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  (1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 92/3/9111 رَيكةوتي شةممةسَي 

بـة  عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  12/3/1111رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بــةِرَي  بــة ئامــادةبووني, و ثةرلــةمانســةرؤكي  (كمــال كــةركووكي.د)ر عبــداهحممــد دــادسـةرؤكايةتي بــةِرَي   

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  فرست أمحد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(1)

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 11)ة ي مادد(1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(1)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
 :بةم شَيوةية بَيت دا 12/3/1111ي نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

يةكةم سةرؤكي ثةرلـةماني  ( جةوهةر ناميق سامل)ةديقةيةك راوةستان بؤ طياني ثاكي خوا لَيخؤشبوو د - 1
 .عَيراق –كوردستان 

رزطــار حممــد )عَيــراق بــةِرَي   –خســتنةِرووي دةســت لةكاركَيشــانةوةي ئةنــدامي ثةرلــةماني كوردســتان   -1
 (.امني

 :نةي خوارةوةخوَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثرؤذةو ثَيشنيارة ياساييا -3
 .1111عَيراق بؤ ساَلي  –ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان  -أ

 .عَيراق –ثَيشنياري ياساي ئةجنومةني راذةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان  -ب
 .عَيراق –ثَيشنياري ياساي هاوردةو هةناردة لة هةرَيمي كوردستان  -ج
 .ةتةكان لة هةرَيمي كوردستانثَيشنياري ياساي رَيكخستين دوتاخبانة ئةهلي و تايب -د
ثَيشـنياري بِريـاري دروسـت كردنـي يةكـةي نيشـتةجَي بـوون بـؤ فةرمانبـةرو خـةَلكي كـةم دةرامـةت لـة               -ه

 .هةرَيمي كوردستان
 .ثَيشنياري ياساي مايف نةخؤش لة هةرَيمي كوردستان -و

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــةلي كورد  ــةناوي ط ــولي     ب ــاَلي دووةمد خ ــذاردند س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةد خ ــتنةكةمان دةكةين ــتاند دانيش س
 :د بةرنامةي كار12/3/1111د رؤذي دانيشنت (1)طرَيداني دووةمد ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــةماني كو1221 ــتان ي ثةرل ــاري       –ردس ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقد دةس عَي
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ي ثــَين نيــوةِرؤد بــةَام دواخــرا بــؤ  (11)ي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير  (1)دانيشــتين ذمــارة 
 :بةم شَيوةية بَيت 12/3/1111ي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)كاتذمَير 

يةكةم سـةرؤكي ثةرلـةماني   ( جةوهةر ناميق سامل)ني ثاكي خوا لَيخؤشبوو دةديقةيةك راوةستان بؤ طيا -1
 .عَيراق –كوردستان 

رزطــار حممــد )عَيــراق بــةِرَي   –خســتنةِرووي دةســت لةكاركَيشــانةوةي ئةنــدامي ثةرلــةماني كوردســتان   -1
 (.امني

 :خوَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثرؤذةو ثَيشنيارة ياساييانةي خوارةوة -3
 .1111عَيراق بؤ ساَلي  –دجةي هةرَيمي كوردستان ياساي بو -أ

 .عَيراق –ثَيشنياري ياساي ئةجنومةني راذةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان  -ب
 .عَيراق –ثَيشنياري ياساي هاوردةو هةناردة لة هةرَيمي كوردستان  -ج
 .انثَيشنياري ياساي رَيكخستين دوتاخبانة ئةهلي و تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردست -د
ثَيشـنياري بِريـاري دروسـت كردنـي يةكـةي نيشـتةجَي بـوون بـؤ فةرمانبـةرو خـةَلكي كـةم دةرامـةت لـة               -ه

 .هةرَيمي كوردستان
 .ثَيشنياري ياساي مايف نةخؤش لة هةرَيمي كوردستان -و

بـوو يةكـةم سـةرؤكي    دةديقةيةك راوةستان بؤ طياني ثاكي خوالَيخـؤش  / فةدةرةي يةكةم لة بةرنامةي كار  بةِرَي اند ئَيستاش
 .ثةرلةماني كوردستاند داوا لة ئَيوةي بةِرَي  دةكةيند كة دةديقةية رابوةسنتد سوثاس

 –خسـتنةِرووي دةسـت لـة كاركَيشـانةوةي ئةنـدامي ثةرلـةماني كوردسـتان        / خاَلي دووةم لـة بةرنامـةي كـار   
م بكـةن بـؤ شـوَيين خؤيـاند كـةرةم      داوا لة ليذنةي ياسايي دةكـةيند كـةرة  ( رزطار حممد امني)عَيراقد بةِرَي  

 .بكةن ليذنةي ياسايي بؤ خوَيندنةوةي
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان

ئَيستا دةدي داواكاري بةِرَي  كاك رزطار حممد امني ئةندامي ثةرلةمان دةخوَينمةوةد سةبارةت بة دةسـت لـة   
ــان ــة   كاركَيش ــة ل ــةماند ك ــةتي ثةرل ــة ئةندامَيي ــتاني    8/11/1111ةوةي ل ــةماني كوردس ــة ثةرل ــكةش ب ثَيش

 .كردووة
 –ياســاي هةَلبــذاردني ثةرلــةماني كوردســتان  1221ي ســاَلي (1)بــةثَيي مــاددةي ســَييةم لــة ياســاي ذمــارة 

رَي طـاري لـة يـةكَييت    عَيراق ئةندام ثةرلةمان دةبَيت نوَينةري طةلي كوردستان بَيت و سوَيند دةخوات كة ثا
طةل و خاكي كوردستان و بةرذةوةندييـة باَاكـاني بكـاتد بؤيـة شـاياني رَيـ ة ت وةك تـاك و ت وةك ئـةوةش         
شةرةيف نوَينةرايةتي ميللي ثَي دةدرَي و كارمةند نيية اي هيض بةرثرسَيكي ئيداري ثةرلةماند ئَيستاش كة 

م باشة بطةِرَيمةوة بواري دادوةري و دةست لةكار كَيشانةوةي بواري كار كردمن طوجناو نيية لة ثةرلةماند ثَي
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راطةياند لة ثةرلةماني بةِرَي ي كوردستاند لةطةَل داواي لَيبوردن و حورمةتي زؤرم بؤ سةرجةم و يةكة يةكةي خوشـ   خؤم 
 .كردنيو براياني ئازي م لة ثةرلةماني كوردستان و خودي بةِرَي  سةرؤك ثةرلةمانين بفةرموون بؤ دةبول 

    حاكم رزطار حممد امني
                                                                                              8/11/1111 

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بــةِرَي اند كــاك حــاكم رزطــار حممــد امــني ئيســتيقالةيداد لــة ســةرةتا كــةمَي  نارةحــةت بــوو ئيســتيقالةكةي  
َيوةيةك بوود ثاشان لةطةَلمان دسة كردو بةِرَي يان هاتنـة سـةر ئـةوةي كـة ئيسـتيقالةكةي بـةم شـَيوةية        بةش

بنووسَيتد كة ئَيستا ئَيوةي بةِرَي  طوَيتـان لـَي بـوو ود بـةِرَي يان فـةرمووي مـن ثـَيم خؤشـة باـمةوة بـواري           
َيوةيةك دـةبوَل كـردند يـان دـةبول     دادوةريد لة هـةمان كاتـدا طـوتي بِريـارد بِريـاري ثةرلةمانـةد بـة هـةر شـ         

نةكردني من ئيحـتريامم بـؤ ثةرلةمانةكـةي خـؤم هةيـةد طوَيِرايـةَلي بِريـاري ئةنـداماني ثةرلـةمامند ئَيسـتا           
ئيستيقالةي ئةو بةِرَي ة خوَيندرايةوة لةايـةن ليذنـةي ياسـاييد دةنةينـة دةنطدانـةوةد كـَي لةطةَلدايـة كـة         

بةِرَي  لةطةَلة دةبوَلي بكـةند زؤر سـوثاسد   ( 43)ة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ئيستيقالةكةي ثةسند بكرَيت تكاي
بةِرَي  لةطةَلدا نييةد بةزؤرينةي دةنط ئيستيقالةكةي ثةسند ( 18)كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

َيـ دار  كراد كة ئةمةش خواسيت خؤي بوود ئَيمـة زؤر زؤر هـةوَلمان لةطةَليـدا ثَيمـان خـؤش بـوود برايـةكي ر       
وةك حـاكم رزطـار لةطـةَلمان بَيــتد بـةَام وةكـو خــؤي طـوتي حـةنينم بـؤ بــواري دادوةرييـةد تةمـةنا دةكــةم           
بامةوة لةوَي كار بكةمد سوثاس بؤ ئَيوةي بةِرَي د ئَيستاش ئيستيقالةي ئـةو بـةِرَي ة دـةبول كـراد ئَيسـتا بـؤ       

 :ذةو ثَيشنيارانةي خوارةوةخوَيندنةوةي يةكةمي ئةم ثرؤ/ خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كار
 .د كةرةم بكةن1111عَيراق بؤ ساَلي  –ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان -أ

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةروةك هةموو ايةك ئاطادارين ثرؤذة ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان لةايـةن حكومةتـةوة ثَيشـكةش    
د ئَيستا دةدي نووسراوي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانتان بؤ دةخوَينمـةوةد سـةبارةت   بة ثةرلةمان كراوة

 :بة ناردني بودجة بؤ ثةرلةماني كوردستان
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 9111ثرؤذة ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان ساَلي / ب
د 1221ي سـاَلي  (3)اي ئةجنومـةني وةزيـران ذمـارة    لة مـاددةي هةشـتةم لـة ياسـ    ( 4)ثشت بةست بة بِرطة 

دةنَيرين بؤ بةِرَي تاند كـة لـة كؤبوونـةوةي     1111هاوثَيض ثرؤذة ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان ساَلي 
ثةسند كراوةد بفـةرموون بـؤ وةرطـرتيند هـاوثَيض ثـرؤذة       11/1/1111لة ( 4)ئةجنومةني وةزيران ذمارة 

 :و هاوثَياةكاني 1111تان ساَلي ياساي بودجةي هةرَيمي كوردس
 .خشتةكاني وردةكاري خةرجي ثرؤذة سةرمايةدارةكان -1
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 .خشتةكاني وردةكاري خةرجي بودجةي بةكارخسنت -1
 بةرهةم امحد صاحل.د                                                                                 

 سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران
ئيحالةي ليذنةي دارايي و ئابووري كراوة لة ثةرلةماني كوردستاند  11/3/1111 اند ئةو ثرؤذةية لة بةِرَي

ــة          ــاددةد داوا ل ــي م ــة س ــة ل ــةش بريتيي ــةم ثرؤذةي ــتد ئ ــؤ دةكرَي ــةمي ب ــةوةي يةك ــة خوَيندن ــتاش ئةم ئَيس
ان بكـاتد لةطـةَل   سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمد كة ئةو ثرؤذةية ئيحالةي ليذنةكاني ثةيوةنديـداري ثةرلـةم  

 .ئةندامة بةِرَي ةكاني ثةرلةماند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

( 316ك )د ئَيمة بةنووسراوي رةمسـي  11/3/1111بةِرَي اند بودجة كة طةيشتة ثةرلةماني كوردستان لة 
رؤذة ياســاكة ئيحالــةي ليذنــةي دارايــي و ئابووردــان كــردد لةســةر ســايتةكاني ثةرلــةمان دانــراوةد ئَيســتا ثــ  

ئاراسـتةي ليذنــةي دارايـي و ئــابووري و ئةندامــة بـةِرَي ةكاني ثةرلــةمان دةكــةيند بودجةكـةش لــة ليذنــةي     
داراييةد بودجةكة لةسةر سـاييت ثةرلةمانـةد ئـةو بةِرَي انـةيد ئـةو ليذنانـةود ئـةوةي ئيختيواصـي ئةوانـةد          

ئـابووري دةكـةين بـة رةمسـيد ئَيسـتا بـؤ        دةتوانن وةريبطـرند ئيحالـةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و      
 .د كةرةم بكةن(ب)فةدةرةي 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خوَيندنـةوةي يةكــةمي ثـرؤذة ياسـاي ئةجنومــةني راذةي طشـيت لـة هــةرَيمي كوردسـتاند واتــا       / خـاَلي دووةم 
رؤذة ياسـاية لةايـةن ذمـارةي ياسـايي ئةندامانـةوة      ئـةو ثـ  ( دانون جملس اخلدمة العامة يف ادليم كوردستان)

 :ثَيشكةش كراوةد ئَيستا دةدي داواكارييةكةتان بؤ دةخوَينمةوة
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذةي ياسا/ ب
 ....ساَلوو رَي مان

ذةي ياسـاي ئةجنومـةني   ئَيمةي ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان هاوثَياـمان طةَاَلـة كـردووةد بـةناوي ثـرؤ        
ــتان   ــيم كوردســتان  )راذةي طشــيت لــة هــةرَيمي كوردس ــة يف ادل د تكايــة خبرَيتــة (دــانون جملــس اخلدمــة العام

 .بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي داهاتووي ثةرلةماند لةطةَل رَي ماندا
 :ئةو ئةندامة بةِرَي انةي كة ناويان نووسراوةو تةددديان كردووة

بكر كريم حممـد   -4 .رؤذان عبدالقادر دزةيي -3 .عةوني كمال سعيد بةزاز -1 .ريشَيروان ناصح حةيدة -1
سةروةر .د -2 .تارا عبدالرزاق -8 .ئةظني عمر امحد -1 .دَلشاد شهاب حاجي -5 .عمر صديق حممد -6 .صاحل

 .صباح بيت اه شكري -11 .بشري خليل حداد.د -11 .عبدالرمحن
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اددةد لةطةَل هؤكاري دةرضوواندني ياساكةد داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةم ثرؤذةية بريتيية لة دوازدة م
 .دةكةمد كة ئيحالةي ليذنةي ثةيوةنديداري ثةرلةمان بكاتد لةطةَل رَي ماندا

 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــابووري و ئةندا       ــي و ئ ــةي داراي ــايي و ليذن ــةي ياس ــتةي ليذن ــاية ئاراس ــرؤذة ياس ــةو ث ــة ئ ــةِرَي اند ئَيم ــة ب م

بةِرَي ةكاني ثةرلةمان دةكةيند هةروةها بؤ ئةجنومـةني وةزيرانيشـي دةنَيـريند ضـونكة ئـةم ثـرؤذة ياسـاية        
 .كةرةم بكةن( ج)لةايةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةد تكاية فةدةرةي 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةندي هةية بة ثرؤذة ياساي رَيكخستين هاوردةو هةناردةكاران بؤ هةرَيمي كوردستاند ئـةم  ئةم خاَلةش ثةيو
ثرؤذة ياساية لةايةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةد ئَيستا دةدي داواكارييةكـةتان  

 :بؤ دةخوَينمةوة
 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ

 ثرؤذة ياسا/ ب
مةي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستاند كة لة خوارةوة واذوومان كردووةد ثَيشنيار دةكـةين  ئَي

كةوا ثرؤذة ياساي رَيكخستين هاوردةو هةناردةكاران بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان ثَيشـكةش دةكـةيند بـؤ ئـةوةي        
نـاني بِريـاري طوجنـاود لةطـةَل     خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي ثةرلةمان و طفتوطؤ كـردن لةسـةري و دا  

 .رَي ماندا
 :ئةو ئةندامة بةِرَي انةي واذوويان كردووة لةسةر ثرؤذةكة

 .سةردار رشيد -6 .تارا ئةسعةدي -4 .شؤِرش سيد جميد -3 .عبداه مام علي -1 .حممد دلَير حممود -1
خورشـيد   -11 .ر امحـد ئةظني عم -2 .شةومن حممد غريب -8 .سؤزان شهاب نوري -1 .عمر عبدالرمحن -5

 .حممد شارةزووري -13 .ئاواز عبدالواحد -11 .نيشتمان مرشد -11 .امحد سليم
ــةرؤكايةتي        ــة س ــاكةد داوا ل ــوواندني ياس ــاري دةرض ــةَل هؤك ــاددةد لةط ــواردة م ــة ض ــة ل ــة بريتيي ــةم ثرؤذةي ئ

 .نداثةرلةمان دةكةيند كة ئيحالةي ليذنةي ثةيوةنديداري ثةرلةماني بكاتد لةطةَل رَي ما
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي اند ئةم ثرؤذة ياساية ئاراستةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي ثيشةسـازي و وزة و ئةندامـة بـةِرَي ةكاني       
ثةرلةماني دةكةيند هةروةها بؤ ئةجنومةني وةزيراني دةنَيريند زؤر سوثاسد بةِرَي اند بـؤ ئاطـاداري ئَيـوةي    

ي طشت ئةندامان دةكرَيت لة ليذنة ثةيوةنديدارةكان هةيـةود لةسـةر سـاييت    بةِرَي  ئةو ثرؤذةية كة تةحويل
ثةرلةمانين دادةنرَيـتد هـةموو دةتـوانن بيبـنن و بـريو بؤضـووني خؤيـان بدةنـة ئـةو ليذنةيـةد تي ـارةش            
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زدين ليذنةي ثيشةسازي و وزةيةد لةبةر ئةوة ئةو دوو ليذنةيـة ئَيمـة بـة طرنطـي دةزانـنيد بـؤ ئـةوةي كـة         
كان زؤر بووند ثاشان شتةكان زؤر تاخري دةبَيت وةكو ثَين ئَيستامان لَي دَيتد بؤية ئاراستةي ئةو دوو ليذنة

 .كةرةم بكةن( د)ليذنةيةي دةكةيند بؤ فةدةرةي 
 

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثرؤذة ياساي رَيكخسـتين دوتاخبانـة   خوَيندنةوةي يةكةم/ لة فةدةرةي سَييةمي بةرنامةي كار( د)بِرطةي 
 .ئةهلي و تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان

ئةم ثرؤذةية لةايةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةد كة ئَيستا داواكارييةكةيان بؤتـان  
 :دةخوَينمةوة

 عَيراق –بةِرَي  سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 ثرؤذة ياسا/ ب

ة ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةماني كوردستاند كة لة خـوارةوة واذوومـان كـردووةد ثَيشـنيار دةكـةين      ئَيم
عَيــراق ثَيشــكةش  –كــة ثــرؤذة ياســاي رَيكخســتين دوتاخبانــة ئــةهلي و تايبةتــةكان لــة هــةرَيمي كوردســتان  

دن لةسـةري و بِريـارداني   دةكةيند بؤ ئةوةي خبرَيتة بةرنامةي كاري كؤبوونةوةي ثةرلةماند بؤ طفتوطؤ كـر 
 .طوجناود لةطةَل رَي ماندا

 :ئةو ئةندامة بةِرَي انةي كة واذوويان كردووة
عمـر   -6 .سـاار حممـود مـراد    -4 .حممـد شـارةزووري   -3 .سـةروةر عبـدالرمحن  .د -1 .طةشة دارا حةفيـد  -1

شـةومن   -11 .رفيـق صـابر   -2 .سؤزان شهاب نـوري  -8 .انا امحد حممود -1 .شلَير حمي الدين -5 .نورةديين
ــبيحة امحــد  -11.ئــاواز عبدالواحــد -11 .حممــد غريــب ــارا  -14 .بَيريظــان ســةرهةنط -13 .مصططى  ص ت

 .عبدالرزاق
ــة   ــة لـ ــةم ثرؤذةيـ ــة    ( 53)ئـ ــتةي ليذنـ ــةم ئاراسـ ــةمان دةكـ ــةرؤكايةتي ثةرلـ ــة سـ ــاتووةد داوا لـ ــاددة ثَيكهـ مـ

 .ةماند لةطةَل رَي داتايبةمتةندةكاني ثةرلةماني بكاتد لةطةَل ئةنداماني ثةرل
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي اند ئـةم ثـرؤذة ياسـايةش ئاراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـاَاو ئةندامـة            
كـةرةم  ( ه)بةِرَي ةكاني ثةرلةماني دةكةيند هـةروةها بـؤ ئةجنومـةني وةزيرانيشـي دةنَيـريند بـؤ فةدـةرةي        

 .بكةن
 :ال سعيد بةزازبةِرَي  عوني كم

 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ثَيشنياري بِرياري دروست كردني يةكةي نيشـتةجَي بـوون بـؤ    / لة خاَلي سَييةمي بةرنامةي كار( ه)بِرطةي 
 .فةرمانبةرو خةَلكي كةم دةرامةت لة هةرَيمي كوردستان

مـاددةد  ( 1)راوةد بريتييـة لـة   ئةم ثرؤذة بِريارة لةايةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش ك
 .لةطةَل هؤكارةكاني دةركردني ثرؤذةكة

 :ئةو ئةندامة بةِرَي انةي كة واذوويان كردووة
 .امحد عثمانسيوةيل  -4 (.بالل)امحد سلَيمان عبداه -3 .ابراهيم طاهرمجال  -1 .شلَير حممد جنيب -1
ــاهني داود  -6 ــارام ش ــري    -5 .ئ ــر ش ــان عم ــة دارا ح -1 .ذي ــدطةش ــراد   -8 .ةفي ــود م ــاار حمم ــد  -2 .س حمم

 .شارةزووري
 .مصى  نةسرين مجال  -11 .كوَيستان حممد عبداه -11 .محة سعيد محة علي -11

داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمد ئاراستةي ليذنةكاني ثةيوةنديداري بكاتد لةطةَل ئةندامة بةِرَي ةكاني 
 .ثةرلةماند زؤر سوثاس

 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث
بــةِرَي اند ثَيشــنياري دروســت كردنــي يةكــةي نيشــتةجَي بــوون بــؤ فةرمانبــةرو خــةَلكي كــةم دةرامــةت لــة   
هــةرَيمي كوردســتاند ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي دارايــي و ئــابووري و ليذنــةي ئاوةدانكردنــةوةو   

( و)نـي دةنَيـريند بـؤ فةدـةرةي     ئةندامة بـةِرَي ةكاني ثةرلـةماني دةكـةيند هـةروةها بـؤ ئةجنومـةني وةزيرا      
 .كةرةم بكةن

 :بةِرَي  عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بِرطــةي ئــةخريد كــة ئــةمِرؤ خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ دةكرَيــتد ثــرؤذة ياســاي مــايف نــةخؤش لــة هــةرَيمي  
 .كوردستان

مـاددةد  ( 16)ش كراوةد ثَيكهاتووة لة ئةم ثرؤذةيةش لةايةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكة
 :ئةو ئةندامة بةِرَي انةي كة واذوويان كردووة

 .شيالن عبداجلبار عبدالغين -3 .مسرية عبداه امساعيل -1 .بَيريظان سةرهةنط -1
 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -5 .انا امحد حممود -6 .نيشتمان مرشد صاحل -4
 .عمر نورةديين -2 .دانا سعيد صؤيف.د -8 .ثةروين عبدالرمحن عبداه -1

 .شلَير حمي الدين -11 .تارا ئةسعةدي -11
داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمد ئاراستةي ليذنةكاني ثةيوةنديداري ثةرلةمان و ئةندامة بـةِرَي ةكاني  

 .بكاتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةخؤش لة هةرَيمي كوردستان ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنـةي  بةِرَي اند ئَيستاش ثَيشنياري ياساي مايف ن
تةندروسيت و ئةندامة بةِرَي ةكاني دةكةيند هةروةها بؤ ئةجنومةني وةزيرانـي دةنَيـريند بـةِرَي اند هـةموو     
ئةو ثرؤذانةي لَيرة خوَيندنةوةيان بؤ دةكرَيت و ئيحالة دةكرَيت لةسةر سـاييت ثةرلـةمان دةتـوانن بيبيـنن     

ؤتـان و بـؤ جـةماوةري سـةربةرزي كوردسـتاند ئَيسـتا كؤتـايي بـة دانيشـتنةكة دةهَيـنني لـة دانيشـتين             بؤ خ
 .داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوةد بةخَير باند زؤر سوثاس

                                                                                                                                                                              
 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارسالن باي  امساعيل           .د         ست امحد عبداه                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9111\4\4رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 4/4/9111 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   4/4/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَي   ئامـادةبووني بـة  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  فرست أمحد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(1)

 :بةرنامةي كار
ي 1221سـاَلي  ي هـةمواركراوي  (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةولـة ثَيـرِ  ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

خـولي   ي(1)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم شـَيوةية    دا 4/4/1111ي ثَين نيـوةِرؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي    (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
َي  كاوة حممد امـني حسـنيد كـة بـة زجنـريةي ذمـارة       ثَين ضاوخستين بة ئةندام وةرطرتين ثالَيوراو بةِر - 1
ي ليسيت كوردستاني ناوي هاتووة لة جَيطاي ئةندامي دةست لةكار كَيشراو بةِرَي  رزطار حممد امـني ود  (51)

 .سوَيند خواردني ياسايي
ــةَلثطرتين   -1 ــتين ث ــارة   ( اعططضا )ثــَين ضاوخس ــراويان ذم ــة بةنووس ــتاند ك ــةرَيمي كوردس ــةرؤكايةتي ه س
ي ماددةي دووةمـي ياسـاي وةزارةتـي رؤشـنبريي و     (11)هاتووةد لةسةر بِرطة  13/11/1111لة ( 516/د)

 .1111ي ساَلي (14)اوان ذمارة 
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي كاري رَيكخراوة ناحكوميةكان لة هةرَيمي كوردستان -3
 .يدان بة طةجنان لة هةرَيمي كوردستانخستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي طرنط -4
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي ثرؤذة باووكةكان لة هةرَيمي كوردستان -6
 .خستنةِروو طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي سندودي ثاَلثشيت طةجنان لة هةرَيمي كوردستان -5
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ارايي بؤ ح ب و دةوارة سياسيةكان لة هةرَيمي خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي ثشتطريي د -1
 .كوردستان

 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان -8
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي دةدةغـة كردنـي رَيكخسـتنة ح بيـةكان لـةناو ري ةكـاني          -2

 .تيداثَيشمةرطةو هَي ةكاني ئاسايشي طش

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمد خ ــذاردند س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةد خ ــتنةكةمان دةكةين ــتاند دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :د بةرنامةي كار4/4/1111د رؤذي دانيشنت (1)طرَيداني دووةمد ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ةي ي مـادد (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1221 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقد دةس عَي

ي ثـَين نيـوةِرؤي رؤذي دوو   (11)ي ئاسـايي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير       (1)دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَيت 4/4/1111شةممة رَيكةوتي 

ثَين ضاوخستين بة ئةندام وةرطرتين ثالَيوراو بةِرَي  كـاوة حممـد امـني حسـنيد كـة بـة زجنـريةي ذمـارة          -1
ي ليسيت كوردستاني ناوي هاتووة لة جَيطاي ئةندامي دةست لةكار كَيشراو بةِرَي  رزطار حممد امـني ود  (51)

 .سوَيند خواردني ياسايي
ــتين ثــة  -1 ــارة   ( اعططضا )َلثطرتين ثــَين ضاوخس ــراويان ذم ــة بةنووس ــتاند ك ــةرَيمي كوردس ــةرؤكايةتي ه س
ي ماددةي دووةمـي ياسـاي وةزارةتـي رؤشـنبريي و     (11)هاتووةد لةسةر بِرطة  13/11/1111لة ( 516/د)

 .1111ي ساَلي (14)اوان ذمارة 
 .ن لة هةرَيمي كوردستانخستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي كاري رَيكخراوة ناحكوميةكا -3
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة طةجنان لة هةرَيمي كوردستان -4
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي ثرؤذة باووكةكان لة هةرَيمي كوردستان -6
 .هةرَيمي كوردستانخستنةِروو طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي سندودي ثاَلثشيت طةجنان لة  -5
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي ثشتطريي دارايي بؤ ح ب و دةوارة سياسيةكان لة هةرَيمي  -1

 .كوردستان
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان -8
كردنـي رَيكخسـتنة ح بيـةكان لـةناو ري ةكـاني      خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي دةدةغـة     -2

 .ثَيشمةرطةو هَي ةكاني ئاسايشي طشتيدا
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ثـَين ضاوخسـتين بـة ئةنـدام وةرطـرتين ثـالَيوراو بـةِرَي  كـاوة         / ئَيستا دَيينة فةدةرة يةك لة بةرنامةي كار
ةندامي دةست ي ليسيت كوردستاني ناوي هاتووة لة جَيطاي ئ(51)حممد امني حسنيد كة بة زجنريةي ذمارة 

 .لةكار كَيشراو بةِرَي  رزطار حممد امني ود سوَيند خواردني ياسايي
 .نودتةي ني امية؟ كةرةم بكة..... بةِرَي اند ئَيستا ئةو بةِرَي ةي كة

 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ........ثَيمواية ئةمِرؤ بةرنامةي كار بة ثَياةوانةي ثةيِرةوي ناوخؤية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية دانيشةد رجائـةند رجائـةن دانيشـةد روونـي دةكةمـةوةد دةزامن ضـي دةَلَيـيد دةزامن ت دةَلَيـيد رجائـةن          
دانيشةد تكات لَي دةكةم دانيشةد رووني دةكةمةوةد ئةم بةِرَي ة ئـةوة دةَلَيـت كـة وةزيـري نـاوخؤ و وةزيـري       

 .دةي كةرةم بكة.... ثَيشمةرطة
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةموو ايةكمان هاوِراين لةسـةر ئـةوةي لـة كوردسـتان دؤخَيكـي نائاسـايي هةيـةود ئَيمـة نوَينـةري خـةَلكي           
كوردستانني ود لة ثةرلةماني كوردستانين بؤ ئةم دؤخة نائاساييةد ئَيمـة ضـةند بِريارَيكمـان دةركـردد ئـةو      

ــة  ــارةي ك ــةر       بِري ــاراند لةس ــي تاوانب ــايي كردن ــةر دادط ــةبووةو لةس ــاندةر ه ــيت خؤثيش ــة خواس ــدي ب ثةيوةن
نةهَيشتين طةمارؤي عةسـكةري لـة شـارو شارؤضـكةكاند سـةدفي زةمـةنيمان بـؤ دانـاد ئَيسـتا بةرنامـةي كـار            

ي ئةمـة  دانراوة بة ثَياـةوانةي ئـةو بةرنامـةكارة نائاسـايي كـة هـةبووة لـة كوردسـتاند رةنطـة جـةنابت بَليَـ           
ليذنةي ناوخؤ راسثَيردراوة لة نةخشة رَيطا دةكاتد بةَام ئةمة ئةركي ثةرلةمانـةد كـة بةدواداضـوون بكـاتد     
نةك وةزيري ناوخؤ بانط بكرَيت بؤ لَيكؤَلينةوة لـة بودجـةد لةبـةر ئـةوة ثَيموايـة ئـةم بةرنامـةي كـارة بـة          

لةوَييـةد ثَيويسـتة ئَيمـة دسـة لةسـةر ئـةو        ثَياةوانةي ثةيِرةوي ناوخؤيةد ئةمة دانونيةكة كاك فرسـةتين 
ـة خاَلةكةمان ثَيشَيل كراوةد نـةك ثَيشـَيل   (11)داوايية بكةيند كة خؤمان بِريارةكةمان دةركردووةد بِرياري 

كراوةد ئيدامةدان هةية بةو خؤثيشاندانةي كة لة كةار كراد ثةرلةمانتار سةري شـكَينراد يـةعين لـةوة دؤ     
ثةرلةمان بَيت باس لة بةرنامةي كارَي  بكاتد كة خؤمان خوَيندنـةوةي يةكـةممان بـؤ     نائاساييرت هةية؟ كة

كردووةد رةنطة جةنابت بَلَيي ئةو ثرؤذانةي لةمةشدا هاتووة ئةولةويةتي لةخواسيت خؤثيشـاندةر هـةبووةد   
لـــةمان بـــةَام ئةمـــة بـــؤ داواكارييـــة بنةِرةتيـــةكان بـــوود داواكـــاري هةنووكـــةيي هةيـــةد كـــة ثَيويســـتة ثةر

بةدواداضووني بؤ بكاتد نةك باَيتة سةر بةرنامةي ئاساييد لةبةر ئةوة بةِراسـيت ئَيمـة بـة هـيض شـَيوةيةك      
 .بة رةواي نازاننيد كة بةردةوامي لة ثَيشَيلكاري بكرَيت لة ثةيِرةوي ناوخؤد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك ئيسماعيل كةرةم بكة
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 :هبةِرَي  امساعيل حممود عبدا
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةر بؤ راستكردنةوة بؤ كاك كاردؤد ئَيمة دوَيـيَن وةزيـري ناوخؤمـان بـانط كـرد بـؤ دوو خـاَل بـووةد خـاَلي          
 .بةدواداضوون بووة لةسةر بودجة/ يةكةميان

ت  بـةدواوةد وةزارةتـي نـاوخؤ ضـي بينيـوةد      11/1بةدواداضوون بووة لةسةر رووداوةكـاني  / خاَلي دووةميان
 .دةورَيكي بينيوةد ضي كردووة؟ لةسةر ئةوة بووةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي اند تكايةد فةرموو كاك مسري
 
 
 

 :بةِرَي  مسري سليم امني بةط

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ايبةمتةنــدة بــةثَيي ئــةو راثؤرتــة هاوبةشــةي لــةنَيوان ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي ت   11/3ديــارة ئَيمــة لــة 

كاتيةكةي ثةرلةمان تةشكيليمان كـرد بـؤ رووداوةكـاند كؤمـةَلَي  بةرنامـةي دانـاوةد دةبَيـت ئـةم بةرنامانـة          
خبرَيتة ئةجندةي كارةوةد جَي بةجَي بكرَيـتد هـةر ئـةم راثؤرتـة ئةجنـداي كـاري ئـةم كؤبوونةوانـة ديـاري          

نةخراوةتة ناو ئةجنداكان كة ئَيستا ثَيويستة  دةكات لة ئَيستادا هةيةد يةعين ثَيمواية ئةم ئةجنداية هياي
بيكةيند يةكَيكة لة رووي ني اميةوةد خاَلَيكي ترد ئةوةي كاك ئيسماعيل ئاماذةي ثَي كردد لةِراستيدا راسـتة  
دوَييَن لةناو كؤبوونةوةكةي ليذنةي ناوخؤ لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ بابَلَيمد كـاك ئيسـماعيل هَينايـة كايـةوةد     

استيدا ثَيشرت ئاماذةمان ثَي نةكرد بوود لـة ئةجنـدةدا نـةبوود ئةمـة تايبةمتةنـد بـوو بـة بودجـةو         بةَام لةِر
ديراسةت كردني تةخويواتي مالي بؤ وةزارةتي ناوخؤد لةوَي دسةي لةسةر كراد لةبةر ئةوة ئةم ئةجنداية 

بـةثَيي ئـةم راثؤرتـة رةضـاو      ئةطةر بةثَيي ئةو راثؤرتة بَيتد دةبَيت بةبَي ئـةم راثؤرتـةش بَيـتد لةِراسـتيدا    
 .نةكراوةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسد بـةِرَي اند تـةواو دَيينـةوة سـةر بةرنامـةي كـارد هـيض نودتـةي ني امـي نييـةد تـةواود رجائـةند             
ناو راوةسنت وةَامتان بدةمةوةد بةنيسبةت بةرنامةي كاري ئةمِرؤد ئَيمة لة ثةرلةماني كوردستاند راسـتة لـة  

كوردستان هةندَي  زروف هةية ليذنةي ديالؤطي بـؤ دانـراوة لـة ثةرلـةماني كوردسـتاند ليذنـةي نـاوخؤ بـة         
ئــةركي خــؤي هةَلدةســتَيتد خؤثيشــاندةران دةبينــرَينتد هــةموو شــتَي  دةكرَيــتد بةرنامــةي كــاري ئاســايي   

تـةواو بَيـتد كـاري ئاسـايي     ثةرلةمان بةردةوام دةبَيتد ئةوة حةز دةكةم بـؤ هـةمووتان روون بَيـتد نيوـاب     
/ ثةرلةمان بةردةوام دةبَيـتد بةرنامـةي ئـةمِرؤمان ئةمةيـةد هـيض نودتةيـةكي ني امـي نييـةد خـاَلي يةكـةم          
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د كـة بـة زجنـريةي ذمـارة     (كـاوة حممـد امـني حسـني    )ثَين ضاوخستين بة ئةندام وةرطرتين ثـالَيوراو بـةِرَي    
لـة  ( كـاوة حممـد امـني   )ة؟ رجائـةند كـَي لةطةَلـة بـةِرَي      ي ليسيت كوردستاني نـاوي هـاتووةد كـَي لةطةلَـ    (51)

بـةِرَي  لةطةَلـةد   ( 52)؟ (رزطـار حممـد امـني   )ليسيت كوردستاني ببَيتة ئةندامي ثةرلةمان لة شـوَيين رَيـ دار   
زؤر سوثاسد كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ رجائةن لةجَيي خؤتان دسة مةكـةند دانيشـةد رجائـةن    

( كـاوة حممـد امـني   )خؤي دسة نةكاتد بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراد داوا دةكـةين لـة بـةِرَي      كةس لة جَيي
 .بَيت بؤ سوَيند خواردند كةرةم بكة

 :بةِرَي  كاوة حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ري لة يةكَييت طةل و خاكي كوردستاني م سوَيند بَي بة يةزداني مةزن ثارَي طا(كاوة حممد امني حسني)من )
 .د سوثاس(عَيراق و بةرذةوةنديية باَاكاني دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة كاكةد فةرموو
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريدواد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .......جةنابت دسةت لةسةر ليذنةي ديالؤط كردد ئةوة ليذنةي ديالؤط خؤيان ئامادةن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رجائةن دانيشةد بةرنامـةي كـار تـةواود رجائـةن دانيشـةد بةرنامـةي كـاري ئـةمِرؤ ئةمةيـةد ئـيعالن كـراوةو            
داوا لة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي مـايف مـرؤظ و ليذنـةي كؤمـةَلطاي        / لةسةري بةردةوام دةبنيد خاَلي دووةم

ائـةن جةلسـةكة تَيـ  مـةدةند داوا لـة ليذنـةي ياسـايي دةكـةين         مةدةني دةكةين كةرةم بكـةن بـؤ ئَيـرةد رج   
سـةرؤكايةتي  ( اعطضا  )ثَين ضاوخسـتين ثـةَلثطرتين   / كةرةم بكةن بؤ ئَيرةد خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار

ي (11)هـاتووةد لةسـةر بِرطـة     13/11/1111لـة  ( 516/د)هةرَيمي كوردستاند كـة بةنووسـراويان ذمـارة    
 .1111ي ساَلي (14)وةزارةتي رؤشنبريي و اوان ذمارة  ماددةي دووةمي ياساي

 .رجائةن دانيشند فةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بؤيان نيية بةو شَيوةية ه وم بكةنـة سـةر ئةنـدام ثةرلـةماني تـرد دـةبولي ناكـةين لَيتـاند ثةرلـةمان تَيـ            

 .نادةند فةرموون بِرؤنة دةرةوةد تةواو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاكة بةو شَيوةية نابَيتد عةردةلة دةكةند ئي رائاتان بةرامبةر وةردةطرم
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 :مصى  بةِرَي  هاذة سلَيمان 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةبةر ئةو بارة نائاساييةد من ثَيشنيار دةكةم كة دوا خبرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دانيشـتنةكة تـةئ يل دةكـةين بـؤ ضـةند دةديقةيـةكد ئاطادارتـان دةكةينـةوةد زؤر         رجائةن طاَلة طاَل بةسـةد  
 .سوثاس

 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 رؤذي دوو شةممة 4/4/9111دانيشتين دووةم لة ( 9)دانيشتين ذمارة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ي ئةمِرؤماند ئَيستاش داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين كةرةم بةِرَي اند بةردةوام دةبني لةسةر بةرنامةي كار
بكةن بؤ سةر مةنوةد بؤ بةِرَيوة ضووني بِرطةي دووةمي بةرنامةي كارد كةرةم بكةند بِرطةي دووةم لة 

سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاند كة بةنووسراويان ( اعضا )ثَين ضاوخستين ثةَلثطرتين / بةرنامةي كار
ي ماددةي دووةمي ياساي وةزارةتي (11)هاتووةد لةسةر بِرطة  13/11/1111لة ( 516/د)ذمارة 

 .د كةرةم بكةن1111ي ساَلي (14)رؤشنبريي و اوان ذمارة 
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
( ا اعض)بريتيية لة ثَين ضاوخستين ثةَلثطرتين  4/4/1111بِرطةي دووةم لة دانيشتين ئةمِرؤ 

هاتووةد لةسةر  13/11/1111لة ( 516/د)سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستاند كة بةنووسراويان ذمارة 
د ثَيشكةشتان 1111ي ساَلي (14)ي ماددةي دووةمي ياساي وةزارةتي رؤشنبريي و اوان ذمارة (11)بِرطة 

 .دةكةم بة زماني كوردي
 9111ي ساَلي (12)بِريار ذمارة 

( 1)بِرطةي يةكةمي ماددةي دةيةمي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ذمارة بةثَيي خاَلي دوو لة 
ياساي وةزارةتي رؤشنبريي و  1111ي ساَلي (14)ي هةموار كراود بِريارماندا كة ياساي ذمارة 1116ساَلي 

 11/11/1111لة ( 14)اواني هةرَيمي كوردستاند كة ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ئاسايي ذمارة 
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تةشريعي كردووةد بطةِرَينينةوة بؤ ثةرلةماني كوردستاند بؤ ئةوةي دةستةواذةي جةندةر كة لة بِرطةي 
دةيةمي ماددةي دووةمدا هاتووة بطؤِرَيت بة دةستةواذةيةكي كورديد يان عةرةبي ثةسند كراو لة زماني 

 .اكورديداد يان ثَيناسةيةكي روونرت بؤ دةستةواذةي جةندةر بكات لة ياساكةد
 مةسعود بارزاني                                                                            

 سةرؤكي هةرَيمي كوردستاني عَيراق                                                               
 .َيتد زؤر سوثاسبكر ةم حةوالةي ليذنة تايبةمتةندةكانداوا دةك.بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ي رَي دار سةرؤكي هةرَيمي كوردستاند ئاراستةي 1111ي ساَلي (12)بةِرَي اند ئَيستا ئةو بِريارةي ذمارة 
ليذنةي ياسايي و ليذنةي رؤشنبريي دةكةين بؤ لَيكؤَلينةوةو دوا راثؤرتيان لةسةريد ئَيستا بؤ بِرطةي 

خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ياساي كاري رَيكخراوة ناحكوميةكان لة هةرَيمي / سَييةم لة بةرنامةي كار
 .كوردستاند نودتةي ني امية؟ كةرةم بكة

 
 :بةِرَي  طةشة دارا جالل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو ئيعتريازةي بةِرَي  سةرؤكي هةرَيم ئاراستةي ليذنةي ئَيمةش بكرَيت باشةد ليذنةي داكؤكي كردن لة 

 . ئافرةتد سوثاسمايف
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي تان وةك ئةندامَيكي ثةرلةماند دةتوانن لة ليذنةي رؤشنبريي بةشدار بن و رةئي خؤتان بدةند 
ضونكة ئةم ثرؤذةية هي وةزارةتي رؤشنبريييةد لةسةر فةدةرةيةك لة ماددةكةيةد زؤر سوثاس بؤ جةنابتد 

اي مةدةني و ليذنةي ياسايي هةرسَيكتان كةرةم بكةن بؤ سةر مةنوةد ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي كؤمةَلط
 .كةرةم بكةن بؤ بِرطةي سَييةم لة بةرنامةي كارد فةرموون

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بريتيية لة خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ياساي  4/4/1111بِرطة سَييةم لة بةرنامةي كاري ئةمِرؤ 
 .ثَيشنياري ياساي كاري رَيكخراوة ناحكوميةكان لة هةرَيمي كوردستان

ئةو ثرؤذة ياساية لةكاتي خؤيدا لة ايةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني  .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةو خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوةد دواي ئةوةي لةطةَل ليذنةي كاروباري 

ني و ليذنةي ناوخؤ ضةند كؤِرو سيمينارَيكي زؤري لةسةر كراد لة سلَيماني و لة بةيروتي كؤمةَلطاي مةدة
ثايتةخيت لوبنان بة ئامادة بووني نوَينةراني سةرجةم رَيكخراوة مةدةنيةكاني كوردستاند دواي ئةوةي 
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ردستان كةوا ديراسةيةكي ضِرو ثِري لةسةر كراد هةروةها لةطةَل ليذنةي ياسايي لة ثةرلةماني كو
راثؤرتَيكي هاوبةمشان ثَيكةوةناد تكامان واية لة بةِرَي تد ئةو راثؤرتة هاوبةشة بكةيتة ئةساسي مونادةشة 

كردند بؤ ئةوةي بكرَيتة ئةساسي مونادةشة كردند ئةمِرؤ لة هؤلي ثةرلةمان ثَيويستة خبرَيتة دةنطدانةوةد 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةر سَي ليذنة كؤكن لةسةر ئةوةي راثؤرتة هاوبةشةكة ببَيتة ئةساس بؤ طفتوطؤي بةِرَي اند ئَيستا ه
دانيشتنةكةد ئةطةر لةسةري موتةفيقند دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

ةنط سوثاسد كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ دوو كةس لةطةَلدا نييةد زؤر سوثاسد بةزؤرينةي د
 .ثةسند كراد كةرةم بكةن بؤ مونادةشةي ثرؤذةكة

 
 
 

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

راثؤرتي هاوبةشي ليذنةي كاروباري كؤمةَلطاي مةدةني و ليذنةي ياسايي ثةرلةماني كوردستان بة زماني 
 .عةرةبي ثَيشكةشتان دةكةم

 العراق –رئاسة برملان كوردستان / اىل

 تقرير مشضك/ م
 14)اجتمعت جلان الشؤون القانونية وشؤون اجملتمع املدني والداخلية واالمن واجملالس احمللية يوم االحد 

لدراسة مشروع قانون املنظمات غري احلكومية ف   6/11/1111كوردى املصادف ليوم  1111(سةرماوةرز
العضاء الربملان واحملال اىل اللجان املعنية بعد القراءة العراق، املقدم من قبل العدد القانوني  –اقليم كوردستان 

وبعد املناقشة واملداولة قررت  11/5/1111واملؤرخة ( 12)االوىل ف  الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة 
اللجان االست ادة من النشاطات املختل ة واالفكار املقدمة الغناء املشروع وتنظيم صياغته بالشكل املقدم 

 :ت وكاال
 قانون املنظمات غري احلكومية يف اقليم كوردستان

 9111لسنة ) ( رقم 
 ال صل االول
 التعاريف

 :يقصد بالتعابري واملصىلحات االتية املعاني املبينة ازاءها الغرا  هذا القانون: املادة االوىل
 .العراق –اقليم كوردستان : األقليم -اواًل 
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ومية وهي جمموعة من األشخاص الىبيعية أو املعنوية، تتمتع بالشخصية املنظمة غري احلك: املنظمة -ثانيًا 
 .املعنوية وفقا ألحكام هذا القانون، وتسع  لتحقيق اهداف ليس فيها اقتسام للربح

 .  دائرة منظمات غرياحلكومية، الدائرة يف جملس وزراء األقليم: الدائرة -ثالثًا
 .ات املسجلة يف األقليم وفق احكام هذا القانونهي املنظم: املنظمات الكوردستانية -رابعًا
منظمات مسجلة وفقا للقانون العراقي، وتقوم بأعماهلا ونشاطاتها يف األقليم، : املنظمات العراقية -خامسًا

 .مبوجب أحكام القوانني النافذة يف األقليم
م بأعماهلا ونشاطاتها وفقا املنظمات املسجلة مبوجب قانون دولة أخرى، وتقو: املنظمات األجنبية -سادسًا

 .للقوانني النافذة  يف األقليم
هي منظمة غري حكومية مسجلة مبوجب أحكام هذا القانون، وتتألف من عدد من : شبكة املنظمات -سابعًا

 . املنظمات غري احلكومية وتتمتع بالشخصية املعنوية
 
 
  

 ال صل الثاني
 املبادْي العامة

 :املادة  الثانية
 .ظمات حق دستورى، جيب ان ال تكون هناك اية عوائق امام تأسيسها خارج الشروط القانونيةتأسيس املن
 :املادة الثالثة

 . املنظمات هلا احلق يف أن تكون هلا فروع داخل أو خارج األقليم  والعراق
 :املادة الرابعة

 .ملنظمتني مسجلتني او أكثر احلق يف تأسيس شبكة فيما بينها: أواًل
 :ثانيا

عل  شبكة املنظمات اليت تسع  للحصول عل  الشخصية املعنوية، أن تقدم طلب التسجيل مبوجب أحكام  -1
 .  وتكتسب الشخصية املعنوية، وهي مستقلة عن الشخصيات املعنوية للمنظمات املكونة هلا. هذا القانون

 . الشبكة غري املسجلة التعد غري قانونية، ولكن ال تكتسب الشخصية القانونية -1
لشبكتني أو أكثر من شبكات املنظمات ان تنضم اىل بعض، وقد تتكون شبكة املنظمات من منظمات  -3

 . وألي شخص طبيعي او معنوي أن يصبح عضوا يف شبكة املنظمات. كوردستانية او عراقية او أجنبية
 . يع   طلب ومعامالت التسجيل من الرسوم -4

 :املادة اخلامسة
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ب عن املنظمة أو الشبكة أمام احملاكم واجلهات الرمسية وغري الرمسية حسب النظام بامكان أي شخص أن ينو
 .الداخلي للمنظمة

 ال صل الثالث
 العضوية يف املنظمات

 : املادة السادسة
 .حتدد شروط العضوية وشروط العمر وحق التصويت والضشح واالشروط االخرى يف النظام الداخلي

 :املادة السابعة
اركة اعضاء وعاملني يف اصدار قرارات من شانها ان تؤدي اىل التعار  بني مصاحلهم جيب جتنب مش 

 .الشخصية او الوظي ية او مصلحة املنظمة
 ال صل الرابع

 األهداف واحلقوق
 :املادة الثامنة

اصة تسع  املنظمة اىل حتقيق اهدافها مبا تنسجم مع مبادىء الدميقراطية واملعاهدات واالت اقيات الدولية اخل
 .حبقوق االنسان وأن تكون واضحة وعلنية

 : املادة التاسعة
 :للمنظمة احلق يف

 .تقييم دور مؤسسات الدولة  -1
 .الوصول اىل املعلومات -1
اقامة التجمعات واالجتماعات، والتظاهر واالضراب، واقامة املؤمترات و ورش العمل، ومجيع األنشىة   -3

 .املدنية األخرى

 .طبع املناشرينشر التقارير واملعلومات و -4

 .للمنظمة احلق يف القيام جبميع أعماهلا ونشاطاتها يف حالة عدم تعارضها مع أهدافها -6
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو

 (:نورةديين)بةِرَي  عمر محد امني خدر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ال صل اخلامس
 دائرة املنظمات غري احلكومية

 :املادة العاشرة
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 .لدائرة هي اجلهة الوحيدة املخولة بتسجيل املنظمات وادارة شؤونهاا
 ال صل السادس
 تسجيل املنظمات

 :املادة احلادية عشرة
 شروط التسجيل

لتسجيل املنظمات الكوردستانية، جيب أن يقدم االعضاء املؤسسون طلبًا اىل الدائرة، عل  أن ال يكون : اواًل
الىلب موقعًا من قبلهم مجيعًا ومرفقًا به النظام الداخلي للمنظمة  عددهم أقل من ثالثة أشخاص، ويكون

 :مع املعلومات التالية
 .أسم املنظمة وأغراضها وأهدافها -1
 .االسم، اللقب، اجلنس، اجلنسية، العمر، املهنة، مستوى التحصيل الدراسي، وحمل السكن لالعضاء املؤسسني -1
كوين هيئاتها، واختصاصات كل  هيئة منها، وكي ية عملها، املنظمة وأساليب ت( تكوين)هيكلية   -3

 . واالنتخابات الداخلية، وتوضيح شروط عضوية املنظمة
 املنظمات العراقية: ثانيا
تعترب املنظمات العراقية املسجلة لدى السلىات  االحتادية مسجلة تلقائيًا يف األقليم، وعليها تقديم املعلومات  

 : ني الكوردية والعربيةالتالية للدائرة باللغت
 .اسم املنظمة واسم من ميثل املنظمة يف االقليم .1
 .عنوان ورقم هاتف املكتب الرئيسي للمنظمة يف العراق .1

 .خىة العمل للنشاطات اليت تنوي املنظمة تن يذها يف األقليم .3

 .نسخة مصدقة من وثائق التسجيل األحتادية للمنظمة. 4

 املنظمات األجنبية: ثالثا
 للدائرة باللغة ل احلصول عل  شهادة التسجيل، ينبغي عل  املنظمات األجنبية تقديم املعلومات التاليةمن أج 

 :الكوردية

 .اسم املنظمة. 1
 .عنوان ورقم هاتف مكتب املنظمة الرئيسي يف العراق وبلد األم.2

 .بيان األهداف والنشاطات الت  تسع  املنظمة لتحقيقها يف االقليم .3

 .دقة من النظام الداخلي للمنظمةنسخة مص. 4

 .تأييد ٌيثبت تسجيل املنظمة كمنظمة غري حكومية يف البلد األم. 6
 اجراءات التسجيل: املادة  الثانية عشرة
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يومًا من تاريخ استالم الىلب، عندما تقدم ( 31)عل  دائرة املنظمات ان جتيب عل  طلب التسجيل خالل  -1
ة ان تزودها بوصل استالم مؤرخ، يعترب هذا الوصل دلياًل عل  موعد تقديم املنظمة الىلب، جيب عل  الدائر

 .  يوما 31الىلب الغرا  حساب هذه املدة وهي 
يف حالة عدم توفر الشروط القانونية الواردة يف طلب التسجيل وفقا هلذا القانون عل  الدائرة اعادة الىلب  -1

الوصل، لغر  استكمال نواقصه، ويف هذه احلالة حتسب مدة يومًا من تاريخ ( 16)اىل هيئة املؤسسني خالل 
 . اجلواب من التاريخ املوجود عل  وصل الىلب اجلديد

من هذه املادة، فان املنظمة تعترب ( 1)يف حالة عدم االجابة عل  الىلب وانقضاء املدة املذكورة يف ال قرة  -3
 .الىلبمسجلة وعل  الدائرة تزويد املنظمة بوثيقة التسجيل عند 

اذا رفضت الدائرة طلب التسجيل، فان لالعضاء املؤسسني احلق يف الىعن عل  قرار الرفض أمام  احملكمة  -4
يومًا من تاريخ استالمهم لقرار الرفض، وعل  احملكمة البت يف قرار ( 31)االدارية يف اقليم كوردستان خالل 

 .يومًا( 16)الرفض خالل 
رمسي مسبب لرفضها لىلب التسجيل اىل طاليب التسجيل واالسباب اليت  جيب عل  الدائرة ارسال كتاب -6

ميكن ان تستند الدائرة اليها يف رفضها لىلب التسجيل هي حصرًا عدم توافر املنظمة لشروط املواد الثامنة، 
 .اخلامسة عشرة من هذا القانونمن املادة ( 1)ادية عشر، وفقرة احل
تسجيل، او انقضاء املدة القانونية دون االجابة عليه، عل   الدائرة نشر بعد ابداء املوافقة عل  طلب ال -5

 .النظام الداخلي للمنظمة مع وثيقة التسجيل يف جريدة يومية يف األقليم

 :املادة الثالثة عشرة
 سجالت املنظمات

 :عل  املنظمة ان تكون لديها السجالت اآلتية، واليت جيب تصديقها من قبل كاتب العدل
 .العنوان، العمر، اجلنس، املستوى الدراسي، وتواريخ انتمائهم: االعضاء سجل -1
الشخص الذي ( اسم)وتتضمن قرارات كل من اهليئة االدارية للمنظمة واهليئة العامة، و: سجل القرارات -1

 .ميثل املنظمة مبوجب النظام الداخلي للمنظمة، ويكون السجل موقعًا من قبل  هيئة ادارة املنظمة
 .تسجل فيه عوائد ون قات املنظمة: سجل احلسابات -3
تسجل فيه مجيع ممتلكات املنظمة من املمتلكات والثروات املنقولة وغري (: سجل املوجودات)سجل االساس  -4

 .املنقولة

 ال صل السابع
 مالية املنظمة

 :املادة الرابعة عشرة
 :تتكون مالية املنظمة من

 . ملنظمةاملساعدات اليت يقدمها اعضاء ا -1
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املساعدات والتربعات واهلدايا واملنح املقدمة من قبل االفراد والقىاع اخلاص واجلهات احمللية واالجنبية  -1
 .االخرى

 .أي مكسب آخر تستحصله املنظمة نتيجة فعالياتها لدى استثمار ثرواتها -3
ات اخرى مقدمة من قبل حصة املنظمة من مبالغ امليزانية السنوية لالقليم املخصصة، واية مساعد -4

 .احلكومة لدعم مشاريع املنظمات
 :املادة اخلامسة عشرة

 . عل  مجيع املنظمات والشبكات غري احلكومية ان يكون هلا حساب مصريف -1
 .تقوم املنظمات بادارة امواهلا عن طريق ميزانية سنوية، وفق النظام احملاسيب املعتمد يف االقليم  -1
شبكات التقرير املالي السنوي اىل دائرة املنظمات غري احلكومية، وتدقق من قبل ديوان تقدم املنظمات وال -3

 .الرقابة املالية يف االقليم
 .تع   ايرادات وممتلكات وأموال املنظمة من الضرائب والرسومات والكمرك -4
 يذ مشاريع عل  املنظمات اليت متول من قبل احلكومة تقديم تقرير م صل للدائرة حول كي ية تن -6

 .املنظمات
 

 ال صل الثامن
 التعليق و احلل والدمج

 :للدائرة ان تقوم مبسائلة املنظمات اذا قامت مبخال ة احكام هذا القانون، كاآلتي: املادة السادسة عشرة
 .يومًا( 16)للدائرة تنبيه املنظمة املخال ة الحكام هذا القانون ألزالة املخال ات خالل مدة . 1
للدائرة ايقاف اعمال ( 1)عدم قيام املنظمة بأزالة املخال ات خالل املدة املذكورة يف ال قرة  يف حالة. 1

 .يومًا( 31)وانشىة املنظمة ملدة 
أيام من تاريخ التبليغ بقرار ( 11)تكون قرارات الدائرة خاضعة للتظلم أمام احملكمة االدارية خالل مدة . 3

 .م خالل سبعة أيام من تأريخ استالمه الىعنااليقاف، وعل  احملكمة البت يف التظل
 . ميكن حل املنظمة أو الشبكات غري احلكومية اختياريًا او إجباريًا: املادة السابعة عشرة 

يف حالة احلل االختياري، يكون حل املنظمة، وفقا لنظامها الداخلي، و جيطب علط  املنظمطة تبليطغ الطدائرة      : اواًل
 .يومًا من ن اذه 31بقرار احلل عل  االقل قبل 

يف حالة احلل ااإلجباري، يكون حل املنظمطة  بقطرار مطن حمكمطة بطداءة حمطل املنظمطة ويكطون حصطرًا يف          : ثانيًا
 :احلاالت التالية

 .انتهاك املنظمة للدستور أو القوانني النافذة يف االقليم( أ
الشبكة غري احلكومية بأزالة  عل  أساس شكوى قضائية مقدمة من قبل الدائرة، اذا مل تقم املنظمة أو( ب

 .من هذا القانون( 15)ورفع املخال ة وفقًا ملا ذكر يف املادة 
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يومًا من تاريخ تبليغها بالقرار امام حمكمة ( 31)للمنظمة حق الىعن يف قرار احملكمة خالل مدة : ثالثًا
 .                                                          التميز
 : الثامنة عشرة  املادة
جيب عل  املنظمة تزويد املص ي بسجل جلميع حساباتها واألصول وااليرادات، تستخدم األصول أوال يف سداد  

بعد سداد ديون املنظمة جيب ان تنقل االصول  املديونيات املستحقة للمنظمة او الشبكة غري احلكومية،
 . اهدافها قربية من اهداف املنظمة املنحلةاملتبقية اىل ملكية منظمة اخرى هلا ن س االهداف او 

 :املادة التاسعة عشرة
للمنظمات ذات األهداف املتماثلة أو املتقاربة، أْن تندمج مع بعضها وتؤّلف منظمة واحدة بنظام داخلي : أواًل

 . وذلك وفقًا للنظام الداخلي لكٍل منها
 . ام هذا القانونختضع إجراءات الدمج وتأسيس املنظمة اجلديدة ألحك: ثانيًا
 .تؤول مجيع األموال املنقولة وغري املنقولة اىل املنظمة املندجمة: ثالثًا

 ال صل التاسع
 األحكام العامة

 .اال ضمن  اطار حتقيق أهدافها. ليس للمنظمة البحث عن ال وائد املادية: املادة العشرون
 : املادة احلادية والعشرون

يومًا ( 16)ظمة أو من الشبكة قابلة لإلستئناف أمام احملكمة املختصة خالل مجيع القرارات الصادرة من املن.1
من تاريخ  صدورها بناء عل  طلب أي شخص له مصلحة يف ذلك، وان احملكمة تقرر الغاء القرار اذا كان خمال ا 

 .ألحكام القانون أو لبنود النظام الداخلي للمنظمة
 .من خارج املنظمة وحسين النية ال يؤثر قرار االلغاء عل  حقوق االشخاص.1

 : املادة الثانية والعشرون
عل  املنظمات العاملة يف االقليم أن تكيف اوضاعها مع أحكام هذا القانون خالل مدة سنة واحدة من تاريخ 

 .اصداره
 :املادة الثالثة والعشرون

 .حزابالتسري أحكام هذا القانون عل  النقابات املهنية واجلمعيات واالحتادات واال
 :املادة الرابعة والعشرون

 .                                                           ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعار  وباحكام هذا القانون
 :املادة اخلامسة والعشرون

 . حيدد مهام واختصاصات تشكيالت الدائرة بنظام
 :املادة السادسة والعشرون

 .راء واجلهات ذات العالقة تن يذ أحكام هذا القانونعل  جملس الوز
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 :املادة السابعة والعشرون
 (.وقائع كوردستان)ين ذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 
 االسباب املوجبة

واملدنية  مبا ان املنظمات غري احلكومية يف اقليم كوردستان تؤثر عل  تنمية اجملتمع واحلياة الدميقراطية
لالقليم، ونتيجة هلذه التنمية الكبرية اليت تعيشها هذه املنظمات جبانب دورها البارز يف معظم م اصل حياة 
اجملتمع احلساسة، وكذلك لغر  تنظيم االطار القانوني هلذه املنظمات، وألجل حتقيق هذا الغر ، واحالل 

 . ، فقد شرع هذا القانونقانون عصري متقدم يالئم الثقافة الدميقراطية واملدنية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة كوردين خبوَيننةوة
 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .راثؤرتي هاوبةش بة زماني كوردي

تةنيا روون كردنةوةيةك لة دةدة كورديةكةدا ثَيشةكيةكة تةرجومة نةكراوةد بةَام بؤ ثرؤتؤكؤلة من 
 .ئَيستا تةرجومةم كردووةو دةنوَينمةوة

 عَيراق –بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان 
 راثؤرتي هاوبةش/ ب

هةرسَي ليذنةي كاروباري ياسايي و كاروباري كؤمةَلةي  6/11/1111لة رؤذي يةك شةممة بةرواري 
ساي رَيكخراوة ناحكوميةكان مةدةني و ليذنةي ناوخؤ و ئةجنومةنة خؤجَييةكان بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثرؤذة يا

لة هةرَيمي كوردستاند كة ثَيشكةش كراوة لةايةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوةد هةروةها 
نَيردراوة بؤ ليذنة ثةيوةنديدارةكاند دواي ئةوةي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كرا لة دانيشتين ئاسايي 

كردن و تاوتوَي كردند هةرسَي ليذنةي ناوبراو  د دواي طفتوطؤ11/5/1111لة بةرواري ( 12)ذمارة 
بِريارياندا كة سوود لة ضااكي و هةوَلة جؤراوجؤرةكاند بريؤكة ثَيشكةش كراوةكان وةربطرند بؤ 

 :دةوَلةمةند كردني ثرؤذة ياساكةو رَيكخسنت و داِرشتين بةم شَيوةيةي خوارةوة
 1111ي ساَلي ) (ذمارة  ياساي رَيكخراوةكاني ناحكومي لة هةرَيمي كوردستانداد

 بةشي يةكةم
 ثَيناسةكان

 :ماددةي يةكةم
 :مةبةست لةم طوزارشت و زاراوانةي دادَيند ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية

 .هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق: هةرَيم: يةكةم
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وييد كة بةطوَيرةي رَيكخراوي ناحكوميد كة كؤمةَلَي  كةسي ئاساييد يان مةعنة: رَيكخراو: دووةم
حوكمةكاني ئةم ياساية خاوةن كةسايةتيةكي مةعنةوييةود هةوأل بؤ بةجَي طةياندني ئامانج دةداتد كة 

 .دابةش كردني دازاجني تَيدا نيية
فةرمانطةي رَيكخراوةكاني ناحكوميد فةرمانطةكة لة ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمدا : فةرمانطة: سَييةم
 .دةبَيت

ئةو رَيكخراوانةن كة بةطوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية لة هةرَيمدا : راوةكاني كوردستانرَيكخ: ضوارةم
 .تؤمار كراون

رَيكخراوةكاني تؤماركراو بةطوَيرةي ياساي عَيراقد كارو ضااكي لة هةرَيمدا : رَيكخراوةكاني عَيراق: ثَين ةم
 .دةكاتد بةطوَيرةي حوكمةكاني ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم

رَيكخراوةكاني تؤمار كراو بةطوَيرةي ياساي دةوَلةتَيكي ديد كارو ضااكي : رَيكخراوةكاني بياني: شةمشة
 .خؤيان بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم دةكةن

رَيكخراوَيكي ناحكوميية بةطوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية تؤمار كراوةد : تؤِري رَيكخراوةكان: حةوتةم
 .اوي ناحكومي ثَيكدَيت و خاوةن كةسايةتيةكي مةعنةوييةلةضةندين رَيكخر

 
 

 بةشي دووةم
 بنةماي طشيت

 : ماددةي دووةم
دامةزراندني رَيكخراو مافَيكي دةستوورييةد نابَي هيض ئاستةنطَي  لة دةرةوةي مةرجي ياسايي لةبةردةم 

 .دامةزراندنيدا هةبَيت
 : ماددةي سَييةم

 .خؤد يان دةرةوةي هةرَيم و عًيراددا لقيان هةبَيترَيكخراوةكان مافيان هةية لة ناو
 : ماددةي ضوارةم

 .دوو رَيكخراوي تؤمار كراود يان زياتر مايف دامةزراندني تؤِرَيكيان هةية لة نَيوخؤياندا: يةكةم
 : دووةم

مار ئةو تؤِري رَيكخراوانةي هةوأل دادات كةسايةتييةكي مةعنةوي بةدةست بهَينَىد دةبَي داوايةكي تؤ -1
كردن بةطوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية ثَيشكةش بكات ود كةسايةتيي مةعنةوي بةدةست دةهَينَيت ود 

 .جوداية لةو كةسايةتيية مةعنةويانةي ئةو رَيكخراوانةي ثَيكي دةهَينن
 .ئةو تؤِرةي تؤمار نةكرا بَيت بة ناياسايي داناندرَيتد بةآلم كةسايةتيي ياسايي بةدةست ناهَينَيت -1
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دوو تؤِرد يان زياتر لة تؤِري رَيكخراوةكان بؤيان هةية بانة ثاأل يةك ود دةكرَي تؤِري رَيكخراوةكان لة  -3
رَيكخراوي كوردستانيد يان عَيراديد يان بياني ثَي  بَيت ود هةر كةسَيكي ئاساييد يان مةعنةوي بؤي هةية 

 .ببَيتة ئةندام لة تؤِري رَيكخراوةكاندا
 .تؤمار كردن لة رةسم دةبةخشرَيت داواي مامةَلةي -4

 : ماددةي ثَين ةم
هةر كةسَي  بؤي هةية ببَيتة نوَينةري رَيكخراود يان تؤِر لةبةردةم دادطاكان و ايةناني فةرمي و نافةرمي 

 .بةطوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكة
 

 بةشي سَييةم
 ئةنداميةتي لة رَيكخراوةكاندا

 :ماددةي شةشةم
نداميةتي و مةرجةكاني تةمةن و مايف دةنطدان و خؤثاآلوتن و مةرجةكاني ديكةش لة مةرجةكاني ئة

 .ثةيِرةوي ناوخؤدا دياري دةكرَين
 :ماددةي حةوتةم

دةبَي خؤ بةدوور بطريَيت لة بةشداري كردني ئةندامان و كارمةندان لة دةركردني ئةو بِريارانةي دةبنة 
 .يان وةزيفيي ئةوان يان بةرذةوةنديي رَيكخراوةكة مايةي ناكؤكي لةنَيوان بةرذةوةنديي كةسيد

 بةشي ضوارةم
 ئامانج وماف

 :ماددةي هةشتةم
رَيكخراوةكة هةوَل دةدات بؤ بةجَي طةياندني ئاماجنةكاني بةو جؤرةي لةطةأل بنةماكاني ددوكراسي و 

 .ون و ئاشكراش بنثةداننامةكان و رَيككةوتننامةكاني تايبةت بة مافى مرؤظ  دةطوجنَين ود دةبَي رو
 : ماددةي نؤيةم

 :رَيكخراو مايف هةية لة
 .هةَلسةنطاندني رؤَلي دامةزراوةكاني دةوَلةت -1
 .طةيشتين بة زانياري -1
طرَيداني طردبوونةوة و كؤبوونةوةد خؤثيشاندان و مان طرتند طرَيداني كؤنطرة و وؤرك شؤث و هةموو  -3

 .ضااكييةكي ديكةي مةدةني
 .ةي راثؤرت و زانياري و ضاث كردني ثةخشنامةبآلوكردنةو -4
 .رَيكخراو مايف هةية هةموو كارو ضااكييةكاني بكاتد لة حاَلةتَيكدا لةطةأل ئاماجنةكانيدا ناكؤك نةبَيت -6

 بةشي ثَين ةم
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 فةرمانطةي رَيكخراوةكاني ناحكومي
 : ماددةي دةيةم

 .ي رَيكخراوةكان و بةِرَيوة بردني كاروباريانفةرمانطة تاكة ايةني دةسةآلت ثَي دراوة بة تؤمار كردن
 بةشي شةشةم

 تؤماركردني رَيكخراوةكان
 :ماددةي يازدةهةم

 :مةرجةكاني تؤمار كردن
بؤ تؤمار كردني رَيكخراوةكاني كوردستاند دةبَي ئةنداماني دامةزرَينةر داوايةك ثَيشكةش بة : يةكةم

كةمرت نةبَيتد داوايةكةش لة ايةن هةموويانةوة فةرمانطة بكةند بةمةرجَي  ذمارةيان لة سَي كةس 
 :واذؤكرا بَيت و ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكةش هاوثَياي بَيت لةطةأل ئةم زانياريانةي دادَين

 .ناوي رَيكخراوةكةو مةبةست و ئاماجنةكاني -1
 نيشتةجَي بووني ناود نازناود رةطةزد رةطةزنامةد تةمةند ثيشةد ئاسيت بِروانامةي خوَيندن و شوَيين -1

 .ئةنداماني دامةزرَينةر
ثةيكةري رَيكخراوةكةو شَيوازي ثَيكهَيناني دةستةكانيد ثسثؤرايةتيي هةر دةستةيةكياند ضؤنيةتي كار  -3

 .كردنيد هةَلبذاردني ناوخؤو روون كردنةوةي مةرجةكاني ئةنداميةتي رَيكخراوةكة

 :رَيكخراوةكاني عَيراق: دووةم
راق كة لة اي دةسةآلتي فيدراَلدا تؤمار كراوند بةشَيوةيةكي ئؤتؤماتيكي لةهةرَيمدا بة رَيكخراوةكاني عَي

تؤمار كراو دادةندرَين ود لة سةريانة ئةم زانياريانةي دادَين بة هةردوو زماني كوردي و عةرةبي ثَيشكةش 
 :بة فةرمانطة بكةن

 .وةكة دةكات لة هةرَيمداناوي رَيكخراوةكةو ناوي ئةو كةسةي نوَينةرايةتيي رَيكخرا -1
 .ناونيشان و ذمارةي تةلةفؤني نووسينطةي سةرةكيي رَيكخراوةكة لة عَيراددا -1
 .ثالني كاري ئةو ضااكيانةي رَيكخراوةكة دةيةوَي لة هةرَيمدا جَيبةجَيان بكات -3
 .لة بةَلطةنامةكاني فيدراَلي تؤمار كردني رَيكخراوةكة( توديق)دانةيةكي ئةرَي كراو  -4

 :رَيكخراوةكاني بياني: سَييةم
لة ثَيناو بةدةست هَيناني بِروانامةي تؤمار كردند دةبَي رَيكخراوةكاني بياني ئةم زانياريانةي دادَين بة 

 :زماني كوردي ثَيشكةش بة فةرمانطة بكةن
 .ناوي رَيكخراوةكة -1
 .ق و وآلتي دايكداناونيشان وذمارة تةلةفؤني نووسينطةي سةرةكيي رَيكخراوةكة لة عَيرا -1
 .روون كردنةوةي ئةو ئامانج و ضااكانةي رَيكخراوةكة هةوَل دةدات لة هةرَيمدا جَي بةجَييان بكات -3
 .دانةيةكي ئةري كراو لة ثةيِرةوي ناخؤي رَيكخراوةكة -4
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 .ثشتطريييةك كة تؤمار كردني رَيكخراوةكة وةك رَيكخراوَيكي ناحكومي لة وآلتي دايكدا بسةملَييَن -6
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي دوازدةهةم

 :رَيكاري تؤمار كردن 
رؤذدا لة رؤذي وةرطرتين داواكةوة وةآلمي داواي تؤمار ( 31)دةبَي فةرمانطةي رَيكخراوةكان لة ماوةي  -1

انطة ثسوولةيةكي بة رؤذي وةرطرتن كاتَي  رَيكخراوةكة داوا ثَيشكةش دةكاتد دةبَي فةرم. كردنةكة بداتةوة
ئةو ثسوولةيةش بةَلطةية بؤ وادةي ثَيشكةش كردني داواكة بؤ مةبةسيت ذماردني ئةو ماوةيةي . ثَي بدات

 .رؤذة( 31)كة 
لة حاَلةتي نةبووني ئةو مةرجانةي ياسا كة بةطوَيرةي ئةم ياساية لة داواي تؤمار كردندا هاتووند دةبَي  -1

رؤذدا لة رؤذي ثسوولةكةوة داواكة بطةِرَينَيتةوة بؤ دةستةي دامةزرَينةرد ( 16)ي فةرمانطة لة ماوة
بةمةبةسيت تةواو كردني كةم وكوِرييةكانيد لةم حاَلةتةشدا ماوةي وةآلمةكة لة رؤذي سةر ثسوولةي داوا 

 .تازةكةوة ئةذمار دةكرَيت
ي ئةم ماددةيةدا هاتووةد (1)يةي لة بِرطة لة حاَلةتي وةَام نةدانةوةي داواكةو بةسةر ضووني ئةو ماوة -3

رَيكخراوةكة بة تؤمار كراو دادةندرَيت ود دةبَي فةرمانطة لةكاتي داوا كردندا بةَلطةنامةي تؤمار بداتة 
 . رَيكخراوةكة

ئةطةر فةرمانطة داواي تؤمار كردني رةت كردةوةد ئةوة ئةنداماني دامةزرَينةر مايف تانة لَيداني بِرياري  -4
رؤذ لة رؤذي ( 31)كردنةوةكةيان هةية لةبةردةم دادطاي كارطَيِري لة هةرَيمي كوردستاندا لة ماوةي  رةت

رؤذدا بِرياري رةت كردنةوةكة يةكالي ( 16)وةرطرتين بِرياري رةت كردنةوةكةداد دةبَي داطاش لة ماوةي 
 .بكاتةوة

داواكة بؤ داواكاراني تؤماركردن بنَيرَيت دةبَي فةرمانطة نووسراوَيكي فةرمي بة هؤكاري رةت كردنةوةي  -6
و ئةو هؤيانةي كة دةكريًَ فةرمانطة بؤ رةت كردنةوةي داواي تؤمار كردنةكة ثشتيان ثَي ببةستَيتد تةنيا 

ي ماددةي ثازدةهةمي ئةم ياساية لة (1)نةبووني مةرجةكاني ماددةكاني هةشتد يازدةو بِرطة 
 .رَيكخراوةكةدا

مةندي لةسةر داواي تؤمار كردنةكةد يان بةسةر ضووني وادةي ياسايي بةبَي وةآلم ثاش دةربِريين رةزا -5
دانةوةيد دةبَي فةرمانطة ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكة لةطةأل تؤمار نامةكةدا لة رؤذنامةيةكي رؤذانة لة 

 .هةرَيمدا بآلو بكاتةوة
 : ماددةي سَي دةهةم

ئةم تؤمارانةي دادَيين هةبَيت ود دةبَي لة ايةن دادنووسيشةوة رَيكخراو لة سةريةتي : تؤماري رَيكخراوةكان
 :ئةرَي كرابن
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 .ناونيشاند تةمةند رةطةزد ئاسيت خوَيندن ود رؤذي بوونة ئةنداميان: تؤماري ئةندامان -1
برييت دةبَيت لة بِريارةكاني هةر يةك لة دةستةي كارطَيِريي رَيكخراوةكةو دةستةي : تؤماري بِريارةكان -1
ئةو كةسةي بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكة نوَينةرايةتيي رَيكخراو دةكات ود ( ناوي)شيتد ط

 .تؤمارةكةش لة ايةن دةستةي كارطَيِري رَيكخراوةكةوة ئيم ا دةكرَيت
هةموو ساماني رَيكخراو لة موَل  و ساماني طواسرتاوةو (: تؤماري هةبووةكان)تؤماري بنةِرةت  -3

 .تَيدا تؤمار دةكرَيتنةطواسرتاوةي 
 بةشي حةوتةم
 دارايي رَيكخراو

 :ماددةي ضواردةهةم
 :دارايي رَيكخراو ثَي  دَيت لة 
 .ئةو كؤمةكةي ئةنداماني رَيكخراو ثَيشكةشي دةكةن -1
ئةو كؤمةك و بةخشن و دياري و مينحانةي لة ايةن كةسان و كةرتي تايبةت و ايةناني ناوخؤ و  -1

 .ةش كراونبيانيي ديكةوة ثَيشك
هةر دةستكةوتَيكي دي كة رَيكخراو لة ئاكامي ضااكييةكاني لة كاتي وةبةرهَيناني سامانةكةي بةدةسيت  -3

 .دةهَينَيت
بةشي تةرخان كراوي رَيكخراو لة بِرة بودجةي ساآلنةي هةرَيم ود هةر كؤمةكَيكي دي كة لة ايةن  -4

 .كان ثَيشكةش دةكرَيتحكومةتةوة بؤ ثشتيواني كردن لة ثرؤذةي رَيكخراوة
 :ماددةي ثازدةهةم

 .ثَيويستة هةموو رَيكخراوةكان و تؤِرةكاني ناحكوميية حيسابي بانكيان هةبَيت -1
رَيكخراوةكان لة رَيي بودجةيةكي ساآلنةوةد بةطوَيرةي سيستةمي ذمَيرياري ثةيِرةو كراو لة هةرَيمداد  -1

 .دارايي خؤيان بةِرَيوة دةبةن
و تؤِرةكان راثؤرتَيكي ساآلنةي دارايي ثَيشكةش بة فةرمانطةي رَيكخراوةكاني ناحكومي  رَيكخراوةكان -3

 .دةكةن ود لة ايةن ديواني ضاودَيريي دارايي لة هةرَيمدا وردبيين دةكرَين
 .داهات و مؤَل  و دارايي رَيكخراوةكان لة باج و رةسم و طومرك دةبةخشرَين -4
واني داراييان دةكاتد لة سةريانة راثؤرتَيكي ورد دةربارةي ضؤنيةتي ئةو رَيكخراوانةي حكومةت ثشتي -6

 .جَيبةجَي كردني ثرؤذةي رَيكخراوةكان ثَيشكةش بة فةرمانطة بكةن
 :بةِرَي  عمر صديق حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 بةشي هةشتةم

 راطرتن و هةَلوةشاندنةوةو تَيكةأل كردن
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 :ماددةي شازدةهةم
ية لَيثرسينةوة لةطةأل رَيكخراوةكاندا بكاتد ئةطةر سةرثَياييان لة حوكمةكاني ئةم فةرمانطة بؤي هة 

 :ياساية كردد بةم جؤرة
فةرمانطة بؤي هةية رَيكخراوي سةرثَيايكاري حوكمةكاني ئةم ياساية ئاطادار بكاتةوةد بؤ اداني  -1

 .رؤذدا( 16)سةرثَياييةكان لة ماوةي 
دا ا نةداد فةرمانطة بؤي (1)سةرثَياييةكاني لةماوةي ناوبراو لة بِرطةي لةحاَلةتَيكدا رَيكخراوةكة  -1

 .رؤذ رابطرَيت( 31)هةية كارو ضااكيي رَيكخراوةكة بؤ ماوةي 
لةبةردةم دادطاي كارطَيِريدا دةكةوَي لةماوةي ( التظلم)بِريارةكاني فةرمانطة بةرحوكمي سكاآلنووسينن  -3
ي بِرياري راطرتنةكةوةد دةبَي دادطاش لة ماوةي حةوت رؤذدا لة رؤذي رؤذ لة رؤذي ثَي راطةياندن( 11)

 .وةرطرتين تانةكةوةد بِريار لة بارةي سكاآلكة بدات
 : ماددةي حةظدةهةم

 .دةكرَي رَيكخراود يان تؤِري ناحكومي بةخوايشتد يان بة زؤر هةَلبوةشَيندرَينةوة
وةشاندنةوةي رَيكخراو بةطوَيِرةي ثةيِرةوي ناوخؤيي لةحاَلةتي بةخوايشت هةَلوةشاندنةوةداد هةَل: يةكةم

رؤذ لة ثيادة كردنيد بِرياري ( 31)دةبَيتد رَيكخراوين لة سةريةتي كة بةاي كةمةوة بةر لة 
 .هةَلوةشاندنةوةكة بة فةرمانطة رابطةيةنَيت

  لة دادطاي بةرايي لةحاَلةتي بةزؤر هةَلوةشاندنةوةداد هةَلوةشاندنةوةي رَيكخراوةكة بة بِريارَي: دووةم
 :شوَيين رَيكخراوةكةوة دةبَيت ود تةنياش لةم حاآلتانةي دادَي دةبَيت

 .رَيكخراو دةستوورد يان ياساكاني ثةيِرةو كراو لة هةرَيمدا ثَيشَيل بكات -أ
لةسةر بنةماي سكاآليةكي دادوةري كة لة ايةن فةرمانطةوة ثَيشكةش كرا بَيتد ئةطةر رَيكخراود يان  -ب
ي ئةم ياسايةدا هاتووةد ا نةداو هةَلي (15)ِري ناحكومي سةرثَياييةكةي بةطوَيرةي كة لة ماددة تؤ

 .نةطرت

رؤذدا لة رؤذي ثَي راطةياندني ( 31)رَيكخراو مايف تانة لَيداني لة بِرياري دادطا هةية لة ماوةي : سَييةم
 .بِريارةكةوة لةبةردةم دادطاي تةميي دا

 : ماددةي هةذدةهةم
( ااصول)كخراو دةبَي تؤمارَيكي بةهةموو ذمَيرياري و بنةضةو داهاتَيكي بداتة ثاكتاوكارد بنةضةكان رَي

يةكةم بؤ دانةوةي دةرزي مستةهةدي رَيكخراود يان تؤِري ناحكوميد ثاش دانةوةي دةرزةكاني رَيكخراود 
اجني هةيةد يان ئاماجني ن ي  بة دةبَي ئةو بنةضانةي ماون بؤ رَيكخراوَيكي دي بطوازرَينةوةد كة هةمان ئام

 .ئاماجنةكاني رَيكخراوي هةَلوةشاوي هةية
 : ماددةي نؤزدةهةم
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ئةو رَيكخراوانةي خاوةن ئاماجني ضون يةكد يان ن يكند بؤيان هةية تَيكةأل بة يةك بن و يةك : يةكةم
 .هةر يةك لةوانرَيكخراو ثَي  بهَينن بة ثةيِرةوَيكي ناوخؤد ئةوين بةطوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤي 

 .رَيكاري تَيكةأل كردن و دامةزراندني رَيكخراوة نوَييةكة دةكةوَيتة بةر حوكمةكاني ئةم ياساية: دووةم
 .هةموو ساماني طواسرتاوةو نةطواسرتاوة دةضَيتة ئةستؤي رَيكخراوة لَيكدراوةكة: سَييةم

 بةشي نؤيةم
 حوكمي طشيت

 : ماددةي بيستةم
ي سوودي مادديدا بطةِرَيتد تةنيا لة ضوارضَيوةي بةدي هَيناني ئاماجنةكانيدا رَيكخراو بؤي نيية بة دوا

 .نةبيََت
 :ماددةي بيست ويةكةم

هةموو ئةو بِريارانةي لة رَيكخراود يان لة تؤِرةوة دةردةضند دابيلي تَيهةَلاوونةوةن لةبةردةم دادطاي  -1
بةثَيي داواي هةر كةسَي  بةرذةوةندييةكي  رؤذدا لة رؤذي دةرضوونيانةوةد( 16)تايبةمتةندا لة ماوةي 

لةوةدا هةيةود دادطاش بِرياري ئيلغا كردني بِريارةكة دةداتد ئةطةر ناكؤك بوو لةطةأل حوكمةكاني ياساد يان 
 .بةندةكاني ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكة

 .ثاكان ناكات  برٍِِياري ئيلغا كردنةكة كار لةسةر مايف كةسان لة دةرةوةي رَيكخراوةكة و نياز -1

 :ماددةي بيست ودووةم
رَيكخراوةكاني دةست بةكار لة هةرَيمدا لةسةريانة رةوشي خؤيان لةطةأل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا لة ماوةي 

 .يةك ساأل لة رؤذي دةرضوونييةوة بطوجنَينن
 :ماددةي بيست وسَييةم

 .كان و ح بةكان ناطرَيتةوةحوكمةكاني ئةم ياساية سةنديكاي ثيشةيي و كؤمةَلةكان و يةكَيتيية
 :ماددةي بيست وضوارةم

 .كار بةهيض دةدَيكي ياسايي يان بِريارَي  ناكرَيت كة لةطةأل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت
 :ماددةي بيست وثَين ةم

 .ئةرك و ثسثؤرايةتيي ثَيكهاتةكاني فةرمانطة بةثةيِرةوَي  دياري دةكرَيت
 :ماددةي بيست وشةشةم

 .ةني وةزيران و ايةني ثةيوةنديدار لةسةريانة حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةنئةجنوم
 :ماددةي بيست وحةوتةم

 .ـةوة جَيبةجَي دةكرَيت( وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي 
 هؤي دةرضووني
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تاندا كار لة بووذانةوةي كؤمةأل و ذياني لةبةر ئةوةي رَيكخراوةكاني ناحكومي لة هةرَيمي كوردس
ددوكراسي و مةدةنيي هةرَيم دةكةن ود لة ئاكامي ئةو بووذانةوة طةورةيةي رَيكخراوةكان تَييدا دةذيند لة 
ثاأل رؤَلي بةرجةستةيان لة زؤربةي جومطةكاني هةستةوةري ذياني كؤمةَلد هةروةها بةمةبةسيت 

َيكخراوانةود لة ثَيناوي بة دي هَيناني ئةم مةبةستةو هَينانة ئاراي رَيكخستين ضوارضَيوةي ياسايي ئةو ر
ياسايةكي هاوضةرخي ثَيشكةوتوود لةطةأل كولتووري ددوكراسي و مةدةنيدا بطوجنَيتد ئةم ياساية 

 .دةرضووَيندراد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةد كةرةم بكةد نودتةي ني اميت هةية؟ دةستخؤشد ئَيستاش بؤ مونادةشةي ماددةي يةكةم لة ثرؤذة ياساك
 .كةرةم بكة

 :بةِرَي  امساعيل حممود عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةمِرؤ ليذنةي ناوخؤ بانطهَيشيت ليذنة ئةمنيةكاني هةولَيرو سلَيماني كردووةد بؤ ئةو مةبةستة داواي 
 .مؤَلةت دةكةين كة ليذنةي ناوخؤ مةوعيدي لةطةَلياندا هةية

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سةعات ضةند؟ كةرةم بكةند فةرموو بؤ خوَيندنةوةي ماددةكة
 
 

