)ساَلي , سَييةمخولي  ي)(

 :بةرنامةي كار
ي 1222ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـر   ( 22)ي ماددة (1)ةكاني بر طة بةثَيي حوكم

خـولي   ي(12)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بر يـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 6/12/2212ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خسـتنةر وو وطفتوطـؤكردني ثـرؤذةي خشـتةي بودجـةي تـةواوكاري ثةرةثَيـداني         - 1

 .2212ثارَيزطاكاني هةرَيم بؤ ساَلي
 .ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي نةهَيشتين لةشفرؤشي لة هةرَيمي كوردستان2
نياري ياساي وانةبَيذي مامؤستايان لة قؤناغةكاني بنـةر ةتي لـة هـةرَيمي    ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيش3

 .كوردستان
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياسـاي ثشـتطريي دارايـي حـز  و قـةوارة سياسـيةكان لـة هـةرَيمي         4

 .كوردستان
 .ةرَيمي كوردستانـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي بووذاندنةوةي ثَيشخستين كشتوكاَل لة ه5
ــارة       6 ــتاني ذم ــاري شارس ــاي كاروب ــنياري ياس ــؤكردني ثَيش ــتنةر وو وطفتوط ــ خس ــاَلي  ( 65)ـ ــة س ي 1272ل

 . هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان
 .ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ثَيشينةي هاوسةرطريي لة هةرَيمي كوردستان7
 . اساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةرَيمي كوردستانـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ي2
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشـنياري ياسـاي ضـاككردني مووضـةي هَيزةكـاني ئاسـاين و ثَيشـمةرطة لـة         2

 .هةرَيمي كوردستان
ـــ خســتنةر وو وطفتوطــؤكردني ثَيشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة بــَي تؤمارةكــان لــة هــةرَيمي   12

 .كوردستان
سـتنةر وو وطفتوطـؤكردني ثَيشـنياري ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـااَلي هةَلبذاردنـةكان لـة هـةرَيمي           ـ خ11

 .كوردستان
 
 

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةم، خ ــذاردن، س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوة، خ ــتنةكةمان دةكةين ــتان، دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :، بةرنامةي كار(6/12/2212)، رؤذي دانيش  (12)م، ذمارةي دانيش  طرَيداني يةكة
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ي هـــةمواركراوي ســـاَلي (1)نـــاوخؤي ذمـــارة  يةوثَيـــر لـــة ( 22)ي مـــاددة (1)بـــةثَيي حوكمـــةكاني بر طـــة 
ــتان  (1222) ــةماني كوردس ــاري      -ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بر ياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراق، دةس عَي

ــذاردن لــة كــا    (12)دانيشــتين ذمــارة  ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي دوو شــةممة  (11)ي خــولي ســَييةمي هةَلب
 :دا بةو شَيوةية بَيت(6/12/2212)رَيككةوتي 

بةردةوام بـوون لةسـةر خسـتنةر وو وطفتوطـؤكردني ثـرؤذةي خشـتةي بودجـةي تـةواوكاري ثةرةثَيـداني           -1
 .2212ثارَيزطاكاني هةرَيم بؤ ساَلي

 .دني ثَيشنياري ياساي نةهَيشتين لةشفرؤشي لة هةرَيمي كوردستانـ خستنةر وو وطفتوطؤكر2
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي وانةبَيذي مامؤستايان لة قؤناغةكاني بنـةر ةتي لـة هـةرَيمي    3

 .كوردستان
ي ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياسـاي ثشـتطريي دارايـي حـز  و قـةوارة سياسـيةكان لـة هـةرَيم        4

 .كوردستان
 .ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي بووذاندنةوةي ثَيشخستين كشتوكاَل لة هةرَيمي كوردستان5
ــارة       6 ــتاني ذم ــاري شارس ــاي كاروب ــنياري ياس ــؤكردني ثَيش ــتنةر وو وطفتوط ــ خس ــاَلي  ( 65)ـ ــة س ي 1272ل

 . هةمواركراو لة هةرَيمي كوردستان
 .نياري ياساي ثَيشينةي هاوسةرطريي لة هةرَيمي كوردستانـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيش7
 . ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ماددة هؤشبةرةكان لة هةرَيمي كوردستان2
ـ خستنةر وو وطفتوطؤكردني ثَيشـنياري ياسـاي ضـاككردني مووضـةي هَيزةكـاني ئاسـاين و ثَيشـمةرطة لـة         2

 .هةرَيمي كوردستان
وطفتوطــؤكردني ثَيشــنياري ياســاي بــةخاوةن كردنــي خــانووة بــَي تؤمارةكــان لــة هــةرَيمي   ـــ خســتنةر وو 12

 .كوردستان
ـ خسـتنةر وو وطفتوطـؤكردني ثَيشـنياري ياسـاي دةسـتةي كؤمسـيؤني بـااَلي هةَلبذاردنـةكان لـة هـةرَيمي           11

 .كوردستان
بـةخَيرهاتين رَيـزدار كـاك رةشـيد      ئَيستاش داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي دةكةين بَينة ئَيرة، زؤر

 .تاهري بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري دةكةين، زؤر بةخَير بَين، كةرةم بكة
 
 
 