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :يقصد بالتعابري واملصىلحات االتية املعاني املبينة ازاءها الغرا  هذا القانون: املادة االوىل

 .العراق –اقليم كوردستان : األقليم -اواًل 
املنظمة غري احلكومية وهي جمموعة من األشخاص الىبيعية أو املعنوية، تتمتع بالشخصية : املنظمة -ثانيًا 

 .املعنوية وفقا ألحكام هذا القانون، وتسع  لتحقيق اهداف ليس فيها اقتسام للربح
  . دائرة منظمات غرياحلكومية، الدائرة يف جملس وزراء األقليم: الدائرة -ثالثًا
 .هي املنظمات مسجلة يف األقليم وفق األحكام هذا القانون: املنظمات الكوردستانية -رابعًا
منظمات مسجلة وفقا للقانون العراقي، وتقوم بأعماهلا ونشاطاتها يف األقليم، : املنظمات العراقية -خامسًا

 .مبوجب أحكام القوانني النافذة يف األقليم
نظمات املسجلة مبوجب قانون دولة أخرى، وتقوم بأعماهلا ونشاطاتها وفقا امل: املنظمات األجنبية -سادسًا

 .للقوانني النافذة  يف األقليم
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هي منظمة غري حكومية مسجلة مبوجب أحكام هذا القانون، وتتألف من عدد من : شبكة املنظمات  -سابعًا
 .  املنظمات غري احلكومية وتتمتع بالشخصية املعنوية

 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

 .بةكوردين خبوَيننةوة
 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يةكةم

 :مةبةست لةم طوزارشت و زاراوانةي دادَيند ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية
 .هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق: هةرَيم: يةكةم
كة كؤمةَلَي  كةسي ئاساييد يان مةعنةوييد كة بةطوَيرةي  رَيكخراوي ناحكوميد: رَيكخراو: دووةم

حوكمةكاني ئةم ياساية خاوةن كةسايةتيةكي مةعنةوييةود هةوأل بؤ بةجَي طةياندني ئامانج دةداتد كة 
 .دابةش كردني دازاجني تَيدا نيية

يراني هةرَيمدا فةرمانطةي رَيكخراوةكاني ناحكوميد فةرمانطةكة لة ئةجنومةني وةز: فةرمانطة: سَييةم
 .دةبَيت

ئةو رَيكخراوانةند كة بةطوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية لة هةرَيمدا : رَيكخراوةكاني كوردستان: ضوارةم
 .تؤمار كراون

رَيكخراوةكاني تؤماركراو بةطوَيرةي ياساي عَيراقد كارو ضااكي لة هةرَيمدا : رَيكخراوةكاني عَيراق: ثَين ةم
 .ةكاني ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيمدةكاتد بةطوَيرةي حوكم

رَيكخراوةكاني تؤمار كراو بةطوَيرةي ياساي دةوَلةتَيكي ديد كارو ضااكي : رَيكخراوةكاني بياني: شةشةم
 .خؤيان بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم دةكةن

م ياساية تؤمار كراوةد لة رَيكخراوَيكي ناحكوميية بةطوَيرةي حوكمةكاني ئة: تؤِري رَيكخراوةكان: حةوتةم
 .ضةندين رَيكخراوي ناحكومي ثَي  دَيت و خاوةن كةسايةتيةكي مةعنةويية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسد بةِرَي اند ئَيستا ئةو بةِرَي انةي دةيانةوَيت دسة بكةند ناويان دةنووسنيد ئةم بةِرَي انة داواي دسة 
سةروةر عبدالرمحند ساار حممودد جةمال .بةرواريد شوان كريمد د عبدالسالم)كردنيان كردووةد رَي داران 

د كةسي تر (امحد وةرتي.د تارا ئةسعةديد بَيريظان سةرهةنطد ئاسؤ كريمد ئةظني عمرد سامل تؤماد دطاهر
 .هةية بيةوَيت دسة بكات؟ تةواود كةرةم بكة كاك عبدالسالم

 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة
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تةعريفمان كردووةد هةموو رَيكخراوة ( املنظمة: ثانيًا)لةِراستيدا مةوزوعَيكي زياتر شةكليةد ئَيمة لة 
ناحكوميةكان بة رَيكخراو ناو دةبةرَيند كةضي لة حةوتةم دوو جار وشةي ناحكومي هاتووةد من ئيقترياح 

منظمة مسجلة مبوجب أحكام هذا القانون، هي : شبكة املنظمات -1)دةكةم ئةو ناحكومية ابدرَيتد يةعين 
د ضونكة كةليمةي غةير حكومي داعي نييةد (وتتألف من عدد من املنظمات وتتمتع بالشخصية املعنوية

 .مادام تؤ مونةزةمةت تةعري  كردووةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شوان كةرةم بكة

 :بةِرَي  شوان عبدالكريم جالل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وتسع  )بِرطةي دووةمد كة دةَلَيت / من ثرسيارَيكم هةية لةهةر سَي ليذنةي بةِرَي د دةربارةي ماددةي يةكةم

د ئايا ئةهدايف سياسي تيا هني ناكرَيت؟ دياري بكرَيتد كة ئةو (لتحقيق اهداف ليس فيها اقتسام للربح
 .ان هةبَيتد وةكو ثرسيارةد زؤر سوثاسرَيكخراوانة نابَيت ئاماجنَيكي سياسيشي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤر سةروةر كةرةم بكة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة خودي ناونيشاني ثرؤذة ياساكةيةد / من سَي تَيبينيم هةية سةبارةت بةو بابةتةد يةكَيكيان

اساي رَيكخراوةكاني ناحكوميد يان ياساي رَيكخراوة ناحكوميةكاند سةرباري ئةوةي كؤمةَلَي  تَيبيين ي
هةيةد ببورةد بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماند لةوانةية ئَيرة شوَيين ئةوة نةبَيتد بةَام ئةمة دةكرَيت بة 

ي دةهَيننيد ضةند جاري ثرؤتؤكؤلد ئةمة دةنووسرَيتةوةد من هةست دةكةم ئةو زمانة كورديةي بةكار
ترين طوتوومة كَيشةي تَيدايةد بؤ منوونة رَيكخراوةكاني كوردستاند رَيكخراوة كوردستانيةكاند 

 \.رَيكخراوةكاني بيانيد رَيكخراوة بيانيةكاند هةست دةكةم ئةمة ثَيويسيت بة دةستكارييةد ئةمة يةك
ووسراوةد ضونكة ئةو ياساية كة دةردةضَيت هةر لةو ماددةيةداد خاَلَيكي تريان هةست دةكةم نةن/ دوو

سةبارةت بة رَيكخراوة ناحكوميةكانةد ثَيويستة سةرجةم رَيكخراوة ناحكوميةكان بطرَيتةخؤد هيض 
رَيكخراوَيكي ناحكومي نةبَيت لةم ياسايةدا شوَيين بؤ نةكرا بَيتةوةد يةك لةو خاَانةي كة هاتووةد من 

كة ئةسَلي ثرؤذةكة مبَينَيتد رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكاند ئةطةر دسةمان ثَيشرتين دةنطم لةطةَل ئةوة بوود 
لةسةر ئةوةيةد من ثرسيار لة هةرسَي ليذنةي بةِرَي  دةكةمد رَيكخراوة بيانيةكان مةبةستيان لة رَيكخراوة 

َي ي بةريتانيةد نَيودةوَلةتيةكانيشةد ثَيمواية ئةمة هةَلةيةد ضونكة رَيكخراوي بيانيمان هةيةد ئةمة مناَلثار
ئةمة سؤليدارَييت سويدييةد ئةمة وادي ئةَلمانيةد ئةمة شتَيكةد ئةمة بةثَيي ياساي تايبةتي خؤيان و 
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وَاتةكةي خؤيان كار دةكةند بةَام رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان ياساي تريان هةيةد كة بةثَيي ثةياننامةكاني 
 .بكرَيتةوةد ئةمة دوو نَيودةوَلةتي دامةزراوند حةدة ئةمة شوَيين بؤ

بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماند خاَلَيكي ترد من تَيبيين دةكةم لَيرةدا خاَلي سَييةمد كة دةَلَيت / سةمَييان
فةرمانطةد من رةئيم لةطةَل ئةوة دايةد كة ئةمة فةرمانطة نةبَيتد بةَلكو كؤمسيؤن بَيتد بؤضي كؤمسيؤن 

د ئةطةر بَيتو ئَيمة سةيري بكةين كاري رَيكخراوة ناحكوميةكان بَيت؟ كة لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا ئةمة هاتووة
ضاودَيري كردن و بةدواداضووني كاري حكومةتةد بةتايبةتي دةسةَاتي تةنفي ييةد ئةطةر بَيتو ئَيمة لةمةدا 
ئةم رَيكخراوة ناحكموميانة لةذَير هةدةنةي حكومةتدا بند لة ذَير دةسةَاتي حكومةتدا بند ضؤن دةتوانن 
ئةداي كار كردني خؤيان بكةن؟ بؤ منوونةد وةكو ديواني ضاودَيريد كة ديواني ضاودَيري دارايي لةبوارةكةي 
خؤيدا ضاودَيري ئيشوكاري حكومةت دةكاتد ثَيويست نةبوو لة ذَير ضاودَيري حكومةتدا بَيتد بؤية 

وَاتاني ترد ئةوةندةي ئَيمة هَيندراية سةر ثةرلةماند حيكمةتي ئةمة لةوة دايةد لة شوَينةكاني ترد لة 
موتابةعةمان كرد بَيتد ئةم رَيكخراوانة سةر بةشارةوانييةكانند كة شارةوانيةكان هةَلبذَيردراوند هةر بؤية 
ثَيم باشة لَيرةدا ئةطةر بكرَيتد ئةمة فةرمانطة نةبَيتد كؤمسيؤن بَيتد بةَلكو رَيكخراوةكان بتوانن وةكو 

 .هةَلبسنتد سوثاستان دةكةم ثَيويست بة ئةداي كاري خؤيان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسد بةِرَي اند وةكو موتةبةع بِريارمان لَيدا بوود تةحديدي كات دةكةيند هةر كةسَي سَي دةديقةد 
 .لةبريمان ضوو ثَيشرت ئاطادارتان بكةيند رَي دار ساار حممود كةرةم بكة

 :بةِرَي  ساار حممود مراد

 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

لةِراستيدا ثَيشةكي دةكرَيت دةستخؤشي لةهةر سَي ليذنةي ناوبراو بكةيند بؤ ئامادة كردني ئةم راثؤرتة 
تَيرو تةسةلةد كة ثَيمواية زؤر ثوخت كراوةو كةمرتين دةرفةتي هَيشتؤتةوة بؤ جةدةل لةم بوارةداد بةَام 

ية كة هةردوو براي بةِرَي م كاك دكتؤر سةروةرو ئةوةي تَيبيين منة لةسةر ئةم مةسةلةيةد ئةوين ئةوة
كاك عبدالسالم ئاماذةيان ثَي كردد سةبارةت بة بِرطةي سَييةم لة طؤِراني دةستةواذةي فةرمانطة بؤ 
كؤمسيؤن ود هةروةها بِرطةي حةوتةم لة دووبارة بوونةوةي دةستةواذةي ناحكوميد لة فةرمانطةوة بؤ 

ةسةر ناوةكة دةكرَيت تَيبينيم هةبَيت ود دةكرَيت تَيبينيشم نةبَيتد كة كؤمسيؤند ئةوة سَييةمياند من ل
نؤن )دةطوترَيت رَيكخراوي ناحكوميد ديارة ئةم دةستةواذةية لة دةستةواذة جيهانيةكةوة هاتووةد 

د بةَام ئايا ئةمة بؤ رَيكخراوي حكومي و ناحكومي ئيشكالَي  دروست دةكات؟ (طؤظةرمَينت ئؤرطةناي يشن
 .بؤ رَيكخراوي بيانيد يان نا بيانيد دةكرَيت لة تةفاسيلدا دسةي تري لةسةر بكرَيتد سوثاستان دةكةميان 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة طاهرزؤر سوثاسد رَي دار جةمال 
 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 



 43 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وتسع  لتحقيق اهداف ليس فيها اقتسام ) اخريي دةَلَينتنةصي عةرةبيد لة ئ( ثانيًا)مواحةزا من لةسةر 

د خؤي مونةزةمة ئةسَلةن مونةزةمةي غةير رحبييةد بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةم رستة بةم شَيوةية (للربح
نتد ماناي واية ئةم د ضونكة ئةطةر وةكو خؤي مبَينَي(وتسع  لتحقيق اهداف غري رحبية)دابِرَيذرَيتةوة 
وتسع  لتحقيق )دةكاتد بةَام دابةش ناكرَينتد خؤي لة ئةسَلدا غةير رحبيةد كةواتة بَلَين  بحمونةزةمةية ر

 .د كؤتايي بة جوملةكة بَيننيد سوثاس(اهداف غري رحبية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار تارا ئةسعةدي كةرةم بكة

 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
انها منظمات )منين هةر لةسةر خاَلي دووةم لةسةر مونةزةمة وةكو تةعري  كردنَي د وا بة باشي دةزامن 

هلا رؤية حمددة تهتم بتقديم خدمات للجماعات واالفراد وحتسني االوضاع اليت تتجاوزها توجهات امنائية 
د بةم شَيوةية (  الهداف غري رحبيةوتهتم بثقافة اجملتمع ودفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعية، وتسع

 .بَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار بَيريظان كةرةم بكة

 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ات منين ثتشطريي مامؤستا جةمال دةكةمد منين هةردةمويست وا بَلَيمد بةنيسبةت ئةوةي ثَيويست ناك

بنووسرَيت دابةش كردني دازاجني تَيدا نييةد ضونكة كة ثَيناسةي رَيكخراو دةكةيند ئةو كةسةي لة 
رَيكخراو ئين دةكات خؤي دةزانَي ئةوة بان  نييةد شوَين نييةد باَيت بؤ دازانج ئيشي لةناو بكاتد دةبَيت 

يةكد لةناو ماددةيةك طومان ناخةنة خةَل  واب انَيت رؤشنبريةد خؤي ئةو شتة دةزانَيتد ئَيمة لةناو ياسا
ناو ئةو ماددةية ثَيي بَلَين دازاجني تَيدا نييةد خةَل  خؤي رؤشنبريةد كة لةو كارة ئين دةكاتد دةبَيت 

 .ب انَيتد بؤية بة رةئي من ئةو رستةيةي ئةخري زيادةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ئاسؤ كةريم كةرةم بكة

 (:ئاسؤ)ِرَي  بكر كريم حممدبة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثشتيواني لة رةئيةكةي كاك جةمال تاهري دةكةمد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسد رَي دار ئةظني كةرةم بكة

 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةِراسيت راثؤرتةكةيان ئةوةندة ضِروثِرةد هيض كةلَينَيكي سةرةتا دةستخؤشي لة هةر سَي ليذنةكة دةكةمد ب
نةهَيشتؤتةوة بؤ ئَيمةد كةوا طفتوطؤي لةسةر بكةين زياترد بةَام ديارة منين هاوِرام لةطةَل برادةراني ترمد 

بةاي منين ئةطةر بَيتو لةوَيوة ئةو دةستةواذة هةَلبطرَيتد بةَام بة ( تسعى لتحقيق اهداف)سةبارةت بة 
اال ضمن  . ليس للمنظمة البحث عن ال وائد املادية: املادة العشرون)ةئي من ئةطةر بَيتو ماددةي بيستةم ر

 .د لةوَي دابنرَيتد جوانرتةو ماناكةي زياتر دةبةخشَيتد زؤر سوثاس(اطار حتقيق أهدافها
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار سامل كةرةم بكة

 :كاكؤ بةِرَي  سامل تؤما

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد دسةكامن كاك جةمال كردي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤر ئةمحةد كةرةم بكة

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دائرة : الدائرة/ ثالثًا)ننيد سةبارةت بة ضةند تَيبينيةكم هةيةد تةدريبةن هةندَي  لة تَيبينيةكان زمانةوا

دةبَيت ئةل  و امي ثَيوة بَيتد من ثَيم باشة دائريةي دواتر بة نةكرية بَيتد ( املنظمات غري احلكومية
د يةعين كورديةكة دةبَيتة (يف جملس وزراء االقليم الدائرة)د نةك (دائرة يف جملس وزراء االقليم)يةعين 

ةني وةزيراني هةرَيمد من كاتي خؤشي ئةم تَيبينيانةمدا بة بةِرَي  سةرؤكي فةرمانطةيةكة لة ئةجنوم
ليذنةد كاتَي  كة بةشدار بووين لة داِرشتيند بةَام رةنطة هةندَي  لة تَيبينيةكان وةرنةطريا بَيت بة نةزةري 

امةكة بة  د ضونكة مادام ئةل  و(هي املنظمات املسجلة: املنظمات الكوردستانية/ رابعًا)ئيعتيبارد 
وفقًا االحكام )د نةك (يف االقليم وفقًا الحكام هذا القانون)مونةزةماتةوةيةد دةبَيت موس ةلةش ثَيوةي بَيت 

/ املنظمات العراقية)ين بةهةمان شَيوة (خامسًا)د (وفقًا الحكام هذا القانون)د ئةمة غةَلةتةد (هذا القانون
( املنظمات املسجلة: املنظمات االجنبية/ سادسًا)ةهةمان شَيوةش د ب(املنظمات املسجلة وفقًا للقانون العراقي

( ثانيًا)بَيتد يةعين وةكو يةك بند سةبارةت بة خاَلي ( املسجلة)هاتووةد دةبَيت ثَين ةمين بةهةمان شَيوة 
ا وتسعى لتحقيق اهداف ليس فيه)كة جؤرَي  لة هاوكارامن ئاماذةيان ثَيدا لةدوا بِرطة ئاماذة بةوة دةكات 

د ئةوة كاتي خؤي ئَيمة زؤر مونةدةشةمان كردد كة رَيكخراوةكان نابَيت هةوَلي بةدةستهَيناني (ادتسام لربح
دازانج بدةند بؤ تةوزيع كردنةكةيد ئةطةرنا حةدي خؤيانةد مةسةلةن طؤظارَيكي هةيةد رةنطة داهاتي 
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ي وةكو كؤمثانيايةك سةرمايةي بَيتة دةست بكةوَيتةوةد ئةمة ئاساييةد بةَام نابَيت هةوَل بداتد بؤ ئةوة
دةستيةوةد ثاشان دابةشي بكاتةوةد ضونكة ئةركي ئةو رَيكخراوة ئةوة نييةد بةَام حةدي خؤيةتي كة ربح 

 .هةبَيتد بةَام رحبةكة دابةش ناكاتةوةد تةوزيعي ناكاتد هةر ئةوةيةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيمةش ئةو مواحةزةيةمان هةبوو رَي دار كاك دانا كةرةم بكةزؤر سوثاسد مواحةزةكانتد ئ
 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بةناوةكةيد راستيةكةي رَيكخراوة ناحكوميةكان بَيتد يان رَيكخراوةكاني ناحكوميد ثَيمواية ئةوة 
ندارد نييةد تا ئَيستا يةكال نةبؤتةوةد جا بؤية بةِراسيت تا ئَيستا بةهةردوو شَيوة بةكار دَيتد زمانَيكي ستا

بةاي ئَيمةوة هيض كَيشةيةك نييةد ناوي ياساكة رَيكخراوة ناحكوميةكان بَيتد يان رَيكخراوةكاني ناحكوميد 
 .ئةوة كَيشةيةكمان لةسةر ئةوة نيية

وة هةيةد كة هةوَل بؤ بةجَي سةبارةت بة ثَيناسةي رَيكخراود بِرطةي دووةم ثةيوةندي بة مةسةلةي ئةوة
طةياندني ئامانج دةداتد كة دابةش كردني دازاجني تَيدا نييةد وةك دكتؤر امحد ئيشارةتي ثَيداوة 
مونادةشةيةكي زؤري لةسةر كراوةد بةَام من ثَيمواية ئةو تةعريفة ئَيمة لَيرة جَيطامان بؤ كردؤتةوة 

ةعريفَيكي طشتييةد بةشَيوةيةك دةتوامن بَلَيم نَيو تةعريفَيكي دروستةد لةبةر ئةوةي بي طة لةوةي ت
نةتةوةيية رَيكخراوة ناحكوميةكاند لةبةر ئةوةي رَيكخراوة ناحكوميةكان ئةطةر ئةو ياسايةي ثَين ئةو 
ثَيناسةية ثَيشنيار كراوةد ثَيمواية ئةو كاتة ناتوانن ئةوانة بتوانن لة هيض ثرؤذةيةك بةشدار بند كة بة 

اوةكة بَيتد ياخود رَيكخراوةكة دازانج بكاتد بةَام ئةوةي رَيطريان لَي دةكاتد لَيرة بةثَيي دازاجني رَيكخر
ئةو تةعريفة ئةوةية رَيكخراوةكان دةتوانند رَيكخراوة ناحكوميةكان بؤيان هةية دازانج بكةند بةَام 

ئةنداماني رَيكخراوةكةد  ناكرَيت دازاجنَي  بكةند كة ئامانج تَييدا دابةش كردني دازاجنةكة بَيت بةسةر
ئةوة تةنيا بؤ ئةوة دانراوةد لةبةر ئةوةي وةك ئةظني خانين طوتيد رووني كردةوة لة ماددةي بيستدا 
لةوَين دياري كراوةد كة ضؤن يةعين ناكرَيت لةطةَل ئاماجنةكة يةك نةطرَيتةوةد با بَلَيني ضااكيةكاني 

بَيتد كة لةطةَل ئاماجني رَيكخراوةكة يةك نةطرَيتةوةد من رَيكخراوةكةد ياخود جؤرَي  لة دازانج كردن هة
ثَيمواية تةنيا ئةوة ئَيمة بيطؤِرين بيكةين بةهؤي ئةو ثَيناسانةي كة ثَيشنيار كرا بؤي نةبَيتد با بَلَيني 
ضااكي ئةوةي هةبَيت كة مةبةست تةنيا دازانج كردن بَيتد ئةوة ئَيمة رَيطري دةكةين لةوةي كة ئةوان 

ر بن لة هيض ثرؤذةيةكد كة بة دازاجني خودي رَيكخراوةكة بَيتد يةعين ئةوةي ئَيمة دةزاننيد ئةوةي بةشدا
ئَيمة ئاطادارين زؤر رَيكخراو هةية ثرؤذةيان هةية لة بازاِر جَي بةجَيي دةكةند لة وةزارةت بؤ حكومةت 

ان دةكةوَيتد لة بازاِر بةدةستيان جَي بةجَيي دةكةند بةَام ئةو داهات و دةستكةوتةي لة ثرؤذةكان بةدةستي
دةكةوَيتد لةنَيو خؤياندا دابةشي ناكةند بةَلكو بة ئاماجني رَيكخراوةكةو لة ثرؤذةكاني رَيكخراوةكة سةرف 
دةكرَيتةوةد ئةوة تةنيا ئةوةيةد مةسةلةيةكي تر ئةوةي ثةيوةندي بة مةسةلةي كؤمسيؤنةوة هةبَيتد ناوي 
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يةك بَيتد ئَيمة هةمووماند هةر سَي ليذنة دةتوامن بَلَيمد ئَيمة وةكو كؤمسيؤن بَيتد ياخود فةرمانطة
ثرةنسيث موتةفيق بووين لةسةر ئةوةي كة لة ئايندةدا دةكرَيت رَيكخراوة ناحكوميةكاند ياخود كؤمةَلطاي 
مةدةني بةشَيوةيةكي طشيت كؤمسيؤنةك هةبَيت سةرثةرشيت بكاتد وةكو ثرةنسيث ئَيمة موتةفيقن لةسةر 

وةد بةَام  لة حاَلي حازردا ئَيمة ثَيمانواية لةبةر ضةند هؤيةك ناكرَيت ئَيمة لَيرة بِريار بدةين ئة
هؤيةكيان ئةوةية / كؤمسيؤنَيكي سةربةخؤ بؤ رَيكخراوة ناحكوميةكان دامبةزرَيد لةبةر ئةوةي يةك

بكةيتةوةد ئةوة هؤيةكياند  كؤمسيؤن ثَيويسيت بة ياسايةك هةيةد تؤ ناتوانيت لةناو ئةو ياساية جَيطاي بؤ
ئةوةية ئةو كؤمسيؤنة كة دادةمةزرَيتد ئَيستا تةنيا ئةو ياساية بؤ رَيكخراوة / هؤي دووميان

ناحكوميةكانةد بؤ هةموو كؤمةَلطاي مةدةني نييةد بةَام ئَيمة وةكو ثرةنسيث لةطةَل ئةوةداين بؤ هةموو 
رَيكخراوة ناحكوميةكاند بؤ ئةوةش ثَيويستمان بة  رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنيد نةك بة تةنيا بؤ

هةيةد كة تايبةتة بة يةكَييت و كؤمةَلةو سةنديكاكاند جا بؤية ئَيمة ( 11)هةموار كردني ياساي ذمارة 
كة تايبةتة بة يةكَييت و كؤمةَلةو سةنديكاكان ( 11)ثَيمان باشة لة دؤناغي دووةم بتوانني ياساي ذمارة 

و كاتة هةموو رَيكخراوة ناحكوميةكان وا بكةين كة كؤمسيؤنَي  هةبَيت سةرثةرشتيان هةموار بكرَيتد ئة
 .بكاتد ئةوة بةنيسبةت كؤمسيؤند فةرمانطة بَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كةرةم بكة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ن كةردةوة لةسةر ناوي مونةزةمةكاند كة لة بةشي دووةم بةنيسبةت ثرسياري كاك عبدالسالم و كاك شوا
هاتووةد كاك عبدالسالم باسي لةسةر ئةوة كردد كة لة بةشي حةوتةميشدا ( املنظمة غري احلكومية: املنظمة)

هةر بة مونةزةمة غةير حكومي هاتؤتةوةد داواي كرد ئةوةيان ابربَيتد لةبةر ئةوةي دووبارةيةد بةَام 
ن كردنةوةد لة بةشي دووةم كة باس لة مونةزةمةي غةير حكومي دةكرَيتد ئةوة تةعريفي زياتر بؤ روو

عامي هةموو مونةزةمة ناحكوميةكانة بة تةعريفَيكي عامد بةَام لة ماددةي حةوت كة باس لةوة 
د باس لة شةبةكةي مونةزةمات دةكاتد شةبةكةي (احلكومية غري املنظمة هي)كراوةتةوةو طوتراوة 

مات بة ماناي ئةوةية كؤمةَلَي  لةو رَيكخراوانة دةمج دةبن لة تؤرَيكداد لة شةبةكةيةكداد بة تةئكيد مونةزة
ئةو شةبةكةية لة ضةند مونةزةمةي تر ثَي  هاتبَيتد هةر دةبَيت ثَيي بَلَييتةوة مونةزةمةي غةير 

ئةهدايف سياسي تياية؟  بةنيسبةت ثرسيارةكةي كاك شواند كة دةَلَيت ئةهدايف رحبي نييةد ئايا .حكومي
ئةمة لة ماددةي هةشت لة ئةهدافةكان بة روون و ئاشكرا باسي لةسةر ئةوة كردووةد كة هةدةيف ئةم 
رَيكخراوانة تةحقيق كردني ئةو ئةهدافانةيةد كة لة ثرةنسيثة ددوكراتيةكان و موعاهدة دةوليةكان و 

 .ني مرؤظ بكرَيت تيايدائيتيفاداتي دةولي هةيةد بؤ ئةوةي ثارَي طاري لة مافةكا



 41 

رَيكخراو و كؤمةَلة ( 111)زياترد ن ي  ( 522)ئاشكراية جةنابي سةرؤكي ثةرلةماند لة كوردستاني ئَيمة 
رَيكخراو لة سلَيماني هةيةد لةبةر ئةوة ثَيويست بةوة دةكات ياساكةد ( 611)لة هةولَيرو دهؤك و ن ي  

ية ناوةكةي زؤر لة شوَيين خؤي هاتووةد ضونكة ياساي ياساي مونةزةماتي غةير حكومي بَيتد من ثَيموا
مونةزةماتي غةير حكومي لة عَيرادين بةو شَيوةية هاتووةد لة زؤر لة وَاتةكاني دةرةوةش ياساي 

 .رَيكخراوة ناحكوميةكان هاتووةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموود كةرةم بكة
 (:نورةديين)بةِرَي  عمر محد امني خدر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان

سةبارةت بةوةي باس كرا رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكاند براي بةِرَي م كاك دكتؤر سةروةر باسي كردد لةِراستيدا 
ابتان لةوَي ئاماذة بةوة دراوةد كة ئةو رَيكخراوانةي بةطوَيرةي ياساي دةوَلةتَي  تةس يل كـراوةد بـةَام جـةن   

دةزانن تةبيعـةتي رَيكخـراوي نَيودةوَلـةتي ئةوةيـة بـةطوَيرةي ياسـاي دةوَلـةتَي  رَيـ  ناخرَيـتد بـةطوَيرةي           
ياساي نَيودةوَلةتان رَي  دةخرَيت دانون دةولي عام هةيةد بؤية لةوَيدا جيا كراوةتةوةد كة دةَلَيت بةطوَيرةي 

ين بَيت بـةو ياسـايانةي كـة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا       ياساي دةوَلةت رَي  دةخرَيتد هةروةها دةبَيت ثابةند
ــراوي           ــان رَيكخ ــانيد ي ــراوي بي ــة رَيكخ ــت ل ــة مةبةس ــراوةد ك ــةك ك ــةوَيوة جياكاريي ــتد ل ــَي دةكرَي ــان ث كاري

 .نَيودةوَلةتي كامةيانة
سةبارةت بةوةش كة مةسةلةي رَيكخراوةكاني نـاحكوميد يـان رَيكخـراوة ناحكوميـةكاند لةِراسـتيدا لـةِرووي       

انةوانيـةوةد كؤكردنـةوة لــة زمـاني كورديــدا دةضـَيتةوة ســةر نـاود بــةَام لـة بةكارهَينانــدا ئَيسـتاش بــاس        زم
دةكرَيتد مةسةلةن دةَلَي ضيا بةرزةكاند بةَام بةطوَيرةي زمانةواني  دةبَيت بَلَيي ضياكاني بةرزد بؤية لَيـرة  

كاني نـاحكوميد رَيكخراوةكـاني نـاحكومي لـةِرووي     بةِراسيت بةثَيي تَيِروانيين من دروسترتة بَلَيني رَيكخراوة
زمانةوانيةوةد بةَام لة بةكارهَيناندا ئَيستاشد ئَيمة لة ذياني رؤذانةماندا هةميشة لةزماني كورديدا سيفةت 
جةمع دةكةيند سةبارةت بةوةي ئاماجني ئةو رَيكخراوانة باس كراد كة براي بةِرَي م كـاك شـوان باسـي كـردد     

سياسي هةيةد يان نيية؟ هةر رَيكخراوَيكي ناحكومي نابَيت ئاماجني طةيشنت بَيت بة دةسةَاتي ئايا ئاماجني 
سياسيد ئةوة بِراوةتةوةد يةعين ئةمة مةبدةئَيكي عامة لة هةموو دنيادا سةبارةت بة رَيكخراوي مـةدةني و  

ونــة وةزيــري دةرةوةي نــاحكوميد بــةَام بةشــداري لــة ذيــاني سياســي دةكــاتد ئــةوةيان شــتَيكي تــرةد بــؤ منو 
ئةمريكا لة مانطي سَي ضوو بووة ميسرد يةكةم ايةن كة لةطةَليان كؤبـؤوة دامودةزطـاي كؤمـةَلطاي مـةدةني     
بوود يان لـة دةوحـة وتـي رَيكخراوةكـاني كؤمـةَلطاي مـةدةني ئَيسـتا شـةريكن لـة زؤر بـوارداد كـة دةكةوَيتـة             

ةسةلةي دائريةكة رةبت بووة لةطةَل حكومةت هاتؤتة ضوارضَيوةي كاري حكومةتيشةوةد هةر بؤيةش لَيرة م
ــؤ           ــةوة ب ــا بكات ــرؤذةدا دةرط ــدَي  ث ــة هةن ــةوَيت ل ــةت دةي ــرةش حكوم ــاشد لَي ــاني دني ــة زؤر وَات ــاراوةد ل ئ
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دامودةزطاكان و كؤمةَلطاي مةدةني و رَيكخراوة ناحكوميةكاند كة هةنـدَي ثرؤذةيـان بـداتَي هـةتا لـة بـواري       
منوونــةد مةســةلةن هةوَلــدان بــؤ نةهَيشــتين نةخوَينــدةواريد وةكــو ثرؤذةيــةك   جــَي بــةجَي كردنيشــداد بــؤ

دةدرَيتة دامودةزطاي ناحكومي كاري تَيدا دةكةند بةَام لة رَيطاي حكومةتةوة ثارةيان بؤ تـةرخان دةكرَيـتد   
 .زؤر سوثاسبةَام طةيشت بة ئاماجني دةسةَاتي سياسيد بة تةئكيد نابَيت ئاماجني هيض رَيكخراوَي  بَيتد 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي اند بيخوَيننةوة لةطةَل وةرطرتين ئةو مواحةزاتانـةي وتـراند بةتايبـةت لـة عةرةبيةكـةد كـاك دكتـؤر        

 .امحد لة رووي دةواعيدة زؤر دروست بوو
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :صىلحات االتية املعاني املبينة ازاءها الغرا  هذا القانونيقصد بالتعابري وامل: املادة االوىل

 .العراق –اقليم كوردستان : األقليم -اواًل 
املنظمة غري احلكومية وهي جمموعة من األشخاص الىبيعية واملعنوية، تتمتع بالشخصية : املنظمة -ثانيًا 

 .اقتسام للربح املعنوية وفقا ألحكام هذا القانون، وتسع  لتحقيق اهداف ليس فيها
 .  دائرة منظمات غرياحلكومية يف جملس وزراء األقليم: الدائرة -ثالثًا
 .هي املنظمات املسجلة يف األقليم وفقًا ألحكام هذا القانون: املنظمات الكوردستانية -رابعًا
يف األقليم،  منظمات مسجلة وفقا للقانون العراقي، وتقوم بأعماهلا ونشاطاتها: املنظمات العراقية -خامسًا

 .مبوجب أحكام القوانني النافذة يف األقليم
املنظمات املسجلة مبوجب قانون دولة أخرى، وتقوم بأعماهلا ونشاطاتها وفقا : املنظمات األجنبية -سادسًا

 .للقوانني النافذة  يف األقليم
وتتألف من عدد من هي منظمة غري حكومية مسجلة مبوجب أحكام هذا القانون، : شبكة املنظمات  -سابعًا

 .  املنظمات وتتمتع بالشخصية املعنوية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش كةرةم بكةن
 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي يةكةم

 :مةبةست لةم طوزارشت وزاراوانةي دادَيند ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية
 .هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق: هةرَيم: يةكةم
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رَيكخراوي ناحكوميد كة كؤمةَلَي  كةسي ئاساييد يان مةعنةوييد كة بةطوَيرةي : رَيكخراو: دووةم
حوكمةكاني ئةم ياساية خاوةن كةسايةتيةكي مةعنةوييةود هةوأل بؤ بةجَي طةياندني ئامانج دةداتد كة 

 .دابةش كردني دازاجني تَيدا نيية
فةرمانطةي رَيكخراوةكاني ناحكوميد فةرمانطةكة لة ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمدا : فةرمانطة: سَييةم
 .دةبَيت

ئةو رَيكخراوانةند كة بةطوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية لة هةرَيمدا : رَيكخراوةكاني كوردستان: ضوارةم
 .تؤمار كراون

او بةطوَيرةي ياساي عَيراقد كارو ضااكي لة هةرَيمدا رَيكخراوةكاني تؤماركر: رَيكخراوةكاني عَيراق: ثَين ةم
 .دةكاتد بةطوَيرةي حوكمةكاني ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم

رَيكخراوةكاني تؤمار كراو بةطوَيرةي ياساي دةوَلةتَيكي ديد كارو ضااكي : رَيكخراوةكاني بياني: شةشةم
 .خؤيان بةطوَيرةي ياسا كارثَيكراوةكاني هةرَيم دةكةن

رَيكخراوَيكي ناحكوميية بةطوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية تؤمار كراوةد لة : تؤِري رَيكخراوةكان: ةوتةمح
 .ضةندين رَيكخراو ثَي  دَيت و خاوةن كةسايةتيةكي مةعنةويية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي اند نودتةي ني اميت هةية؟ كةرةم بكة

 :ابراهيم طاهربةرَي  مجال 
 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي س

د من (تسع  لتحقيق اهداف غري رحبية)ضةند كةسَي  تةلةمبان كرد لة ئاخري جوملة فةدةرةي دووةم ببَيتة 
 .و بَيريظان خان و كاك ئاسؤ هةرسَيكمان طومتاند زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك فرسةت موداخةلةي هةية

 
 

 :ثةرلةمانسكرتَيري / بةِرَي  فرست امحد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يةعين تو لة دازاجنَيكي وا ( ادتسام الربح)رةئي كاك جةمال دروستةد بةس لةايةكي تر باس كراوةد 
حةدي دازاجني هةيةد ئةطةر بَيتو دازاجنةكة  ءناطةِرَييت لةسةر ئةندامان دابةش بكرَيتد بةَام وةك مةبدة

د ئان ئةطةر ئةوة نةبوود رةئي كاك جةمال دروستةد دةتوانن ئةوة لةناو بؤ ئةهدايف مونةزةمة بةكار بَينت
 .تةعريفةكة دابنَيند زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كاك عبدالسالم كةرةم بكة
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
و بوارة فراوانةية لةنَيوان سياسةت و يةك لة تةعريفةكاني موجتةمةعي مةدةني بةشَيوةيةكي طشيت ئة

ئابووريد واتا من رَي م هةية بؤ بؤضوونةكاني ليذنةي مايف مرؤظد مادام ئَيمة لةو ماددةي تر طوتوومانة 
حةدي تةدسيم نييةد ئةطةر لَيرة طومتان ادتسامد واتا رحبةكة مةشروعةد بةَام ادتسام مةشروع نييةد بؤية 

ئةو داهاتةي دَيت لةسةر ئةساسي ربح نييةد بةَلكو لةسةر ئةساسي سوود منين لةطةَل ئةو رةئيةمةد 
د كةضي لة (الربح مشروعية ضمنيًا)يةعين ( الربح اقتسام)وةرطرتين مونةزةمةيةد بؤية تكاتان لَي دةكةم 

ماددةي دة دةَلَيني نابَيت ربح بَيتد بؤية لةسةر ئةساسي غةير رحبيد ئةو مانايةي كاك دكتؤرين باسي 
د (مشروعية الربح ولكن عدم اقتسامه)ماناي ( الربح اقتسام)رد دةداتد بةَام ئةم ئيشكاليةتة ناكاتد ك

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جةمال كةرةم بكة
 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 االهداف)هةدةفَيكي هةية ثَيي دةَلَين  ئةطةر بَيتو سةيري ئةهدايف هةر مونةزةمةيةك بكةيند مونةزةمة

د لَيرة ئةم مونةزةمةية ريسالةتياند هةدةيف دووةم ئةوةية خ مةت (املنظمة رسالة متثل وهي/ الثانية
ئةوة دَينتد ثَيي ( ثانية)كردنةد تةحقيقي مةسَلةحةي طشتييةد ئةمة ريسالةيةد دووةم شت بة دةرةجةي 

ب نس )هامشي رحبةد نةك ربحد ئةطةر لَيرة فةرق نةبَيتد دةبَيتة ( اارباحهامن )ناَلَين ربحد ثَيي دةَلَين 
 .د يان دةبَيتة مونةزةمةيةكي تي اريد زؤر سوثاس(ئؤرطةناي يشن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عومةر كةرةم بكة

 
 :بةرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةت داي دةداو دةق موتابيقة لةطةَل ماددةي بيستداد هيض ئيشكاليةتَي  ئةو تةوزحيةي كة بةِرَي  كاك فر

ئيقتيسامي ربح بة مونةزةمةية ئيقتيسامي ربح نييةد  لَيرة بةدي ناكرَيتد لةوةي كة بَلَيت ئةهدايف ئةم
ماناي ئةوةية كةوا ئةوانةي تةئسيسي مونةزةمةكة دةكةن هيايان فةوائيدي ماددي وةرناطرند ئةو ثارانة 
دةطةرَيتةوة بؤ مونةزةمةكة لة كارو نةشاتاتي خؤيدا بةكاري دةهَينَيتد ئةو دةستةواذةية لة شوَيين خؤيدا 

 .هاتووةد سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي اند ئةمة تةعريفةد لة حاَلةتي تةعريفةكة دَيينة مةبادئيد دةِرؤينة شوَيين ترد دةتوانن ئةو 

ةوَينةد ئَيستا بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة بةكوردي و بة عةرةبيد دةنةمة مةوزوعانة حةسم بكرَيت ل
بةِرَي د ( 41)دةنطدانةوةد كَي لةطةَل ماددةي يةكة بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوةد دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

ةي دةنط ثةسند بةِرَي  لةطةَلدا نييةد زؤر سوثاسد بةزؤرين( 11)كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
 .كراد ئَيستا بؤ ماددةي دووةم كةرةم بكةن

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ال صل الثاني
 املبادئ العامة

 :املادة الثانية
 .تأسيس املنظمات حق دستوري، جيب ان ال تكون هناك اية عوائق امام تأسيسها خارج الشروط القانونية

 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
 .بةكورديةش كةرةم بكةن

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي دووةم
 بنةماي طشيت

 :ماددةي دووةم
دامةزراندني رَيكخراو مافَيكي دةستووريةد نابَي هيض ئاستةنطَي لة دةرةوةي مةرجي ياسايي لةبةردةم 

 .دامةزراندنيدا هةبَيت
 
 

 :ةمانبةرَي  سةرؤكي ثةرل
بةِرَي اند كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية دسة بكات؟ تةنها سَي بةِرَي  دةيةوَيت دسة بكاتد رَي داران 

 .د كةسي تر هةية؟ رَي دار كاك خةليل كةرةم بكة(د سةردار رشيدطاهرد مجال عثمانخليل )
 :محد امني عثمانبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثرؤذة ياساية يةكَيكة لةو ثرؤذانةي كة بةِراسيت ئيستيحقادي خؤي وةرطرتووة لةبةيين من ثَيمواية ئةو 

مونادةشةي ليذنةكان و هةروةها لة ثرس كردن لة رَيكخراوةكان و كؤمةَلةي مةدةني بةطشيتد بةَام ثَيم 
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ين ئةوةية كة لة باش بوود مادام ئةمة بنةماي طشتيية لةم ماددةيةد ئةم ماددةية بكرَيت بة سَي خاَلد ئةو
/ زؤر درافيت ياساكاني دةوروبةرماندا هةيةد ئةوين ئةوةية ئةم مةبدةئةي بؤ ئي افة بكرَيتد يةكةم

رَيكخراوةكان شَيوازي ئاشتيانةو ددوكراتيانة بطرنةبةرد بؤ بةديهَيناني ئاماجنةكانياند كة ئةمةش تةواو 
 .كؤكة لةطةَل ثرةنسيثةكاني مايف مرؤظ

ي ديكة هةيةد ئةوين دوَينَيكةش ئَيمة ديارة  بة حوكمي ئةوةي لة خولي دوَينَين حاَلةتَيك/ دوو
ئامادةييمان كردو مونادةشةيةكي زؤري لةسةر دروست بوود هةر لةسةر شَيوازي كاري مةدةنيد ئةوين 
ئةوةية رَيكخراوة حكوميةكان نابَيت بةرنامةي ايةنَيكي سياسي دياري كراو جَي بةجَي بكةند يةعين 
ناكرَيتد كاتَي  كة حكومةت نوَينةري رةئيسيية لةوَاتي ئَيمةد دةعمي رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني 
بكاتد ئةو ثارةيةي كة دةدرَيت بةثَيي ئةو ثارةية موَلكي طشتييةو دةدرَيت بةو رَيكخراوانةد نابَيت ئةو 

 .كراو بةكاري بَينند زؤر سوثاسرَيكخراوانة لة خ مةتي جَي بةجَي كردني بةرنامةي ح بَيكي دياري 
 :بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة طاهر زؤر سوثاسد رَي دار جةمال
 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةر بَيتو سةيري ئةو دَيرة بكةيت بة عةرةبيد ئةوة ديار دةبَينت كة مونةزةمة دامبةزرَيت خارجي 

تأسيس املنظمات حق )لةكة تةواو نيية لة عةرةبيةكةيد بؤية ثَيشنيار دةكةم شروتي دانونيد جوم
خارج الشروط )د ئةطةر بةم شَيوةية خبوَينيةوة (دستوري، جيب ان ال تكون هناك اية عوائق امام تأسيسها

د مةعنا وَي ئةوة يارمةتيدةرة با تةئسيس بَينت و هةتا لة خارجي شروتي دانونيد بؤضي (القانونية
 .د سوثاس(عند استي ائها للشروط القانونية امام تأسيسها)َيشنيار دةكةم ث

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار سةردار رشيد كةرةم بكة

 
 

 :بةِرَي  سةردار رشيد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يان يةكةد بةَام هةرضةندة ديارة من لةسةر ئةو رَيكخراوانةي هاوشَيوةند يةعين لة كوردستاندا ئاماجن
ئي ازةيان وةرطرتووةو شةخويةتي مةعنوي و دانوني خؤيان هةيةد بةَام مةفروزة لةِراستيدا مادام 

 .ئاماجنيان يةكة ناوةكةشيان يةك بَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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دةنطدانةوةد كةرةم بكةن وةكو بةِرَي اند ئَيستاش بة عةرةبي و كوردي بيخوَيننةوةد بؤ ئةوةي بيخةينة 
 .خؤي بة عةرةبي و كوردي بيخوَيننةوة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان 

 ال صل الثاني
 املبادئ العامة

 :املادة الثانية
 .تأسيس املنظمات حق دستوري، جيب ان ال تكون هناك اية عوائق امام تأسيسها خارج الشروط القانونية

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
 .بةكوردين كةرةم بكةن

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي دووةم
 بنةماي طشيت

 :ماددةي دووةم
دامةزراندني رَيكخراو مافَيكي دةستوورييةد نابَي هيض ئاستةنطَي  لة دةرةوةي مةرجي ياسايي لةبةردةم 

 .دامةزراندنيدا هةبَيت
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

بةِرَي د زؤر سوثاسد كَي ( 61)بةِرَي اند ئَيستا دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
بةِرَي د زؤر سوثاسد بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراد تكاية بؤ ( 6)لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

 .ماددةي سَييةم كةرةم بكةن
 :ن عليبةِرَي  عمر عبدالرمح

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثالثة

 .املنظمات هلا احلق يف ان تكون هلا فروع داخل او خارج االقليم والعراق
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةش كةرةم بكةن
 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي سَييةم
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 .ة ناوخؤد يان دةرةوةي هةرَيم و عَيراددا لقيان هةبَيترَيكخراوةكان مافيان هةية ل
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي اند كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية دسة بكات؟ يةك كةسد كاك جةال كةرةم بكة
 :بةِرَي  جالل علي عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
رة سَي هةمان رَيكخراوةكاني ناو عَيراق و دةرةوةي ديارة لة بةشي شةشةمي ياساكةدا ذمارة دوو و ذما

عَيراق بؤيان هةية لق بكةنةوة لة كوردستانداد ئايا ئةمة لة يةكاوونةد يان مةسةلةيةكي ياسايي هةية؟ 
هةم رَيكخراوةكاني ئَيمة لة عَيرادداو لة دةرةوةي عَيراددا مافيان هةبَيت ئةو رَيكخراوة دابنَيند هةم 

راق و دةرةوةي عَيرادين بؤيان هةبَيت لة كوردستانداد لةوانةية تةشابوهَي  هةبَيتد من ئةوانةي ناو عَي
ثَيمواية بةثَيي تايبةمتةندي ئةطةر لة دةرةوةي عَيراقد يان لة عَيراددا لةو جؤرة رَيكخراوة نةبَيتد زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمر كةرةم بكة
 :ليبةِرَي  عمر عبدالرمحن ع
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ثرسيارةكةي كاك جةالةوةد مونةزةمات حةدي هةية لة داخيلين و خارجي عَيراديشداد لة 
داخيل و خارجي ئيقليم و لة عَيراديشدا فةرعي خؤي بكاتةوةد ئةوة شتَيكي دةستووريي و دانوني حةدي 

للمنظمات احلق يف )ية زيادةد بنووسني (هلا)ةية بَيت ئةو خؤيةتيد بةَام من ثَيمواية ئةو ماددةية بةم صياغ
 .د سوثاس(ان تكون هلا فروع داخل او خارج االقليم والعراق

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنة رةئيتان دةربارةي ئةوة

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اغةيةي ئَيستاد سوثاسئَيمة هاوِراين لةطةَل ليذنةي ياسايي بةو صي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخري صياغة خبوَيننةوةد بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :الثالثة املادة

 .للمنظمات احلق يف ان تكون هلا فروع داخل او خارج االقليم والعراق
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكوردين كةرةم بكةن

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي سَييةم
 .رَيكخراوةكان مافيان هةية لةناوخؤ يان دةرةوةي هةرَيم و عَيراددا لقيان هةبَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نودتةي ني اميت هةية؟ كةرةم بكة

 :بةِرَي  ساار حممود مراد
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

لةِراستيدا ئةوةي كة وةكو دةستةواذةي دةرةوةي هةرَيم هاتووةد ثَيويسيت بةوةية تةفاسيلي بدرَييَتد ئايا 
دةرةوةي هةرَيم مةبةسيت ئةوةية ئةو وَاتانةي دةرةوةي عَيرادة؟ ضونكة ئَيمة بةثَيي دةستوور لة 

بةثَيي ماددةي ( مناطق املتنازع عليها)هةرَيمد كوردستاندا ناوضةيةكمان هةية ثَيي دةَلَين دةرةوةي 
ي دةستووري ود رَيكخراوةكاني هةرَيمي كوردستان دةبَيت لةم ياساية دةست نيشان بكرَيتد كة ئةوان (141)

بؤشيان هةبَيت لةو ناوضةد ضونكة لةنَيوان عَيراق و لةنَيوان هةرَيمي كوردستاندايةد ئَيمة هَيشتا 
وي دةستووري و ياساييةوة يةكال نةكراوةتةوةد ئةمة حةدَيكي دةستووري جارَيكي ناوضةيةكمان هةية لة رو

تر دةداتةوة ئةو مةنتيقةيةد كة موتةنازيعةد بةثَيي خووصيةتي خؤي تةعامولي لةطةَلدا بكرَيتد 
 .سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةد بةَام هةر وَاتَي د هةر شوَينَي  دانوني خؤي زؤر سوثاسد خؤي ديارة كة دةَلَيت دةرةوةد دةرةوةي هةرَيم

هةيةد جا ئةطةر لةطةَل دانونةكةي رَيت ثَي بداتد دةتوانَيت هةتبَيتد ئةطةر نةدات ناتوانيتد بؤية ئَيستا 
 .ئاخري صياغة خبوَيننةوةد بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ادة الثالثةامل
 .للمنظمات احلق يف ان تكون هلا فروع داخل او خارج االقليم والعراق

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكوردين كةرةم بكةن

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 :ماددةي سَييةم
 .ن هةبَيترَيكخراوةكان مافيان هةية لةناوخؤ يان دةرةوةي هةرَيم و عَيراددا لقيا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي د زؤر سوثاسد كَي ( 61)بةِرَي اند ئَيستا دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

بةِرَي د زؤر سوثاسد بة زؤرينةي دةنط ثةسند كراد تكاية بؤ ( 1)لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 
 .ماددةي ضوارةم كةرةم بكة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الرابعة
 .ملنظمتني مسجلتني او أكثر احلق يف تأسيس شبكة فيما بينها: أواًل
 :ثانيا

عل  شبكة املنظمات اليت تسع  للحصول عل  الشخصية املعنوية، أن تقدم طلب التسجيل مبوجب أحكام  -1
 .  ة املعنوية، وهي مستقلة عن الشخصيات املعنوية للمنظمات املكونة هلاوتكتسب الشخصي. هذا القانون

 . الشبكة غري املسجلة التعد غري قانونية، ولكن ال تكتسب الشخصية القانونية -1
لشبكتني أو أكثر من شبكات املنظمات ان تنضم اىل بعض، وقد تتكون شبكة املنظمات من منظمات  -3

 . وألي شخص طبيعي او معنوي أن يصبح عضوًا يف شبكة املنظمات. جنبيةكوردستانية او عراقية او أ
 . يع   طلب ومعامالت التسجيل من الرسوم -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكورديةكةش كةرةم بكةن

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةي ضوارةم
 .ن زياتر مايف دامةزراندني تؤرَيكيان هةية لة نَيوان خؤياندادوو رَيكخراوي تؤمار كراود يا: يةكةم
 : دووةم

ئةو تؤِري رَيكخراوانةي هةوأل دادات كةسايةتييةكي مةعنةوي بةدةست بهَينَىد دةبَي داوايةكي تؤمار  -1
كردن بةطوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية ثَيشكةش بكات ود كةسايةتيي مةعنةوي بةدةست دةهَينَيت ود 

 .اية لةو كةسايةتيية مةعنةويانةي ئةو رَيكخراوانةي ثَيكي دةهَيننجود
 .ئةو تؤِرةي تؤمار نةكرا بَيت بة ناياسايي داناندرَيتد بةآلم كةسايةتيي ياسايي بةدةست ناهَينَيت -1
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ن لة دوو تؤِرد يان زياتر لة تؤِري رَيكخراوةكان بؤيان هةية بانة ثاأل يةك ود دةكرَي تؤِري رَيكخراوةكا -3
رَيكخراوي كوردستانيد يان عَيراديد يان بياني ثَي  بَيت ود هةر كةسَيكي ئاساييد يان مةعنةوي بؤي هةية 

 .ببَيتة ئةندام لة تؤِري رَيكخراوةكاندا
 .داواي مامةَلةي تؤمار كردن لة رةسم دةبةخشرَيت -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
طؤران ئازادد طةشة داراد )ةو ماددةية؟ ئةم رَي دارانة دسة دةكةند بةِرَي اند كَي دةيةوَيت دسة بكات لةسةر ئ

د كةسي تر هةيةد كةرةم بكة كاك (امحد وةرتي.حممد شارةزووريد ئامينةد ئاسؤ كةريمد جالل عليد د
 .طؤران

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وة ئةطةر وايةد لة ماددةي ضوار خاَلي يةكةمد كة من تَيبيين ئةوةم هةية دةمةوَيت بؤشم روون بكةنة
دةطوترَيت ئةو رَيكخراوانةي تؤِرَي  دروست دةكةند هةوَل دةدةن كةسايةتي مةعنةوي بةدةست بهَييَند 
ئةطةر بةو ماناية بَيتد واتا ئةوانة ئاسايية ئةطةر هةوَلين نةدةن كةسايةتية مةعنةويةكة بةدةست 

لةوة دةكرَيت كة ئةم تؤِرة ئاساييةد ئةطةر دامبةزرَي و كةسايةتي مةعنةويشي  بهَينند لة خاَلي دوودا باس
نةبَينتد شتَيكي نادانونيةد من دةثرسم بةياني تؤِرَي  دروست دةكرَيت لة سي رَيكخراود طردان ضاودَيري 

ي تياية لة هةَلبذاردني هةرَيمي كوردستان دةكاتد راثؤرتَي  باَلو دةكةنةوة كة ئةم هةَلبذاردنة تةشيري
دةدي راثؤرتةكةداد حكومةتي هةرَيمد ياخود ئةو ايةنةي زةرةرمةند بووة لةو تةشيريةد دةيةوَيت 
بطةِرَيتةوة سةر ئةم تؤِرةد سي رَيكخراوةد ئايا هةر سي رَيكخراو كة شةخويةتي مةعنةوي موستةديلي 

سي رَيكخراو؟ ياخود دةطةِرَيتةوة سةر خؤي هةيةد ئةم ايةنةي دةوَيت بطةِرَيتةوةد دةطةِرَيتةوة سةر هةر 
ئةوة شةخوة مةعنةويةي كة تؤِرةكةيةتي؟ ثرسيارةكةي من ئةوةيةد ضؤن دةكرَيت تؤِرَي  دروست 

 .بكرَيتد ئاساين بَيت شةخويةتي مةعنةوي نةبَيت و كار بكات؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار طةشة خان كةرةم بكة
 
 
 

 :ةِرَي  طةشة دارا جاللب
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

الشبكة غري املس لة ا تعد غري دانونيةد ولكن ا تكتسب الشخوية )منين هاوِرام لةطةَل كاك طؤراند دةَلَي 
د ئةطةر دانونية ضؤن شةخويةتي مةعنةوي ئيكتيساب ناكات؟ كة دانوني بَيتد دةبَيت ئيكتيسابي (املعنوية
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وي بكاتد بةَام ئةطةر غةير موسةجةل بَيتد خؤي غةير دانونيةد يةعين شتَيكي شةخويةي مةعنة
 .موتةنادي ةد ثَيمواية ئةو خاَلة ابربَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار حممد شارةزووري كةرةم بكة

 (:شارةزووري)بةِرَي  حممد امحد علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تا هاوِرام لةطةَل كاك طؤران و طةشة خاند يةعين ئةو خاَلة زيادةد تؤ دةَلَييت ئةو تؤِرة تؤمار من سةرة
نةكرا بَيت بة ناياسايي دانانرَيتد وةكو ئةوةي كاك طؤران ئاماذةي ثَيدا ئةو دووانة ئةطةر ئيستيفتا لةسةر 

ةيت لةسةرياند بؤ ئةوةي حةدي شتَي  بكرَيتد دوايي يةكَيكيان طرتد تؤ دةعوايةك هةبَيت تةس يلي بك
خؤت وةربطريتةوةد دةعوا لةسةر كَي تةس يل دةكةيت؟ لةسةر ئةو رَيكخراوةي كة ثَيشرت ئيستيفتاي 
كردووةد يان لةسةر ئةو كةسايةتية مةعنةويةي  كة دانراوةد بؤية من دذ بةيةكي دةزامند ناياسايي بَيتد 

 .ي بَيتد بةَام لَيرة رَيطةي ثَي دةدرَيتبةَام ئةطةر تةس يل نةكرَيتد دةبَيت ناياساي
ئةو تؤِرةي كة ثَيدةطةيندرَيتد ئةو رَيكخراوانةي كة ثَيكي دةهَينند بةت ناوَيكةوة دةبَيت؟ يةعين ئايا / دوو

حةدي هةية لةم ماددةيةدا ئاماذةي ثَي بدات؟ ئايا لة ذَير ناوَيكي تازة دةبَيتد يان ناوي يةكَي  لة 
كة لة ناوةِرؤكي ماددةكة ئاماذةي ثَيداوةد دةَلَيت هةر يةكَيكيان ناوي مةعنةويةتي رَيكخراوةكان؟ ضون

 .خؤيان هةيةو دةمَينَيتةوةد بةَام ئةو تؤِرةي دروست دةكرَيت لة ذَير ت ناوَيكدا دةبَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ئامينة زكري كةرةم بكة
 :سعيد ىذكربةِرَي  ئامينة 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةذيا هةظ راي مة طةل هةظالَيت خؤ بةرَيت خؤد شتَيكي تر ظة سةظارةت دوو رَيكخراوَي تؤماركراود ئةطةر 
ئةم بَيني سةح كةييَند ئةطةر هاتو ناظ وان تؤرادا بِريارداند يان ثةسند كرنا تشتةكي ناظ وان دةبيتة حةق 

و رَيكخراو بشَين تؤرةكي ثَي  بَينند رةد كرند يان ثةسند كرنا بِريارياد بؤ طشت ايةكي ظةد ئةطةر دو
يةعين مةسةلة ظيتو كرن ناظ دوو رَيكخراودا ضَي نابَيد شي ئاليةتا تر ظة ئةم بَيني سةح كةيند ئين 

ومي ناحية ئيقتيواديا طةلةك دل بال طرانيا بةسةر حكومةتَيد ت ل طورظَي ياسايَي تؤرَيت رَيكخراوي ناحك
رَيكخراوَي ( 811)بشَين حقودَي خوَيت دكةت مادي وةرطرنةظةد ئةطةر طور ئاخافتنا بةِرَي  كاك عومةر 

رَيكخراو مةي هةيد ( 1311)رَيكخراوَي مة ذ سلَيماني هةيد يةعين ( 611)دهؤك و هةولَيرَي مة هةيد 
تؤر ئةطةر تةدسيما بكةيت  (561)تؤر دَيمة ظَيرا هةبيتد ( 561)ئةطةر تةدسيمي دوو ذي بكةين ئةظة 

ظيذا مليؤنةكي بؤ دانَييد يان دوو مليؤنا بؤ دانَييد يان هةر مةبةلةغةكي بؤ دانَييد ئةظة تةكليفةيةكي 
طةلةك زَيدة دَيتة سةر حكومةتَيد ئةز دطةل هةندَي دانيمة دوو رَيكخراو بند بةلكو سَيد يان ذي ثَينج 
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ئةو تؤرة كو نةهاتبيتة تؤمار كرن د ضؤن / ليةتي تر ظة خالة دوَيرَيكخراو سةر وَيدا ببنة تؤرَي د شي ئا
ياسايي بينت؟ تةعاروزا طةل ماددة ئيكَي خالة حةفيَت دا هةيد كوت بَيذينت تؤرا رَيكخراوة بَينتد يا طور ظة 

و ياسايَي هاتبيتة  تؤمار كرند ئةظة ئةطةر نةيةتة تؤمار كرند د ضؤن ياسايي بينت؟ سبةي فةرمانطةها ك
ئةظ رَيكخراوة دَي ذَير ضاظدَيريا دةبيتد د ضؤن سكاا ل سةر دكات؟ د ضؤن ئةطةر كارَيكي ناياسايي كرد 
يان ئةطةر هاتو ثَيويسيت هةندي هةبوو كة ئةظ رَيكخراوة بَيتة هةلوةشاندند دَي كَي تةعامولَي ياسايي 

 .دكةتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةريم كةرةم بكة زؤر سوثاسد رَي دار ئاسؤ
 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد

 .بةِرَي سةرؤكي ثةرلةمان
الشبكة غري املسجلة ال تعد غري قانونية، ولكن ال )لةِراستيدا بةنيسبةت دووةمد ديسان هةر بِرطةي دووةم 

مونشيئ بؤ  د بةو ماناية بَيت ئةو دانوني ئَيستا دةبَيتة دانونَيكي كاش د نةك(تكتسب الشخصية القانونية
مونةزةماتي غةير حكوميد ضونكة لَيرةدا ثرسيارَي  لة برادةران دةكةمد ئةوين ئةوةية بةو ماناية بَيتد 
دةبَيت ئةو شةبةكة غةير موسةجةلة ئايا دةتوانَيت كاروضااكيةكاني خؤي بكاتد هةتا ئةطةر هاتو 

اية دةتوانَيت نةشاتاتةكاني خؤي بكاتد د بةو مان(التعد غري قانونية)موسةجةلين نةبَيتد ضونكة دةَلَيت 
بؤية بة بِرواي من ئةطةر دانونةكة دانونَيكي مونشيئي مونةزةمات بَيتد لَيرةدا دةبَيتة كاش د بؤية لَيرةدا 

 .بة بِرواي من تةنادوزَي  هةية
ن ا)بيةكة ثَيشنيارَي  دةكةم وةكو سَييةم ئي افة بكرَيتد ئةوين ئةوةية بةو شَيوةية بَيت لة رووي عةرة

د يةعين بؤ ئةوةي (تكون اهليئة االدارية للمنظمة املستقلة عن اعضائها املؤسسني، او عن اهليئة املؤسسة
ئةوانةي بةِرَيوة دةبةن لة رووي ئيدارييةوة جياواز بن لةوانةي لة هةيئةي موئةسةسةد بؤ ئةوةي 

 .تَيكةَاوي دروست نةبَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد رَي دار جالل علي كةرةم بكة زؤر
 
 
 

 :بةِرَي  جالل علي عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي سَييةمد ديارة وةكو باس كرا سةدان رَيكخراو هةية لة كوردستانداد كة تايبةمتةندي / ماددةي ضوارةم
هتدد ضؤن .............ؤكاَليجؤراوجؤري هةية لة ثيشةكانداد وةك كؤمةَايةتيد مرؤظايةتيد ث يشكيد كشت
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هةر كةسَي  ئةطةر تايبةمتةند هةبَيتد بؤي هةية ببَيتة ئةندام لة رَيكخراوَيكدا بَلَيني كشتوكاَليةد يان 
ث يشكييةد يةعين دةبَيت ئةو كةسة تايبةمتةند بَيت كة لةو رَيكخراوةدا دةبَيتد ئةطينا ئةو تَيكةَاويةي كة 

كشتوكاَليم دةضم ث يشكيد يةكَيكي تر ث يشكية دةضَيتة مرؤظايةتيد يةكَيكي  ضةند ساَلي ثَيشوو هةيةد من
 .ديكة كؤمةَايةتيية دةضَيتة شتَيكي ترد من ثَيم باشة ئةو كةسة تايبةمتةند بَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤر امحد كةرةم بكة

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةو سؤنطةوة رَيكخراوةكاني ناحكومي دةبَيت تؤمار بكرَيند ئةو كاتة ( ثانيًا)سةبارةت بة خاَلي دووةم لة 
شةخويةتي دانوني خؤيان وةردةطرند لةو رووةوة ئةو رَيكخراوانةي كة تؤمار نةكراون شةخويةتي 

ية دةتوانن كاري خؤيان بكةند واتا دةوَلةت مواحةدةيان دانوني وةرناطرند بةَام ناياسايي نينة بةو مانا
ناكاتد بةَام ئةطةر بَيتة كاري رةمسيد رةنطة دةوَلةت بة رةمسي موعامةلةي لةطةَلدا نةكاتد لةبةر ئةوةي 

 .كة ناوةكةي تؤمار نةكراوة شةخويةتي دانوني وةرنةطرتووةد ئةمة بةنيسبةت ئةوة
 نةك، (لشبكتني او اكثر من شبكات املنظمات ان تنضم اىل البعض/ثانيًا) لة هةر سَييةمين خاَلي بةنيسبةت

 .ئةوة هةَلةية ،(ان تضم اىل بعض)
بةنيسبةت خاَلي ضوارةمين لة كورديةكةدا جياوازييةك هةية لةطةَل عةرةبيةكةداد كة عةرةبيةكة دةَلَيت 

ي مامةَلةي تؤمار كردن لة رةسم داوا)د كورديةكةي دةَلَيت (يع   طلب ومعامالت التسجيل من الرسوم)
د يةعين داواي (داوا و مامةَلةي تؤمار كردن لة رةسم دةبةخشرَيت)د ثَيمواية ماناكةي دةبَيت (دةبةخشرَيت

دوو شتةد هةردووكي لة رةسم دةبةخشرَيتد دةبَيت كورديةكةي ( ومعامالت التسجيل طلب)تةس يلةكةد 
 .د زؤر سوثاس(وا و مامةَلةي تؤمار كردن لة رةسم دةبةخشرَيتدا)بةو شَيوةية راست بكرَيتةوةد بكرَيتة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس بؤ طشت ئَيوةي بةِرَي د كةرةم بكةن

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ية كؤمةَلَي  رَيكخراوي سةبارةت بة تؤِري رَيكخراوةكاند ئَيمة دةزانني هةندَي  ثرس دَيتة ثَيشةوةد لةوانة
ناحكومي بيانةوَيت هاوكاري يةكرت لةسةر ئةو ثرسة ئين بكةن لة كاتَيكي دياري كراود لةوانةية ئةو تؤِرة 
مانطَي  مبَينَيتد يان دوو مانطد يان شةش مانط مبَينَيتد لةوانةشة بؤ ضةند ساَلَي  هاوكاريةكةيان 

تد بؤية دةبَيت ئةوانة رَيطريان لَي نةكرَيتد يةعين لةماوةي مبَينَيتد بةَام بؤ ئةوةي نا دانوني نةبَي
مانطَي د يان شةش مانطدا بتوانن ئيشةكةي خؤيان بكةند يةعين ئةو بِرطةي دووةم ثةيوةندي بةوةوة 
هةيةد نادانوني نييةد دةتوانن وةكو تؤِرَي  ثَي  بَينند بةَام مةرج نيية داواي ئةوة بكةن كةسايةتيةكي 
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يان دانونيان هةبَيتد ئةوة تةنيا بؤ ئةوة دانراوةد ئةطةر ئةوة ابدةيند ئةو كاتة يةعين ناتوانن مةعنةويد 
ئين و كارةكاني خؤيان بكةند ئيال دةبَيت خؤيان تؤمار بكةند بةَام ئةطةر ثرسَي  هاتة ثَيشةوةو ثَيويست 

هةموو رَيكخراوة تؤمار بكةند بةوة هةبَيتد تةنيا يةك مانط ئيشي لةسةر بكةيتد ئايا زةرووريية ئةو 
 .بةباوةِري من ئةوة زةرووري نييةد يةعين ئةوة روون كردنةوةيةكد هيوادارم لَيمان وةربطرن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :فةرموو كةرةم بكة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

املنظمات اليت تسع  للحصول عل  الشخصية عل  شبكة )بةنيسبةت بِرطةي يةكةوة باس لةوة دةكات 
د بة تةئكيد شةبةكة ثَيشرت بامسان كرد كؤبوونةوةي ضةند رَيكخراوَيكة لة يةك شةبةكة خؤيان (املعنوية

ان تقدم طلب التسجيل مبوجب )دةمج دةكةن دةبن بة شةخويةتَي د بةَام كةي؟ بادي فةدةرةكة دةَلَيت 
شةبةكةية وةكو بيدايةتي مونةزةمةي خؤي تةئسيس دةكاتد تةلةبَيكي د دةبَيت ئةم (احكام هذا القانون

تازة تةدديم بكاتةوةد بَلَيت ضةند رَيكخراوَي  دةبنة تؤِرَي  بةو ناونيشانة ئي رائاتي تةس يلي بؤ 
دةكرَيتةوةد بةم كاتة شةخويةتَيكي مةعنةوي وةردةطرَيتد ئةم شةخوية مةعنةويةتة بةطوَيرةي دانوند 

ويةتي ئةدائةد يةعين شةخويةتي ئةدائ و واجيبةد يةعين شةخويةتي حةدي ئيمتيالك و يةعين شةخ
تةمليكي مومتةلةكاتةد شةخويةتي مةسئوولة لةبةردةم موحاكمد شةخويةتي تةمسيل كردني ئةم 
شةبةكةيةو مونةزةمةية لةبةردةم هةموو شوَينة رةمسيةكان و ئةوانةي كة ثَيويست بكاتد ئين ا 

د بة تةئكيد كة تةوحيد بووند دةمج (وهي مستقلة عن الشخصيات املعنوية للمنظمات)َلَيت ئاخريةكةي دة
بووند ئةم شةبةكة تازةية شةخويةتَيكي مةعنةوي خؤي وةردةطرَيتد ئةم شةخويةتة مةعنةوية خاصة 

وةي بةخؤيد ئيرت ضيرت ئةم شةبةكةية تةحةمولي تةبةعاتي ماليد مةسئوولياتي مالي ناكاتد كة ثَين ئة
تةوحيد ببوون بة يةكةوةد ئةطةر رَيكخراوَي  دةرزار بَيت و ئيلتي اماتي مالي لةسةر بوو بَيت و هاتبَيتة 
ئةم شةبةكةيةوةد ئةم شةبةكةية شةخويةتة مةعنوية تازةكةي ئَيستا تةحةمولي تةبةعاتي ئةو كاتةي 

دةَلَيت شةخويةي مةعنةوي ناكاتد ثَين ئةوةي دةمج بوو بَيتد ئةم عيربةتة كة لَيرة باس كراوة 
 .مونةزةماتي خؤي هةيةو عيالدةي بة شةخويةي مةعنةوي مونةزةماتةكاني ثَيشوو نيية

دواي طفتوطؤيةكد بةِرَي  كاك فرسةتين ( الشبكة غري املسجلة)بةنيسبةت بِرطةي دووةمةوةد كة دةَلَيت 
الشبكة غري املسجلة تعد )خشَيتد هةمان رةئي لةسةر هةيةد وا ضاكرتة بؤ ئةوةي مانايةكي وازحيرت ببة

د راستة ئةم شةبةكةي كة دروست (املعنوية)من ثَيمواية بنووسرَيت ( قانونية، ولكن التكتسب الشخصية
دةكرَيت دائريةيةكي دانونييةد بةَام شةرت نيية هةموو دائرية دانونيةكان شةخويةتي مةعنةوييان 

م شةبةكةيةد بؤية ئةم عيبارةتةي بؤ دانراوةد ئةطةر تةس يل هةبَيتد بةَام نا دانوني ننيد لةبةر ئةوة ئة
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نةكرَيتد دانوني راستةد بةَام ناتوانَيت شةخويةتي ئةدائ و واجيب و ئيلتي اماتي مالي كة بامسان كرد 
 .تةملي  و تةمةلوك ومةسئوول لةبةردةم حماكم و ئةمانةدا هةبَيتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو كاك دانا

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وة راستةد لة كورديةكة دةبَيت (واو)سةبارةت بة دوو تَيبيين تر هةبوود ئةوةي دكتؤر ئةمحةد وةرتي ئةو 
بةو ( داوا و مامةَلةي تؤمار كردن)واود بَيت سةبارةت بة خاَلي ضوارةمد )ئةكة (يا)ئةوة ضاك بكرَيتد جَي 

 .َيوةية دةبَيتش
سةبارةت بةوةي كة ئامينة خان باسي كردد ثَيمواية مةسةلةي دارايي رَيكخراوةكان لة بابَيكي تر ضارةسةر 
كراوةد هةروةها بؤ ئاطاداريشتان مةسةلةي دارايي و سةرضاوةي ئابووري رَيكخراوةكان لةسةر بنةماي ثرؤذة 

ندي بةوة نيية مانطانة ثارة بدةيت بة تؤري دةبَيتد يةعين ئةوةي لَيرة ثَيشنيار كراوةد ثةيوة
 .رَيكخراوةكانيند يةعين ئةوة هيض ثةيوةندييةكي بةوة نييةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عمر صديق كةرةم بكة

 :بةِرَي  عمر صديق حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ي ئامينة خان دةربارةي داراييد زؤر سوثاسهةر ئةو تةعليقة بوو كة بةِرَي  كاك دانا داي لةسةر دسةكان
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمر نورةديين كةرةم بكة
 (:نورةديين)بةِرَي  عمر محد امني خدر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا طفتوطؤ لةسةر ئةو بِرطةيةد ئةوةي ثةيوةندي بة كةسايةتي مةعنةوي تؤِرةوة هةيةد هةم 

لة كؤبوونةوةكاني بةيروتين زؤر دسةو باسي لةسةر كراد بةَام لَيرةدا دةبَيت ئةوة روون  لَيرةشد هةم
بكرَيتةوةد كة بووني ياسايي رَيكخراوَيكي ناحكوميد بووني ياسايي جياوازة لةطةَل وةكو دواي ئةوةي يةك 

كةسايةتي دةطرن لةطةَل مةمجوعةيةك رَيكخراوي تر كةسايةتي مةعنةوي وةردةطرند وةرنةطرتين 
مةعنةوي تؤِرد بووني دانوني مونةزةماتي تر ئيلغا ناكاتةوةد ضونكة ثَيشرت ئةوان بةطوَيرةي ياسا 
شةرعيةتيان وةرطرتووةد بؤية ئةو مواحةزة دةديقةي براي بةِرَي م كاك ئاسؤ باسي كردد من ثَيمواية ئةم 

شيئةد بةَام بةنيسبةت تؤِرةكةوة ياساية بةنيسبةت هةر مونةزةمةيةكي غةير حكوميةوة دانونةكة مون
 .دةكرَيت تةنها كاش  بَيتد واتا هةردووكي بةيةكةوة كؤكردؤتةوةد زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد ئاخري صياغة خبوَيننةوةد بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :عةاملادة الراب
 .ملنظمتني مسجلتني او أكثر احلق يف تأسيس شبكة فيما بينها: أواًل
 :ثانيا

عل  شبكة املنظمات اليت تسع  للحصول عل  الشخصية املعنوية، أن تقدم طلب التسجيل مبوجب أحكام  -1
 .  وتكتسب الشخصية املعنوية، وهي مستقلة عن الشخصيات املعنوية للمنظمات املكونة هلا. هذا القانون

 . الشبكة غري املسجلة تعد قانونية، ولكن ال تكتسب الشخصية املعنوية -1
لشبكتني أو أكثر من شبكات املنظمات ان تنظم اىل بعض، وقد تتكون شبكة املنظمات من منظمات  -3

 . وألي شخص طبيعي او معنوي أن يصبح عضوًا يف شبكة املنظمات. كوردستانية او عراقية او أجنبية
 .طلب ومعامالت التسجيل من الرسوم يع   -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكورديةكةش كةرةم بكةن

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 : ماددةي ضوارةم
 .دوو رَيكخراوي تؤمار كراود يان زياتر مايف دامةزراندني تؤرَيكيان هةية لة نَيوان خؤياندا: يةكةم
 : دووةم

و تؤِري رَيكخراوانةي هةوأل دةدات كةسايةتييةكي مةعنةوي بةدةست بهَينَىد دةبَي داوايةكي تؤمار ئة -1
كردن بةطوَيرةي حوكمةكاني ئةم ياساية ثَيشكةش بكات ود كةسايةتيي مةعنةوي بةدةست دةهَينَيت ود 

 .جوداية لةو كةسايةتيية مةعنةويانةي ئةو رَيكخراوانةي ثَيكي دةهَينن
 .ِرةي تؤمار نةكرا بَيت ياسايي دةبَيتد بةآلم كةسايةتيي مةعنةوي بةدةست ناهَينَيتئةو تؤ -1
دوو تؤِرد يان زياتر لة تؤِري رَيكخراوةكان بؤيان هةية بانة ثاأل يةك ود دةكرَي تؤِري رَيكخراوةكان لة  -3

د يان مةعنةوي بؤي هةية رَيكخراوي كوردستانيد يان عَيراديد يان بياني ثَي  بَيت ود هةر كةسَيكي ئاسايي
 .ببَيتة ئةندام لة تؤِري رَيكخراوةكاندا

 .داواو مامةَلةي تؤمار كردن لة رةسم دةبةخشرَيت -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَي اند بةكوردي و عةرةبي طوَيتان لَي بوود ئَيستا دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز 
بةِرَي  لةطةَلدا ( 1)لةطةَلةد زؤر سوثاسد كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ بةِرَي  ( 61)بكاتةوة؟ 

 .نييةد زؤر سوثاسد بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراد تكاية ماددةي ثَين ةمد كةرةم بكةن
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اخلامسة

او الشبكة امام احملاكم واجلهات الرمسية وغري الرمسية حسب النظام  بامكان اي شخص ان ينوب عن املنظمة
 .الداخلي للمنظمة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكوردين كةرةم بكةن

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَين ةم
 م دادطاكان و ايةناني هةر كةسَي  بؤي هةية ببَيتة نوَينةري رَيكخراود يان تؤِر لةبةردة

 .فةرمي و نافةرمي بةطوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

عماد حممدد )بةِرَي  كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية دسة بكات؟ ئةم رَي دارانة دةيانةوَيت دسة بكةند 
ةييد بةفرين حسنيد تارا ئةسعةديد ئاسؤ حممد شارةزووريد عبدالسالم بةرواريد ساار حممودد رؤذان دز

 .ماد كةرةم بكةتر هةية؟ انا ضةلةبيد كاك عد كةسي (كةريمد  ئةظني عمرد هاذة سلَيماند جالل علي
 :حممد حسني دبةِرَي  عما

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لشبكة ان ينوب بامكان اي شخص ختوله املنظمة او ا)تةبعةن ئةظ ماددةية بةشَيوةيةك بَيتة صياغة كرن 

 .د سوثاس(عنها امام احملاكم واجلهات الرمسية وغري الرمسية حسب النظام الداخلي للمنظمة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار حممد شارةزووري كةرةم بكة
 
 
 

 (:شارةزووري)بةِرَي  حممد امحد علي
 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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هةر كةسَي  بؤي هةية ببَيتة نوَينةري رَيكخراو )شَيوةية دابِرَيذَيتةوة من ثَيمواية ئةو ماددةية بةم 
هةر كةسَي  بؤ ئةوةي ببَيتة )د ضونكة ئةم دياري نةكردووةد دةَلَيت (بةمةرجَي لةناو رَيكخراوةكةدا هةبَيت

اتدا بةثَيي د يةعين ئةطةر لةناو رَيكخراوةكة بَيد بؤية دةبَيتة نوَينةرد لة هةمان ك(نوَينةري رَيكخراو
ثةيِرةود من ثَيمواية دةبَيت ئةو رَيكخراوة تةخويلي بكاتد خمةوةلي بكات بؤ حمكةمة بة نووسراوَي د 
ئةطينا ضؤن بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ حتديد دةكرَيت؟ دةبَيت خمةوةل بَيت لةايةن رَيكخراوةكة لةبةردةم 

 .حمكةمةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
طوتراوة بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤد يةعين ئةوة تةشخيص كراوةد ئةوانين ثةيِرةويان  زؤر سوثاسد بةس

 .هةبَيتد رَي دار عبدالسالم كةرةم بكة
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دة خؤي عريف من دسة دةكةمد ضونكة دامةزرَينةرو سةرؤكي رَيكخراوَيكي ناحكوميد ئةوة زياتر ن يكةي 

ـةشةوة بوود (16)ساَلةد لة هةر ثةيِرةوَيكي ناوخؤد وةكو جةمعيات و ئةوانةشد هةتا بة ياساي ذمارة 
دةبَيت ئةو شةخوةي نوَينةرايةتي  رَيكخراو بكاتد تةحديد بكرَيت لة ني امي داخيليد بؤية ئةطةر 

سراوة ئةو شةخوةي كة بكةيند لة زدين ئةو جيهات و دةراراتانة نوو( 1/خاَلي/13)تةماشاي ماددةي 
تةمسيلي مونةزةمة دةكاتد بؤية من ئيقترياح دةكةم بَي طة لةوةي لة ماددةي يازدة ئي افةي ئةوة بكةيند 

ميثل املنظمة او الشبكة امام احملاكم واجلهات الرمسية وغري الرمسية الشخص )ئيقترياح دةكةم بنووسرَيت 
د لةبةر موعامةاتةد ئةو كةسةي كة ثةيِرةوي ثباتهبةر د ئةمة لة(الذي حيدده النظام الداخلي للمنظمة

 .ناوخؤ دةست نيشاني دةكاتد ئةو نوَينةرايةتي مونةزةمة دةكات يةكَي  لةو جيهاتانةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤرة رؤذان دزةيي كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .ثةرلةمان بةرَي  سةرؤكي
سةبارةت بة دياري كردني ئةو كةسةي كةوا نوَينةرايةتي رَيكخراوةكة دةكات لة هةموو دامودةزطاكان 
بةرثرسي يةكةم بةرثرسة لة هةموو ئةو كاروبارانةي كةوا لةو ماددةيةدا هاتووةد بؤية سةرؤكي رَيكخراود 

رة دياري بكرَيت و دةست نيشان بكرَيتد يان هةر كةسَي  كة سةرؤكةكة تةخويلي دةكاتد ئةوة ثَيويستة لَي
بؤ ئةوةي لةبةردةم دادطا نوَينةرايةتي رَيكخراوةكة بكاتد داوا دةكةم دةدة كورديةكة لةطةَل دةدة 

 .عةرةبيةكة بطوجنَيت و رةضاوي ئةوة بكرَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ساار حممود كةرةم بكة
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 :ساار حممود مراد بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةِراستيدا من دوو تةرح دةخةمة ثَين ضاو بؤ بةديلي ئةمةد لةجياتي هةر كةسَي  بوترَيت هةر 
ئةندامَي د ضونكة بؤ هةر ريََِكخراوَي  كة كؤمةَلَي  تيايدا كؤدةبنةوةد بة مةبةسيت ئاماجنَي د ئةو ئةندامة 

ئةستؤدايةد بؤ رووبةِروو بوونةوة لةبةردةم دادطاشداد ديارة ئةركي داكؤكي كردن كؤمةَلَي  ئةرك و مايف لة
و مايف رووبةِروو بوونةوة بؤ ئةندام طوجناوترةد نةك بؤ هةر كةسَيكي ترد ئةمة خاَلي يةكةم لةجياتي 

كخراوةكة كةسةكةد ئةندام دابنرَيتد يان ئةوةتا كة دسة لةبةر ئةوة دةكرَيت بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي رَي
دةست نيشان دةكرَيتد ئةم ماددةية تةحويل حاصلةد نةبوونيشي لة ئَيستادا وةكو يةك وايةد مادام 
ثةيِرةوي ناوخؤ ئةو مةسةلةية يةكال دةكاتةوةد نةبووني لَيرةدا نة ئي افةيةكةد نة كةموكوِريةكةد بؤية 

 .ةمهيوادارم ئةمةيان بة نةزةري ئيعتيبار وةربطريَيتد سوثاستان دةك
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار بةفرين حسني كةرةم بكة
 :بةِرَي  بةفرين حسني خةليفة

 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تَيبينيةكةي منين هةر لةسةر دةستةواذةي هةر كةسَي  بؤي هةيةد ثرسيارةكة ئاراستةي لييذنةي بةِرَي  

كخراود يان تؤِرةكة دةكات لةبةردةم دادطاداد مةسةلةكة مةسةلةي دةكةمد بةتايبةتي كاتَي  نوَينةرايةتي رَي
دادطايةد وةكو هاوكارم كاك ساار طوتيد وشةي هةر كةسَي  شتَيكي عام و لةوانة دةرةوةي رَيكخراوةكةش 

 .بطرَيتةوةد ثَيم باشة ئةندام بَيت و ديارين بكرَيت ئةو كةسة كَيية؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار تارا ئةسعةدي كةرةم بكة
 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من دةداودةق لةطةَل ثَيشنيازةكةي كاك ساارمد كة دةبَيت ئةندام بَيت لةناو ئةو رَيكخراوةد تةخويل بكرَيت 

يةنَيتد ضونكة لَيرة لةناو ني امي داخيلي ئةكيد لةناويداد ئةطةر نةيَلَييتد يان بيَلَييت واب امن شتَي  ناطة
دةبَيت تةخويل بكرَيتد ضونكة ئةطةر تةخويل نةكرَيتد هةر كةسَي  ناتوانَيت بِروات ئةو كارة بكاتد 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ئاسؤ كةريم كةرةم بكة
 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
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ملدير ا ملنظمة او الشبكة او من خيوله ان ينوب )ثَيشنياز دةكةم ئةو ماددةية بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة 
 .د سوثاس(عنها امام احملاكم واجلهات الرمسية وغري الرمسية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار ئةظني عمر كةرةم بكة

 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد
 .بةرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو هاوكارم دكتؤرة رؤذان باسي كردد عادةتةن سةرؤكي هةموو رَيكخراوَي  خؤي تةمسيلي رَيكخراوةكةي 
خؤي دةكات لة زؤر حاَلةتداد حاَلةتي واش هةية كةوا حماميةك تةخويل دةكاتد يةكَي  شةخوَيكي دانوني 

باس كراوةد دةَلَيت بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي مونةزةمةكة تةخويل دةكات كة تةمسيلي بكاتد ئةوةي لَيرةدا 
دياري دةكرَيتد كةواتة مادام دةَلَيت لةناو ثةيِرةوي ناوخؤي مونةزةمةكة دياري دةكاتد من لَيرة هاوِرام 
لةطةَل هاوكارم كاك ساارد كةوا بوون و نةبووني وةكو يةكةد ئةم ماددةية لَيرةدا تةحويل حاصلةد بؤية 

 .شنيار دةكةم كةوا ئةو ماددةية ئةسَلةن لَيرة وجودي نةبَيت باشرتةد زؤر سوثاسمنين ثَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار هاذة سلَيمان كةرةم بكة
 :مصى   بةِرَي  هاذة سلَيمان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نوَينةري رَيكخراود يان تؤِرد بكرَيت بة  منين تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةيةد كة هةر كةسَي  بؤي هةية ببَيتة

هةر ئةندامَيكي رَيكخراوةكةد ئةطةر ئةندامي رَيكخراوةكة بَيتد ئةو كاتة دةتوانَيت نوَينةرايةتي رَيكخراود 
 .يان تؤِرةكة بكات لةبةردةم دادطاد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار جالل كةرةم بكة

 :ل علي عبداهبةِرَي  جال
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د هيوادارم كاك داناو كاك عومةر موئةهةلةكة لةوانةية  (بامكان اي شخص مؤهل من املنظمات)ثَيم باشة 
 .زؤر شت بطرَيتةوةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار انا كةرةم بكة

 
 :بةِرَي  انا امحد حممود

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة
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بة رةئي من ماددةي ثَين ةمد كة رةئي خؤم شةخوي ئةم ماددةيةم ثَي زيادةد ضونكة لَيرة نووسراوة 
د ئَيمة دةزاننيد يةعين ئةوةي من شارةزامة لة ئيدارةد ئيدارة (بامكان اي شخص ان ينوب عن املنظمة)

بيق دةكرَيتد هةروةها مونةزةمةش لةسةر يةك شةخص تةتبيق ناكرَيتد لةسةر مةمجوعة ئةفرادَي  تةت
لة مةمجوعة ئةشخاصَي  ثَيكهاتووةد لَيرة لة مونةزةمةي مةجليسي ئيدارة هةيةد رةئيسي مةجليسي 

د (االشخاص من جمموعة/ املنظمة)ئيدارة هةيةد ئةع ائي هةيةد هةروةها بةنيسبةت ثَيناسةي مونةزةمةد 
يف ئي تيماعي هةيةد هةدةيف سياسي هةيةد هةدةيف روحبي ئةو مونةزةماتانة هةدةيف ئيقتيوادي هةيةد هةدة

د (املنظماتمن  جمموعة)هةيةد يةعين ئةطةر بَيمةوة سةر ثَيناسةي مونةزةمةد شةبةكةي مونةزةمة ضية 
لةوانةية لةناحيةي نةوعيد لة ئةهدايفد ئةوانة مةربوت بن لة يةكرتيد بة رةئي من ئةو ماددةية ثَيويست 

 .هةبَيتد زؤر سوثاس ناكات لَيرة وجودي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسد بةِرَي اند بةحةديقةت ئةو مونةزةمةية هةر شةخوَي  تةكلي  بكاتد كة خؤيان بةثَيي 
ني امةكةياند لةوانةية سبةي حماميةك تةكلي  بكات بِروات ئيشةكةيان بؤ بكاتد بةَام بةثَيي ثةيِرةوي 

 .ليذنة ئةطةر ئيعادةي صياغة بكةند كةرةم بكةند ب انن فةرموو ناوخؤي رَيكخراوةكةد جا بؤية
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةموو تةوةري دسةي ئةو برا بةِرَي انة مةوزوعَيكي طرتةوةد كة ئايا ئةو شةخوة كَيية ئةو تةمسيلة 

حسب النظام )دةرةكة بكةيند كة دةَلَيت دةكات؟ ضؤنين دادةنرَيت؟د بةَام ئةطةر سةيري ئةخريي فة
د وةكو جةنابت ئَيستا تةوزحيَيكتداد دةكرَيت ئةو ماددةية لَيرة مبَينَيتةوةد دةكرَيت ئةو (الداخلي للمنظمة

ماددةية هةَلبطريَيت باَيتة ناو ني ام داخيليةكةد بةَام ئةطةر لَيرة مبَينَيتةوةد من ثَيمواية تةئكيدَيكي 
كي دانوني زياتري دةدةييَن بة ئيمكاني هةر شةخوَي  بَيت ئينابةي مونةزةمةو شةبةكة ياسايي و دوةتَي

بكاتد بة تةئكيد جةنابت تةوزحيَيكتداد هةموو شةبةكةيةكد هةموو مونةزةمةيةك لة ني امي داخيلي كة 
اخلي جياواز دادةنرَيتد ني امي داخيلي موكةميلي ئةو ياسايةية كة بؤ ئةو رَيكخراوة دانراوةد ني امي د

نييةد لة ني امة داخيليةكة عادةتةن هةر رَيكخراوَي  بَيت بة كؤبوونةوة دادةنرَيتد لة كؤبوونةوةكة 
ئةندامان حازر دةبند لةوَيدا ئيتيفادي لةسةر دةكرَيتد كَي دةبَيتة مةسئوولي يةكةم؟ كَي هةيئةي ئيدارة 

رَيت كَي ئينابةي ئةم مونةزةمةية بكات؟ يةعين دروست دةكات لةم رَيكخراوة؟ ئةو كاتة لةوَي تةحديد دةك
جائي ة حماميةك لة دةرةوةي رَيكخراوةكة دَيت وةكالةتَيكي عامي بؤ دةكرَيتد لةم وةكالةتة عامة حةدي 
هةموو ئيقرارو دةب و بةيع و سةرف و ح ورو هةرضي حقودَيكي ياسايي هةية دةيدرَييَتد تةمسيلي ئةو 

ة دةكات لةبةردةم هةموو دةوائريد كة وةكالةتي عامةي ثَي بوو هةموو رَيكخراوةد يان ئةو شةبةكةي
تةمسيلَي  دةكاتد هةندَي جارين جائي ة هةر موديري رَيكخراوةكةد يان مةسئوولي موباشري خؤي 
تةمسيل دةكاتد بةَام جائي يشة خؤشي كةلعادة ئةو حةدانةي خؤي بداتة حماميةكد يان يةكَيكي تري 
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ت بةو كارانةد بةَام ئةمة هةمووي دةطةِرَيتةوة بؤ كوَي؟ دةطةِرَيتةوة بؤ ني امي داخيليةكة ياسايي هةَلبستَي
لة مونةزةمةكةد يةعين داناني ئةو كةسة بةخؤِرايي دانانرَيتد ئةو كةسة لةني امي داخيليةكة تةحديد 

ة من ثَيمواية ئةمة رةئي دةكرَيتد ني امي داخيلين بةشَيكي تةواوكةرة لة ياساي ئةو رَيكخراوةد لةبةر ئةو
ئَيمةيةد ئةم ماددةية بةصيغةيةكي ياسايي باش هاتووةد دةكرَيت لةناو ني امي داخيليةكةدا بَيتد لَيرة ا 

 .بربَيتد دةكرَيت مبَينَيتةوة بؤ تةدوية كردني ماددةكةود زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كاك عومةر نورةديين
 (:نورةديين)مني خدربةِرَي  عمر محدا

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا ثَيشنياري ئةوة كرا ئةو ماددةية هةر نةمَينَيتد بةِرَي اند ئةطةر ئةو ماددةية لَيرة مبَينَيت  

هةموو ئةو مونةزةمانة مول ةم دةبن بةوةي كة لةناو ني ام داخيليدا باسي ئةوة بكةن كة ضؤن 
ةطةر نةبيََِتد لةوانةية باس نةكةند بؤية ثَيويستة مبَينَيتةوةد بةَام بةو نوَينةرايةتي دةكةند بةس ئ

شَيوةيةي براي بةِرَي م كاك عومةر باسي كردد دةكرَيت صياغة بكرَيتةوةد دةنا مانةوةي طرنطةو ثَيويستةد 
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد فةرموو كاك دانا

 :يفدانا سعيد صؤ.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

راستيةكةي ثَيمواية زؤر خيالفمان نيية لةسةر ياساكةد ئةو ثَيشنيارانةي لةبةر دةسيت منةو هاتووةد هةر 
ئيشارة بة هةندَيكيان بدةمد ئةوةي بةِرَي  كاك عبدالسالم بةِراسيت تةئكيد لةوة دةكاتةوة كة لة ثةيِرةوي 

 .تةئكيد كردنةوةية ئةطةر لَيرة هةبَيت ناوخؤ دياري بكرَيتد ثَيشي واية
كاك جةال تةنيا وشةي موئةهةلي بؤ زياد كردووةد ثَيمواية ئةوةش هةر بةخؤي ئةو كةسة دةبيََِت 

 .موئةهةل بيََِتد يةعين ثَيشرت لة ثةيِرةوي ناوخؤكةدا هةية
كة بدةيند بؤ ئةوةي خؤيان كاك ئاسؤد موديري بؤ زياد كردووةد ثَيمواية دةبَيت ئازادي زياتر بة رَيكخراوة

 .بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ مةرج نيية هةر مودير بَيتد بؤ خؤيان ئةوانة دياريان كردووة
هةروةها كاك عيماد تةنيا ئي افةي ئةوةي كردووةد كة دةَلَيت هةر كةسَي  بَيتد بةَام مونةزةمةد يان 

ة هاتووة بؤ خؤي هةمان شتةد جا بؤية شةبةكة بؤ خؤي تةخويلي بكاتد ثَيمواية مةفهومي ئةوةكةش لةو
ئَيمة ثَيمان باشة بةِراسيت ئةو ماددةية مبَينيَيتد لةبةرضي؟ لةبةر ئةوةي ئةوة لة ذَير بابي مةباديئ 
عامةيةد بنةما طشتيةكانةد بةِراسيت ئةوة مبَينَيت وةك كاك عومةرين ئيشارةتي ثَيداد يةعين تةئكيد 
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ةم دةكةيت بةوةي لة ثةيِرةوي ناوخؤدا ئةو نوَينةرةد ياخود شَيوازي كردنةوةيةد تؤ رَيكخراوةكان مول 
 .ميكاني مي دياري كردني ئةو نوَينةرة دياري بكةند زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي اند ئَيستا ثَيشنيارَي  هةبوود كة نةمَينَيتد دةتانةوَيت ثَيشنيارةكةتان سةحب بكةند يان خبرَيتة 

ة؟ ثَيشنيارَي  هةبوو كة ئةو بِرطةية لةوَي هةَلبستَيتد برادةران روونيان كردةوةد كة طرنطة دةنطدانةو
مبَينَيتد ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية نةمَينَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ هةر سَي كةسةكة بووند زؤر سوثاسد كَي 

كراو وةكو خؤي مايةوةد ئَيستا  لةطةَل مبَينَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد بةزؤرينةي دةنط ثةسند
 .صياغةكةي خبوَيننةوة بةكوردي و بة عةرةبيد بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اخلامسة
النظام  بامكان اي شخص ان ينوب عن املنظمة او الشبكة امام احملاكم واجلهات الرمسية وغري الرمسية حسب

 .الداخلي للمنظمة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديةكةش كةرةم بكةن
 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ثَين ةم

هةر كةسَي  بؤي هةية ببَيتة نوَينةري رَيكخراود يان تؤِر لةبةردةم دادطاكان و ايةناني فةرمي و نافةرمي 
 .ةوي ناوخؤي رَيكخراوةكةبةطوَيرةي ثةيِر

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نودتةيةكي ني امي هةيةد كةرةم بكة

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة زؤر ياسامان دةركردووة لةو ثةرلةمانة بةنيسبةت مونةزةماتد عادةتةن رةئيسي مونةزةمة تةمسيلي 
ةزةمةية دةكاتد ت لة رووي ئيداريد ت لة رووي ماليد ت لة رووي ئامادة شةخويةتي مةعنةوي ئةو مون

ئةو / بووني لة بؤنةكانداد ئةمة وةكو مةبدةئَيكي عامد بؤية من ثَيمواية تةنها يةك تةعديلم هةيةد يةكةم
لنظام او من ينوب عنه وفق االحكام الواردة يف ا)مافة بدرَيت بة رةئيسي مونةزةمةكةد مونةزةمةكة دوايَي 

 .د زؤر سوثاس(الداخلي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر سوثاسد روون بوود ئَيستا طوَيتان لَي بوود ئةوةي ثَيي موناسيبة دةنطي ثَي بداتد ئةوةي ثَيي موناسيب 
نيية دةنطي ثَي نةداتد ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية بةو شَيوةيةي بة كوردي و عةرةبي خوَيندرايةوة دةسيت 

بةِرَي  ( 2)بةِرَي  لةطةَلدايةد زؤر سوثاسد كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ ( 41)اتةوة؟ بةرز بك
لةطةَلدا نييةد زؤر سوثاسد بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراد ئَيستا كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينني تا سبةي 

 .ي بةياني بةخواتان دةسثَيريند خودا حافي (11)سةعات 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)داهحممد دادر عب     ارسالن باي  امساعيل           .د         ست امحد عبداه                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9111\4\5رَيكةوتي  سَي شةممة

 اردنخولي سَييةمي هةَلبذ
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  (3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 5/4/9111 رَيكةوتي شةممةسَي 

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلةماني  6/4/1111رَيكةوتي  شةممةسَي  رؤذي ثَين نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  فرست أمحد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(3)

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)مـارة  ي نـاوخؤي ذ ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(3)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم شـَيوةية    دا 6/4/1111ي ثَين نيوةِرؤي رؤذي سَي شـةممة رَيكـةوتي   (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
  ِروو و طفتوطـؤ كردنـى ثَيشـنيارا ياسـاا كـارا ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان لـة         بةردةوام بوون لةسةر خسـتنة -1 

 .هةرَيمى كوردستان
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياساا طرنطيدان بة طةجنان لة هةرَيمى كوردستان-1
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياساا ثِرؤذة باووكةكان لة هةرَيمى كوردستان -3
 .تنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياساا سندودى ثاَلثشتى طةجنان لة هةرَيمى كوردستانخس-4
خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــى ثَيشــنيارا ياســاا ثشــتطريا دارايــى بــؤ حيــ ب و دــةوارة سياســيةكان لــة    -6

 .هةرَيمى كوردستان
 .مى كوردستانخستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثِرؤذة ياساا دةستةا نةزاهةا طشتى لة هةرَي-5
خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياسـاا دـةدةغى كردنـى ِرَيكخسـتنة حي بيـةكان لـةناو ِري ةكـانى        -1

 .ثَيشمةرطةو هَي ةكانى ئاسايشى طشتيدا

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ى هةَلبذاردند ساَلى يةكةمد خوىل طرَيـدانى  بةناوا طةىل كوردستاند دانيشتنةكةمان دةكةينةوةد خوىل سَييةم
 .6/4/1111ِرؤذا دانيشنت ( 3)دووةمد ذمارةا دانيشنت 

 :بةرنامةا كار
بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طفتوطؤ كردنـى ثَيشـنيارا ياسـاا كـارا ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان لـة        -1

 .هةرَيمى كوردستان
 .ساا طرنطيدان بة طةجنان لة هةرَيمى كوردستانخستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا يا-1
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياساا ثِرؤذة باووكةكان لة هةرَيمى كوردستان -3
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياساا سندودى ثاَلثشتى طةجنان لة هةرَيمى كوردستان-4
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ثشــتطريا دارايــى بــؤ حيــ ب و دــةوارة سياســيةكان لــة   خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــى ثَيشــنيارا ياســاا  -6
 .هةرَيمى كوردستان

 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثِرؤذة ياساا دةستةا نةزاهةا طشتى لة هةرَيمى كوردستان-5
خستنةِروو و طفتوطؤ كردنى ثَيشنيارا ياسـاا دـةدةغى كردنـى ِرَيكخسـتنة حي بيـةكان لـةناو ِري ةكـانى        -1

 .ى ئاسايشى طشتيداثَيشمةرطةو هَي ةكان
بةِرَي ان لة هةفتةا داهاتوود دوو دانيشتنى نائاسايى ئةجنام دةدةيند ِرؤذا يـةك شـةممة بـؤ هـاتنى ِرَيـ دار      

( كـريم سـن ارا  )د ِرؤذا ضوار شـةمين لـة هةفتـةا داهـاتوو ِرَيـ دار      (شَيخ جعفر)وةزيرا ثَيشمةرطة كاك 
رنامانةا كة لةم ثةرلةمانة بِريارتان لةسةرا دابوود بـؤ  وةزيرا ناوخؤد هةردوو دانيشتنةكة بة ثَيى ئةو بة

بةدواداضوون بة دةنطى هاووَاتيانى خؤثيشاندةر بؤ ئةو كارةيةد ئَيسـتاش داوا لـة ليذنـةا نـاوخؤد ياسـايىد      
كؤمةَلطاا مةدةنىد دةكةين كةرةمكةن بؤ شوَينةكانتاند ئَيستاش بـؤ خـاَلى يـةكى بةرنامـةا كـارد بـةردةوام       

ر خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــى ثَيشــنيارا ياســاا كــارا ِرَيكخــراوة ناحكوميــةكان لــة هــةرَيمى  بــوون لةســة
 .كوردستاند كةرةمكةن
 : بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 ال صل الثالث

 العضوية يف املنظمات
 : املادة السادسة

 .واالشروط االخرى يف النظام الداخليحتدد شروط العضوية و شروط العمر وحق التصويت والضشح 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة كوردين كةرةمكةن
 :بةِرَي  دانا سعيد سؤفى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 بةشي سَييةم

 ئةنداميةتي لة رَيكخراوةكاندا
 :ماددةي شةشةم

جـةكاني ديكـةش لـة    مةرجةكاني ئةنداميةتي و مةرجـةكاني تةمـةن و مـايف دةنطـدان و خـؤ ثـاآلوتن و مةر      
 .ثةيِرةوي ناوخؤدا دياري دةكرَين

 
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلةماند كَى ئةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةيـة دسـة بكـاتد ناوتـان ئةنووسـنيد يشـار جنـم        
دد ئَيسـتاش  الديند ئاسؤد بَيريظان سةرهةنطد شظان امحدد عبدالسالم بةرواراد دلَيـر مـةمحودد شـةومن حممـ    

 .ئةم بةِرَي انة ئةيانةوَيت دسة بكةند كةرةمكة كاك يشار
 :بةِرَي  يشار جنم الدين نورالدين

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لة ماددةا شةشةم لة كؤتايى بِرطةكةدا ثَيشنيار دةكةم ئةوة زياد بكرَيتد بة مةرجَي  ناكؤك نةبَيت لةطةَل 

ةَايةتييــةكاند ضــونكة دةرئــةجنام خؤيــاند ثــةيِرةوة ناوخؤيةكــة       ياســا طشــتييةكان و داب و نةريتــة كؤم  
دةنووسند كة بؤيان نةبَيت بة هةموو شتَي  و بـة هـةموو شـَيوازَي  شـتى داخـل بكـةند دةبـَى لةطـةَل ياسـا          

 .طشتيةكان و داب و نةريتة كؤمةَايةتيةكان ناكؤك نةبَيت
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ئاسؤ كةرةمكةسوثاس بؤ جةنابتد ِرَي دار 
 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
حتططدد شططروط العضططوية و شططروط العمططر وحططق التصططويت والضشططح والشططروط االخططرى يف النظططام  )نووســراوة 
دا بـاس لـة   ( شطروط العضطوية  )بةِراسـتى لَيـرةدا زيـادةد يـةعنى لـة     (شطروط العمطر  )د بـة بـِرواا مـن    (الداخلي

ــتد هــةروةها     مةرجــةك ــتد كــة ِرةنطــة لــةوان بــاس لــة تةمــةن بكرَي انى ئةنــدامَيتى لــةو ِرَيكخــراوةدا دةكرَي
ــةرةوةدا    ( والشطططروط االخطططرى) ــة سـ ــونكة لـ ـــتةوة؟د ضـ ــيرت دةطرَيـ ــةلَيرةدا ضـ ــتىد يـــةعنى ئـ ــية؟د بةِراسـ ضـ

ويســتة د شــروتةكانى تــر ضــني بةِراســتى؟د بؤيــة ئــةوة بــة بــِرواا مــن ثيَ  (العضططوية يف املنظمططات)نووســراوة
 .هةَلبطريَاد ثَيويست ناكات

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بَيريظان خان كةرةمكة 

 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لة ماددةا شةشةمدا نووسراوةد مةرجةكانى ئةندامَيتى و مةرجةكانى تةمـةند ثـَين هـةموو شـتَي  دةَلـَيم      
ساَليةد تةمةن ضـةندين مـةرجى نيـةد كـة بَلـَيني       18لة ياساد ئةوين سةرةوةا تةمةن يةك مةرجى هةيةد 

مةرجةكانى تةمةند بؤية حةز دةكةم ب امن لَيرةدا مةبةست ضية لة مةرجةكانى تةمةند دوايـن كـة ئَيمـة    
ساَلى  18دةَلَيني مةرجةكانى ئةندامَيتىد واتة مةرجى تةمةنى تَيدا هةيةد ماناا تَييدايةد دةبَيت سةرةوةا 

سـاَل بَيـتد    18بَيتد ضونكة يةكَي  لة بنـةماكاا مةرجـةكانى ئةنـدامَيتى ئةوةيـةد كـة تةمـةنى سـةرةوةا        
ضونكة شياوا ياسايشى تَيدايةد بؤيـة مـن دةَلـَيم مةرجـةكانى تةمـةند لَيـرة بسـِرَيتةوةد تـةنها مةرجـةكانى          

 .ئةندامَيتى تَيدابَيتد سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك شظان كةرةمكة ِرَي دار

 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هةر عنوانى فةسـلةكةد مـن ثـَيم باشـةد لـة عنـوانى فةسـلةكة مونـادي ةد بـةو تةفسـيلةا كـة لـة ماددةكـةدا              
ة ئي افـة بكرَيـتد ئـةو عنوانـ    ( واحلـق التوـويت والرتشـح   () العضطوية يف املنظمطات  )هاتووةد عنوانى فةسـلةكة 

جارَا ثَين هةموو شتَي د مةسةلةا شروتى عمرد هةديقةتةن جائي  نية لَيرةدا باس بكـرَينتد ئـةم مـاددة    
حتطدد شطروط العضطوية واحلطق التصطويت      )بةم شـَيوةية تةحديـد بكـرَينت كـة ئَيسـتا نووسـي كـاك فرسـةتد         

 (.والضشح يف النظام الداخل  لكل منظمة حبسب طبيعة عملها
 :لةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةر

 .سوثاسد ِرَي دار عبدالسالم بةروارا كةرةمكة
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
د يـةكَي  لـة مةرجـةكانى يـان داواكاريـةكانى      11من ئةطةر تةماشـاا ثِرؤذةكـة هـةمووا بكـةمد لـة مـاددةا       

تد وةباشى كردووة ئـةوةا ئـةم ِرةش   تةس يل كردنى رَيكخراوةكةد ني امى داخلى مونةزةمة ثَيشكةش بكرَي
نووسةا نووسيوةد زؤر تةداخلى نةكردووة لة تةفاسـلى نيـ ام داخلـىد كـو ئـازادا بَيــتة مونـةزةماتد بـةَام         

يةد واتة ئةمة ياسا دانةرد مةرجَيكى ئةساسـى دانـاوة   ( وتوضح شروط املنظمة)بكةيند  ثالثائةطةر تةماشاا 
لةو شروتانةا كة دةبَيت هةبَيتد شروتى ئةندامَيتيـةد بؤيـة ئةمـة هـاتووةد     لة ناو ثةيِرةوا ناوخؤد يةكَي  

بؤية من دةبينم ئةو ماددةية ئةسلةن زيادةد ضونكو هيض شتَيكى زيادا تَيدانيةد غةيرا ئةوةا كـة دةبَيـت   
وة لة مةودعى خؤا بَيتد بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةم ماددةية هةَلبطريَيتد ضونكو هةدةفةكة تـةحقيق بـو  

ئةوكاتـة ديمـةتى نامَينَيـتد مـاددةا     ( ال صطل الثالطث  العضطوية يف املنظمطات    )لة ماددةكـةا تـرد دووةمد ئـةم    
حةوتةمد داخلى مةبادئ عامةيةد لةثاش ماددةا خامسةند ئةو دةبَيتـة مـاددةا سادسـةند لـة زمنـى فةسـلى       

 .تد سوثاسمةبادئ عامةد تةسةور دةكةم بةم شَيوةية دانونةكة ِرَي  و ثَيكرت دةبَي
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتد ِرَي دار كاك دلَير كةرةمكة
 
 
 

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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لة ماددةا شةش هاتووة ئةَلَيتد مةرجةكانى ئةندامَيتىد مةرجةكانى تةمةن و مافى دةنطدان و خؤثـاَاوتن  
ةوا ناوخؤدا ديارا دةكرَيتد ئةمة خؤا لة خؤيدا مةرجةكانى ئةنـدامَيتى ود  و مةرجةكانى ترين لة ثةيِر

مافى ئةندامَيتى تَيكةَل كراوة لةم ماددةيةد لةبةر ئةوة بة دةناعةتى من يان لـة دواوة هـاتووة هـةَلبطريَيتد    
يـدا طشـتطريةد   ياخود ئةمةية ئةوة بكرَيت بة دوو بِرطةد ضونكة ئةمة تاوةكو ِرادةيةك مـافى ئةنـدامَيتى تيا  

 :من ثَيم باشة ضاك بكرَيت بة دوو ماددةد ياخود بة دوو بِرطة بةم شَيوةيةا خوارةوة
بريتــى يــة لــة تةمــةن و شــةهادةو ثيشــة و شــوَينى نيشــتةجَى بــوون و ئابوونــةد   : مةرجــةكانى ئةنــدامَيتى

ود بةثَيى بةرنامةو  وةبةشدارا كؤبوونةوةكاند هةروةها مةرجةكانى ترين كةلة ثةيِرةوا ناوخؤدا هاتوون
 .بةرنامةا ِرَيكخراوةكةد بة مةرجَي  لة ثسثؤرا ئامانج و ئةركى ِرَيكخراوةكة دةرنةضَيت

مافى ئةندامان بريتى ية لة مافى دةنطدان و خؤ كانديد كردن و بةشدارا كردن لة طفتوطـؤ  : بِرطةا دووةم
 .هتدد سوثاس...و ثَيشنياز كردندا 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابت رةئيت لةطةَل ئةوةش بوو كة ا باَيتد يةعنى ثشتطريا لةوةش دةكةا؟
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةا لةو فةسلة هاتووةد ثَيمباشة يان اباَيتد يان ئةطةر بكرَيتد بيكةينة دوو بةشد مةرجى ئةنـدامَيتى  
 .و مافى ئةندامَيتى تَيكةَل كراوة

 :َي  سةرؤكى ثةرلةمانبةِر
 .شةومن خان كةرةمكة

 :بةِرَي  شةومن حممد غريب
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو بِرطةية هةروةك برادةرةكامن لة ثَيشرتين باسيان كردد منين هةمان ِرةئيم هةيةد تةسةوِرا مـن وايـة   
كـةَل بكرَيـتد ضـونكة هـةمان ئـةو      ئةو ماددة زيادة لَيـرةدا بَيـتد وة ثَيويسـتة لةطـةَل بِرطـةكانى داهـاتوو تيَ      

 .خاَانةا لَيرةدا هةيةد لة بِرطةكانى داهاتووش تكرار بكرَيتةوةد بةتايبةتى لةني امى داخليةكةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتد ليذنةا ياسايىد مافى مرؤظ كةرةمكةن
 
 
 

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .انبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةم
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) د ئَيمـة ثَيمـان وايـة وةكـو ليذنـةا ياسـايىد بكرَيتـة        (العضطوية يف املنظمطات  ) خؤا لة ئةساس فةسلى سـَىد  
ِراسـت تـر دةبَيـتد بـةَام     ( العضوية يف املنظمطة ) د ضونكة لة ياسا شت بة جةمع نايةتد (العضوية يف املنظمة

تةركى دةكةين بؤ ليذنةا كاروبارا ِرَيكخراوة مةسةلةا هةَلطرتنى ئةم ماددةيةد يان هةَلنةطرتنىد ثَيمواية 
مةدةنيةكاند با ئةوان خؤيان ئةطةر ثَييان باش بـوود لـة ني امـة داخليةكةيـةوة شـةرتى عمـر و تةسـويت و        
ئينتيخاباتيان و ع ويةت و ئةمانة لةوَا باس بكةند من ئةمة بؤ ئةوان تةركى دةكةمد بةَام عمومـةن ئـةو   

وةد بـاس لـة شـروتى عمـر و تةسـويت دةكـاتد ناحيـةا ياسـاييةكةا مـن ثَيموايـة           ماددةيةا كة لَيرةدا هـاتو 
سـاَل   18شةرتى عمر شـةرتَيكى طرنطـة لـة مونـةزةماتد ضـونكة بـةطوَيرةا ياسـاا عريادـى ئةطـةر يـةكَي            

نةبَيتد هةدى ئةدائى و واجب و ئةمانةا نابَيتد ئةبَى وةسى و وةىل بةسةرةوة جَيبةجَى بكرَيتد ئةطةر لـة  
ساَل بَيتد وة شروتى ئوخراد كة هةندَي  لة بةع َا برادةران باسيان كردد شورتى ئـوخرا يـةعنى    18ار خو

ضى؟د شورتى ئوخرا لَيرةدا بةو نةه ة هاتووةد كةنووسراوة مشوىل ئةوة دةكـات كـة بـاس لـة شـةهادة بَيـتد       
مـن بـة نيسـبةتى مانـةوة يـان      ئيختيساس بَيتد كةفائةبَيتد كة موئةهةل بَيت بـؤ ئـةو شـتانةد بـةَام ئـةوة      

نةمانةوة وةكو ليذنةا ياسايىد تةركى دةكةم بـؤ ليذنـةا موختـةس خؤيـاند بـ انني رةئيـان ضـؤن دةبَيـتد         
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :ني امى كاك ساار كةرةمكة

 :بةِرَي  ساار حممود مراد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــةوةا كــة موتةعةليقــة   ــؤ      لــة ِراســتيدا ئ ــرة لَيبطــةِرَيني ب ــاوخؤد مــن ِرام وايــة كــة ئةمــة لَي بــة ثــةيِرةوا ن
ِرَيكخراوةكان خؤياند لة تةفاسيلى ئةو وةزعة كة ثةيوةستة بة ئةرك و مافى كـارا ِرَيكخراوةيـىد بـَى بـةش     

 .كردن لة ئةندامَيتى دَيتة ثَيشةوة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةند دانيشةد ليذنة بةردةوام بنتوخوا كاك ساار ئةوة ني امى بوود رةجا
 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بةوةا كة كاك يةشار باسى كردد مةسةلةا داب و نةريت ئةوةشـى بـؤ ئي افـة بكرَيـتد بـة بـِرواا       

ةعنى ناكرَيت ئَيمـة  ئَيمة ئةوة ثَيويست ناكاتد لةبةر ئةوةا هةر شتَي  بابَلَيني تايبةمتةندا خؤا هةيةد ي
لَيرةوة سنوورداريان بكةيند ئةوانة شروتيشيان لةسةر هةيةد كاتَي  كة ثـةيِرةوا ناوخؤيـان ديـارا دةكـاتد     
خاَلَيكى تَيداية دةَلَيتد نابَى لةطةَل دةستوورد لةطةَل ثةداننامة كؤمةَايةتيةكاند لةطةَل مـافى مـرؤظ و ئـةو    

ثَيشـرت جَيطـاا كراوةتـةوةد سـةبارةت بـةوةا كـة ئايـا ئـةو ماددةيـة          شتانة ناكؤك بَيتد ئةدا ئـةوة بـةخؤا   
 3اباَيتد ياخود مبَينَيتةوةد ياخود بـابَلَيني ئي افـة بكرَيـتد وةكـو ئـةوةا لـة مـاددةا شةشـةم لـة بِرطـةا           
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هاتووةد ئةوةا كاك عبدالسالم وكاك دلَيرو هةنـدَي  لـة هاوكـارانى تـر باسـيان كـردد بـة بـاوةِرا مـن ئةمـة           
دا بـة   5ا مـاددةا   3ةيةكمان لةسةرا نيةد يةعنى دةكرَيت لةوَا هةَلبطريَيتد بةَام دةبَيت لة بِرطةا كَيش

 .باشرت ئيشارةتى ثَى بكرَيتد ئَيمة هيض اردان نيةد ِراشد ِراا ئةندامانى ثةرلةمانة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر كةرةمكة

 (:نورةدينى)بةِرَي  عمر محدامني 
 .َي  سةرؤكى ثةرلةمانبةِر

ئةوةا كة هيرت مةسةلةند مةرجى ترد لةوانةية ئاماذةا ثَى نةدرابَيت لَيرةد لةوانةية يةكَي  لة مةرجةكان 
ئةوةية مةحكوم نةدرابَيت بة تاوانى موخل بالشرفد بةَام لَيرةدا باس ناكرَيتد بةَام لةوانةية لة ثةيِرةوا 

ية كة دةَلَيت هيرتد كةواتة مةرجى تر هةية كة لَيـرةدا بـاس نـةكراوةد    ناوخؤدا باس بكرَيتد واتا مةجال هة
سةبارةت بة مةرجى تةمةند ئايا بةشَيوةا تاك بَيت يـا بةشـَيوةا كـؤ مةرجـةكانى تةمـةن؟د بـةِرةئى ئَيمـة        
بةو شَيوةية دروستة كـة لـة ماددةكـةدا هـاتووة مةرجـةكانى تةمـةند لةوانةيـة دام و دةزطايـةكى نـاحكومى          

ببَيتد تايبةت مةسةلةن بة ثـرياند تايبـةت بـة طـةجناند كةواتـة لةوَيـدا مـةرجى مةسـةلةن تةمـةن           دروست
هةيةد لةوةندة زياتر نةبَيتد لةوةندةش كةمرت نةبَيتد لةوانةية هةريةك مـةرج نـةبَيتد ضـةند مـةرجَيكى     

 .تةمةن بَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .هةيةد كةرةمكة ِرَي دار كاك فرسةت موداخةلةا
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَي  فرست امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بة ِرةئى من مانى ئةو ماددةية باشرتة لة نةمانىد ضونكو مانةكةا هـيض زةرةرَيكـى تَيدانيـةد بـةس نـةمانى      

ند وة تةرشـيحد ئيحتيمـال   ئيحتيمااتى زةرةرا تَيدايةد سَى شتى سةرةكى تَيدايةد شةرتى عمرد مافى دةنطدا
هةية ئةطةر ئيلتي امى تَيدانةبَيت بؤ مونةزةمةد لة نةزانني يان لـة سـةبةبَيكى تـر ئيخفـاىل ئـةو حالةتانـة       
بكةند ئَى باشة ئيخفاىل بكةتند ئةوة خةلةلةك دةخاتـة ئيشـى مونةزةمـةد لةبـةر ئـةوة مـن بـةخؤم لةطـةَل         

 .ر سوثاسئةوةمة ئةو ماددةية وةكو خؤا مبَينَيتةوةد زؤ
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــوردن      ــةندة داواا لَيب ــة دةنطدانــةوةد هةرض ــة خبوَيننــةوةد ئةنةين ــياغةا ماددةك ــتا ئــاخري س بــةِرَي ان ئَيس
دةكــةيند ســَى بــةِرَي  داوايــان كــرد اباــَيتد ئةطــةر ســةحبى داخوازيةكــةيان ناكــةن ئةنةينــة دةنطدانــةوةد 

لةمان داوايان كرد كـة ئـةو ماددةيـة هـةَلبطريَيتد ئةنةينـة دةنطدانـةوةد       بةِرَي ان ئَيستا ضةند ئةندامى ثةر
بـةِرَي  لةطـةَل ئةوةيـة     4كـَى لةطـةَل ئةوةيـة كـة ئـةو ماددةيـة هـةَلبطريَيتد تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟د            
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دةنـط  هةَلبطريَيتد سوثاسد كَى لةطةَل ئةوةية مبَيتةوةد تكاية دةستى بـةرز بكاتـةوة؟د سـوثاسدبة زؤرينـةا     
 .مايةوةد ئَيستا سياغةكةا خبوَيننةوة بؤ ئةوةا خبرَيتة دةنطداند بة كورداد عةرةبى

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 ال صل الثالث
 العضوية يف املنظمات

 : املادة السادسة
 م الداخليحتدد شروط العضوية و العمر وحق التصويت والضشح واالشروط االخرى يف النظا

 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 بةشي سَييةم

 ئةنداميةتي لة رَيكخراوةكاندا
 :ماددةي شةشةم

مةرجــةكاني ئةنداميــةتي و تةمــةن و مــايف دةنطــدان و خــؤ ثــاآلوتن و مةرجــةكاني ديكــةش لــة ثــةيِرةوي     
 .ناوخؤدا دياري دةكرَين

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ِرَيـ دار لةطةَلدايـةد كـَى لةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتى        58ةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟د سـوثاسد  كَى ل

بــةِرَي  لةطةَلدانيــةد ســوثاسد بةزؤرينــةا دةنــط ثةســةند كــراد تكايــة بــؤ ماددةكــةا تــر  4بــةرز بكاتــةوة؟د 
 .كةرةمكة

 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :حةوتةمماددةي 
دةبَي خؤ بةدوور بطريَيت لة بةشداري كردني ئةنـدامان و كارمةنـدان لـة دةركردنـي ئـةو بِريارانـةي دةبنـة        

 .مايةي ناكؤكي لة نَيوان بةرذةوةنديي كةسي يان وةزيفيي ئةوان يان بةرذةوةنديي رَيكخراوةكة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة السابعة

جيب جتنب مشاركة االعضطاء والعطاملني  يف اصطدار قطرارات مطن شطأنها ان تطؤدى اىل التعطار  بطني مصطاحلهم            
 .الشخصية او الوظي ية او مصلحة املنظمة
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
فاضطل   كَى ئَيستا ئةيـةوَيت لةسـةر ئـةو ماددةيـة دسـة بكـاتد نـاوا دةنووسـنيد طةشـة داراد نـاوت بَلـَي كـاك            

د شـظان امحـدد ئاسـؤ كـريمد بَيريظـان سـةرهةنطد تـارا        ططاهر ارةتىد ساار حممودد سةردار رشـيدد مجـال   بةش
ئةسعةداد خورشيد امحدد امحد وةرتىد هاذة سلَيماند ئةظني عمرد سؤزان شةهابد سوثاسد كةسى تر مـاوةد  

 .طةشة خان كةرةمكة
 :بةِرَي  طةشة دارا جالل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
باشة ئةم ماددةية مبَينَيتد بةَام لةكاتَيكدا ئةطةر كةسَي  بة ثَياةوانةا ئةم ياسايةوة كـارا كـردد    من ثَيم

يـاخود بَلـَيني لـة بةرذةوةنـدا خـؤا بِرياريـداد ئي رائـاتى تيـا نيـةد ئةطـةر ئي رائـاتى تيـا نـةبَيت غايةكــة              
ماددةيـةكى جيـاوازد كـة بـة ثَيـى ياسـا        تةحقيق نابَيتد لةبةر ئةوة ثَيم باشة بِرطةيةكى بؤ زياد بكرَيتد بة

ــدا بكرَيــت ئــةو كةســةد كــة ثَياــةوانةا ئــةوة كــار دةكــاتد     بــةركارةكان و ثــةيِرةوا نــاوخؤ مامةَلــةا لةطةَل
 .ثَياةوانةا ئةم ياساية كاردةكاتد لةبةرذةوةندا خؤا بِريار دةربكاتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةشارةتى كةرةمكةفاضل  بنَيراد كاك ئةطةر ثَيشنيارةكةت بنووسى بؤيان

 (:بةشارةتى)حممد دادر  فاضلبةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دا وا هاتووة كة دةَلَيتد دةبَى ئةو ئةندامة خؤا بةدوور بطرَيت لة بةشدارا كردنى ئةنـدامان   1لة ماددةا 
وان بةرذةوةندا كةسى ياند بـة هةديقـةت   وكارمةنداند لة دةركردنى ئةو بِريارانةا كة دةبنة ناكؤكى لة نَي

بِرياردانةكان دةبَيت بةمةبةستى بةرذةوةندا طشتىد يان بةرذةوةندا ثاراسنت بَيت كة ِرَيكخراوةكة تيايـداد  
واتة نابَيت بِريارةكانى ِرَيكخراو لةسةر بنـةماا كـةس و مي اجـى تايبـةتى بَيـتد بـؤ ئـةوةا لةكارنامةكـةا         

 .ر سوثاسخؤا دوور نةكةوَيتةوةد زؤ
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرَي دار ساار حممود كةرةمكة
 :بةِرَي  ساار حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لــة ِراســتيدا مــن تةســةوِرم وايــة كــة ئــةم ماددةيــة زيادةيــةد ئةطــةر بَيــت و شــتَي  تةفســيل تــر لــة مــاددةا  

كرَيـتد ضـونكة لـة مـاددةا هةشـتةمدا كـة دةوتـرَا        هةشتةمداد لـة بِرطـةا ئامـانج و مافـدا دةوَلةمةنـدتر ب     
ِرَيكخراوةكة هةوَل دةدات بؤ بـةجَي طةيانـدنى ئاماجنـةكانىد بـةو جـؤرةا لةطـةَل بنـةماكانى ددوكراسـى و         
مافى مرؤظ بطوجنَيتد كة وتت بنةماكانى ددوكراسىد ِراستةوخؤ يةكسانة بةوةا كة خؤا بـة دوور بطرَيـت   

ا  14ا بة بةرذةوةندا كةسى يـان وةزيفيـةوة هةيـةد دواجـارين لـة مـاددةا       لةو مةسةانةا كة ثةيوةند
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ياساكةدا دةَلَيتد كار بة هيض بِريارَي  يان كارَي  ناكرَيت كة دذ بَيت بـة حوكمـةكانى ئـةم ياسـايةد ثَيموايـة      
بـؤ ثوختـة   ئةمة جؤرَيكة لةوةا كـة وا ئَيمـة هـةوَل دةدةيـند لـةوةا كـة ِراكَيشـانَيكى تَيـدا دةبيـننيد بؤيـة           

 .ئةوة دةوَلةمةندتر بكرَيتد زؤر سوثاس 8كردنةوةا مةبةستةكةد ئةكرَيت لة ماددةا 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسد سةردار رشيد كةرةمكة
 :بةِرَي  سةردار رشيد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لـة ِراا بةشـدارا ئةنـدامان؟د ئايـا     خؤ بةدوور بطريَيت لة بةشدارا ِراا ئةنداماند كَى خؤا بةدوور بطرَيـت  

ِرَيكخراوةكة يان سةركردايةتى ئةو ِرَيكخراوة؟د ئةطةر وايةد ئـةا ئـازادا ِرا دةربِرينـى ئةنـدامان ئةكةوَيتـة      
كوَيوة؟د من ثَيمواية ئةم ماددةية زيادةد هةدة ثةيِرةوا ناوخؤ تةحديدا ئةركةكان و ئةركةكانى ئةنـدامان  

 .ن بكاتد زؤر سوثاسود ِراا سةربةخؤا ئةنداما
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شظان امحد كةرةمكة
 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من ئةو ماددة بة زةرورا دةزامن كة هةبَيتد بة عةكسى رةفيقةكانى خؤمد بةس مـن ثـَيم باشـة و ثَيشـنيار     

يتجنطب  تَيكةَليةا كة لَيرة دروسـت كـراوةد هةنـدَي  غمـوزةد     دةكةم بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةد يةعنى ئةو 
أنها ان تطؤدى اىل  االعضاء العاملون يف املنظمات غري حكومية املشاركة يف اصداقها تتعلق مبصلحة املنظمة من ش

 .ثَيشنيارةكةم نووسيوة ئةطةر استفادةا ىَل بكرَيتصاحلهم الشخصية والوطنية، التعار  بني م
 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكى

 .ِرَي دار ئاسؤ كريم كةرةمكة
 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
( أ)من ثَيشنياز دةكةم بِرطةيةكى ترد بؤ ئةو ماددةية ئي افة بكرَيتد بةو مانايةا ئةوةا هةيةد بكرَيـت بـة   

ن ســتافى بةِرَيوةبــةرا ِرَيكخــراو د بــةو شــَيوةية بَيــتد ئــةوي(ب)و ئــةوةا مــن ثَيشــنياز دةكــةم بكرَيــت بــة 
فةرمانبةرا حكومةت نةبند ئةمةش لةبةر يةك هؤد هـةروةكو ئـةوةا دوَينـَى طوَيمـان لَيـى بـوود زيـاتر لـة         

ِرَيكخراوا ناحكومى هةيةد ِرةنطـة ئـيرتين دامبـةزرَيتد ئةوانـةا سـتافى بةِرَيوةبـةرن لـة سـتافةكة          1311
نةبند بؤ ئةوةا هاوكار بَيـت بـؤ كةمكردنـةوةا بـَى كـارا لـة       ئين دةكةند ثَيويستة فةرمانبةرا حكومةت 

 .كوردستانداد سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بَيرظان خان كةرةمكة

 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

نةا كة لة ِرَيكخراوةكة منين ثشتطريا ئةو ثَيشنيارةا كاك ئاسؤ دةكةمد بةَام بة شَيوةيةكى ترد ئةو ستافا
ئين دةكةند ئةطةر فةرمانبةر نةبن لة حكومةتد واتة هةىل كار زياتر دةبـَى بـؤ ئةوانـةا بـَى كـارند بـةَام       
ئةطةر هاتو ئةوانةش دوا ِرؤذيان دابني بكرَيتد ياساا خانةنشينى بيان طرَيتةوةد نةوةك لةوَا فةرمانبـةرن  

 .ة ئةوةش ثَيويستة بكرَيتد زؤر سوثاسو دواين لةدوا ِرؤذ خانةنشني نةبند بؤي
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو
 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةِراســتى فةســَلى ضــوارةمد مــاددةا هةشــتةمد كــة طــرنطرتين فةدــةرة دادةنــدرَيت لــةناو دانونةكــةد ضــونكة   

ينةا مونةزةمةا غريا حكومى بؤضى دادةنـدرَيت؟د كـة خـؤا ئـةو     هةدةفى ثيشان دةداتد هةدةفى ِراستةد
ثردةيــة لــةنَيوان حكومــةت و لــة نَيــوان كؤمــةَلطاد ثيشــاندانى ئــةو كــارة ِرَيــ  و ثَيكانةيــة كــة بــؤ هاوكــارا   
حكومةت دادةندرَيتد ئةو كارانةا كة ئةوان ناتوانند دةتوانَيت ئةو تةحقيقى بكـات لـة نـاو مونةزةمةكـةا     

دا دةكاتد لةبةر ئةوة من هةر شتَي  زياد دةكةم بؤ تةعريفةكة يان بـؤ هةدةفةكـةا كـةهاتووةد    كة كارا تَي
علمًا بطان   ،واالت اقيات الدولية اخلاصة حبقوق االنسان و أن تكون واضحة وعلنية)لة كؤتايى ئةوةا كة دةَلَيت

تزايطد دورهطا   الدول وشلل اجهزتهطا و  ة عجزاملنظمات هي امللجأ الوحيد يف تن يذ املشاريع االنسانية ويف مواجه
 .سوثاس، (عل  املستوى االقليم  والدوىل

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك مجال كةرةمكة

 :ابراهيم طاهر بةِرَي  مجال
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

) َلـَين  ئةطةر بَيني سةيرا ئةو ماددةية بكةيند تةنها موشـارةكة لـة دؤناغَيـ  دةدةغـة كـراوةد كـة ثَييـان دة       
تةدريبــةن ئــاخري مةرحةلةيــةد بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةمد دووبــارة    ( اصــدار القــرارات)د (اصــدار القــرارات

دابِرَيذرَيتــةوةد وةلَيــرة موشــارةكةو ئيشــترياكةد موشــارةكة شــتَيكة عاديــةد تةوعيــة دةتوانَيــت خــؤاد بــةَام  
ةَام بةشـدارا كـردن و موشـارةكة شـتَيكى     ئيشترياك فعلى فاعلَيكة من ناهَيَلم جـةنابت ئيشـترياك بكـةاد بـ    
ب اشطضاك اعضطاء او العطاملني يف    جيب جتنط )ترةد بؤية من ثَيشنيار دةكةمد ئةم ماددة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيت

ضونكة عةمةليةا دةرارد سيناعةيةد ثرؤسسَيكة لة مةمجوعـةا بةحسـةد   ، (صناعة واختاذ واصدار القرارات
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ــارةد  ــةد اختي ار القططرارات التطط  تططؤدى مططن شططان اىل التعططار  بططني مصططاحليه الشخصططية او     واصططد) موفازةلةي
 .د سوثاس(الوظي ية او مصلحة املنظمة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةشدارا و موشارةكةد هةر بةشداريةد خورشيد امحد كةرةمكة

 :بةِرَي  خورشيد امحد سليم
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

نم ب ِراستى ذ ناحيا زمانيظة  عةرةبىد نةيا عةمةليـةد ئـةم فةدـةرة خبـؤ نـةيا      ئةطةر ئةم ظَى فةدةرَا خبوي
عطاملني  يف اصطدار قطرارات مطن شطأنها ان تطؤدى اىل التعطار  بطني         العضطاء و الجيب جتنب مشاركة ا)عةمةليةد 

ئـةوة ذ ناحيـا زمانيظـةد ئةظـة خبـؤ يـا درسـت نينـةد         ( مصطاحلهم الشخصطية او الوظي يطة او مصطلحة املنظمطة     
جيطب جتنطب   )ثَيشنيار ئةوة ئةم كو تشتةكى ِروون و ئاشكرا ئةم ل ظَيرةد ب رةئيامن دبـى ظـَى ِرةنطـى بيـتد     

عاملني  يف املنظمة من تسخري املنظمة توجيههطا بشطكل خيطدم مصطاحلهم مطن الشخصطية او       العضاء والمشاركة ا
جيطب جتنطب مشطاركة    )امينَيـتد  ظَيـرة يـةعنى تشـتةكة دَا ديـار بيـتد ضـونكو ت ئيشـكال تَيـدا ن        ، (الوظي ية

د (عاملني  يف املنظمة من تسخري املنظمة و توجيهها بشكل خيدم مصطاحلهم الشخصطية او الوظي يطة   العضاء والا
 .كورتةو ديارةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد وةرتى كةرةمكة.د
 (:وةرتى)امحد ابراهيم على.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
تَيبينيم هةية لةسةر داِرشتنى ماددةكةد منين واا بة باش دةزامن كـة بـةو شـَيوةية دابِرَيذرَيتـةوةد     منين 

عضاء والعاملني  يف املنظمة يف املشاركة يف اصدار قرارات مطن شطانها ان تطؤدى اىل    الجيب جتنب ا)عةرةبيةكةا 
ثَيويسـتة نـةوةك خـؤ    )ورديةكـةا  بـة ك ، (التعار  بني مصاحلهم الشخصية او الوظي ية او مصطلحة املنظمطة  

ثَيويســتة ئةنــدامان و كارمةنــدانى )د (ثَيويســتة)لــة كورديةكــةدا دةبَيتــة ( جيــب)د يــةعنى (بــةدوور بطريَيــت
ِرَيكخراوةكة خؤيان بة دوور بطرن لة بةشدارا كردن لة دةركردنى ئةو بِريارانةا دةبنة مايةا نـاكؤكى لـة   

لـة  ( مشـاركة )د واتـة لَيـرةدا   (وان يـان بةرذةوةنـدا ِرَيكخراوةكـة   نَيـوان بةرذةوةنـدا كةسـى يـان وةزيفـى ئـة      
لـة كورديةكـةداد نـةوةك خـؤ     ( ثَيويسـتة )دةبَيتـة  ( جيـب )د وة(بة شـدارا كـردن  )كورديةكةشدا زياد دةكرَيت 

بةدوور بطريَيتد ثَيويستة ئةندامان و كارمةندانى ِرَيكخراوةكة خؤيان بة دوور بطرن لة بةشدارا كـردن لـة   
ا بـؤ زيـاد بكرَيـتد    ( جيب جتنب االعضاء والعاملني  يف املنظمطة )نى بِريارةكاند يةعنى عةرةبيةكةا دةركرد

 .د زؤر سوثاس(اخل....... يف املشاركة يف اصدار قرارات)
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .هاذة سلَيمان كةرةمكة
 :مصى  بةِرَي  هاذة سلَيمان 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةر سياغةكة تَيبينيم هةيةد بةِراستى سـياغةا ئـةو ماددةيـة زؤر رةكيكـةود دـوةتى دـانونى       منين هةر لة

ئةنـدامان و كارمةنـدانى ِرَيكخـراو    )تَيدانيةد بؤية مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة بـةو شـَيوةية سـياغة بكرَيتـةوةد         
ةرذةوةنـدا كةسـى يـان    نابَيت بةشدارا بكةن لة دةركردنى ئةو بِريارانةا دةبنة مايةا ناكؤكى لـة نَيـوان ب  

 .د سوثاس(وةزيفى ئةوان يان بةرذةوةندا ِرَيكخراوةكة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظني عمر كةرةمكة
 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لةســةرةتادا باســى ئــةوة دةكــةم كــة ئــةم ماددةيــة بــة وجــوبى هــاتووةد يــةعنى ئيل اميــةتى تيايــةد ضــونكة   

د كةواتــة ئــةبَيت وابَيــتد بــةَام خــؤا لــة ئةســاس هــةموو ِرَيكخراوَيــ  كــة  (جيــب)ةتاوة هــةر ئــةَلَيت لةســةر
دادةمةزرَيتد لةسةر ئةساسى ئةوةية كـة لـة بةرذةوةنـدا طشـتى دابَيـتد يـاخود لـة بةرذةوةنـدا زؤرينـةا          

ةكـةيند ئـةوان يـان ئـةو     ئةندامةكاند يان ئةو توَيذةا ئةو كارا لةسةر ئةكاتد بؤية كة كاتَي  باسى ئـةوة د 
لةطـةَل   تناقضطه ئةع ائانةد ياخود ئةو كةسانةا كة دةرارات دةردةكةند بةشدراا نةكةند ئةوة لَيرةدا خؤا 

مةبادئى ئةساسى خؤياند بؤيـة بـة رةئـى مـن ئةطـةر بَيتـو باسـى ئـةوة بكرَيـت ئةع ائـةكان ود عاملينـةكان            
بـة هةموويـةوةد هـيض دـةرارَي  وةرنـةطرَيت كـة لـة         بةشدارا نةكةن لـة دةراراتـةكاند بـةَلكو مونةزةمةكـة    

بةرذةوةنــدا طشــتى دانيــة لةطــةَل ئةهدافــةكانى ئــةودا ِرَيــ  ناكــةوَيتد بؤيــة بــة ِرةئــى مــن ئــةبَيت لةســةر  
ئةساسى بةشدارا نةكردنى ِرَيكخراوةكة بةطشـتىد يـاخود مونةزةمةكـة بَيـتد نـةوةك تـةنها ئةندامـةكان و        

ى كردووةد كة كار دةكات يـاخود بـوو بـة ئةنـدام لـةو ِرَيكخـراوة بـؤ ئةوةيـة         عاملنيد ئةسلةن كة خؤا تةوع
كــةوا بةرذةوةنــدا خــؤا بــةاوة بنَيــت ود بةرذةوةنــدا طشــتى بــةرثا بكــاتد بؤيــة مــن ئــةوة ئــةبينم ئــةوة  

تيايةد لة مةبدةئى ئةساسى و لة هـةدةف و ئامـاجنى ِرَيكخراوةكـة لةطـةَل ئـةوةا كـةوا ئـةوان بـؤا          تناقض 
 .نة كارا لةسةر بكةند زؤر سوثاسهاتوو

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سؤزان شةهاب كةرةمكة

 :بةِرَي  سؤزان شةهاب نورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مةبةست لة بوونى ئةم ماددةيةد ئةوةية كة ئةو كةسانةا كةلةناو ثرؤسةا دروست كردنى بِريار لةناو ئةو 
ة مةسـلةحةتى شةخسـى خؤيـان تَيكـةَاو بكـةند وة دذا مةسـلةحةتى       مونةزةمةيةند بِريارَي  نةدةن كـة لـ  
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مونةزةمةكة كاربكةند ياخود بة ثَياةوانةوة بَيتد كةواتة َلَيـرة نيةتةكـة ئةوةيـةد بؤيـة لـة ِرَيكخسـتنةوةا       
ئةم ماددةيةد يةكةمد من ثشتطريا ئةو تةرحة دةكةم كة كاك خورشيد دااد بؤ ئةوةا كة بتوانني ئَيمةد من 

ئَيســتا دةجــار خوَيندوومةتــةوة بــؤ ئــةوةا تَيبطــةم ضــية مةســةلةد ضــؤنية؟د مةبدةئةكــة ضــؤن           خــؤم 
وةردةطريَيــت؟د ضــونكة ثَياةوانةكةشــى دةتوانــدرَيت دابندرَيتــةوةد بؤيــة مــن ثــَيم باشــة يــان ئــةوةا كــاك    

ت تَييدابَيت ئةل  و امةكة تةوكيدة دةبَي( جيب جتنب االعضاء والعاملني)خورشيد دابندرَيتد ياخود بوترَا
بويتد  (يف املنظمة يف اصدار قرارات تؤدى اىل سوء االست ادة من مناصبهم ولصاحلهم وضد املصلحة املنظمة)

 .هةر ئةوةندةد بة ِرستةيةكى بةسيت بتوانني تَييان طةيةنني كةنابَيت ئةو كارة بكةند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .يةد كةرةمكةبةِرَي  كاك فرسةت مداخةلةا هة
 :بةِرَي  فرست امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرةئى من مةدسةدةكة ديارةد دةسدا موشةرةع لَيرة زؤر ديارةد شتَيكى زؤر مةنتقيةد كاك شـَيروان ئَيسـتا   

د تةنبيهى منى كردد كو لة مةجاىل دةوانينى تر بة نيسبةا موةزةفني تةدريبةند نةسَيكى موشابهيان هةيـة 
بةس ضونكو ئةندامى مونةزةمةد شةرت نية بة سيفةتى وةزيفـى ببَيتـة ئةنـدامى مونةزةمـةد لةبـةر ئـةوة       
ئةطةر بَيني نةفسى مةبدةئةكة دةوانينى تر نةدلى ئَيرة بكةيند شتَيكى باشةو خراث نيـةد بـةس رةئيـةكم    

ةن ئيشـةكة بـووةو ئةندامةكـة    تةدريبـ ( جيب جتنـب )د لة باتى (اجيوز املشاركة)هةيةد سياغةكة واا لَي بَيت
هَيشـتينة لةسـةر تةدـديرا ئـةو دوور نيـة بــة نـةزةرا ئيعتيبـار مةسـلةحةتى طشـتى وةرنـةطرَيت ود بَيــت           
حازربَيت و ئينكارا بكاتد كو مةسلةحةتةكى هةيةد موعارز بَيت لةطةَل مةسلةحةتى طشتىد ئةطةر بَيـت و  

هتـدد مةفهومةكـة وازح تـر بَيـت و     ( عضطاء والعطاملني  الجيطوز مشطاركة اال  )ناحيةا سياغة بة عةرةبى بكةينة
 .ِروون تر بَيتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسد ليذنةا هاوبةش كةرةمكةن

 : دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي سةرؤكى ثةرلةمان

ةو ماددةيـة بكةينـةوةو   دواا وةرطرتنى بريو ِراا ئةندامة بةِرَي ةكاند ئَيمة ئيتيفادمان كـرد كـة سـياغةا ئـ    
ــة          ــةرموون ئَيم ــةمر بف ــةر ئ ــتد ئةط ــةرجنةكان بَي ــريو ِراو س ــةموو ب ــاا ه ــة جَيط ــةد ك ــة دوو بِرط ــةين ب بيك

 .سياغةيةكمان ئامادة كردووة
 

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان



 88 

وو لَيرة نةسـى ماددةكـة وةكـو خـؤا     نةتي ةا موداخةلةا ئةو ئةندامة بةِرَي انةا كردياند ئَيمة ثَيمان واب
ديارة هةموويان موتةفيقن لةسـةراد ئـةو ئيتيفادـةش ئَيمـة ثَيمـان وايـة ئـةو ماددةيـة ئةساسـةن مبَينَيـتد           
بةَام ئةطةر طؤِرانكاريةكى تيا بكةيند بة سياغةيةكى ترد ياسايةكة بةهَي  تر دةكاتد هةدةفى مانةوةا ئةو 

ــرةد بةِراســتى زيــاتر ن  وانــدنى شــةفافيةتة لــة ئــين و كــارا ئــةو مونةزةماتانــةد ئَيمــة هــةموو    ماددةيــة لَي
هةوَلَيكمان ئةوةيـة ئـةمِرؤد ياسـايةك دةربكـةين زيـاتر شـةفافيةتى تيـا بَيـتد دوور بـَى لةطةنـدةَلى و كـارا            

) بكرَيتـة ( جيب جتنـب )خراثى و بَى ياسايىد بةَام جةنابى كاك فرسةت مودتةرةحَيكى تةدديم كردد وتى با
جيـب  )ئَيمة وةكو ليذنةا ياسايى و ليذنةا هاوبـةش هةرسـَى ليذنـةكاند موتـةفقني لةسـةر ئـةوةا       ( وزاجي

دةتعية و سياغةيةكى ياساييةد كة بة دةتعـةن موشـارةكةا ياسـا    ( اجيوز)مةتاتيةتَيكى تيايةد بةَام ( جتنب
سى لةوة كرد كة وا كةليمـةا  ناكرَيتد لة صناعةا دةرارات و اصدار بؤ مةسلةحةتى خؤاد برادةرَيكى تر با

صـناعة واصـدار القـرارات مـن     )ا بؤ دةربكرَيتد ئَيمةش موتةفقني لةسـةر ئـةوة بكرَيتـة   ( صناعة القرارات)
د بةَام مودتةرةحَيكى ترمان بؤ هاتد ئةو مودتةرةحـة داواا ئـةوة دةكـاتد كـة ئَيمـة ثَيشـمان       (اخل..... شأنها

ئـةو مودتةرةحـةش شـكلَيكى ياسـايى تايبـةتى خـؤا هةيـةد لـةو          واية وةكو ياسايىد وةكو ليذنةا هاوبـةشد 
كاتةدا ئةو كةسانةا كـةوا موخالةفـةا ئـةم بِرطةيـة بكـةند بـة واتـا ثَيويسـتة سـ ايةكين بـؤ ئـةو كةسـانة             
دابندرَيتد كة ئةطةر موخالةفةا ئةم بِرطةية بكةند بة موشارةكة كردنى دةرارات و سةناعةا دـةرارات بـؤ   

ياند لةبةر ئةوة ئَيمة وامان بينىد ئةم ماددةية بكةينة دوو بِرطةد بِرطةا يةكـةمياند  مةساحلى شةخسى خؤ
عضاء والعاملني يف صناعة واصدار قرارات من شأنها الالجيوز مشاركة ا)بة شَيوةيةك بَيتة خوارةوة ثَيى بَلَيني

فةدةرةا دووةمىد بَيينـة   وة( ان تؤدى اىل التعار  بني مصاحلهم الشخصية او الوظي ية او مصلحة املنظمة
حكام القوانني الخمال ة العضو فيما ورد يف ال قرة االوىل من هذه املادة يعاقب وفقًا اعند )خوارةوة بَلَيني      

 .د سوثاس(النافذة والنظام الداخل 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دانا كةرةمكة
 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د

 .نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما
 :بةكورديةكةش داِرشتنةكةا دةخوَينمةوة ئَيستاد ئةوةا كة ئيتيفادمان لةسةرا كردووةد ماددةا حةوتةم

نابَيت ئةندامان و كارمةندان بةشداا بكـةن لـة دةركـردن و دروسـت كردنـى ئـةو بِريارانـةا دةبنـة         : يةكةم
 .وةندا ِرَيكخراوةكةمايةا ناكؤكى لة نَيوان بةرذةوةندا كةسىد يان وةزيفى ئةوان يان بةرذة

لةكاتى سةرثَياى كردنى ئةندام لة بِرطةا يةكى سةرةوة بة ثَيـى ياسـا كـار ثَيكراوةكـان و ثـةيِرةوا      : دووةم
 .ناوخؤ س ا دةدرَين
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر كةرةمكة
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 (: نورةدينى)بةِرَي  عمر محدامني 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
كى كردد بَيريظان خانين تةئيدا كردد ئةوين ئةوةية كة دةستةا بةِرَيوةبـةرد يـان بـة    كاك ئاسؤ ثَيشنيارَي

شــَيوةيةكى تــر بَلــَينيد ئةنــدامانى كارمةنــد لــةناو ِرَيكخراوةكــةدا ثَيويســتة كارمةنــدا حكومــةت نــةبند لــة  
ذمَيريـارا  ِراستيدا ئةمة ثَيويستة زياتر لةسةرا بوةستنيد ضونكة مةسةلةيةكى جدا و طرنطةد مةسـةلةن  

ــراود  ــةد  1311ِرَيكخ ــراو هةي ــة     1311رٍَِِيكخ ــَي  ل ــة بةش ــدوو هةيــة ك ــةا زين ــتةد منوون ــارا ثَيويس ذمَيري
موحاسيبى ئةو ِرَيكخراوانةد بةيانيان لة دائريةيةك دةوام دةكةند ئَيوارانين لة مونةزةمةكـة دةوام دةكـةند   

خراوةكـة ثَيويسـتة كارمةنـدا حكومـةت نـةبن بـؤ       بؤية بة ِرةئى من بَلـَيني ئةنـدامانى كارمةنـدد لـةناو ِرَيك    
ئةوةا هةىل كار بِرةخسَيتد تةسةوِر دةكةم يان بة شَيوةيةكى تر لةسةر ئةم فكـرة بوةسـتنيد هـةوَل بـدةين     
طوجناندنَيكى ياساييانةا بؤ ئـةجنام بـدةيند بـؤ ئـةوةا لةطـةَل مةبـدةئى ِرةخسـاندنى هـةىل كـار بطوجنَيـتد           

 .كارَيكى باشةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .عمر كةرةمكة كاك
 :بةِرَي  عمر صديق هةورامى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةطةر ئَيمة بِرطةيةك زياد بكةين بةوةا كة بَلَيني فةرمانبةرا حكومى بؤيـان نيـة لـةناو ئـةو ِرَيكخراوانـة      

اخول كردنـة لـة ني امـى داخيلـى ئـةو      بند ئةمة ِراستةوخؤ تةداخولة لة ئين و كارا ِرَيكخراوةكاند وة تـةد 
ِرَيكخراوانةد وة ئَيمة دةبَيـت ئـةوةمشان لـةبري بَيـتد هةيكةليـةتد تةبيعـةتى ئـيند جـؤرا ئـيند هـى ئـةو            
ِرَيكخراوانة جياوازند ئةكرَيت شةرحيةيةكى تايبةمتةند كة مامؤستايانى زانكؤند يان لة هـةر شـةرحيةيةكى   

بكةند بؤ بةرذةوةنديةكى تايبةتد يان لة ثَيناو ثرسـَيكى تايبـةت ئـين    ترند ِرَيكخراوَيكى دياركراو دروست 
بكةند لةوانةيـة زؤرينةشـيان فةرمانبـةرا حكـومى بـند مانـاا ئـةوة نيـةد ئةوانـةا فةرمانبـةرا حكـومني            
هةَلطرا ثرسد يان دةزيةيةكى دياريكراو ننيد لةبةر ئـةوة مـن بـة ثَيويسـتى نـازامن بِرطةيـةكى وا دروسـت        

مة ثةيوةنديدارة بة ثـةيِرةوا نـاوخؤا ِرَيكخراوةكـاند تةبيعـةتى ئيشـى ِرَيكخراوةكـاند بؤخؤيـان        بكةيند ئة
دةتوانن دةست نيشانى بكةند لةناو ِرَيكخراوةكانين ئةسـلةن يـةكَي  لـةو مةبدةئانـةا كـة هةيـةد لةسـةرا        

وَينى ئةوة نـني كـة بةتاَلـةا    ِرَي  كةوتوويند ئةم ِرَيكخراوانة زؤرينةيان ِرَيكخراوا دازانج نةويسنتد واتة ش
 .ثَى نةهَيَلىد يان بَى ئيشى ثَى نةهَيَلىد نةخَيرد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئةرسةان موداخةلةا هةية.بةِرَي  كاك د

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةان باي  امساعيل.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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مةدةنى بة حيسابد ئةو ِرَيكخراوانة بؤ بوونى موجتةمةعَيكى مةدةنية زيـاترد   ئَيمة بةرةو موجتةمةعَيكى
ئةم كار ئاسانية بؤ ئةم ِرَيكخراوانة ئةبَى تةديدَيكيند كؤسثَيكين دابنَينيد بؤ ئةوةا ئةح ابة سياسيةكان 

بـؤ هةنـدَا    نةيةنة ناو ئةو مونةزةماتانةد بـؤ ئـةوةا ئةح ابـةكان نةيكةنـة مةيـدانى خؤيـاند بـؤ ملمالنـىَ        
مةسـائيلى تايبـةتىد لةبـةر ئـةوة بـوونى ئـةو دوو مووضــةيةد يـان ئـةو دوو كاركردنـة لـةوَاد بـة ِرةئـى مــن             
تةعاروز دةكات لةطةَل ئةوةد يةعنى حوريةتى ئةوان باشرت ناثارَي َيتد لةبـةر ئـةوة مـن تةئيـدا كـاك عمـر       

 .دةكةم بةِراستى بؤ ئةم مةسةلةيةد زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى 

 .كاك عمر كةرةمكة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةم مادديةا كة لَيرةدا هاتووةد كة موشارةكةا ئةع او عاملني نةكرَيتد ئةمـة ئـةم ياسـاية كـة ئَيمـة لَيـرة       

ات خـةَلكى تـر   دةرا دةكةين خاصة بةو كةسانةا كة تةئسيسى مونةزةمةكة دةكةند بةَام جائي ة مونةزةم
بطرَيت بةكرَا وةكو فةرمانبةرد بةَام ئةندامى ناو مونةزةمةكة ننيد كارمةندن لةو مونةزةمانةد كارمةندا 
حيسابنيد كؤمثيوتةرند مودةديقند ئيشيان بؤ دةكةن بة كرَييـةكى مانطانـة بَيـتد هةفتانـة بَيـتد هةرشـتَى       

امةزرَينةرا مونةزةمةكةد لةبةر ئـةوة ئـةو ماددةيـة    بَيتد ئةوانة عيالدةيان بةمةوة نيةد ئةمة خاصة بة د
 .لة شوَينى خؤا باش هاتووةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرَي د ئَيستا بيخوَيننةوةد لةطةَل وةرطرتنى ئةو مواحةزةيةا ئي افةا فةدـةرةا دوو بكـةاد بيخوَيننـةوة    

 .بة كورداد ثاشانين بة عةرةبىد كةرةمكة
 :سعيد سؤفى دانا.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةا حةوتةم

نابَيت ئةندامان و كارمةندان بةشـدارا بكـةن لـة دةركـردن و دروسـت كردنـى ئـةو بِريارانـةا دةبنـة          : يةك
 .مايةا ناكؤكى لة نَيوان بةرذةوةندا كةسى يان وةزيفى ئةوان يان بةرذةوةندا ِرَيكخراوةكة

ئةنـدام لــة بِرطــةا يـةكى ســةرةوة بــةثَيى ياسـا كارثَيكراوةكــان و ثــةيِرةوا    لـةكاتى سةرثَياــى كردنــى  : دوو
 .ناوخؤ س ا دةدرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكاية لة جَيطاا خؤتانةوة دسة مةكةند رةجائةند كةرةمكة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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عضاء والعاملني  يف صناعة و اصطدار القطرارات مطن شطانها ان تطؤدى اىل      الجيوز مشاركة اال: واحد: املادة السابعة
 .التعار  بني مصاحلهم الشخصية او الوظي ية او مصلحة املنظمة

عند خمال ة العضو والعاملني يف املنظمة فيما ورد يف ال قرة االوىل اعاله يعاقطب وفطق القطوانني النافطذة     : اثنان
 .والنظام الداخل 

 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكى
 .ني امية كةرةمكة

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
زيادة بوو ضووة ناويةوةد ئةطينا ئَيمة بةس باسى دـةوانينى مةرعيـةمان كـرد ئـةوةل جـارد      النظام الداخل ، 

ن ود عـةرز  ني امى داخيلىد دةبَيت ئـةوان ئـازاد بـن لـة دانـانى ني امـى داخلـى خؤيـان و مةرجـةكانى خؤيـا          
دةكرَيت بؤ سةر دائريةا ِرَيكخراوةكاند بؤية ثَيم باشة ني امـى داخلـى تيـا نـةبَيتد ئـةو ئازاديـةيان دةبَيـت        

 .هةبَيتد بؤ ئةوةا ئةوان خؤيان ئةو كارانة جَيطري بكةن لةناو ئةو رٍَِِيكخراوانة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة
 :بةِرَي  عمر صديق هةورامى

 .ةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي  س
ئَيمة بؤية ني امى داخيليمان داناد ضونكة ئةطـةر هـةر يـةكَي  لـة ئةنـدامانى ِرَيكخراوةكـة تـةوةروتى كـرد         
بةوةا كةد كة موشكيلةيةك يان كَيشةيةك دروست بكاتد دواتر ئيحتيمال دةكات لـة نـاو ثـةيِرةوا نـاوخؤا     

نرابَيت لة ئةنـدامَيتى نـةمَينَيت ئـةو ئةندامـةد بؤيـة      ئةو ِريكخراوةد مةرجَيكى وا دانرابَيتد يان س ايةك دا
 .ئةوة تةئكيد كردنةوةية لةوةا كة جةردةكةد عقوبةكةا توندتر بَيتد نةوةك سووكى بكةند زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ني امية كةرةمكة

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
يليةكة دةبَيت مبَينَيتةوةد عقوباتةكةش دةبَيت مبَينَيتةوةد بة نيسبةت دةواننيد عقوباتى ئةوة لة ني ام داخ

بؤ دانراوةد بة نيسبةت ني امى داخلى عقوباتى ئيدارا بؤ دانـراوةد عقوبـاتى ئيـداراد مونةزةمـة حـةدَيكى      
نى نـافي  دةبَيـتد    عقوبـاتى جـةزائى بـة طـوَيرةا دـةواني      اتةبيعى خؤيةتى كة عقوباتى ئيدارا بداتد ئةمم

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك خليل كةرةمكة
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 :محدامني عثمانبةِرَي  خليل 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 (.صناعة واصدار القرارات)من مواحةزةم لةسةر نةسة عةرةبيةكةود نةسة كورديةكةيةد ئةويان
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .يلكورديةكة ئةسلةد كاك خل
 :محدامني عثمانبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــةد ثرســ   ــةم ئةوةي ــن تَيبينيةك ــى داخ م ــةر ني ام ــةد ئةط ــؤن   يارةكة ئةوةي ــةنابوود ض ــةا دان ــةو مةرج ــى ئ يل

ئةتوانــدرَيت بــة ثَيــى ني امــى داخيلــىد بــةثَيى ئــةو ســ اية بــدرَيتد يــةعنى ِرَيكخراوَيــ  ئــةم مةرجانــةا    
امى داخيلى خؤاد تؤ نووسيوتة بة ثَيى ني امى داخيلىد ئةوكاتة ضؤن مامةَلةا لةطةَل دانةنابوو لة ناو ني 

 .دةكةا
 (:وةرتى)امحد ابراهيم علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو مودتةرةحةا كة كاك شَيروان باسى لةسةر كردد زؤر واريدة و جـائي ةد هةنـدَا لـةو موخالةفانـةا كـة      

ة ئةو بابةا كة دانونى عقوباتى عريادى بةسـةردا جَيبـةجَى بكرَيـتد ئيكتيفـا بكرَيـت بـة       ِروو دةداتد نةطات
امحــد باســى كــرد لــة ني امــى .جملــس حتقيقــى يــان عقوبةيــةكى ئيــداراد بــةَام شــةرت نيــة ئــةوةا كــاك د 

هةيـةد  داخيليةكةد ئَيمة دةطةِرَيينةوة بؤ دانونى عامد دـانونى عـام ئـةوين ني امـى عـامد دـانونى عقوبـاتى        
 .ئيشى لةسةر دةكرَيتد هيض ئيشكالَيكى لةسةر نيةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئاخر خوَيندنةوة خبوَينةوة كاك داناد كةرةمكة

 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةا حةوتةم
دةركردنـى ئـةو بِريارانـةا دةبنـة      نابَيت ئةندامان و كارمةندان بةشـدارا بكـةن لـة دروسـت كـردن و     : يةك

 .مايةا ناكؤكى لة نَيوان بةرذةوةندا كةسى يان وةزيفى ئةوان يان بةرذةوةندا ِرَيكخراوةكة
لـةكاتى سةرثَياــى كردنــى ئةنـدام لــة بِرطــةا يـةكى ســةرةوة بــةثَيى ياسـا كارثَيكراوةكــان و ثــةيِرةوا     : دوو

 .ناوخؤ س ا دةدرَيت
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ة عةرةبين كةرةمكةنب
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 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :املادة السابعة
الجيوز مشاركة االعضاء والعاملني  يف صناعة و اصدار القطرارات مطن شطأنها ان تطؤدى اىل التعطار  بطني       : واحد

 .مصاحلهم الشخصية او الوظي ية او مصلحة املنظمة
والعاملني يف املنظمة فيما ورد يف ال قرة االوىل اعاله يعاقطب وفطق القطوانني النافطذة     عند خمال ة العضو : اثنان

 .والنظام الداخل 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةنـدامى ثةرلـةمان    62ئَيستا كَى لةطةَلداية تكاية بةو شَيوةيةا كة خوَيندرايةوة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟د    
كـةس لةطةَلدانيـة سـوثاسد بـة زؤرينـةا      2كاية دةستى بةرز بكاتةوة؟د لةطةَلدايةد سوثاسد كَى لةطةَلدانية ت

 .دةنط ثةسةند كراد بؤ ماددةا هةشتةم لة بةشى ضوارةم
 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 بةشى ضوارةم ئامانج و ماف

 :ماددةا هةشتةم
 بةو جؤرةا لةطةَل بنةماكانى ِرَيكخراوةكة هةوَل دةدات بؤ بةجَيطةياندنى ئاماجنةكانى 

ــةكان و ِرَيكةوتن  ــى و ثةداننام ــت ِروون و     ددوكراس ــوجنَين و دةبَي ــرؤظد دةط ــافى م ــة م ــةت ب ــةكانى تايب نام
 .ئاشكراش بن

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةعةرةبين كةرةمكة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 وقال صل الرابع االهداف واحلق

 :املادة الثامنة
تسططع  املنظمططة اىل حتقيططق اهططدافها مبططا تنسططجم مططع املبططادئ الدميوقراطيططة واملعاهططدات واالت اقيططات الدوليططة  )

 (اخلاصة حبقوق االنسان وان تكون واضحة وعلنية
 
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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مـدد زكيـة سـيد صـاحلد شـظان      ئَيستا كَى دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية مداخةلة بكـات كةرةمكـةند عيمـاد حم   
د يشـار جنـم الـديند طـوَلي ار دـادرد بـةفرين حسـنيد امـري طوطـةد هـاذة           عثمطان امحدد شلَير حمى الديند خليل 

 .سلَيماند كاوةد  كاك عيماد كةرةمكة
 :بةِرَي  عيماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

تسع  املنظمة اىل حتقيق اهدافها )سياغة بكرَيتد  سةبارةت بة ماددةا هةشتةمد ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية
د بؤ ئةوةا هيض ِرَيكخراوَيـ   (اخل.....بالوسائل السلمية والدميوقراطية واملعاهدات واالت اقيات الدولية اخلاصة

 .ثةنا بباتة بةر تووندو تيذاد بؤ جَيبةجَى كردنى ئاماجنةكانياند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رةمكةزكية خان كة
 :بةِرَي  زكية صاحل عبداخلالق

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بة بؤضوونا من هةرضةندة ئةز بؤ خؤش ئَي  ذ ئةندامَيت ليذنا كؤمةَلَيت مةدةنيمـةود دزامن ذا ب ضـةند   
دؤناغايا تَيثةِرية هةتا كو ئةظ ثِرؤذة ياساية هاتية دروست كرند بةس دطةَل هندَي ذيداد بؤ هندَا كـو ضـار   

يظةيَى كارَي ِرَيكخراوةيداد ئةظ ِرَيكخراوة ب مينتةظةد تةزاروبا يا ئين و كـارا مابـةينا ضـةند ِرَيكخراوةكـا     ض
ضَينةبينتد وة شانسَى ثرت ذا بؤ هةر ِرَيكخراوةكا هةبنتد بؤضوونا من ظَى دركَى ئةطةر ئةم زَيدة بكةند بـؤ  

ماجنَى ثةيِرةوا نـاوخؤدا هاتينـة ديـار كـرند ذبـةر      طةياندنى ئاماجنةكان بة ثَيى ثةيِرةوا ناوخؤد ضونكو ئا
 .ئةوة باشرت بيتد زؤر سوثاس هندَي ذا ثةيرةوا ناوخؤ بهَيتة زَيدة كرند بة ِرةئيا من دَا

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك شوان كةرةمكة

 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ددـوكراتى و حقـودى ئينسـاند حقـودى ئينسـان       ءكراوة تةنيا بة مـةباد ماددةا هةشت هةديقةتةند حةسر 
تــةنيا هــةردوو عةهدةكــة دةطرَيتــةوةد مــن ثــَيم باشــة بــةو شــَيوةية حةســر نــةكرَيت بــة حقــودى ئينســاند   

واضطحة  )د (تسع  املنظمطة اىل حتقيطق اهطداف واضطحة وعلنيطة     )بةرفرةوانرت بَيت ئةهدافى ئةم مونةزةمةيةد 
تنسجم مع املبادئ الدميوقراطيطة واملعاهطدات واالت اقيطات الدوليطة املعطضف بهطا مطن        )بكرَيتد  ئي افة( وعلنية

 .ئةو زؤر مشوىل تر و بةر فرةوانرت دةكاتند سوثاس( قبل اجملتمع الدوىل
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شلَير خان كةرةمكة
 :بةِرَي  شلَير حمى الدين صاحل
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ةسةر ماددةا هةشت لة سياغة عةرةبيةكةا مواحـةزةم نيـةد ثـَيم باشـةد بـةَام لـة كورديةكـةا هـةر         من ل

ِرَيكخراوةكـة هـةوَل دةدات   )وةكو تةرجومةا حةرفى كرابَىد ثَيم باشة بة شَيوةيةكى تر سـياغة بكرَيتـةوةد   
ــوكرات      ــةماكانى دد ــةَل بن ــوجنَى لةط ــ  بط ــة جؤرَي ــةنَيتد ب ــةجَى بطةي ــةكانى ب ــةكان و ئاماجن ى ود ثةداننام

د يةعنى لَيرة ِرَيكةوتن نامةكانى تايبةت بة (ِرَيكةوتننامةكانى مافى مرؤظ ود وة دةبَيت ِروون و ئاشكرا بَيت
مـافى مــرؤظ دةطـوجنَيند هةنــدَي  ســياغةكةا رةكيكـة لــة كورديةكــةاد ثـَيم باشــة ئــةو سـياغةيةا كــة مــن      

 .خوَيندمةوةد بةو شَيوةية بَيتد زؤر سوثاس
 :ِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .كاك خليل كةرةمكة
 :محدامني عثمانبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بوايةد بؤية من ثَيمواية  ةماددةا هةشتةم من ثَيمواية ئةمة مةبدةئةد يةعنى دةبوو لة زمنى مةبادئى عام

طـةر ئةهـدافى دانونةكـة بَيـتد     لةطةَل ئةو عينوانةا سةرةوة ناكؤكـةد ئةمـة هـةدةف نيـةد ئةهـداف نيـةد ئة      
ئةطةر باس لة ئةهدافى دانونةكة بكةيند ئةوا  لةوانةية لة ئةسـبابى موجيبـة دا هاتبَيـتد ئةطـةر بـاس لـة       
ئةهدافى مونةزةمة بكةيند من ثَيمواية غةيرا ئةوةية كة هاتووةد من ثَيمواية ئةوة مةبدةئَيكى عامةد كـة  

سلى دووةمدا هاتبايةد كة هةندَي  مةبادئى تَيدا هاتبوو بةِراسـتىد  دوَينَيكةش باسم كردد دةبوو لة زمنى فة
ئَيســتاش يــان دةبَيــت ئــةم ئةهدافــة بطؤِردرَيــتد يــان مــن ثَيموايــة ناكرَيــتد ئــةم فةدةرةيــةد ضــونكة ئــةوة    

 .مةبدةئَيكى عامةد نابَى لةوَا بَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .طوَلي ار خان كةرةمكة
 :طوَلي ار دادر امساعيل بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيم باشة ئةو ماددةية وةكو خؤا مبَينَيتةوةد بةَام سيستةمى طشـتى و ئـادابى طشـتى بـؤ زيـاد بكرَيـتد       

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةفرين خان كةرةمكة
 
 
 

 :بةِرَي  بةفرين حسني خةليفة
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
شنيارةكةا من لةسةر سياغةكةيةتىد بةتايبةت لةسةر دةستةواذةا هةوَلداند كة هةوَل ئـةداتد لـة ثَينـاو    ثَي

بة جَيطةياندنى ئاماجنةكانىد بةَام ئةركى سةرشانى ِرَيكخـراو ئةوةيـة كـة كـار بكـات لـة ثَينـاو بـةديهَينانى         
كار ئةكات لة ثَينـاو  )د (هةوَل بدات)واذةائاماجنةكانىد نةوةك هةوَلى بؤ بداتد من ثَيم باشة لة بِرا دةستة

د ثـاش ئـةوةش كـة دةَلَيـت ئاماجنـةكانى بطوجنَيـت لةطـةَل بنـةما ددوكراسـيةكان ود          (بةديهَينانى ئاماجنةكان
ِرَيكةوتننامــةود بنــةماكانى مــافى مــرؤظد مــن ثــَيم باشــة ياســا ناوخؤيةكانيشــى بــؤ زيــارد بكرَيــتد ضــونكة     

 .داننامة هةبند لةطةَل ياسا ناوخؤيةكان كؤك نةبند زؤر سوثاسدةطوجنَيت ِرَيكةوتننامةو ثة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك يشار كةرةمكة

 : بةِرَي  يشار جنم الدين نورالدين
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

َل وةك لة ماددةا هةشتةم هاتووةد ِرَيكخراو هةوَل دةدات بؤ بةجَي طةياندنى ئاماجنةكانى بةو جؤرةا لةطة
بنةماكانى مافى مرؤظ دةطوجنَيتد من ثرسيارا ئـةوة دةكـةم سـةرؤكى ثةرلـةمان ئـةا مافـةكانى ثاراسـتنى        
ذينطــة؟د ئــةا ثاراســتنى مافــةكانى لــةناو ضــوونى ئاذةَلــة دةطمةنــةكان؟د ئــةا مافــةكانى ثاراســتنى ســامانة   

 .سروشتيةكان؟د ئةا ناكرَيت لةطةَل ئةوانةشدا دذا يةك نةبند سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَي 

 .كاك ئةمري كةرةمكة
 :بةِرَي  ئةمري طوطة يوس 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

د (حادية عشر)بَيتة اداند ضونكة ماددةا (وان تكون واضحة وعلنية)ِرستةا ( املادة الثامنة) دةربارةا خاَلى
ةد وةختـَى مونةزةمـة ئـةظ    د يةعنى حتويل حاصل(امسها واغراضها واهدافها)ئةوةلةن هةية( شروط تسجيل)

 .ئي ازة وةرطرتد ازمة هةمى تشت تَيدا ِروون و ئاشكرا بند داعى نينة ل ظى خاىل بَيتة ديار كرند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .هاذة خان كةرةمكة

 :مصى  بةِرَي  هاذة سلَيمان 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

د لةطةَل هاوكارم هـاوِرامد بـةفرين خـان كـة وتـى ِرَيكخراوةكـة       منين زياتر لةسةر سياغةكةا تَيبينيم هةية
ئةبَى كار بكاتد نةوةك هةوَل بداتد هةوَل داند ضونكة هةوَلدان ئةبَى يـان نـابَىد ئةطـةر كـار بكـاتد يـةعنى       
بةجدا كار دةكاتد بؤ بةجَيطةيانـدنى ئاماجنـةكاند وةلـة كورديةكةشـدا لـة ِرَيكةوتننامـة نَيودةوَلةتيةكانـدا        
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وااتفاديـات الدوليـة اخلاصـة    )ةهاتووةد نَيودةوَلةتيةكانى بؤ زياد بكرَيـتد ضـونكة لـة عةرةبيةكـة هـاتووةد      ن
 . د زؤر سوثاس(حبقوق اانسان

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك كاوة كةرةمكة

 :بةِرَي  كاوة حممد امني
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةست بةوة دةكةا كة وةكو ثِرؤذة ياسـا خـؤا دةرناخـاتد وةكـو     لةماددةا هةشتةم لَيرة وشةيةكى نةدسةد ه
ثَيويستة ِرَيكخراوةكة هةوَل بـداتد  )ا بؤ زياد بكةاد (ثَيويستة)يان( دةبَيت)ِرَيكخراوَي  دسة دةكاتند بؤية 

نةوةك دةداتد بؤ بةجَيطةياندنى ئاماجنةكانى بةو جؤرةد هـةتا تةعـديل بَيـت وةكـو ثـِرؤذة ياسـاا ىَل بَيـتد        
 .وةك وةكو رَيكخراوَي  كة لةو فةدةرة خؤا تةرح دةكاتند زؤر سوثاسنة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةا هاوبةش كةرةمكةن