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةو ثَييةي ئةم خشتةي تةواوكاريية لـة ئةسـتؤي وةزارةتـي ثالندانانـة بـؤ ثالندانانةكـةي، بـةر َيز وةزيـري         
ثالنــدانانين ئَيســتا لــة بةغدايــة بــؤ مةســةلةي ســةرذمَيري، بؤيــة داوا دةكــةم جةلســةكة تــةئجيل بكرَيــت، 

 .ضونكة بةبَي ئامادة بووني ئةو ناتوانرَيت طفتوطؤيةكان بةردةوام بَيت، زؤر سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي لــَي دةكــا ؟ كــاك شــَيردَل زؤر ســوثاس، كــةس موالحــةزةي هةيــة لةســةر ئــةو ثَيشــنيارة؟ كــةس ثشــتيوان 
 .فةرموو

 :بةر َيز شَيردَل حتس، حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين ثشتيواني لة سؤزان خان دةكةم، بؤ ئةو ثَيشنيارةي كة كردوويةتي، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس، كاك زانا كةرةم بكة
 :محةكريم رؤوفزانا .بةر َيز د

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
ئَيمة لة دانيشتين ثَيشوودا هةمان طرفتمان بـؤ دووبـارة بـؤوة، كـة تايبـة  بـوو بـة ئامـادة بـووني وةزيـري           
ثةيوةنديدار لة طفتوطؤيةكاندا، ضـونكة زؤر جـار ئـةو ثرسـيارانةي كـة ئَيمـة هةمانـة رووبـةر ووي وةزارة          

بؤيــة بــة ثَيويســ  دةزانــ، بــةر َيز وةزيــري    دةبَيتــةوة، وةزارةتــي ثةيوةنديــدارين وةزارةتــي ثالندانانــة، 
ثالنــدانان لَيــرة تــةواجودي هــةبَيت، تــاكو بتــوان، بــةوردي طفتوطــؤ دةربــارةي ئــةو ثرؤذةيــة بكــةين، زؤر   

 .سوثاس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

د زؤر سوثاس، ثَيشنيارةكةتان وازيح بكةن، سؤزان خان، دانيشتنةكة بـؤ وةختَيكـي موحـدةدة، يـان بـؤ ضـةن      
 .سةعاتَيك؟ بؤ ضةند رؤذَيك؟ حةز دةكةم وازيح بَيت، كةرةم بكة

 :بةر َيز سؤزان شها  نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةو كارة بؤ جةنابتان بةجَي دةهَيَل،، بةاَلم ئَيمة ثَيمان باشة جةلسةكة تةئجيل بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بورهان كةرةم بكة
 
 

 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 222 

من داواكارم لة بةر َيزتان ثَين ئةوةي بَيينـةوة سـةر موناقةشـةو مةوعيدةكـةي ض وةخـت تـةئجيل دةبَيـت،        
وةزيري ساماني سروش  و وةزيري ثالنـدانانين ئامـادة بَيـت، تـةقريري هـةموو ليذنـة هاوثةيوةسـتةكاني        

، كـة  2212لة ياساي بودجـةي سـاَلي   ( 22و  21)ت، لةبةر ئةوةي لة ماددةكاني ئةم مةوزوعةش ئامادة بَي
لـة  ( 21)ـةكةدا بة داهـاتي وةديهـاتوو حيسـا  كـراوة، لـة مـاددةي       (أ)لة ( 21)ديارميان كردووة، لة ماددةي 

يــن تةئكيــدي (22)بـة مــنح حيسـا  كــراوة، دةَلَيــت دةبَيـت حيســاباتي تايبـةتي هــةبَيت، لــة مـاددةي      (  )
مليـؤن نةوتـة، ئةولةوياتةكةشـي بَيتـة     ( 252)ةكاتةوة، بؤية داواكـارين لةطـةَل ئةولـةوياتي ئـةو قةزيـةي      د

ثةرلةمان، بؤ ئةوةي لةطةَل تةقريري هةموو ليذنةكاندا، بـؤ ئـةوةي بةرضـاو روونيـةكي باشـرتمان هـةبَيت،       
 .بتوان، باشرتين موناقةشة بكةين، سوثاس

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زان، ئَيستا ثَيشنيارَيك هاتووة، ضةند بةر َيزَيكين لة ئةنداماني ثةرلـةماني كوردسـتان ثشـتيوانيان لـَي     بةر َي
ــَي        ــاتوو، ك ــتين داه ــؤ دانيش ــةوة، ب ــان دةكات ــةرؤكايةتي ئاطادارت ــان س ــت، ثاش ــتنةكة دواخبرَي ــة دانيش ــرد، ك ك

ــ      ــدا نييــة دةس ــَي لةطةَل ــوثاس، ك ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــ  ب ــوثاس،   لةطةَلدايــة دةس ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ب
بةزؤرينةي دةن  ثةسند كرا، يةك كةس لةطةَلدا نةبوو، زؤر سـوثاس، ئاطادارتـان دةكةينـةوة لـة دانيشـتين      

 .داهاتوو، داواي سةركةوتنتان بؤ دةخوازين
 

                                                                                                                                                                              
 
 
 
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 رؤكي ثةرلةماني      ةجَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