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 بــةثَيى ئــةو ِروونكردنــةوةا بــرادةراند ئةنــدامانى ثةرلــةمان ثَيشكةشــيان كــردد ئةطــةر ســةيرَيكى ماددةكــة 
مبا تنسجم مع املبادئ الدميوقراطية واملعاهدات واالت اقيات الدولية اخلاصة حبقوق )بكةين ئَيمةد كة دةَلَيتد 

خؤا ئةسلةن مةبادئى ددوكراتيةتد يةكَيكة لة مةبدةئة ئةساسـيةكانى كـة ددوكراتيـةتى لةسـةر      (االنسان
َيـرة دةوترَيـت مـةبادئى ددـوكراتىد لَيـرةدا      دروست دةبَيتد شةفافيةتةود سةراحةتة ود يةكسانيةد ئيرت كة ل

عام ئـةم ياسـاية هـاتووةد هـةموو مةبدةئـةكانى كـة ددوكراتيـةتى لةسـةر بةنـدةو لةسـةر دروسـت دةبَيـتد             
موعاهــةدات و ئيتيفاديــاتى دةوىلد موعاهــةداتين بــةو عيبارةتــة هــاتووةد كــة هــةموو عةهــدة دةوليــةكان    

تةمـــةعى دةوىلد ئيتيفــادى لةســةر كــردووةد لةســةر عـــادة     دةطرَيتــةوةد كــة موجتةمــةعى مــةدةنىد موج    
دةوليةكاند لة حقودى تفـلد حقـودى مةرئـةد حقـودى ئينسـاند حقـودى سياسـىد فيكـراد ئيقتسـاداد ئةمـة           

د (واملعاهدات وااتفاديـات الدوليـة  )هةمووا دةطرَيتةوةد لَيرة ناكرَيت ئَيمة يةك ناو بَيننيد بةس كة دةَلَيني 
يــةكانيند ئــةو ئيتيفاديانــةن كــة ســةرجةم دةوَلةتــةكانى موشــارك ئيتيفاديــان لةســةرا    ئيتيفادياتــة دةول

كردووةد ئةو ماددةية هةمووا بة شَيوةيةكى عام و شاملد هةمووشتةكانى لة خؤا طرتووةد تةنيا يةك شت 
املنظمطة اىل   تعمطل )كة بكرَيت بـة  (تسعى)نةبَيتد ئةنةينة بةردةم بةِرَي تان و بةردةم ئةندامة بةِرَي ةكاند 

دميوقراطية واملعاهدات واالت اقيطات الدوليطة اخلاصطة حبقطوق االنسطان      الحتقيق اهدافها مبا تنسجم مع مبادى 
 .د سوثاس(وان تكون واضحة وعلنية

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة
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 : دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةكان لةسةر ئةوة بوو كة سياغة بكرَيتةوةد هةندَي  وشة بطؤِردرَيـتد ئةطـةرنا   من ثَيمواية زياتر ِراو سةرجن
ثَيمواية لةسةر ناوةِرؤكى ماددةكة هاوِرابوويند سةبارةت بةوةا ثَيشـنيارةك هـةبوود ثـةيِرةوا نـاوخؤا بـؤ      

ةوا ناوخؤدا هةيةد مواية خؤا كة لة ثةيِرزياد بكرَيتد ثَيمواية زةكية خان بوود ئَيمة اردان نيةد بةَام ثَي
بةَام اريشمان نيةد كة ثةيِرةوا ناوخؤشى بـؤ زيـاد بكـرَينتد يـةعنى بـة ثَيـى ثـةيِرةوا نـاوخؤش بـِرواتد          
خؤا هةردةبَيت وا بَيتد نازامن بَلَيم ئةوة تةحويل حاصلة ئةو ئةوةيةد باس لةوة كراد كاك خليل وتى ئةو 

ة هةيـةد بـةَام بـة بـاوةِرا ئَيمـة ئـةوة بـاس لـة بنـةما          ماددةية ثةيوةندا بة مةسـةلةا بنـةما طشـتيةكانةو   
طشتيةكان ناكاتد باس لةوة دةكات كة ئاماجنـةكانى خـؤاد ئـةو ِرَيكخـراوة بـة ت شـَيوةيةكد بـة ت ِرَيطايـةكد         
دةتوانَيت بـةدا بهَينَيـتد يـاخود كـارا لةسـةر بكـاتد ئـةوة ثةيوةنـدا بـةوةوة هةيـةد وةكـو كـاك عمـرين              

 .ئيشارةتى ثَييدا
 :ِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانبة

تكايةد يةك يةك جـوابى ئةنـدامان مةدةنـةوةد رةئيةكـةا خؤتـان بـدةند وازح كـة كامـةا وةردةطـرند وةرا          
 .طرند ئةوةا تر ِرةئيةكةتان بدةند كةرةمكة

 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةكاربهَيننيد ئَيمـة هـيض اردـان لةسـةر ئـةوة      ( كاردةكات)د (هةوَل دةدات)سةبارةت بةوةا لة جياتى وشةا
 .نيةد دةتوانني بيطؤِريند وة سياغةيةكيشمان ئامادة كردووة ئَيستا

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيستا ئاخري سياغةتان خبوَيننةوةد بؤ ئةوةا بيدةينة دةنط دانةوةد كةرةمكةد سـياغةكة بـة كـورداد ثاشـان     

 .ةمكةبة عةرةبى بيخوَيننةوةد كةر
 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د

 بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دةبَيت ِرَيكخراو كار بؤ بةجَيطةياندنى ئاماجنةكانى بكاتد بةو جؤرةا كـة لةطـةَل بنـةماكانى ددوكراسـى و     

 .ثةداننامةكان و ِرَيكةوتن نامةكانى تايبةت بة مافى مرؤظ دةطوجنَين و دةبَيت ِروون و ئاشكراش بن
 :سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي  

 .نَيو دةوَلةتىد بؤ ئي ا فة ناكةن؟
 : دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةا هةشتةم
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دةبَيت ِرَيكخراو كاربكات بؤ بةجَيطةياندنى ئاماجنةكانىد بـةو جـؤرةا كـة لةطـةَل بنـةماكانى ددوكراسـى و       
مةكانى تايبةت بة مافى مرؤظ بطوجنَين و دةبَيت ِروون و ئاشـكراش  ثةداننامة نَيودةوَلةتيةكان و ِرَيكةوتننا

 .بن
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .دوو نودتةا ني ا مى هةيةد كاك عبدالسالم و طولي ار خاند كاك عبدالسالم كةرةمكة
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ة نـازامن لـة كـوَا    (جيـب )  بة خؤبـةخن ئةضـن ئيشـَي  دةكـةند ئـةم      ئَيمة ياسايةك دةردةكةيند بؤ خةَلكَي

هاتووة؟د واب امن داواا كةس نةبوود ئَى ئةتو هاوكـارا بكـةاد تـةنها تـؤ وةسـ  دةكـةا لَيـرة لـةو ماددةيـةد          
 .ئةَلَيت هةوَل دةدات بؤ ئةو شتةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .طوَلي ار خان كةرةمكة

 :دادر امساعيل بةِرَي  طوَلي ار
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .من ثَيشنيارَيكم كردد سيستةمى طشتى و ئادابى طشتى بؤ زياد بكرَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسد كةرةمكة
 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئاماجنةكانىد بةو جـؤرةا كـة لةطـةَل بنـةماكانى      ِرَيكخراو هةوَل دةدات بؤ بةجَيطةياندنى :ماددةا هةشتةم

ددوكراسى و ثةداننامة و ِرَيكةوتننامةكانى نَيو دةوَلةتى تايبةت بة مافى مرؤظ دةطوجنَين و دةبَيـت ِروون  
 .و ئاشكراش بن

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ها مبا تنسجم مع املبطادئ الدميوقراطيطة واملعاهطدات واالت اقيطات     تسع  املنظمة اىل حتقيق اهداف :املادة الثامنة
 .الدولية اخلاصة حبقوق االنسان وان تكون واضحة وعلنية

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــةمان  61كــَى لةطةَلدايــة وةكــو خوَيندرايــةوة تكايــة دةســتى بــةرز بكاتــةوة؟د زؤر ســوثاسد     ئةنــدامى ثةرل

ئةندام ثةرلةمان لةطةَلدانيةد كةرةمكـةن  4تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟د سوثاسد لةطةَلدايةد كَى لةطةَلدانية 
 .بؤ ماددةا نؤيةمد فةرموو
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 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةا نؤيةم
 :ِرَيكخراو مافى هةية لة

 .هةَلسةنطاندنى ِرؤَلى دامةزراوةكانى دةوَلةت-1
 .طةيشتنى بة زانيارا-1
دانى طـــرد بوونـــةوةو كؤبوونـــةوة و خؤثيشـــاندان و مـــانطرتن و طرَيـــدانى وؤرك شـــؤث و هـــةموو   طرَيـــ-3

 .ضااكيةكى ترا مةدةنى
 .باَلو كردنةوةا ِراثؤرت و زانيارا و ضاث كردنى ثةخشنامة-4
 .تِرَيكخراو مافى هةية هةموو كاروضااكيةكان بكاتد لةحاَلةتَيكدا لةطةَل ئاماجنةكانى ناكؤك نةبَي-5

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةرعةرةبين كةرمكة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة التاسعة

 :للمنظمة احلق يف
 .ؤسسات الدولهتقييم دور م-1
 .الوصول اىل املعلومات-2
مل ومجيع االنشطىة املدنيطة   اقامة التجمعات واالجتماعات والتضاهر واالضراب واقامة املؤمترات و ورش الع-3

 .االخرى
 .نشر التقارير واملعلومات وطبع املناشري-4
 .للمنظمة احلق يف القيام  جبميع اعماهلا ونشاطاطها يف حالة عدم تعارضها مع اهدافها-5

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
امحـد وةرتـىد بـةفرين    .بشـري خليـلد ئـةظني عمـرد عبـدالقادرد د     .كَى ئَيستا ئةيةوَيت لةسةرا دسة بكات؟د د

د بَيريظان سـةرهةنطد ئامينـة زكـراد شـوان كـريمد شـظان امحـدد        طاهرحسنيد خورشيد امحدد جاللد مجال 
سةروةر عبدالرمحند سةردارد ذيان عمرد ياووز ئةرسةاند رفيق سـابريد عبدالسـالم بـةرواراد    .شلَير حممدد د

بةشارةتىد سؤزان شهابد كةسـى تـر نيـةد     فاضلئازادد  صباح بيت اهد ئاواز عبدالواحيدد دلَير حممودد طؤران
 .بشري كةرةمكة.شلَير حمى الديند د
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 :تؤفيقبشري خليل .بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لة ماددةا نؤيةم لة خـاَلى يةكـةم و دووةم تَيبينـيم هةيـةد لـة خـاَلى يةكـةم دةَلَيـتد ِرَيكخـراو مـافى هةيـة            
ــى دا مــةزراوةكانى دةوَلــةت بكــاتد باشــة ئــةو ِرَيكخــراوة تــةنها مــافى ئــةوةا هةيــة كــة     هةَلســةنطاندنى ِرؤَل

ــةتى     ِرَيكخــراوة دةوَلةتيــةكان هةَلســةنطَينَىد يــان ِرَيكخراوةكــانى تــرين؟د ِرَيكخراومــان هةيــة غــةيرا دةوَل
َيـتد نـةوةك   سةربةخؤد ِرَيكخراو بامافى هةبَى ئـةوانين هةَلبسـةنطَينَىد بـا بازنـةا كارةكـانى فـرةوانرت بكر      

تةنها لة دةوَلةت دابَيتد لة خاَلى دووةم طةيشنت بة زانيـاراد بـة زؤر شـَيواز دةكرَيـتد هةنـدَيك ار شـَيوازا       
ــارا        ــة زاني ــنت ب ــرَيتد طةيش ــة بنووس ــَيم باش ــن ث ــة م ــةكاردَيتد بؤي ــاوا ب ــَيوازَيكى ئ ــةكاردَيتد ش ــايى ب ناياس

 .لةِرَيطايةكى ياساييةوةد زؤر سوثاس
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى 

 .سوثاس بؤ جةنابتد ئةظني عمر كةرةمكة
 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
د ثَيمباشـة ئةطـةر بَيـت و    (مؤسسطات الدولطة  تقييم دور )سةبارةت بة ماددةا نؤيةمد خاَلى يةكةمد كة دةَلَيت 

ةك هةَلنةسـتَيت بـة ئـةهوائى    ا بؤ زياد بكـةيند لةبـةر ئـةوةا هـةر مونةزةمةيـ     ( حسب اختصاص املنظمة)
خؤا و بـة كـةيفى خـؤا تـةديمى دةورا موئةسةسـاتى وَات بكـاتد ضـونكو هـةر موئةسةسـةيةك بـة ثَيـى            
ئيختيساسى خؤا كار دةكاتد جا ئةطةر ئيختيساسى ئةو مونةزةمةيـة نـةبَيتد بةِراسـتى ناتوانَيـت تـةديمى      

الوصطول اىل  )بشـري دةكـةمد كـةوا   .ةئيةكةا كاك ددةورا ئةو موئةسةسةية بكاتد خاَلى دووةمد من ثشتطريا ر
لــة ِرَيطــاا طةيشــنت بــة زانياريــةكاند لــة ِرَيطــاا وســوَل بَيــتد يــان لــة ِرَيطــاا  ئــةوة بَيــتد كــةوا     ( املعلومططات

ــةكى          ــة ِرَيطاي ــاخود ل ــةرعيةوةد ي ــاا ناش ــة ِرَيط ــةعلومات ل ــى م ــونكة دان ــتد ض ــة بَي ــة بةَلط ــةد ود ب موعتةم
دةكـات ِرةئيـةكى ناتةندروسـت دروسـت بَيـتد لـةناو مونةزةمةكـةود دوايـى تـةعميم          ناتةندروستةوةد واا ىَل 

بَيتــة ســةر ايةنــةكانى تــرد يــاخود بــؤ ِرةئــى طشــتىد لــة خــاَلى ســَييةمداد حــةز دةكــةم لــة دواا ئــةوةا كــة  
د (دافهايف حالة عدم تعارضها مع اه)د ئةم عيبارةتةا بؤ زياد بكرَيت(ومجيع االنشىة املدنية االخرى)دةَلَيني

للمنظمطة احلطق يف القيطام     )لَيرةدا خاَلى ثَين ةم ئَيمة هةىل دةطريند لةبةر ئةوةا كـة خـاَلى ثَين ـةم ئـةَلَيت     
لَيرةدا زيادةد ضونكة هةموو مجيع ئةعمالـةكاند جـةميعى ئةنشـيتةا مةدةنيـةد كةواتـة لـة       ، (جبميع اعماهلا

يف ) نةوةكـةا زيـادةد بؤيـة نيهايـةتى خـاَلى ثَين ـةمد      خاَلى سَييةم باست كردووةد لة خاَلى ثَين ةم بـاس كرد 
خبرَيتة سةر خاَلى سَييةمد خاَلى ثَين ةم لَيرةدا هةر هةَلبطريَاد لة خاَلى ضـوارةم ئـةَلَىد   ( عدم تعارضها حال

د زؤر (طبطع املناشطري  )ا بـؤ زيـاد بكرَيـتد لةطـةَل     (اسطتىالعات )د ثَيمباشة كةليمةا(نشر التقارير واملعلومات)
 .سسوثا
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةِرَي  عبدالقادر بازرطاند كةرةمكة

 :بةِرَي  عبدالقادر اكرم مجيل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 اد ئـةمم (ِرَيكخراو هةدى هةية كـؤِرو كؤبوونـةوةو خؤثيشـاندان بكـات    )لة فةدةرة سَيى ئةوة داهاتووةد دةَلَيت
انةد هاندةرَيكى ئي ابى بَيتد بؤ ئارامى شارد هـةروةها دةبَيـت بـة    دةبَيت ئةو كؤِرو كؤبوونةوةو خؤثيشاندان

شَيوةيةك بَيت كة بطوجنَيـت لةطـةَل زروفـى سياسـى و ئـةمنى ئـةو شـارةد هـةروةها لـة فةدـةرةا ضـوارةمدا            
ئـةو ضـاثةمةنيانةد يـةعنى دةبَيـت هانـدةرَي        اهاتووةد كة ِرَيكخراو هةدى هةية ضـاثةمةنى هـةبَيتد ئـةمم   

 .ئةوةا نةبَيتة بةكارهَينانى تووندو تيذاد سوثاسبَيتد بؤ 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد كةرةمكة.كاك د
 (:وةرتي)امحد ابراهيم على.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
منين بةهةمان شَيوة ئـةو  ( ؤسسات الدولةللمنظمة احلق يف تقييم دور م)سةبارةت بةخاَلى ماددةا نؤهةمد 

هةية بةِراسـتىد ِرَيكخـراو يـان ِرَيكخراوةكـان مـافى ئـةوةيان هـةبَيتد كـة هةَلسـةنطاندن بـؤ ِرؤَلـى             تَيبينيةم
د مـن  (الوصطول اىل املعلومطات  )موئةسةساتى ديكةا غةيرا دةوَلةتد يان غةيرا حكومى بكةند خـاَلى دووةمد  

يةعنى ئةو زانياريانةا كة خـاوةن  د (ذات الىابع العام الوصول اىل املعلومات)ثَيم باشة ئةوةا بؤ زياد بكرَيت
موَلكَيكى طشتنيد مافى ئةوةيان هةبَيت كة بةو زانيارية بطةند سةبارةت بة خاَلى سَيهةم و ثَين ةمد منـين  

اقامططة )ِرام وايــة وةكــو ئــةظني خــان ئامــاذةا ثَييــداد ئــةو دوو خاَلــة لَيــ  نــ يكند لَيــ  بــدرَيند بــةم شــَيوةية
نشطىة املدنيطة االخطرى    ر واالضراب واقامة املؤمترات وورش العمطل ومجيطع اال  التجمعات واالجتماعات والتظاه

شطريىة عطدم   )د خاَلى ثَين ةم ابربَيـتد تـةنها ئةوةنـدةا بـؤ زيـاد بكرَيـت      (تعارضها مع اهدافهاشريىة عدم 
 .د خاَلى ضوارةمين ببَيتة سَيهةمد وةكو خؤا مبَينَيتةوةد زؤرسوثاس(وتعارضها مع اهدافها

 :ةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي  س
 .بةفرين خان كةرةمكة

 :بةِرَي  بةفرين حسني خةليفة
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بِرطةا دوو باسى ئةوة دةكاتد طةيشنت بة زانياراد ثَيم باشة بكرَيت بة ثَيى ثسثؤِرا كارا ِرَيكخراوةكةد لة 
ى دوو دووبارةشـةد خـاَلى ثَين ـةم تةئكيـد     نَيوان بِرطةا سَى و ثَين ا لَي  ضوونَي  هةيةد ئةتوامن بَلَيم خاَل

كردنةوةية لة خاَلى سَيهةمد ضونكة سةرجةم ئةو مافانةا كة لة خاَلى سَيدا هـاتووةد جـارَيكى تـر لـة ثَيـنج      
تةئكيد كراوةتةوة لَيىد كة مافى ئةوةا هةية هةموو ئةو كارو ضااكيانة ئةجنام بداتد ئةوة زيادةيةد بـةَام  
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دا هــاتووةد هـــةموو كـــارو ضـــااكيةكى ديكــةا مـــةدةنىد لةوانةيـــة بـــة نيســـبةت   لــة كؤتـــايى بِرطـــةا ســـيَ 
ِرَيكخراوةكةوةد ئةو كارو ضااكيانة مةدةنى بند بةَام لةوانيـة بـة ثَياـةوانةبَيت لةطـةَل ياسـاداد لـة كؤتـايى        

ــدريَ       ــةبَيتد ئةتوان ــاكؤك ن ــدا ن ــةَل ئاماجنةكاني ــةر لةط ــدا ئةط ــراوة لةحاَلةتَيك ــنجد نووس ــةا ثَي ــةوة بِرط ت ئ
بهرَيندرَيتة كؤتايى بِرطةا سَىد بةَام ئي ا فةا ياساشى بؤزياد بكرَيـتد بـة ثَياـةوانةا ئامـانج و ياسـا كـار       

 .ثَيكراوةكان نةبَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك خورشيد كةرةمكة
 :بةِرَي  خورشيد امحد سليم

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
تقييم دور املؤسسات احلكومية و )ئةز ثَيشنيار دكةم ظى ِرةنطى بيت (ؤسسات الدولةدور م تقييم)خاَا ئَيكَى 

تقيطيم دور املؤسسطات   )يةعنى بةو شـكلة بيـتد   ( دولة)لة جياتى ( حكومة)يةعنى كةليمةا ( غري احلكومية
مة مونةزةمامتان هةيـة  د لَيرة بة موتلةق هاتووةد ئَي(الوصول اىل املعلومات)د دوود (احلكومية و غري احلكومية

هى كوردستانىد مونةزةماتى عريادىد مونةزةماتى بيانىد لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم بةو شكلة بيتد بـؤ  
حمظور احلصطول علط  املعلومطات املىلوبطة حسطب      )ئةوةا حيسابَي  بكةيند بؤ مةسائلى ئةمنى يان مةسائلى 

ق هيمةد ضونكة نابَيت ئَيمة بة موتلـة د يةعنى ئةمة مو(ةاختصاص املنظمة و وفق السياقات القانونية املتبع
بَلَينيد هةر مةعلوماتَي  حةز بكات وةرا بطرَيتد ئةمة كارَيكى باش نيةد يةعنى زةرةر دةكاتند بةنيسبةتى 

يــةعنى نابَيــت هــةر ، (نشططر التقططارير واملعلومططات وطبططع املناشططري التطط  ختططص جمططال عمططل املنظمططة)د 4خــاَلى 
نشطر  )بة ئارةزووا خـؤا مةناشـري تـةبع بكـاتد شـت بكـات و ئـازاد بَيـت لـة هـةموو شـتةكد            مونةزةمةيةك 

د خاَلى ثَين ةمد بةِرةئى مـن خـاَلَيكى زيـادةد    (التقارير واملعلومات وطبع املناشري الت  ختص جمال عمل املظمة
 .حتويل حاصلةد يةعنى ثَيويست ناكات ئةم خاَلة هةبَيتد زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى 
 .كاك جالل كةرةمكة

 :بةِرَي  جالل على عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من لةطةَل ِراا هاوكارةكامنمد بةِراستى بؤ هةر ثَينج خاَلةكة مةسـةلةا تايبةمتةنـدا ِرَيكخراوةكـةا تيايـةد     
مةندبَيت بؤكـارا  وةلة خاَلى دووةم و ضـوارةميند هـةم تايبةمتةنـدا ِرَيكخراوةكـةا تيـا بَيـتد هـةم سـوود        

 .ِرَيكخراوةكةد ئةوة شتَيكى باشةو تةحديدين دةكرَيتد زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة طاهركاك مجال 
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 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

( مؤسسطات الدولطة  م دور تقيطي )تةدريبةن زؤربةا دسةكامن كراند لَيرة ئةو دانونة بؤ هةرَيمةد لَيـرة دةَلـَين   
د مةبةسـتيان ضـية؟د تـةديم دةورةد يـان ئةدائـةد هةنــدا      (اداء)يــانين( دور)ئةمـة شـتَيكة لـة يـةك جيانـةد      

دةورةد دةور تةحسيل حاسلَيكةد ئةمة دةورا ئةو موئةسةسةيةد وا بكات و وا بكات و وابكـاتد بـةَام تـةديم    
بـةَلَى حكومـةد   ، (تقيطيم دور مؤسسطات حكومطة االقلطيم    )وةد ئةدائةكةد ئةو ئةدائة لَيرة ثرت جَيطةا دةطرَيتة

ضونكة كوردستان هَيشتا نةبوةتة دةوَلةتد وا ديارة برادةران ئةوةيان يةكسةر نةدل كردووةد ئةو جوملةيان 
ئةو موئةسةساتى تةشريعى و تـةنفي اد ئةطـةر دةزائيـةد    ، (ؤسسات  حكومة االقليميم دور متقي)وا داناوةد 

عـدا املتعلقـة منهـا    )د جوملةيةك ئي افة بكرَيتد (الوصول اىل املعلومات)درَيذ بكةاد ئةمة يةكد ئةطةر بةوة 
ئَيمـة بـا لـة بريمـان     ( اخل.... اقامة التجمعات واالجتماعات والتضاهر واالضطراب )د خاَلى سَييةمد (بأمن اادليم

ومجيع االنشىة املدنية )ثَيشنيار دةكةمد نةضَيتد دانونَيكمان دةرهَينا هى خؤثيشاندان و ئةوانةد بؤية لَيرة 
ئةوة ئـةو جوملـة هـةمووا دةطرَيتـةوةد وةلةطـةَل بـرادةرامن خـاَلى        ( االخرى وفق القوانني النافذة يف االقليم

 .ثَين ةمين ابربَيتد ضونكة ماناا نامَينَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيريظان خان كةرمكة
 :مساعيل سةرهةنطبةِرَي  بَيريظان ا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لــةماددةا نؤيــةم كــة دةَلَيــتد رَيكخــراو مــافى هةيــةد لةبةشــى دووةمد طةيشــتنى بــة زانيــاراد منــين وةكــو   
هاوِرَيكامن طةيشتنى بة زانيارا بة موتلةق دايدةنَيمد بة ِرةها هاتووةد ديارا نـةكراوةد ئايـا بـة ثَيـى ياسـاية      

؟د بؤيــة ثَيويســتة بنووســرَيتد طةيشــتنى زانيــارا بــة ثَيــى ياســاد هــةتا بتــوانن ئــةو  يــان بــة ثَيــى ياســا نيــة
زانياريانةا وةردةطرن لة ِرَيطاا ياساوة بة دةستيان بطاتد هةروةها بة نيسبةت خاَلى ثَين ـةمد ئـةوةش مـن    

او مـافى هةيـة   ثَيم زيادةد ابربَيتد ضونكة لـة ئامـانج و لـة هـةموو ئةوةيـةك ياسـايةكة ديـارة وةكـو ِرَيكخـر         
 .ضااكيةكانى خؤا بكاتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئامينة زكرا كةرةمكة

 :بةِرَي  ئامينة زكرا سعيد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت خاَا ئَيكَىد بابةتَى هةَلسةنطاندنَىد ئةطةر دَا ِرَيكخـراوة هةَلسـةنطاندنَى بكـاتد دَا ضـةوا كـةتد ت      
كةتند ئةز خؤ دطةل هةندَينينمد ضونكو كارَي  ِرَيكخراوَيت كؤمةَلطةها مةدةنى هةَلسةنطاندنا كاري ِرَي  دَي

دام و دةزطاهــا بــينتد بــةلكو ِرَيكخراوَيــت كؤمةَلطــةها مــةدةنىد شــَين ديــ  ضــونابكةند لَيكؤلينــا بكــةند           
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هةَلسـةنطاندنا كـارَي وان بكـةتد    ثَيشنيارَيت خؤد رةئيَيت خؤ بؤ جيهةتَيت ثةيوةنديدار بَلند بكةند نةوةكو 
بؤ منوونة ئةز دَا بَيذند ئةز بةرثرسا ثةدانطةهةكَى بوومد كو ثةدانطةهـةكا كـارَا وا ِراثرسـى بـوود ئـةز      

كةسـَيت ئـةز    222كةسـا هةَلبـذَيرمد ئـةو     222ةوي َا حةتا دوَا ِراثؤرتَي ذيدا بكةمد بـَيم  عئةطةر شَيم تة
فالن دةزطـةها كـارَا وا بـاش نينـةد سـةر ت ئةساسـَى زانيارَييـت وان درسـت          دنياسمد وة رةئياوان دَيبَيذمَى

دَينة كرند ذبةر هندَا ذاد ئةز بَيذم كارَا ِرَيكخراواد كارا رَيكا دي  ضونا ديراساتاد رةئى و ثَيشـنيارَيت خـؤ   
و ديراسـةتَيت  بؤ جيهةتَى بلندد دَا بلند كةتد دوا حالةتَيدا ئةو دةزطةها سـةروان ثَيشـنيارو ديـ  ضـوون     

وان شؤل دكةند سةبارةت وةرطرتنا زانيارا طةلةك رةهايا هاتىد ظَى طاظَى وةك تاكـة كـةس حقـودَى مـن دَا     
ضةوا ثاراستبيت وةكى دةزطةهةكَىد يـان ِرَيكخراوةكـا كؤمةَلطـةها مـةدةنىد ب شـَيوةكى هؤسـا ِرةهـاد بشـَينت         

نــةت دَا ثاراســتيةد مةســةلَيت ئــةمنىد ئايــا زانياريــا وةربطــراد حقــودَى مــن وةكــى تاكةكــةس ئــةز ت زةما 
ِرَيكخراوَيت كؤمةَلطةها مةدةنى دوا حالةتَيدا دشـَين هـةمى زانياريَيـت كـو طـرَا دااد ئـةمنى ظـة وةرطـرند         
ذبةر هندَا ذا يا باشرت ئةوةد ئةم ظَى رةهايَى دةربَيخني ود ثَيشنيارَا كـاك خورشـيدا ئـةز ثةسـةندكةم ود     

وا بةحس كراد بهَيتة خارَاد سةبارةت خااًَ ضارَي ذاد ديسان طؤر ثسـثؤريا خـؤ    هةكة ثَين وةسا جةنابَى
بــينتد ِرَيكخــراوةك دَا ضــةوا دشــَينت د ئاليــ  وةرزشــيدا كاربكــاتند بهــَينت ضــاثةمةنيةكى يــان بةرنامــةكَى   

َا ذا ثةخن بكةتند يا طرَا داا مةوزوعةكَى تر بينتد مةوزوعـةكَى ئيختيساسـَى زراعـى بـينتد ذبـةر هنـد      
وَا طؤِر ثسثؤِريا بينتد خاا ثَين َى ذا ئةز طةلةك زَيـدة بيـنمد ضـونكى دمـاددا هةشـتَيداد طةلـةك ئاشـكراو        

 .ِروونى هاتية بةحس كرن ود يا تةحسيل حاسلةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شوان كةرةمكة
 :بةِرَي  شوان عبدالكريم جالل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ةماددةا نؤد من ثَيمواية كؤمةَلَي  ماف سةملَينراوة بؤ ئةو ِرَيكخراوانـةد كـة مـافى خؤيانـة بـة دَلنياييـةوةد       ل

يةك مافى طرنطى تياية كة جَيى نةكراوةتةوةد بة ِرةئى من ثَيويسـتة ئـةو مافـةا تيـا بَيـتد ئـةوين مـافى        
كـانى دةوَلةتـةد ضـونكة زؤربـةا زؤرا ئـةو      مامةَلة كردنة لةطةَل دام و دةزطاكانى حكومةتدايـةد دام و دةزطا 

ِرَيكخراوانة ثَيويستيان بةو مامةَلة كردنة هةيةد بؤ منوونةد ِرَيكخراوَيكـى ذينطـة ثـارَي ا ثَيويسـتة مامةَلـة      
لةطةَل شـارةوانى بكـاتد لةطـةَل وةزارةتـى تةندروسـتى بكـاتد لةطـةَل وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان بكـاتد لـة            

خؤيــداد ئــةو مامةَلــة كردنــة لَيــرة جَيــى نةكراوةتــةوةد بؤيــة مــن ثَيموايــة دةبَيــتد  ضوارضــَيوا ئةركــةكانى 
خاَلَيكى تر بؤ ماددةا نؤهـةم لـة مافـةكان زيـاد بكرَيـتد ئـةوين بكرَيـت بـة ثَين ـةم يـان شةشـةمد ئةطـةر             

 .د زؤر سوثاس(يف اختصاصاتها مؤسسات الدولةالدوائر والتعامل مع )ثَين ةم ابراد ئةوين بوترَا 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شظان امحد كةرةم بكة
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 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي اند ئةنداماني ثةرلةمان زؤربةي زؤري ئيشارةتيان بة غموزي ئةم ماددةية كردد كة هةندَي  ئي افاتي 

تةبعـةن  ( مؤسسطات الدولطة  )ونـةد مةسـةلةن ئةطـةر بِرطـةي يةكـةم      تري دةوَيت لـةو بِرطانـةي كـة ثَيـدا هاتو    
دةبَيـتد ئـةويرتيان موتةعـةليق بَيـت بـة      ( اختصاصطها  يف جمطال )بَيتد ( مؤسسات احلكومة)نابَيتد مةسةلةن 

د يةعين ئةمانة غموزن و لَيرة زيكر نةكراوند من ثَيم باشةو راست دةبينم ئةطةر لة (الوصول اىل املعلومات)
للمنىمة يف جمال اختصاصها وطبيعطة عملطها ومبوجطب القطوانني النافطذة يف      )ماددةكة وا بنووسرَيت  عينواني

 .ئين ا وةكو ئةواني تر بَينة خوارةوةد ئةوة عيالجي هةموو ئةو غموزانة دةكات( االقليم احلق يف
املطادة  )عـيالج دةبـَينت  ئةنداماني ثةرلةمان هةموو ئيشارةتيان ثَي كردد بة رةئي من ئةو غموزة بةو شَيوةية 

وةكـو  ( للمنىمة يف جمال اختصاصطها وطبيعطة عملطها ومبوجطب القطوانني النافطذة يف االقلطيم احلطق يف        : التاسعة
خــؤي بَيتــة خــوارَيد بِرطــةي ثَين ــةم مــن دةبيــنم تةحوــيل حاصــلةد مــن هاوِرامــة لةطــةَل كــاك خورشــيد   

 .تةحويل حاصلةو ثَيويست ناكاتد زؤر سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .زؤر سوثاسد رَي دار شلَير حمي الدين كةرةم بكة
 :بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د ئـةوة زؤر رؤَلَيكـي بـاش و    (تقيطيم دور مؤسسطات الدولطة   )بِرطةي يةكـةم ئـةوة   / سةبارةت بة ماددةي نؤيةم

د واب امن كةس نييـة رَيطـاي لـَي بطريَيـت و بطـات بـة       (علوماتالوصول اىل امل)طرنطةد بةَام لة دووةمني دةَلَيت 
د يـةعين داوا  (داوا كردنـي زانيـاري لـة موئةسةسـاتي دةوَلـةت بـةثَيي ياسـا       )مةعلوماتد بؤي باشرتة بكرَيتـة  

د هةر كةسَي  مايف هةية بطاتة مةعلوماتد بةَام ئةطةر لـة  (الوصول اىل املعلومات)كردني زانياري بَيتد نةك 
 .سةساتي دةوَلةت رَيطاي ثَي بدرَيت و وةكو مافَي  داواي بكاتد ئةوة باشرتةموئة

بِرطةي ثَين ةميند منين هاوِرام لةطةَل ئةو رةئيـةي كـة لـة بِرطـةي ثَين ـةم ابـدرَيتد لةبـةر ئـةوةي لـة          
راوةد بِرطةي سَييةمدا لة زؤر شوَيين تردا ئـةو نةشـاتات و عـةدةم تـةعاروزو ئةوانـة هـةمووي تَيـدا بـاس كـ         

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةروةر عبدالرمحن كةرةم بكة.زؤر سوثاسد رَي دار د
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ئةوةي دةبينمد ديارة بةشَي  لة دسـةكامن كـراد بةتايبـةت ئـةوةي كـاك جـةمال باسـي كـردد بةنيسـبةتي          

د من ثَيم باشـة بـةو شـَيوةية بَيـتد واي لـَي      (سةنطاندني رؤَلي دامةزراوةكاني دةوَلةتهةَل)بِرطةي يةكةمةوة 
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ــت  ــردن و دادوةري و     )بكرَيـ ــةجَي كـ ــَي بـ ــةَاتي جـ ــةمان و دةسـ ــي ثةرلـ ــاودَيري كردنـ ــةنطاندن و ضـ هةَلسـ
وةي د ضونكة ئةمة شوَيين هةموويان دةكاتةوةد هةم ئةو زاراوةيةش وةكـو ئـة  (دامةزراوةكاني كةرتي تايبةت

 .كة ئَيمة دةوَلةت نينةد ناكرَيت لَيرةدا بةكاري بَينني
طةيشنت بة زانياريد بةِراسيت من لةام سةيرة  كة بَلَيني بةشَيوازي ياسايي ضيةو / سةبارةت بة خاَلي دووةم

ناياسايي ضية؟ ناكرَيت ئَيمـة هـيض ديودَيـ  دابنـَيني سـةبارةت بـةوةي كـة لَيـرة مـايف ئـةوةي هـةبَيتد يـان             
يبَيت بطـات بـةزانياريد ئَيمـة ثـرؤذة ياسـايةكمان لةبـةر دةسـتة كـة خوَيندنـةوةي بـؤ كـراوةد بـؤ ئـةوةي              نة

بتوانرَيت بة ئاسانرتين شَيوة هةم ميدياكاران و هةم رَيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي مـةدةني ئاشـنا بـن و بطـةن       
مةســائيلي ئــةمين دــةومي و  بــةو زانياريانــةد جطــة لــةو خاَانــة نــةبَيت كــة ئــةو زانياريانــةي ســةبارةت بــة 

مةترسي دةخةنةوةد ئةمة شتَيكي ترةد ئةطةرنا حةق نيية لة هيض ايةنَيكي ترةوة رَيـي لـَي بطريَيـتد بؤيـة     
بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماند بؤ جَي بةجَي كردني ئةم خاَانةي كة واي لَي هـاتووةد مـن ثَيموايـة خـاَلَيكي تـر      

 :وازة بَيتثَيويستةد بؤية ماددةي نؤيةم بةو شَي
 :رَيكخراو مايف هةية لة/ يةكةم

د خاَلَيـ   (دووةم)ئةمانة بةو شَيوازة دابةزَيتد هةر ثَينج خاَل بةدواي يةكداد خاَلي دووةمي بؤ زياد بكرَيتد 
ثَيويستة دامودةزطاكاني حكومةت ثايةند بـن بـة ثَيشـكةش كردنـي     : )زياد بكرَيتد ئةوين بةو شَيوازة بَيت

كاري ثَيويسـت بـؤ ئةجنامـداني ئـةو مافانـةي لـة بِرطـةي سـةرةوةدا هـاتوون ود دةسـت لـة            ثشتيواني و ئاسـان 
د راستة ئةو خاَانة لـة سـةرةوةدا هـاتووند بـةَام ئةمـة زةخـت       (كاروباري رَيكخراوةكاني تريشةوة وةرنةدةن

ةزانياري هةيـةد  كردنةوةيةكة لة ياساكةد ضونكة دةبينني لة زؤربـةي كاتـداد لَيـرةدا دةَلَيـت مـايف طةيشـنت بـ       
بةَام ثَيي ناداتد دامودةزطا حكوميةكان ثَيي نادةند واتا رَيطةي ثَي نادةن وةكو ثَيويست بَيـت و ضـاودَيريان   
بكاتد وةكو ثَيويست ئاسانكاريان بؤ بكاتد بؤية من بة ثَيويسـت دةزامن ئـةو خاَلـة زيـاد بكرَيـتد بـؤ ئـةوةي        

 .ئين و كارةكاني خؤيان هةَلبسنتد سوثاس رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني باشرت بة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار سةردار رشيد كةرةم بكة
 :بةِرَي  سةردار رشيد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة منين رةئيم واية تةشخيوي نةوعي ئةو زانياريانـة بكـةمد ت جـؤرة زانيارييةكـة؟ ضـونكة رَيكخـراود       

اوي ددوكراسي و مةدةنيةد رَيكخـراوي دةزطـاي هـةواَلطريد يـةعين نـةوعي ئـةو زانياريانـة بةِراسـيت         رَيكخر
تةشخيص بكرَيتد بؤ ئةوةي ب انني ئةو رَيكخراوةد ضونكة ئةوة مةهامي ئةوةية كة بطات بة جةمع كردني 

 .مةعلومات لةسةر ئةفرادو لةسةر حكومةت و لةسةر شيت ترد ئةوة خاَلَي 
من هاوِرام لةطةَل براي بةِرَي م دكتؤر سةروةرد كة ئةمة ديارة لةم دةدة لة هةندَي  خاَلدا / وةمينخاَلي دو

 .ئيستيفادة لةوةي عَيراديةكة كراوةد حةدة دةوَلةتةكة بكرَيت بة حكومةتد زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ذيان عمر كةرةم بكة
 :ي بةِرَي  ذيان عمر شر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد دسةكاني من كران

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ياووز كةرةم بكة
 :بةِرَي  ياووز خورشيد عثمان

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةد مةسةلةن من تَيبينيم لةسةر خاَلي سَي هةيةد ئةوين بةِراسيت ئةو خاَلة زؤر بابةتي طرنطي لةخؤ طرتو

د بؤيـة مـن ثَيشـنيار    ..........وةكو ئيقامةي تةجةموعات و ئي تيماعات و تةزاهورو ئيـ ِراب و موئتةمـةرات  
للمنظمطة احلطق يف اقامطة التجمعطات واالجتماعطات والتظطاهر       : )دةكةم ئـةم خاَلـة بـةم شـَيوةية دابِرَيذرَيتـةوة     

ي (ضمن اطار القانون)لةكؤتاييدا ( ة املدنية االخرىواالضراب واقامة املؤمترات و ورش العمل ومجيع االنشى
 .بؤ زياد بكرَيتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤر رةفيق كةرةم بكة
 :رفيق صابر دادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ين زانيـاريد يـان بـة دةسـتكةوت     سةبارةت بـةو ماددةيـة مـن ثَيموايـة بِرطـةي دووةمـي ثةيوةنـدي بةطةيشـت        

هَيناني زانيارييةوة هةيةد بةو شَيوةيةي لَي بكرَيتةوةد راستيةكةي يةكَي  لة ثرةنسـيثةكاني ددوكراسـي و   
كؤمةَلطةي ددوكرات ئةوةية كة هاووَاتيان و ميـدياو هـةموو رَيكخراوةكـان مـايف ئـةوةيان هـةبَيت زانيـاري        

ت بةَلطةنامة رةمسيةكاني دامودةزطاكاني دةوَلةت ببينند بـةو مةرجـةي   بةدةست بَينن و مايف ئةوةيان هةبَي
ئةو بةَلطةنامانة بةثَيي دانوند يان بِرياري تايبةت سروشتَيكي نهَينيان ثَي نةدرا بَيتد هةر هاووَاتيـةك لـة   
 وَاتـــاني ددوكراتـــدا مـــايف خؤيـــةتي ضـــاودَيري و بةدواداضـــوون بـــؤ كاروبـــاري هـــةر وةزارةتَيـــ  و هـــةر  

دامودةزطايــةك بكــاتد جــا لَيــرةدا لــة خــاَلي يةكــةمي مــاددةي نؤيةمــدا هــاتووةد ئــةم رَيكخراوانــة رؤَلد يــان   
نطَينند بـة دَلنياييـةوة بـةبَي بـووني زانيـاريد دةسـتكةوتين       ةكاروباري ئـةو دامةزراوانـةي حكومـةت هةَلبسـ    

ةكانيد نووسـراوة رةمسيـةكاني ئـةو    زانياري لةبارةي كاري ئةو دةزطايانةو بـةبَي بينـيين دكيؤمَينتـة رةمسيـ    
دامودةزطايانــة نــاتوانن ئــةو كــارة بكــةند بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم بِرطــةي دووةم بــةو شــَيوةيةي لــَي بَيــت 

دةستكةوتين هةر زانياري و بةَلطةنامةيةكي رةمسي دامـةزراوةكاني دةوَلـةت كـة بـةثَيي ياسـاد يـان بِريـاري        )
د يـةعين هـةر شـتَي  كـة نهـَيين نـةبَيت بـةثَيي ياسـاد يـان بـةثَيي           (بَيـت تايبةت سروشيت نهَينيان ثَي نةدرا 
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بِريارَيكي تايبةتي دةزطاكةد ئةو رَيكخراوانة مايف ئـةوةيان هـةبَيتد كـة باـن بيبيـنند بـؤ ئـةوةي زةمانـةتي         
ةي ئةوةش بكةيند كة ئةم كارة ثَيويست بكرَيت دامودةزطاكان ئةو هاوكاريية بكةند من ثشتطريي ثَيشنيارةك

دكتؤر سةروةر دةكةمد كة بِرطةيةك زياد بكرَيتد دامودةزطاكاني وَاتد يان حكومةتد يان دةزطـا رةمسيـةكان   
 .ناضار بكرَيند يان ئيل ام بكرَين بةوةي كة هاوكاري ئةو رَيكخراوانة بكةن

ئةطـةر كورديةكـةي   سةبارةت بة بِرطةي ثَين ةمياند ثَيمواية زؤر رةكي  داِرَيذراوةد رةنطة واي لـَي بكرَيـتد   
د (هةر كارو ضااكيةكي تر بكاتد كة لةطةَل ئاماجنةكانيدا ناكؤك نـةبَيت )وةربطرين هةر ئةوةندة بةس بَيت 

ئةم بِرطةية ئةطةر سةيري سةرةوة بكةين دةَلَيت رَيكخراو  مـايف هةيـة لـةد ئـةو مـايف هةيـة بـؤ هـةر ثَيـنج          
يةكد دوود سَيد ( للمنظمة احلق يف)ةكةش تةبيعي هةر وايةد بِرطةكةيةد بةَام لة بِرطةي ثَين ةمد لة عةرةبي

جارَيكي ترد بؤية ئةمة زيادةيـة  ( للمنظمة احلق يف)ضوارد كة دَيتة سةر ثَين ةمد ديسان دووبارة دةكرَيتةوة 
لة بِرطةي ثَين ةم رَيكخراو مايف هةية ثَيويست ناكاتد ضونكة لةسةرةوة بؤ هـةر ثَيـنج برطةكةيـة كـة مـايف      

هةر كارو ضااكيةكي تر بكاتد كة لةطةَل ئاماجنةكانيـدا  )ةد ئةو كاتة بةس ئةوةندة بنووسرَيت ثَين ةم هةي
 .د سوثاس(ناكؤك نةبَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةم برادةراني ليذنةي دانوني و كؤمةَلطةي مةدةني طوَي بطرند حةز دةكةم تَيبينيةكاني من بة من حةز دةك

ــة           ــةَلطا ب ــي كؤم ــةوين ئيل ام ــةد ئ ــةرةكي هةي ــةركَيكي زؤر س ــة ئ ــةم ماددةي ــةِرَي اند ئ ــرند ب ــد وةربط هةن
د ئـةطينا  موئةسةسات و ئةشخاصةوة كـة هاوكـاري يـةكرت بكـةن و تَيطةيشـنت لـةكارةكاني مونـةزةمات بكـةن        

رةئيةك هةية دةَلَيت ئةوانة هةمووي دةتوانرَيت لة ثةيِرةوي نـاوخؤ بـَيند بـةَام ثـةيِرةوي نـاوخؤ مـول ةم       
نيية بؤ جيهاتد بؤية من بـة ثَيويسـيت دةزامن تَيبينيـةكاني ئَيمـةو هةَلوَيسـت لـةو ماددةيـة زؤر بـة طـرنط          

ــةد يـــةك  ــرد / وةربطريَيـــتد ضـــونكة دوو ايةنيـ ــاكاني تـ ــو ياسـ ــَي   وةكـ ــانداند وا تـ ــةلةي خؤثيشـ وةكـــو مةسـ
نةطةيةنرَيتد يان خةَل  تَي بطةيةنرَيت كة ئةمة دةيد دادةنَيتة سةر ئيشـي مونـةزةماتد لـة هـةمان كاتـدا      
دةوَلةت بة ئاشكرايي ئيل امي مونةزةماتي خؤي دةكاتد كة ئةم مافانةيان دةستةبةر بكرَيتد بـةَام ئـةوةش   

/ ئةطةر رَيطام بدةنَي من صياغةيةكي كاملم هةيـة بـؤ ئـةو ماددةيـةد يـةك     دةبَيت بة رةئي من ئةم ماددةية 
ثشتطريي ئةو خوش  و برايانة دةكةمد ئةوانةي ثَيشنياريان كـرد بـوود تـاكو يـةك وشـة دووبـارة نـةبَيت لـة         
هـــةموو خاَلـــةكاند لةســـةرةتاوة بـــؤ رَيكخـــراو هةيـــة لةضوارضـــَيوةي ياســـاكان و تةبيعـــةتد يـــان ئامـــاجني  

اوال وثانيطا  )يـن دَيـتد يـان بيكةنـة     (بـت و ج )د ضونكة (أ)كان ئةمةي خوارةوةد بةَام ئةمة ببَيتة رَيكخراوة
د (تقيطيم دور مؤسسطات الدولطة   )د يةعين خاَلةكاني يـةك تـاكو ضـوار يـةك ثـؤلني كردنيـان بـؤ بكـةند         (وثالثًا

ةعس دةوَلــةت و ئةســَلةن مــن دذدــةد دةوَلــة يــةعين خــاك و خــةَل  و حكومــةتد لــة توراســي حكومــةتي بــ 
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ميللةتي دوت كرد بوود مةفهومي دةوَلةت لـةاي ئَيمـة مـةفهومي حكومـةت دةكـاتد راسـت ناكـاتد لـةجياتي         
هةيـةد ثـَيم نـاَلَين    ( ئؤت ميـان )تةدييم من نازامن لةسةر ت ئةساسَي  رَيكخراوَيكي باوكانة كة منداَلةكانيان 

ةور دةكةم فةهمَيكي عام هةيـةد ببـوورند ئَيـوةو    ئيشي من ضية بة تةدييمي موئةسةساتي دةوَلةتد من تةس
ئةو ثسثؤرانةي كؤمةَلطاي مةدةنين يةك تيثي رَيكخراوي كؤمةَلطاي مةدةنييان هةيـةد ئـةوةي مورادةبـةي    
حقودي ئينسان دةكاتد ئةوةي ئةهدايف سياسي هةيةد رَيكخراوةكـاني مـةدةنيد كؤمـةَلطاي سـظيلد رةنطـة لـة       

نةبَيتد بؤية ئـةم حةدـة بـة رةوا دادةنـَيم تـاكو ئيتيهـام نـةكرَين مـاف لـة           يان عيالدةيان بة سياسةت21%
رَيكخــراو وةردةطــرند تــؤ مــاف دةدةيــتد يــان ئةوانــةي كــة رَيكخراوَيكيــان دروســت كــردووة بــؤ ثةرةثَيــداني  
بــةخَيوكردني مــَين هــةنط باــن تــةدييمي موئةسةســاتي دةوَلــةت بكــةند مــن تــَي ناطــةمد دةكرَيــت ئةمــة    

القيططام بالدراسططات امليدانيططة والكي يططة املتعلقططة بىبيعططة اهططدافها وحططق  )ةيند بــة عةرةبيةكــةي تةدــديري بكــ
 .د ئةمة يةك(احلصول عل  دعم املؤسسات الرمسية وغري الرمسية

د زؤر دسةي لةسةر كراد هَيشتا دانومنان نييـةد بـةَام جـارَيكي تـرد هـةتا ئةطـةر       (الوصول اىل املعلومات/ )دوو
دد رَيكخراوَي  بةثَيي تةبيعةتي ئيشي خؤي دةتوانَيت باَيت داواي ئةو مةعلوماتانـة بكـاتد   ياسامشان دةركر

الوصطول اىل  )واب امن ياسايةكةش ئةو وةختة تةحديدي دةكاتد بةس تا ياسـا دةرباـَيت بـة رةئـي مـن لَيـرة       
ة دـانون دةرضـوود ئـةو    د تةحديدي بكةيند ئةوها رةها نابَيتد كـ (املعلومات املتعلقة بىبيعة عملها ومشاريعها

 .كاتة ئَيمة ئيلغاي دةكةين
يـةعين ضـي؟ ئةوانـةي لـة     ( االضطراب )دةزانـي  ، (اقامة التجمعات واالجتماعات والتظطاهر واالضطراب  / )سَييةم

د واتـا مـان   (يضرب عطن العمطل  )جَيطاي مةعمةلَيكي موعةيةن ئين دةكةند ثَيكةوة بِريار دةدةن بة عةرةبي 
َيكخراوَيكي كؤمةَلطاي مةدةنيم بؤ بدؤزنةوةد هةموو ئةندامةكاني لة فةرمانبةري دةطرين و ئين ناكةيند ر

يةك دةزطانةد يان يةك مةعمـةلن ئيـ ِراب بكـةند وشـةي ئيـ ِراب غةريبـة لَيـرةد كةليمـةي ئيـ ِرابد دةبَيـت           
رَيكخـراوة   جياوازي بكةين لةنَيوان تةزاهور و ئي ِرابد ئي ِراب لَيرة وجـودي نييـةد ضـونكة ئةنـداماني ئـةو     

مةناشــري ئــةوة ثــةجنا ســاَلة لــة  ( نشططر التقططارير واملعلومططات وطبططع املناشططري )مــةكان عةمــةليان يــةك نييــةد  
د (طبطع ونشطر التقطارير واملعلومطات والبيانطات واملطواد التثقي يطة       )ئةدةبيات نةماوةد ئيقترياح دةكـةم بيطـؤِرن   

َيت با هةبَيتد بـةَام ثَيـي دةَلـَين بـةياناتد بـةَام      ئةوانةي مونةزةماتةكة دةكةند ئةطةر دةصدتان بةيانات ب
 (.حيق هلا بصورة عامة( )أ)تةداريرو مةعلومات و مةواد سةدافية بةياناتةد ئةمة بة رةئي من بكرَيتة 

د (ب)وةكو هةندَي  برادةرد كاك سةروةرو ئةوانةش باسيان كردد من دةَلَيم ئـةو بِرطـة ثَين ـة بكرَيتـة     ( ب)
ت كة دياري بكرَيت ئةو رَيكخراوة ئـةجمارة نيماـة سـنوورَيكةد كـة تـؤ رَيكخراوَيـ  دروسـت        بةشَيوةيةك بَي

دةكةيت و ئةهدافةكاني ديار دةكـةيتد بـؤت هةيـة هـةموو نةشـاتةكاند هـةموو ئازاديـت هةيـة لـة حـدودي           
و باــم  تةبيعــةتي خــؤتد واتــا نابَيــت مــن جــارَيكي تــر رَيكخراوَيكــي ثةرةثَيــداني بــة ساَاضــووامن هــةبَيت   

خؤثيشاندانَي  بكةم دذي ئؤتؤبانَي  لة جَيطايةك دةكرَيتد دةضم بةو رَيكخراوة دةَلَيمد بؤية زةروريية زؤر 
ية يةعين ئيشارةت بكرَيتد كة هةموو نةشاتاتي خؤي دةبَيت لة سنووري تةبيعةت و ئةهـدايف ئـةو   (ب)ئةو 
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دةتـوانني بَيـنني كـة ثَيشـنياري     ( ج)ئـةو كاتـة    رَيكخراوة بَيتد تاكو سثي و رةش لة يةكرتي جيا بكرَينـةوةد 
دكتــؤر ســةروةرو بــرادةران و خوشــكان بــوود ئــةوة ثَيويســتة هــةموو ايةنــةكاني رةمســي و غــةيري رةمســي  
هاوكــاري و ثشــتطريي و هةماهــةنطي لةطــةَل رَيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني بكــةند بــؤ ئةجنامــداني          

 .تةحريرين دةنووسمد سوثاسكارةكانياند ئةطةر بتانةوَيت بؤتان بة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار صباح بيت اه كةرةم بكة
 :بةِرَي  صباح بيت اه شكري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةظـة بَيتـة زَيـدة كـرن     / بةنيسبةت خاَلي دوو ل ماددةي نؤد من دوو ثَيشنيارَي هةنة بؤ ئـةظَي خـاَلَيد ئَيـ    

د ئةظةي بـؤ بَيتـة زَيـدة كـرند يـان ئةطـةرنا بـةري        (ىل املعلومات مبوجب القوانني النافذة يف االقليمالوصول ا)
ثرؤذة ياسايةك خاندني لة ثةرلةمانَي بؤ هاتة كرن دةربارَي دةزطا ئينانة زانيارياد ئةم ضاظة رَي بـني هـةتا   

مي كةسـةكي مـايف هـةي كـو زانياريـا      ئةظ ثرؤذة ياساية بَيتة ئيقرار كرند ضونكة ل ظي ثرؤذة ياساي بـؤ هـة  
 .بةدةست بَينَينت

 بة رةئيـا مـن ئةظـةي بـؤ بَيتـة زَيـدة كـرن       ( اقامة التجمعات واالجتماعات والتظاهر واالضراب)لة خاَلة سَيد 
نشر التقارير واملعلومات وطبع املناشري )لة خاَلة ضوارَي ل ماددة نؤ  ديسان، (وفق القوانني النافذة يف االقليم)
 .د سوثاس(ينسجم مع اهداف املنظمة مبا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ئاواز كةرةم بكة
 :خضربةِرَي  ئاواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين تَيبينيم لةسةر خاَلي سَييةم هةبوود كة باسي خؤثيشاندان و مانط طرتن دةكاتد هةموومان دةزانني 

داند رَيكخستين خؤثيشاندان كة ئةمة تةصديق كراوة لةايـةن ثةرلـةماني كوردسـتاند بؤيـة     ياساي خؤثيشان
ئَيمة لَيرة ئةهـدايف ئـةم مونةزةمةيـةد ئـةركي ئـةم مونةزةمةيـة نـاكؤك نـةبَيت لةطـةَل ياسـايةكي تـرد ثـَيم             

ي ياسـاي رَيكخسـتين   باشرتة لة كؤتاييدا ئةمةي بؤ زياد بكرَيتد لةكؤتايي خاَلي سَي بنووسرَيت لةضوارضَيوة
 .خؤثيشانداند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دلَير حممود كةرةم بكة
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 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خؤي رَيكخراوي كؤمةَلطةي مةدةني هؤيةكي طةياندنة لةنَيوان جةماوةرو حكومةتداد كةواتة دةبَيت هةموو 

ةكاني بةثَيي ياساو بةشَيوةيةكي ئاشتيانةو شارستانة بَيت لةثَيناوي بةرةو ثَين بردني كؤمةَلطـة بـةرةو   كار
كؤمةَلطةيةكي مةدةني دوور لـة توندوتيـذيد مـن لةسـةرةوة وا ثـَيم باشـة كـة دةَلَيـت رَيكخـراو مـايف هةيـةد            

ي ثسثؤِريد ياخود كة دَيينـة سـةر خـاَلي    ئةوةي بؤ زياد بكرَيت وةكو زؤر لة برادةران ئيشارةتيان ثَيدا بةثَي
ــةت لــة هــةرَيمي كوردســتاندا بــةثَيي ثســثؤِري و      ــي دامــةزراوةكاني دةوَل ــت هةَلســةنطاندني رؤَل يةكــةم دةَلَي
بةرنامةي رَيكخراوةكة بَيتد نةوةكو بؤ منوونة رَيكخراوَيـ  بَيـت لـةبواري ذينطـة باـَيت لةسـةر مةسـةلةي        

 .ةمانة زؤر جؤرة شتَيكي ناكامل دةدات بة كؤمةَلدارايي دسة بكاتد لةم كاتةدا ئ
بةنيســبةت خــاَلي ســَييةمةوةد لةهــةموو وَاتــاني دنيــا هةرضــي خؤثيشــاندانَي  هةيــةد يــان كؤمــةَلَي  شــت   
دةكرَيت مؤَلةتي هةيةد بةتايبةتي لةوَاتة ددوكراتيةكانداد يـان ئاطـادار كردنةوةيـةد يـاخود مؤَلـةت هةيـةد       

ةَل رةئي ئـاواز خـامند ثَيويسـتة بـةثَيي ياسـاكاني خؤثيشـاندان بَيـت لـةو وَاتـةي كـة           لةبةر ئةوة منين لةط
 .دةكرَيتد بةتايبةتي خؤثيشاندان و مانط طرتند يان كؤنطرةد دةبَيت ثَيشرت ئاطادار بكرَيتةوة

دةبَيـت  لة خاَلي ضوارةمداد لةكاتَيكدا دةطوترَيت باَلو كردنةوةي راثؤرت و زانياري و ثةخن نامةد ئةمـةش  
ئيشارةتي ثَي بدرَيت بةثَيي ياساد ياخود رَينماييةكاني وةزارةتـي رؤشـنبريي بَيـتد وةكـو كةسـَيكي تـر بـاَلو        

 .كردنةوةد يان هةر نووسراوَي  دةردةكةند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار طؤران ئازاد كةرةم بكة
 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  
 .سوثاسد دسةكاني من كران

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار فازل بةشارةتي كةرةم بكة
 (:بةشارةتي)حممد دادر فاضلبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منـين  هةرضةندة ئةو بةِرَي انةي ثَين من دسةيان لةسةر مةسةلةي طةيشنت بة زانيـاري كـردد بـة بـِرواي     

مةسةلةي زانياري رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني ثَيمواية تةحديد بكرَيـتد مةسـةلةن زانيـاري لـة ضـي؟      
ضونكة بةِراسيت نةك تةنها لةهةرَيمي كوردستاند لةهةموو دنيا ثَيموايـة هةنـدَي  زانيـاري هةيـةد مـةفروز      

ةي هةنـدَي  زانيـاري هـةواَلطري بةشـي     نيية رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني بي انَيتد بةتايبـةتي مةسـةل  
ســةربازي هةيــة لةهــةموو دنيــاد ثَيمــوا نييــة زانيــاري بةشــي ســةربازي رَيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني    
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مةفروز بَيتد يان كؤمةَلَي  زانياري ترد بؤية من ثَيمواية لَيرةشدا دةَلَيت بـةثَيي ياسـاد ئةطـةر بـةثَيي ياسـا      
 بؤ طةيشنت بةزانياري لة ضيدا؟ مةسةلةن تةحديد بكرَيت لة ضيدا؟تةحديد بكرَيتد هةوَلدانيان 

خاَلَيكي ترد من ثَيم باشة ئي افةي بكةم و ثَيشنيار بكةم لة رؤَلي رَيكخراوةكاني كؤمـةَلطاي مـةدةني ديـاري    
ــة           ــةكَي  ل ــا ي ــةدةني ب ــةَلطاي م ــاني كؤم ــةهاتووة رَيكخراوةك ــؤدا ن ــاددةي ن ــةو م ــرةدا ل ــونكة لَي ــتد ض بكرَي

ةكانيان كة بة بِرواي مـن زؤر زؤر طرنطـةد ئـةوةتا ئَيسـتا يـةكَي  كـة دةبيـنني لـة هـةرَيمي كوردسـتان           ئةرك
بةتايبةتي لة شةدام ضي هةيةد نازامن لةو ئاَلؤزيـةي كـة ئَيسـتا لـة شـةدام هةيـةد رَيكخراوةكـاني كؤمـةَلطاي         

ــت      ــرة بــة بــِرواي مــن تةحديــد بكرَي ــا  مــةدةني دةوريــان ضــية؟ بؤيــة بةِراســيت لَي و ثَيشــنيارين دةكــةم ب
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني يةكَي  لة موهيمةكةيان ئةوة بَيت بـؤ ثَيطةيانـدني كؤمـةَلطاد تَيطةيشـتين     
كؤمةَلطا لة وةزعي هةرَيمي كوردستان لة رووداوةكاند لة ئةحداسـةكاني ئـةو هةرَيمـة كـة روو دةداتد بؤيـة      

امن بَلَيم بةشَيكيد ضـونكة بـةثَيي ئـةو مةعلوماتانـةد بـةثَيي ئـةو       ئةوةي كة روو دةدات تاكو ئَيستاد من دةتو
خةَلكانةي بؤ خؤيان رؤذانة دَينة سةر تةلةف يؤن ثةشيماني خؤيان دةردةبـِرند داواي ئيعتيـ ار لـة خـةَلكي     
كوردستان دةكةند بؤيـة مـن دةَلـَيم ئةمـة يـةكَي  بَيـت لـة ئةولةويـةتي رَيكخراوةكـاني كؤمـةَلطاي مـةدةني            

ةياندن و ثَيطةيشتين كؤمةَلطا لة ئايندةد ئةوة طرنطة لةناو ئةو ثرؤذةية ئي افة بكرَيـتد رَيكخراوةكـاني   ثَيط
 .كؤمةَلطاي مةدةني ئةو دةورة ثَيي هةَلبسنت كة زؤر طرنطةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار سؤزان شهاب كةرةم بكة
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان

ئَيمة لَيرةدا باس لة مافةكاني رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني دةكةيند كة دةمانةوَيت لـةناو ضوارضـَيوةي   
ئةم ياساية ئةم مافانـةيان بـؤ جـَيطري بكـةيند مةبةسـت لـةم ماددةيـةد بةتايبـةتي ئةوةيـة هـيض رَيطرييـةك            

تة بةردةمي رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني لةذَير هةرضي نـاو و ثاسـاوَيكداد ضـونكة بةشـَي  لـة      نةهَينرَي
طةشة كردني ددوكراسيةت لة هةرَيمي كوردسـتاندا ثابةنـدةو ثةيوةسـتة بـة طةشـة كردنـي رَيكخراوةكـاني        

دو ديـودو ئـةو شـتانة    كؤمةَلطاي مةدةنيد لةبةر ئةوة ئَيمة نابَيت بةهيض جؤرَيـ  بـري لـةوة بكةينـةوة دةيـ     
 .دابنرَيت و ناويشي بنَيني ماف

للمنظمطة ووفطق القطوانني    )سةبارةت بة ماددةي نؤيـةمد مـن حـةز دةكـةم لـة ثَيشـةكي ئةطـةر ئَيمـة طومتـان          
د يــةعين ئــةو شــتانةي كــة هةيــة هــةمووي لةضــوار ضــَيوةي ياســا دةبَيــتد ئــيرت  (املرعيططة يف االقلططيم احلططق يف
 .َي  دووبارةي بكةينةوةثَيويست ناكات هةموو جار

تقيطيم دور  )لة خاَلي يةكةمدا بؤضي ئَيمة هةموومان هَيناوتةوةو ثِرمان كردؤتةوة لة يةك خاَلـداد ئـةوين   
كاري رَيكخراوةكان زؤر لـةوة فـراوانرتةد كـاري رَيكخراوةكـان زؤر جـار هةيـة تةبـةروع كـؤ          ،(مؤسسات الدولة
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نةخؤشي ئؤتي م بدةند بؤ منوونـةد نةخؤشـي دَلد نةخؤشـي     دةكةنةوة بةنامةي فةرميد بؤ ئةوةي يارمةتي
جطةرد نةخؤشي سةِرةتاند ئةمة كـاري خؤيانـةد مـايف خؤيانـة بتـوانن بيكـةند بؤيـة مـن ثـَيم باشـة لـة ثـاَل             
حةدي خؤشيانداد ئَيمة منوونةمان هةبوود بةداخةوة كـة ئةمسـاَل بـةردةوام نـةبوون مونةزةمـةي ئاسـ  لـة        

دةوري ثةرلةمان و حكومـةتي كـردو زؤريـن سـوودمان لـَي وةرطـرت و كـارَيكي زؤر         خولي ثَيشوودا تةديمي
زؤر باشيشيان كـردد بؤيـة دةبَيـت ئَيمـة تةشـ يعي ئـةو جـؤرة مونةزةمانـةش بكـةيند كـة تـةديمي ئـةدائي             
موئةسةسـاتةكان بكـاتد بـةَام لـة ثــاَل ئـةوةداد لـة ثـاَل تـةديمي ئــةدائي موئةسةسـاتي دةوَلـةتد كـة دةَلــَيني            
دةوَلةت مةبةستمان ئةوةيةد ضونكة ئَيمة لةسةر ئاسـيت عَيـرادين ئـةو مونةزةماتانـةي كـة دَيـن عَيـرادني        
دَينة ئَيرةد دةتوانن هةمان شت بكةند ئَيمةش دةتوانني ئةطـةر خؤمـان تةسـ يل بكـةين لـةوَي هـةمان كـار        

مؤسسطات الدولطة واجطراء الدراسطات     تقيطيم اداء  )بكةيند لةبةر ئةوة دةوَلةتةكة ئةطةر بشمَينَيتةوة ئاسـاييةد  
د يـةعين لـةثاَل ئةوةشـدا ئيتسـيتالعات دةكـاتد حبـوس       (واالستىالعات والبحوث وحسطب اختصطاص املنظمطة   

 .دةكاتد ديراسات دةكاتد هةرضي فةعاليةتَيكة حةسب ئيختيواصاتي خؤي
وفطق القطوانني   )د ئةطـةر بَلـَيني   د بـةِرَي ان (الوصطول اىل املعلومطات  )د زؤر باسي ئةوة كرا (الوصول اىل املعلومات)

د ئَيمة هَيشتا ياساكةمان نييةد ئةي سبةي رؤذَي ئةم مونةزةمةية داواي كؤمةَلَي  مـةعلوماتي كـرد   (املرعية
ــتا        ــاكو ئَيس ــراوةد بــةس ت ــؤ ك ــةمي ب ــةوةي يةك ــتة خوَيندن ــة؟ راس ــامان نيي ــة ياس ــت ك ــؤن بةدةســيت بَينَي ض

رَيـت تـؤ لةسـةر شـتَي  ماددةيـةك دابنَييـت لةسـةر شـتَي          مونادةشةي نـةكراوةو ثةسـندين نـةكراوةد دةك   
ياسايةك كـة نـةبَيتد ناكرَيـت و مافيشـيان هةيـةد بـةَام ئَيمـة ئَيسـتا دةتـوانني باسـي ياسـا نةكـةيند بَلـَيني              

د تـةواود ئـةوةي كـة عيالدـةي بةسـةر ئـةمين ئيقليمـةوة        (الوصول اىل املعلومات ماعدا مايتعلق بامن االقليم)
 .هةية

ملؤسسات حكومة االقليم )من ثَيم باشة درَيذةي ئةواني تر بَيتد ثَين تةجةموعات و شتةكةد / ي سَييةمخاَل
د بـؤ ئـةوةي كـةس رَيطـري نةهَينَيتـة بـةردةميان لـة مامةلـة كردنيـاند          (التعامل مع املنظمات الغري حكوميطة 

حكومي هةية موعامةلةيان لةطةَل  بةِرَي اند ئَيمة ئةو حةديقةتة لة خؤمان نةشارينةوةد هةندَي  دةوائريي
ناكــاتد ناشــبَيتد ئــةوان ئةطــةر كارَيــ  دةكــةند رَيكخراوةكــان كارَيــ  دةكــةند كارَيــ  بــؤ ئــةوة دةكــةند بــؤ    
ثَيشخستين كاروباري ئةو دائريةية بؤ منوونةد بؤية تةعامول كردن لةطةَل رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني 

َلةتـةوةد دةبَيـت بيَلـَيني و مـايف خؤشـيانةد ناشـبَيت رَيطـري بهَينرَيتـة         زؤر طرنطة لةايةن موئةسةسـاتي دةو 
بةينيانةوةد لةبـةر ئـةوة دةبَيـت صـياغةيةكي بـؤ بدؤزينـةوةد كـةوا هـيض رَيطرَيـ  نةهَينرَيتـة بـةردةمياند            

 .ضونكة لة ئاخريدا سوود دةطةِرَيتةوة بؤ موئةسةساتي دةوَلةت
واالضراب واقامة املطؤمترات و ورش العمطل ومجيطع االنشطىة املدنيطة       اقامة التجمعات واالجتماعات والتظاهر)

د ئيــ ِرابين بَيــت زؤر زؤر ئيعتيادييــةد زؤر ئيعتيادييــةد بــؤ  (االخططرى الططيت ال تتعططار  مططع اهططداف املنظمططة 
منوونة سةكتةرَي  لة سةكتةرةكاند رؤذَي  لة رؤذةكان داواكاريةكيان هةية يةك رؤذ بـؤ سـةعاتَي  ئيـ ِراب    

ةن و دوايـي دةضـنةوة سـةر كارةكـةي خؤيـان و دنيــاش كـاول نابَيـتد هياـين نابَيـتد بةِراسـيتد بــةَام           دةكـ 
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مونةزةمةكة لةوانةية ثشتطريييان بكاتد رَيكخراو هةية ثشتطرييان بكـاتد رَيكخـراوي مامؤسـتايامنان هةيـةد     
طرييان بكةن زؤر ئاسـاييةد بـا   ئةوانةي تر كة ثيشةينيد ئةوة عيالدةي نيية بةسةريةوةد بةَام دةكرَيت ثشت

ئَيمة لة هةموو شتَيكي مةدةني سَل نةكةينةوةد ئي ِراب شتَيكي زؤر تةبيعيةو دةكرَيت لة هةموو شوَينَيكدا 
 .بكرَيت

املنشططورات واالسططتىالعات وحسططب    )مناشــري نييــة   ( نشططر التقططارير واملعلومططات وطبططع املناشططري    / )ضــوارةم
صي خـؤي دةيكـاتد بؤيـة خـاَلي ثَين ـةم ابـدرَيتد خاَلَيـ  دابنـدرَيت         د تةواود حةسيب ئيختيوا(االختصاص

 .سةبارةت بة تةعامول كردني موئةسةساتي دةوَلةت لةطةَل رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنيد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار كاك دكتؤر ئةرسةان كةرةم بكة
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ عيلارسالن باي  امسا.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةطةرضــي ئــةو خوشــ  و برايانــة بةشــَيكيان ئــةوةي كــة دةمويســت بيَلــَيم بةتايبــةتي كــاك جــةمال تــاهري   

( وي  لـيكس )بةديقةت زؤر طوتيد ئَيمة لة ضاو ئةمريكاو ئةوروثا شتَيكي زؤر زؤر باووكنيد ئَيوة بينوتان 
ستاندد لةبةر ئةوة ناكرَيت ئَيمة مةسةلةي ئةمين دةومي هةرَيمةكةي خؤمـان بـة ناديـدة    ت ديامةتَيكي هةَل

 .بطريند دةبَيت لة صياغةكاندا مةسةلةي ئةمين دةومي موراعات بكرَيت بةِراسيت
ــؤ      / دووةمــين ــؤ موزاهــةراتد ب ــان نــا؟ ب ــات ي ــانونى شــوَينةكة دةك ــةيِرةوي نــاوخؤي ئــةو مونةزةمةيــة د ث

 .حتي اجاتد موراعاتى ئةو مةسةانة بكرَيتد زؤر سوثاسخؤثيشانداند بؤ ئي
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشد ليذنةا هاوبةش
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دواا وتو وَيذَيكى ضِرو ثِرا ئةندامة بةِرَي ةكاند دةستيان خؤش بَى بؤ ِروون كردنةوةا ِرَيطا بؤ ئَيمـةش و  

ؤ ياساكةد ياسايةك جَيطةا خؤا بطرَيتد ثرؤسةا مونـةزةماتى مـةدةنىد ثرؤسـةيةكى طرنطـةد هـةموومان      ب
بامسـان لةمـةبادئى   ( 8)ِرؤذانة باسى لةسةر دةكةيند دةورا فةعاليان هةيةد لةماددةا ثَيشووش لة ماددةا 

ةبــةر ئــةوة ثَيويســتة لــة ددــوكراتى و موعاهــةداتى دةوىل و ئيتيفاديــاتى دةوىل حقــودى ئينســان كــردووةد ل
ئةهدافةكانى و لة حةدةكانيشا بة ثَيى ئـةو بنةمايانـةا ثَيشـةوة بـِرواتد ئَيمـة وةكـو ليذنـةا موشـتةرةكد         
لةسةر زةوئى مودتةرةحاتى ئةو برا بةِرَي انـةد ئـةو خوشـ  و بـرا بةِرَي انـةد ديـار بـوو هـةموو كؤكرايـةوة          

اتانـةد كـة ئـةِرؤن بـة دواا مـةعلوماتد بـةدواا ئـين و        لةوةا كةوا ثَيويسـتةد هـةموو هـةدى ئـةم مونةزةم    
كارةكانى خؤيان ئةطةِرَيند لة حـدودا ياسـاو ئيختيساسـى ئيشـةكانى خؤيـان ئـةبَىد ئةمـة كـارَيكى ِرةوايـةو          
كارَيكى طوجناوة و مؤدرَينة لةطةَل هةموو ياسايةكان ئـةطوجنَيتد لةبـةر ئـةوة ئَيمـة ثَيمـان بـاش بـوود دواا        



 115 

ينة طفتوطؤيةكد لةطةَل برادةرانى كاروبارا ِرَيكخراوة مةدةنيةكان و ليذنـةا نـاوخؤد بـةم    ئةوةا كة طةيشت
 .شَيوةيةا خوارةوة ئَيمة سياغةيةكى بكةينةوةد ئةطةر جةنابت بفةرمووا با بيخوَينينةوة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :بةم شَيوةي خوارةوةا ىَل بَيت ة التاسعةاملاد
 :للمنظمة و مبوجب القانون ويف جمال عملها احلق يف

 تقيم اداء مؤسسات الدولة،  -1
ئَيمة لَيرة بؤيـة موئةسةسـاتى دةولـة ئةهَيَلينـةوةد حتوـيل حاصـل ئَيمـة ئيقلـيمنيد بةشـَيكني لـة دةولـةا            

ئيختيساس و مةجاىل دةسةَاتى ئـةم ِرَيكخـراوة فـراوان تـر     عريادى ئيتيحاداد لةبةر ئةوة ئةطةر دةولة بَيت 
 .دةبَى

ــا      -1 ــب اختو ــات حس ــول اىل املعلوم ــاتد الوص ــول اىل املعلوم ــول اىل    املنظمططةالوص ــةفوةند الوص ــقد ع و وف
 .وفق القانون و لة مةجالي عةمةلي خؤي: املعلوماتد تةبعةن لة سةرةوة بامسان كردد ئةَلَي

تماعات والتظاهر واالضراب واقامة املؤمترات و ورش العمل ومجيطع االنشطىة املدنيطة    اقامة التجمعات واالج-3
 .االخرى

يةعنى وةكو خؤا مايةوةد بةَام ئةمة لةسـةرةوة بامسـان لَيـى كـردووةد ت موزاهـةرة بـَىد ت ئيـ راب بـَىد ت         
 .كوردستان يةعنى ئةو دانونانةا كةنافي ة لة ئيقليمى( وفق القانون)موئتةمةرات بَىد هةمووا 

 .نشر التقارير واملعلومات وطبع املنشورات واستىالع الرأي-4
 .ئةوةا زيادةية فةدةرةا ثَين ةمين ثَيمان واية ئيلغاا بكةينةوة لةبةر

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

يلتي ام بكةن بة تةعامول كردند ئـةوة مـافى ِرَيكخراوةكانـةد كـةوا     ئَيمة ومتان ئةبَى موئةسةساتى دةوَلةت ئ
تــةعاموليان لةطةَلــدا بكــاتد ِرَي طــرا نةهَينَيتــة بــةردةمياند دةكــرَا ئــةوة بــة ماددةيــةك دابنــدرَيتد وةك   

 .....مافَي 
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك فرست موداخةلةا هةية
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 :ةرلةمانسكرتَيري ث/بةِرَي  فرست امحد عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ين طذ  )ئةطةر طومتان دانوند يةعنى ئيل امد هةموو مول ةمند ئةطةر طومتـان دـانون و لـة ئـاخريا دانونةكـة      
دانون بؤ هةموو ايةك مول ةمة كة ببَيت و عيالدةتى لةطـةَل بَيـتد موحتـاجى ئـةو نةصـة      ( من تاريخ كذا

 .ناكات
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ك دانا بةكوردا خبوَينةوةد كةرةمكةكا
 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددةا نؤيةم

 :ِرَيكخراو بة ثَيى ياساو بوارا كاركردنى مافى هةية لة
 .هةَلسةنطاندنى ئةداا دامةزراوةكانى دةوَلةت-1
 .طةيشتنى بة زانيارا-1
ؤثيشـاندان و مـانطرتند طرَيـدانى كـؤنطرةو وؤرك شـؤث و هـةموو       طرَيدانى طرد بوونـةوةو كؤبوونـةوةد خ  -3

 .ضااكيةكى ديكةا مةدةنى
 .باَلو كردنةوةا ِراثؤرت و زانيارا و ضاث كردنى ثةخشنامةو ِراثرسى-4
 .ئيلغا بوويةوة( 6)

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك رفيق سابري كةرةمكة

 :رفيق صابر دادر.بةِرَي  د
 .رلةمانبةِرَي  سةرؤكى ثة

ثَيشنيارَي  هةبوو كة ئـةو بِرطةيـة زيـاد بكرَيـتد دةزطاكـانى حكومـةت مـول ةم بكـات بـةوةا كـةهاوكارا و           
ــة          ــَى خبرَيت ــاوخؤد دةب ــةيِرةوا ن ــى ث ــة ثَي ــَيكةوةد ب ــةند كةس ــةن ض ــةد لةاي ــةو ِرَيكخراوان ــدةن ب ــارا ب زاني

لـة عريادـين كـة دةزطاكـانى حكومـةت       دةنطدانةوةد يةكد دووةمد ئَيمة هيض دانونَيكمان نيـة لةكوردسـتان و  
ناضار بكات زانيارا بدةن بة هاووَاتياند يان زانيارا بـدةن بـة ِرَيكخراوةكـانى كؤمةَلطـةا مـةدةنى يـان بـة        
ميدياد ثِرؤذة دانونَيكى وا لة ثةرلـةمان هةيـةد هيـوادارم بـة زوويـى ئـةو ثِرؤذةيـة بـة شـَيوةيةكى مـؤديرن           

 .....ناطرَيتةوةد دانونةكةا بكةيند بؤية دانونةكة ئةمةيان 
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك سةروةر كةرةمكة
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 :سةروةرة عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

رفيق كرداد سةبارةت بةو خاَلةا طةيشنت بة زانياراد .ببورة بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةماند دسةكانى من كاك د
هةدة هةر اا بدةيند ضونكة بة هيض شَيوةيةك مـافى وةرطرتنـى زانياريـان نيـة      ئةطةر بَلَيني بة ثَيى ياساد

 بة ثَيى ياساد بةثَيى كام ياسا دةتوانن وةرا بطرن؟
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 ناد ناد بةثَيى ياسا بؤضى نيية؟
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مافانةيان هةيةد من نازامن بة ثَيى كام ياسا دةتوانَيت ِرَيكخراوا كؤمةَلطةا مةدةنىد  دةَلَيت بةثَيى ياسا ئةو

مافى هةبَى زانيارا وةرا بطرَيـت؟ زانيـارا بةدةسـت بَينـَىد مـن ثرسـيارَيكة دةيكـةم لـةو ليذنةيـةد ئةطـةر           
 .دةَلَين دواا ئةمة دواا شتَيكى تر بَى لةوانةية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ا هاوبةش كةرةم بكةند كاك امحد فةرموولَيذنة

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

رفـيقمد بـةو ثَييـةي كـة هـيض ياسـايةكمان نيـةد ئـةو رَيكخراوانـة و ئـةو نةشـاتاتانة و ئـةو             .لةطةَل ِراكـةا د 
كة بنووسرَي بة ثَيي ياساد بنووسرَي لة  ضااكيانة ئةجنام بدةند بؤية من وا ثَيشنيار دةكةمد لة بري ئةوةي

يـةعين ئـةبَي   ( حسـب القـانون  )ضوارضَيوةي ياسا كارثَيكراوةكاند ضونكة ئةطـةر بـة ثَيـي ياسـا بَيـت يـةعين       
دانونَيكي دياريكراو هةبَيت بؤيان و ئـةتوانَي بـة ثَيـي ئـةو ياسـاية ضـااكيةكاني خـؤي ئـةجنام بـداتد بؤيـة           

ةا ياسا كارثَيكراوةكاند ضونكة ضااكيةكانين موتةعةديدةد يةعين بؤ ئةوةي ئةطةر بنووسرَي لة ضوارضَيو
 .ياسايةكانين بة شَيوةا كؤ باس بكرَي باشرتة لةوةي كة بَلَيي بة ثَيي ياسايةكي دياريكراود زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عومةر صديق كةرةم بكة

 :بةِرَي  عمر صديق حممد
 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

بِرطةكة روونةد ئامانج و مايف رَيكخراوةكان لَيرةدا دياري ئةكرَي لة بةشي ضوارةمد بة ثَيي ئةو بِرطانةا كـة  
هـاتووةد كـة ئةجنومـةنى وةزيـران و      15هاتووند لة بِرطةا ئةخريين لـة كؤتـايي ئـةم دانونـةد لـة مـاددةا       

ةجَي بكــةند واتـا ئةجنومــةني وةزيــران و ايةنــة  ايةنـة ثةيوةنديــدارةكان لةســةريانة كــة ئـةم ياســاية جَيبــ  
 .ثةيوةنديدارةكان ئةبَي زانياري ثَيويست بة ثَيي ياسا بدةن بة رَيكخراوة ناحكوميةكاند زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دانا روونكردنةوةت هةية؟د فةرموو

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

افةيةك بؤ ئةوةي كة دةَلَين هيض ياسـايةكمان نيـة تـا ئَيسـتاد ياسـاي بةدةسـتهَيناني زانيـاريد بـةآلم         هةر ئي 
ئةوةش خؤي لة خؤيدا هةر ياسايةكةد ِريطا بةوة دةدات كة دةبَيند يةعين دامةزراوةكان مـول ةم دةكـات كـة    

د بيكةين بة ياسا كارثَيكراوةكاند زانياري بدةنة بةردةستد بةآلم ئةطةر ئَيمة ئي افةي بكةين لة جياتي ياسا
ــا         ــةو ياس ــي ئ ــة ثَي ــنند ب ــت بَي ــاري بةدةس ــة زاني ــؤن توانيويان ــَيني ض ــا بَل ــةد ب ــة هةي ــتا ك ــةوةي ئَيس ــو ئ وةك
كارثَيكراوانةش دةتوانن زانياري بةدةست بَينند ئَيمة بؤية لة جياتي بة ثَيي ياسـا دةيكةينـة بـة ثَيـي ياسـا      

 .كارثَيكراوةكان

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .ئةرسةان كةرةم بكة.كاك د

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ئةرسالن باي  امساعيل.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةم ثرؤذة ياساية لة ايةن حكومةتةوة جَيبةجَي دةكرَيد ئةبَي حكومةت كار ئاساني بؤ ئةمانـة بكـاتد خـؤ    
حكومةت جَيبةجَي دةكـات ئـةبَي مـول ةم بَيـت بـةو بةنـد و       هةروا ثرؤذة ياسا لة خؤمانةوة دةرناكةيند كة 

 .ياسايانةا كة ئةو دوو خاَلةي كة لةناو ثرؤذةكةدا هاتووةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سةروةر ني امية فةرموو.كاك د

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كردبوو بؤ ئي افة كردن حةدة خبرَيتة دةنطدانةوةد ضونكة بةس ئةوةندةية ئةو خاَلةي داوامان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بة تةئكيد ئةيدةينة دةنطداند باشة كاكةد بةِرَي ان ئَيستا ئةو ثَيشنيارة هات و لَيذنةا هاوبةشين روونيـان  

نـد دةبـَي ثَيـيد ئـةو     كردةوة كة ئـةم ياسـايةد كـة ئةبَيتـة ياسـا مول ةمـة جَيبـةجَي بكـرَي ود حكومـةت ثابة         
بِرطةيـةك ئي افـة بكـرَي كـة حكومـةت      : بةِرَي انةش دوو ثَيشنيار هةيةد هي دوو ئةندامي ثةرلةماند ئةَلَين

مول ةمةد جا ئَيستا ئةو بِرطةية ئةدةينة دةنطداند كَي لةطةَل ئةوةية كة بِرطةيةك زياد بكرَي كة حكومـةت  
وة تكاية؟د ضوار كةسد كـَي لةطةَلـدا نييـة؟ بـة زؤرينـةا دةنـطد       مول ةم بَيتد كَي لةطةَلة دةسيت بةرز بكاتة

حكومةت بة ثَيي ئةم ياساية كة لة فةدةرةي ئةخري دَيد ثَيويستة ئيلتي امي ثـَي بكرَيـت و هـيض دـانونَيكي     
 .تر موعاري ي لةو بابةتة جَيبةجَي ناكرَيد كاكة بيخوَيننةوة و خةا 
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 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة

 :ماددةا نؤيةم

 :رَيكخراو بة ثَيي ياسا كارثَيكراوةكان و بواري كاركردنيد مايف هةية لة 
 .هةَلسةنطاندني ئةداي دامةزراوةكاني دةوَلةت-1
 .طةيشتين بة زانياري -1
وو طرَيـداني طردبوونـةوة و كؤبوونـةوةد خؤثَيشـاندان و مــانطرتند طرَيـداني كـؤنطرة و ؤرك شـؤث و هــةم       -3

 .ضااكيةكي ديكةا مةدةني
 .بآلوكردنةوةا راثؤرت و زانياري و ضاثكردني ثةخشنامة و راثرسي-4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين كةرةم بكةن بيخوَيننةوة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ل عملها، احلق يفللمنظمة ومبوجب القوانني النافذة ويف جما: املادة التاسعة

 .تقييم اداء مؤسسات الدولة-1
 .الوصول اىل املعلومات-1
اقامططة التجمعططات و االجتماعططات و التظططاهر واالحططزاب واالضططراب واقامططة املططؤمترات و ورش العمططل ومجيططع  -3

 .االنشىة املدنية االخرى
 .نشر التقارير واملعلومات  وطبع املنشورات واستىالع الرأي-4
 .الغاء-6

 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة
كَي لةطةَلةد تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة؟د زؤر سوثاسد كَي لةطةَلدا نية؟د بة زؤرينةا دةنط ثةسند كـراد بـؤ   

 .ماددةا تر تكاية

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي ثَين ةم

 فةرمانطةا رَيكخراوةكاني ناحكومي
 :ماددةا دةيةم

 .طةد تاكة ايةني دةسةآلت ثَيدراوة بؤ تؤماركردني رَيكخراوةكان و بةِرَيوةبردني كاروباريانفةرمان
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 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ال صل اخلامس

 دائرة املنظمات غري احلكومية
 :املادة العاشرة

 .ؤونهاالدائرة هي اجلهة الوحيدة املخولة بتسجيل املنظمات و ادارة ش
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةو ماددةية ثَيشنيارَي  هةية لة سةرؤكايةتي بؤ ئيلغا كردنـيد ئةطـةر موافيـق بـن ئةنةينـة دةنطدانـةوةد       
 .لَيذنةا هاوبةش رةئيتان ضية؟

 :بةِرَي  عمر عبد الرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةيـة ئةكـةيند لةبـةر دوو هؤيـةد هؤكـاري يةكـةميان        ئَيمة وةكو لَيذنةا هاوبةش كة داواي ابردني ئةو
لـة فةصـَلي شةشـةم لـة      11ئةصَلةن دائرية تةعري  كراوة لة بيدايةتـةوة دائـرية ضـية؟ دووةم لـة مـاددةا      

تةس يلي مونةزةماتد ئةمة ئةم دائريةية خاصة بة تس يل و ئيدارةكردني ئةم مونةزةمانةد لةبةر ئةوة لـة  
تسجيل املنظمات الكوردستانية، جيب ان يقدم : هاتووة بة نةصَيكي صةريح دةَلَي 11بةشي يةكةمي ماددةا 
د مبا معنى ئةم دائريةية لَيرة تيكرار كراوةتةوة لةبةر ئةوةي لة فةصَلي ثَين ةمـدا  املؤسسون طلبأ اىل الدائرة

 .ئَيمة بة زيادي ئةزاننيد لةبةر ئةوة داواكارين ئيلغاي بكةين

 :لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر
كـةس   3كةس لةطةَلدايةد كَي لةطةَلدا نية؟د  52ثَيشنيار بؤ ئةوةي ئةم ماددةية ئيلغا بيتد كَي لةطةَلداية؟د 

 .لةطةَلي نيةد سوثاسد ئةو ماددةية ئيلغا كراد ئَيستا بؤ بةشي شةشةمد تؤماركردني رَيكخراوةكان

 :دانا سةعيد صؤيف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةبَي بة ماددةا دةيةم 11ر ئةوةي ماددةا ثَيشوو ئيلغا كراد ئَيستا ماددةا لةبة 
 

 بةشي شةشةم
 تؤماركردني رَيكخراوةكان

 :ماددةا دةيةم
 :مةرجةكاني تؤماركردن

بــؤ تؤمــار كردنــي رَيكخراوةكــاني كوردســتان دةبــَي ئةنــداماني دامةزرَينــةر داوايــةك ثَيشــكةش بــة     -يةكــةم
جَي  ذمارةيــان لــة ســَي كــةس كــةمرت نــةبَيد داوايةكــةش لــة ايــةن هةموويانــةوة فةرمانطــة بكــةند بــة مــةر

 :واذووكرابَيت و ثةيِرةوي ناوةخؤي رَيكخراوةكةش هاوثَياي بَيت لةطةَل ئةم زانيارانةي دادَين
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 .ناوي رَيكخراوةكة و مةبةست و ئاماجنةكاني-1
ِروانامــة و خوَينــدن و شــوَيين نيشــتةجَيبووني نــاود نازنــاود ِرةطــةزد ِرةطةزنامــةد تةمــةند ثيشــةد ئاســيت ب -1

 .ئةنداماني دامةزرَينةر
ــؤنيةتي     -3 ــتةيةكياند ض ــةر دةس ــثؤرايةتي ه ــتةكانيد ثس ــاني دةس ــَيوازي ثَيكهَين ــة و ش ثةيكــةري رَيكخراوةك

 .كاركردني ناوةخؤ و روونكردنةوةا مةرجةكاني ئةنداميةتي رَيكخراوةكة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .امي كةرةم بكة فةرموونودتةي ني 

 :صديق مصى  بةِرَي  عبد السالم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نةما فةصـَلي   11من ثَين دةست ثَيكردن بة خوَيندند دةستم هةَلطرتد بؤية دسةكةم ثَيشةوةد كة ماددةا 
 .ثَين ةم بة رووتي ماد ويستم بَلَيم دوو ئيقترياح هةيةد يان فةصَلي ثَينج نامييَن

 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
ــَلى    ــةد باشــة ضــاوةكةمد فةس ــَلى  6بةشــي شةشــةمة كاك ــَلى  5ادةضــَى و فةس ــاك د6دةبَيتــة فةس ــد .د ك امح

 .كةرةمكة
 (:وةرتي)امحد ابراهيم على.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
امن بـةِرَي ان  لـة ليذنـةا    وةَلآل من ئةو ثرسيارةم هةية كة ئةو ِراثؤرتة ِراثؤرتَيكى هاوبةشى ليذنةكانةد نـاز 

 .هاوبةش ضؤن ئةو مافةيان بة خؤداوة كة ثَيشنيارا ئةوة بكةن فةسَلَي  يان ماددةيةك ئيلغا بكرَيت؟
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سةرؤكايةتى ثَيشنياري كرد ئةو بةِرَي انةا لَيرةن نوَينـةرا ليذنةكـةن و تةئيـديان كـردد ئـةوةكانى تـرين       
َليان دابنيشند زؤر سوثاسد ئَيستا بةشى شةشةم بووة بةشى ثَين ةم ماددةكة خبوَيننـةوةد  دةتوانن بَين لةطة

 .كةرةمكة كاك عمر
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 : فةسَلى شةشةم كة دةبَيتة فةسَلى ثَين ةم لةبةرئةوةا ثَين ةم لة بيدايةت دا بة دةنط ئيلغا كرا بة واتا

 امسال صل اخل
 تسجيل املنظمات

 :شروط التسجيل: املادة العاشرة
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لتسططجيل املنظمططات الكوردسططتانية جيططب ان يقططدم االعضططاء املؤسسططون، طلبططا اىل الططدائرة علطط  ان اليكططون    : أوال
عددهم اقل من ثالثة اشخاص، ويكون الىلب موقعا من قبلهم مجيعا ومرفقطا بطه النظطام الطداخل  للمنظمطة      

 :ةمع املعلومات التالي
 .ط اسم املنظمة واغراضها واهدافها1
 .ط االسم، اللقب، اجلنس، اجلنسية، العمر، املهنة، مستوى التحصيل الدراسي، وحمل سكن االعضاء املؤسسني1
ط هيكلية تكوين املنظمة واساليب تكوين هيئاتها واختصاصات كطل هيئطة منهطا وكي يطة عملطها و االنتخابطات       3

 .ة املنظمةالداخلية و توضيح شروط عضوي
 :املنظمات العراقية: ثانيا

تتعترب املنظمات العراقية املسجلة لدى السلىات االحتادية مسجلة تلقائيا ف  االقليم وعليهطا تقطديم املعلومطات    
 .التالية للدائرة باللغتني الكوردية والعربية

 .ط اسم املنظمة واسم من ميثل املنظمة ف  االقليم1

 .ب الرئيسي للمنظمة ف  العراقط عنوان ورقم هاتف املكت1
 .ط خىط العمل للنشاطات الت  تنوي املنظمة تن يذها ف  االقليم3
 .ط نسخة مصدقة من وثائق التسجيل االحتادية للمنظمة4

املنظمطات االجنبيطة مطن اجططل احلصطول علط  شطهادة التسطجيل ينبغطط  علط  املنظمطات االجنبيطة تقططديم           : ثالثطا 
 .باللغة الكورديةاملعلومات التالية للدائرة 

 .ط اسم املنظمة1
 .ط عنوان و رقم هاتف مكتب املنظمة الرئيس  ف  العراق وبلد االم1
 .ط بيان االهداف والنشاطات الت  تسع  املنظمة لتحقيقها ف  االقليم3
 .ط نسخة مصدقة من النظام الداخل  للمنظمة4
 .المط تأيد يثبت تسجيل املنظمة كمنظمة غري حكومية ف  البلد ا6

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بة كورديةكةاد كاك دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 بةشى ثَين ةم
 تؤماركردنى ِرَيكخراوةكان

 /ماددةا دةيةم
 مةرجةكانى تؤماركردن
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ر داوايــةك ثَيشــكةش بــة بــؤ تؤمــار كردنــى ِرَيكخراوةكــانى كوردســتان دةبــَى ئةنــدامانى دامةزرَينــة : يةكــةم
كـةس كـةمرت نـةبَيتد داوايةكـةش لةايـةن هةموويانـةوة واذوو        3فةرمانطة بكةن بةمةرجَي  ذمارةيان لـة  

 :كرابَيت و ثةيِرةوا ناوخؤا ِرَيكخراوةكةش هاوثَياى بَيت لةطةَل ئةم زانياريانةا دادَين
 .ـ ناوا ِرَيكخراوةكة و مةبةست و ئاماجنةكانى1
ود ِرةطـةزد ِرةطةزنامـةد تةمـةند ثيشـةد ئاسـتى بِروانامـةا خوَينـدند شـوَينى نيشـتةجَى بـوونى           ـ ناود نازنـا 1

 .ئةندامانى دامةزرَينةر
ـــ ثةيكــةرا ِرَيكخراوةكــة و شــَيوازا ثَيكهَينــانى دةســتةكانى ثســثؤرايةتى هــةر دةســتةيةكياند ضــؤنيةتى    3

 .داميةتى ِرَيكخراوةكةكاركردنىد هةَلبذاردنى ناوخؤ و ِروونكردنةوةا مةرجةكاني ئةن
 ِرَيكخراوةكانى عَيراق/ دووةم

ِرَيكخراوةكانى عرياق كة لةاا دةسةآلتى فيدِراَلي دا تؤمار كراون بة شَيوةيةكى ئؤتؤماتيكى لة هةرَيمدا بـة  
تؤمار كراو دادةندرَين و لةسةريانة ئةم زانياريانةا دادَين بة هةردوو زمانى كوردا و عةرةبى ثَيشكةش بة 

 .مانطة بكةنفةر
 .ـ ناوا ِرَيكخراوةكة و ناوا ئةو كةسةا نوَينةرايةتى ِرَيكخراوةكة دةكات لة هةرَيمدا1
 .ـ ناونيشان و ذمارةا تةلةفؤنى نوسينطةا سةرةكى ِرَيكخراوةكة لة عرياددا1
 .ـ ثالنى كارا ئةو ضااكيانةا ِرَيكخراوةكة دةيةوَا لة هةرَيم دا جَى بةجَى يان بكات3
 .لة بةَلطةنامةكانى فيدِراَلى تؤماركردنى ِرَيكخراوةكة( توديق)يةكى ئةرَا كراو ـ دانة4

 ِرَيكخراوةكانى بيانى/ سَييةم
لة ثَيناو بة دةست هَينـانى بِروانامـةا تؤمـاركردن دةبـَى ِرَيكخراوةكـانى بيـانى ئـةم زانياريانـةا دادَيـن بـة           

 .زمانى كوردا ثَيشكةش بة فةرمانطة بكةن
 .كخراوةكةـ ناوا ِرَي1
 .ـ ناونيشان و ذمارة تةلةفؤنى نووسينطةا سةرةكى ِرَيكخراوةكة لة عرياق و وآلتى داي  دا1
 .ـ ِروونكردنةوةا ئةو ئامانج و ضااكيانةا ِرَيكخراوةكة هةوَل دةدات لة هةرَيم دا جَى بةجَى يان بكات3
 .ـ دانةيةكى ئةرَا كراو لة ثةَيِرةوا ناوخؤا ِرَيكخراوةكة4
 .تطرييةك كة تؤماركردنى ِرَيكخراوةكة وةك ِرَيكخراوَيكى ناحكومى لة وآلتى داي  دا بسةملَينَىـ ثش6

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
د عثمطان ئَيستا كَى دةيةوَا موداخةلة بكات؟ ئةم بةِرَي انة دةيانةوَا موداخةلة بكةند بةفرين حسنيد خليل 

 فاضطل مد عبدالسالم بةرواراد صـباح بيـت اهد دلَيـرد انـةد     د شوان كريذكرىد ئاسؤ كريمد امينة طاهرمجال 
 .امحد وةرتىد بةفرين خان فةرموو.بةشارةتىد هاذة سليماند د

 :بةِرَي  بةفرين حسني خليفة
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 باس لة مةرجةكانى تؤمار كردن دةكات جارَيكى ترين لة بِرطةيةكى تر جارَيكى ديكة دووبارة 11ماددةا 
دا نووســـراوة  3و  1بووةتـــةوةد بؤيـــة ثَيشـــنيار دةكـــةم تؤمـــارا دووةم ابربَيـــت وةك ضـــؤن لـــة بِرطـــةا   

ــةيان      ــت و تؤماركردنةك ــتان بَي ــانى كوردس ــةنها ِرَيكخراوةك ــانى ت ــانى بي ــرياق و ِرَيكخراوةك ــانى ع ِرَيكخراوةك
دووةمم لةسةر ذمـارةا ئـةو    ابربَيتد ضونكة لةسةرةوة هةم ديسان مةرجةكانى تؤماركردن هاتووةد تَيبينى

ــان       ــةر ذمارةي ــتةا دامةزرَين ــدامانى دةس ــو ئةن ــةر بَيت ــةية ئةط ــَى كةس ــةكى    3س ــة ذمارةي ــت ئةم ــةس بَي ك
ستانداردا جيهانية بؤ ئةندامانى دةستةا دامةزرَينةر ئةوة من هيض دسةيةكم لةسةرا نيـةد بـةآلم ئةطـةر    

ةيـة زؤر كةمــةد هـةر لــة عائيلةيةكـدا دايــ  و    سـتانداردين نيـة ذمــارةا سـَى كــةس مـن ثَيموايــة ئـةو ذمار     
 .باوكَي  يان دوو مناَلةكانى دةتوانن داوايةك تؤمار بكةن بؤ دامةزراندنى ِرَيكخراوَي د سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك خليل فةرموو
 :محدامني عثمانبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
و لـة بِرطةيـةكى ديكـةش دا هـاتووة دانةيـةكى ئـةرَا        4ةكةية لةبِرطةا وةَلآل دسةا من لةسةر دةدة كوردي

كـراود لـةثاَلى دا نووسـراوة تةسـديق مـن ثَيموايـة ئـةم ئــةرَا كـراوة بـة مـةعناا ئي ـاب دَيـت زيـاترد ئــةوة              
 .بكرَيـتة ثةسةند كراو باشرتةد كةليمةا ثةسةند كراو بةكاربَيت لة جياتى ئةرَا كراو باشرتةد زؤر سوثاس

 :ةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانب

 .كاك مجال فةرموو
 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 (اسطم املنظمطة اغراضطها واهطدافها    )لـة خـاَلى يةكـةم    / من لَيرة تةدريبةن دوود سَى مواحةزةم هةنةد يةكـةم 

اسطم  )نيار دةكـةم بنووسـرَيت   ئةوة لَيرة تةدريبةن ن يكـى يـةكن ئـةغراز و ئةهـدافد ئيداريـةند بؤيـة ثَيشـ       
واديــارة بـرادةران تـا ئَيســتا   ( هيكليطة تكطوين املنظمطة   )ئةمــة يـةكد خـاَلى ســَييةم   ( املنظمطة مهامهطا واهطدافها   

طــةورةترة لــة ( Faculty)تةدريبــةن جياوازيــةك نةكريــة مــا بــةينى هةيئــة و مونةزةمــةد وشــةا هةيئــة 
(Organization )   مالـة دة مونةزةمـةا تَيـدا بَيـتد بؤيـة ثَيشـنيار       كة مونةزةمةيـةد ضـونكة هةيئـة ئيحت

تشكيالت املنظمة واسطاليب تكوينهطا واختصاصطاتها وكي يطة عمطل كطل       : ثالثا)دةكةم  ئةو خاَلة وابنووسرَيتد 
بيطان االهطداف والنشطاطات    )د خـاَلى سـَييةم   (نتخابات الداخلية وتوضيح شروط عضوية املنظمةاال........ منها

نةشاتات شتَيكة و ئةهداف شـتَيكى تـرةد تـةحقيق لةطـةَل ئةمـة و      ( لتحقيقها ق  االقليمالت  تسع  املنظمة 
بيطان النشطاطات التط  تنطوي املنظمطة القيطام بهطا واالهطداف التط           )لةطةَل ئةوة ناطوجنَىد بؤية ثَيشنيار دةكـةم  

 .زؤر سوثاس (تسع  لتحقيقها ف  االقليم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كاك ئاسؤ  فةرموو
 
 
 

 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كريم 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

كة نووسراوة ناو و نازناو ئـيرت ئةوانـة لَيـرة مـن تـةنها ثرسـيارَيكم هةيـة كـة باسـى           1لة يةكةم لة بِرطةا 
جنسية كراوة ئايا ئةمة يةكَيكى ديكة لةوانةا كـة بـابَلَيني لـة هةيئـةا موئةسةسـة يـان لةوانـةا دةسـتةا         

ِرةطةزنامـةا وَاتَيكـى تريشـى هـةبَيت ود مونةزةمةيـةكى كوردسـتانى        رن لة سَى كةس يان زيـاتر دامةزرَينة
 .دامبةزرَينَيتد مةبةستةكة ئا ئةوةيةد ئةو دةم تةئسري لة سيفةتى مونةزةمةيةكى كوردستانى ناكات؟

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئامينة زكرا كةرةمكة

 :سعيد بةِرَي  ئامينة زكرا
 .سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَي 

سةبارةت خاَا سَييَىد ثةيكةرَا ِرَيكخراواد طةلةك مونةزةماتَيت هةاد نة هةَلبذاردنَيت ناظخؤ دَينة كرند نة 
ئةنداما وةرطرند يةعنى ثَيتظى هندَا ناكاد بؤ منوونة ئةز بَيذمد ئةو مونةزةمَى من تَيدا شؤل كردد 

تاجى هندَا بوومد موتةخةسسةكَى كؤمثيوتةراد ئَيك  ئيختيساسَى وا بةس ِرا ثرسى بووند ئةز موح
داتايَىد ئَيكَى ذمَيرياريَىد يةعنى ضار ثَينج كةسةك بووند كو ثَيتظى نةكرد ئةز ت ئةنداما وةربطرمد يان 
مونةزةمةيةكى يا طرَيداا خَير خازيَىد يةعنى هةمى مونةزةمات نة ئةنداما وةرطرند نة هةَلبذاردنَى 

وردستانَى دَا هةمى مونةزةماتد ئيل ام بَينة كرند كو هةَلبذاردنَى ناظخؤ بَينة كرند ظَى ناظخؤ بكةتد ل ك
طاظيداد دَي ئةز شَيم ناِراستيا بَيذمد بَيذم من ناظخؤدا هةَلبذاردن كرية و ئةز بومة سةرؤكا وَاد بال ئةم وان 

ةين كو هةَلبذاردنَى ناظخؤ بَينة فَيرا هندَا نةكةيند كو تشتةكَى وَا مونةزةمَيدا نةيىد ئي بار سةربك
 .كرند يان ئةندام بَينة وةرطرتند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .شوان كريم كةرةمكة

 :بةِرَي  شوان عبدالكريم
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لة كؤتايى بِرطةا يةكةمداد كة ئةَلَيت ثةيِرةوا ناوخؤا ِرَيكخراوةكةش هاوثَيض بَيت لةطةَل ئةم 
نياريانةا دَيند دواتر لة سَيى يةكةمدا هاتووة دةَلَيتد ثةيكةرا ِرَيكخراوةكةو شَيوازا ثَيكهَينانى زا

دةستةكانىد ضؤنيةتى هةر دةستةيةكيشياند ضؤنيةتى كاركردنىد هةَلبذاردنى ناوخؤو ِروون كردنةوةا 
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كان دةكةمد ئةمة هةر ثةيِرةوا مةرجةكانى ئةندامَيتى ِرَيكخراوةكةد باشة من ثرسيارَي  لة ليذنة بةِرَي ة
ناوخؤكة نية خؤا؟د ثةيِرةوا ناوخؤ بريتية لةوانةا كة ورد كراوةتةوةد لةبةر ئةوة يا دةبَيت سَيهةمى تيا 

 .نةبَيتد يا دةبَيت هاوثَياى ثةيِرةوا ناوخؤكةا بكاتد زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عبدالسالم بةروارا كةرةمكة

 :صديق مصى  بدالسالم بةِرَي  ع
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطريا دسةكةا ئامينة خان دةكةمد ئَيمة ئةتوانني تةنها لةسةر خاَلى سَيهةمداد من ثَيمواية لة 
سةرةتا كة هاتووةد ئةم داواكارية ثَيشكةش بكةتد كة ئةم شتانةا تَيدايةد وة هاوثَياين ثةيِرةوا ناوخؤ 

غة زؤرجار داومةد بةَام ئةطةر وا ىَل بكةند ماددةا سَييةمد ببَيتة ثَيشكةش كردنى بَيتد من هةوَلى سيا
ثةيِرةوا ناوخؤ كة تَييداد وة تةكميلة بكةند بؤ؟د لة زؤر جَيطا ئةم ياساية هاتووةد بة ثَيى ثةيِرةوا 

كراوةد طوتوويانة ناوخؤد بؤية من تةسةوردةكةم بؤ تةكميلى ياسايىد ضونكة لة هةندَي  جَيطا باسى شتَي  
بة ثَيى ثةيِرةوا ناوخؤد هةدةف لَيرة لة خاَلى سَييةمد مةبةستى موشةرع ئةوةبوود كة بَلَيت هةءيكةليةود 
ئةساليب ود تةكويند يةعنى ئةو شتانةا كة على ئةدةل دةبيت لة هةر ثةيِرةوَيكى ناوخؤداهةبند لَيرة 

د ئةو مةسةلةا ئينتيخابات شةرت نيةد كةليمةا تةسبيت كراوند هةدةف واب امن ئةو بوود بؤية يةكةم
هةيئةد من نازامن مةبةست ضية لة هةيئة؟د ئةوانةا لة كؤمةَلطاا مةدةنى ئيشيان كردووةد هةيئة يةعنى 
ضى؟د يان بةشة ئيداريةكانند يان فروعاتة خسوسيةكانند بؤية ئةم وشةا هةيئةية لة جَيطايةكى تريند 

ة ضية؟د ئةمة ئيقترياحى من يةكةمةد يةعنى دوو وشةا ثةيِرةوا ناوخؤ كة تةبةنى كراوة من نازامن هةيئ
لة سةرةتاوة هاتووة ابدةد لة خاَلى سَيهةم بَلَيد ثةيِرةوا ناوخؤ كة تَييدا ثَيويستة ئةمةا خوارةوةا 

تر تَيدابيت بة ثَيى ئينتيخاباتد بةَام ضونكة لة ضةند ماددةا تر باسى دةمج و حةل كراوةد جارَيكى 
تكوين وتوضيح )وتراوة بة ثَيى مةنهةجى ثةيِرةوا ناوخؤد بة ثَيويستى ئةزامن لَيرة ضؤن نووسيوتة

د ئي افة بكةا ضؤنيةتى هةَلوةشاندنةوةو دةمج كردند شتَيكى تريند باسى ئةو كةسةا (شروط
وا ناوخؤ دةست نوَينةرايةتى ِرَيكخراو دةكاتد وةكو لة ماددةا دةراراتد ئةو كةسةا كة بة ثَيى ثةيِرة

نيشان كراوةد ئةوا بة تةسةوِرا من لَيرةش دةبَيت بَلَيىد واتة ماددةا سَيهةم بَلَيتد ثةيِرةوا ناوخؤ كة 
ثَيويستة بة اا كةمةوة ثَي  هاتبَيتد يةعنى هةيكةليةا مونةزةمةد ضؤنيةتى ثَيكهَينانى بةشةكانى و 

ى مةرجةكانى ئةندامَيتىد ضؤنيةتى هةَلوةشاندنى ب انن هؤبةكانىد وة كارا هةريةك لةوانةد ديار كردن
ِرَيكخراوةكةد دةست نيشان كردنى ئةو كةسةا كة نوَينةرايةتى ِرَيكخراوةكة دةكاتد بة تةسةوِرا من ئةوة 

 .هةدى ئةو خاَلة دةداتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كاك صباح بيت اه كةرةمكة
 :بةِرَي  صباح بيت اه

 .رؤكى ثةرلةمانبةِرَي  سة
ئةز (ان ال يكون العدد اقل من ثالثة اشخاص)ئةوةلةن بَيذينتد نسبةتا دةستةيا دامةزرَينةرد  11ماددةا 

( ان اليكون العدد اقل من مخسة اشخاص و متمتعني باالهلية القانونية)ثَيشنيار دكةم ظَى ِرةنطَى بينتد 
يارا سةيدا مجاىل دكةمد كة ئةهداف و نةشاتات هاتينة د ئةز تةئيدا ثَيشن3 ثالثا، فقرةد 11ديسان ماددةا 

 .تَيكةَل كرند ئةو سياغا سةيدا مجاىل طؤتى ب ِراستىد ظَى ِرةنطى بَيتة داِرشنتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك دلَير كةرةمكة

 :حممود بةِرَي  حممد دلَير
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ر كارةكان و بري كردنةوةكاند لة هةموو ثةيكةرَيكى سيستةمى سياسى و لة وَاتانى ددوكراتيدا زيات
كؤمةَايةتى و ِرؤشنبرياد بةرةوة كارا جةماعى دةِرواتد بؤ ئةوةا هةر ِرَيكخراوَيكين كة دادةمةزرَيت 
 زياتر مشورخؤرا هةبَيتد لة هةموو كاتَيكداد بؤية دةستةا دامةزرَينةرد من واا بة باش دةزامن لة ثَينج

كةس بؤ حةوت كةس بَيتد هةروةها لة دوو كةسيان زياتر خ مى دةرةجة يةكى يةكرتا نةبند و كو براو 
براد خوش  وخوش د خوش  و براود ذن و مَيردود باوك و داي  ود نةوةد ئةمة خاَلَي د خاَلَيكى تر بة 

ش دةزامن يةكَي  لة نيسبةت رَيكخراوة بيانيةكانةوة كة دَينة هةرَيمى كوردستانةوةد من واا بة با
 .خاَلةكانى ئةوةبَيتد كؤك نةبَيت لةطةَل ياساا ِرَيكخراوة نا حكوميةكان لة هةرَيمى كوردستانداد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةشارةتى كةرةمكة فاضلكاك 

 :حممد دادر فاضلبةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةر ماددةا سَيهةمد ِرَيكخراوةكانى بيانى هةيةد كة براا  من لةسةر ئةو ماددةية تةنها تَيبينةيةكم
بةِرَي م كاك دلَير ئيشارةتى ثَيى كردد بة بِرواا مند خاَلى شةشى بؤ ئي افة بكرَيتد ئةوين بة دانانى 
ليذنةيةك يان تؤِرَيكى ضاودَيراد ضونكة بةِراستى لَيرة باسى ِرَيكخراوةكانى بيانى دةكاتد ِرَيكخراوةكانى 

يانى بؤئةوةا ضؤن ئَيمة مةبةست و تايبةمتةندا خؤمان هةيةد بة تةئكيد ئةوين ئةهدافى تايبةتى ب
خؤا هةيةد بؤ ئةوةا بة هةديقةت لَيرة زياتر بؤ تايبةمتةنداد يان ثاري طارا كردنى كيانى نةتةوةداند 

نةكردنى هيض جؤرة بةِراستيةكةا مةفروزة لَيرةد تؤِرَي  يان ليذنةيةكى ضاودَيرا كردند بة دزة 
مةعلوماتَي  لة ايةن ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةا مةدةنىد وة بؤ ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةا مةدةنىد بيانى 
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هةبَيتد لةبةر ئةوةا لةوَا هةروةكو ئةَلَي تةنادوزاتَي  دروست نةبَيتد كة زةربة لة ِرَيكخراوةكانى 
 .اتد زؤر سوثاسكؤمةَلطةا مةدةنى ئَيمة لة هةرَيمى كوردستان بد

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .انة خان ئةطةر ببوورا ناومتان باز داوةد سِرابؤوة لَيرة كةرةمكة

 :بةِرَي  انة امحد حممود
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بة نيسبةت فةسلى شةشةم كة بوويتة ثَين ةمد يةعنى بة ِرةئى من كة دةبينم ئةو تةسنيفة كراوةد 
دستانى ود عريادى ود ئةجنةبىد بة ِرةئى من ئةوة يةعنى ثَيويست ناكات ئةو تةسنيفة مونةزةماتى كور

لَيرة بكرَيتد لةبةر ئةوةا لة فةسلى يةكةمد ئةطةر بطةِرينةوةد تةسنيفمان كردووةد لة ضوارةم و ثَين ةم و 
ثَيشنيار دةكةم كة  شةشةمد لَيرة لة عةينى كاتين دةبينم زؤر نودات  هةية دووبارة كراوةتةوةد ئةوةا من

تسجيل املنظمات، )بةو شَيوةية بَيتد سياغةكة بكرَيتد بة نيسبةت فةسلى ثَين ةمد كةلة زمنى عنوانةكةا
زائيدةن هةندةك ئي افاتى ديكةا بَيتة سةرد ( االجنبية -العراقية -شروط تسجيل املنظمات الكوردستانية

ب ان يقدم االعضاء املؤسسون طلبا اىل الدائرة عل  ان تسجيل املنظمات جي)لَيرة كة خاَلى يةكةم دةَلَيني
د تةبعةن ئةوةش ثشتطريا لة رةئى كاك صباح وكاك دلَير دةكةمد بة (اليكون عددهم اقل من ثالثة اشخاص

ِرةا من سَى كةسد عةدةدةكةا زؤر كةمةد يةعنى لة ثَينج هةتا حةوت بَيتد وة ئةهليةا دانونيشيان 
قبلهم  وان يكون الىلب موقعا من)خوش  و برا نةبن د لة يةك خَي ان نةبند  هةبَيتد لة عةينى كاتين

لَيرة ئي افة بكرَيتد لة عةينى كات ( مجيعا و مرفقا به النظام الداخل  للمنظمة باللغتني الكوردية والعربية
د لة (يب التكوينواسال)د (تكوين املنظمة)كةلة مابةينى دوو دةوس نووسراوة( هيكلية املنظمة)خاَلى سَييةمد 

وبيان )د ئةو(واختصاص كل وحدة منها وكي ية عملها وبيان نشاطاتها)د (وحداتها)ببيتة ( هيئاتها)باتى ئةو 
عنوان وردم هات  )ئي ا فة بكرَيتد لةطةَل خاَلَيكى ترين ئي افة بكرَيتد خاَلةكةش ئةوةيةد (نشاطاتها
 .د زؤر سوثاس(املنظمة

 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .هاذة خان كةرةمكة

 
 :مصى   بةِرَي  هاذة سلَيمان

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
كة بوو بة ماددةا دةيةمد يةكةمد خاَلى سَييةمد كة هاتووةو دةَلَيتد ثةيكةرا  11من لة ماددةا 

ِرَيكخراوةكةو شَيوازا ثَيكهَينانى دةستةكانى  ثسثؤِرايةتى هةر دةستةيةكيان ضؤنيةتى كاركردنى 
ذاردنى ناوخؤد ِروون كردنةوةا مةرجةكانى ئةندامَيتى ِرَيكخراوةكةد ثَيمواية ئةوة زيادةد ثةيوةندا هةَلب
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بة ثةيِرةوا ناخؤ هةيةد كة تةحديدا دةكاتد مادةم ثةيِرةوا ناخؤش هاوثَيض دةبَيتد كةواتة ثَيويست 
ـتى ِرَيكخراوةكةد دووةمد لة بةوة ناكاتد كة باس لة هةَلبذاردنى ناوخؤ بكرَيتد يان مةرجةكانى ئةندامَي

ِرَيكخراوةكانى عرياقد لة خاَلى دووةمداد ناونيشان و ذمارةا تةلةفؤن ود ثَيمواية بةريدا ئةليكرتؤنيشى بؤ 
زياد بكرَيتد ضونكة ئَيستا زياتر ثةيوةنديةكان ود دسةو طفتوطؤكان لة ِرَيطةا بةريدا ئةليكرتؤنيةوة 

بؤا زياد بكرَيتد وةهةروةها خاَلَيكى تر زياد بكرَيتد ئةوين ئةوةية كة  دةكرَيتد ثَيمواية ئةوة طرنطة كة
ثةيِرةوا ناوخؤا ِرَيكخراوةكةد لة ِرَيكخراوةكانى عرياق ئةوة نةهاتووةد ثةيِرةوا ناوخؤا ِرَيكخراوةكةد كة 

ان ئةوةش وةكو هةبَيت لةناو مةرجةكاند سَييةم لة ِرَيكخراوةكانى بيانىد يةكةمد ناوا ِرَيكخراوةكةود ديس
رََِِيكخراوة عرياديةكةد وةناوا ئةو كةسةا نوَينةرايةتى ِرَيكخراوةكة دةكات لة ناو هةرَيمداد دوةم بة هةمان 

 .شَيوةد ناونيشان و ذمارةا تةلةفؤن و بةريدا ئةليكرتؤنى ِرَيكخراوةكةد زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد كةرةمكة.ِرَي دار د

 
 :امحد ابراهيم على.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة خاَلى سَيهةمد ئةوةلةند منين بة هةمان شَيوةا هاوكارامن ئةو تَيبينيةم هةية كة ئةو خاَلة 

نظمة واساليب تكوين املهيئة تكوين )مادام ني امى داخيلى ثَيشكةش دةكاتد ئةو خاَانةا كة
وا لة ني امى داخيلى تؤمار كراوند كةوابوو لَيرة ثَيمواية زيادةية ئةو خاَلى د ئةوانة هةمو(اخل.......هيئاتها

سَيهةمد دةكرَيت نةبَيتد ضونكة مادةم ثةيِرةوا ناوخؤا ثَيشكةش دةكاتد لةناو ثةيِرةوا ناوخؤ هةموو 
ادية مسجلة تعترب املنظمات العراقية املسجلة لدى السلىات االحت) ثانيائةو خاَانة نووسراوند سةبارةت بة 

لة كورديةكة نووسراوةد بة شَيوةيةكى ئؤتؤماتيكىد من ثَيمواية ئةطةر بنووسرَيت بة ( تلقائيا يف االقليم
شَيوةيةكى ِراستةوخؤ لة هةرَيمدا بة تؤماركراو دادةندرَيند باشرتة لةوةا كة تلقائيةن بة تؤماتيكى 

منين هاوِرام لةطةَل ِراا هاذة خاند كة  (جنبيةاملنظمات اال)ثالثاتةرجةمة بكرَيتد سةبارةت بة فةدةرةا 
ثَيويستة ئةوانين ني امى داخيلى خؤيان ثَيشكةش بكةن لةطةَل مةعلوماتةكاند لةطةَل ئةوةشدا 

د نةوةك بة تةنها زمانى كورداد ضونكة ئةوان مونةزةماتى (باللغتني الكوردية والعربية)بنووسرَيتد 
بةر لةوةا هاتبنة هةرَيمى كوردستاند هاتونةتة وَاتَي  كة عريادةد  ئةجنةبنيد كة هاتوونةتة عريادةوةد

حةمتةن ئةو زانياريانةيان يان ني امى داخيلى خؤيان بة زمانى عةرةبين هةيةد بؤية موتابةدة بكرَيت 
 .لةطةَل زمانى كورداد ثَيويستة بة زمانى كوردا و عةرةبى ثَيشكةش بكرَيند زؤر سوثاس

 :لةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةر
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ليذنةا هاوبةش كةرةمكةند بةِرَي ان زؤر سوثاسد بؤ طشت ئَيوةا بةِرَي د زؤر موداخةلةا باشتان كردد ئةم 
ماددةيةش زؤر طرنطةد بة تايبةت وةرطرتنى ئي ازةد وةكو هةندَا ئةندامى بةِرَي ين ئاماذةيان ثَييداد لة 

كى خؤيان بكةند ِراثؤرتيان هةبَى بِرياردةرو زؤر وَات هةيةد ئةبَى ئةوانةا دايدةمةزرَينند دانيشتنَي
بةرثرسى دارايى ديارا بكةند ئين ا داوا بكةن لة شوَينةكانى ترد ثاشان هةديان ئةبَى ذمارةا بانكين 
بكةنةوةد بؤية ئَيمة داوا لة ليذنةا هاوبةش دةكةين باشرت ديراسةا بكةند سبةا سةعات يةك ئةلَيرة 

شتنة كةماند يةكد بةيانيةكةا ئيلتي اماتى تر هةيةد يةكى ثاش نيوةِرؤ بةردةوام دةبنيد لةسةر داني
ا ثاش 2سبةاد تاكو ئةو كات بةخواتان ئةسثَيرين كؤتايى بة دانيشتنى ئةمِرؤ دَيننيد باشة سةعات 

 .نيوةِرؤ سبةاد بة سةامةت باند خواتان لةطةَل
 
 

 

 
 

 
                                                                                                                                                                

 
 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارسالن باي  امساعيل           .د         ست امحد عبداه                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري س                    َيري ثةرلةماني   سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9111\4\6رَيكةوتي  رشةممةضوا

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (4)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/4/9111 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيـراق   -كوردسـتان   ثةرلـةماني   5/4/1111رَيكـةوتي   شـةممة ضوار رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (1)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهِرَي  بة سةرؤكايةتي بة

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  فرست أمحد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(4)

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)ِرطة اني ببةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(4)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
وةية بـةم شـيَ   دا 5/4/1111ي ثـاش نيـوةِرؤي رؤذي ضوارشـةممة رَيكـةوتي     (1)سَييةمي هةَلبذاردن لة كـات  

 :بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنة روو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي كاري رَيكخراوة ناحكوميةكان لة -1

 .هةرَيمي كوردستان
 .خستنة روو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة طةجنان لة هةرَيمي كوردستان-1
 .ةكان لة هةرَيمي كوردستانخستنة روو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ثرؤذة باووك-3
 .خستنةروو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي سندودي ثاَلثشيت طةجنان لة هةرَيمي كوردستان-4
خستنةروو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ثشتطريي دارايي بؤ حي ب و دةوارة سياسيةكان لة هةرَيمي -6

 .كوردستان
 .زاهةا طشيت لة هةرَيمي كوردستانخستنة روو و طفتوطؤكردني ياساي دةستةي نة-5
خستنةروو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي دةدةغةكردني رَيكخستنة حي بيةكان لةناو رَي ةكاني -1

 .ثَيشمةرطة و ري ةكاني ئاسايين

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

سَييةمي هةَلبذاردند ساَلي يةكةمد خولي  خوليستاند دانيشتنةكةمان دةكةينةوةد بةناوي طةلي كورد
 :د بةرنامةا كار5/4/1111د رؤذي دانيشنت (4)طرَيداني يةكةمد ذمارةي دانيشنت 
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ي  هةمواركراوي ساَلي (1)لة ثةيِرةوا ناوةخؤي ذمارة  11ي بِرطة (1)بة ثَيي حوكمةكاني ماددةا 
ةمان بِرياريدا بةرنامةا كاري دانيشتين ي ثةرلةماني كوردستاني عرياقد دةستةي سةرؤكايةتي ثةرل1221
ي ثاش نَيوةرؤد رؤذي ضوارشةممةد لة رَيكةوتي 1ي ئاسايي خولي سييةمي هةَلبذاردند لة كاتي 4ذمارة 

 :داد بةم شَيوةية بَيت5/4/1111
بةردةوام بوون لةسةر خستنة روو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي كاري رَيكخراوة ناحكوميةكان لة -1

 .مي كوردستانهةرَي
 .خستنة روو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة طةجنان لة هةرَيمي كوردستان-1
 .خستنة روو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ثرؤذة باووكةكان لة هةرَيمي كوردستان-3
 .انخستنةروو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي سندودي ثاَلثشيت طةجنان لة هةرَيمي كوردست-4
خستنةروو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي ثشتطريي دارايي بؤ حي ب و دةوارة سياسيةكان لة هةرَيمي -6

 .كوردستان
 .خستنة روو و طفتوطؤكردني ياساي دةستةي نةزاهةا طشيت لة هةرَيمي كوردستان-5
ناو رَي ةكاني خستنةروو و طفتوطؤكردني ثَيشنياري ياساي دةدةغةكردني رَيكخستنة حي بيةكان لة-1

 .ثَيشمةرطة و ري ةكاني ئاسايين
ئَيستا داوا لة لَيذنةا هاوبةشد ياساييد ناوةخؤد كؤمةَلطاي مةدةني دةكةيند كةرةم بكةن بؤ ئَيرة د 

 .فةرموون
لَيذنةا هاوبةشد ئَيستا ئةوةا كة دوَييَن دانيشنتد صياغةا بكةن و دووبارة بيخوَيننةوةد ئةيدةينة 

 .بة كوردي بيخوَينند ثاشان بة عةرةبي تكايةد فةرموون دةنطداند ثَيشةكي
 :دانا سعيد صويف .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :بةشي ثَين ةم

 تؤمار كردني رَيكخراوةكان
 :ماددةا دةيةم

 :مةرجةكاني تؤمار كردن
َيشكةش بكةن بة بؤ تؤماركردني رَيكخراوةكاني كوردستاند دةبَي ئةنداماني دامةزرَينةر داوايةك ث-1

فةرمانطةا تايبةت بة تؤماركردن و بةرَيوةبردني كاروباري رَيكخراوةكاند بة مةرجَي  ذمارةيان لة سَي 
كةس كةمرت نةبَيتد داوايةكةش لة ايةن هةموويانةوة واذوو كرابَيت و ثةيِرةوي ناوةخؤي رَيكخراوةكةش 

 :هاوثَياي بَيتد كة ئةم زانيارانةا دادَين لة خؤ بطرَي
 .ناوي رَيكخراوةكة و ئةرك و ئاماجنةكاني-1
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ناود نازناود ِرةطةزد رةطةزنامةد تةمةند ثيشةد ئاسيت بِروانامةا خوَيندن ود شوَيين نيشتةجَيبووني -1
 .ئةنداماني دامةزرَينةر

 .ثةيكةري رَيكخراوةكة و ضؤنيةتي كاركردني-3
ي دةسةآلتي فيدراَلدا تؤمار كراوند بة شَيوةيةكي رَيكخراوةكاني عرياق كة لة ا: رَيكخراوةكاني عرياق -1

ئؤتؤماتيكي لة هةرَيمدا بة تؤماركراوي دادةنرَين و لةسةريانة ئةم زانيارانةا دادَين بة كوردي و عةرةبي 
 :ثَيشكةش بة فةرمانطة بكةن

 .ناوي رَيكخراوةكة و ناوي ئةو كةسةي كة نوَينةرايةتي رَيكخراوةكة دةكات لة هةرَيمدا-1
 .ناونيشان و ذمارةا تةلةفؤني نووسينطةا سةرةكي رَيكخراوةكة لة عرياددا-1
 .ثالني كاري ئةو ضااكيانةا رَيكخراوةكة دةيةوَي لة هةرَيمدا جَيبةجَيي بكات-3
 .لة بةَلطةنامةكاني فيدراليد تؤماركردني رَيكخراوةكة( توديق)دانةيةكي ئةرَي كراو-4
و بة دةست هَيناني بروانامةا تؤماركردندا دةبَي رَيكخراوةكاني بياني ئةم رَيكخراوةكاني بيانيد لة ثَينا-3

 .زانيارانةا دادَين بة زماني كوردي ثَيشكةش بة فةرمانطة بكةن
 .ناوي رَيكخراوةكة-1
 .ناونيشان و ذمارة تةلةفؤني نووسينطةي سةرةكي رَيكخراوةكة لة عرياق و وآلتي دايكدا-1
 .و ضااكيانةا رَيكخراوةكة هةوَل دةدات لة هةرَيمدا جَيبةجَييان بكات روونكردنةوةا ئةو ئامانج-3
 .دانةيةكي ئةرَي كراو لة ثةيِرةوا ناوةخؤي رَيكخراوةكة-4
 .ثشتطرييةك كة تؤماركردني رَيكخراوةكة وةك رَيكخراوَيكي ناحكومي لة وآلتي دايكدا بسةملَييَن-6

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن
 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

 ال صل اخلامس
 تسجيل املنظمات 

 :شروط التسجيل: املادة العاشرة 
لتسجيل املنظمات الكوردستانية، جيب أن يقدم االعضاء املؤسسون طلبا اىل الدائرة اخلاصة بتسجيل : اوآل

املنظمات و ادارة شؤونها، عل  أن ال يكون عددهم أقل من  ثالثة أشخاص، ويكون الىلب موقعا من قبلهم 
 :مجيعا ومرفقا به النظام الداخلي للمنظمة و اليت تتضمن املعلومات التالية

 .أسم املنظمة و مهامها وأهدافها  -1
 .االسم، اللقب، اجلنس، اجلنسية، العمر، املهنة، مستوى التحصيل الدراسي، وحمل السكن لالعضاء املؤسسني  -1
 .املنظمة و كي ية عملها( تكوين)هيكلية   -3

 :املنظمات العراقية: ثانيا



 131 

تعترب املنظمات العراقية املسجلة لدى السلىات  االحتادية  مسجلة تلقائيا يف األقليم، وعليها تقديم املعلومات  
 : و العربية  التالية للدائرة باللغتني الكوردية

 .اسم املنظمة و اسم من ميثل املنظمة يف االقليم  .4

 .ة يف العراق عنوان ورقم هاتف املكتب الرئيسي للمنظم .6

 .خىة العمل للنشاطات اليت تنوي املنظمة تن يذها يف األقليم  .5

 .نسخة مصدقة من وثائق التسجيل األحتادية للمنظمة . 4
 

 :املنظمات األجنبية : ثالثا 
للدائرة   تقديم املعلومات التالية عل  املنظمات األجنبية من أجل احلصول عل  شهادة التسجيل، ينبغي 

 : رديةوكال باللغة

 .اسم املنظمة . 1

 .وبلد األم  عنوان ورقم هاتف مكتب املنظمة الرئيسي يف العراق.1

 .األهداف والنشاطات الت  تسع  املنظمة لتحقيقها يف االقليم  بيان  .3

 . ةمن النظام الداخلي للمنظم مصدقة نسخة.4

 .تأييد ٌيثبت تسجيل املنظمة كمنظمة غري حكومية  يف البلد األم.6
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي اند ئَيستا طوَيتان لَي بوون بةو شَيوةية خوَيندرايةوةد ئةنةينة دةنطداند كَي لةطةَليداية تكاية دةسيت 
ئةندامي ثةرلةمان لةطةَليدانيةد بؤ  3ئةندامي ثةرلةمان لةطةَليدايةد كَي لةطةَلدا نية؟د  68بةرز بكاتد 

 .كةرةم بكةن 11ماددةا 
 :دانا سعيد صويف.ِرَي  دبة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي يازدةهةم

 :رَيكاري تؤمار كردن 
رؤذدا لة رؤذي وةرطرتين داواكةوة وةآلمي داواي ( 31)دةبَي فةرمانطةي رَيكخراوةكان لة ماوةي  -1

لةيةكي بة كاتَي  رَيكخراوةكة داوا ثَيشكةش دةكاتد دةبَي فةرمانطة ثسوو. تؤمار كردنةكة بداتةوة
ئةو ثسوولةيةش بةَلطةية بؤ وادةي ثَيشكةش كردني داواكة بؤ مةبةسيت . رؤذي وةرطرتن ثَي بدات

 .رؤذة( 31)ذماردني ئةو ماوةيةكة 
لة حاَلةتي نةبووني ئةو مةرجانةي ياسا كة بة طوَيرةي ئةم ياساية لة داواي تؤمار كردندا هاتووند  -1

رؤذي ثسوولةكةوة داواكة بطةِرَينَيتةوة بؤ دةستةي  رؤذ لة( 16)دةبَي فةرمانطة لة ماوةي 
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دامةزرَينةرد بة مةبةسيت تةواو كردني كةم وكوِرييةكانيد لةم حاَلةتةشدا ماوةي وةآلمةكة لة رؤذي 
 .سةر ثسوولةي داوا تازةكةوة ئةذمار دةكرَيت

ئةم ماددةيةدا  ي(1)لة حاَلةتي وةآلم نةدانةوةي داواكة و بةسةر ضووني ئةو ماوةيةي لة بِرطة  -3
هاتووةد رَيكخراوةكة بة تؤمار كراو دادةندرَيت ود دةبَي فةرمانطة لة كاتي داوا كردندا بةَلطةنامةي 

 . تؤمار بداتة رَيكخراوةكة

ئةطةر فةرمانطة داواي تؤمار كردني رةت كردةوةد ئةوة ئةنداماني دامةزرَينةر مايف تانة لَيداني  -4
لة بةردةم دادطاي كارطَيِري لة هةرَيمي كوردستاندا لة ماوةي بِرياري رةت كردنةوةكةيان هةية 

رؤذدا ( 16)رؤذ لة رؤذي وةرطرتين بِرياري رةت كردنةوةكةداد دةبَي دادطاش لة ماوةي ( 31)
 .بِرياري رةت كردنةوةكة يةكاليي بكاتةوة

ي تؤماركردن دةبَي فةرمانطة نووسراوَيكي فةرمي بة هؤكاري رةت كردنةوةي داواكة بؤ داواكاران -6
بنَيرَيت و ئةو هؤيانةي كة دةكريًَ فةرمانطة بؤ رةت كردنةوةي داواي تؤمار كردنةكة ثشتيان ثَي 

ي ماددةيد ضواردةهةمي ئةم (1)و بِرطة   1108نيا نةبووني مةرجةكاني ماددةكاني ببةستَيتد تة
 .ياساية لة رَيكخراوةكةدا

ردنةكةد يان بةسةر ضووني وادةي ياسايي بة بَي ثاش دةربِريين رةزامةندي لةسةر داواي تؤمار ك -5
وةآلم دانةوةيد دةبَي فةرمانطة ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكة لةطةأل تؤمارنامةكةدا لة 

 .رؤذنامةيةكي رؤذانة لة هةرَيمدا بآلو بكاتةوة

يي دوا( 8)د ئةوةا كة لةبةر دةستتانةد نووسراوة ماددةا (6)يةك روونكردنةوة بدةمد لة بِرطةا 
لة ماددةا  1خوَيندمةوةد و بِرطةا  11بؤية بة  11لةبةر تةسةلسولةكةي طوِرا بووة ( 11)د (11)

 .د ئةوة هةر بؤ روونكردنةوةد سوثاس14دةبَيتة  16
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بة عةرةبين خبوَيننةوة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .11ة راثؤرتة موشتةرةكةكة ئةبَي بة ماددةا ل 11ماددةا 

 اجراءات التسجيل: املادة احلادية عشرة 
عندما . يوما من تاريخ استالم الىلب( 31)عل  دائرة املنظمات ان جتيب عل   طلب التسجيل خالل  -1

  يعترب هذا الوصل دليال عل. تقدم املنظمة الىلب، جيب عل  الدائرة ان تزودها بوصل استالم مؤرخ
 .  يوما 31موعد تقديم الىلب الغرا  حساب هذه املدة وهي 
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يف حالة عدم توفر الشروط القانونية الواردة يف طلب التسجيل وفقا هلذا القانون عل  الدائرة اعادة  -1
يومآ من تاريخ الوصل، لغر  استكمال نواقصه، ويف هذه احلالة (  16)الىلب اىل هيئة املؤسسني خالل  

 . ب من التاريخ املوجود عل  وصل الىلب اجلديدحتسب مدة اجلوا
من هذه املادة، فان املنظمة تعترب ( 1) يف حالة عدم االجابة عل  الىلب وانقضاء املدة املذكورة يف ال قرة  -3

 .مسجلة و عل  الدائرة تزويد املنظمة بوثيقة التسجيل عند الىلب
احلق يف الىعن عل  قرار الرفض أمام  احملكمة اذا رفضت الدائرة طلب التسجيل، فان لالعضاء املؤسسني  -4

يوما من تاريخ استالمهم لقرار الرفض، وعل  احملكمة البت يف ( 31)االدارية يف اقليم كوردستان خالل 
 .يوما (  16) قرار الرفض خالل 

 جيب عل  الدائرة ارسال كتاب رمسي مسبب لرفضها لىلب التسجيل اىل  طاليب التسجيل واالسباب  اليت -6
ميكن ان تستند الدائرة اليها يف رفضها لىلب التسجيل هي حصرا عدم توافر املنظمة لشروط املواد 

 . من املادة اخلامسة عشر من هذه القانون( 1)الثامنة، احلادية عشر، وال قرة 

نشر  بعد ابداء املوافقة عل  طلب التسجيل، او انقضاء املدة القانونية دون االجابة عليه، عل   الدائرة -5
 .النظام الداخلي للمنظمة مع وثيقة التسجيل يف جريدة يومية يف األقليم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيستا ئةوانةا ئةيانةوَي موداخةلة بكةند با كةرةم بكةن ناويان بنووسند ئةو بةِرَي انةا كـة ناويـان تؤمـار    

شوان امحدد رفيق صابرد صـباح بيـت اهد    كردووةد سؤزان شهابد ئةظني عمرد سامل تؤماد بَيريظان سرهةنطد
 .طؤران ازادد كةسي تر هةية؟د سؤزان خان كةرةم بكة

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يوما ال حتتسب (31)عل  دائرة املنظمات ان جتيب عل   طلب التسجيل خالل )وةآل من هةر ئةوةندة لةسةر 
ةوةي ئةبَي تَيدا بَيد لة وآلتي ئَيمة ثشـوو زؤر زؤرةد ئةطـةر لـة وةرزَيكيشـدا بـَي      د ضونكة ئ(فيها ايام العىل 

كة وةكو مانطي سَي و وةكو مانطي ضوارد ثشـووةكان ئةوةنـدة زؤر ئـةبَيد ئةطـةر لـة كـاتي خؤيـدا ئـةو كـارة          
شـرت دةبـَيد بـؤ    ثـَيم وايـة با  ( ال حتتسطب فيهطا ايطام العىطل    )تةواو نةكرَيد كارَيكي باش نيةد ئةطةر بنووسرَي 

رؤذي رؤذانــي كــار بَيــتد لــة كــاتي رؤذانــي كــار بَيــتد لــة خــاَلي ثَين ةمــداد يــةك مواحــةزةا  ( 31)ئــةوةا 
بةسيتم هةية لةسةر ئةوةي كـة باسـي مـةوادةكان ئـةكرَيد ئةطـةر دةوسـَي  بكرَيتـةوة بـؤ ئـةوةاد ضـونكة           

املطواد الثامنطة، العاشطرة، و    )سـَي  بكرَيتـةوة   ئةوةي ئَيستا هةية تؤزَي  تَيكةَلي و ثَيكـةَلي هةيـةد ئةطـةر دةو   
من )د ئةطةر ضاك بكرَيتةوة (املادة اخلامسة عشرة)ضونكة نووسراوة ، (ال قرة االوىل من املادة اخلامسة عشرة

 .د باشة زؤر سوثاس(هذا القانون
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد ئةظني خان فةرموو
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 :بةِرَي  ئةظني عمر 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س
هةَلبةتة من ثشتطريي سؤزان خان دةكةمد لةوةا كة باسي ئةوةا كرد كة خاَلي ثَين ةم دةوسةكة بكرَيتةوة 

( من هذه املطادة )هةَلطريَي لةطةَل ئةوةا ( و اخلامسة عشر)بؤ ئةوةا دياري بَي كة مةوادةكان ضني ود وشةا 
التسطجيل يف  ) د وا ثَيشنيارين دةكةم خاَلي شةشةم كة ئةَلَي  عةفوةن( من هذا القانون)د (هذا املادة)بكرَيتة 

 .د زؤر سوثاس(جريدتني رمسيتني يف اادليم يف)د بكرَيتة (جريدة رمسية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد كاك سامل فةرموو
 :بةِرَي  سامل تؤما 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
( جيب عل  الدائرة ارسطال كتطاب رمسطي   )هةر لةسةر بِرطةي ثَينجد من تةنها يةك مواحةزةا باووكم هةية 

د لةبـةر ئـةوةي شـتةكة رةكيكـة لَيـرةد يـان       (يبني سبب رفضها)يان بنووسني ( املسبب لرفضها)يان بنووسني 
 .د سوثاس(رفضهايبني سبب )يان ( كتاب رمسي املسبب لرفضها)بيكةين 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن خان فةرموودةست خؤشد بَيريظا
 :بةِرَي  بَيريظان سةرهةنط 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د لة بةشي يةكةمدا نووسراوةد دةبـَي فةرمانطـةا رَيكخراوةكـان    11كة ئَيستا بوويتة ماددةا  11لة ماددةا 

بـوَل  رؤذ لة وةرطرتين داواكةد وةآلمي داواي تؤمارةكـةيان بدرَيتـةوةد هَيشـتا ئـةو رَيكخـراوة د      31لة ماوةا 
نةكرايةد بؤية حةق وايـة بنووسـرَيت دةسـتةي دامةزرَينـةر نةنووسـرَيت رَيكخراوةكـةد هـةروةها لـة بةشـي          

ــاددةا   ــَييةمي م ــووني     11س ــةر ض ــة و بةس ــةوةا داواك ــةتي وةآلم نةدان ــة حاَل ــة   31ل ــة ب رؤذد رَيكخراوةك
ئةطـةر وةآلم  : لةوةا تر نووسراية دةبي وةآلم بدرَيتةوةد:تؤماركراو دادةنِرَيتد لة بِرطةا يةكةمدا نووسراوة

نةدرايةوة دةبَي بة تؤماركراو حيسـابةد بـةرةئي مـن ئـةوة غةَلةتـةد ضـونكة بـة ئـا و بـة نـا تـؤ دةبـَي وةآلم             
بدةيةوةد ئةطةر هات و وةآلمت دايةوة و بة نووسراوي بَلَيي لةبةر هؤكـاري ئـةو شـتة باشـانةا تَيدايـة ئـةو       

ةد ئةطةر هات و دبوَل نةكراد هؤيةكةشي ديسان بؤ روون بكةيةوةد بَلَيي ئةوة رَيكخراوةتان دبوَلة لة اي ئَيم
لةبةر ئةو هؤيانة ئَيمة دبوَلي ناكةيند بة نيسبةت ئـةوةا كـة لةبةشـي شةشـةمدا لـة مـاددة نووسـراوة كـة         

رةئـي   رَيكخراوةكة لةطةَل تؤماركردنةكة لة رؤذنامةيةكي رؤذانة لـة هـةرَيمي كوردسـتاندا بآلوبكاتـةوةد بـة     
من ناوي ئةنداماني دةستةي دامةزرَينةر لة ماَلثـةري ئينتـةرنَيت و فةرمانطةكـة بآلوبكرَيتـةوةد نـاوي ئـةو       

 .كةسانةش بنوسرَي كة رَيكخراوةكة بةِرَيوة دةبةند هةتا خةَلكةكة ب انند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .دةست خؤشد كاك شوان فةرموو
 
 
 

 :بةِرَي  شظان امحد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د (الطدائرة علـى  )د (علط  دائطرة  )هةنـدَي  زيـاد و ئـةوةا تَيدايـة بـةِرةئي مـند        11بِرطةا يةكةم لـة مـاددةا   

يعتطرب  : وازحيةد دَيينة ئـاخريين  ( عل  الدائرة)ثَيويست ناكات ئي افةد بة خؤي تةعري  كراوةد ( املنظمات)
هةر بة خـؤي زيـادةد ئـةو وةصـلة هـةر ئةوةنـدة بةسـة ثَيويسـت          ئةوة( هذا الوصل دليل عل  تقديم الىلب

علط   ) ناكات ئي افة بكاتد هةندَي  درَيـذة تَيدايـة زيـاترد مـن بـةو شـَيوةية ئـةو بِرطـةا دروسـترت دةبَيـنم           
يوم عمل من تأريخ استالم الىلب، وان تزود مقطدمي الىلطب    31الدائرة ان جتيب عل  طلب التسجيل خالل 

ئةوةا تر ثَيويست ناكاتد ضونكة ئةو وةصَلة بؤ هةموويان مةبةستةد ثَيويسـت ناكـات   ( ؤرخبوصل استالم م
رؤذي عةمةلـةد   31رؤذةكـة عةمةلـةد    31بـؤي ئي افـة بكـرَيد يـان     ( مقطدمي الىلطب  )ئةو زيادةيـةد ئـةوةي   

 4طـةا  هةموو تارنَيكين كة تةحديد بكرَي هةم ةا لةسةر بَيد ضونكة موحةدةدةد نـةك مَيـذوو نيـةد برِ   
ــاتووة   ــة ه ــر ك ــاخري دَي ــة ئ ــالل  و علطط  احملكمططة البططت يف قططرار الططرفض  ) ل ــاد 16خ ــنم  ( يوم ــن دةبَي ــةوة م ئ

زةمانــاتي : تةديــدكردني ئيدارةيــةد تةديــد نــاكرَي بــةو شــَيوةيةد نابَيــت ئيــدارة تةديــد بكــرَيد وةكــو دةَلــَين
د دعـوا  (كمة اعتبارهطا دعطوة مسطتعجلة   عل  احمل) تةدازيد تةعداد نابَيد بةو شَيوةية بنووسرَي بة رةئي من 

( 6)مستع لة ئةوانةا دانونني باشرت دةزانند وةكو دعـواي موسـتةع ةل تـةعامولي لةطـةَل بكـرَيد بِرطـةا       
 .عيالج كراوةد هةر بة زيادة دةبَينمد زؤر سوثاسد هةر ئةوةندة بوو 14من دةبَينم تةحويل حاصلة لة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ك رفيق صابر فةرموودةست خؤشد كا
 :بةِرَي  رفيق صابر 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةرجني من دوو بةشةد بةشَيكيان ثةيوةندي بة بِرطةا شةشةمةوة هةيةد بةشَيكيشيان لة ايةن زمانةواني 
كوردييةكةوةد روون نيةد يان تؤزَي  بة شَيواوي هاتيـةد سـةبارةت بـة بِرطـةا شةشـةم ئةوةيـة كـة داوا يـان         

ةرمانطة ناضار بكرَي ثةيِرةوي ناوةخؤي ئةو رَيكخراوانة لة رؤذنامةيةكي رؤذانةدا بآلوبكاتـةوةد ئةمـة بـؤ    ف
خؤي لة رووي ئابوورييةوة ئةركَيكي زؤر طران دةخاتة سةر شاني ئةو فةرمانطةيةد ئةطةر ثةيِرةوي ناوةخؤ 

دةبـَي ئـةو فةرمانطةيـة بيـداتد كـة ئـةو       اثةِرةيةك لة رؤذنامة بطرَيد بةاي كةمةوة ضةند هةزار دؤارَي  
فةمانطةية هيض مول ةم نيةد لة جياتي باشرتة لة ساييت ئةليكرتؤني خؤيدا بآلوي بكاتةوةد كة لـةوَي هياـي   
تَيناضــَي لــة رووي ئابوورييــةوةد ســةبارةت بــة ايــةني زمانةوانيةكــةاد بــؤ منوونــةد خــاَلي يةكــةم وا دةســت 
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رؤذدا لـة رؤذي وةرطـرتين داواكـةوة وةآلمـي داواي      31خراوةكـان لـة مـاوةا    دةبَي فةرمانطةي رَيك) ثَيدةكات
د لَيرة كـة داواكـة دَي كـةس نـازانَي داواكـة ضـية؟د داواكـة لَيـرة بةشـَيوةي نةناسـراوةد           (تؤمار كردنةكة بدات

وةد ناسراو بةآلم ثَيشرت نةهاتووةد بؤية لة رؤذي وةرطرتين داواي تؤماركردنةكةوة دةبَي وةآلمي داواكة بداتة
يان مةعريفةد يةكـةم جـار نـاوي وشـةكة دَي دوايـي بـة ئـامرازي ناسـاندن دةبَيتـة ناسـراود يـان لـة بِرطـةا              

لة حاَلةتي نةبووني ئـةو مةرجانـةا ياسـاد شـيت وا نيـة لـة كورديـداد ئـةو مةرجانـةا ياسـاد           : دووةمدا دةَلَي
رؤذ لـة رؤذي ثسـوولةكةوةد    16طـة لـة مـاوةا    دةبـَي فةرمان : لةبةر ئةوة مةرجة ياسـاييةكانةد دوايـي دةَلـيَ   

رؤذي ثســوولةكة ضــية؟د رؤذي جةذنــة؟د رؤذي عوتلةيــة؟د رؤذي وةرطــرتين ثســولةكةيةديةعين ئةمانــة لــة   
يازدةهةمد دوازدةهةمد سـَي دةهةمد ئـةو   : رووي زمانةوانيةوة بةراسيت هةمووي هينةد بَي طة لةوة كة دةَلَيي

يـاتر يازدةيـةمد سـَي دةيةمد ضـواردةيةمد ثازدةيـةمد ئـاوا هـةم رةوانـرتة و         هةمة فارسييةد ئَيمـة بـة كـوردي ز   
 .كورديرتيشةد لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم هةر هةمووي ئاواي لَي بكرَيتةوةد سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد كاك صباح بيت اه فةرموو
 :بةِرَي  صباح بيت اه 

 .لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر
 : د فةدةرة يةك كة دةبَيذينت 11دةرباري ماددةا 

د بـة رةئيـا مـن    يوما من تاريخ استالم الىلطب ( 31)عل  دائرة املنظمات ان جتيب عل   طلب التسجيل خالل 
د ئـةوة   يوما من تاريخ استالم الىلطب ( 16)عل  دائرة املنظمات ان جتيب عل   طلب التسجيل خالل : ببَينت

يومطآ مطن   (  16)اعطادة الىلطب اىل هيئطة املؤسسطني خطالل       : ند ضونكة زيادةيةد لة فةدـةرة دوو ببَيتة لغو كر
اعادة الىلب اىل هيئة املؤسسني خطالل  اسطبوع مطن تطاريخ اسطتالم الىلطب،       : د بة رةئيا من ببَينتتاريخ الوصل

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد كاك طؤران فةرموو
 :ئازاد بةِرَي  طؤران 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةيةد كة ئةطةر برادةراني لَيذنة مواحةزةكةا بنووسند يةعين شكلية  6و  4من تَيبينيةكم لةسةر خاَلي 

ئةطـةر  : ئةطـةر بـةو شـَيوةيةي لـَي بـيَ      4زياتر هةست دةكةي دابِرانَي  لـة خوَيندنةوةكـة هةيـةد لـة خـاَلي      
ردةوةد بَيينةوة سةر خاَلي ثَينجد دةبَي فةرمانطـة نووسـراوَيكي فـةرمي    فةرمانطة داواي تؤمار كردني رةت ك

بة هؤكاري رةت كردنةوةي داواكة بؤ ئةوانةا كـة داوايـان كـردووةد دواتـر خـاَلي ثَيـنج بَيينـة سـةر ئـةوةي          
ةوةكـةيان  د لةبةرامبةر رةت كردنةوةكةداد ئةنداماني دامةزرَينةر مايف تانة لَيداني بِرياري رةت كردن: بَلَيني

هةيةد واتا خاَلي ضوارةم كامل دةبَي بة رةت كردنةوة و ثَيداني نووسراوي رةتكردنةوة بـة ايةنةكـةد خـاَلي    
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ثَين ةميشـــيان دةبَيتـــة بـــة طرتنـــة بـــةري رَيطـــاي تـــةعن لَيـــدان لـــة ايـــةن ئةوانـــةا كـــة دامةزرانـــدني    
ةم كـة بآلوكردنـةوة لـة رؤذنامـةا     رَيكخراوةكةيان كرديةد ثشتيواني لة بؤضوونةكةا كاك رفيق صـابر دةكـ  

 .رةمسي ثةيِرةوي ناوةخؤ ثَيويست ناكاتد تةنها تؤمار نامةكة ثَيويستة بآلوبكرَيتةوةد زؤر سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد كاك حممد فةرموو
 ( :شارةزووري)بةِرَي  حممد امحد علي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي سَي و خاَلي شةش هةيةد لَيكاوونَيكي تةواو لة بةينيان هةيةد بؤية ثَيشنيار من سةرجنم لةسةر خاَل

ثاش دةربريين : دةكةم هةردوو خاَل بكرَين بة خاَلَي د ضونكة لة خاَليد ئةتوانني بةم شَيوةي لَي بكةين
ماوةا لة رةزامةندي لةسةر تؤماركردنةكةد يان لة حاَلةتي وةآلم نةدانةوةا داواكة و بةسةرضووني ئةو 

بِرطةا يةكي ئةم ماددةية هاتووةد رَيكخراوةكة بة تؤماركراو دادةنِرَيتد دةبَيت فةرمانطة لة كاتي 
تؤماركردني داواكة بة نامةا تؤماركراو ثةيِرةوا ناوةخؤي رَيكخراوةكة لة رؤذنامةيةكي هةرَيمدا 

 .ت بة خاَلَي د سوثاسبآلوبكرَيتةوةد بؤية ثَيشنياري من ئةو خاَلي سَي و خاَلي شةش بكرَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد لَيذنةا هاوبةشد بةِرَي ان كةرةم بكةن بيخوَيننةوة
 :دانا سعيد صويف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة دوو رؤذنامة ئةوةا بآلوكردنةوةا ثةيِرةوي ناوةخؤد رةئي جياواز هةبوود هةندَي  داواي 

كرد كة لة دوو رؤذنامة بآلوبكرَيتةوة و هةندَيكين ثَييان وابوو كة ئةوة مةصرةفَيكي زؤر دةكاتد  ئةوةيان
بة شَيوازَيكي تر بآلوبكرَيتةوة لة سايتَي  ياخود هةر ثَيويست ناكات ثةيِرةوي ناوةخؤ هةموو 

ئَيستا بري لةوة  بآلوبكرَيتةوةد هةر هةندَي  مةعلوماتي سةرةكي و لةو بابةتانةد جا بةراسيت ئَيمة
دةكةينةوة كة بة ت شَيوةيةك بآلوي بكةينةوةد سةبارةت بة هةندَي خاَلي تر ئةوة بوو كةد ئةطةر دواي 

رؤذ فةرمانطة وةآلمي نةدايةوةد وةآلمي داواكاري ئةوانةا كة دةيانةوَي رَيكخراوَي  تؤمار بكةند  31
ساب بَيد بةآلم رةئيةك هةبوو كة ئةوة نابَيد دةبَي وةآلميان وةرنةطرتةوةد بة ئؤتؤماتيكي بة تؤماركراو حي

وةآلم بدرَيتةوةد بة هةر نةوعَي  بَي وةآلم بدرَيتةوةد جا ئَيمةش ثَيمان خؤشةد ياساكةش هةر بؤ ئةوةية 
وةآلم بدرَيتةوةد ئةطةر لة حاَلةتَي  وةآلم نةدراوةد ئَيمة ثَيمان واية دةبَي با بَلَيني ئةو مةسةلةي 

ة بة شَيوةيةكي ئؤتؤماتيكي حيساب بكرَيد دةنا ئَيمةش لةطةَل ئةوةداين دةبَي وةآلم تؤماركردنةك
بدرَيتةوةد سةبارةت بة ماددةا با بَلَيني بِرطةا يةكةمد كة وشةي رَيكخراوةكان بة ئي افة هاتووةد ئَيمةش 

كراوةد فةرمانطةا لةطةَل ئةوةداين ايبدةيند لةبةر ئةوةا دةبَي فةرمانطةد فةرمانطة ثَيشرت تةعري  
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رَيكخراوة ناحكومييةكانةد اردان نية لةوةد سةبارةت بةوةي كة يازدةهةم يان دوازدةهةم بطؤِرين بؤ 
يازدةم يان دوازدةمد اردان نية لةسةر ئةوةشد كَيشةيةكمان نيةد سةبارةت بةوةي كة طؤِريين ماددةاد با 

ئةطةر فةرمانطة داواي : شتنةوةي بِرطةا يةكةمد بة هَي6و  4بَلَيني تةبديل كردني شوَيين ماددةا 
 .تؤماركردني رةتكردةوةد اردان نية لةسةر ئةوةشد ئَيستا خةريكني صياغةكةي دادةِرَيذينةوة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .موداخةلةي تر ماوة؟ كةرةم بكةن
 :علي بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِرؤذد لة ِرؤذي تةئرني ئيستيالمد باس لةوة كرا كة ( 31)تةَلةبي تةس يل خياللي  بة نيسبةت ثرسياري

لةبةر ئةوةي عوتَلة هةيةد عوتَلة زؤرة لة كوردستان داد بة هؤي ئةوةي كةوا موناسةبات زؤرةد بةآلم ئَيمة 
فةعاتي مةدةنيد ئةو حيساباتي تةبليغات باس كراوة لة دانونَيكي تايبةت داد كة ثَيي دةووترَي دانوني مورا

ِرؤذة بة طوَيرةي ياسا ( 31)دانونة حسَييب ئةوةي كردووة ِرؤذي عوتلةشي تيادا حسَيب كراوةد بة واتا ئةو 
د يةعين ئةو ِرؤذةي كة دائرية (يوم تلي التبليغ)حسَيب دةكرَي لة ِرؤذي دواي دانةوةي جوابةكةد يةعين 

ِرؤذةدا جومعةشي ( 31)ؤذ حسَيب دةكرَيد لة زمين ئةو ِر( 31)جواب دةداتةوةد لة ِرؤذي دواي ئةوةوة 
ِرؤذة ِرؤذَيكيان بةكار ( 31)تَيدةكةوَيد ِراستة عوتَلةشي تَي دةكةوَيد بةآلم ئةندامةكان بؤيان هةية لةو 

هةمني (31)بهَينن بؤ جواب دانةوةي خؤياند بؤ تةعن بَيد بؤ هةر شيَت بَي لةسةريد ئةطةر هاتوو سةري 
و ( 11)و ( 18)هةمني ِرؤذد يان ثَيشرتي لة (31)ِرؤذي عوتَلة كةوتد جائي ة جاري وا سةري  ِرؤذةش بةر

: ِرؤذند دانوني مورافةعاتي مةدةني دةَلَي( 6)ِرؤذن و ( 4)ِرؤذند ( 3)ةوة بةر جةذنةكان دةكةوَي كة (15)
د ئةو ِرؤذة دةبَيتة دةوامي د ئةو ِرؤذةي كة عوتَلة كؤتايي ثَي دَي(يوم تلي العىلة، يوم الدوام الرمسي)

هةمني ِرؤذة بةر عوتَلة كةوتيَبد دواي (31)ِرةمسيد بة واتا ساحييب ئةو مونةزةمانةد ئةطةر سةري 
بوود دةوام هةبوود دةتوانَي تةعنةكةي خؤي بداد ( 31)هةمني ِرؤذد ِرؤذي دواي ئةوةد ئةطةر مانط (31)

ذ بةر جومعة يان بةر عوتَلة كةوتد ِرؤذي دواي ئةوةي مني ِرؤ(31)زمين موددةي دانوني خؤيةتيد ئةطةر 
 .كة دةوامي ِرةمسي دةست ثَي دةكاتةوةد موددةي موحتةسةبة دانوني و حةدي نةفةوتاوةد زؤر سوثاس

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هــاتووةد ئَيمــة هــةوَلمان دا ( 3)ة بِرطــة ِرؤذ لــ( 31)ســةبارةت بــةو ثَيشــنيارةي كــة كــرا تايبــةت بــة مــاوةي 
ــارة    ــورا ذم ــةني ش ــاي ئةجنوم ــةَل ياس ــاَلي (14)بطــوجنَي لةط ــةماددة 1118ي س ــاي  ( 11)د كــة ل ــي دادط باس

ئةو ماوةية هةمان موددةيـة كـة لةوَيشـدا هـاتووةد نةمانويسـت موددةيـةك       ( 13)كارطَيري دةكاتد لة ماددة 
زاي موستةع ةل كراد ئةوين ئـةحكامي تايبـةتي خـؤي هةيـةد لَيـرة      كةم بكرَيد يان زياد بكرَيد باس لة دة

ِرؤذةكة دانراوةد ضونكة دووجار مايف تانة طرتنةكـةي هةيـةد جارَيـ  لةبـةردةم دادطـا كـة دؤنـاغي        ( 16)كة 
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بـة  ( 16)دووةمةد جاري يةكةمين هةر لةبةردةم هةمان فةرمانطةد بؤيـة ئةطـةر ماوةكـان حيسـاب بكـةين      
ــةند     دة( 16)بــة ( 31) ــة بك ــةوةي داواك ــةيري هؤيــةكاني ِرةت كردن ــةوةي س ــؤ ئ ــاو ب ــةكي طوجن ــة ماوةي كات

ثَيشنيارَي  كرا بة زيادكردنيد لة بِرطةي شةش ئةوة زياد بكرَي كةوا ماَلثةري ئةلكرتؤني ِرَيكخراوةكةد هةر 
ياسـايي نيـة لةبـةردةم     ِرَيكخراوَي  ئازادة لة ماَلثةِرةكةي خؤي ت زانيارييةك بآلو دةكاتةوةد هيض ِرَيطرَيكـي 

ئةوةي ثةيِرةوي ناوخؤي ِرَيكخراوةكة لة ماَلثةِري ئةلكرتؤني بآلو بكرَيتةوةد بةآلم لَيرة كة لة دةدي ياساكة 
هاتووةد ئيل امي دةكـةين كـةوا ثَيويسـتة لـة ِرؤذنامةيـةكي ِرؤذانـة بـآلو بكرَيتـةوةد شـةهادةي تةسـ يلةكةد           

آلم ئةطةر دةدَي  لة ياسا هةبَيد يان نةبيد ئـةوة ئـازادة دةتـوانَي لـة     تةئسيسةكة لةطةَل ثةيِرةوي ناوخؤد بة
ماَلثةِرةكة شيت وا بآلو بكاتـةوةد لـة بِرطـةي دووةم ثَيشـنياري ئـةوة كـرا زؤر ِروون نيـة وةسـَلةكة مةبةسـت          

د ئــةوة ئــةو (وصــل اتســتالم)ضــية؟ ئةطــةر وشــةي ئيســتيالم لــة دواي وشــةي وةســَل زيــاد بكــرَيد بكرَيتــة   
وونييةي كة هةية نامَييَند سةبارةت بة بِرطةي ضـوار و ثَين ـين ثَيويسـيت بـة داِرشـتنةوة هةيـةد وةكـو        ناِر

كاك طؤران ثَيشنياري كردد بِرطة ضوار بكرَيتـة ثَيـنجد بِرطـة ثَين ـين بكرَيتـة ضـوارد بـةآلم دةسـتكارييةك         
ــة      ــةتَي  ك ــة حاَل ــةر ل ــَييَبد ئةط ــوارةكة واي ل ــة ض ــةتي بِرط ــة بيداي ــرَي ك ــاداري  بك ــراوةد ئاط ــة ِرةت ك وا داواك

 .ئةندامةكان بكاتةوةد هؤيةكاند ئةوجا دواتر بِرطةي ضوار بكةينة بِرطةي ثَينجد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةستخؤشد ئَيستاش ئاخري صياغةتان خبوَينند بة كورديد ثاشان بة عةرةبيد بؤ ئـةوةي بيخةينـة دةنطـداند    
 .كةرةمكة

 :ؤذان عبدالقادر دزةييِر. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 بة شَيوةيةك ماددةكةمان هةوَلدا دابِرَيذينةوةد ئةو تَيبينيانةي بةِرَي تان هةمووي لة خؤ بطريد 

 :املادة  احلادية عشرة 
 :إجراءات التسجيل 

عندما تقدم املنظمة . يوما من تاريخ استالم الىلب( 31)عل  الدائرة أن جتيب عل  طلب التسجيل خالل -1
يعترب هذا الوصل دلياًل عل  موعد تقديم الىلب . الىلب، جيب عل  الدائرة ان تزودها بوصل استالم مؤرخ

 .  يوما 31الغرا  حساب هذه املدة وهي 
يف حالة عدم توفر الشروط القانونية الواردة يف طلب التسجيل وفقا هلذا القانون عل  الدائرة اعادة الىلب -1
يومآ من تاريخ وصل اإلستالم، لغر  استكمال نواقصه، ويف هذه احلالة (  16) هيئة املؤسسني خالل  اىل

 . حتسب مدة اجلواب من التاريخ املوجود عل  وصل الىلب اجلديد

من هذه املادة، فان املنظمة تعترب ( 1)يف حالة عدم االجابة عل  الىلب وانقضاء املدة املذكورة يف ال قرة -3
 .ة و عل  الدائرة تزويد املنظمة بوثيقة التسجيل عند الىلبمسجل
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يف حالة رفض طلب التسجيل، عل  الدائرة تبليغ أعضاء املؤسسني بأسباب الرفض و األسباب اليت ميكن أن -4
، (11)، (8)هي حصرًا عدم توافر املنظمة لشروط املواد . تستند الدائرة إليها يف رفضها لىلب التسجيل

 .من املادة الرابعة عشرمن هذا القانون( 1)وال قرة 
 31)االدارية يف اقليم كوردستان خالللالعضاء املؤسسني احلق يف الىعن عل  قرار الرفض أمام احملكمة -6
 .يوما (  16) يوما من تاريخ استالمهم لقرار الرفض، وعل  احملكمة البت يف قرار الرفض خالل (

جيل، أو إنقضاء املدة القانونية دون اإلجابة عليه، عل  الدائرة نشر بعد إبداء املوافقة عل  طلب التس-5
 .وثيقة التسجيل يف صحي ة يومية يف اإلقليم

 :دانا سعيد صويف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 (11)ماددةي 

 :ِرَيكاري تؤمار كردن
ــاوةي    -1 ــة م ــة ل ــَي فةرمانط ــةوة  ( 31)دةب ــرتين داواك ــة ِرؤذي وةرط ــة  ِرؤذدا ل ــار كردنةك ــي داواي تؤم وةآلم

بداتةوةد كاتَي  ِرَيكخراوةكة داوا ثَيشكةش دةكاتد دةبَي فةرمانطـة ثسـوولةيةكي بـة مَيـذووي وةرطـرتن ثـَي       
بداتد ئةو ثسوولةيةش بةَلطةية بؤ واددةي ثَيشكةش كردني داواكة بؤ مةبةسـيت ذمـاردني ئـةو ماوةيـة كـة      

 .ِرؤذة( 31)
مةرجانةي ياسا كة بة طوَيرةي ئةو ياساية لة داواي تؤماركردندا هاتووند دةبـَي  لة حاَلةتي نةبووني ئةو  -1

ِرؤذ لــة ِرؤذي ثســوولةكةوة داواكــة بطةِرَينَيتــةوة بــؤ دةســتةي دامةزرَينــةرد بــة  ( 16)فةرمانطــة لــة مــاوةي 
ولةي داوا مةبةسيت تةواو كردني كةم و كووِرييةكانيد لةو حاَلةتةشدا مـاوةي وةآلمةكـة لـة ِرؤذي سـةر ثسـو     

 .تازةكةوة ئةذمار دةكرَي
ــةتي وةآلم نةدانــةوةي داواكــة و بةسةرضــووني ئــةو ماوةيــةي لــة بِرطــةي     -3 ي ئــةو ماددةيــةدا (1)لــة حاَل

هاتووةد ِرَيكخراوةكة بة تؤمار كـراو دادةنرَيـت و دةبـَي فةرمانطـة لـة كـاتي داواكـردن دا بةَلطةنامـةي تؤمـار          
 .بداتة ِرَيكخراوةكة

رمانطة داواي تؤماركردني ِرةت كردةوةد دةبَي فةرمانطة نووسـراوَيكي فـةرمي بـة هؤكـاري ِرةت     ئةطةر فة -4
كردنةوةي داواكة بؤ داواكاراني تؤمار كردن بنَيرَيت و ئةو هؤيانةي كة دةكرَي فةرمانطة بؤ ِرةت كردنـةوي  

و بِرطـةي  ( 11)د (8)ي داواي تؤماركردنةكة ثشـتيان ثـَي ببةسـتَيتد تـةنيا نـةبووني مةرجـةكاني ماددةكـان       
 .ي ماددةي ضواردةمي ئةو ياساية لة ِرَيكخراوةكةدا(1)

ثاش دةربِريين ِرةزامةندي لةسةر داواي تؤماركردنةكة يان بةسةرضووني واددةي ياسايي بة بَي  -5
 .وةآلمدانةوة دةبَي فةرمانطة تؤمار نامةكة لة ِرؤذنامةيةكي ِرؤذانة لة هةرَيمدا بآلو بكاتةوة

 :  عمر صديق هةوراميبةِرَي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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لة بِرطةي يةكةم لة عةرةبيةكة و لة كوردييةكةي لة دَيِري دووةميد وشةيةك لةبري كراوةد ئةوين 
( منظمة)د ئةوة (عندما تقدم املنظمات)دةستةي دامةزرَينةري ِرَيكخراود نةك ِرَيكخراود هةر لَيرة نووسراوة 

ار نةكراوةد دةبَي بوترَي دةستةي دامةزرَينةرد ببوورةد ضةند ئةندام ثةرلةمانَيكين نيةد لةبةر ئةوةي تؤم
 .ثَيشنياري ئةوةيان كرد

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دانا ضاكي بكةد بيخوَينةوةد فةرموو

 :دانا سعيد صويف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيستا دوا صياغةي دةخوَينينةوة

 (11)ماددةي 
 :ِرَيكاري تؤمار كردن

ــاوةي    -1 ــة م ــة ل ــَي فةرمانط ــة    ( 31)دةب ــار كردنةك ــي داواي تؤم ــةوة وةآلم ــرتين داواك ــة ِرؤذي وةرط ِرؤذدا ل
ــذووي     بداتــةوةد كاتَيــ  دةســتةي دامةزرَينــةر داوا ثَيشــكةش دةكــاتد دةبــَي فةرمانطــة ثســوولةيةكي بــة مَي

اددةي ثَيشكةش كردني داواكة بؤ مةبةسيت ذماردني ئـةو  وةرطرتن ثَي بداتد ئةو ثسوولةيةش بةَلطةية بؤ و
 .ِرؤذة( 31)ماوةية كة 

لة حاَلةتي نةبووني ئةو مةرجانةي ياسا كة بة طوَيرةي ئةو ياساية لة داواي تؤماركردندا هاتووند دةبـَي   -1
زرَينــةرد بــة ِرؤذ لــة ِرؤذي ثســوولةكةوة داواكــة بطةِرَينَيتــةوة بــؤ دةســتةي دامة ( 16)فةرمانطــة لــة مــاوةي 

مةبةسيت تةواو كردني كةم و كوِرييةكانيد لـةو حاَلةتةشـدا مـاوةي وةآلمةكـة لـة ِرؤذي سـةر ثسـوولةي داوا        
 .تازةكةوة ئةذمار دةكرَي

ــةتي وةآلم نةدانــةوةي داواكــة و بةسةرضــووني ئــةو ماوةيــةي لــة بِرطــةي     -3 ي ئــةو ماددةيــةدا (1)لــة حاَل
دادةنرَيـت و دةبـَي فةرمانطـة لـة كـاتي داواكـردن دا بةَلطةنامـةي تؤمـار          هاتووةد ِرَيكخراوةكة بة تؤمار كـراو 

 .بداتة ِرَيكخراوةكة
ئةطةر فةرمانطة داواي تؤماركردني ِرةت كردةوةد دةبَي فةرمانطة نووسـراوَيكي فـةرمي بـة هؤكـاري ِرةت      -4

فةرمانطة بؤ ِرةت كردنـةوي  كردنةوةي داواكة بؤ داواكاراني تؤمار كردن بنَيرَيت و ئةو هؤيانةي كة دةكرَي 
و بِرطـةي  ( 11)د (8)داواي تؤماركردنةكة ثشـتيان ثـَي ببةسـتَيتد تـةنيا نـةبووني مةرجـةكاني ماددةكـاني        

 .ي ماددةي ضواردةمي ئةو ياساية(1)
ئةنداماني دامةزرَينةر مايف تانة لَيداني بِرياري ِرةت كردنـةوةيان هةيـة لةبـةردةم داداطـاي كـارطَيِري لـة        -6

ِرؤذ لة ِرؤذي وةرطرتين بِرياري ِرةت كردنةوةكةداد دةبَيت دادطاش لة ( 31)َيمي كوردستان دا لة ماوةي هةر
 .ِرؤذدا بِرياري ِرةت كردنةوكة يةكاليي بكاتةوة( 16)ماوةي 
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ثاش دةربِريين ِرةزامةندي لةسةر داواي تؤماركردنةكة يان بةسةرضووني وادةي ياسايي بة بَي  -5
 .ةبَي فةرمانطة تؤمار نامةكة لة ِرؤذنامةيةكي ِرؤذانة لة هةرَيمدا بآلو بكاتةوةوةآلمدانةوةي د

 :بةِرَي  عمر صديق هةورامي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لة بِرطةي يةكةم لة عةرةبيةكة و لة كوردييةكةي لة دَيِري دووةميد وشةيةك لةبري كراوةد ئةوين 

( منظمة)د ئةوة (عندما تقدم املنظمات)كخراود هةر لَيرة نووسراوة دةستةي دامةزرَينةري ِرَيكخراود نةك ِرَي
نيةد لةبةر ئةوةي تؤمار نةكراوةد دةبَي بوترَي دةستةي دامةزرَينةرد ببوورةد ضةند ئةندام ثةرلةمانَيكين 

 .ثَيشنياري ئةوةيان كرد
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دانا ضاكي بكةد بيخوَينةوةد فةرموو
 :دانا سعيد صويف.دبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا دوا صياغةي دةخوَينينةوة
 :ِرَيكاري تؤمار كردن (11)ماددةي 

ــاوةي    -1 ــة م ــة ل ــَي فةرمانط ــة    ( 31)دةب ــار كردنةك ــي داواي تؤم ــةوة وةآلم ــرتين داواك ــة ِرؤذي وةرط ِرؤذدا ل
ــذووي  بداتــةوةد كاتَيــ  دةســتةي دامةزرَينــةر داوا ثَيشــكةش دةكــاتد    دةبــَي فةرمانطــة ثســوولةيةكي بــة مَي

وةرطرتن ثَي بداتد ئةو ثسوولةيةش بةَلطةية بؤ واددةي ثَيشكةش كردني داواكة بؤ مةبةسيت ذماردني ئـةو  
 .ِرؤذة( 31)ماوةية كة 

لة حاَلةتي نةبووني ئةو مةرجانةي ياسا كة بة طوَيرةي ئةو ياساية لة داواي تؤماركردندا هاتووند دةبـَي   -1
ِرؤذ لــة ِرؤذي ثســوولةكةوة داواكــة بطةِرَينَيتــةوة بــؤ دةســتةي دامةزرَينــةرد بــة  ( 16)رمانطــة لــة مــاوةي فة

مةبةسيت تةواو كردني كةم و كوِرييةكانيد لـةو حاَلةتةشـدا مـاوةي وةآلمةكـة لـة ِرؤذي سـةر ثسـوولةي داوا        
 .تازةكةوة ئةذمار دةكرَي

ــةتي وةآلم نةدانــةوةي داواكــة و بةسة  -3 ي ئــةو ماددةيــةدا (1)رضــووني ئــةو ماوةيــةي لــة بِرطــةي  لــة حاَل
هاتووةد ِرَيكخراوةكة بة تؤمار كـراو دادةنرَيـت و دةبـَي فةرمانطـة لـة كـاتي داواكـردن دا بةَلطةنامـةي تؤمـار          

 .بداتة ِرَيكخراوةكة
ري ِرةت ئةطةر فةرمانطة داواي تؤماركردني ِرةت كردةوةد دةبَي فةرمانطة نووسـراوَيكي فـةرمي بـة هؤكـا     -4

كردنةوةي داواكة بؤ داواكاراني تؤمار كردن بنَيرَيت و ئةو هؤيانةي كة دةكرَي فةرمانطة بؤ ِرةت كردنـةوي  
و بِرطـةي  ( 11)د (8)داواي تؤماركردنةكة ثشـتيان ثـَي ببةسـتَيتد تـةنيا نـةبووني مةرجـةكاني ماددةكـاني        

 .ي ماددةي ضواردةمي ئةو ياساية(1)



 142 

ر مايف تانة لَيداني بِرياري ِرةت كردنـةوةيان هةيـة لةبـةردةم داداطـاي كـارطَيِري لـة       ئةنداماني دامةزرَينة -6
ِرؤذ لة ِرؤذي وةرطرتين بِرياري ِرةت كردنةوةكةداد دةبَيت دادطاش لة ( 31)هةرَيمي كوردستان دا لة ماوةي 

 .ِرؤذدا بِرياري ِرةت كردنةوكة يةكاليي بكاتةوة( 16)ماوةي 
زامةندي لةسةر داواي تؤماركردنةكة يان بةسةرضووني وادةي ياسايي بة بَي ثاش دةربِريين ِرة -5

 .وةآلمدانةوةي دةبَي فةرمانطة تؤمار نامةكة لة ِرؤذنامةيةكي ِرؤذانة لة هةرَيمدا بآلو بكاتةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ني اميد كاك عبدالسالمد كةرةمكة
 :بةِرَي  عبدالسالم بةرواري

 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
جــؤري ِريكخراوةكــان تــةتبيق دةبَيــتد ِرَيكخــراوة  ( 3)ي ئةصــَليةد لةســةر هــةر (11)كــة ( 11)ئــةو مــاددة 

ــةوَي       ــاتد ل ــ يل ناك ــةر داواي تةس ــتةي دامةزرَين ــةوَي دةس ــةكاند ل ــةكاند ئةجنةبيي ــتانيةكاند عريادي كوردس
ئَيمـة وشـةي دةسـتةي دامةزرَينـةر كـة بـة       ِرَيكخراوةكة خؤي داوا دةكاتد بؤية ئيشكالةتَيكمان هةيةد ئةطةر 

كارمان هَيناوةد لةو ماددة ئةوها باس بكةيند واتا ِرَيكخراوي بَيطانة دةبَي بان ئةوانـةي دامةزرَينـةرد خـودا    
دةزانَيت هةنة يان نا؟ بؤية من ئيقترياحَي  ثَيشنيار دةكةمد جارَيكي تر بة ثَياةوانةي ِرةئي بـرادةرم كـاك   

كـة  ( 11)ةدي بوو لة دووةم و سَييةم هةيئة هـةبوود ئَيمـة لـة مـاددةي ثَيشـوو ئـةوةي       عمرد ضونكة ئةو ح
دةبَي دةسـتةي دامةزرَينـةر تةدـددي بكـاتد     : د بة نيسبةت تةنها لة كوردستانيةكان وتوومانة(11)بووة بة 

ئـةو جياوازييـة    بؤية من دةَلَيم ئةوة بكرَيتة ِرَيكخراود ضونكة لة فةلسةفةي ئي ازة وةرطرتن و تؤماركردن
هةيةد مادام تؤ ئي ازة ناخوازيد واتا بة ثَيي ياسا مافة طشتييةكان مايف خةَل  هةية تةجةمووع و تةشكيلي 
مونـةزةمات بكـاتد دةيــةوَي تةسـ يلي بكــات تـاكو شةخسـيةي دــانوني وةربطرَيـتد تؤمارةكــة تةَلـةب بكــاتد        

بؤيــة مـن ثَيشــنيار دةكــةم هــةموو دةســتةي   دةتــوانَي تةســ يلي نــةكاتد/ ضـونكة لــة ماددةيــةكي تــر ومتـان  
دامةزرَينةر لةو ماددةية بكرَيتة ِرَيكخراود ضـونكة دةكـرَي ِرَيكخـراو دانيشـَيتد هـةموو لؤطـؤي خـؤي بكـاتد         
عينواند ثاشان ئيرت لةاي كَيوة؟ بؤية ئيقترياح دةكةم ضونكة نادانونييةد بكرَيتة ِرَيكخراو لـةباتي دةسـتةي   

 .دامةزرَينةر
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .سوثاسد لَيذنةي هاوبةش وةري دةطرن ئةو ثَيشنيارة؟ كةرةمكة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو مودتةرةحةي كاك عبدالسالم لة شوَيين خؤيدايةد لةبةر ئـةوةي ئـةو مونةزةمـة ئةجنةبيانـة كـة دَيـند       

ــرةد يــاخود ئــةو مونةزةمــة    ئةوانــة لــة ئةصــَلدا موئةسةســند تةئســيس   كــراوند ئــةوة فــةرعي دةكاتــةوة لَي
عرياديانةي كة دَيند لة كوردستاندا فةرع دةكةنةوةد ئَيمة لة ثَيشرت باسي ئـةع اي موئةسيسـينمان كـردووةد    
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خاسةتةن بةنيسبةت ئةو مونةزةمة كوردسـتانيانةي اي خؤمـاند ئـةع اي موئةسيسـني دةبـَي ئـةو تةَلةبـة        
آلم ئَيمة لَيرة مونةزةمةكة واديعةد وجودي هةيةد لةبةر ئةوة ثَيويستة مونةزةمةكـة ئـةو   تةدديم بكةند بة

تةَلةبة تةدديم بكاتد تةواوةد ئَيمة ثَيمان واية وةكو خـؤي مبَينَيتـةوة كـة ضـؤن نووسـراوة لـة تةدريرةكـةد        
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .طداند كةرةمكةئاخري صياغةتان خبوَينند بؤ ئةوةي بيخةينة دةن

 
 :دانا سعيد صويف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ِرَيكاري تؤمار كردن (11)ماددةي 

ــاوةي    -1 ــة م ــة ل ــَي فةرمانط ــة    ( 31)دةب ــار كردنةك ــي داواي تؤم ــةوة وةآلم ــرتين داواك ــة ِرؤذي وةرط ِرؤذدا ل
ثسـوولةيةكي بـة مَيـذووي وةرطـرتن ثـَي       بداتةوةد كاتَي  ِرَيكخراوةكة داوا ثَيشكةش دةكاتد دةبَي فةرمانطـة 

بداتد ئةو ثسوولةيةش بةَلطةية بؤ وادةي ثَيشكةش كردني داواكـة بـؤ مةبةسـيت ذمـاردني ئـةو ماوةيـة كـة        
 .ِرؤذة( 31)
لة حاَلةتي نةبووني ئةو مةرجانةي ياسا كة بة طوَيرةي ئةو ياساية لة داواي تؤماركردندا هاتووند دةبـَي   -1

ــاوةي  ــة م ــتةي    ( 16) فةرمانطــة ل ــؤ دةس ــة بطةِرَينَيتــةوة ب ــرتن داواك ــوولةي وةرط ــداني ثس ــة ِرؤذي ثَي ِرؤذ ل
دامةزرَينةرد بة مةبةسيت تةواو كردني كةم و كوِرييةكانيد لةو حاَلةتةشدا مـاوةي وةآلمةكـة لـة ِرؤذي سـةر     

 .ثسوولةي داوا تازةكةوة ئةذمار دةكرَي
ــةتي وةآلم نةدانــةوةي داواكــة و بةسةرضــ  -3 ي ئــةو ماددةيــةدا (1)ووني ئــةو ماوةيــةي لــة بِرطــةي  لــة حاَل

هاتووةد ِرَيكخراوةكة بة تؤمار كـراو دادةنرَيـت و دةبـَي فةرمانطـة لـة كـاتي داواكـردن دا بةَلطةنامـةي تؤمـار          
 .بداتة ِرَيكخراوةكة

ِرةت  ئةطةر فةرمانطة داواي تؤماركردني ِرةت كردةوةد دةبَي فةرمانطة نووسـراوَيكي فـةرمي بـة هؤكـاري     -4
كردنةوةي داواكة بؤ داواكاراني تؤمار كردن بنَيرَيت و ئةو هؤيانةي كة دةكرَي فةرمانطة بؤ ِرةت كردنـةوي  

و بِرطـةي  ( 11)د (8)داواي تؤماركردنةكة ثشـتيان ثـَي ببةسـتَيتد تـةنيا نـةبووني مةرجـةكاني ماددةكـاني        
 .ي ماددةي ضواردةمي ئةو ياساية لة ِرَيكخراوةكةدا(1)
اماني دامةزرَينةر مايف تانة لَيداني بِريـاري ِرةت كردنـةوةيان هةيـة لةبـةردةم دادطـاي كـارطَيِري لـة        ئةند -6

ِرؤذ لة ِرؤذي وةرطرتين بِرياري ِرةت كردنةوةكةداد دةبَيت دادطاش لة ( 31)هةرَيمي كوردستان دا لة ماوةي 
 .ِرؤذدا بِرياري ِرةت كردنةوكة يةكاليي بكاتةوة( 16)ماوةي 

ش دةربــِريين ِرةزامةنــدي لةســةر داواي تؤماركردنةكــة يــان بةسةرضــووني وادةي ياســايي بــة بــَي         ثــا -5
 .وةآلمدانةوة دةبَي فةرمانطة تؤمار نامةكة لة ِرؤذنامةيةكي ِرؤذانة لة هةرَيمدا بآلو بكاتةوة
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين بيخوَيننةوة

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :إجراءات التسجيل: املادة  احلادية عشرة 

عندما تقدم املنظمة . يوما من تاريخ استالم الىلب( 31)عل  الدائرة أن جتيب عل  طلب التسجيل خالل -1
يعترب هذا الوصل دلياًل عل  موعد تقديم الىلب . الىلب، جيب عل  الدائرة ان تزودها بوصل استالم مؤرخ

 .  يوما 31الغرا  حساب هذه املدة وهي 

يف حالة عدم توفر الشروط القانونية الواردة يف طلب التسجيل وفقا هلذا القانون عل  الدائرة اعادة الىلب -1
يومآ من تاريخ وصل اإلستالم، لغر  استكمال نواقصه، ويف هذه احلالة حتسب (  16)اىل املنظمة خالل  

 . وجود عل  وصل الىلب اجلديدمدة اجلواب من التاريخ امل
من هذه املادة، فان املنظمة تعترب ( 1)يف حالة عدم االجابة عل  الىلب وانقضاء املدة املذكورة يف ال قرة -3

 .مسجلة و عل  الدائرة تزويد املنظمة بوثيقة التسجيل عند الىلب

ها لىلب التسجيل اىل املنظمة يف حالة رفض الدائرة طلب التسجيل، عليها ارسال كتاب رمسي مسبب لرفض-4
واالسباب  اليت ميكن ان تستند الدائرة اليها يف رفضها لىلب التسجيل هي حصرا عدم توافر املنظمة لشروط 

 . من املادة الرابعة عشر من هذا القانون( 1)، وفقرة (11)، (8)املواد 
يوما من ( 31)اقليم كوردستان خالل للمنظمة احلق يف الىعن عل  قرار الرفض أمام احملكمة االدارية يف -6

 .يوما ( 16)تاريخ استالمهم لقرار الرفض، وعل  احملكمة البت يف قرار الرفض خالل 
بعد إبداء املوافقة عل  طلب التسجيل، أو إنقضاء املدة القانونية دون اإلجابة عليه، عل  الدائرة نشر وثيقة -5

 .التسجيل يف صحي ة يومية يف اإلقليم
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

 .د فةدةرة ثَينج ديسان خبوَيننةوة(الىعن يف القرار)
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 سةبارةت بة بِرطةي ثَين ةمد

يوما من ( 31)للمنظمة احلق يف الىعن يف قرار الرفض أمام احملكمة االدارية يف اقليم كوردستان خالل )
 (.يوما( 16)استالمهم لقرار الرفض، وعل  احملكمة البت يف قرار الرفض خالل تاريخ 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةندام ثةرلةمان لةطةَلدايةد كَي لةطةَل دا نية؟ كةس دذ نيةد بؤ ( 51)ئَيستا كَي لةطةَلة دةست بةرز بكات؟ 

 .ماددةي دوازدةد كةرةمكة
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 :دانا سعيد صويف. بةِرَي  د
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

 (11)ماددةي 
 : تؤماري رَيكخراوةكان

 :رَيكخراو لة سةريةتي ئةم تؤمارانةي دادَيي هةبَيت ود دةبَي لة ايةن دادنووسيشةوة ئةرَي كرابن

 .ناونيشاند تةمةند رةطةزد ئاسيت خوَيندن ود رؤذي بوونة ئةنداميان: تؤماري ئةندامان -1
ةبَيت لة بِريارةكاني هةر يةك لة دةستةي كارطَيِري رَيكخراوةكةو دةستةي برييت د: تؤماري بِريارةكان -1

ئةو كةسةي كة بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكة نوَينةرايةتيي رَيكخراو دةكات ود ( ناوي)طشيتد 
 .تؤمارةكةش لة ايةن دةستةي كارطَيِري رَيكخراوةكةوة ئيم ا دةكرَيت

هةموو ساماني رَيكخراو لة موَل  و ساماني طواستة و نةطواستةي (: ووةكانتؤماري هةب)تؤماري بنةِرةت  -3
 .تَيدا تؤمار دةكرَيت

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 سجالت املنظمات/ (11)املادة 

 :عل  املنظمة ان تكون لديها السجالت اآلتية، واليت جيب تصديقها من قبل كاتب العدل
 .العنوان، العمر، اجلنس، املستوى الدراسي، وتواريخ انتمائهم: سجل االعضاء -1
وتتضمن قرارات كل من اهليئة االدارية للمنظمة واهليئة العامة، و إسم الشخص الذي ميثل : سجل القرارات -1

 .املنظمة مبوجب النظام الداخلي للمنظمة، ويكون السجل موقعا من قبل  هيئة ادارة املنظمة 
 .تسجل فيه عوائد ون قات املنظمة : سجل احلسابات -3

تسجل فيه مجيع ممتلكات املنظمة من املمتلكات والثروات املنقولة وغري (: سجل املوجودات)السجل االساس -4
 .املنقولة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يشار جنم الديند سامل تؤماد : ئَيستا كَي دةيةوَي موداخةلة بكات؟ ئةو بةِرَي انة داوايان كردووة دسة بكةن

هاذة سليماند بةفرين حسنيد خورشيد أمحدد خليل عومساند مجال تاهريد تارا ئةسعديد ئامينة زيكريد 
شلَير حمي الديند شظان أمحدد شلَير حممد جنيبد عبدالسالم بةرواريد كةيلي ئةكرةمد صباح بيت اهد 

 .فةرموو
 :بةِرَي  يشار جنم الدين نورالدين

 .ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة
لة تؤماري ِرَيكخراوةكان ئاماذة بةوة نةكراوةد ئةو تؤمارة هةر يةك جار ثَيشكةش دةكرَيد شةش مانط 
جارَي  نوَي دةكرَيتةوةد يان ساَلَي جارَي  ثَيويست بةوة دةكات دووبارة بكرَيتةوةد ضونكة ئةو تؤمارانةد 
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ةيين ماوةك بؤ ماوةيةكي تر زياد و كةم بكاتد ناونيشانةكان تؤماري ئةنداماند لةوانةية ئةندامةكان لةب
جَيطري نةبَي وةكو خؤيد هةتا ئاسيت خوَيندنين بةردةوام بةرةو ثَيشاوون دةبَيد لةبةر ئةوة ثَيويستة 
ئاماذة بةوة بكرَي كة ئةو تؤمارةد ماوةيةكي بؤ دابنرَي شةش مانط يان ساَلَي جارَي  دووبارة نوَي 

 .وثاسبكرَيتةوةد س
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سامل تؤماد كةرةمكة
 :بةِرَي  سامل تؤما كاكؤ

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بَيتد ضونكة ئيحتيمالي هةية مةح ةري ( سجل احملاضر)د من ثَيمباشة (سجل القرارات)د (1)من لة خاَلي 

وا ب امن ثةسند ( حماضر)ة دةكرَيد كؤبوونةوة دةكرَيد بِريار نية بةس كؤبوونةوةكة ئيعتياديةد دةوريي
د ئريادات واب امن مادديةد عائيداتد (تسجل فيه إيرادات و ن قات املنظمة)و ( س ل احلسابات/ )ترةد سَييةم

د موستةَلةحي مالية زياتر بةكار (موجودات)د س ل اتصول (أساس)نة ( س ل اتصول/ )ئرياداتد ضوارةم
ئةطةر زياد بكرَيتد ( سجل النشاطات)زائيدةن ( س ل اتصول)ةعرتةد موتةب( إصول)دَيتد ئيوول و خوومد 

 .ياخود مةشاريعةد نةشاتةد شتَيكة هةييَب باشةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد هاذة سليماند كةرةمكة
 :مصى  بةِرَي  هاذة سليمان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د لة كوردييةكةي سَي خاَلةد لة عةرةبييةكةي ضوارةد س لي (11)ئةوةي تَيبيين دةكرَي لة ماددةي 

حيسابات لة كوردييةكةي دانةنراوةد من ثشتطريي لة بةِرَي  دسةكاني كاك سامل دةكةمد بؤ ئةوةي كة 
س لَيكي تر لةوَي دابنرَيتد ئةوين س لي مةشاريعةد ضونكة زياتر ئيشي ِرَيكخراوةكان لةسةر مةشاريع 

 .شاريع بَيتد يان س لي نةشاتاتد زؤر سوثاسثةيوةندةد س لي مة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةفرين حسنيد كةرةمكة
 :بةِرَي  بفرين حسني خةليفة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو تؤمارانةي )د (ِرَيكخراو لةسةريةتي ئةو تؤمارانةي دادَيَي هةبَيت)لة ماددةي سيان ة كة هاتووة 

َي ابربدرَيتد لة بِرطة يةكين كة باسي تؤماري ئةندامان دةكاتد ناوي ئةندامان دادَي( خوارةوةي هةبَيت
نةهاتووةد تةنها ناونيشان هاتووةد ئي افةي ناوين بكرَي لةطةَل ناونيشانداد خاَلَيكي تر زياد بكرَي بؤ 

 .تؤماري كار و ضااكييةكاني ِرَيكخراوةكةد زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .شد كاك خورشيدد كةرةمكةدةست خؤ

 :بةِرَي  خورشيد أمحد سليم
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سجل ")ِراسيت ئةظ نظيسينا هةنَيد يةعين خاَلَيت هةنَيد اوازييةكا تَيدا هةيد ئةكةر بَيينة خاآل ئَيكَي 
ةكة زؤر ناِرَيكةد د يةعين عيبار"العنوان، العمر، اجلنس، املستوى الدراسي، و تواريخ إنتمائهم(/ األعضاء

و يدون فيه أمساء األعضاء و العمر و اجلنس و التحصيل / سجل األعضاء"ِرةكيكةد من ثَيشنيار دةكةمد 
د يةعين شتةكان جةبيت ِرَي  بن و ديار بند ئةوةي لة ئةصَلةكةدا هاتووةد "الدراسي و تاريخ اإلنتماء

و تتضمن قرارات كل من اهليئة : سجل القرارات/ "وبةِراسيت ِرةكيكة و مةعناي ياسايي زؤر تَيدا نينةد دو
اإلدارية للمنظمة و اهليئة العامة و إسم الشخص الذي مثل املنظمة مبوجب النظام الداخلي للمنظمة و يكون 

د يةعين زؤر ِرةكيكة تَيدا ديارةد من ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةوةي "السجل موقعًا من قبل هيئة اإلدارة للمنظمة
و يدون فيه القرارات الصادرة عن اهليئة اإلدارية و اهليئة : سجل القرارات"و شتةكة مةفهوم بَيد  ِرَي  خبرَي

تسجل فيه : سجل احلسابات/ د سَي"العامة للمنظمة و تذيل القرارات بتوقيع أعضاء اهليئة اإلدارية للمنظمة
و تدون فيه اإليرادات و : باتسجل احلسا"د دروستيةكة دةبَيت بةو شكلة بَيتد "عوائد و ن قات املنظمة

تسجل فيه مجيع ممتلكات املنظمة من املمتلكات (: سجل املوجودات)السجل األساس / "د ضوار"الن قات
والثروات املنقولة و غري املنقولة السجل، األساس أو سجل املوجودات و تثبت فيه مجيع املمتلكات املنقولة و 

و شَيوةية ِرَيكرت دةبَيتد بةِراسيت صياغةكةي ئةوةي درَيذة و بَي د يةعين شتةكة بة"غري املنقولة ملنظمات
 .مةعنايةد من ثَيشنيار دةكةم تةعديل بكرَيت بةو شكلةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةستخؤشد بةِرَي  خليلد فةرموو

 :محدأمني عثمانبةِرَي  خليل 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د لة دواي (تسجل فيه العوائد والن قات: سجل احلسابات)خاَلي سَييةمةد وةَلال من سةرجنةكةم لةسةر 
ش باس بكرَيد ضونكة زؤرجار مونةزةمة دةرزارين دةبَيد ئةوة (ديون املنظمة)نةفةدات من ثَيم باشة 

 د(و تدون فيها أمساء و عناوين املاحنني األساسيني للمنظمة الغري احلكومية)بِرطةيةكي تري بؤ زياد بكرَي 
ضونكة زؤرجار مونةزةماتي موجتةمةعي مةدةني لة غةيري حكومةت مينحة لةايةني ترين وةردةطرند 

 .يةعين لة شةخوياتد لة كؤمثانياد ياخود لة مونةزةماتي ئةجنةبيد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد بةِرَي  مجال تاهريد فةرموو
 : ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 
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 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 
سجالت )بيكةين بة ( سجالت املنظمات/ )زياتر موداخةلةي منين تةدريبةن زياتر زمانةوانييةد يةك

تكون لدى املنظمة )ضاكرت دةبَيت ئةوةد دروست ترةد ئةم دَيرةي تر بةم جؤرة بَيتة خوارَي ( املنظمة
عل  املنظمة أن تكون لديها )يان ( جيب)د ضاكرت دةبَيتد (السجالت اآلتية املصدقة من قبل كاتب العدل

تكون لدى املنظمة السجالت )لَيرة هةر دووبارة دةبَيتد ضاكرتة بَلَيني ( السجالت اآلتية و اليت جيب تصديقها
د برادةرم كاك خورشيد هةر باسي ئةوةشي كردد منين ثشتيواني (اآلتية املصدقة من قبل كاتب العدل

إسم الشخص الذي ميثل املنظمة )ثاش / د خاَلي دووةم(تأريخ اإلنتماءو )د (يالتحصيل الدراس)دةكةم ببَيتة 
لَيرة دوَلرت دةبَيد خاَلي ( مبوجب نظامها)ديسان دووبارة بووةد بكرَيت ( مبوجب النظام الداخلي للمنظمة

د (قولةتسجل فيه مجيع أموال املنظمة املنقولة والغري املن: سجل اآلساس)أو ( س ل املوجودات/ )ضوارةم
 .زؤر سوثاس ،(قانونًا و قضاءًا و إخل)ئةوة موتةداويلة ( اآلموال املنقولة والغري املنقولة)ضونكة دائيمةن 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد بةِرَي  تاراد فةرموو
 : بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د وا بة باش دةزام بؤ زياتر نةزاهةي ئةو ع وةي كة (سجل األعضاء/ )منين لَيرة لة يةكةم خاَل دا كة دةَلَي

د (كشف رصيد العضو قبل أن يكون عضوًا يف املنظمة)دةضَي ئةو ِرَيكخراوة ِرَي  دةخاتد ئةطةر زيادكردني 
 ئةوة زياتر واي لَي دةكاتد دوايي ِرَيكخراوةكة دةطات بةضي؟ ثَين ئةو شيت هةبووةد مومكينة لة ئةجنامي

كاركردنةكةي ئةو شتانةي كة هي خؤي بوو ثَيشرت با لةسةري حيساب نةكرَي كة مونةزةمةكةي داناوةد 
 (اهليئة العامة)د (كل من اهليئة اإلدارية للمنظمة اهليئة العامة/ )نازامن دةَلَي( س ل القرارات)دووةم شت لة 

وة لَيرةداد ضوارةم شت وا بة باشي نازامن هةر مةبةسيت هةيئةي عاممةي مونةزةمةكةية؟ ِروون بكرَيتة
تاكو ئةو صياغةي كة كراوة بةو شَيوةية مبَينَيتةوةد ( سجل املمتلكات)يان بكرَيت بة ( سجل األساس)دةزامن 

مبَينَيتةوةد بةس وةكو كاك مجال فةرموويد من  (سجل املوجودات)يان ( الثروات املنقولة و غري املنقولة)
 .د سوثاس(فيه مجيع ممتلكات املنظمة من أالموال املنقولة وغري املنقولةتسجل )لَيرة ثشتطريي دةكةم 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .د فةرمووآمنةبةِرَي  

 : سعيد آمنة ذكريبةِرَي  
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت تؤماركردني بؤ دادنويسي وةخت نةهاتية دةستنيشان كرند هةي هةبينت ساآلنة دبينتد ضةند 
آل جارةكي ظَي بانة بةردةم كاتب عةدلد ِراستة بةس وةخت بَيتة تةحديد كرند ذ ايةكي تر لة خاآل سا

ئَيكَي تةلةفؤن و ئيمَيلَيت ئةندامي ذي شتةكة زةرووري يةد طةر هاتو ثةيوةندي بة ئةندامان بكةند 
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ونكي لَيرةدا نةهاتية تةلةفؤن و ئيمَيل يَي شتةكي طرنطةد سةبارةت دةستةي طشيت مةبةست ذَي ضي ية؟ ض
تةعري  كرند ذ بةر هةندَي ب انني كة مةبةست بؤ هةندَي  دةستة طشيت هينا ئَيرةداد سةبارةت يا 

و ( هيئة اإلدارية املنظمة)هةر طوتية ( لمنظمةلاهليئة اإلدارية )عةرةبي يَي هةر خاا دووَي جهةكَي طوتية 
است ظَي كرند سةبارةت ناظَي هةر ئةوي ناظخؤ ببَيتة ئةطةر د ئةطةر ئةوة ذي بهَيتة ِر(هيئة إدارة املنظمة)

صةح كةين ماددة ثَين َي دا طةلةك رةكيكةد يةعين بؤ هةر كةسةك و كة هةين نوَينةرايةتي بكات كة ظة 
لَيرة ذ ناظَي ئةو كةسة كة ثةيِرةوي ناوخؤيَي مونةزةمَي بَيهتة نظيسني يةعين طةلَي جارا هةي طور ماددة 

ةر كةسةك بينت بةردةم دادطايَيد موحاميةكَي بؤ بةردةم دةزطايةكيد نوَينةرةكي دي دةستنيشان ثَين َي ه
 .بكاتد ئةظة تةحديد كريا ماددة ثَين ا تةحديد كري نينةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد بةِرَي  شلَيرد فةرموو

 : بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل
 .انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

( سجل األعضاء)كة دةَلَيي ( سجل األعضاء)تةدريبةن دسةكامن هةمووي كراد بةآلم لة بِرطةي يةكةم 
سجل )عينوان و عومر و جنس و ئةوانة هةمووي س لي تايبةتند بؤية تةنها ( كَامنا( )العمر)، (العنوان)

لة  (العمر، اجلنس، املستوى سجل األعضاء يتضمن العنوان،)زياد بكرَيد ( يتضمن)د وشةي (األعضاء يتضمن
د وا باشرتة (تتضمن قرارات كل من اهليئة اإلدارية و املنظمة)ين لَيرة (س ل القرارات)د (تدوين)جياتي 

 (وتتضمن مجيع القرارات اليت تصدر من املنظمة و إسم الشخص الذي ميثل املنظمة: سجل القرارات)ببَيتة 
مجيع )وي دةرار دةدات ديارةد بؤ لَيرة تةحديد بكرَي؟ ئةواني تر وةكو خؤيد بةس ضونكة جيهةي ئة

 .د ئةواني ترد دسةكاني ترم كراد زؤر سوثاس(القرارات اليت تصدرها املنظمة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد بةِرَي  شظاند فةرموو

 : بةِرَي  شظان أمحد عبدالقادر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

( 1)ئةو تَيبينيانةي هةبوون كراند بةس يةكد دوو تَيبيين ئةو ماوند لة بِرطةي  وةَلال منين زؤر دسةكامند
هيئة )ثَيويست ناكات دووبارة تيكرار ببَيتةوة لة ئاخريين ( مبوجب النظام الداخلي للمنظمة)دَيري دووةم 
من املمتلكات )نم زيادةد بِرطةي ضوارةمين من بةو شَيوةية دةبي( للمنظمة)د ثَيويست ناكاتد (إدارة املنظمة
( تسجل فيه مجيع ممتلكات املنظمة املنقولة و غري املنقولة)ئةوة ِرةش بكرَيتةوةد ضونكة ( و الثروات

 .زيادة لَيرة (ممتلكات و ثروات)
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد بةِرَي  شلَيرد فةرموو
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 : بةِرَي  شلَير حممد جنيب
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوة بِرطةي يةكةمد بةآلم ئَيمة دةت باسي خةمت و شيعاري مونةزةمةمان ( سجل األعضاء)بةت بة نيس
نةكردووةد كة ئةوةش مةفرووزة اي كاتب عةدل تةس يل بَيد ضونكة هةموو شوَييَن لؤطؤي خؤي هةيةد بة 

( طات و املشاريعسجل النشا)نيسبةت ئةوةي كة ئاماذةي ثَيدرا س لي يةعين سَيهةمد س لي دواي حيساباتد 
يدون فيه نوع النشاط أو املشروع و )ضونكة ئَيمة كة اي كاتب عةدل دَيتد دوايي بؤ ئةوةي موصةدةق بَيت 

 .د سوثاس(جهة متويله
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد بةِرَي  عبدالسالمد فةرموو

 : بةرواري مصى  بةِرَي  عبدالسالم 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةور دةكةم ئةو س يالتانة شتَيكي تازة ننيد ئَيمة ئيقترياحي ناكةيند يةعين لة تةس يلي شةريكاتد تةص
ش ئةوةي داوا كردووةد بؤية دةتواني س التي تريشت هةبَي وةكو هي نةشاتاتد بةآلم (16)هةتا لة دانوني 

كامن تةئيدي ئةو خوش  و ئةوانة ئةساسني واب امن بة ثَيي دةوانيين مةرعي لة وآلتي ئَيمةد تَيبينية
د عةوائيد واب امن بؤ شةريكاتةد ئةو ثارةيةي كة لة كارخستنةد بؤية (عوائد)برايانة دةكةم ئةوةي وشةي 

س لي ئةساسد يان س لي مةوجوداتد / د واريدات و ئةوة شتَيكي وا بَيد ئةوة يةكد دوو(واردات و مواري )
د بؤية با زؤر تةمحيلي نةكةيند من ئيقترياح دةكةم ة(inventory)واب امن س لي جةردةكةيةد يةعين 

د نةصةن س لي ئةساس ئةوانةنةد (تسجل فيه كافة املمتلكات العينية للمنظمة من أجهزة و أثاث و مكائن)
شيت تري تَيدا نيةد بةآلم مونادةشةي من لةسةر خاَلي دووةمةد لة خاَلي دووةم من حةز دةكةم ئَيمة 

سةلةيةد ضونكة هيض تةحديدَي  لة دةرةوةي دانون بؤمان نية بؤ مونةزةمات زؤرباية  بدةينة ئةو مة
ت وتد تؤ بة ثَيي دانونَي  ئيل امي هةر (اهليئة اإلدارية للمنظمة و اهليئة العامة)بكةيند كة تؤ 

ِرَيكخراوَيكت كردد هةيئة عامةي هةبَيت و هةيئة ئيدارةي هةبَيتد كةضي ئَيمة دةزانني دوو نةوع هةيةد 
د نا هَينة ئينتيخاب كردند ناهَينة (board of directories)هةيئةد ئةوانةي هةيئةي موئةسةسة دةبنة 

و ِرةنطة سكرتاريةت و مودير ( مدير تن يذي)طؤِراند ئةوان هةيئةيةكي دةستةي كارطَيري دادةنَيند يةعين 
ةيئة عاممةيان هةيةد ساآلنة مةشروعد بؤية ِرةنطة هةيئةي ئيداريان نةبَيتد هةندَيكين بة عةكسةوة ه

هةيةد ئَيمة لَيرة ئةطةر ( منوذج)هةموو ئةندام كؤدةبن و هةيئةي ئيداري ئينتيخاب دةكةند ئةوة دوو 
ي دووةم وةرطريند سَي ضارةكي مونةزةماتي نةشييت زيرةك (منوذج)وامان كردبَيت كة ئَيمة دةرارمان داوة 

لةطةَل ئةو سيستةمة سةدةتة بة ِرةئي مند منوونةيةكي زؤر لة كوردستان هةنةد دةبَي خؤيان بطوجنَينن 
بةسيت هةية كة لة يةكرت تَي بطةيند شةش مامؤستاي جاميعة لة كوردستان سةنتةرَيكي لَيكؤَلينةوةي 
ديراسيان دروست كردووةد ئةنداميشيان هةية و هاوكاريشيان هةيةد ئةوان بة بؤضووني خؤيان دةيانةوَي 
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كةند ئةطةر هةندَي  لة ئةندامد يان لة دةرةوةي ئةندام ثَييان باش نية ئةو سياسةتةد خ مةتي ئةو بوارة ب
خؤشي موجتةمةعي مةدةني ئةوةية هةَلدةسنت ئةوان بؤ خؤيان سةنتةرَيكي تري ديراسةت دةكةند بةآلم 

هةر دةبينن ئةوةي هةيئةي موئةسةسةد ضونكة ئةوان خاوةني بريؤكةكةنةد بؤية بة ِرةئي من ئةوة لة 
جَيطايةكي ترين هاتبَيتد زؤر وريابنيد تةدييد نةكةين بة منوزةجَي د ئةوة يةك مواحةزةد مواحةزةي 

د (تتضمن قرارات كل من/ سجل القرارات)ئةطةر باش بيخوَينند صياغة عةرةبيةكة من دةخوَينمد / دووةم
د لَيرةش سةيري كة من تَي (امةهيئة الع)يةعين ئَيستا دةيبيننيد دةراراتي هةيئةي ئيداريةد دةراراتي 

بةس  ،..(قرارات و إسم الشخص الذي)د دةراراتيد يةعين (وإسم الشخص الذي ميثل املنظمة)نةطةيشتوومةد 
د هةيئةي ئيدارةي (موقعًا من هيئة إدارة املنظمة ويكون السجل)يةك تَيم بطةيةنَيت مةعناي ضية؟ 

س لين عيبارةت بيد ِرةنطة ببيت بة عةصري ئَيستاد مونةزةمة شةرت نية هةموو س الت تةوديع بكاتد 
 data)فايلي ناو ئةنتةرنَيت بند لة ناو كؤمثيوتةر بن و تةبعيان دةكةيد يانين مةلةفَي  بَيت لة 

base) موقع من قبل هيئة إدارة )َي  دا لة وةخيت ويستت لةسةر كاغةز لَيي دةدةيد بؤية ئةو مةسةلةي
ضية؟ ( قرارات و إسم الشخص الذي ميثل املنظمة )بؤ من شةرح بكةند / د دووبة ِرةئي من نةبيت( املنظمة

د يان (القرارات اليت يتم إختاذها بإسم املنظمة/ سجل القرارات)تةصةور دةكةم ئةوة زيادةد بةس بنووسني 
ناوَيكي بِريارةكاني كؤبوونةوةكاني دةستةي ثَيكهاتةكاني ِرَيكخراود بة شَيوةيةك لة شَيوةكان كة ئَيمة 

موحةدةد نةَلَينيد ئاخري دسةمد تؤماري نووسراوي هاتوود دةرضووش تةصةور دةكةم يةكة لة تؤمارةكاني 
 .زةرووري كة هةيبَيتد لة هةر تةحقيقَي د لة هةر تةفتيشَي  نووسراوي بؤ هاتووةد نةهاتووةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةستخؤشد كةيلي ئةكرةمد فةرموو

 : َي  كةيلي أكرم مةنت بةِر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةمان ثَيشنيار دةكةم بة زيادكردني س لي نةشاتات و مةشاريع و جيهةي تةمويل و فائيدةكةد زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد بةِرَي  صباح بيت اهد فةرموو

 : بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
د برةئيا مند ناظ هينانا (عل  املنظمة أن تكون لديها السجالت اآلتية)كة دبَيذينت ( 11)دةربارةي ماددةي 

س ال تيَن كافيةد ئةظ شةرحة كو تَيداهاتي بة رئيا من بة ثَيي ثةيِرةظَي ناظخؤيا وَي ِرَيخرابَي كة ئةو بؤ 
( 1)دا كو هاتية شةرحاد بِرئيا من يا زَيدةيةد لة فةدةرة خؤ تةحديد بكاتند ثةيِرةوي ناوخؤي ِرَيكخراوي
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ين بَيتة ئي افة كرند (سجل املشاريع)ئةطةر بَيتة ئي افة كرند ( سجل القرارات و حماضر اجللسات)دبَيذيت 
 .ثَيم باشة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستتان خؤشد لَيذنةي هاوبةشد كةرةمكةن
 

 

 : ر دزةييِرؤذان عبدالقاد. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بةو ثَيشنيارانةي كة خرانة ِروود باس لةوة كرا كة ئةو تؤمارانة ئايا مانطانةية؟ ئةو س التانة 
شةش مانطةد ئةو س التانة ئيل امي يةد دةبَي هةر ِرَيكخراوَي  ئةوةندة كة ضوار جؤرة س ل هاتووة 

د بَي بة بووني ئةو جؤرة س التانةد بةآلم ئايا بؤ ماوةي ضةندة؟ ئةوة بؤ ئيل امي يةد ثَيويستة دةبَي ثابةن
ماوةي ِرَيكخراوةكةيةد بةآلم هةوو س التةكان نوَي دةكرَينةوةد بة زانياريد بؤ منوونة باس لة ذمارةي 

ةكرَينةوةد ئةندامان دةكاتد لةوانةية ئةندامي تر بَينة ناو ئةو رَيكخراوةد بة بةردةوامي ئةو س النة نوَي د
بةو زانياريةد بة ثَيي طؤِريين زانيارييةكاند باس لة زيادكردن و كةم كردني س التةكان كراد سَي ئةندام 
بوون ثَيشنياري ئةوةيان كرد كة س لَي  بة ناوي ضااكي ِرَيكخراوةكة زياد بكرَيد سةبارةت بةو جؤرة 

وةد ئةو ئيل امي يةد دةبَي هةبَيد بةآلم هةر س التانةي كة لةناو ياساكة دَيد ئةو ضوار جؤرةي كة هاتو
ِرَيكخراوَي  دةتوانَي س لي هةبَي بؤ كارو ضااكييةكاند هةر ِرَيكخراوَي  دةتوانَي س لَيكي هةبَي بؤ صاديرة 
و واريدةد هةر ِرَيكخراوَي  دةتوانَي تؤمارَيكي هةبَي بؤ تؤماركردني ئةو دةرزانةي كة وةردةطرَي و يان ئةو 

عةتائانةي كة بؤي دَيد هيض ِرَيطرَي  نيةد هةرضةند س الت هةيةد بةآلم دةبَي ثابةند بَي بة هيبة و 
بووني ئةو ضوار جؤرة س التانةد سةبارةت بةو ثَيشنيارانةي كة كرا بؤ داِرشتنةوةي دةدي ماددةكةد هةر لة 

سجالت )د (منظمة)تة دةكرَي( منظمات)هاتووةد وشةي ( سجالت املنظمات)ناونيشاني ماددةكة بة ناوي 
ئةوةش ( عل  املنظمة أن تكون لديها)ئةوة هةردوو لَيذنة لةسةري ِرَيكنيد ثَيشةكي ماددةكة ( املنظمة

د (تاريخ اإلنتماء)دةطؤِرَي بؤ ( تواريخ إنتمائهم)د (عل  املنظمات مسك السجالت)دووبارة دادةِرَيذرَيتةوةد 
د عةوائيدةكامنان كردة ئريادات لةسةر ثَيشنياري بةِرَي تاند مستةواي ديراسي دةطؤِرَي بؤ تةحويلي ديراسي

ئةو ( ثروات)و ( ممتلكات)د واتا (تسجل فيه مجيع أموال املنظمة املنقولة و غري املنقولة)جؤري ضوارةمين 
ش لة هةر شوَينَي  هاتبوود (نظام الداخلي للمنظمةال)وشانة نامَييَند تةنها صياغةكة دووبارة دةكةينةوةد 

د ئةوة مةعلومة دةزانني مةبةست ئةوةية ثةيِرةوي ناوخؤي ِرَيكخراوةكةياند (النظامها الداخلي)ة دةَلَيني ك
 .ئةوةش دووبارة ثَيويسيت بة داِرشتنةوة هةيةد هةر ئةوةندة تَيبينيةم ِرةضاو كرد

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك داناد كةرةمكة
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 : دانا سعيد صويف.بةِرَي  د

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س
سةبارةت بةوةي تؤماري ضااكييةكانيان هةبَيد من ثَيمواية لة ماددةيةكي لة دواترد كاتَي كة ِرَيكخراوكان 
داواي ثرؤذة دةكةند يان دةبَي با بَلَيني ِراثؤرتي ضااكييةكانيان بنَيرن بؤ ئةو فةرمانطةيةيد يانين بنَيرن 

ابةتةي تَيدا هةيةد بؤية ثَيويست ناكات لَيرة دووبارة بَيتةوةد بؤ ئةوةي ِرةدابةي ماليد شتَيكي لةو ب
ئةوة ئرياداتةد : يسةبارةت بةوةي كة ناوي دؤنةرةكاني تَيدا بَيتد ثَيمواية كة تؤ باسي ئةوة دةكةيت دةَلَي

ةد ئرياداتةكان لةوَي دةبَيد ناوةكان بؤ خؤيد يةعين ئؤتؤماتيكي تؤمار دةكرَيد لة ت ئةوة نةفةدات
ِرؤذان باسي . َينَيكةوة هاتووة ئرياداتةكة؟ هي ت شوَينَيكة؟ ئةواني تر موتةفيق بوون لةسةر ئةوةي دشو

كردد مةسةلةي كورت كردنةوة و داِرشتنةوةي شوَينةكاند سةبارةت بة هةيئةي ئيداريد ئةو هةيئةية با 
د يكَيشيان تةنها يةكيان هةبَيد بَلَيني هةيئةي عامد لةوانةية هةندَي  ِرَيكخراو هةبَي هةردووكيان هةبَي

بةآلم ئةوة ئةطةر لة بريتان بَي لة ماددةكةي ثَيشوو ئَيمة دياردان كردد لة ثةيِرةوي ناوخؤ ومتان دةبَي 
ئةو شتانةي تَيدا بَيد ئةوةي خاَلي سَييةمد بِرطةي سَييةم ئةوةبوو كة ثةيكةري با بَلَيني ِرَيكخراوةكةد 

يةعين دةبَي لة ثةيِرةوي ناوخؤ ئةو مةسةلةية يةكالكرابَيتةوةد جا بؤية  هةروةها ضؤنيةتي كاركردنيد
ئةوة كَيشةيةك نية ئَيمة لَيرة ناوي هةيئةي طشيت و ياخود كارطَيري بَيننيد لةبةر ئةوةي ئةطةر 
ِرَيكخراوَي  نةيبوود بَيطومان ئةوة ثَيويست ناكاتد ضونكة تؤ لة ماددةي ثَيشرت يةكالييت كردؤتةوةد 

 .ثاسسو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

س لالت زؤر باس كراد ِرةئيتان لةسةري ضي بوو؟ سَيد ضوار ثَيشنياري موختةلي  بؤ س لالت هاتد س لي 
 .عائيداتد واريدات

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ردنةوةي لةسةر دراد بةآلم ضوار لةسةر س للةكاني ئةو مونةزةمانة كة بامسان لةسةر كردد ئةو ِروونك 
ئةندامي بةِرَي  باسيان لةوة كرد كة ثَيويستة س للي نةشاتات و مةشاريع هةبَيد ئةوة لة ياساي عرادين دا 
هاتووةد ديارة ئةو برادةرانة لةسةر زةوئي ئةوةوة هَيناويانةد ئي رائي تر ئةمري جةنابي سةرؤكايةتي يةد 

 .دةنةنة دةنطةوةد سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .نةصةكةي خبوَينند ئةو ثَيشنيارانةي هاتووة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدان
 : ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 سجالت املنظمة/ (11)املادة 
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 :عل  املنظمة مسك السجالت اآلتيةعل  أن تكون مصدقة من كاتب العدل

 .ون فيه اإلسم، العنوان، العمر، اجلنس، التحصيل الدراسي، و تاريخ اإلنتماءمد: سجل االعضاء -1
وتتضمن قرارات كل من اهليئة االدارية للمنظمة واهليئة العامة، و إسم الشخص الذي ميثل : سجل القرارات -1

 .املنظمة مبوجب نظامها الداخلي، ويكون السجل موقعا من قبل  هيئة إدارة املنظمة 
 .تسجل فيه إيرادات ون قات املنظمة : حلساباتسجل ا -3
 .تسجل فيه مجيع أموال املنظمة املنقولة وغري املنقولة(: سجل املوجودات)السجل االساس  -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دكتؤرةد ئةو ثَيشنياري ئةندامةكان ئةوةي كة بؤ س لالتد ئةو ثَيشنيارةي ئةوان خبةينة دةنطدانةوةد 
 يان نا؟ وةردةطريَي

 : ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةية لة بِرطة ضوارد ناوةكة ( سجل األساس)زياد بكرَيد ( نشاطات و مشاريع)ثَيشنيار كرا كةوا س لالتي 

واران د ئةوة س لَيكةد ناوةكة لة زؤر ب(سجل األساس أو سجل املوجودات)بطؤِرَي ببَيتة ضي س لي ئةساس؟ 
هةيةد لة زؤر مةجاان هةيةد ِرَيكخرا و ئةو جؤرانةد بةآلم ثَيشنياري ئةوة كرا س لي نةشاتات و مةشاريعد 

 .سَي ئةندام ثَيشنياري كردد ئةطةر بةِرَي تان ئةوةي دةدةنة دةنطداند ئَيمة اردان نية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ني اميد كاك عبدالسالمد فةرموو

 : بةرواري مصى  السالم بةِرَي  عبد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مةعناي ضية و بؤضي لَيرةية؟ يةكد ( قرارات إسم الشخص الذي ميثل املنظمة)وةآلمي ئةوةيان نةداد وشةي 

سوثاسي دكتؤر دانا دةكةمد خؤي دان بةوة درا كة ئَيمة بؤ ني ام داخلي دةهَيلَين ت منوزةجيان / دوو
ادوزي هةيةد يةعين ني امييةكةم لةوةي تةنادوزي لةطةَل ئةوةية ئَيمة لَيرة تةسبييت هةبَيدبةآلم ئةوة تةن

 .ئةو هةردوو موسةمةيات بكةيند بؤية من ثَيشنيارَيكم داوة بة برادةراند حةز دةكةم موراعاتي بكةن
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئامينة خاند فةرموو

 : سعيد آمنة ذكريبةِرَي  

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
ئةز ثةسةندا ِرةئيا كاك عبدالسالم دكةمد يا دَيتذي ثَيشنيارا تةلةفؤن و ئيمَيلي ذ هةبؤد ئةوة ئةو بةحس 

 .ناكاد لة خاَلي يةكةمد تةلةفؤن و ئيمَيلين زَيدة بيب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كاك عمرد فةرموو

 : بةِرَي  عمر صديق هةورامي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةوةي تايبةمتةندة بة ناونيشاند يان با بَلَيني تةلةفؤن و ئيمَيلد لة س لي ئةع ا نووسراوةد نووسراوة ناود ئ

 .ناوي ئةندامةكاند ناونيشانةكةيد حةمتةن ناونيشانةكةي هةموو ئةو شتانة دةطرَيتةوة
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة

 : دانا سعيد صويف. بةِرَي  د

 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
بؤ وةآلمةكةي ئامينة خاند من ثَيمواية لة هةردوو ئةوةي كة ئيشارةتي ثَي كردد لة ماددةكاني ثَيشوو و 

ئةو كةسةي كة بة ثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ نوَينةرايةتي / لةوةد هةمان مةعناي هةيةد لةوَي هاتووة دةَلَي
ي هةيةد يةعين ئةوةي كة ثةيِرةوي ناوخؤ دياري ِرَيكخراوةكة دةكاتد لَيرةش بةهةمان شَيوةد هةمان مةعنا

 .دةكات كَي نوَينةرايةتي ِرَيكخراوةكة دةكات؟ تةنادوزي تَيدا نية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة تةوزيح بكة

 : بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
س لةكان هاتووةد لة يةكةميان كة باس لة س لي بة نيسبةت س التي ئةو ِرَيكخراوانةوةد زؤر بة وازحيي 

ئةع ا دةكاتد برادةرينةد س لي ئةع ا يةعين ئةنداماني ئةو ِرَيكخراوةد ناود يان جنسد يان عومرد ئةوةي 
كة باسي لةسةر كراوةد بة نيسبةت س للي دةراراتد كة كاك عبدالسالم و هةندَي لة برادةران باسيان لةسةر 

س للة زؤر زةرووريية لة هةموو ِرَيكخراوةكاند لة هةموو شةريكةكاند لة هةموو كردد بة تةئكيد ئةو 
سةنديكا و كؤمةَلةكان دا هةبَيد بؤضي؟ بؤ نووسينةوةي ئةو بِريارانةي كة هةيئةي ئيدارةد يان هةيئةي 

ييان عاممة كؤ دةبنةوةد بِريار دةدةند دةبَي نةصي مةح ةري كؤبوونةوةكان و نةتي ةي كؤبوونةوةكان ض
بِرياردا؟ لةسةري دةنووسرَيد هةيئةي ئيدارة يةك بة دواي يةك ئيم اي دةكاتد ضونكة ئةم س لالتانة 
سبةييَن لة زدين نةشاتاتي ئةو مونةزةمةيةد ئةو ِرَيكخراوة حسَيب دةكرَيد ئةو جيهةتةي كة ئي ازةي 

ضية؟ ئيشي ضية؟ دةراراتت ضي  داوةتَي بؤي هةية حيساباتي لةطةَل دا بكاتد داواي لَي بكات نةشاتاتي
بةفةردَي  هاتووةد كة ( وإسم الشخص الذي ميثل املنظمة)دةركردووة؟ لةسةر ئةو س لةد ئةمما كة دةَلَي 

س للةكة دةراراتي هةيئةي ئيداري تيادا دةنووسرَيتةوةد لةو س للةشدا بِريار دةدرَيد لة نةتي ةي 
ئيدارة بَيد يان ئةع اي موئةسيسني بَيد كَي مومةسيلي  كؤبوونةوةيةكي هةيئةي عاممة بَيد يان هةيئةي
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ئةو مونةزةمةية لةوَيدا بة دةرارَيكي ئيداري باسي لةسةر دةكرَيد خؤ مومةسيلي ئةم ِرَيكخراوانة لة 
خؤيةوة يةكَي  نابَيد دةبَي هةيئةي ئيدارة كؤبَيتةوةد يان هةيئةي عاممة كؤبَيتةوةد تةخويلي يةكَي  

ومةسيلي ئةم مونةزةمةية بة طوَيرةي ضي؟ بة طوَيرةي ني امة داخيليةكةيد لةبةر ئةوة بكةند دةبَيتة م
بة نيسبةت ئةو س يلي دةراراتةوة زؤر وازحيةد ئَيمة ثَيمان واية وةكو لَيذنةي هاوبةش هيض غمووزَيكي 

ئةساسد س لَيكة تَيدا نيةد بة نيسبةت س يلي حيساباتد عائيداتةكة كراوة بة ئرياداتد زؤر باشةد س يللي 
لةو س للة زةرووريانةي كة دةبَي بيَبد ضونكة مومتةلةكاتي ئةو ِرَيكخراوانةي تيا دةنووسَيد بةآلم ئَيمة 

ئةوة  ،(تسجل فيه مجيع أموال املنظمة املنقولة و غري املنقولة)لةبةر لَيذنةي موشتةرةكة كردوومانة بة 
راوانة دةطرَيتةوةد ضي هةية لة ئةموالي منقولد لة نةصَيكي دانوني يةد هةموو ماَلةكاني ئةو ِرَيكخ

ثارةكاند لة ثارةيةد سةنةداتةد صكوكةد ئةموالي غَير منقولةش لة ئةبنية و مونشةئات و ئةجهي ة و ئةدات 
و ئةدةواتةكاني تر كة هةيةتيد لةبةر ئةوة جةنابي سةرؤكي ثةرلةماند ئةوانة مواحةزاتةكاني زؤرينةيان 

 .د ئامادةية بؤ خستنة دةنطدانةوةد سوثاسبة هةند وةرطريا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي  صباح بيت اهد فةرموو

 : بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةرسظا ثَيشنيارا من نةهاتة داند من داخواز كر تةنَي نابَي س لالت بَيتة كرند شةرحا وَي بؤ ثةيِرةوَي 

 .وَي ِرَيخراوَي بَيتة هَيالند هةظاآلن ئةو بةرسظا من نةداناظخؤيَي 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان ني امي هةبوود فةرموو

 : بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
قرار كراوةد هةر هةمان مواحةزةم هةيةد ئةو س يلالنة لة هةموو مونةزةماتَي  هةيةد لةو ثةرلةمانةش ئي

تةفاصيلي ئةم س يلالنة هةموو بؤ ني ام داخيلي طةِراوةتةوةد هةر مونةزةمةيةك بة ثَيي تايبةمتةندي 
خؤي ئةو مواحةزاتانة ثِردةكاتةوةد ئَيمة لَيرة حةدواية خؤمان تووشي ئةو ئاستةنطة نةكةيند مومكينة 

ام داخيليةكة بة جَي بهَيَلينةوةد مونةزةمةكة هةندَي مواحةزات هةبَي ئةسَلةن لة برييشمان نةبَيد بؤ ني 
 .خؤي تةحديدي ئةو شرووتانة بكاتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عمرد فةرموو

 : بةِرَي  عمر صديق هةورامي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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د واب امن لةايةن ثَيشنيارَي  لةايةن كاك عبدالسالم هاتووةد ئةوةي ثةيوةنديدارة بة س لي دةرارات
بةِرَي َيكي ترين هاتبوود واب امن داِرشتنةكةي بةو شَيوةي كة ئةوان دايانِرشتووة زؤر دروستةد بؤ؟ لةبةر 
ئةوةي ئَيمة باس لةوة دةكةين ئةم س للة هةموو بِريارةكاني ِرَيكخراوي تَيدايةد يةكَي  لةو بِريارانة 

دةستنيشان دةكرَيد بؤية ثَيويست ناكات جارَيكي تر ئَيمة بَلَيني  ئةوةية كة بةبِريار نوَينةري ِرَيكخراوةكان
نوَينةري ِرَيكخراوةكةش دةست نيشان دةكرَيد ضونكة ئةوة بة بِريارةد بةردةوام ئةوة دووبارة دةبَيتةوةد 

  ئيمكاني هةية ِرَيكخراوةكة بؤ نوَينةرايةتي خؤيد بؤ ايةنَي  يان بؤ موناسةبةيةكي دياري كراو كةسَي
دةستنيشان بكاتد بؤ شوَينَيكي تر يةكَيكي تر دةستنيشان دةكاتد بؤية ثَيويست ناكات ناوي نوَينةري 
ِرَيكخراو بهَينرَيتةوةد بةس تةنها بة بِريارةكاند ئةوةي كاك عبدالسالم هَيناويةتي تةصةور دةكةم دروست 

 .نبَيد ئَيمة وةكو لَيذنةي كؤمةَلطةي مةدةني و ناوخؤ ثشتطريي دةكةي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةمكة كاكةد فةرموو

 : بةِرَي  شؤِرش سيد جميد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةر ثشتطريي ئةوِرةئية دةكةمد ضونكة بة تةئكيد س للي دةرارات كة دابندرَيد ياخود دةطريَي لةو 

كردد ِرةنطة بؤ كارَي  نوَينةرَي  دياري ِرَيكخراوةدا بؤ نووسينةوةي بِريارةكانةد هةروةكو كاك عمر باسي 
بكاتد بؤ كارَيكي تر نوَينةرَيكي تر دياري دةكاتد كة ِرةنطة بؤ مةحاكم حمامييةك دياري بكاتد ئةوةي 
ئَيمة باسي بكةيند يان باسي نةكةيند ئةوان بة تةئكيد لة مةح ةري بِريارةكاني خؤيان دا 

ويست ناكات لَيرة باسي بكةيند ئةوة بهَيَلينةوة بؤ ثةيِرةوي دةينووسنةوةلةوَي تؤمار دةكرَيد بؤية ثَي
 .ناوخؤي ِرَيكخراوةكاند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ثَيشنيارةكة خبوَينن بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطداند يان دةنطي دةدةنَيد يان نايدةنَيد كةرةمكة
 : ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
تتضمن قرارات كل من اهليئة اإلدارية للمنظمة واهليئة العامة ويكون السجل موقعًا من : سجل القرارات -1

 .قبل هيئة إدارة املنظمة
وتتضمن القرارات الصادرة عن إجتماعات املنظمة و )ي ماددةكةد (1)ثَيشنيارةكة تايبةتة بة بِرطة 

 .(وحداتها
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي ان كَي لةطةَل ئةوةية دةسيت بةرز بكات تكاية؟ ئةوةي خوَيندرايةوة دةيدةينة دةنطداند بيخوَينةوة 
 .دووبارة
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 : ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ي ماددةكةد(1)تايبةتة بة داِرشتنةوةي بِرطة 

 .جتماعات املنظمة و وحداتهاوتتضمن القرارات الصادرة عن إ: سجل القرارات -1
 
 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلة دةست بةرز بكات؟ ناد هةردوو نة  ناد مودتةرةحةكةد كَي لةطةَلة دةست بةرز بكات؟ ئةو 
لةطةَل دا نيةد ئةوة ِرةف  كراد ( 13)بةِرَي  لةطةَلةد كَي لةطةَل دا نية تكاية؟ ( 11)نةصةي خوَيندرايةوة؟ 

 .هةمووي خبوَينةرةوة بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطداند كةرةمكة ئَيستا
 : ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 سجالت املنظمة/(11)املادة 

 :عل  املنظمة مسك السجالت اآلتية عل  أن تكون مصدقة من كاتب العدل
 .نس، التحصيل الدراسي، و تاريخ اإلنتماءمدون فيه اإلسم، العنوان، العمر، اجل: سجل االعضاء -1

وتتضمن قرارات كل من اهليئة االدارية للمنظمة واهليئة العامة، و إسم الشخص الذي ميثل : سجل القرارات -1
 .املنظمة مبوجب نظامها الداخلي، ويكون السجل موقعا من قبل  هيئة إدارة املنظمة 

 .املنظمة  تسجل فيه إيرادات ون قات: سجل احلسابات -3
 .تسجل فيه مجيع أموال املنظمة املنقولة وغري املنقولة(: سجل املوجودات)السجل االساس  -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة كوردين توخوا بيخوَيننةوةد لة وةخيت ئةوة مونادةشة نةكةند كةرةم  بكةن

 :دانا سعيد صويف.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ماري رَيكخراوتؤ/11ماددةا 
 :رَيكخراو لةسةرَييت ئةم تؤمارانةا داديَي هةبَيت و دةبَي لة ايةن دادنووسةوة ئةرَي كرابَي

 .ناونيشاند تةمةند ِرةطةزد ثلةا خوَيندن و رؤذي بوونة ئةندام:تؤماري ئةندام-1
كخراوةكـة و دةسـتةي   برييت دةبَي لـة بِريارةكـاني هـةر يـةك لـة دةسـتةي كـارطَيِري ريَ       :تؤماري بِريارةكان-1

طشــيتد نــاوي ئــةو كةســةي بــة ثَيــي ثــةيِرةوي نــاوةخؤي رَيكخراوةكــة نوَينةرايــةتي رَيكخراوةكــة دةكــات و    
 .تؤمارةكةش لة ايةن دةستةي كارطَيري رَيكخراوةكةوة ئيم ا دةكرَيت
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 .تيايدا داهات و خةرجيةكاني رَيكخراوي تَيدا تؤمار دةكرَيت: تؤماري ذمَيرياري-3
ــدا تؤمــار   (:تؤمــاري هــةبووةكان)ري بنــةِرةت تؤمــا-4 هــةموو ســاماني طواســتة و نةطواســتةي رَيكخــراوي تَي

 .دةكرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ئاراس كةرةم بكة. تؤمار يةعين تس يلد نةك س لد لة جياتي س ل وشةيةكي تر بةكار بَينن
 
 

 :بةِرَي  ئاراس حسني حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دواي داِرشتنةوةي نازامن تا ت حةدَي  لَيرة نودتةا ني امية؟د هةندَي هةَلةي دةواعيدي هةية لة بِرطةكاندا 
 .ئةطةر ِرَيم ثَي بدةا؟د بينووسم و بؤت بنَيرم؟د بةَليد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردي بيخوَينة تا عةرةبيةكةش ئةوة ضاكي دةكات و تةواو
 :نا سعيد صويفدا.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 تؤماري رَيكخراو/11ماددةا 

 :رَيكخراو لةسةرَييت ئةم تؤمارانةا داديَي هةبَيت و دةبَي لة ايةن دادنووسةوة ئةرَي كرابَي
 .ناود ناونيشاند تةمةند ِرةطةزد ثلةا خوَيندن و رؤذي بوونة ئةندام: تؤماري ئةندام-1
رييت دةبَي لـة بِريارةكـاني هـةر يـةك لـة دةسـتةي كـارطَيِري رَيكخراوةكـة و دةسـتةي          ب:تؤماري بِريارةكان-1

طشــيتد نــاوي ئــةو كةســةي بــة ثَيــي ثــةيِرةوي نــاوةخؤي رَيكخراوةكــة نوَينةرايــةتي رَيكخراوةكــة دةكــات ود   
 .تؤمارةكةش لة ايةن دةستةي كارطَيري رَيكخراوةكةوة ئيم ا دةكرَيت

 .ا داهات و خةرجيةكاني رَيكخراوي تَيدا تؤمار دةكرَيتتيايد: تؤماري ذمَيرياري-3
ــدا تؤمــار   (:تؤمــاري هــةبووةكان)تؤمــاري بنــةِرةت -4 هــةموو ســاماني طواســتة و نةطواســتةي رَيكخــراوي تَي

 .دةكرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةنطدانـة و لـة وةخـيت    بةِرَي اند وةكـو خوَيندرايـةوةد ئَيسـتا كـَي لةطةَلدايـة تكايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟د د         
ئةندامي ثةرلةمان لةطةَلدا نيةد كاك رفيـق   3ئةندامي لةطةَلةد كَي لةطةَلدا نية؟د  41دةنطدان ني امي نيةد 

 .كةرةم بكة
 :رفيق صابر دادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 ...من بؤية لةطةَل نيمد ضونكة نيوابي دانوني
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةسة فةرموو حيسابي بكة خؤت بة ثَيوةي حيسابي بكةد حيسامب كرديةد  65امب كردووة و تةواوةد نا حيس
 .نيواب هةيةد بة زؤرينةا دةنط ثةسند كراد بؤ ماددةا تر تكاية

 :دانا سعيد صويف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 دارايي رَيكخراو/ بةشي شةشةم

 :دَيت لة دارايي رَيكخراو ثَي  /13ماددةا 
 .ئةو كؤمةكةي ئةنداماني رَيكخراو ثَيشكةشي دةكةن -1
ئةو كؤمةك و بةخشن و دياري و مينحانةا لة ايةن كةسان و كةرتي تايبةت و ايةناني بيـاني و   -1

 .ناوةخؤ و ديكةوة ثَيشكةش كراون

ةكةي هةر دةستكةوتَيكي دي كة رَيكخراو لـة ئاكـامي ضـااكيةكاني و كـاتي وةبةرهـةمهَيناني سـامان       -3
 .بةدةسيت دةهَينَيت

بةشي تةرخانكراوي رَيكخراو لة بِرة بودجةا ساآلنةا هةرَيم و هةر كؤمـةكَيكي دي كـة لـة ايـةن      -4
 .حكومةتةوة بؤ ثشتيواني كردن لة ثرؤذةي رَيكخراوةكان ثَيشكةش دةكرَيت

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 مالية املنظمة

 :تكون مالية املنظمة منت/ 13املادة 
 .املساعدات اليت يقدمها اعضاء املنظمة -1
املساعدات و التربعات و اهلدايا و املنح املقدمة من قبل االفراد و القىطاع اخلطاص و اجلهطات احملليطة و      -1

 .االجنبية االخرى

 .اي مكسب اخر تستحصله املنظمة نتيجة فعالياتها لدى استثمار ثرواتها -3

لغ امليزانية السنوية لالقليم املخصصة و اية مساعدات اخرى مقدمة من قبطل  حصة املنظمة من مبا -4
 .احلكومة لدعم مشاريع املنظمات

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا ئةو بةِرَي انةا ئةيانةوَي موداخةلة بكةند تكاية زؤر ثةيت بند ضونكة ئةم ياساية ئةمِرؤ هةتا تةواو 
 .تد كةرةمكةن ناوتان بنووسند شةومن حممد كةرةمكةنةبَي دةرناضنيد ئةبَي تةواو بَي

 :بةِرَي  شةومن حممد غريب
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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املسطاعدات التط  يقطدمها اعضطاء املنظمطة ومطن ضطمنها اشطضاكات         )بةنيسبةت ئـةم بِرطةيـةوةد بِرطـةا يةكـةم     
املساعدات والتربعات و اهلطدايا  )مةوة د يةعنى زيادة بكرا بؤ ئةو بِرطةيةد بة نيسبةتى بِرطةا دووة(االعضاء

د لة مةسةلةا ديتاعى خا د من ثَيم باشة كاتَيـ  كـة ديتـاعى    (واملنح املقدمة من قبل افراد القىاع اخلاص
خا  بكرَيت بة بِرطةيـةك بؤهاوكـارا كردنـى مونـةزةماتد بـؤ ئـةوةا دةسـتى مونةزةماتـةكان بكرَيتـةوةد          

بة مةرجَى بَيتد ئةطةر هاتو ديتاعى خا  هاوكارا هةر ِرَيكخراوَيكى ديتاعى خا  هاوكاريان بكاتد بةَام 
كردد لةو ِرَيكخراوانة بؤ كارا خَيراد بؤ منوونـةد دوتاخبانةيـةك دروسـت بكـاتد م طـةوتَي  دروسـت بكـاتد        
هةرضؤن ئَيستا لةناو حكومةتدا ئةو حاَلةتـة هةيـةد ئةطـةر يـةكَي  ثِرؤذةيـةكى خـةيرا دروسـت كـردد لـة          

باجـةكان خـؤش دةبـن لةسـةر ئـةو كةسـةد بةنيسـبةتَيكى موعةيـةند داواكـارم ئـةو خاَلـةش ئي افـة             هةموو 
أي مكسطب حتصطله   ) بكرَيتد لَيرة بة هةمان حاَلةت موعامةلة لةطةَل مونةزةماتةكان دا بكرَيتد ثـاش ئـةوة   

ين و كار دةكةن بؤ ئةوةا بَيطومان ئةو ِرَيكخراونة هةندَا ئ(  املنظمة نتيجة فعاليتها لدى إستثمار ثرواتها
بِرَي  ثارة بَيتة ناو مي انيةا ِرَيكخراوةكان و ئيشـى لةسـةر بكـةند ثـَيم باشـة لَيـرةش هـةر بِرطةيـةكى تـر          
ئي افة بكرَيتد كة لةايةن حكومةتةوة ئةو ِرَيكخراوانة هاوكارا بكرَيند بةوةا كة هةندَا ثِرؤذة هةية لـة  

ــةر    ــة ث ــاخود ل ــةتىد ي ــةجااتى كؤمةَاي ــةروةردة     م ــةر ث ــةد ئةط ــؤ منوون ــاند ب ــَيكتةرة جياوازةك ــة س وةردةد ل
ــةن      ــار ئــةو بةرنامانــة لــة اي ــدةواراد ئــةم بةرنامةيــةد زؤرج ــؤ نةهَيشــتنى نةخوَين بةرنامةيــةكى هــةبَى ب
حكومةتةوة ئـةكرَيت بـة تةنـدةرد ِرَيطـا بـدرَيت بـةم ِرَيكخراوانـةد ئـةم ِرَيكخراوانـةش هاوبةشـى بكـةن لـةو             

 .......ؤ ئةوةا ئةطةر دازاجنَي  هةبَىد ئةوانين دازاجنى ىَل بكةند ئةمةش تةندةرانةد ب
 :بةرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنةكة طوَييان لَيتة تكايةد بؤ ئةندامان دسة ئةكةن ئَيوةد ئَيمةش طوَيمان لَيتانةد بةس بؤ ئةو بةِرَي انةية 
 .ووكة دةنط دةدةند ِرةئيةكةا جةنابتان بة طرنط وةربطرند فةرم

 :بةِرَي  شةومن حممد غريب
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

لةو حاَلة ئةطةر هاتو هاوكارا ِرَيكخراوةكان بكرَيتد ِرَيكخراوةكان تَيكةَل بوونَي  ئةبَى لة بةينى حكومـةت  
و رَيكخراوةكـاند بـة هةماهـةنطى و ئةبَيتـة هـؤا ئـةوةا كـة ئيشـى ئـةوانين بـاش ببَيـتد ئيشـةكانين بــة             

كؤتايي رَيكخراوةكان ئةطةِرَيتةوة بؤ خ مةتى كؤمةَلطاد بِرطةيةكى ترمان هةيةد ئةو ثارةيةا كة تةئكيد لة 
حكومةت دايئةنَيت لة سندودَيكى تايبـةتىد بَيطومـان بِرَيـ  ثـارة هةيـةد سـةرووي شـةش مليـارة حكومـةت          

يةا كة لـة ايـةن حكومةتـةوة    دايناوة بؤ هاوكارا ِرَيكخراوةكاند ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطاا مةدةنىد ئةو ثارة
ئةدرَيت بة ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطاا مةدةنىد ثَيويستة ئةو بِرطةية ئةو خاَلـةا تيـا دةسـت نيشـان بكرَيـتد      
كة بة ثَيى ئةو ثِرؤذانة بَى كة ثَيشكةشى دةكةند بؤ منوونة ِرَيكخراوا ِرةدةم يةكد هـيض ثِرؤذةيـةكى نيـةد    

َيكخـراوا ِرةدـةم دوو كـة ثِرؤذةيـةكى زيـاترا هةيـةد سـوود لـةو ثِرؤذةيـة          ئةو ثارةية وةرنةطرَيتد بـةَلكو رِ 
 .وةربطرَيت و ئيستيفادةا ىَل بكاتد زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةيلى ئةكرةم كةرةمكة

 :بةِرَي  كةيلى ئةكرةم امحد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

تى حملى و ئةجنةبىد موساعةداتى ئةجنةبى ثَيويسـتة  من تَيبينيم هةية لةسةر خاَلى دووةمد كة موساعةدا
كاتَي  كة هـةر ِرَيكخراوَيـ  هاوكـارا دةكرَيـتد هاوكاريـةكى زؤرا دةكرَيـت ثَيويسـتة دائريةكـةا ىَل ئاطـادار          
بكرَيتةوةد ئةوة بة نيسبةت خاَلى دووةمد خاَلى ضوارةمد تةحديد كردنـى ئـةو حسـةية كـة بـؤ ِرَيكخراوةكـة       

ويســتة بــة ثَيــى ثَيوةرةكــة كــة بــؤ دةعمــى مةشــاريعةكان دةبَيــتد ضــونكة دةزانــني هةنــدَا   دادةنــدرَيتد ثَي
ِرَيكخراو حسةكى باش وةردةطرَيتد بـةس هةنـدَي  ِرَيكخـراو وانيـةد بـةس بـ انني تةحديـدا ئـةو حسـةية          

 .ضؤن دةبَيت؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك طؤران كةرةمكة
 :مدبةِرَي  طؤران ئازاد حم

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا من ثشتطريا لة هاوِرَيم شةومن خان دةكةمد كة بِرطة دوو ببَيتة دوو تةوةرد بةشـَيكيان بريتـى بَيـت    
ــة         ــكةش ب ــةكان ثَيش ــراوة بياني ــاخود ِرَيكخ ــانىد ي ــانى بي ــةن وَات ــة اي ــة ل ــةا ك ــاعةداتة خارجيان ــةو موس ل

تد خاَلَيكى ترين ببَيت بةو كؤمةك و بةخشني و دياريانةا كة لة ِرَيكخراوةكانى هةرَيمى كوردستان دةكرَي
ــة بةرامبــةر ئــةوةدا حكومــةت      ــتد ل ــكةش بــة ِرَيكخراوةكــان دةكرَي كــة % 31ايــةن كــةرتى تايبةتــةوة ثَيش

نسبةيةك دابندرَيت لة ِرَيذةا باج ببةخشرَيت ئةم كؤمثانياو كةرتى تايبةتد بؤ ئةوةا جارَيكى تر دةبَيتـة  
ةا حكومةت موشارةكةا ببَيت لة دةعم كردنى ِرَيكخراوةكانداد وة خـاَلى ضـوارةم ثَيشـنيار دةكـةم     هؤا ئةو

بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتـةوةد وازح نيـةد ضـونكة ئَيمـة لـة بةشـى بودجـة كـة دادةنـدرَيتد تـةنها بـؤ ِرَيكخـراو             
مليـار دانـراوةد لةسـةر ئةساسـى      21ئـةح اب دادةنـدرَيتد بـابَلَيني سـاَلى ثـار كـة       وداناندرَيتد بـؤ ِرَيكخـراو   

ثِرؤذةش بَى بةو شَيوةيةد بةشى تةرخانكراوا ِرَيكخراوةكان لة بودجةا ساَانةا هةرَيم كة بة ثَيـى ثـرؤذة   
دةدرَيت بة ِرَيكخراوةكةد هةر كؤمةكَيكى تر كة لـة ايـةن حكومةتـةوة بـؤ ثشـتيوانى كردنـى ِرَيكخراوةكـان        

 .ثَيشكةش دةكرَيتد سوثاس
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَي 

 .طةشة خان كةرةمكة
 :بةِرَي  طةشة دارا جالل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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من سةبارةت بة خاَلى ضوارةمد بةشى تةرخانكراوا ِرَيكخراو لة بودجةا ساَانةا هةرَيمد ئـةوين بـة ثَيـى    
دةر دةكـةوند ِرؤحَيكـى   ثِرؤذة بَيـتد لةبـةر ئـةوةا ئـةو ِرَيكخراوانـةا كـة ضـااكن و كـار دةكـةند زيـاتر بـة            

تةنافسى دروست دةبَى لة ِرَيكخراوةكـان كـة باشـرت ئـين بكـةند هـاوِرام لةطـةَل شـةومن خـان و كـاك طـؤراند            
سةبارةت بةو بةرناجمة ئينسانيانةا كة حكومةت هةيةتىد لة ِرَيطةا وةزارةتةكانةوة جَيبةجَيى دةكاتد لـة  

بـَىد بـؤ منوونـةد تـةئهيلى طـةجنان بـؤ كـارد يـاخود تةوعييـةا          ِرَيطةا تةعاددةوة لةطةَل ئـةم ِرَيكخراوانـة دة  
خوَيندنطاكان دذ بة توندو تيذاد دذ بة ذنان ياخود خَي اند ئةمانـة لـة ِرَيطـةا ئـةم ِرَيكخراوانـةوة بـَىد كـة        
ئيختيساسيانة نةوةك لة ِرَيطةا كؤمثانيايةكةوة بَىد كة ِرةنطة خـةَلكى موختـةس بطرَيتـةوةد وا باشـرتة كـة      

د لةطةَل ئةم ِرَيكخراوانة بكرَيتد هةروةها هاوِرام لةطةَل شةومن خاند كة باسى لة زةريبـة كـردد كاتَيـ     عةد
ــات بــؤ جَيبــةجَى كردنــى ثــِرؤذةد كــة ئــةوانين ىَل       كــة كــةرتى تايبــةتد ثَيشكةشــى ئــةم ِرَيكخراوانــةا دةك

ند ئـةم مونةزةمانـة ِراثـؤرتى    خؤشبوونيان هةبَىد كة لة ياساكانى تر هةمانـة سـةبارةت بـة كـارة خةيريـةكا     
ســاَانةيان هــةبَىد لةســةر هــةموو كارةكانيــان كــة جَيبــةجَيى دةكــةند بــؤ دائــريةا مونــةزةماتد سةرضــاوةا  

 .بودجةكةشيان دةست نيشان بكةن لة ِراثؤرتةكةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك دلَير كةرةمكة
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .ى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
منين زياتر لةسةر خاَلى ضوارةمة كة طةشة خان و كاك طؤران باسـيان لةسـةرا كـردد ثَيوةرَيـ  هـةبَى بـؤ       

 111ئةو مةسةلةا ئةو بودجةيةا كة حكومةتى هةرَيم دةست نيشانى كردووةد لةبةر ئةوةا ئةمساَل كـة  
سـبةت حكومةتـةوة مـانطى دوو مليـؤن و     مليارة بؤ حيـ ب و ِرَيكخراوةكانـةد ئَيسـتا بـة ني     111مليارةد ئةو 

نيويان ئةداتَى بةبَى ئةوةا جياوازا لة نَيـوان ِرَيكخراوَيكـى ضـااك و ِرَيكخراوَيكـى ناضـااك بكـاتد كةواتـة        
عةتى من لةسةر ئةساسى ثَيشكةش كردنى ثِرؤذة بَيـتد ئـةو بودجـةيان كـة بـؤ تـةرخان       ائةو ثَيورة بة دةن

وةا خؤا لة خؤيدا بةربـةرةكانَى دروسـت بـَى لـة نَيـوان ِرَيكخراوةكـاند زيـاتر        دةكرَيتد دةيان درَيتَىد بؤ ئة
 .بتوانن خ مةتى كؤمةَلى مةدةنى كوردا بكةند زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك صباح كةرةمكة

 :بةِرَي  صباح بيت اه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

( املسـاعدات والتربعـات واهلـدايا واملـنح    )ماددةاد كة دبَيذينت  ثَيشنيارامن ل سةر هندَييةد فةدةرة دوو ل ظى
املسطاعدات والتربعطات واهلطدايا واملطنح واهلبطات والوصطية املقدمطة مطن قبطل          )رةئيا من ئةظة بَيتة ئي افة كرند 

 .سوثاس( االفراد و القىاع اخلاص واجلهات احمللية واالجنبية االخرى
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ري كةرةمكةرفيق ساب

 :رفيق صابر دادر.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ســةرجنى مــن لــةبارةا بِرطــةا ســَييةمةد كــة نووســراوةد هــةر دةســتكةوتَيكى دا كــة ِرَيكخــراو لــة ئاكــامى     
ضااكيةكانى لةكاتى وةبةرهَينانى سامانةكةا بةدةستى دةهَينَىد ِراستيةكةا لَيـرة هةنـدَا ِرَيكخـراو هةيـةد     

َى وةكـو خـةدةماتَي  لـةو ِرَيطةيةشـةوة سـامانَي  بـة دةسـت بهَيـنند يـان داهاتَيكيـان دةسـت كـةوَاد بـؤ              دةش
منوونـــة ســـةنتةرَيكى لَيكؤَلينةوةيـــةد لةطـــةَل وةزارةتَيـــ د لةطـــةَل دائريةيـــةك ِرَيـــ  دةكـــةوَاد ضـــةند          

مـن ثَيشـنيار دةكـةم بـةو      لَيكؤَلينةوةيةكى بـؤ دةكـاتد لـة بوارَيـ  بةرامبـةر داهاتَيـ د بةرامبـةر ثارةيـةكد        
هـةر دةسـتكةوتَيكى دا كـة ِرَيكخـراو لـة ئاكـامى ضـااكيةكانى و لـة ِرَيطـاا وةبـةرهَينانى           )شَيوةيةا ىَل بَيت

نـةوةك تـةنها لـة ِرَيطـةا بةرهـةمهَينانى سـامانةكةيةوةد بـةَلكو لـةئاكامى         ( سامانةكةا بةدةسـتى دةهَينَيـت  
 .سامانةكةا بة دةستى دةهَينَيتد سوثاسضااكيةكانى و لة ِرَيطاا وةبةرهَينانى 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤشد كاك سةروةر كةرةمكة

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من سةبارةت بة خاَلى دووةم هاوِرَيكامن خاتوو طةشةو مامؤستا طؤران و شةومن خان باسيان كردد دووبـارةا  
ةوةا كةوا دةكرَيـت بةشـَي  لـةو ثـِرؤذة خ مةتطوزاريانـة لـة ِرَيطـةا ِرَيكخراوةكانـةوة بكرَيـتد          ناكةمةوةد ل

نازامن ت ميكاني مَيكى بؤ دادةنـدرَيتد ئاليةتةكـةا ضـؤنةد بـةَام طـرنط ئةوةيـة بـؤ ئـةوةا بتـوانني ِرؤَلـى           
ةمان راا وامن هةيـةد بـةَام   ئةوان كارا تر بَيت و هاوكارا زياتر بكرَيند سـةبارةت بـة خـاَلى ضـوارةمةوةد هـ     

بةو جؤرةا كة ئةمةا لَيرةدا هاتووةد بةشى تةرخانكراوا ِرَيكخراو لة بِرة بودجـةا سـاَانةا هـةرَيمد بـةو     
جؤرة كة هاتووة ئةمة هةموو ِرَيكخراوةكان دةطرَيتةوةد ئَيمة لَيرةدا هاتووة بةشى تةرخان كراوا ِرَيكخـراو  

بةو جؤرة كة هاتووة ئةمة هةموو ِرَيكخراوةكـان دةطرَيتـةوةد ئَيمـة لَيـرةدا     لة بِرة بودجةا ساآلنةا هةرَيم 
بة ثَيى ئةم ياساية كـة دةردةضـَيتد ديـارة دةزانـني كـة مؤَلـةتى ِرَيكخراوةكـان زؤر ئاسـان كـراوةد كـة ئاسـان            

دةبَيـتد كـة    دةكرَيت ئةطةر بةو جؤرة بِروات ثَيمواية لة كورترتين ماوةدا بة هةزاران ِرَيكخراوا تر دروست
بـة هــةزاران ِرَيكخـراو دروســت بكرَيـت و هــةموويان بــة بـَى جيــاوازا ئـةو جــؤرة بودجةيـةيان ثــَى بــدرَيت       
ثَيموايــة بودجــةا هــةرَيم و بودجــةا ِرَيكخراوةكــان تةحــةموىل ئــةوة ناكــات و ســةدان و هــةزاران ِرَيكخــراو  

طرنطانـةد ِرَيكخـراوة ِراسـتةدينانةش كـةم     لةوانةية وةهمين بَيتة كايةوة كة لـة ئةهميـةتى ئـةو ِرَيكخـراوة     
بكاتةوةد بؤية بة طرنطى دةزامن كة بة ثَيى ثرؤذة بَيـتد ضـونكة دوو فةدةرةيـة بةشـَيكيان دةَلَيـت بـة ثَيـى        
ثرؤذة بَيتد بةشى تـةرخان كـراوا ِرَيكخـراو لـة بودجـةا سـاآلنةا هـةرَيم وةكـو مامؤسـتا بـة ثَيـى ثـرؤذة             
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ة سابتةد بةشَيكى ديكةشى هةمان بِرطةا دووةمـى وة هـةر كؤمـةكَيكى تـر كـة      دةدرَيت بة ِرَيكخراوةكةد ئةم
 .لةايةن حكومةتةوة لةوانةية هةندَي  حاَلةت بَيتة كايةوةو بدرَيت و زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .امينة خان فةرموو

 :سعيد ذكرى بةِرَي  امينة
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .طؤتند سوثاسئاخافتنَيت من هاتنة 
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك جالل فةرموو
 :بةِرَي  جالل على عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من ثرسيارةكةم تةوجيهى خوشـ  وبرايـانى ياسـايى دةكـةمد مةسـةلةا هةدايـة و تةبـةروعات لةطـةَل ياسـا          

 .تر  دةطوجنَى بؤ ِرَيكخراوةكان يان بؤ فةرمانطةكان؟ بةخشين و ئةوةا
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئاراس فةرموو.كاك د
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مـن ثَيشـنيارَيكم هةيـة ئةطـةر ماليـة      ( تتكطون ماليطة املنظمطة   )بة حةديقةت من وشةيةك هاتووة كـة دةَلـَى   

و ايـةن دةطرَيتـةوةد ايـةنى ئرياداتـين     بطؤِردرَيتد ضـونكة ماليـة بةِراسـتى دةسـتةواذةيةكى طشـتطرية و دو     
دةطرَيتةوة و ايةنى نةفةداتين دةطرَيتةوةد ئَيستا لَيرة ئَيمة ئةم  ماددةيةا كـة هةمانـة تـةنها مةبةسـتى     
ئرياداتة نةك نةفةداتد لةبةرئةوة من ثَيم باشة ئةطةر خبرَيتـة دةنطدانـةوة يـان ليذنـةا بـةِرَي  ِرازا بَيـت       

ئـةوة وةكـو بؤضـوونَي د بـة     (  تتكطون ماليطة املنظمطة   )لةباتى ئةوةا بَلَيى ( ت املنظمةتتكون ايرادا)لةسةرا 
ةوة كة باسى ئيستسمارا سةروات دةكاتد بةِراا من يةعنى وةكو ثَيشـنيارَي  طوجنـاو تـرة     3نيسبةت خاَلى 

 .سوثاس ،(ثرواتها)نةك ( استثمار امواهلا)من واا ىَل تَى دةطةم 
 :نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما

 .هاذة خان فةرموو
 :مصى  بةِرَي  هاذة سليمان 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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ط االشضاكات الت  1تتكون مالية املنظمة من ) من ثَيشنيار دةكةم كة سياغةا ئةو ماددةية بةو شَيوةية بَيت 
واجلهططات احملليططة ططط املسططاعدات والتربعططات واهلططدايا واملططنح املقدمططة مططن قبططل االفططراد  1يقططدمها اعضططاء املنظمططة،

ط املساعدات املالية مطن القىطاع اخلطاص بنسطبة ثالثطني باملئطة مطن الضطرائب         3واالجنبية االخرى بدون شرط، 
طط دعطم احلكومطة للمنظمطة مطن امليزانيطة       4الواجب دفعها بشرط الصرف ف  اخلدمة العامة من قبل املنظمطة،  

شاريع احلكومية باالخص ف  الوزارات اخلدمية عرب ط مساهمة املنظمات ف  تن يذ بعض امل6السنوية لالقليم، 
طط اى مكسطب اخطر تستحصطله املنظمطة      5يئطات التن يذيطة،   اهلمشاريع او شراكات مقدمة من قبل املنظمطات اىل  

 .سوثاس ،(نتيجة فعاليتها او استثمار ثرواتها لغر  حتقيق اهدافها
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظني خان فةرموو
 : عمر أمحدبةِرَي  ئةظني

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لة خاَلى سَييةمةوة دةست ثَى دةكةمد يةكـةم تَيبينـيم لةسـةر ئةوةيـة تةبعـةن لـة        11سةبارةت بة ماددةا 

ئَيمــة لَيــرةدا باســى ماليــة دةكــةين مةكســةب تــةنها مــاىل نيــةد ( اي مكسططب اخططر)نةسـة عةرةبيةكــةا دةَلــَى  
اي مطورد مطالي   )ؤية بة من ئةطةر لَيرة مةكسةبةكة بطـؤِرين ببَيتـة   مةكسةبى ترين هةية ضااكي هةية د ب

بـةو شـَيوةية زيـاتر ئَيمـة شـكلَيكى       (اخر تستحصله املنظمة نتيجة نشاطاتها او فعالياتها لدى استثمار امواهلا
 4ماىل دةدةينَى لةوةا كةوا ئَيمة نةشاتات و شـتةكانى بـؤ مةكسـةبَيكى تـرين بـِرواتد سـةبارةت بـة خـاَلى         

ئةوةا من تَيى طةيشتم لةم خاَلة و خوَيندنةوةم بؤ ئةم خاَلة ئةوةية بووةتـة دوو بـةشد بةشـَيكى ئةوةيـة     
كة تـؤ وةكـو ِرَيكخراوَيـ  ئيل امَيكـت هةيـة يـاخود حكومـةت مول ةمـة بةرامبـةر ئـةوةا كـةوا بةشـَي  لـة              

حوـةيةكت هةيـة وةكـو     مي انيةا خؤا تةخسيس بكات بؤ تؤ بةبَى ئةوةا تؤ هيات كردبَيتد ضونكة تـؤ 
مونةزةمة لة مي انيةا سةنةوا ئيقليمد ئةوة تؤ حسةيةكى مةزمونت هةية مانطانةد ئةوةا ترا كـة بـاس   
دةكات لةطةَل ئةو حسـةيةا كـة هةيـةتى موسـاعةداتى هةيـة كاتَيـ  كـة نةشـاتةكةا ئـةجنام بـداتد يـاخود            

خراوانـة دوو جـؤرة موسـاعةدات لـة حكومـةت      مةشاريع بؤ مونةزةمةكة ئةجنام بداتد كةواتة لَيرة ئـةم ِرَيك 
وةردةطــرند يـــةكَيكى حوــةا مانطانـــةا خؤيانــةد دووةميـــان ئةوةيــة كـــة موســاعةداتَي  وةردةطـــرن بـــؤ      
ئةجنامدانى ثرؤذةكانياند وةكو من خؤم هةرضةندة ئةوة بة ئيفتخارةوة دةَلـَيم ِرؤذَيـ  لـة ِرؤذان مـن كـارم      

ي كـوردا بؤيـة هةنـدَي  مـةعلومامت هةيـة لةسـةر       (Human Rights Watch)كـردووة لـة ِرَيكخـراوَي    
ئةوةد يةعنى طوناحة من ئةو ِرَيكخراوانةا كة كاردةكةن و نةشاتاتيان هةية و ِرؤذانـة و لةطـةَل ِرَيكخـراوا    
تر هةية بةس تةنها ناوةد ئَيمة ئةم دوو شَيوة مالية بؤ ئةو ِرَيكخراوانة بة يةك ثَيوةر ياخود بة يـةك ضـاو   

ــةيريان  ــةِرَي ةكان        س ــة ب ــن ئةندام ــى م ــة ثَيش ــنيارانةا ك ــةو ثَيش ــى ئ ــة ثَي ــت ب ــةر بكرَي ــة ئةط ــةيند بؤي بك
ثَيشكةشيان كردد ئةطةر ئَيمة لَيرةدا لة سةرةتاوة حسةا مونةزةمةكة واا ىَل بكةين ببَيتة ئـةو يارمةتيـةا   
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ئةجنامـداد زؤر   كة حكومةت لة مي انيـةا سـاآلنةا خـؤا دةيبةخشـَى يـة موزةمةكـة كـة كاتَيـ  نةشـاتَيكى         
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مـةوة دةسـت ثـَى دةكـةمد ئةمـةا كـة بـاس دةكرَيـت لَيـرةدا تَيكةَلكردنَيكـة لـة نَيـوان كـارا              3من لـة خـاَلى   
ِرَيكخراوَي  كـة كارةكـةا كـارَيكى ئينسـانى بَيـت و كارَيـ         وةبةرهَينان و كارا ِرَيكخراوةيى دا من تَى ناطةم

بَيت بؤ ثَيشخستنى كؤمةَلطاد بؤضى لَيرةدا ئةو ثارةيةا كة هةيةتى يـاخود وةرا دةطرَيـت لـة حكومـةت دا     
ــارا        ــوان ك ــة نَي ــة ل ــةَلكردنَيكى زةد ــة تَيك ــات؟ ئةم ــَى بك ــمارا ث ــمارةوةد ئيستس ــة ئيستس ــدرَا و خبرَيت بهَين

و كارا ئيستسمارا دا كة بةِراستى ئةوة ئيشةكةا خؤا ون دةكاتد بؤية دةكرَيـت ئَيمـة ئةمـة     ِرَيكخراوةيى
بةشَيوازَيكى تر سياغة بكةينةوة بؤ ئةوةا ئةو ِرَيكخراوانة سوودمةند بن لةو كارانةا كة هةيانةد ئـةوين  

د لَيرةدا تـؤ  (اخلدمية منها تع   املنظمات من الضرائب عل  مجيع العائدات املالية وخاصة)بةوةا كة بَلَييت 
ئيعفاا دةكةا مةكتةبَي  دروست دةكاتد ضؤن م طةوت ئيعفا دةكرَا لـة زةريبـة ئـةوةا كـة موزةمةكـةش      

تع   ايرادات وممتلكات ): مةكتةبَي  دروست دةكات ئيعفا بكرَيت لة زةريبةداد باشة لةويا هةيةد ئاخر دةَلَى
مــن لَيــرةدا باســى  كارةكــانى دةكــةمد باســى كارةكــانى ( مركيططةوامططوال املنظمططة مططن الضططرائب والرسططومات الك

حصطة املنظمطة مطن    )خةدةمى دةكةمد ضونكة ئَيوة باسى ئةوةتان كردووة دةتوانَى ئيستسمار بكـاتد ضـوارةم   
مبالغ امليزانية السنوية لالقليم املخصصة وأية مساعدات مقدمة مطن قبطل احلكومطة لطدعم املشطاريع و حسطب       

د ئةبَى مةشروع تةدديم بكات بؤ ئـةوةا هـةم مونةزةمةكـةش ئـةكتيب دةبـَى و      (قدم للدائرةاملشاريع الت  ت
كارةكــانى خؤشــى ئــةكات و ئــةو ثارةيــةا كــة دةدرَيــت بــة مونــةزةمات بــة عةدالــةت دةدرَيتــىد حةســةبى     

 .كاركردنةكةيةتىد لةبةرئةوة ئةبَى ئةو مةشاريعة خبرَيتة سةرا و زؤر سوثاس
 :مانبةِرَي  سةرؤكى ثةرلة

 .نودتةا ني امى؟ ثةروين خان فةرموو

 :بةِرَي  ثةروين عبدالرمحن عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر من ناوا خؤم طوت كةضى ناويشت نةخوَيندمةوة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ببورة كةرةمكةد ِراستة ناوت هةبوو سردانةوةد ثةروين خان فةرموو

 :الرمحن عبداهبةِرَي  ثةروين عبد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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تةرخان كردنى ئةو بِرة ثارةية بؤ هةر ِرَيكخراوَي  كة ثرؤذةيةكة تةدديم دةكـات مـن ثـَيم باشـة ئـةو بـِرة       
ثارةيةي كة حكومةت تةرخاني دةكات بـة شـَيوةا مينحـة بـَى و بـة هـةر ثرؤذةيـةك كـة تةدـددى دةكـاتد           

 .َيت بة دانانى ئةو بِرة ثارةية و زؤر سوثاسضونكة لَيرة حكومةت ئيل ام دةكر
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا هاوبةش كةرةمكةند كاك عمر فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وةكـو  دواا وتوَيذَيكى زؤر ئةو بةِرَي انة بةرضاو ِروونيةكمان دةست كةوت هةندَي  لة بِرطةكان ثَيمان وايـة  
ليذنةا موشتةرةك هةر سَى ا موتةفقني لةسةر ئةوةا كة هةندَا طؤِرانكارا تيا بكةيند بةآلم ثـَين ئـةوة   
باس بكةين كة بةِرَي  كاك جالل ثرسيارَيكى كرد داواا كرد فةردى هةدية و تةبةروع و ئةمانة ئـةكرَا بـة   

ةوةا ريبا و هةدية وتةبةروعات و مينحـة  مونةزةمات بدرَيت؟ بةَلَى لة هيض ياسايةك كة مةنعَي  نية بؤ ئ
بدرَيت بة هةركةسَي  كة ئةوة شتَيكى ئيختيارية خةَل  لة رةغبةتى خؤيةوة دةيداتد بة نيسبةت فةدـةرة  

ليذنـةا هاوبـةش هـيض ثَيمـان      يةكى ئةم ماددةيةوة زؤر لـة بـرادةران باسـيان لـةوة كـرد كـة ئيشرتاكاتيشـى       
 3بـة نيسـبةت فةدـةرةا     ،(ت واالشضاكات الت  يقدمها اعضاء املنظمةمساعدا) خراث نية ئةطةر بكرَيت بة 

ئَيمــة لــة دواا ئــةو مواحةزاتانــةا كــة ئــةو بةِرَي انــة   ،(اى مكسططب اخططر تستحصططله املنظمططة)كــة بــاس لــة 
أى مكسطب اخطر تستحصطله املنظمطة نتيجطة      )ثَيياندايند هةر سَى ليذنة موتةفقني لةسةر ئةوةا بيكةين بـة  

برادةران باسيان زؤر لةوة كرد كة ئايا ئةم ثارةية لـة   4د بة نيسبةت فةدةرة (اهلا وريع نشاطاتهااستثمار امو
لةسـةر ت دياسـَي  و ت ثَيـوةرَيكى بـؤ دائـةنرَا مةشـاريع        ؟حكومةتةوة ضؤن حسـةا بـؤ تةحديـد دةكرَيـت    

ماتى مةدةنيـةد شـكلة   ئةم مونةزةمانة خؤيان لة خؤياندا نـاوا مونـةزة   ؟تةدديم دةكات يان هةروا دةيدةنَى
سةربةخؤييةكيان هةيـة و ئةمـة يةكَيكـة لـةو ِرَيكخراوانـةا كـة هةَلدةسـتَىد شـةرت نيـة هـةر ئيستسـمارا            
ئــةموال بكــاتد لةوانةيــة نةشــاتاتى خةيريشــى هــةبَيت و ئيشــى باشيشــيان هــةبَى و خ مــةتى زؤر ايــةن و  

ليذنةا هاوبـةش دواا ئـةو مواحةزاتانـةا     جيهاتى تريشى ثَى بكةند لةبةرئةوة ئَيمة ثَيمان واية هةر سَى
أيطة مطنح او مسطاعدات مقدمطة مطن قبطل احلكومطة        ) 4ئةو بةِرَي انة بةم شَيوةيةا ىَل بَيـت و بَلـَيني فةدـةرة    

د جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةماند ئةمـة نةتي ـةا ئـةو مواحةزاتانـة بـوود بـةآلم بـة           (لدعم مشاريع املنظمطات 
لـة فةدـةرةا    14باسى لة ئيعفائاتى زةريبين كردد ئةطةر بَيتة ماددةا نيسبةت ئةوةا سؤزان خانةوة كة 

 .ا دا د باس لة ئيعفاا زةريبى دةكات بؤ مونةزةماتد زؤر سوثاس 4
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيستا ئاخر سياغةتان خبوَيننةوة بة كورداد ثاشان بة عةرةبى بـؤ ئـةوةا بيدةينـة دةنطدانـةوةد  كـاك دانـا       
 .فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى. ةِرَي  دب
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 بةشى شةشةم

 داهاتى ِرَيكخراو
 

 :داهاتةكانى ِرَيكخراو ثَي  دَيت لة
 .ـ ئةو كؤمةك و ئابوونةيةا كة ئةندامانى ِرَيكخراو ثَيشكةشى دةكةن1
نى نـاوخؤ و بيـانى   ـ ئةو كؤمةك و بةخشن و ديارا و منحانةا لةايةن كةسان و كةرتى تايبةت و ايةنا1

 .ديكةوة ثَيشكةش كراون
 .ـ هةر دةسكةوتَيكى دا كة ِرَيكخراو لةِرَيطةا وةبةرهَينانى سامانةكةا و ضااكيةكانى بةدةستى دَينَيت3
ـ هةر كؤمةك و بةخششَيكى دا كة لةايـةن حكومةتـةوة بـؤ ثشـتيوانى كـردن بـؤ ثـرؤذةا ِرَيكخراوةكـان         4

 .ثَيشكةش دةكرَيت
 :ؤكى ثةرلةمانبةِرَي  سةر

 .كاك عمر فةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .......... .الفول السادس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .نودتةا ني امى هةيةد  طةشة خان فةرموو

 :بةِرَي  طةشة دارا جالل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةشاريعة ئينسـانيانةا كـة لـةِرَيى ِرَيكخراوةكانـةوة يـاخود لـة       ئَيمة سَى كةس ثَيشنيارا ئةوةمان كرد ئةو م
ِرَيــى حكومةتــةوة بةرنامــةا هةيــة تــةعادود بكرَيــت لةطــةَل ئــةم ِرَيكخراوانــةد ضــونكة ئــةمان موختةســند   

 ......... .ثَيشنيارَيكى كة 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

زةمحـةت نـةبَى بـة نووسـني بينَيـرةد كـاك        ثَيشنيارةكةت بنووسـة و بينَيـرة بـؤ ئـةوةا بيخةينـة دةنطـداند      
 .سةروةر فةرموو

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هةموو ؟ ئَيمة واب امن هةشت تا نؤ كةس تةرحى شتَيكمان كرد كة ضؤن ئةو ثارةية و ئةو منحةية  دةدرَيت
 .بَيتد بةآلم ئةوة باس نةكراو و لةوَيدا نةهاتووة داواا ئةوةمان كردووة بة ثرؤثؤزةل بَى و بة ثَيى ثرؤذة
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر جوابى بدةوةد فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 ئةو ثارانةا كة بؤ ئةو ِرَيكخراوانة سةرف دةكرَيت بة تةئكيد ئَيمة ناتوانني ِرَيطا بؤ حكومةت دابنـَيني كـة  
ضؤن ثارةا بؤ سةرف بكـاتد ئـةو ثارانـة ئـةوان بـةطوَيرةا تـةعليماتى مـاىل خؤيـان هةَلدةسـنت بـة سـةرف            
كردنى ثارةد بة نيسبةتى ئيعفاا زةريبيةكةد ئَيمة لَيـرة نـاتوانني ئيعفـاا كؤمثانيـا و شـةريكات بكـةين لـة        

ةسة بة ئيعفـا كردنـى هـةر    زةرائيبد ضونكة زةرائيب خاسة بة حكومةتى خؤاد ئةوة وةزارةتى مالية موخت
 .جيهةتَي  لة زةريبةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ادرا  1كة تازة من خوَيندمةوةد دوو بِرطة بوود بِرطةا  4هةر بؤ ِروونكردنةوةا ئةو مةسةلةية لة بِرطةا 
و مةسةلةا ئةوةية با بَلَيني لةسةر بنةماا ثرؤذة نية كة رََِِيكخراوةكـان تـةمويل دةكـرَين بـة     كة ثَيتان وابو
د بــةآلم  ئَيمــة امانــداد بؤيــة ســياغةكةم خوَينــدةوةو دووبــارة دةنوَينمــةوةد ئــةوة تةئكيــد   1ثَيــى بِرطــةا 

ــة      ــرَيند ك ــةمويل دةك ــةوة ت ــةِرَيى  ثرؤذةكانيان ــان ل ــةوةا ِرَيكخراوةك ــة ل ــةكَي  و  كردنةوةي ــةر كؤم ــَى ه دةَل
بةخششَيكى دا كة لة ايةن حكومةتةوة بؤ ثشتيوانى كردن لـة ثـرؤذةا ِرَيكخراوةكـان ثَيشـكةش دةكرَيـتد      

 .ئةوة تةئكيد كردنةوةية
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم فةرموو

 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــةا دار ــةم ماددةي ــانى     ئ ــةرانى ِرَيكخراوةك ــة نوَين ــة دةرةوةد ئةم ــةَل  ل ــؤ خ ــةمِرؤ ب ــة ئ ــةكى هةي ــى طرنطي اي
كؤمةَلطةا مةدةنى لَيرةنةد لةثارةوة لةسةرا ساَل يارمةتيةكانيان هةموويان هةندَيكيان بِراوةو هةنـدَيكيان  

ن ِراوةسنت تاوةكو ياسـايةك  هَينرانة خوارةوة كةمرتين مي انية ساَلَيكة ِرَيكخراوةكان ضاوةِروانند ئَيمة طومتا
دةربكةيند ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةا مةدةنى لةوَا شـَيوةا يارمـةتى كـردن لـة حكومةتـةوة ديـار دةكرَيـتد        
ئَيمة ئةطةر ئةم ماددةيةمان تَى ثةِراند و تَييدا بة وزوحى ميكـاني مى يـان بنـةماكانى يارمـةتى دانـى ئـةو       

ى بِريارة لة ئَيمةد ئةم مةتاتيةتة هيض جةواب نيةد وةكو من زانيومة ِرَيكخراوة نةدةيند خةَلكةكة ضاوةِروان
هةفتةا ِرابردوو ئةو مليؤن و نيو يان ئةو ثارةا بةشى كرَييةكين ناكات ئةويشيان بِريوة و كـة زانيويانـة   
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ثةرلــةمان ياســا دةردةكــاتد واتــة لــة حكومــةتين و خــودا ِرَيكخراوةكــانين ضــاوةِروانى ئــةم ياســايةن           
را بكات بؤ مةسةلةا تةمويلياند بؤية رجاتان ىَل دةكةم زياتر مشـتومِر و طفتوطـؤا لةسـةر بكـةند     ضارةسة

ئــةم ياســاية خــةَل  ضــاوةِروانيةتىد بَلــَيني حكومــةت تــةمويلى مونــةزةماتى موجتةمــةعى مــةدةنى دةكــات  
مَيد دةبن ئـةو خةَلكـة   د ئةطةر ئةمةا تَييدا نةبَى بِروا بكة بَى ئو6و 4و  3و  1و 1لةسةر ئةم بنةمايانة  

 .و ِرةنطة ِرةدفعلَيكى خراثيشى هةبَيت
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ومن خان فةرمووةش
 
 

 

 :بةِرَي  شةومن حممد غريب

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بكرَيت بةوةا ( NGO)كةس باسيان لةوة كرد كة هاوكارا كؤمةَلطاا مةدةنى و ِرَيكخراوةكانى  3زياتر لة 
ةت هاوكاريان بكـات لـةو ثرؤذانـةا كـة هةيـةد بـؤ منوونـة مـن هَينامـةوة ثرؤذةيـةكى نةهَيشـتنى            كة حكوم

نةخوَيندةواراد توندوتيذا ذناند ثرؤذة كؤمةآليةتيةكاند ئةم ثرؤذانة دةتوانَى حكومةت ئةو تةندةرا كـة  
ربطرند ضونكة هـةر كـةس بـة    دةيكا ِرَيطايةك بكرَيتةوةد ِرَيطايةكى دانونى بؤ ِرَيكخراوةكان و ئةو ئيشانة وة

ثَيى مةجال و ئيختساساتى خؤا تةحديد بكرَيتد ئةمة يةكَيكـة لـةو ِرَيطايانـةا كـة ِرَيكخراوةكـان دةتـوانن       
مةكسةبى ماليان لةو ِرَيطايةوة بَيتة بةردةسـت و ئيشـى لةسـةر بكـةن و دسـمَيكى زؤريـن لـةو ِرَيكخراوانـة         

بينيوة و كاريان كردووة لةو مةجالةد زؤربةشيان ئيشـةكانيان لـة   ِرَيكخراوا ئينسانني و دةوراتى تةدريبيان 
ســاحةا كوردســتاندا ديــارة تــاوةكو ئَيســتا كــة ئيشــيان كــردووة و ئــةم كؤمةَلطايــةش ســوودمةند بــووة لــة     

 .كارةكانيان و هيوادارم بكرَيت بة خاَلَي د سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دانا فةرموو

 :د صؤفىدانا سعي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
هةر بـؤ ئـةوةا هةنـدَي  ِروونكردنـةوةا زيـاتر بـدةين لةسـةر ئـةوةد ئَيمـة لةطـةَل ئةجنومـةنى وةزيـران و             
لةطةَل حكومةت ئيشمان كردووة لةسةر ئةوةا كة ئـةو سيسـتةمى كـؤنى مينحةيـة دةطؤِرَيـت و دةبَيـت بـة        

ن لةســةرا كــردووة و هةنــدَيكى ليذنــةا بــؤ دانــدراوة و  سيســتةمى ثــرؤذةد فؤرمــةكانين ئامادةيــةد ئيشــما
هةندَيكى هةَلسةنطاندنى بؤ دانراوة و هةر بؤ ئاطاداريتان يـةعنى ئـةو مةسـةلةية بِراوةتـةوة و ئـةوةش لـة       

كة ئَيستا خوَيندمةوةد يةعنى ئـةو مةسـةلةيةا بِراندووةتـةوة و ئَيسـتا ئَيمـة زةرورا نيـة باـينة         4خاَلى 
اني مى ئةوة ديارا بكةين ود بةِراستى ئةو ثرؤذانة ضؤن تةوزيع دةكرَيتد ئايا دةدرَيتـة  سةر ئةوةا كة ميك
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بةشى با بَلَيني ثةروةردة؟د بةشى ذنان ياخود ثرؤذةيةك تايبةت بَيت بة ذينطـةد بـَى طومـان ئـةوة ثَيويسـت      
زياد بكةيند لةبةرئةوةا ناكات لَيرة ئةوة بكرَيت لةبةرئةوةا ئةطةر ديارا بكةين دةبَى دوود سَى ليستى بؤ 

ئَيمة ناتوانني تةحديدا بكـةين بةِراسـتى لـة ت بوارَيكـةوة ديـارا بكـةين كـة ئةولةويـةتى حكومـةت لـة ت           
بوارَي  بَى و لة ت بوارَي  نةبَىد ثَيمواية ساآلنةش دةطؤِرَيتد يـةعنى ئةولةويـةتى حكومـةت ت ثرؤذةيـةك     

وةكـو طـومت ئـةوة ثرةنسـيثَيكة وازحـة و ثرةنسـيثى        دةعم دةكـات و ضـى دةعـم ناكـاتد جـا بؤيـة بةِراسـتى       
تةمويل كردنى مونةزةماتة لةسةر بنـةماا ثرؤذةكانيـاند مةسـةلةا منحـة و ئةوانـةا تيـا نيـة ئـةوةا كـة          
ــةنطاندنين      ــةا هةَلس ــةروةها ليذن ــة و ه ــردنين ئامادةي ــؤرمى داواك ــراوة و ف ــارين ك ــتد ئامادةك ــابت بَي س

 .ثاسخةريكة وا تةواو دةكات ئَيستاد سو
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 بةشى شةشةم

 دارايى ِرَيكخراو
 :داهاتةكانى ِرَيكخراو ثَي  دَيت لة/ 13ماددةا 

 .ـ ئةو كؤمةك و ئابوونةيةا ئةندامانى ِرَيكخراو ثَيشكةشى دةكةن1
و ديارا و منحانةا كـة لةايـةن كةسـان و كـةرتى تايبـةت و ايـةنانى نـاوخؤ و        ـ ئةو كؤمةك و بةخشن 1

 .بيانى ديكةوة ثَيشكةش كراون
 .ـ هةر دةسكةوتَيكى دا كة ِرَيكخراو لةِرَيطةا وةبةرهَينانى سامانةكةا و ضااكيةكانى بةدةستى دَينَيت3
كـردن لةسـةر بنـةماا ثـرؤذةا      ـ هةر كؤمـةك و بةخششـَيكى دا كـة لةايـةن حكومةتـةوة بـؤ ثشـتيوانى       4

 .ِرَيكخراوةكان ثَيشكةش دةكرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 ال صل السادس
 ايرادات املنظمة

 :تتكون ايرادات املنظمة من/ 13املادة 
 .اء املنظمةط املساعدات واالشضاكات الت  يقدمها اعض1
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ط املساعدات والتربعات واهلدايا واملنح املقدمة من قبطل االفطراد والقىطاع اخلطاص واجلهطات احملليطة واالجنبيطة        1
 .االخرى

 .ط اى مكسب اخر تستحصله املنظمة نتيجة استثمار امواهلا وريع نشاطاتها3
 .ط اية منح أو مساعدات مقدمة من قبل احلكومة لدعم مشاريع املنظمات4

 :ةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانب

 8ئةندامى ثةرلـةمان لةطـةَل دايـةد كـَى لةطـةَل دانيـة؟        41كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوةد دةنطدانةد 
 .رؤذان فةرموو. د د(14)ئةندامى ثةرلةمان لةطةَل دانيةد بةزؤرينةا دةنط ثةسند كراد بؤ ماددةي 

 
 

 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .  سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَي 

 14املادة 
 .ط عل  مجيع املنظمات والشبكات غري احلكومية ان يكون هلا حساب مصرف 1
 .نظام احملاسيب املعتمد ف  االقليمالط تقوم املنظمات بادارة امواهلا عن طريق امليزانية السنوية وفق 1
ات غطري احلكوميطة، وتطدقق مطن قبطل ديطوان       ط تقدم املنظمات والشبكات تقريرا ماليا سنويا اىل دائطرة املنظمط  3

 .الرقابة املالية ف  االقليم
 .ممتلكات واموال املنظمة من الضرائب والرسومات والكماركط تع   ايرادات و4
ط عل  املنظمات الت  متول مطن قبطل احلكومطة تقطديم تقريطر م صطل للطدائرة حطول كي يطة تن يطذ مشطاريع            6

 .املنظمات
 :نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما

 .كاك دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 14ماددةا 

 .ـ ثَيويستة هةموو ِرَيكخراوةكان و تؤِرة ناحكوميةكان حسابى بانكيان هةبَي1
ـ ِرَيكخراوةكان لةِرَيى بودجةيةكى سـاآلنةوة بـة طـوَيرةا سيسـتمى ذمَيريـارا ثـةيِرةو كـراو لـة هـةرَيم دا          1

 .يى خؤيان بةِرَيوة ببةندارا
ـ ِرَيكخراوةكان و تؤِرةكان ِراثـؤرتَيكى سـاآلنةا دارايـى ثَيشـكةش بـة فةرمانطـةا ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان         3

 .دةكةن و لةايةن ديوانى ضاودَيرا دارايى لة هةرَيمدا وردبينى دةكرَين
 .شرَينـ داهات و موَل  دارايى ِرَيكخراوةكان لة باج و رةسم و طومرط دةبةخ4
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ـ ئةو ِرَيكخراوانةا كة حكومةت ثشتيوانى داراييان دةكات لةسةريانة ِراثؤرتَيكى ورد دةربـارةا ضـؤنيةتى   6
 .جَى بةجَى كردنى ثرؤذةا ِرَيكخراوةكان ثَيشكةش بة فةرمانطة بكةن

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئـاراسد جيهـان   .بشـريد د .يان كـردووةد د كَى ئَيستا دةيةوَا موداخةلـة بكـات؟ ئـةم بةِرَي انـة داواا موداخةلـة     
 .بشري فةرموو.خاند مجالد تارا خاند ئاسؤد شلَير خاند سةروةرد عبدالسالمد طؤران ئازادد كاك د

 :بشري خليل حداد.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

يططان ( اىل السططنوىتقططدم املنظمططات والشططبكات التقريططر املطط)لــة عةرةبيةكــةا دةَلــَى  3لــةو ماددةيــةدا لــة خــاَلى 
د لةبةرئـةوةا لـة هةرسـَيكى    (التقريطر أو تقريطرا  )ةد (ال)لةطةَلة يان بَى ( ال)؟ كامةية؟ (تقريرا ماليا سنويا)

يةك اا بكةنةوة مةسةلةكاند لـة ثاشـان بـؤ كـَى تةدـديم      ( تقريرا ماليا سنويا)بةهةر دوو نةوع نووسراوةد 
باشـة ئَيمـة دائريةمـان تـةعري  نـةكردووة لـة ثَيشـرت؟ بـؤ          (ةاىل دائرة املنظمات غري حكومي)دةكات ئةوةاد 
ــَيني   ــان بَل ــدائرة..........( )اىل دائططرة املنظمططات )ديس ــؤا     (اىل ال ــةوة خ ــادةد لةبةرئ ــة زي ــةوةا ديك ــة ئ د بةس

( علط  املنظمطات التط  متطول مطن قبطل احلكومطة تقطديم تقريطر م صطل          )زيادة  6موعةرةفةد بةاا من خاَلى 
بةخؤا تةدرير ماليةكـةا ثَيشـكةش   ( تقدم املنظمات التقرير املاىل السنوى)دا دةَلَى  3اَلى لةبةرئةوةا لة خ

دةكات جا هى مةشاريع بَيت يان هى غري مةشاريع بَيتد مةشاريعى خؤا تةدديم دةكاتد بؤئـة ئةمـة زيـادة    
 .وارد بووةد زؤر سوثاس 3لة خاَلى 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئاراس فةرموو.كاك د

 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

احملاسـبى   النظطام وفـق  )بة حةديقةت دةربارةا ئةم ماددة سَى يـة تَيبيـنم هةيـةد تَيبينـى يةكـةم كـة دةَلـَى        
ــد ــة        ( املعتم ــة مومكين ــة هةي ــة ك ــةو مونةزةمان ــن ئ ــةِراا م ــردووةد ب ــدا ك ــن تةحدي ــوونى م ــى بؤض ــة ثَي ب

و ئةجنةبين بَيـتد ني امـى موحاسـبين يـةك ني اممـان نيـة ضـةند ني امَيكمـان         مونةزةماتى مةحةىل بَى 
وفطق  )هةية و ئةو ني امانةش بؤ ئةوةا سيستمى تازة دايم لة ثَيشكةوتن دايةد بةِراا من ئةطةر بكرَيت بة 

ئــةوة وةكــو ( ال)حــور تــر دةبــن لــةباتى ئــةوةا تةحديــدا بكــةين بــة ( نظططام حماسططب  معتمططد فطط  االقلططيم
تقريطرا  )بشـري دامد بـةآلم كـة    .تـةواو لةطـةَل بـةِرَي  د    3نةد بؤضوونَيكى ديكةم هةية دةربارةا خـاَلى  بؤضوو

د من دةربـارةا  (يددق)د وشةكة بطؤِريند ضونكة تقرير دةبَى بَلَيى (يددق)د (تددق)دوايى نةك ( ماليا سنويا
مـةرج نيـة   ( ل احلكومـة وغريهـا  التـى متـول مـن دبـ     ملنظماتعلى ا)بة حةديقةت بؤضوونَيكم هةية  6خاَلى 

هــةموويان دــابيلى ضــى بــند دــابيلى ئــةوة بــن كــة تــةدريرَي  ثَيشــكةش بكــةند ضــونكة ئــةو مونةزةماتانــة  
ــنوورا          ــة لةس ــةو مونةزةمان ــادام ئ ــةت م ــرتواية دةوَل ــةد باش ــاتاتيان هةي ــةندين نةش ــؤرن و ض ــةندين ج ض
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ك تةنها ئةوانةا كة حكومةت تةمويليان دةكـاتد  دةوَلةتدان و ئين دةكةن و ئاطايان لة نةشاتاتيان بَيتد نة
 .د سوثاس(أو غريها)بة ئي افة كردنى وشةا ( من دبل احلكومة)

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .جيهان فةرموو.د

 :جيهان امساعيل بنيامني.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

اغةنةد بِرايـَى مـن ئةطـةر ل دـانونَى دا     ئةو ذا ثرت سـةر سـي   14من ضةند تَيبينيةكم هةية لةسةر ماددةا 
غطري  )داعـى نينـة بنظيسـني    ( علط  املنظمطة والشطبكة   )هةر كةليمة بة موفرةد بَينت باشرتة ل جةمعد يةعنى 

د (عل  املنظمطة والشطبكة ان يكطون هلطا حسطاب مصطرف       )ضونكى هاتية تةعري  كرن ل بيدايةتَىد ( احلكومية
تقطدم املنظمطة والشطبكة    )د و ب نسـيبةت سـَى ذا   (ظمة بادارة امواهلطا يقوم املن)نةفسى تشت بة نيسبةت دوو 
ويطدقق مطن قبطل ديطوان الرقابطة      )داعـى نينـة جارةكـا دا تـةعري  كـةيند      ( تقريرا ماليطا سطنويا اىل الطدائرة   

كي يططة تن يططذ مشططاريع )هةروةســا ( علطط  املنظمططة التطط  متططول مططن قبططل احلكومططة )ذا  6د ب نســبةت (املاليططة
 .نى ئةوة جةمع هةمى بند سوثاسيةع( املنظمة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك مجال فةرموو

 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــةم      ــةرةا يةك ــةياند فةد ــة زؤرب ــةن زمانةوانين ــةش تةدريب ــن ئةوان ــةزاتَى م ــةمووان مواح علطط  مجيططع  )ه
تقدم املنظمات والشبكات تقاريرها املالية )ى سَييةم ئةوة د خاَل(شبكات غري احلكومية)نة ( املنظمات والشبكات
كرديـةد   طيخـاَلى ضـوارةم لَيـرة باسـى طـةمار      ،(وتدقق الرقابطة املاليطة فط  االقلطيم    ........ السنوية اىل الدائرة 

ازمـة ئي افـة بكرَيـتد رسـومات نيـة و رسـومى       (اسـتريادات )طةمارطى مةبةستيان ثَيى ضـية؟ يـان كةليمـةا    
هةية ئةطةر هةبَيتد تةنها رسوم طومرطين نينةد رسوم شتَيكى ترةد هةتا بِرواتة مةحكةمـة دةعـوا   طورطى 

تةس يل بكةا ئةوة رسومةد ئَيمة لَيرة لة تةعريفةا طومرطية مةبةستياند ئةطةر من غةَلةت نـةمبد بؤيـة   
ثَيويسـتى بـوو شــتَيكى    د ئةطـةر هــاتو (تع ط  ايطرادات وممتلكطات وامططوال املنظمطة واسطترياداتها عنططد احلاجطة      )

من الضطرائب والرسطوم والتعري طة    )ئيسترياد بكةند مةبةستتان ئةوةيةد لة زةرائيبى طومرطى عةفو بكرَيتد 
وتقطديم تقريطر   )ئي افـة بكرَيـتد   ( غريهـا )ئـاراس دةكـةمد   .تةئيـدا كـاك د   6د خاَلى (أو التعري ات الكمركية

نـا ضـَى بـينتد خـؤا      (ي يطة تن يطذ مشطاريع املنظمطات    حطول ك ( )م صل للدائرة حول كي ية تن يذ مشطاريعها 
 .د يةعنى مةشاريعى مونةزةمات ابدرَيت و زؤر سوثاس(كي ية تن يذ مشاريعها)ازمة 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو
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 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئــاراس كــة ني امــى حماســةبى زؤر طرنطــة تةحديــد بكرَيــتد ت  .لــة خــاَلى يةكــةم هــاوِرام لةطــةَل هاوكــارم د 
ني امَيكى حماسةبىد ئايا ئةو ضةند نةوعـةا كـة هةيـة لةسـةر هـةمووا يـانين بـة شـَيوةيةك يـةك نيـ ام           

كي ية تن يذ مشاريع )هةمانة ئايا  6موشكيلةكة حةل دةكاتد خاَلى ( احملاسبية)هةية ابردنى واب امن  ئةو 
 .نةوعيةتيشى بؤ زياد بكرَيت شتَيكى باشةئةطةر ( املنظمات

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ئاسؤ فةرموو
 

 ((:ئاسؤ))بةِرَي  بكر كريم حممد 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ا ماددةكة6ئاراس دةكةم هةروةها ِرةئى كاك مجال سةبارةت بة بِرطةا .ثشتطريا لة ِراا د
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو شلَير خان

 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئاراس كرداد بةس لة ئةخريا وابـ امن لـةوةا عريادـين دا ئيشـارةتى ثـَي دراوة      .وةَلآل من دسةكامن زؤرا د
 .د ضونكة زؤر جار دابيلى تةعنة(حتت ظ املنظمة بوثائقها املالية وتقاريرها وسجالتها ملدة مخس سنوات)

 :  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

 .سةروةر فةرموو.كاك د

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيم باشة ئةمة ئي افةيـةكى بـؤ بكرَيـتد ضـونكة هةسـت دةكـةم جؤرَيـ  لـة َلَيَلـي           3سةبارةت بة خاَلى 
نـةمَينَى   6َي ةكامن بـةوةا كـة خـاَلى    دا شتَيكيان تةرح كرد هةظاَلـة بـةرِ   6هةية تيايدا بة تايبةت لة خاَلى 

شتَيكى ترا بؤ زياد بكرَيت بةو جؤرة كة دةَلَى  3زيادةد بةآلم من ثَيمواية ئةطةر ئةوين نةهَيَلني لة خاَلى 
رَيكخراوةكــان و تؤرةكــان ِراثــؤرتَيكى ســاآلنةا دارايــى ثَيشــكةش بــة فةرمانطــةا ِرَيكخراوةكــانى نــاحكومى   )

ضاودَيرا دارايى لة هةرَيمدا وردبينى دةكرَيت ئةمة ضى دةطرَيتةوة؟ ضونكة لَيرة  دةكةن و لةايةن ديوانى
ــاَلى  ــة خــاَلى     6لــة خ ــتى دةكــاتد ل ــةنها ئــةوةا كــة حكومــةت ثاَلثش ــَى ت دا ناِروونيــةك هةيــةد ئَيمــة   3دةَل

ت باـَيتة  بةشَيوةيةك ئةمة دابِرَيذين كـةوا هـةموو ئـةو ثرؤذانـةا كـةوا ِرَيكخراوةكـان جـَي بـةجَى ا دةكـا         
ذَيربارا ضاودَيرا داراييةوة و ِراثؤرتى بؤ بنووسرَيتد بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةماند مةبةستمان لَيـرة ئةوةيـة   
كة لةو ياسايةدا هيض تةفسري و تةئويلَيكى جيا جيا نةكرَيت بـؤ ئـةوةا كةلةبـةرَيكى تَيـدا نـةبَيتد ضـونكو       
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هةية بؤ ئةوةا كة جةختى لةسةر دةكةينةوةد جةخت  ئةوةش بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة كة ئَيمة دوو حاَلةمتان
كردنةوةيةكة لةسةراد يةكَيكيان ِرَيطة لة دياردةا طةنـدةَلى بطريَيـت و دووةميشـيان ئـةو كؤمةكانـةا كـةوا       
وةرا دةطــرن ِرَيكخراوةكــان جــا لةهــةر شــوَينَيكةوة بَيتــة ذَيــر ئــةو بــارةد ئــةوين ئةمــةا بــؤ زيــاد بكرَيــت  

مة دةَلَى باَيتة ذَير وردبينيةوةد بَلَيني جا ثرؤذة ثاَلثشتى كراوةكةيان اا حكومةتةوة دا كة ئة 3لةبِرطةا 
يان ِرَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان يان وآلتانى كؤمـةك بـةخن يـان هـةر ايـةنَيكى تـرةوة ثشـتطريا كـرا بَيـتد          

ة ِرَيكخراوةكامنـان هةيـة   فرَا بدةيند بؤ منوونة هةندَي  لـ  6ئةطةر ئةمةشى بؤ زياد بكةين دةكرَيت خاَلى 
كـة كؤمــةكَيكى زؤريـان لةايــةن وآلتـة بيانيةكانــةوة يـاخود لةايــةن ِرَيكخـراوة كؤمــةك بةخشـةكانةوة ثــَى       

لة نةخؤشةكانى هةَلةجبة ضارةسـةر دةكـةين كـة     11دةبةخشرَاد بؤ منوونة ئةوةا ثَى دةبةخشن كة دةَلَى 
تةنها دوو نةخؤشيان ضارةسةر دةكـاتد بـةَلكو لـةنَيو    ( أ)اوا ثارةكةا تةرخان دةكات بؤ ِرَيكخراوا أد ِرَيكخر

نــاوا تراــوةهمى دةنووســَيتد حاَلــةتى وا ِرووا داوة بــؤ ئــةوةا ئَيمــة هــةم ديــاردةا طةنــدةَلى   18ئــةوةدا 
ِرَيطةا ىَل بطريَيت و هةم ئةو كؤمةكانةا لةدةرةوةش دَيـت سـوودبةخن بَيـتد مـن ثـَيم باشـة هـةموو ئـةو         

 .ذَير ديوانى ضاودَيرا و ِراثؤرتيان لةسةر بنووسرَا و سوثاس حاَلةتانة بانة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثَيشنيارةكةت بة نووسني بينَيرة بؤ ليذنةكةد كاك عبدالسالم فةرموو

 :بةِرَي  عبدالسالم بةروارا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

علط  كافطة املنظمطات    ..... الذى يعاد كافطة ( )يعمج)نا ( عل  كافة/ )بؤ ئيعادة ئةو ئةختائةا لوغةواد يةكةم
َلـةد  قبطو ( ان يكطون هلطا حسطاب مصطرف     )د ضـونكو لةتـةعري  هـاتووةد    (غطري احلكوميطة  )داعى نية ( والشبكات

علط   / )ئـةوة لوغةويةكانـةد ثَين ـةم   ، (ويطدقق )، (دائطرة )نـا  ( تقدم املنظمات تقريرا ماليا سنويا اىل الطدائرة )
شتى وا نيةد دةبى سياغةا بكةيند ئَيستا دَيم بـؤ ثَين ـةم و سـَييةمد    ( قبل احلكومةاملنظمات الت  متول من 

تةعريفى وا نيةد ضونكو مونةزةمةا موجتةمـةعى مـةدةنى   ( التى متول من دبل احلكومة املنظمات)سَييةم 
ي ئيعـادةا  نابَى تةمويلى حكومى وةربطريتد بةآلم دةتوانيت موساعةدة وةربطرَا بؤ هاوكارا بؤ ئةوةد دواي

سـةروةر دةكـةمد ضـونكة ئَيمـة     .سياغةم هةية بؤ ئةو مودتةرةحةد سَييةم من زؤر ثشـتطريا لـة دسـةكانى د   
لةكؤمةَلطاا مةدةنى ئين دةكةيند خةريكة شةرم دةكةين سومعةكةمان لةبةر هةندَا طةندةَل ئةوانةا كة 

مونـةزةماتى ئَيمـةا كـردووةد ضـؤن      ين هاتووةد مانح هةية فَيـرا (مانح)باسى طةندةَلين دةكةند ئةوة لة 
ةكـة تَيـدا   (كافة)كافيةد ( عن كافة االموال املستحقة)طةندةَل ببيت؟د بؤية ئةطةر ئيشارةتَي  لة سَى هةبَيـت 

د تـاوةكو هياـيرت   .....(تقريرا ماليا سنويا عن كافة االموال واملساعدات املستحصلة اىل الطدائرة )بَيت لة دانوند 
ئةوانةا دةَلَين ئَيمة لة دةرةوة دةطرين و حةدمان ثَيى نيةد بؤ ئةوانةا كة ثَين ةم لـة  تةفسري نةكرَيت بؤ 

حةزدةكةم تـةوزحيَي  بـدةمد سـَييةم تةحديـدا دةكـات كـة هـةموو مجوجـؤَلى دارايـى لـةوَا           ( اموال اخرا)
م ثَين ـةم  وةكو هةموو شتةكانى ناو هةرَيم بـؤ رةدابـةا مـاىلد تـاوةكو تةهـةروب نـةبىد بـةآل        خاضعهكراوة 
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يةك هةدةفى باووكى هةيةد ئةو ثارةا لة حكومةت وةرا دةطرَيت وةكو سـلفة دةبـي تةسـفيةا بكـةا اا     
املنظمات الت  متول )حكومةتد بؤية بةِرَي ان ئةو ئوخراية حةل كراوة لة سَييةمد بةآلم نة تةعريفى بكةا 

حططول كي يططة تن يططذ صططرف املبططالغ    علطط  املنظمططة تقططديم تقريططر م صططل اىل الططدائرة  )د (مططن قبططل احلكومططة 
 .د سوثاس(املستحصلة من احلكومة لتغىية مشاريعها ونشاطاتها

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك طؤران فةرموو
 

 

 :بةِرَي  طؤران ئازاد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

د فكـرةا ئةوةيـة كـة    سةروةر و كاك عبدالسالم باسيان كر.ئةوةا لةو ماددةيةدا تَيبينى دةكرَيت بةِرَي ان د
بةِراستى لةو ماددةيةدا هةم لةايةنى وردبينى كردنةوة و هةم لةايةنى ثرؤذةوة بةو ئاراستةية ِرؤيوة كـة  
تــةنها وردبينــى بــؤ ئــةو داهاتــة دةكرَيــت كــة لــة حكومةتــةوة وةردةطريَيــتد ثــرؤذةش تــةنها ئةوانــة ثــرؤذة  

وةر و كـاك عبدالسـالم يـةكى مودتـةرةحَيكيان     سـةر .ثَيشكةش دةكةن كـة داهـات لـة حكومـةت وةردةطـرند د     
ثَيشكةش كرد كة بةِراستى منين هةمان مةبةستم هةيةد بةآلم دةكرَي بـة سـياغةيةكى ديكـةش ئَيمـة داا     

دا خؤ دةكرَيت بةدةر لةوةا ِرَيكخراوةكان خؤيان ئةو مةرجةيان بؤ دابندرَيت  3بِرَيذينةوةد بةآلم لة خاَلى 
تد بة طوَيرةا دانون كارا رةدابةا دارايـى ئةوةيـة خـؤا دةبَيـت باـَى وردبينـى       كة ِراثؤرت ثَيشكةش بكرَي

ِرَيكخراوةكـان و تؤِرةكـان كـؤا    ) كردن لة داهاتةكان بكاتد بؤيـة دةكرَيـت بَلـَيني سـَييةم بـةو شـَيوةية بَيـت        
اودَيرا داهاتةكان ئةوجا ئةطةر بَلـَيني نـاوخؤيى و دةرةوةشد ضـؤنيةتى سـةرف كردنـى لةايـةن ديـوانى ضـ        

داراييةوة وردبينى دةكرَيت و فةرمانطةا لَي ئاطادار دةكرَيتةوةد دةكرَيـت ئةمـة بـةو شـَيوةية بَيـت و خـاَلى       
سةرجةم ِرَيكخراوة تؤماركراوةكان و تؤِرةكان بة طوَيرةا ئةم ياساية لةسـةريانة ِراثـؤرتى   )ثَين ةم با بَلَيني 

ِرَيكخراوةكانيان ثَيشكةش بة فةرمانطة بكةند واتة ئـةو  ورد دةربارةا ضؤنيةتى جَى بةجَى كردنى ثرؤذةا 
كاتة ئَيمة لة ثَيناسةكان بامسان كردووة كة ِرَيكخراو ت كوردستانى بَيت و عريادى بَيـت يـاخود بيـانى بَيـتد     
ئةمة تؤمار دةكرَيـت و تؤِرةكـانين هةمانـة تؤمـار دةكـرَي و هةمانـة تؤمـار ناكرَيـت هـةمووا دةطرَيتـةوةد           

 .ِراثؤرت لةسةر ثرؤذةكانيان ثَيشكةش بكرَا و ئةو ئةشكاليةتة حةل دةبَى سوثاس لةسةريانة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا هاوبةش كةرةمكةند كاك دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

د ئَيمة هـاوِراين  (مجيع)بدرَيت با بَلَيني سةبارةت بةو تَيبينة زمانةوانيانةا كة لة بِرطةا يةكةم داد ئةوة ا
دا  3دةتوانني ئةوة اببـةيند هـةروةها سـةبارةت بـة نـاحكومى كـة زيادةيـةد ئـةوةش ادةبـةيند لـة بِرطـةا            



 185 

فةرمانطة بة تةنيا دةمَينَيـةوةد ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان ادةبـةين و ثَيويسـت ناكـاتد سـةبارةت بـةوةا كـة         
يــةكن يــاخود لَيــ  بــدرَين و يــاخود ابــدرَين بــةِراا ئَيمــة بــةو شــَيوةية نيــةد   وةك  6و بِرطــةا  3بِرطــةا 

هـةموو ِرَيكخراوةكـان دةطرَيتـةوةد ئـةوةتا دةَلـَى       3دةمةوَا ِروون كردنةوةيةك لةسـةر ئـةوة بـدةمد بِرطـةا     
ــةن د      ــةن و لةاي ــة دةك ــة فةرمانط ــكةش ب ــى ثَيش ــاآلنةا داراي ــؤرتَيكى س ــان ِراث ــان و تؤِرةك ــوانى ِرَيكخراوةك ي

ضاودَيرا دارايى لة هةرَيمدا وردبينى دةكرَيتد يةعنى شتةكة بة موتَلةدى نووسراوة دةبَى ِراثؤرتى دارايـى  
ساآلنةا خؤيان ثَيشكةش بكةن و لةايةن ديوانى ضاودَيرا داراييشةوة وردبينى بؤ دةكرَيتد بـةآلم بِرطـةا   

تؤِرانـةا كـة ثرؤذةكانيـان لةايـةن بـا بَلـَيني        ثةيوةندا بةوةوة هةية كـة ئـةو ِرَيكخراوانـةا يـاخود ئـةو      6
حكومةتةوة تةمويل دةكرَيت يان ثشتيوانى دةكرَيت ئةوانـة ثَيويسـتة ِراثؤرتَيـ  بنووسـن لـة ضـؤنيةتى بـا        
بَلَيني ئةوةا كة ضؤن ضااكيةكان و ثرؤذةكانيـان جـَى بـةجَى كـردووة و ضـؤنيان مةسـرةف كـردووةد ئـةوة         

ديسان ئةو ِرَيكخراوانةش لةبةرئـةوةا لـة بِرطـةا سـَييةم هـاتووةد ديسـانةوة        تةنيا ثةيوةندا بةوةوة هةية
مةبةست لةوة ئةوةية ئةوانة لة زمنى ضااكى ئـةو سـاآلنةيان بـووة و ِراثـؤرتى دارايـى ئـةو سـاَلةيان بـووةد         

ةتى بنَيـرن بـؤ   دةبَى هةر لةوَيدا هةبَىد يةعنى دووبارة ئةو ِرَيكخراوانة مول ةمن بةوةا كة ِراثؤرتَيكى تايب
فةرمانطـةد ئـةوةش دـابيلى وردبينــى كردنـة لةايـةن ديـوانى ضــاودَيرا داراييـةوةد بؤيـة ئـةوة دوو بِرطــةا          

 .لةيةك جياوازن ناتوانني لَيكيان بدةين يان ناتوانني هيايان ابدةين
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة كاك عمر

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن على

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكى

كةوا كافةتى ئةموال و ئةمانةا ئـةو   3بةنيسبةت ئةو مودتةرةحانةا كة بؤمان هاتووة و لةسةر فةدةرةا 
يـة بةشـَيكة لـة ماليـةا      14ِرَيكخراوانة و ديوانى رةدابةا ماىل حةدى هةبَى تـةدديقى بكـاتد ئـةم مـاددةا     

ئَيستا دةنطمـان لةسـةرا دا و بامسـان لَيـى     كة ئَيمة  13مونةزةمةكةد ماليةا مونةزةمة لةسةر ئةو ماددةا 
 14لة ماددةا  3كردووة و لة ضى و ضى ثَي  هاتووةد بامسان لة هةموو ماليةكةا كردووةد وة لة فةدةرةا 

كة دةَلَيني دةبَيتة تةدريرَيكى ماىل سةنةواد يةعنى ئةو تةدريرة ماليـة سـةنةوية دةبـَى موتـةزامن بـَى لـة       
دةسـتى كـةوتووةد ئـيرت لـة مـنح و موسـاعةدات و تةبةروعاتـة و         13مـاددةا   هةموو ئةو ماليةتـةا كـة لـة   

زؤر بـة وازحـى و    3ئةجنةبية و هةدايةية و هيبات و ئيستسمارة و رةيعى مةشاريعةد لةبةرئةوة فةدةرةا 
يةعنى ثَيـ  دَيـت لـة هـةموو ماليـة      ( تتضمن)يةعنى ( تقرير ماىل سنوى)بة شاملى بةعام هاتووة كة دةَلَى 

ئريادات و بة دةسكةوتةكانى ئةم ِرَيكخراوةد لةبةرئةوة ئةو فةدةرةية بة شَيوةيةكى ِرَي  ثَيـ  هـاتووة و   بة 
دواا وةرطرتنى ئةو سةرجنانةا كة كاك دانـا باسـى لةسـةرا كـردو ئَيمـة وةكـو ليذنـةا ياسـايى موتـةفقني          

 .لةسةر ئةو طؤِرانكاريانةا كة تيايا بكرَيتد سوثاس
 :لةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةر
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 .بة كوردا بيخوَيننةوة ثاشان بة عةرةبيةكةا ئاخر سياغةد كاك دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 14ماددةا 

 .ـ ثَيويستة ِرَيكخراوةكان و تؤِرة ناحكوميةكان حسابى بانكيان هةبَي1

رةا سيسـتمى ذمَيريـارا ثـةيِرةو كـراو لـة هـةرَيم دا       ـ ِرَيكخراوةكان لةِرَيى بودجةيةكى سـاآلنةوة بـة طـويَ   1
 .دارايى خؤيان بةِرَيوة دةبةن

ـ ِرَيكخراوةكان و تؤِرةكـان ِراثـؤرتَيكى سـاآلنةا دارايـى ثَيشـكةش بـة فةرمانطـة دةكـةن و لةايـةن ديـوانى           3
 .ضاودَيرا دارايى لة هةرَيمدا وردبينى دةكرَين

 .ان لة باج و رةمسى طومرط دةبةخشرَينـ داهات و موَل  و دارايى ِرَيكخراوةك4
ـ ئةو ِرَيكخراوانةا حكومةت ثشتيوانى داراييان دةكات لةسةريانة ِراثؤرتَيكى ورد دةربارةا ضؤنيةتى جَى 6

 .بةجَى كردنى ثرؤذةا ِرَيكخراوةكان ثَيشكةش بة فةرمانطة بكةن
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ورؤذان فةرمو. بة عةرةبيكةا كةرةمكةند د

 :رؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 14املادة 

 .ط عل  املنظمات والشبكات فتح حساب مصرف 1
 .ط تقوم املنظمات بادارة امواهلا عن طريق امليزانية السنوية وفق نظام حماسيب معتمد ف  االقليم1
 .ائرة ويدقق من قبل ديوان الرقابة املالية ف  االقليمط تقدم املنظمات والشبكات تقريرا ماليا سنويا اىل الد3
 .ط تع   ايرادات وممتلكات واموال املنظمة من الضرائب والرسوم الكمركية4
ط عل  املنظمات الت  حتصل عل  املنح واملساعدات مطن قبطل احلكومطة تقطديم تقريطر م صطل للطدائرة حطول         6

 .كي ية تن يذ مشاريع املنظمات
 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى 

كةس لةطةَل دانيـةد   1كةس لةطةَلدايةد كَى لةطةَل دانية؟  61ئَيستا كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ 
 .كاك دانا فةرموو. كةرةمكةن 16بةزؤرينةا دةنط ثةسةند كرا بؤ ماددةا 

 

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 

 بةشى حةوتةم
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 وةشانةوة و تَيكةَل كردنِراطرتن و هةَل
 16ماددةا 

فةرمانطة بؤا هةية لَيثرسينةوة لةطةَل ِرَيكخراوةكاندا بكاتد ئةطةر سةرثَيايان لة حوكمةكانى ئةم ياساية 
 :كردد بةم جؤرة

ــ فةرمانطــة بـؤا هةيــة ِرَيكخــراوا سةرثَياـى كــارا حوكمــةكانى ئـةم ياســاية ئاطــادار بكاتـةوة بــؤ ادانــى      1
 .ِرؤذدا 16ة ماوةا سةرثَيايةكان ل

دا انةدان فةرمانطة بؤا هةيـة   1ـ لةحاَلةتَي  دا ِرَيكخراوةكة سةرثَيايةكانى لةماوةا ناوبراو لة بِرطةا 1
 .ِرؤذ ِرابطرَا 31كاروضااكى ِرَيكخراوةكة بؤ ماوةا 

 11ا لـةماوةا  لةبـةردةم دادطـاا كـاركَيِرا د   ( الطتظلم )ـ بِريارةكانى فةرمانطة بةر حوكمى سكاآل نووسينن 3
ِرؤذدا لـةِرؤذا وةرطرتنـى تانةكـةوة     1ِرؤذ لةِرؤذا ثَى ِراطةيانـدنى ِراطرتنةكـةوةد دةبـَى دادطـاش لـة مـاوةا       

 .بِريار لةبارةا سكااكة بدات
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رؤذان فةرموو. بة عةرةبيكةا كةرةمكةند د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى ث
 ال صل السابع

 التعليق واحلل والدمج
 :للدائرة ان تقوم مبسائلة املنظمات اذا قامت مبخال ة احكام هذا القانون كاالتي :16املادة 

 .يوم 16ط للدائرة تنبيه املنظمة املخال ة الحكام هذا القانون الزالة املخال ات خالل مدة 1
نشىة لدائرة ايقاف اعمال وأل 1ال ات خالل املدة املذكورة ف  ال قرة ط ف  حالة عدم قيام املنظمة بازالة املخ1
 .يوما 31لمنظمة ملدة ل

أيطام مطن تطاريخ التبلطغ بقطرار       11ط تكون قرارات الدائرة خاضعة للتظلم امام احملكمطة االداريطة خطالل مطدة     3
 .ايام من تاريخ استالمه الىعن 1االيقاف وعل  احملمكة البت ف  التظلم خالل 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو بةِرَي انةا كة دةيانةوَا موداخةلـة بكـةن؟ ئـةم ئةندامـة بةِرَي انـة دةيانـةوَا موداخةلـة بكـةند عمـادد          
 .طؤراند طةشة خاند شلَير خاند شظاند شوان كريمد بَيريظان خاند شةومن خاند تارا خاند كاك عماد فةرموو

 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .كى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ
للدائرة مع مراعات تتنص عليه القوانني االخطرى  )د ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية بَيت (لدائرة ان تقوم)دةَلَى 

:( اذا قامططت مبخال ططة احكططام هططذا القططانون وكططاالت  ( املنظمططة) بكرَيتــة( املنظمططات)نططا ...... ان تقططوم مبسططائلة
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يةكســةرد ( للــدائرة)كــاتد ضــونكة لةســةرةوة ئَيمــة طومتــان ثَيويســت نا(( للططدائرة)) 1ســةبارةت بــة بِرطــةا 
د يومطا  16خطالل مطدة   ( املخالفـات )نـةك  ( تنبيه املنظمة املخال ة الحكام هطذا القطانون الزالطة املخال طة    / يةكةم

خطالل املطدة املطذكورة فط      ( خمالفـات )نـةك  ( بازالة املخال ة)د ديسان (ف  حالة عدم قيام املنظمة) 1لةبِرطةا 
د (يومطا  31يتم ايقاف عمل واالنشىة املنظمة خالل او ملدة ( )دائرةلل)ثَيويست ناكات جارةكى تر  ،1ة ال قر

ايطام مطن    11تكون قرارات الدائرة خاضعة للتظلم امام احملكمطة االداريطة خطالل مطدة     ) 3سةبارةت بة بِرطةا 
د ثَيويست (ىعنلم من تاريخ استالمه لايا 1تاريخ التبليغ بقرار االيقاف وعل  احملكمة البت ف  التظلم خالل 

 .د سوثاس(من تاريخ استالمها)ناكات ئيستالمى تةعند 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك طؤران فةرموو

 :بةِرَي  طؤران ئازاد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دوور بكةوينـةوة و  ديارة ئَيمة لةداِرشتنى ئةو ياسـايةدا لـة سـ ادانى ِرَيكخراوةكـان بةِراسـتى دةبـَى كـةمَي         
حةزةر بني لةبةرئةوةا كارَي  نةكةين لةِرووا دانونيةوة موبةررَي  بدرَيتة دةست دةسـةآلتى جـَى بـةجَى    
كردند داخسنت و ئازادا ِرَيكخراوةكان كةم بَيتةوةد لةبةرئةوة ثَيشنيار دةكـةم لـة خـاَلى يةكـةم ئـةم مـاوةا       

مــةَلَي  ئي رائــات بــة هــؤا زؤرا ِرؤتــني لــة هــةرَيمى   ِرؤذد ضــونكة لةوانةيــة كؤ 31ِرؤذة بكرَيــت بــة  16
ِرؤذ بَيـت و ماوةكـةا زيـاد بكرَيـتد لـة       31ِرؤذ كةمةد لةبةرئةوة بؤ ابردنى سةرثَيايةكان  16كوردستان 

خاَلى دووةم كة ئةطةر سةرثَيايةكةا انةدا  فةورا ِرَيطة نةطريَيتة بةر بـؤ داخسـتنى ِرَيكخراوةكـةد بـةَلكو     
َيشنيارا ئةوة دةكةم كة بةرلةوة بة نووسراوَيكى فةرمى ِرَيكخراوةكة ئاطـادار بكرَيــتةوةو ئـةم    ثَيويستة و ث

ِرَيكخراوة فةرمية باَيتة ناو دؤسيةكة كة ئؤتؤماتيكيةن هةر ثرؤثؤزةَل و هـةر ثرؤذةيـةك و هـةر كـارَيكى     
ة كــار لــة شةخســيةا ئــةم ِرَيكخــراو كــة دةيكــات كاتَيــ  لةســةر سةرثَياــيةك بــة ِرةمســى ئاطــادار دةكرَيتــةو 

 .ِرَيكخراوة دةكات دواا ئةوة ئةوجا ثةنا بربدرَيت بؤ داخستنىد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .طةشة خان فةرموو
 :بةِرَي  طةشة دارا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هيلى خــؤا ِرؤذة كةمــة بــؤ ئــةوةا كــة ئيعــادةا تــةئ  16منــين هــاوِرام لةطــةَل كــاك طــؤران ســةبارةت بــةو  
ِرؤذ دةسـةثَيندرَيت بةسـةر    31بكاتةوةو ئةو سةرثَيايانة ابباتد هةروةها سـةبارةت بـة ئـةو سـ ايةا كـة      

ِرَيكخراوةكــةداد ثَيموايــة ئــةوة باشــرتة دواا جــَى بــةجَى كردنــىد بــؤ منوونــة ِرَيكخراوَيــ  هةيــة بةرنامــةا   
ِرؤذةدا دواا ئـةوةا   31رَيـت لـةو مـاوةا    نةهَيشتنى نةخوَينـدةوارا هةيـة ناكرَيـت ئـةو ثرؤسـةية ِرابطريد     

دةســت ثــَى بكاتــةوةد لةبةرئــةوة وا باشــرتة كــة ئــةو بةرنامةيــة لــةو حاَلةتانــة كــة دةســتى ثــَى كردبَيــت لــة   
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ِرؤذة بةسـةريدا بسـةثَيندرَيتد زؤر    31ناوةِراست دا بَيت و بةرنامةكةا تةواو جَى بةجَى بكاتد ئين ا ئـةو  
 .سوثاس

 :مانبةِرَي  سةرؤكى ثةرلة

 .شلَيرخان فةرموو
 
 

 

 :بةِرَي  شلَير حمى الدين صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

يـةعنى  :( للدائرة ان تقوم مبسائلة املنظمات اذا قامطت مبخال طة احكطام هطذا القطانون كطاالت       )لةماددةكة دةَلَى 
 وابة لةبِرطـةكان هـاتووةد   لَيـرة موسـائةلة شـتَيكى ئيسـت    ( للدائرة تنبيه املنظمة) بَيت: كاالت ) موسائةلةكة

يةكسةر عقوبةيةد يةعنى ئةو دةتوانَى بة بـَى موسائةلةشـة ئـةو عقوبانـةا بـداتَىد بؤيـة ئـةو موسـائةلةية         
للدائرة ان تقوم مبسطائلة املنظمطات اذا قامطت مبخال طة احكطام هطذا القطانون        )ثَيويستة ئةوةا بؤ زياد بكرَيتد 

وسائةلة كردن ئةو ئي رائاتانة وةرطرا تةنبيه و داخسنت و نازامن يةعنى ثاشى م (واختاذ االجراءات كاالتي
ئيقاف و ئةوانةد باشـرت وايـة ئـةوة بكرَيتـة ئي رائـات بةعـدة موسـائةلةد نـةك هـةر موسـائةلةكة بةشـَيوةا            
عقوبة بَيتد دةتوانى ئةطةر موسائةلةشى نةكات بةو شَيوةية عقوبةكانى بداتَى و ئيقافى بكا بؤ داخسـتنىد  

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شظان فةرموو

 :بةِرَي  شظان امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 خاضطعة للطتظلم  تكـون القـرارات اجلـائرة    )كة هاتووة  3من تَيبينةكى ياساييم هةية حةديقةتةن لة بِرطةا 
جيهةتــة دةراريــة  د تــةزةلوم لــة مةحكةمــةا ئيــدارا نيــةد تــةزةلوم لــة خــودا ئــةو   (امــام احملكــة ااداريــة 

ئـةوة هـةر تةحسـيَل حاسـَلةد بؤيـة مـن       ( من جهطة االدارة )ئيداريةكةيةد ئةطةر بنووسرَيت يان نةنووسرَيت 
زؤر زؤرد ئةوةية لة هةموو دانونَي  دا لة ( يوما 11خالل مدة )دةبينيم ئةوة نةشنووسرَيت زؤر تةبيعيةد 

تكطون قطرارات   )مـن بـةو شـَيوةية دامِرشـتووة كـة       ِرؤذد 16كـةمرت نيـةد ئـةوة بكرَيتـة      16حةدا ئـةدنا لـة   
يوم من تاريخ التبليغ لقرار االيقاف وقرار االدارة برفض التظلم قابل  16الدائرة خاضعة للتظلم خالل مدة 

د (يومطا مطن تطاريخ التبليطغ     16قابل للىعطن خطالل   ( ِرؤذ بَيت حةدا ئةدنا 16ِرؤذةش  1ئةو )للىعن خالل 
 .ا دةبينمد زؤر سوثاسئةوةا ديكة من بة زياد

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كاك شوان فةرموو

 :بةِرَي  شوان كريم

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةمـةوة هةيـة لـة دةدـة كورديةكـة كـة       ( 15)دسةكامن دوو بةشةد بةشَيكيان ثةيوةندا بة داِرشتنى مـاددةا  
دا جـارَيكى ديكـة    1د دواترين لة خاَلى (هةيةفةرمانطة بؤا )د لةسةرةتاا ماددةكة دةَلَى 16ئَيتسا بووةتة 

فةرمانطـة بـؤا   )دووبارة بؤتةوةد باشـرت وايـة مـادام لةسـةرةوة ئـةو دةدـة هةيـة        ( فةرمانطة بؤا هةية)ئةو 
ـ ِرَيكخراوا سةرثَياى كار حوكمةكانى 1ابربدَيتد هةر يةكسةر بةوةوة دةست ثَى بكاتد ( 1)ا خاَلى (هةية

ئةم ياساية ئاطادار بكاتـةوةد بـؤ ئـةوة وا جـوانرتة لـةِرووا زمانةوانيـةوةد بةشـى         سةرثَيايكارا حوكمةكانى
دووةمى دسةكامن ثةيوةندا بةوةوة هةية كة من ثشتطريا ِراو بؤضوونةكانى هاوكارم كاك طؤران دةكـةم بـة   

اوةكـة  ِرؤذ و لـة دووةمـين دا يةكسـةر ضـااكى ِرَيكخر    ( 31)ِرؤذةكةا يةكةم كةمـة بكرَيـت بـة    ( 16)فعلى 
بةِراستى ِرانةطريَاد عادةتةن لة هةموو شتَي  دا ئاطادار كردنةوة هةيةد دواا ئةو ئي رائاتـةا دواا ئاطـادار   
ــت بــة      ــتد ســَييةم ئين ــا ئي رائــاتى ِرأطرتنــى كــارا ِرَيكخراوةكــة بكرَي كردنــةوة خــاَلَيكى ديكــة زيــاد بكرَي

خاتوو شلَيرم كة دةَلَى ئـةوة لَيثرسـينةوة نيـةد     فةدةرةيةكى جياوازد ئةوة دوود سَييةم لةطةَل بؤضوونةكةا
ئةوة ئي رائاتةد موسائةلة و ئي رائـات دوو شـتى جيـاوازند هيـوادارم برادةرانـى دـانونى مواحـةزةا ئـةوة         

 .بكةن ئةطةر ِرةئيةكى موخالفيان هةية ثَيمان بَلَيند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيريظان خان فةرموو

 :َيريظان امساعيلبةِرَي  ب

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئاطادار بكرَيــتةوة لـة    16لة بةشى يةكةم نووسراوة ئةطةر ِرَيكخراو سةرثَياى ياساا كرد ( 16) لة ماددةا

ِرؤذ داخبرَيتد دوايين نووسراوة ئةو كةسانة  31د  1هى دووةم نووسراوة ئةطةر سةرثَياى كرد لة بِرطةا 
كاآل بنووسن لة دادطا ئةطةر هاتو حـةز دةكـةم ماددةيـةك زيـاد بكرَيـتد ضـونكة ئةطـةر        و ئةو ِرَيكخراوانة س

دادطا بِريار دةدات ئةوة شتَيكى ناياساسيى كردووة يان ياساييةد بؤية ثَيويستة بَلَى ئةطـةر هـاتو وا نـةبوو و    
دــةرةبووش بكرَيتــةوةد  ِرؤذ داواا ىَل بــووردنى ىَل بكرَيــت بــة نووســراو و(  31) ناياســايى بــوو ثَيــى داخــرا 

 .ِرؤذ داخراوة مةحكةمة بِريار دةدات ئةوة ناياسايية يان ياساييةد زؤر سوثاس(  31)ضونكة 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شةومن خان فةرموو

 :غريب بةِرَي  شةومن حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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ِرؤذةم ثَى كةمة  16د بَى طومان منين ئةو ِرؤذ دانراوة 16بة نيسةبةت بِرطةا يةكةمةوة لةم ماددةية كة 
ِرؤذد  31بؤ ئاطاداركردنةوةد دةنطم دةخةمة ثاَل دةنطى هاوِرَيكامن بؤ زياد كردنى ئةو بِرطةية و بكرَيت بـة  

بة نيسبةت بِرطةا دووةمـةوة كاتَيـ  كـة ِرَيكخراوَيـ  موخالةفةيـةك دةكـاتد ئـةو ِرَيكخـراوة موخالفةكـةا          
تــةوة لــة فةترةيــةكى زةمــةنى بــؤ ضــاككردنى موخالةفةكــةاد مــن ثــَيم باشــة ئــةو    كــردووة تةنبيــه دةكرَي

مانطد ضونكة هةندَا لـةو ِرَيكخراوانـةيان هةيـة ثرؤذةكـان لـة خ مـةتى        3مودةيةا كة دانراوة بكرَيت بة 
 3خةَل  داية و ثرؤذةكان دابيلى ئةوة نية كة بوةسـتَينرَيند لةبةرئـةوة ثـَيم باشـة ئـةو ماوةيـة بكـرَا بـة         

 .مانط و سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو

 :بةِرَي  تارا حتسني

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِراســتى بــوونى ئــةو ذمــارة كاتانــة كــة بــؤ ِرؤذ دانــراوةد تةنبيــه كــردن لةبةرئــةوةا هــةر لــةناو هــةرَيمى   
خـؤا لـةناو ِرَيكخـراوة هةسـنت بـؤ       كوردستانة و ئيمـانى بـة ددوكراسـيةت  و بـةو ئازادييـةا كـة هةيـةتى       

خ مةتكردند وادةكات ئةطةر تؤ ماوةا زياترا بدةيتَى لةو كاتة دا واب امن نة تةزةلومةكـة دروسـت دةبَيـت    
نة تةعن دروست دةبَيتد كاتَيكين وةردةطرَيت ئةطةر ئةو غةَلةتى كردووةد ئةومونةزةمةية لـة شـتَي  زؤر   

د كاتَيكى زؤرا ثَى دةضَيت هةتا دةائيل دةبَيـت كـة ئـةوة زوَلمـى ىَل     جار لة مةحكمةش دائةنرَين لة ئيقافن
ــا بــة   ــتد ئاي ــةر دةبَي ــى ب ــراوةود دواي ــدا   ( 16)ك ــةوة تةئي ــةخَيرد لةبةرئ ــت؟ ن ــةك دةتوانرَي ِرؤذ موخالةفةي

ِرؤذة زيـــاتر كـــاتى بـــدرَيتَى بـــؤ ئـــةوةا  (  16) هاوكارةكـــامن دةكـــةم كـــة هـــةمان دســـةيان كـــردووةد ئـــةو 
خؤا دابندرَيتد يةعنى ثَيى ثَيدا داطرَيت و ب انَى كـة ئـةوة موخالةفةيـةد ثـَين ئـةوةا كـة       موخالةفةكةا 

دةتعى شت بَلَيني كة داخستنى مونةزةمةد واب امن ئةوانـة كـةم ِروو دةداتد ئةطـةر بَيتـو كاتةكـةا بـؤ زيـاد        
رة لة هةرَيمين دا ئـةوة  بة هةَلة ثَيى داخرا وةكو ئةو دانونةا كة لَي رابَيتد عةفوو كردنين ئةطةر هاتوك

 .بووة كة دةرةبوو بكرَيـتةوة بةو ماوةيةا كة داخراوة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا هاوبةشد كاك دانا فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ة و ضاكمان كردووة دواتر كة هةندَا تَيبينى هةبوود تَيبينية زمانةوانيةكان ئةوانة هةندَيكيامنان وةرطرتوو
سياغةكة دةخوَينينةوة بؤتانى دةخوَينينةوةد سةبارةت بةوةا كة هةسـت دةكـةم تـَى نةطةيشـتنَي  هـةبوو      
سةبارةت بةوةا كة ئةو فةرمانطة لةتواناا دا نية ِرَيكخراو داخباتد وةكو لة ماددةكـةش بـة ئاشـكرا هـاتووة     

ئاطـادار كردنةوةيـةد تـةنيا    / و جـؤر لَيثرسـينةوةا هةيـة يـةكَيكيان    لةو سَى ماددةيةد فةرمانطة بـا بَلـَيني دو  
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ئةطــةر / ئاطــادار كردنةوةيــة ئةطــةر سةرثَياــيةك هــةبوو و ِرَيكخــراو سةرثَياــى هــةبوود لــة دؤنــاغى دووةم 
سةرثَيايةكةا خؤا ِراست نةكردةوةد ِرَيكخراوةكة ئةوة لة تواناا فةرمانطة داية ضااكيةكانى ِرَيكخراوةكـة  

طرَيتد يةعنى لة تواناا فةرمانطة دانية ِرَيكخراوَي  داخباتد بةَلكو ئـةوة لـة توانـاا دادطـا دايـةد ئـةوين       ِراب
 .دواتر لة بِرطة وماددةكانى دوايى كة دَيت ِروونكراوةتةوة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان فةرموو.د
 
 
 

 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .انبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةم

ِرؤذة ئَيمـة ثَيويسـتة ثةلـة    (  16)ِرؤذة كة مودةكـة كةمـة و زيـاد بكرَيـتد بـةِرَي ان ئـةو        16سةبارةت بةو 
بكةين لة ضاككردنةوةو نةهَيشتنى ئةو سةرثَيايةا كـة هةيـةد نـةك داوا بكـةين مودةكـة زيـاد بكرَيـت بـة         

ةسـةرا  بكـاتد دواتـر ئـةو مودةيـة      زووترين كات هةوَل بدةين ِرَيكخراوةكة هةر سةرثَيايةكى كـردووة ضار 
لةبةروارا ئاطادار كردنةوةية ولة بةروارا تةنبيه كردنةكةيةد ئةطـةر سةرثَياـيةكةا ئـةو ِرَيكخـراوة دواا     

ِرؤذةكة حساب دةكرَيتد ثَيويست ناكـات ئـةو ماوةيـة    ( 16)مانطَي  ئاطادار كراوة لة دواا ئةو مانطة ئةوجا 
جناوة بؤ ئةوةا دةرفةتَي  بَيت لةبةردةم ِرَيكخراوةكـة هـةر سةرثَياـيةكى    زياد بكرَيت واب امن ماوةيةكة طو

دانـا ِروونـى كـردةوة كـة ضـةند      .كردبَيت و ئةو موسائةلةيةش ئـةوةا كـة باسـى موسـائةلةو جـوابى كـردد د      
ِرَيطايةك كة باس لة هةَلوةشاندنةوة ناكات لةو ماددةيـةو مـاددةا دواتـر بـاس لـة هةَلوةشـاندنةوة دةكـات و        

ةمانى ِرَيكخراوةكة ئةوة تةنها دؤناغةكانة ت دةكرَيت ئةطـةر ِرَيكخراوَيـ  سةرثَياـى كـردد سـةرةتا ئاطـادار       ن
و ضارةسةرا نـةكردد   دةكرَيتةوةد دواتر ئةطةر ئاطادار كردنةوةكة سوودا نةبوود سةرثَيايةكةا هةَلنةطرت

دؤناغةية و بؤشى هةية تانـة لـة بِريارةكـة     ئةوجا بِريارا ئةوة دةدرَيت  كة كارةكانى ِرابطريدرَيتد ئةو دوو
 .بدات لةبةردةم دادطاا كارطَيِراد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :علي بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دوايـى لـة    د لـة (للـدائرة ان تقـوم مبسـائلة   )ضةند برادةرَي  باسـيان لـةوة كـرد بؤضـى موسـائةلة هـاتووة لـة        
فةدةرةكانى تر باس لة تةنبيه و ئيقاف و دوايى بؤ خوارترا ماددةكانى تر باسـى حـةل دةكـاتد موسـائةلة     
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لَيثرسينةوةية بة تةئكيـدد تةنبيـه و ئيقـاف و حـةىل ئي بـارين ئي رائـاتى ياسـايية بةرامبـةرا دةكرَيـتد          
 .فةردةكة لةوةدايةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .اخر سياغةتان بة كوردا و ثاشان بة عةرةبى بؤ ئةوةا بيخوَيننةوةد فةرمووكاك دانا ئ

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 بةشى حةوتةم

 ِراطرتن و هةَلوةشاندنةوة و تَيكةَل كردن
 16ماددةا 

كمـةكانى ئـةم ياسـاية كـردد     فةرمانطة بؤا هةية لَيثريسنةوة لةطةَل ِرَيكخراو بكاتد ئةطةر سةرثَياى لـة حو 
 :بةم جؤرة

ــ فةرمانطــة بـؤا هةيــة ِرَيكخــراوا سةرثَياـى كــارا حوكمــةكانى ئـةم ياســاية ئاطــادار بكاتـةوة بــؤ ادانــى      1
 .ِرؤذدا 16سةرثَياي لة ماوةا 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .دوو ثَيشنيار هةبوو كة ماوةكة زياد بكرَيتد وةرتان نةطرت؟
 :د صؤفىدانا سعي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دا انةدان فةرمانطـة بـؤا    1ـ لةحاَلةتَي  دا ِرَيكخراوةكة سةرثَيايةكانى لةماوةا  ديارا كراو  لة بِرطةا 1

 .ِرؤذ ِرابطرَا 31هةية كاروضااكى ِرَيكخراوةكة بؤ ماوةا 
 11دادطـاا كـاركَيِرا دا لـةماوةا     لةبـةردةم ( الطتظلم )ـ بِريارةكانى فةرمانطة بةر حوكمى سكاآل نووسينن 3

ِرؤذدا لـةِرؤذا وةرطرتنـى تانةكـةوة     1ِرؤذ لةِرؤذا ثَى ِراطةيانـدنى ِراطرتنةكـةوةد دةبـَى دادطـاش لـة مـاوةا       
 .بِريار لةبارةا سكااكة بدات

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر ني اميت هةبوو؟ فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى ث

 .ِرؤذ 31ِرؤذةوة بؤ  16بة نيسبةت مودةكة ثَيمواية سَى برادةر داوايان كرد كة مودةكة زياد بكرَيت لة 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةوة ئاطامان لَييةد بةس لة ئَيوةمان داوا كرد ئةطةر وةرا ناطرن دةنةينة دةنطداند كةرةمكة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن
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 .ى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

ئَيمة وةرمان نةطرتد لةبةرئةوة مودةكة زؤر كافيـة و ثَيويستيشـمان بةوةيـة كـة ِرَيكخراوةكـان بـةزووترين       
 .َى ئين و كارةكانيان دوا بكةوَيتضكات كارا خؤيان جَى بةجَى بكةند ئةطةر مودةكان زؤر بَى ثَى ئة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :ورامىبةِرَي  عمر هة

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بؤ ِروونكردنةوةا زياتر سةبارةت بةو بابةتةد ئَيمة وتوومانـة ئةطـةر ِرَيكخراوَيـ  سةرثَياـى ئـةو ياسـايةا       
كــردد واتــة دذ بــة مةباديئــة ئةساســةكانةوةية ئةوانــةا كــةوا لــةو ياســاية هــاتوون مــةباديئى ئينســانني و     

نى ئــةو دةوانيانــةا كـة لــةناو هــةرَيمى كوردســتاندا جــَى بــةجَى  ددـوكراتني ومــةدةننيد موخالةفــة نــةكرد 
دةكرَيتد ئايا دةكرَيت ئَيمة ِرَا بدةين بة كةسَي  كة ب انني سور سةرثَياى كارةد ِرَيى ثَى بدةين مودةتَيكى 
زياتر سةرثَياى ياسايي بكـات؟ نـةخَير بـؤ خؤشـيان ِرَيكخراوةكـان ثـاش ئـةوةا ِراوَيـذمان لةطـةَل كـردووند           

ِرؤذ زؤر كافيـة بـؤ ئـةوةا ِرَيكخراوَيـ  ئةطـةر ضـااكيةكةا        16ؤرينـةيان لةطـةَل ئـةوة بـوون كـة مـودةا       ز
سةرثَياى ياسايى تَيدا بوو بؤ ئةوةا ِراستى بكاتةوةد ئةمة خاَلَيكياند خـاَلى دووةميـان ئـةوةي تايبـةت بـوو      

انطـةكاند ئـةو مودةتـةا كـة     بة كاك شظان امحد باسـى كـرد تايبـةت بـوو بـة تـةعن كـردن لـة دـةرارا فةرم         
داندراوة زؤر كةمة بؤ ئةوةا بِرواتة بةردةم دادطاا ئيدارا تا بةزووترين كات بطاتة ئـةوَا و بـة زووتـرين    
كاتين وةآلم بداتةوةد ئةمة لة مةسَلةحةتى كارا ِرَيكخراوةيية تا ب انني ئةو فةرمانـةا يـان ئـةو بِريـارةا     

دةيدات لة داهاتوو دا تايبةت بة كاروبارا ِرَيكخراوَيكى ديـارا كـراو    كة فةرمانطةا ِرَيكخراوة ناحكوميةكان
 .زوو يةكالبكرَيتةوة بة ئةرَينى يان بة نةرَينىد زؤر سوثاس

 :عبدالقادر بةِرَي  شظان امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ارا نيـةد ئةمـة   من ديسان تيكرارا دةكةمةوة تةزةَلوم لة جيهةا ئيدارا دا لة بةرامبةرا مةحكةمةا ئيـد 
غةَلةتَيكى دانونية با بةسةر ئَيمةدا تَيثةِر نةبَيتد رةف ا تةزةَلوم ئـةو وةختـة مةحكةمـة بـةت دةكـات لـة       

لـة جيهـةتى ئيـدارا ِرةفـ ا كـرد  تـةزةَلومى ئـةوةا كـة         ( بطرفض الطتظلم  )تةعنةكةد نةك لة تةزةَلومةكـةد  
 .ثَيشكةش كرابوو ئةوجا مةحكةمة باس لة تةعنةكة دةكات

 :ِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .كاك طؤران فةرموو

 :بةِرَي  طؤران ئازاد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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وةَلآلهى من طلةييةكةم و تَي بينيةكـةم لةسـةر برادةرانـى ئيـدارةدانى كؤبوونةوةكةيـةد ئَيمـة ئـةوة ضـةند         
ا نـا رةفـ  دةكرَيتـةوةد    مودتةرةح بكةين لة ماددةكانى تريشةوة ئةطـةر بَلـَيم ئـةوةا دةيانـةوَا باشـة ئـةوة      

 .... .لةِرووا ثرؤتؤكؤَليةوة و لةِرووا دانونيةوة خبرَيتة دةنطدان با دةنط نةهَينَىد ئةوة يةكد 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وتومانة دةنةنة دةنطدانةوة كاك طؤراند ئَيمة لَيرة دةنةينة دةنطدانةوةد بةس ِروون كردنةوةتان دةدينـَى  
بؤية داوامان لَيى كرد سياغةكة خبوَينَيتةوة ب انني وةريان طرتووة يان وةريان نةطرتووةد سياغةكةيان كردد 

كة وةريان نـةطرتووة ثَيشـنيارةكةا جـةنابت ثَيتـامن وت بـة نووسـني بينَيـرن ئةنةينـة دةنطدانـةوةد كـاك           
 .طؤران فةرموو

 
 

 

 :بةِرَي  طؤران ئازاد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مان نارد نةخوَيندراوةد وةحلاسـَلد دوايـى ِروونكردنـةوةكان كـة دةدرَيـت بةِراسـتى لةايـةن        ضةندين ثَيشنيار
برادةرانةوة لةسةريانة ِروونكردنةوةيةكى دانونى و مةنتيقيمان ثَى بدةند دةناعةمتان ثَيى هات دةنطـى بـؤ   

ةر ضـااكيةكةا موخالةفـة   نادةيند ئةطةر نا دةنطى بؤ دةدةيند ئَيستا كاك عمر ِروونى كـردةوة و دةَلـَى ئةطـ   
بوود باسـى ضـااكيةكةا دةكـات لـةو ماددةيـةد دةكرَيـت تـؤ يـةك سـ لت نـةدس بَيـت ِرَيكخراوةكـة مانطَيـ               

 .داخةاد كةا باسى ضااكى دةكات؟
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

امة بةِرَي ةا ئةند 3كاك عمر ثَيشنيارةكةيان خبوَيننةوة بؤ ئةوةا بيخةينة دةنطدانةوةد ثَيشنيارةكةا ئةو 
 .ثةرلةماند فةرموو

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

فةرمانطـة بـؤا هةيـة ِرَيكخـراوا سةرثَياـى كـارا حوكمـةكانى ئـةم         )ئةو ثَيشنيارةا كة هاتووة ئةوةية كة 
 (.ِرؤذدا 31ياساية ئاطادار بكاتةوة بؤ ادانى سةرثَياى لةماوةا 

 :لةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةر

د كـاك دانـا جـارَيكى تـر     .....ِرؤذد بـةِرَي ان كـَى لةطـةَل ئةوةيـة     31داويـان كـردووة ماوةكـة زيـاد بكرَيـت بـؤ       
 .بيخوَينةوة بؤيان

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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ــاية ئاطــادار بكاتــةوة     ) ــى كــارا حوكمــةكانى ئــةم ياس ــراوا سةرثَيا ــؤا هةيــة ِرَيكخ ــى فةرمانطــة ب ــؤ ادان ب
 (.ِرؤذدا 31سةرثَياى لةماوةا 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ِرؤذد كَى لةطةَل دانيـة؟   31ئةندامى ثةرلةمان لةطةَلة كة بكرَيتة  1كَى لةطةَلة دةست بةرز بكاتةوة تكاية؟ 
 .بة زؤرينةا دةنط وةكو خؤا مايةوةد ئَيستا كةرةمكةن

 :دانا سعيد صؤفى.بةِرَي  د

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكى

 بةشى حةوتةم

 ِراطرتن و هةَلوةشانةوة و تَيكةَل كردن
 16ماددةا 

فةرمانطة بؤا هةية لَيثرسينةوة لةطةَل ِرَيكخراو بكاتد ئةطةر سةرثَياى لة حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية كـردد     
 :بةم جؤرة

تـةوة بــؤ ادانــى  ــ فةرمانطــة بـؤا هةيــة ِرَيكخــراوا سةرثَياـى كــارا حوكمــةكانى ئـةم ياســاية ئاطــادار بكا    1
 .ِرؤذدا 16سةرثَياي لة ماوةا 

دا انـةدان فةرمانطـة بـؤا     1ـ لةحاَلةتَي  دا ِرَيكخراوةكة سةرثَيايةكانى لةماوةا ديارا كراو لـة بِرطـةا   1
 .ِرؤذ ِرابطرَا 31هةية كاروضااكى ِرَيكخراوةكة بؤ ماوةا 

ِرؤذ  11ردةم دادطـاا كـارطَيِرا دا لـةماوةا    لةبـة ( الطتظلم )ـ بِريارةكانى فةرمانطة بةر حـوكمى تانـةطرتن   3
ِرؤذدا لـةِرؤذا وةرطرتنـى    1لةِرؤذا ثَى ِراطةياندنى بِريارا ِراطرتنةكةوة دةكةوَاد دةبَى دادطاش لـة مـاوةا   

 .تانةكةوة بِريار لةبارةا سكاَلاكة بدات
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رؤذان فةرموو. بة عةرةبيكةا كةرةمكةند د

 :رؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 ال صل السابع
 التعليق واحلل والدمج

 16املادة 
 :للدائرة ان تقوم مبسائلة املنظمة اذا قامت مبخال ة احكام هذا القانون كاالت 

 .يوم 16ط تنبيه املنظمة املخال ة الحكام هذا القانون بازالة املخال ة خالل مدة 1
نشطىة  يطتم ايقطاف اعمطال وا    1فط  ال قطرة   عدم قيام املنظمة بازالة املخال ة خالل املدة املطذكورة   ط ف  حالة1

 .يوما 31املنظمة ملدة 
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أيطام مطن تطاريخ التبلطغ بقطرار       11ط تكون قرارات الدائرة خاضعة للىعن امطام احملكمطة االداريطة خطالل مطدة      3
 .ن تاريخ استالمهايام م 1قاف وعل  احملكمة البت ف  التظلم خالل ياال
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان 
ئةنـدامى   6ئةندامى ثةرلةمان لةطةَل دايـةد كـَى لةطـةَل دانيـة؟      63كَى لةطةَلة دةست بةرز بكاتةوة تكاية؟ 

 .كةرةمكةن 15ثةرلةمان لةطةَل دانية بة زؤرينةا دةنط ثةسةند كراد بؤ ماددةا 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شؤرش فةرموو
 
 

 

 :بةِرَي  شؤرش سيد جميد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 15ماددةا 
 :دةكرَا ِرَيكخراو يان تؤِرا ناحكومى بة خوايشت يان بة زؤر هةَلبوةشَيندرَيتةوة

ـ لة حاَلةتى بةخوايشت هةَلوةشاندنةوة دا هةَلوةشاندنةوةا ِرَيكخراو بة طوَيرةا ثةيِرةوا ناوخؤ دةبَيتد 1
ِرؤذ لة ثيادةكردنى بِريارا هةَلوةشـاندنةوةكة بـة فةرمانطـة     31ريةتى بةاا كةمةوة لة ِرَيكخراوين لةسة

 .ِرابطةيةنَيت
ـــ لــة حاَلــةتى بــة زؤر هةَلوةشــاندنةوة دا هةَلوةشــاندنةوةا ِرَيكخراوةكــة بــة بِريارَيــ  لــة دادطــاا بــةرايى  1

 :َيتشوَينى ِرَيكخراوةكةوة دةبَيت و تةنيا لةم حاَلةتانةا دا دَيت دةب
 .أـ  دةستوور يان ياساكانى ثةيِرةو كراو لة هةرَيم دا ثَيشَيل بكات

ب ـ لةسةر بنةماا سكاآليةكى دادوةرا كة لةايةن فةرمانطةوة ثَيشكةش كرابَيتد ئةطةر ِرَيكخراو يان تؤرا  
 .طرتا ئةم ياسايةدا هاتووة انةدا و هةَلى نة 16ناحكومى سةرثَيايةكةا بة طوَيرةا كة لة ماددةا 

ِرؤذداد لـةِرؤذا ثـَى ِراطةيانـدنى بِريارةكـةوة      31ـ ِرَيكخراو مافى تانةدانى لة بِريارا دادطا هةية لـةماوةا  3
 .لةبةردةمى دادطاا تةمي دا

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان فةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :املنظمة او الشبكات غري احلكومية اختياريا او اجبارياميكن حل /  15املادة 
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ل  املنظمة تبليغ الطدائرة بقطرار   ط ف  حالة احلل االختيارى يكون حل املنظمة وفق نظامها الداخل  وجيب ع1
 .يوما من ن اذه 31حلل عل  االقل قبل ا

نظمة ويكون حصرا ف  احلاالت ط ف  حالة احلل االجبارى يكون حل املنظمة بقرار من حمكمة بداءة حمل امل1
 :التالية

 .أط انتهاك املنظمة للدستور او القوانني النافذة ف  االقليم
نظمة أو الشبكة بازالة ورفع املخال ة وفق املم مقدمة من قبل الدائرة اذا مل تق ب ط عل  اساس شكوى قضائية

 .من هذا القانون 15ماورد ف  املادة 
 .يوما من تاريخ تبليغها بالقرار امام حمكمة التميز 31ر احملكمة خالل مدة ط للمنظمة حق الىعن ف  قرا3

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

كَى دةيةوَا موداخةلة بكات؟ ئةم بةِرَي انة دةيانةوَا موداخةلة بكةند سؤزان شهابد ئـةظني عمـرد بَيريظـان    
 .ان فةرمووسةرهةنطد تارا ئةسعةداد حممد شارةزووراد صباح بيت اهد سؤزان خ

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ا ئةمانة حاَلةتَيكى عقوبنيد عقوبةا ئـةو ِرَيكخـراوة يـاخود حـةل     ( أ و ب( )ثانيا)لةم ماددةيةدا لة بةشى 
ئةمـة مافـةد مـافى    ( ثالثطا )كردنةكةا لةِرَيطةا مةحكةمةوةية ياخود لةسةر ئةساسى ئينتهاكى دةسـتووراد  

ة (ثالثطا )ِرَيكخراوةية كة باـَيت لةبـةردةم مـةحاكم دا تـةعنى ىَل بـدا و لةبةرئـةوة مـن ثـَيم باشـة ئـةو           ئةو 
( أ و ب)بكرَيتة ماددةيةكى جياوازد ضونكة ئةوة مافة تَيكةَل نةكرَيت لةطةَل ئةو عقوباتانةا كـة هةيـة لـة    

لـة حاَلـةتَي  كـة بةِراسـتى زؤر باسـى       َيكى بـؤ ئي افـة بكرَيـت   (ج)دا ( أ و ب)داد ِرةئى منين واية ئةطةر لة 
عند ثبوت تقديم وصوالت كاذبة أو مشاريع ( ئةمةشى باَيتة سةر) ف  حالة احلل االجبارىلَيوة دةكرَاد ج ـ 

د زؤر بـاس لـةوة دةكرَيـت كـة ثـارة ومةشـاريعى وةهمـى هةيـةو وصـواتى          (وهمية واثبت عليها عدم النزاهة
نــةوَا ِرَيطــة بطــرين لــة طةنــدةَلىد طةنــدةَلى لةهــةر كوَييــةك بَيــت هــةر تـةواو نيــة وئــةم شــتانةد ئَيمــة دةما 

طةندةَليةد خؤ دةشكرَا ئةمة يةكَي  بَيت لةو حاَلةتانةا كـة تـؤ ئـةو مونةزةمةيـة كـارَيكى واا كـرد حـةل        
 .بكرَيتد ئاساييةد بؤية بكرَيتة يةكَي  لةو خاآلنةا كة عقوبةا ثَى بدرَا و زؤر سوثاس

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى 

 .ئةظني خان فةرموو

 :بةِرَي  ئةظني عمر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هةَلبةتة دةداو دةق من ثشتطريا سؤزان خان دةكةم بؤ ئةوةا ئَيمة كة كاتَى هاتني حةلَيكى ئي باردان بـؤ  
دـع دا هةيـةد   ِرَيكخراوَي  دانا دةبَى ئةو حاَلةتةش ديارا بكةين كة كاتَي  هـاتد ضـونكة ئـةوة لـة ئـةرزا وا     

ئةطةر هاتو لةسةرا ئيسثات بوو كةوا ئـةو وصـواتانةا ثَيشـكةش كـردووة تـةواو نـني يـاخود ئسـوَلى نـني          
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ياخود شكى لةسةرة ياخود ئـةو ثرؤذانـةا كـة ثَيشكةشـى كـردووة هةنـدَيكيان وةهمـنيد بؤيـة ئةطـةر بَيتـو           
ةدةا كـةوا حـةىل ئي بـارا بكرَيـتد     حاَلةتى نةزاهة لةسةر هةر ضى ِرَيكخراوَا ئيسـثات بـوو بطاتـة ئـةو حـ     

يند منين لةطةَل هةرهةمان ِرئيةم كة ئةم خاَلة جيابكرَيتةوة و بكرَيت بة ماددةيةكى (ثالثا)سةبارةت بة 
تايبةتىد لةبةرئةوةا ئةمة هةرضةندة عقوبة دراوند ئةطـةر هـاتو موخالـةفاتيان هـةبَىد بؤيـة ئةمـة وةكـو        

وانةا كـة ئةطـةر هـاتو شـكيان هـةبوو يـاخود بـةو دـةرارةا مةحكةمـة          زةمانةيةكى ياسايية بؤ ئةو ِرَيكخرا
ــافى        ــتنى م ــؤ ثاراس ــةتى ب ــةكى تايب ــةتى و ماددةي ــاَلَيكى تايب ــة خ ــةر بكرَيت ــة ئةط ــة ئةم ــةبووند بؤي ِرازا ن

ا مةحكةمة هـةَلبطريدرَيت  (ال( )احملكمة التمييز)دةَلَى ئةمة  3ِرَيكخراوةكاند هةروةها بؤ سياغةش كؤتايى 
 .د زؤر سوثاس(حمكمة التمييز)تة و بكرَي

 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيريظان خان فةرموو

 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

منين ثشطريا هةردوو هاوِرَيم ئةظني خـان و سـؤزان خـان دةكـةم لةسـةر ئـةوةا كـة خاَلَيـ  زيـاد بكرَيـت           
ة ئيسثات بوو ِرَيكخراوَيكى وةهمية يـان تـةزويرة و طةنـدةَلى لةسـةر     لةبةشى دووةم ئةطةر هاتو ِرَيكخراوةك

 .ئيسثات بوو هةَلوةشَيتةوةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو

 :بةِرَي  تارا حتسني

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ديومــة لــة هــةموو   بةِراســتى ئــةو مةشــروعة كــة هةمانــة و لةبةردةســتمانة لةهــةموو ئةوانــةا زيــاتر         
كؤبوونةوةكان كردوويانة زؤر كؤمةَلطاا مةدةنى لةطةَل زؤرا مونةزةماتةكانين ِرةئيةكى زؤر وةرطـرياوة و  
ماندوو بوونَيكى زؤرا ثَيوة ديارةد ئةمة تةنها بةس دانونَي  نيـة تةدـديم كرابـَىد بـةَلكو بـةِراا خةَلكـةوة       

اهَيدا ئـةوة دةدةم و ضـةند جـار لةطةَليانـدا بـووم هـةتا       هاتووة بةِراا منةزةمةكان خؤيةوة هاتووةد مـن شـ  
لةطةَل مونةزةماتى ئةجنةبين كة هاتووةتة ناو ئةو ثةرلةمانةوة تاوتوَا كـراوة و زؤر لةسـةر ئـةم دانونـة     
بة هيوام نيهايةتى خؤثيشاندان نـةبَيت وةكـو دانونةكـةا خؤثيشـانداند ئـةجمارة حـةززي زيـاتر بَيـت ئـةم          

فط  حالطة احلططل   )شـتى باشـى تيـا كـراوةد تَيبينيــةكامن تـةنها زمانةوانيـةد دةَلـَى يةكـةم          دانونـةد ضـونكة زؤر  
هـةر لـةِرووا   ( ثانيطا )د (وعليهـا )بكرَيتة ( و واجب عل  املنظمات)نووسراوة ( االختياري وفق نظامها الداخل 

نوسـراوة  ( ملنظمطة ف  حالة احلل االجبارى يكون حل املنظمة بقطرار مطن حمكمطة بطداءة حمطل ا     )زمانةوانيةوة 
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بةو نةوعى ضاك بكرَيتةوة باشرتةد ئةوةندةا مواحةزة بكةم كـة ايـةنى   ( املنىقة الت  تعمل فيها املنظمة)
 .زمانةوانيةكة بوود سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حممد فةرموو

 :بةِرَي  حممد شارةزورا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

كةليمةيـةكى فارسـية و بكرَيـت    ( خوايشت)وانى دةست ثَى دةكةم بةِراستى من سةرةتا بة يةك وشةا زمانة
دا باسـى هةَلوةشـانةوة    1بَيتد ويست و ئارةزومةندانـة بَيـتد لةبِرطـةا    ( بةويست)يان ( ئارةزومةندانة)بة 

مـة  دةكرَيت ئةطةر ئارةزومةندانة بَيتد من لةبةردوو هؤ دةمةوَيت كة لة جةريـدةش دا بـآلو بكرَيتـةوةد ئيَ   
ــى           ــدةا ِرةمس ــة جةري ــدا ل ــَين دامةزراندن ــةتى ث ــرد لةحاَل ــةوةمان ك ــى ئ ــة باس ــَين ئةم ــةكى ث ــة ماددةي ل
بآلودةكرَيتةوةد لة حاَلةتى ئَيسـتةش كـة هةَلدةوةشـَيتةوة ئارةزمةندانـةش بَيـت لةجةريـدة بآلوبكرَيتـةوةد        

تر تةعنى ىَل بطرَا بؤ ئةوةا كةسة دوو كةسيان هةَلى بوةشَيننةوةد بةآلم يةكَيكى  3ضونكة بؤا هةية ئةو 
لـةم ماددةيـة بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةمان ئَيمـة حـةق         3كة هةَلبوةشَيتةوة ئةمة حاَلـةتى يةكـةمد لةبِرطـةا    

نادةين بةو ِرَيكخراوة ئةطةر لة كاتى بردنةوةا تةعنةكة لةدادطا دةبَى دـةرةبووا مـاددا و مةعنـةوا ئـةو     
اددا و مةعنةوا ئةو ِرَيكخراوة دةكاتةوة لـة حاَلـةتَي  دا كـة ئةطـةر     ِرَيكخراوة بكرَيتةوةد كَى دةرةبووا  م

 .دةعواكةا بردةوة؟د سوثاستان دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك صباح فةرموو

 :بةِرَي  صباح بيت اه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

اذا عجز )بَيتة ئي افة كرن بة ( ج) هاتووةد ئةز ثَيشنيار دكةم كو فةدةرة( أ و ب( )ثانيا)لة  15لة ماددةا  
 (.منظمة عن حتقيق اهدافها الواردة ف  هذا القانون

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا هاوبةش كةرةمكةند كاك عمر فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةنـدامى بـةِرَي  باسـيان لـةوة كـرد كـة        3دواا ئةو مواحةزاتانةا كة بةِرَي ان ثَيكةشيان كرد بة نيسبةت 
ئينتهاكى دانون ثَيويستة تةوزيح بكرَيت لَيرةد بةآلم فةدةرةا خؤا بة نةسَيكى سةريح هَيناويةتى و دةَلـَى  

يــةعنى ئــيرت ئــةوة هــةموو ئــةو ئيشــة موخالفــة ياســاييانة   (انتهططاك املنظمططة للدسططتور أو القططوانني النافططذة)
يــة بيكــاتد بــة نيســبةت ئــةوةا بؤضــى باســى ئــةوة كــرا كــة دــةرارا حــةل    دةطرَيتــةوة كــة ئــةو مونةزةمة



 111 

كردنةكةا ئيعالن ناكرَا و وةكو ئةوةا كةوا دةرارا تةئسيسةكةي ئيعالن دةكرَيـت؟ لَيـرة حةلةكـةمان بـة     
ــة ئارةزوومةندانــةا      ــة ئيختياريةكــة ب ــاراد حةل ــةلَيكى ئيختي ــارا و ح ــةلَيكى ئي ب ــةت هَينــاوة ح دوو حاَل

رَينــةرا مونةزةمةكــة خؤيــانن بِريــار دةدةن بــة طــوَيرةا ني امةكــةا خؤيــان حــةىل خؤيــان  دةســتةا دامةز
ئةكـةند بــةآلم لَيــرة ثَيويسـتى بــة ئــيعالن و جةريــدة ناكـاتد لةحاَلــةتى دووةميــان كـة حــةل ئي بــارا بــوو     

كـة   دسـةا لةسـةر كـراد    16بةدةرارَيكى مةحكةمة بة نةتي ةا ئةو موخالفانةا كة لة ماددةكانى سةرةوة 
خؤا ضاك نةكرد موخالةفةكانى ئي الـة نـةكرد بِريـار ئـةدا مةحكةمـة حـةىل ئـةو ِرَيكخـراوة بكرَيـتد ئـةو           
حةلــةش مةحكةمــةا بةدائــةمان بؤيــة تةخســيس كــردووةد مةحكةمــةا بةدائــة موختةســة  بــة تةســفيةو  

افةعاتى مةدةنى ئمورا تةسفيةد وة دةبَى مةحكةمةا بدائةا مةحةىل ئةو شوَينة بَيتد ضونكة دانونى مور
لة سةآلحياتى مةكانى تةحديدا مةحكةمةا بيدائةا مةحةىل منةزةمةكةا كردووة بؤ ئي رائاتى تةسفية 
و دانانى موسةفىد وة لةم حاَلةتةياندا ئيعالنى دةرارا موسةفيةكة دةكرَيت بة جةريدة ئةوين بـؤ ئـةوةا   

كة هةية موراجةعةا موسةفيةكة بكـةن بـؤ   خةَل  ب انَى ئةطةر ئيلت امات و ديونى لةسةر شانى مونةزةمة
احملكمططة )وةرطرتنــةوةا حةدــةكانياند تــةنيا مواحةزةيــةكمان وةرطــرت ئــةوين زمانةوانيــة كــة لةبــةردةم  

كمطا  )ةكة لةبةرئةوةا خؤمان ماددةيـةكمان ئيلغـا كـردووة     15د ماددةا (حمكمة التمييز)دةكرَيتة ( التمييز
 .سوثاس د زؤر16دةبَيـتة ( 15ذكر ف  املادة 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دانا فةرموو

 :بةِرَي  دانا سعيد صؤفى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هيض اردـان  ( ئارةزومةندانة)بكرَيتة ( خوايشت)سةبارةت بةو ثَيشنيارة زمانةوانيةا لة دةدة كورديةكةا 
 .نية و دةتوانني بيطؤِرين

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .امى هةية كةرةمكة كاك حممد فةرموونودتةا ني 

 :بةِرَي  حممد شارةزوورا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَينشيارا ئةوةم كرد كة كاك عمر ليذنةا ياسايى بةِراسـتى ئةوانـة مـن باسـى ئـةوةم كـرد ئةطـةر ئـةم         
اى نـةكردووة  مونةزةمةية فةرمانطة داا دةخات بؤ ماوةا مانطَي  دوايى لة مةحكةمة دةيباتةوة و سةرثَي

ئةا كَى تةعوي ا ماددا و مةعنةوا ئةو منةزةمةية دةكات؟ و خـؤ دةبـَى لـةم  دانونـة تيايـا بَيـتد لةبـةر        
 .ئةوة من سوثاستان دةكةم ئةطةر ئةوة بَى

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
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 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو ِرَيكخراوة وةرا دةطرَيت كة بـة تةسةلسـول لـةم ماددانـة هـاتووة ئةوةيـة كـة        مةسةلةا ئاخر عقاب كة 
ِرؤذ  31ثَيــى دةوتــرَا حــةىل ئي بــاراد بــةآلم ئــةوةا كــة كــاك حممــد باســى لةســةر كــرد بــؤ ئــةوةا كــةوا    

 دةوةستَينرَيتد بةآلم دوايى دةردةكةوَا نةتي ةا تةعنةكةا ِرَيكخراوةكـة موخـال  نيـةد لَيـرة دةواعيـدَي      
هةية لة دانونى مةدةنياد دةواعيدا عامةا تةَلةبى تةعوي  كردنةد هةرضةند مةوادا دانونى تر هةية كـة  
باس لةوة دةكات جةوازي شةرعى و ناف  زةمان ئـةو كةسـةا كـةوا بـة دـانون دـةرارَي  دةداتد ئي رائاتَيـ         

َيكخـراوة داخـرا لةسـةر شـكاتى     دةكات ثارَي راوة لة دانى تةعوي ا ئي رائاتةكةا خؤاد بـةآلم ئةطـةر ئـةم رِ   
يةكَي  بة تةعوي  كة دةكاتة تةعةسوفى ئةوا ِرَيكخراوةكة دةتوانَى داواا شكاتى ىَل بكاو تةعوي اتى دانونى 

 .خؤا لةو كةسة بسَينَى كة بة كةيدا شكاتى ىَل كردووةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا

 .ةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانب

( ثالثطا )لةطـةَل  ( ج)ئَيمة سَى كةس بةدواا يةكرتا داواا ئي افة كردنى فةدةرةيةكمان كردووة كة ببَيت بة 
 .وةكو ئةوةا مادام ئةمة مافة بكرَيتة ماددةيةكى جياوازد مةفروزة بيخةنة دةنطدانةوة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رَيت دةنةينة دةنطدانةوةد كاك فرست موداخةلةيةكى هةية فةرمووباشة بةسةر ضاو ئةطةر سةحب نةك

 :سكرتَيري ثةرلةمان/عبداه بةِرَي  فرست امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر مةدسةديان ئةوة بَيت باسى طةندةَلى دةكةن وباسى جةردة دةكةن و مةشاريعى وةهمى ئةوة هةموو 
ةوَييةد موحتاجى ئةوة ناكات كة ئةو جةردانة يةك د يـةك بيننـة خـارد    ئينتهاكى دانونةد دانونى عقوبات ل

ئةطةر شتَي  مةخالفى دانون بَيت بـةِرةئى مـن نابَيـت ئـةوة بيخةينـة تةسـويتد مةبـدةئَي  بَيـت لـة          / دوو
 .دانون ضؤن بيخةية تةسويت؟

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا

 .  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي

كَيشةا ئةم وآلتة ئةوةية لة ذَير ناوا دانون دا زؤر شت دةكرَا و زؤر شت ثةردةثؤش دةكرَيتد لةبةرئـةوة  
 (عطدم النزاهطة تقطديم مشطاريع وهميطة، تقطديم وصطوالت وهميطة        )كة تؤ دَيى باسى دةكةيت ب ات لةحاَلةتى 
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استة لة ئةرزا وادع دا زؤر زؤرة باسى لَيوة دةكرَيـتد ئَيمـة   ئةوة دةبَيت خبرَيـتة ناويةوةد ضونكة تا ئَيستا ِر
ئةطةر بَيني تةوكيدا بكةين لةناو ئةم ماددةيةدا هةتا ئَيسـتا ثـَيم بَلـَيني ت ِرَيكخراوَيـ  لةسـةر كـارَيكى وا       
بردراوةتة مةحكةمة؟ بؤ ت ِرَيكخراوَي ؟ ئَيستا ناكرَيـت بـةآلم بـة ثَيـى دةرضـوونى ئـةم ياسـاية بـؤ ئـةوةا          
لةمةودوا ئةوانين حسابى خؤيان بكةند ئَيمة باسـى نةهَيشـتنى طةنـدةىَل دةكـةيند ئةطـةر بـة يـةك نةسـى         

 .دانونى بة فةدةرةيةك ئي افة بكرَيت خؤ كارَيكى خراث نيةد بةَلكو كارَيكى باشة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وةكو برام كاك فرست باسى لةسةر كردد انتهاكى دةوانني وة لة ثَيشـرتين دا بامسـان لـة ماددةكـان كـرد كـة       
هةموو حسابات و ئـين و كـار وسـ الت و نةشـاتاتى ئـةم ِرَيكخراوانـة خـازعى رةدابـةا ماليـةد كـة خـازعى            

و ئيـدعاا عـام ئيحالـةا    رةدابةا ماىل بـوو ئةطـةر هـةر موخالةفةيـةكى ياسـايى بَيـنني بـة طـوَيرةا دـانون          
 .ئيدعاا عامى دةكةا و ئيدعاا عام شةكواا ياسايى خؤا لةسةر ئةو ِرَيكخراوة دةكاتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بَيريظان خان فةرموو

 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةو جةوابـة دةناعـةت ناكـةين دةبـَى بدرَيتـة      بةمافى ئةنـدامان مـادام هةرسـَيكمان بَلـَيني سـةحب ناكـةين بـ       
 .دةنطداند كورت و موختةسةر

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك فرست موداخةلةيةكى تةوزيح ترا هةية لةسةر ئةو وةزعةد فةرموو

 :سكرتَيري ثةرلةمان/عبداه بةِرَي  فرست امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

كـة خوشـكان و بـرادةران باسـيان كـردووةد ئةطـةر ئـةتو بَيـى دوو          خؤ جةردة هةر ئةو سـَى جةردـة نينـة   
جةردة يان سَى جةردة حةسرا بكـةا مـةعناا ئةوةيـة ئـةوانى تـر كـة نـاوا ئـةوان نـةهاتووة موبـاحند           
ناتوانى حماسـةبةا لةسـةر بكـةاد خـةردى دـانون يـان ئينتهـاكى دـانون شـاملى هـةر موخالةفةيـةك و هـةر             

وةكـى تـر خـؤ تـةزوير و مةشـاريعى وةهمـى و طةنـدةَلى بـةس ئةوانـة نيـةد بـؤ             جةردةيةكى دانونى بَيـتد 
ئيختالس نة جةردةيـة؟ هـا؟ ئيهمـال و زةرةر لـة خـةَلكَي  بـدةاد نـة جةردةيـة؟ ئيتسـاَل بـة ايـةنَي  و            
ثارةيةك لة ايةكى مـةمنوع وةر بطـراد نـة جةردةيـة؟ ئـةوة هـةمووا جةردةنـةد ئةطـةر بَيتـو حةسـرا           

َى جةردة مـةعناا ئةوانـةا نـةهاتبَى هـةمووا ئـين و كـارَيكى مةشـروعة و موباحـةد يـةعنى          بكةا بة س
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نابَيت ئَيمة دانونَي  دةربكةين بـؤ ديعايـةتد ئـان    / ئينتهاكى دانونى و ئينتهاكى دةستوور وة كيفايةتةد دوو
ةكـة بكـات وةكـى    بؤ ئةوةا خةَلكَي  مةدمحان بكاتد موهيم دانونةكة مةوزوعى بَيـت و تـةحقيقى ئارماجن  

 .تر خةَلكَي  بة شكلَيكى تر تَى بطات ئةوة موهيمةا ئَيوةية تَيى بطةيةنن كة وا نيةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَي  عمر هةورامى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بَلـَيني فةسـادا ئيـدارا و مـاىل لـةناو       ئةطةر ئةو بةِرَي انة مةبةستيان ئةوة بَيت كة كَيشـةا دارايـى يـان بـا    
ِرَيكخراوةكانــدا ِروونــةداتد بــةباوةِرا مــن لــة ماددةكــانى ثَيشــوو ئةمــة ِروون كراوةتــةوةد لــةو مــاددةا كــة    
ثةيوةندارة بة دارايى ِرَيكخراو دواتر دةست نيشان كراوة داهاتى ِرَيكخراو ضية و لةِرَيطةا ئـةو ِراثؤرتانـةا   

رن بؤ فةرمانطةا ِرَيكخراوة ناحكوميةكان و تةدديق كردنى ديوانى رةدابـةا مـاىل بـؤ    كة ِرَيكخراوةكان دةين
ِراثؤرتةكانى ئةوان و بـة ثَيـى مـاددةا ثَيشـوو فةرمانطـةا ِرَيكخـراوة ناحكوميـةكان بؤيـان هةيـة لةِرَيطـةا           

ا كـردووةد  مةحكةمةوة داواا حةل كردنى فآلنـة ِرَيكخـراو بكـةند بـؤ؟ لةبةرئـةوةا سةرثَياـى فآلنـة ياسـا        
لةبةرئةوة من تةسةور دةكةم بة شَيوةيكى طشتطري هةموو ئةو سةرثَيايانةا كة ئةطةرا هةية ِرَيكخراوَي  

دا جَيى كراوةتةوة كة باس لة شكاندنى دةسـتوور و ئـةو ياسـا    ( أ)تووشى ببَيت لةِرووا ياساييةوة لةبِرطةا 
 .طريان ىَل دةكرَيتد سوثاسكارثَيكراوانةا كة لةناو هةرَيمدا هةن بةو شَيوةية ِرَي

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من تةئيدا براا بةِرَي م كاك فرست دةكةمد ضونكة لة هـيض دةزطايـةكى حكـومى ئـةو نةسـة نـةهاتووة كـة        
رئـةوةا خـازعى حسـاباتى موعتةمـةدن لةايـةن رةدابـةا ماليـةوةد        ئةو بةِرَي انة ئيشـارةتيان ثَيـى داد لةبة  

ــةكد دوو  ــة ي ــة      / ئةم ــة ب ــةرتين ني ــة و ش ــةمووا موعالةج ــَين ه ــةوان دةَل ــة ئ ــةا ك ــةو جةرائيمان ــة ئ ئَيم
تةفسيالتةوة تؤ لة دانونى مونةزةمةكان بَييـة خـوارَا و ئةطـةر هـاتو ئـةو نةسـة هاتـة خـوارَا لـة دـانونى           

ى من ئةوة تةجاوزة لةسةر حقودى مونةزةماتد ضونكة وةكو هةموو دامودةزطاكانى مونةزةمات بة دةناعةت
تــر خــازعى رةدابــةا مالينــة و خــازعى موســائةلةنةد خــازعى دــةوانينى ئَيمةيــةد بؤيــة مــن ثشــتطريا لــة     

 .ِرةئيةكةا كاك فرست دةكةم و زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظني خان فةرموو

 :ربةِرَي  ئةظني عم
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هةَلبةتة من ِرَي َيكى زؤر زؤرم هةية بؤ كاك فرست و بؤ جةنابى كاك شَيرواند بـةآلم لَيـرةدا حاَلـةت هةيـة     
لـة ئــةرزا وادعــدا ِرَيكخـراو هةيــة و نــؤ مليــؤن دينـار وةردةطــرَا وســواتى دروسـت دةكــا و تةســديقى مــاىل     

وةربطريدرَيت بةرامبـةر ئـةوةد    ئيجراءآلم تا ئَيستا نةتوانراوة يةك دةكرَيت لةايةن وةزارةتى ماليةشةوة بة
ئةمةية موشكيلةد ئةمة موشكيلةيةكة لة ئةرزا وادعةد لةطةَلتامن دـةوانني هةيـةد ئةمـة خرودـاتى دـانونى      
هةية ئةو شتةد بةآلم ئةم حاَلةتة وجودا هةية ئةطةر بَيتـو بـاس بكرَيـت لـةناو ياسـايةكة بـة ثَياـةوانةوة        

اتر دوةت دةداتة ياسايةكةا ئَيمة نةوةك لـةنطى بكـات و يـاخود موخالةفةيـةكى دـانونى لةسـةر دروسـت        زي
 .بكرَيتد بؤية من داوا دةكةم و سةحبى ناكةينةوة وخبرَيتة دةنطدان

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك فرست موداخةلةا هةية فةرموو
 

 

 :سكرتَيري ثةرلةمان/عبداه بةِرَي  فرست امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من يةك ثرسيار لةو خوشكانة دةكةم د دانونةك هةية مةنعى ئةوة بكات  وةسَلَيكى وةهمى تةزويرةك بَيـت  
كو موحاسةبة بكرَيت؟ فةردةك هةية لةمابةينى دانونَي  هـةبَيت موحاسـةبة بكـات و مابـةينى دةزطايـةك      

مةشـاريعى وةهمـى لـة دـانون ثَيـى نـالَََيني       /  ئةوةَلةنهةبَيت بة واجبى خؤا هةَلنةستَى؟ يةعنى من نازامن
مةشــاريعى وةهمــى لــة دــانونى عقوبــاتد ثَيــى دةَلــَين ئيحتيــالد دــانون حماســةبةيةك دةكــات وبــة تونــدين   
حماسةبة دةكاتد وسواتى وةهمى ئـان تـةزويرة ئـان ئيحتيالـةد باشـة تـو هةنكـة نةسـةكة دابنَيـىد نةسـةكة           

كــرد بــا لَيــرة دابنــَينيد بــةس ئةطــةر دةزطايــةك تــةنفي ا نــةكاتد مــن نــاوا    وةكــى جــةنابتان ئيقراحتــان 
دةزطايةكان ناهَينم ئَيوةبةخؤتان دةزانند ئةطةر ئةو دةزطاية تةنفي ا نةكاتد باشـة تةدسـريةكة لـة دانونـة     

م يان لة دةزطايةد ئةو جةرائيمانة هةمووا لـة دـانونى عقوبـات و لـة دـةوانينى تـرند لةبةرئـةوة مـن دةَلـيَ         
دانون وةك ئةوامرا ئيدارا نيةد مـن تةئكيـدا لةسـةر بكـةمد دـانون ئةطـةر نةسـةكت دانـا لـة تةشـريعَي            
نابَيت جارَيكى تر ئةو نةسة تيكرار بكةاد دانون دانونـة نـة ئـةمرةكى ئيداريـة مـن هـةموو جـار تيكـرارا         

كة لة دانوندا نيةد نةدسـةكة لـة   بكةمد دانون دانونةد وةكى تر نةدسة( امرنا اادارا املردم)كتابةكة بكةم و 
دةزطايةكانة كو واجبى خؤيان هةَلناسنتد مودةعى عام ئةطةر بَيتو ب انى جةردةيةكى عام بووية تـةزويرة  
يان ئيحتيالة و كوشتنة و لةثَين ضاوا بوية ئان ئاطادار بوويةد نةهَينت دةعوا ئيقامة نةكات تةدسريةكة لة 

 .نى عقوبات نيةد تةدسري لة دانونى دةزطايةكةيةدانونى عقوباتة؟ تةدسري لة دانو
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

باشة ئةو دوو  خوشكة دةيانةوَا فةدةرةيةك ئي افة بكرَيتد ئةطةر ئةو طةندةَلية بكات باَيتة بابى ن اهةد 
 .سؤزان خان فةرموو
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 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

عنطد ثبطوت   ) بارا دةكاتد مونةزةمةيةك كـة ئـةو كـارةا كـرد بـا ئةمةشـى هـةبَيتد        ئةمة باس لة حةىل ئي
د ئةمـة دةبَيتـة يـةكَي  لـةو حاَلةتانـةا كـة       (تقديم وصوالت كاذبة أو مشطاريع وهميطة واثبطات عطدم النزاهطة     

 .مونةزةمةكةا ثَى هةَلدةوةشَيتةوة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةنـدامى   2نديةوة كَى لةطةَل ئـةو ثَيشـنيارةية دةسـتى بـةرز بكـات؟      بةِرَي ان وةكو ئةوةا سؤزان خان خوَي
ــةكة        ــؤِرش نةس ــاك  ش ــتا ك ــةد ئَيس ــط لةطــةَل داني ــةا دةن ــة زؤرين ــة؟ ب ــةَل داني ــَى لةط ــةد ك ــةمان لةطةَل ثةرل

 .خبوَينةرةوة
 
 

 :بةِرَي  شؤِرش سيد جميد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :كومى بة ئارةزوومةندانة يان بة زؤر هةَلبوةشَيندرَيتةوةدةكرَا ِرَيكخراو و تؤِرا ناح/ 15ماددةا 
ـ لة حاَلةتى بةئارةزوومةندانة هةَلوةشاندنةوة دا هةَلوةشاندنةوةا ِرَيكخراو بة طوَيرةا ثـةيِرةوا نـاوخؤ   1

ِرؤذ لـة ثيـادةكردنى بِريـارا هةَلوةشـاندنةوةكة      31دةبَيتد ِرَيكخراوين لةسةريةتى بةاا كةمةوة بةرلـة   
 .فةرمانطة ِرابطةيةنَيتبة 
ـــ لــة حاَلــةتى بــة زؤر هةَلوةشــاندنةوة دا هةَلوةشــاندنةوةا ِرَيكخراوةكــة بــة بِريارَيــ  لــة دادطــاا بــةرايى  1

 :شوَينى ِرَيكخراوةكةوة دةبَيت و تةنيا لةم حاَلةتانةا دا دَيت دةبَيت
 .أـ دةستوور يان ياساكانى ثةيِرةو كراو لة هةرَيم دا ثَيشَيل بكات

لةسةر بنةماا سكاآليةكى دادوةرا كة لةايةن فةرمانطةوة ثَيشكةش كرابَيتد ئةطةر ِرَيكخراو يان تؤِرا  ب ـ 
 .ا ئةم ياسايةدا هاتووة انةدا و هةَلى نةطرت 16ناحكومى سةرثَيايةكةا بة طوَيرةا كة لة ماددةا 

لـةِرؤذا  ِراطةيانـدنى بِريارةكـةوة    ِرؤذدا  31ـ ِرَيكخـراو مـافى تانـةدانى لـة بِريـارا دادطـا هةيـة لـةماوةا         3
 .لةبةردةمى دادطاا تةمي دا

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرؤذان فةرموو.بة عةرةبىد د 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :ميكن حل املنظمة او الشبكة اختياريا او اجباريا/  15املادة 
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يكون حل املنظمة أو الشبكة وفق نظامها الداخل  وجيب عل  املنظمة أو الشبكات  ط ف  حالة احلل االختيارى1
 .يوما من ن اذه 31تبليغ الدائرة بقرار احلل عل  االقل قبل 

ط ف  حالة احلل االجبارى يكون حل املنظمة أو الشبكة بقرار من حمكمة بداءة حمل املنظمطة ويكطون حصطرا    1
 :ف  احلاالت التالية

 .دستور او القوانني النافذة ف  االقليملاملنظمة أو الشبكة لأط انتهاك 
م املنظمطة أو الشطبكة باءزالطة ورفطع املخال طة      مقدمة من قبل الطدائرة اذا مل تقط   ب ط عل  اساس شكوى قضائية 

 .من هذا القانون 16وفقا ملاذكر ف  املادة 
حمكمة من تاريخ تبليغها بالقرار امام ا يوم 31ط للمنظمة أو الشبكةحق الىعن ف  قرار احملكمة خالل مدة 3

 .التميز
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةنـدامى   6ئةنـدامى ثةرلـةمان لةطةَلـةد كـَى لةطـةَل دانيـة؟        41كَى لةطةَل ئةوةية دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟    
 .كةرةمكة 11ثةرلةمان لةطةَل دانيةد بؤ ماددةا 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دانا فةرموو

 :َي  دانا سعيد صؤفىبةِر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

  11ماددةا 
ــ  1)ِرَيكخراو دةبَى تؤمارَيكى بـة هـةموو ذمَيريـارا و بنةضـة و داهـاتَيكى بداتـة ثاككتـاو كـةرد بنةضـةكان          

يةكةم بؤ دانةوةا دةرزا موستةحةدى ِرَيكخرا و يان تـؤِرا نـاحكومى ثـاش دانـةوةا دـةرزةكاني ِرَيكخـراو       
بنةضانةا ماون بؤ ِرَيكخراوَيكى دا بطوازرَينةوة كة هةمان ئاماجنى هةية يـان ئامـاجنى ن يـ  بـة      دةبَى ئة

 (.ئاماجنةكانى ِرَيكخراوا هةَلوةشَيندراوةا هةية
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان فةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :املنظمة تزويد املص ي بسجل جلميع حساباتها واالصول وااليرادات، تستخدم االصول جيب عل  :11املادة 
ان تنقل االصول املتبقية اىل  داد املديونيات املستحقة للمنظمة أو الشبكة بعد سداد ديون املنظمة جيبس: اواًل

 .ها قريبا من اهداف املنظمة املنحلةأخرى هلا ن س اهداف، او اهدافنظمة ملكية م
بةِري  سةرؤكى ثةرلةماند تةنها يةك تَيبينمان هةية ئةطةر دةرفةت هةبَىد سةبارةت بةو ماددةيـة بـاس لـة    
موسةيف دةكـاتد بـةآلم بِرطةيـةك ثَيشـرت لـة مسـوةدةكان هـةبوو نـازامن بـؤ لَيـرة نةمايـةد دامةزرانـدنى ئـةو              
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ةمان وةربطــرن و ئــةو ماددةيــة موســةفية لةايــةن كــَى دةكــرَا و كــو دادةمــةزرَا؟ بؤيــة ئةطــةر ثَيشــنيارةك 
ف  حالة صدور قرار قضائ  باحلطل تقطوم احملكمطة    )زياد بكرَيت  1و بِرطةيةك كة بِرطةا  1بكرَيتة بِرطةا 
ضونكة موسةفى لة هةموو حاَلةتَي  ثَيويست ناكات ئيلال ئةطةر ِرَيكخراوةكة هةَلبوةشَيتةوة ( بتعني املص  

ةسـة دادةمـةزرَينى و ديـارا دةكـا ولـة ضـة حاَلـةتَي د بؤيـة ثَيشـنيارا          و بؤية ديارا نةكراوة كة كَى ئـةو ك 
 .ليذنةكةمان ئةوةية كة بِرطةيةك لة بِرطةا يةكةم زياد بكرَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئاراسد كاك مجال فةرموو.و د طاهربةِرَي ان كَى ئةيةوَا موداخةلة بكات لةو ماددةية؟ كاك مجال 
 :ابراهيم طاهرل بةِرَي  مجا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةطةر بَيني و بةرَا خؤ بـدةينَى ئـةظى نةسـَى تةدريبـةن عيبـارةتى رةكـيكند يـةعنى تـةواو نينـة و تـةواو           
نينةد ئةوةَلةن املوفىد موسـةفى كةسـَيكة يـان ليذنةيةكـة؟  شـةرت نيـة موسـةفى كةسـَي  بَيـتد ئيحتمالـة           

لَيرة شةبةكةتان ديسان لـةبريتان ضـووةد   ( عل  املنظمة أو الشبكة)رتة بَلَيني ليذنةيةك بَيتد ئي ةن لَيرة باش
علط   )ضونكة مواحةزةا ثـَين ئَيسـتام نووسـى ئَيـوة هَيناتانـة خـوارَاد ئيـ ةن لَيـرة باشـرتة دةبيـنم بَلـَين            

 .درَيتةكة اب(جيب)را ئيعتياديةد ئةوة بووة ئي با( على)ئةطةر طوتى ( املنظمة ، وجيب عل  املنظمة
 عل  املنظمة أو الشبكة عند حلها تزويد اجلهة القائمة بالتص ية بسجل جلميع حسطاباتها واصطوهلا واراداتهطا   ) 

استخدم االصول اواًل من تسديد الديون املستحقة عليها، وتنقطل االصطول املتبقيطة اىل ملكيطة منظمطة او شطبكة       
 .سوثاس، (او املنظمة املنحلة اخرى هلا ن س االهداف او اهداف قريبة من اهداف الشبكة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك دكتؤر ئاراسد فةرموو

 :ئاراس حسني حممود. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بة حةديقةت تا ئَيستا من دوو تَيبينيم هةيـةد دةربـارةي ئـةم ماددةيـةد دكتـؤرة هةنـدَيكي ِروون كردنـةوةد        
وود براي بةِرَي م كاك جةمالين بةهةمان شـَيوةد بـةآلم بةنيسـبةت موصـةيف     بةس ِروونكردنةوةي تةواو نةب

مــن ثــَيم باشــةد تةحديــد بكرَيــتد موصــةيف كَييــةد ت جيهةتَيكــة؟د ئةطــةر بكرَيــت لــةِرووي ياســاييةوةد ئــةو  
ــية؟د        ــتمان ض ــة مةبةس ــية؟د مونةزةم ــتمان ض ــرية مةبةس ــاتووةد دائ ــةم ه ــاددةي يةك ــة م ــؤن ل ــةفية ض موص

جنةبي مةبةستمان ضية؟د ئةو موصةفيةش ئةطـةر بكرَيـت تةحديـد بكرَيـتد ضـونكة ئَيمـة       مونةزةمةي ئة
هةمانة موصةفيمان هةية عائيد بة مومكينة ِرةدابةي مـالي بَيـتد شـةريكاتي دةرةوةي حكومـةمتان هةيـةد      

ةو خؤي لةوانةية لةناو مونةزةمةكةدا جيهـةتَيكي هـةبَيت بـؤ تةصـفيةد بؤيـة بـةِراي مـن ئةطـةر بكرَيـت ئـ          
وشةي تةعريفَيكي هةبَيت لةناو ِرستةكةدا تا دياربَيـتد ضـونكة دةبـَي بـ انني موصـةيف كَييـة؟د ئـةوة وةكـو         
بؤضــوونَي  هيــوادارم ليذنــةي بــةِرَي  بتــوانن وةآلمــم بدةنــةوةد بةتايبــةتي ئــةو بةِرَي انــةي لــةبواري ياســا   
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جيطب ان  دووةمـي مـاددة ياسـاييةكةد     ئيختواصيان هةيةد تَيبينيةكي تريشم هةيـةد لَيـرة بةنيسـبةت دَيـِري    
تنقل االصول املتبقية اىل ملكية منظمة اخرى هلا ن س االهداف او اهداف قريبة من اهداف املنظمة املنحلطة،  
ئةي ئةطةر ِرَيكخراوَيكمـان دؤزييـةوةد ن يـ  نـةبوو لـةوةوةد يـان هةدةفـةكاني ن يـ  نـةبوود ئةوكاتـة ئـةو            

 .ئةموالة ضي لَي دَيتد سوثاس
 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سوثاسد فةرموو بيخوَيننةوة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبةت ئةو ثرسيارةي كة موصةفيةكة ثَيناسة بكرَيت ئةوة ثَيويست ناكاتد لةبةر ئةوةي ئةطةر بِرطةي 

ت دادطـا موصـةفيةكة تـةعني دةكـاتد ئـةوة دادطـا       يةكةم كة هةر سَي ليذنة ثَيشنيارمان كرد كـة زيـاد بكريَـ   
خؤي ِرةضاوي ئةوة دةكـاتد كـة ثَيويسـيت بـةو ايةنةيـة يـان ئـةو كةسـةد كـة ببَيتـة موصـةيف ئايـا موصـةيف              
ِرَيكخراوةد تؤِرةد يان موصةيف شةريكاتةد ئةوة بؤ دةسةآلتي دادطـاي بـةجَي دةهـَيَلنيد ثَيشـنيارةكةي ئَيمـةش      

رَيتد ئةو بِرطةيةش كة كرا بة ماددةي دووةمد ئةوة بةضةندين شَيوة بؤمـان هـاتووة   كةوا بِرطةيةك زياد بك
 .كة دايرِبَيذينةوةد بةشَيوةيةكي ِرَي  و ثَيكرت لةِرووي زمانةوانيةوةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية نةصةكةي خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطدانةوةد فةرموون
 :يفدانا سعيد سؤ. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 : ماددةي حةظدةهةم

ديـاري  ( موـفي )لةحاَلةتَي  كة دادطا بِرياري هةَلوةشـاندنةوةي ِرَيكخـراو يـان تؤِريـداد دادطـا ثاكتاوكارَيـ       -1
 .دةكات

) ِرَيكخــراو دةبـــَي تؤمـــارَيكي بةهـــةموو ذمَيريـــاري و بنةضــةو داهـــاتَيكي بداتـــة ثاكتاوكـــارد بنةضـــةكان  -1
كةم بؤدانةوةي دةرزي موستةحةدي ِرَيكخراو يان تؤِرد ثاش دانةوةي دـةرزةكاني ِرَيكخـراود دةبـَي    ية(ااصول

ئةو بنةضانةي كةماون بؤ ِرَيكخراوَيكي تر بطوازرَينةوة كـة هـةمان ئامـاجني هةيـةد يـان ئامـاجني ن يـ  بـة         
 .ئاماجنةكاني ِرَيكخراوي هةَلوةشاوةي هةية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةعةرةبين بيخوَيننةوةد فةرموون تكاية
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ماددةكة ئةطةر ئةو ثَيشنيارة دبوَلكراد وة كرا بة دوو بِرطة ئاواي لَيدَيت
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 .يف حالة صدور قرار قضائي باحلل تقوم احملكمة بتعني املص ي: اواًل :املادة السابعة عشرة
عل  املنظمة أو الشبكة تزويد املص ي بسجل جلميع حساباتها واألصول وااليرادات، تستخدم األصول أوال : ثانيًا

يف سداد املديونيات املستحقة للمنظمة او الشبكة وتنقل االصول املتبقية اىل ملكية منظمة او شبكة اخرى هلطا  
 . نحلةن س االهداف او اهدافها قربية من اهداف املنظمة او الشبكة امل

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةسي لةطةَلدايةد فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د يةك ئةندامي 64تكاية كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات؟د 
 .لةطةَلدا نيةد  بةزؤرينةي دةنط وةرطرياد بؤ ماددةي دواتر

 :بةِرَي  شؤِرش جميد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي هةذدةهةم

ئةو رَيكخراوانةي خاوةن ئاماجني ضوون يةك يان ن يكند بؤيـان هةيـة تَيكـةأل بـة يـةك بـن و يـةك        : يةكةم
 .رَيكخراو ثَي  بهَينن بة ثةيِرةوَيكي ناوخؤد ئةوين بة طوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤي هةر يةك لةوان

 .ة بةرحوكمةكاني ئةم ياسايةرَيكاري تَيكةأل كردن و دامةزراندني رَيكخراوة نوَييةكةد دةكةوَيت: دووةم
 .هةموو ساماني طواستة و نةطواستة دةضَيتة ئةستؤي رَيكخراوة لَيكدراوةكة: سَييةم

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة عشرة

نظمة واحدة بنظطام داخلطي   للمنظمات ذات األهداف املتماثلة أو املتقاربة ، أْن تندمج مع بعضها وتؤّلف م: أوآل
 . وذلك وفقًا للنظام الداخلي لكٍل منها

 . ختضع إجراءات الدمج وتْأسيس املنظمة اجلديدة ألحكام هذا القانون: ثانيًا
 .تؤول مجيع األموال املنقولة وغري املنقولة اىل املنظمة املندجمة : ثالثا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َيت لةسـةر ئـةو ماددةيـة دسـة بكـاتد دةسـيت بـةرز بكاتـةوة تـا نـاوي بنووسـمد            ئةنداماني بةِرَي  كـَي دةيـةو  
 .كاك عيمادد فةرموو(عيمادد عبدالسالمد شيالند شواند ئةظني)فةرمووند ئةم بةِرَي انة دةيانةوَي دسة بكةن

 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تطؤول مجيطع األمطوال    ةم ماددةيةد لةسةر بِرطةي سَييةمد دةَلَيـت  وةَلآل من تةنها يةك تَيبينيم هةية لةسةر ئ
تؤول : ثالثا)زياد بكاتد يةعين ببَيت بة ( واملوجودات) بةس لَيرةاملنقولة وغري املنقولة اىل املنظمة املندجمة، 

 .سوثاسمجيع األموال واملوجودات املنقولة وغري املنقولة اىل املنظمة املندجمة، 
 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي
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 .كاك عبدالسالم فةرموو
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من تَيبينيم لةسةر يةكةم هةيةد ليذنةكة هةندَيكيان ئاطادارن ئةوة ضةند ساَلة كوردستان نيازَي  هةيةد بؤ 

ة شـارَي  ضـوار ِرَيكخـراو هةيـة     كةم كردنةوةي ذمارةي ِرَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنيد ضونكة ئةبينني ل
ــنج هةيــة بــؤ كــةم ئةنــدامد دوو هةيــة بــؤ ددوكراســيد لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة هةميشــةد       بــؤ مــايف مــرؤظد ثَي
تَيِروانينمان بؤ سةنديكاكان هةيةد وة بؤضوونَيكي بةهَي ين هةيةد كـة ئةمانـةي وةكـو يـةكن بـة بةيـةك       

َلَيم ئةمة بة ثَياةوانةي ثرةنسيثي كؤمةَلطاي مةدةنييةد بؤية ِرَيكخراو تا ثةرت و بآلو نةبَيتد بةآلم من دة
 للمنظمطات ذات األهطداف املتماثلطة أو املتقاربطة    : أوآلئيقرتاحةكةم زؤر بةسيتةد لةباتي عةرةبيةكة دةخـوَينمد  

و ِرَيكخراو دو) واتة بةكوردي بَلَيني ( واىل اخ...... ملنظمتني او اكثر ان تندمج،) ئَيمة بيكةين بةطشيت بَلَين 
من مةترسي ئةوةم هةيةد وةكو ومت ئَيمة ئةمانةوَيت لةكؤمـةَلطاي مـةدةني ئيشـمان    ( يان زياتر بؤيان هةية

كردووة ئةزاننيد ئةمة مةترسيةك لةاي كؤمةَلطاي مةدةني دروست دةكاتد كة ِرَيكخراوةكـان ناضـار بكـرَين    
تةسةور دةكةم ئةمة كؤمةَلطاي مةدةني دةكوذَيـتد   يان يارمةتي وةرناطرند يان دةبَي خؤتان ِرَي  خبةند من

( دوو ِرَيكخراو يان زياتر بؤيان هةية) بةكوردين( ملنظمتني او اكثر ان تندمج) بؤية دةيكةم بة موحةدةدد 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد شيالن خاند فةرموو
 :بةِرَي  شيالن عبداجلبارعبدالغين

 .لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

بةشي هةشيَت بةحسا ِراطرتيَن و هةَلوةشاندنَي و تَيكةَلكردنا ِرَيكخراوا دكـةتند بـةَلَي ت بـةحس نينـةد سـةر      
جيدا بيناد هةية ِرَيكخراو جيدا بينتد طريو طرفت دروست دةبـينت لـة ِرَيكخراوَيكـداد جيـدا بينـةك دروسـت       

ئةو ِرَيكخراوة جودا بينتد دَي ضةوا بينتد ئي رائاتَي  دةبينتد ت بةحسا وَي تشيَت نينة لة ظَي بةشَيداد ئةرَي
وَي دَي ضةوا بينتد سةرَي وَي دةستثَيكرند وةكـي بـؤ تؤمـاركرنَي داخوازيـا مؤَلـةت وةرطـرتيَند تؤماركـةتند        

 .يانيشي هةروةسا بؤ مةسةا ئةموالي مةنقول و غري مةنقواد ئةو دَي ت بينت مةسريا وَيد سوثاس
 :ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

 .سوثاسد بةِرَي  شوان كريمد فةرموو
 :بةِرَي  شوان عبدالكريم جالل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
: ثالثطا طةر بة هةَلة نةضوومب وشةيةك لة شوَيين خؤيدا بة كار نةهاتووةد ثَيم وابـَي هةَلةيـةكي تَيدايـةد لـة     

بــؤ يــةكَيكيان ( املندجمططة)ئــةوة لةوَيــدا جمططة، تططؤول مجيططع األمططوال املنقولططة وغططري املنقولططة اىل املنظمططة املند 
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دةطةِرَيتةوة بؤ هةردووكيان ناطةِرَيتةوةد ضونكة دوو ِرَيكخراوة ئيندداجيان كردووةد عةمةليـةي ئينـدداج   
موندةمي ــة دروســت ناكــاتد موستةحدةســة دروســت دةكــاتد يــةعين ِرَيكخراوَيكــي تــازة ثَيكهــاتوو دروســت   

هــةروةها لــة كوردييةكةشــدا ( اىل منظمططة مسططتحدثة)ن ئــةوة بطؤِردرَيــت بــؤ دةكــاتد لةبــةر ئــةوة بــةِراي مــ
 .تكاية مواحةزةي ئةوة بكةن و ثَييدا بانةوة باشرتةد سوثاس( يان لَيكدراو مستحدثةيان  اجلديدة)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد ئةظني خاند فةرموو
 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
أْن تندمج مع بعضها وتؤّلطف منظمطة واحطدة    ) كة دةَلَيت: أوآلمن لَيرةدا تةنها ئي افةيةكم هةيةد ئةوين بؤ 

لةبةر ئةوة ِراستة تؤ ِرَيكخراوةكان هةر يةكـةو نيـ ام داخلـي تايبـةت بـةخؤي هةيـةد       ، (بنظام داخلي جديد
ردوو نيـ ام داخليةكـة بكـرَين بةيـةكد     ئةو ني ام داخليانة شةرت نية دةداو دةق وةك يةكرتي بند  كةوا هة

بؤية دةمج كردنيان لةوةداية لة هةريةكـةيان شـتَي  وةربطرَيـت و لةهـةر يةكةشـيان شـتَي  ئيلغـا بكرَيـتد         
بؤية ئةطةر بَيـت و ني امـة داخليـة تازةكـة كـة دادةنـدرَيت نيـ ام داخليـةك بَيـت كـة بـريو بؤضـوونةكان و             

ةوةد بةآلم شةرتين نية دةداو دةق هي يةكَي  لة رََِِيكخراوةكان بَيت و ئةهدايف هةردوو ِرَيكخراوةكة كؤ بكات
 .ئةوي تريان بسِرَيتةوةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش فةرموو
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي ـة بَيـتد تـةنها لـة عةرةبيةكـة وايـةد       سةبارةت بةو ثَيشنيارة زمانةوانيةي كة موندةمي ة بَيت يـان مودم 

ئةوين وةرطرياوة لة عةرةبيةكة صياغة دةكرَيتةوةد بةآلم لـة كورديةكـة لَيكـدراو ثـَيم وايـة تـةواوةو هـيض        
موشكيلةمان نيةد تؤ ثَيشرت ِرَيكخراوَيكت هةيةد ِرَيكخراوَيكي تر دروست دةكةن ئةو ِرَيكخراوةي كة دروسـت  

لة كورديةكة هيض موشكيلةي نيةد سةبارةت بةو ِرَيكخراوانةي كة ئامانج و بـواري  بووة ئةوة لَيكدراوةكةيةد 
ئيشـــكردنيان لةيـــةكرتي ن يكـــةد بتـــوانن ِرَيكخراوَيكـــي نـــوَي دروســـت بكـــةند بـــةثَيي ثَيـــِرةوي نـــاوخؤي    
ــدةداتد بــةباوةِري مــن ئــةوة تــةنها بــؤ ئةوةيــة كــة نووســراوة ئــةو       ِرَيكخراوةكــةي خؤيــان كــة ِرَيطــةيان ثَي

َيكخراوانةي كةخاوةن ئاماجني ضوون يةكند يان لةيةك ن يكند بـؤ ئةوةيـة كـةد ئةطـةر دوو ِرَيكخـراو دذي      ِر
يةك بند ياخود لةبواري جيا جيادا ئين بكةن بةزةمحةت دةبَيت ئَيمة ثَيمان وايـة ئـةوة زةمحـةت دةبَيـت     

مانة ثةيِرةوي ناوخؤيـان هـةبَيتد   يةك بطرند ئةطةر نا ئةوان ثةيِرةوي ناوخؤيان هةيةد مادام ئَيمة نووسيو
هيض كَيشةيةك نيـةد طرفتَيـ  نيـةد لـة بِرطـةي دووةميـدا ِروونكراوةتـةوة دةَلَيـت بـةثَيي ثَيـِرةوي نـاوخؤي            

 .خؤياند مادام ِرَيطاي ثَيبدات هيض كَيشةيةك نية لةسةر ئةوةد سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ياغة تازةكة ثاشان بةعةرةبيد فةرموويةكةجمار بة كوردي بيخوَيننةوةد لةطةَل ص

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةظدةهةم

ئةو رَيكخراوانةي خاوةن ئاماجني ضوون يةك يان ن يكند بؤيـان هةيـة تَيكـةأل بـة يـةك بـن و يـةك        : يةكةم
 .ي ثةيِرةوي ناوخؤي هةر يةك لةوانرَيكخراو ثَي  بهَينن بة ثةيِرةوَيكي ناوخؤد ئةوين بة طوَيرة

 .رَيكاري تَيكةأل كردن و دامةزراندني رَيكخراوة نوَييةكةد دةكةوَيتة بةرحوكمةكاني ئةم ياساية: دووةم

 .هةموو ساماني طواستة و نةطواستة دةضَيتة ئةستؤي رَيكخراوة لَيكدراوةكة: سَييةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دة بوو نةك حةظدةد فةرموو بة عةرةبين بيخوَيننةوةكاك دانا ئةوة ماددةي هةذ
 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة عشرة

للمنظمات ذات األهداف املتماثلة أو املتقاربة ، أْن تندمج مع بعضها وتؤّلف منظمة واحدة بنظطام داخلطي   : أوآل
 . لي لكٍل منهاوذلك وفقًا للنظام الداخ

 . ختضع إجراءات الدمج وتْأسيس املنظمة اجلديدة ألحكام هذا القانون: ثانيًا
 .تؤول مجيع األموال املنقولة وغري املنقولة اىل املنظمة اجلديدة: ثالثا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالم نودتةي ني امي هةيةد فةرموو
 :صديقمصى    بةِرَي  عبدالسالم

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
زيـادةو دذي دةسـتوورةد ضـونكة ثَيشـَيلكاريةكي     ( ذات األهطداف املتشطابهة واملتماثلطة   )ثَيم وايـةد دةسـتةواذةي   

ِراستةوخؤي مايف ثَي  هَينان و بةئةندامبوونة لة ِرَيكخراو وسةنديكا و كؤمةَلـةكاند بؤيـة  ثَيشـنيار دةكـةم     
ين دوو ِرَيكخراو يان زياتر بكاتد تـاكو ئـازادي ئـةو بِريارةيـان هـةبَيتد      ئةم ماددةية تةنها باسي مايف يةكطرت

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
للمنظمات )ةد دةَلَينيئةو مودتةرةحةي كاك عبدالسالم لةسةر ئةو خاَلة زؤر ِراستةد بةآلم لةسةرةوة باسكراو

يةعين دوانين و بةرةو سةرتر ئةتوانن ئةطةر ئةهدافيان هاوشـَيوة بَيـت   ( ذات األهداف املتماثلة أو املتقاربة
 .و ن ي  بن لةيةكةوة دةمج بةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خاند فةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ابربَيـت باشـرتةد خـؤ مـةرج نيـة ئةهدافةكانيشـيان هاوشـَيوة بَيـتد بـةآلم دوو           (ذات األهداف املتماثلة)  ئةم
ِرَيكخراو كارةكاني خؤيـان ثَيكـةوة طـرَي دةدةن و دةبـن بةيـةك ِرَيكخـراود لةبـةر يـةكَي  لـةو هؤيانـةي كـة            

بـا اباـَيت باشـرتةد سثةيسـَيكي     ( ربطة ذات األهطداف املتماثلطة أو املتقا  )خؤيان بـة باشـي دةزانـند لةبـةر ئـةوة      
فراوان دةدةين بةو ِرَيكخراوانة بؤ ئيختيار كة دةمج بكرَيند نةك ئةوةي كة بَلَيـت دةبـَي ضـةند ِرَيكخـراوي     
كةم ئةندامان هةية دةمج بكرَيند يـاخود دووانيـان يـان سـيانيان دةمـج بكرَيـتد ئـةو فـةزاي ئازادييـةي كـة           

ددوكراسيةت زؤر بـووني ِرَيكخـراوي مةدةنيـةد لةبـةر ئـةوة تـةنها ئةوةنـدة        دروست دةبَيت بؤ ثةرةثَيداني 
 .ئيرت ئةوي تر ئيختياريية بؤ خؤيانةد سوثاس(للمنظمات ان تندمج مع بعضها)بوترَيتد 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك داناد فةرموو
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سيارة دةكةم دوو ِرَيكخراو كة ئامـاجني زؤر جياوازيـان هـةبَيت ئايـا دةتـوانن يـةك بطـرن؟د        من تةنها ئةو ثر
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة ِرؤذاند فةرموو
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوانـةي كـة   : ال دةبَي دةجمـي بكـةند دووةم  دةجمةكة جةوازييةد ئيختيارييةد ئيل امي نية بَلَييت ئي: يةكةم
ضااكيان لةيةكرتي دوورة دةجمةكة تةديدمان كردووة بةوةي كة ضااكيةكانيان لةيـةكرتي ن يـ  بَيـت يـان     
وةكو يةك بَيتد بةآلم ئةطةر دةجميان نةكرد و ضااكيةكانيان وةكو يةك نةبوود جياواز بوود ئـةوة دةتـوانن   

ةن يـان هاوكـاري لـةنَيوان يـةكرتي بكـةند بـةآلم دةمـج كردنـة ئيختيارييةكـة          ثِرؤذةي هاوبةش ثَيشكةش بك
 .تةنها ئةوةية كةد ئةطةر ئاماجنةكانيان لةيةكرتي ن ي  بوود يان وةكو يةك بوود تةنها ئةوةندةيةد سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر هةوراميد فةرموو
 :بةِرَي  عمر صديق هةورامي

 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
كـة دوو ِرَيكخــراو يـةكيان طــرتد حةمتـةن ئــةو كاتـة ثــةيِرةوي نـاوخؤي نوَييــان دةبَيـتد ئاليــةت و ئةهــدايف       
نوَييان دةبَيتد لةبةر ئةوة هيض ثَيويست ناكاتد ئةوةي كة بـةِرَي ان ثَيشـنياري دةكـةن زؤر دروسـتةد مـةرج      

كخراوَيكي دياريكراو بؤ ماوةي سَي ساَل يان دة ساَل نية ئةهدافةكانيان يةك بَيتد ئيحتيمال دةكات ضةند ِرَي
ــراوة       ــةو ضــةند ِرَيكخ ــةند هــةر ئ ــة ئاماجنةكــةيان تــةحقيق دةك ــاش ئــةوةي ك ــَي بكؤشــند ث ــ  ت بــؤ ئاماجنَي

 .هةَلدةسنت ضةند ِرَيكخراوَيكي تر دروست دةكةند ئاماجنَيكي تر دةستنيشان دةكةند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةد ئَيســ  ــياغةكةت       باش ــالم ص ــاك عبدالس ــةند ك ــازر بك ــؤ ح ــياغةيةكي ب ــةس ص ــةوةد ب ــة دةنطدان تا دةنةين
 .خبوَينةرةوةد فةرموو

 :صديقمصى    بةِرَي  عبدالسالم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاسد . تا دوايي.... دوو ِرَيكخراو يان زياتر بؤيان هةية) بة كوردين . اىل اخ.......... ملنظمتني او اكثر

 :ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب

 .بةِرَي ان طوَيتان لَيبوود ئةو مودةددةية زياد بكرَيتد فةرموو دكتؤرة بيخوَينةرةوة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة عشرة

اخلي وذلك وفقًا للنظطام الطداخلي   ملنظمتني او اكثر، أْن تندمج مع بعضها وتؤّلف منظمة واحدة بنظام د: أوآل
 لكٍل منهما

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا كَيي لةطةَلداية با دةسيت بَلند بكـات تكايـة؟د فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟د بةزؤرينـةي دةنـط ئـةوة          
 .فةرموو ئي افة كراد ئَيستا هةموو ماددةكة بةو صياغة تازةي كة وةرطريا كاك دانا بيخوَينةرةوة بةكورديد

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةذدةهةم

دوو ِرَيكخراو يان زياترد بؤيان هةية تَيكةأل بة يةك بن و يةك رَيكخراو ثَي  بهَينن بـة ثـةيِرةوَيكي   : يةكةم
 .ناوخؤد ئةوين بة طوَيرةي ثةيِرةوي ناوخؤي هةر يةك لةوان
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 .أل كردن و دامةزراندني رَيكخراوة نوَييةكةد دةكةوَيتة بةرحوكمةكاني ئةم ياسايةرَيكاري تَيكة: دووةم

 .هةموو ساماني طواستة و نةطواستة دةضَيتة ئةستؤي رَيكخراوة لَيكدراوةكة: سَييةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بةعةرةبين بيخوَيننةوةد فةرموو
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 :املادة الثامنة عشرة

ملنظمتني او اكثر ، أْن تندمج مع بعضها وتؤّلف منظمة واحدة بنظام داخلي وذلك وفقًا للنظام الداخلي : أوآل
 . لكٍل منهما

 . ختضع إجراءات الدمج وتْأسيس املنظمة اجلديدة ألحكام هذا القانون: ثانيًا

 .قولة وغري املنقولة اىل املنظمة اجلديدةتؤول مجيع األموال املن: ثالثا
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 1كةسـي لةطةَلدايـةد كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟د       62ئَيستا دةنةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية با دةسيت بَلند بكاتد 
 .كةسي لةطةَلدا نية بةزؤرينةي دةنط وةرطرياد بؤ بةشي نؤيةم ماددةي نؤزدةهةم

 :ان عبدالقادر دزةييِرؤذ. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 األحكام العامة/ ال صل الثامن
 .اال ضمن  اطار حتقيق أهدافها. ليس للمنظمة البحث عن ال وائد املادية:املادة التاسعة عشرة

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 حوكمي طشيت/ بةشي هةشتةم
  :ماددةي نؤزدةهةم

َيكخراو بؤي نيية بة دواي سوودي مادديـدا بطـةِرَيتد تـةنيا لـة ضوارضـَيوةي بـةدي هَينـاني ئاماجنةكانيـدا         ر
 .نةبيََت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــت بــة     ــوةي بــةِرَي د مــاددةي نؤزدةهــةم بكرَي كــة ( أ و ب)بــةِرَي ان ثَيشــنيارَي  لةســةرؤكايةتي هةيــة بــؤ ئَي
مي كوردسـتان بِرَيـ  ثـارة تـةرخان بكرَيـت بـؤ ثاَلثشـيت ثـِرؤذةو ضـااكي          ثَيويستة ساآلنة لة بودجةي هةرَي

 .و بيخوَينةرةوة( أ)ِرَيكخراوةكاند ئةمة ئي افة بكرَيتد كاك دانا ئةوة بكة بة خاَلي 
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 حوكمي طشيت/ بةشي هةشتةم
 : ماددةي نؤزدةهةم

لة بودجةي هةرَيمي كوردسـتان بِرَيـ  ثـارة تـةرخان بكرَيـت بـؤ ثاَلثشـيت ثـِرؤذةو ضـااكي           ثَيويستة ساآلنة
 .ِرَيكخراوةكان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَي دةيةوَيت لةسةري دسة بكاتد دةسيت بـةرز بكاتـةوة تـا نـاوي بنووسـمد ئـةم بةِرَي انـة دةيانـةوَي دسـةي          
ند عبدالسـالم بـةرواريد دـادر حسـند طـؤران ئـازادد سـؤزان        خليل عومساند سـةروةر عبـدالرمح  ) لةسةر بكةن

 .د كاك خةليلد فةرموو(شهاب
 
 
 

 :محد امني عثمانبةِرَي  خليل 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديــارة زيــادكردني ئــةو بِرطةيــة لةايــةن ســؤزان خانــةوةد هةدةفةكــة لَيــي ئةوةيــةد ثــَيم وايــة بــةو شــَيوازة   
ييةو كؤمةكانةي كة لةايةن حكومةتةوة ثَيشـكةش بـة ِرَيكخراوةكـان دةكرَيـت     بنووسرَيتد ئةو ثاَلثشتة دارا

لةسةر بنةماي ثَيشرِبكَيي ثرٍِِؤذةكان ثَيشكةش بكرَيـتد ضـونكة هـةدةف لـة تةخوـيص كردنـي ئـةو ثارةيـةد         
ئةمة تةداخول نية لة ئيشي حكومةت وةكو كاك عومةر ثَيشرت ئاماذةي ثَيكردد بةَلكو ئةمـة يارمـةتي دانـي    
حكومةتة بؤ كةمكردنةوةي ئةو حاَلةتةي كة ئَيستا لةناو ِرَيكخراوةكاندا هةيةد كـة هةنـدَي لـةِرَيكخراوةكان    
هةست بة غوبن دةكةند كة لةوانةية زؤر ئةكتيب بند بةآلم مينحةي مي انيةي كةميان لة حكومةت هةيةد 

 لةحكومةت وةردةطرند من ثـَيم  هةندَيكين ِرَي م هةية بؤيان بةس ئةكتيب ننيد بةس مي انيةيةكي باشرت
ــةنَيوان        ــةتَي  ل ــةديهَيناني عةدال ــؤ ب ــت ب ــِرؤذة بَي ــرِبكَيي ث ــةماي ثَيش ــةر بن ــة لةس ــةم ماددةي ــاني ئ ــة دان واي

 .ِرَيكخراوةكاند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وباشةد بةس لةوَي هةية دةَلَيت بةثَيي ثِرؤذةكاند كة تةدددي دةكةند دكتؤر سةروةرد فةرمو
 :سةروةر عبدالرمحن عمر. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة بةِراسيت ئةو ياسايةي كة تا ئَيسـتا ئةوةنـدةي نـةماوة تـةواو بكرَيـتد هةسـت دةكـةم شـانازييةكي زؤر         
طةورةيةو ياسايةكي ثَيشكةوتووة لةهةرَيمي كوردسـتان دةردةضـَيت لةثةرلـةماند وة زؤر ثَيشـكةوتووترة لـة      

كةي عَيــرادين كــة هةيــةد ئـةم ياســاية كؤمــةَلَي  خــاَلي ئي ـابي تَيدايــةد بــةآلم دوو خــاَلي زؤر طرنطــي   ياسـا 
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مؤَلةتــداني ئاســان كــردووةد كــة بــةو شــَيوةي تةســ يلة ئــةوةي تَيــدا تةســبيت كــراوةد    : تَيدايــةد يةكــةميان
ؤيـة بـؤ ئـةو مةبةسـتة     مةسةلةي تةمويلةد لة مةسةلةي تةمويلدا بةرضاو ِروونيةك نيـةد هـةر ب  : دووةميان

ئةو ثَيشنيارةي كةدةكرَيتد من ثَيم باشةد ماددةيةكي سةربةخؤ بَيتد نةك لةطةَل ئةم خاَلـة دةمـج بكرَيـت    
حكومـةتي هـةرَيم بِرَيـ  ثـارة تـةرخان      : و بكرَيت بة بِرطةيـةكد ئةطـةر بةشـَيوازي دوو خـاَل بَيـتد يةكـةم      

ِرَيكخراوةكاند لـةِرَيطاي فةرمانطـةوة لـة ِرَيطـاي ثـِرؤذةو       دةكاتد بؤ يارمةتي دان و هاوكاري كردني مانطانةي
ضااكي ثَيشنيار كراو لةايةن ِرَيكخراوةكةوةد ضونكة ئةطةر بَيت و بةو شَيوازة نةبَيت ئةوة نابَيتد ئايا ئةو 

زيـاد   بةشـَيوازَيكي تـر كـة خـاَلَيكي تـر     : ثارةية لةِرَيطاي سندودةوة دةبَيتد يان نا ئـةوة ضـؤنةد خـاَلي دووةم   
بكرَيــت ثَيويســتة وةزارةتــةكاني حكومــةت مــن نــازامن شــَيوازةكةي ضــؤن دةبَيــت بــةِرَي ان لــة ليذنــة ضــؤن   
دايدةِرَيذنــةوةد ثَيويســتة وةزارةتــةكاني حكومــةتي هــةرَيم و ايةنــة ئــةكاددي و كــةرتي تايبــةتين ســوود   

بةمةبةســيت فراوانكردنــي فــةزاي وةربطــرن لــة توانــاو ثســثؤِري ِرَيكخراوةكــان لــةِرَيطاي ثــِرؤذةي هاوبــةشد  
ددوكراسي و ثةرةثَيداني كؤمةَلطاي مةدةنيد بؤ ئةوةي ئةو ثَيشنيارةي كة ثَيشرت كراو ِرةد كرايةوةد لَيرةدا 
دةكرَي جَيطاي بكرَيتةوةد بؤ ئةوةي وةزارةتةكان بؤ ئةو ثرٍِِؤذة خ مةتطوزارييانةي كة هةيانة وةكو بةشَي  

 .تةوةد لةِرَيطاي ِرَيكخراوةكانةوة جَيبةجَي بكرَيتد زؤر سوثاسلةمةش لةوَيدا جَيطاي ببَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالمد فةرموو
 :صديقمصى    بةِرَي  عبدالسالم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشــةكي ســوثاس و دةستخؤشــي لــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان دةكــةمد كــة لةطــةَل ئَيمــةدا برييــان دةكــردةوةو  

ندوو دةبووند من ثشتطريي ئةو ثَيشنيارةيان دةكةمد كة خاَلةكة ببَيت بة خاَلي دووةم لةو ماددةيةد بـةس  ما
ِرجا دةكةم كة خاَلي سَييةمين زياد بكرَيتد ئةمةي ئَيستا من ئيقرتاحي دةكةم دةبَيتة ثشتطريي برام كـاك  

ةكؤبوونـةوةكاني ئـةم ثرةنسـيثةي كـة     ئةجنومةني وةزيران لة يـةكَي ل : دكتؤر سةروةرد لةبةر ئةوةي يةكةم
ــةبَيتد لــةِرَيطاي            ــةدةفيان ه ــة ه ــااكي و ثِرؤذان ــةم ض ــردووةد تــاكو ئ ــةني ك ــةم تةب ــي دةك ــن باس ــتا م ئَيس
خ مةتكردن و هاوبةشي بَيت كة خ مةتكردني كؤمةَلطاي مةدةنيةد من ثَيشنيار دةكةمد ئَيمة لةم ياسـايةدا  

و زانسـيت و كـةرتي تايبـةتيند سـوود وةربطـرن لـة توانـاو ثسـثؤِري          بَلَيني وةزارةتةكان و ناوةندة ئةكاددي
ِرَيكخراوةكان لـةِرَيطاي دابـني كردنـي تَياـووي ثـِرؤذةو ضـااكيةكانياند ئةمـة زؤر طرنطـةد بـؤ ئـةوةي هـاني            

ئـةو شـتانةي كـة لةبـةر زؤر     : دووةم: ِرَيكخراوةكان بدةيند  بري لةثِرؤذةي سوودمةند بكةنةوة ئةمـة يةكـةم  
ةزارةتةكان يان ناوةنـدة ئةكادديـةكان حـةتا كـةرتي تايبـةتين كـة كؤمثانيايـةكي طةورةيـةد ئاليـات و          هؤ و

ئامرازيان نيةد بةآلم ِرَيكخراوكـاني كؤمـةَلطاي مـةدةني ثسـثؤِريان هةيـةد فريةدـي ئيسـتيفتائيان هةيـةد زؤر         
يت كؤمـةَلطاي مـةدةني دَيـتد    توانايان هةيةد ئةتوانن لة خ مةتيدا بـن و موكـةملند ئـةو كاتـة دةوري دروسـ     

 .بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةم خاَلي سَييةمةش ئي افة بكرَيتد زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي جةنابت وتتد ضونكة كةرتي تايبةت ئازادة ناتواني لةسةري فةرز بكةيد دةتوانن ئةوة بكةند ئةطةر 
 .اك دادر حسند فةرمووشَيوازَي  بدؤزيتةوةد باشة بينووسةو بينَيرةد ك

 :بةِرَي  دادر حسن دادر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من لةسةر ئةو ماددةيةد ئةطةر ماددةيةكي سةربةخؤ بَيتد كة تازة عةرزتان كردد من ثشتيواني لَيدةكـةم و  
 .دسةم لةسةري نيةد بةس لةسةر ئةوةي كة تازة هةبوود كةنؤرةي هات دسةي لةسةر دةكةمد زؤر سوثاس

 :ِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .طؤران ئازادد فةرموو
 
 

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثشتطريي لةدسةكاني دكتؤر سةروةر و كاك عبدالسالم دةكةمد وة دةستخؤشي لةسـةرؤكايةتي دةكـةمد   
ي ئـةم ماددةيـةد كؤَلةطةيـةكي    بؤ خستنة ِرووي ثَيشنياري ئةم ماددةيةد ضونكة ثَيم واية بـة ثةسـةند كردنـ   

ئةساسي لة ياساكة جَيطري دةكةيند ئةطينا ثَيم واية بة كةموكوِري دةبَيتد بؤيـة منـين ثَيشـنياري دةدةكـة     
دةستنيشان كردني بِرَي  ثارةي ساآلنة لة بودجـةي هـةرَيم تايبـةت بـة     : دةكةم كةوا دوو بِرطة بَيتد يةكةم

هاوكاري كردني مانطانةي ِرَيكخراوكاند لةِرَيطةي فةرمانطةوة لةسـةر   ح ب و ِرَيكخراوةكان بؤ يارمةتيدان و
ثَيويسـتة لةسـةر وةزارةتـةكاني حكومـةت وناوةنـدي      : بنةماي ثِرؤذةو ضـااكي ِرَيكخراوةكـان بـدرَيتد دووةم   

ئــةكاددي و زانســيت و كــةرتي تايبــةت ســوود وةربطــرن لــة توانــاو ئــةزمووني ِرَيكخراوةكــاند لةِرَيطــةي           
 .ردني تَياووني ثر َِؤذةكانةوةد كةخ مةت بة فةزاي طشيت كؤمةَلطا دةكاتد زؤر سوثاسدابينك

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةستخؤشد بةس ئَيمة يارمةتيمان بؤ ايةنة سياسيةكان اداد ضونكة ئيحتيمالة بةياني ياساكةي دةرباَيتد 
 .اتووة باشرتةد سؤزان شهابد فةرمووئةو ئيمكانيةتةي نةمَينَيـتد بؤية وةكو ئةو ثَيشنيارةي كةه

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لة دواين كؤبوونةوةماندا وةكو سةرؤكي فراكسيؤنةكان لةطةَل بةِرَي  سةرؤكي حكومةتدا كةباسي لـةو  
تةوة ثارةي ِرَيكخراوةكان بِرة ثارةية كردووةد وة داواشي كردووة كة هةوَل بدرَيت ثارةي ح بةكان كةم بكرَي

زياد بكرَيتد ئةوة ئةو داوايةشي كرد بةِرَي  سةرؤكي حكومةتد ثارةي ِرَيكخراوةكان زياد بكرَيتد بؤية بـةم  
ــارةي         ــةَل ث ــةكرَيت لةط ــج ن ــةيان دةم ــاآلنةد ثارةك ــةرَيتَيكي س ــة ن ــت ب ــذيند وة بكرَي ــةر دايرِبَي ــَيوةية ئةط ش
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عل  احلكومة ان ختصطص سطنوياو ويف   )از لةناو مي انيةدا بَيتد دةَلَينيح بةكانداد بةَلكو بةفةدةرةيةكي جياو
قانون ميزانيتها مبلغ حمدد للمنظمات والشبكات، وعل  ان تكون املنح واملساعدات عل  اساس تنافس املشاريع 

والتجطارب  عل  الوزارات واملراكطز االكادمييطة والقىطاع اخلطاص االسطت ادة مطن اخلطربات        : ) خاَلي دووةم( املقدمة
ضـونكة زؤرجـار   ( واالحصائيات واملنظمات والشبكات عن طريق تقديم املشاريع للمنظمات حسب االختصطاص 

هةية سوود وةردةطرن لةو ئيحسائياتانةي كة دةيكةند ئةوة باس بكرَيت ئيستتالعات و ئيحسائياتي خبرَيتة 
بةس ئَيمة ناكرَيت ئي باري بكـةين  ناود دتاعي خاصين هةية زؤر جار دةكرَيت سوود لةوانين وةربطريند 

 .لةسةرياند بةس دةكرَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةشد فةرموون
 
 

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بِرَيذينـةوةد  دواي وةرطرتين سةرنج و تَيبينيةكاند ئَيمة بة بامشان زاني كة ماددةي نؤزدةهةم بـةم شـَيوة دا  
ثَيويستة ساآلنة لة بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان بِرَيـ      )خؤي بةماناي بودجةيةكي تايبةت دَيتد كة دةَلَيت

ــرٍِؤذةو       ــا و ث ــةماي توان ــةر بن ــاند لةس ــاريكردني ِرَيكخراوةك ــةتي دان و هاوك ــؤ يارم ــتد ب ــةرخان بكرَي ــارة ت ث
 .ضااكيةكانيان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رةبين بيخوَيننةوةتكايةد بة عة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ال صل الثامن

 األحكام العامة

 :املادة التاسعة عشرة
ملسطاعدة ودعطم املنظمطات علط  اسطاس      الالزمطة ضطمن امليزانيطة السطنوية،     عل  حكومة اآلقليم ختصيص املبالغ 

 .الك اءة واملشاريع والنشاطات
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

تكاية كَيي لةطةَلدايةبادةسيت بَلند بكات؟د فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د زؤر سوثاسد بةكؤي دةنـط وةرطـرياد   
 .بؤ ماددةي دواتر تكايةد كاك عبدالسالمد فةرموو

 :صديقمصى    بةِرَي  عبدالسالم
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سَييةم كراد نةخوَيندرايةوةلةسةر داواي بةِرَي ت صياغةي خاَلي 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشةد فةرموو بيخوَيننةوة
 :بةِرَي  عمر صديق هةورامي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر ئةوةي ئةم ماددةيةي كة ئي افـة كـرا تـةنها ثةيوةنديـدارة بـة ثـارةوةد بؤيـة ئَيمـة ئـةو ثَيشـنيارةمان           

ت ئـةو ثَيشـنيارةي كـة كـاك عبدالسـالم كـردي ئـةوةي كـة ثةيوةنديـدارة          لةوَيدا وةرنـةطرتد يـةعين دةكريَـ   
بةوةي كة ِرَيكخراوةكان هةوَلبدةند بةهةماهـةنطي لةطـةَل وةزارةتـةكان و حكومـةت و ناوةنـدة ئـةكاددي و       
زانستيةكاند بؤ ئةجنامداني ثِرؤذةو ضااكي هاوبةشد بؤ سـوود وةرطـرتن لـةتواناو شـارةزايي ِرَيكخراوةكـاند      

ةمة تةسةور دةكةم وةكو مةبدةئَي  دةكرَيت بة ماددةيةكي تر ئي افة بكرَيتد نةك لةطةَل ئةم ماددةيةداد ئ
 .زؤر سوثاس

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي بيستةم
 .ماجنةكانيدا نةبَيتِرَيكخراو بؤي نية بةدواي سوودي مادديدا بطةِرَيت تةنها لةضوارضَيوةي بةديهَيناني ئا

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اال ضمن  اطار حتقيق أهدافها. ليس للمنظمة البحث عن ال وائد املادية:املادة العشرون

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مة بؤ سوودي ِرَيكخراوةكاني ثَيشنياري تازة صياغة كرا ئَيستا دةنوَيننةوةد تكاية ئاطاتان لَيبَيتد ضونكة ئة
 .كؤمةَلطاي مةدةنية لةهةرَيمي كوردستاند فةرموون

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دامودةزطاكـاني هـةرَيم دةتـوانن سـوود لـةتواناو ضـااكي ِرَيكخراوةكـان وةربطـرند لـةِرَيطاي           :ماددةي بيستةم
 .ئةجنامداني ثِرؤذةي هاوبةش

 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

ئَيستا كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسيت بَلند بكات؟د فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د بةكؤي دةنط وةرطـرياد ئَيسـتا   
 .بؤ بةشي نؤيةمد فةرموون

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اال ضمن  اطار حتقيق أهدافها. ل وائد املاديةليس للمنظمة البحث عن ا: املادة احلادية والعشرون
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
َيكخراو بؤي نية بةدواي سوودي مادديدا بطةِرَيت تةنها لةضوارضَيوةي بةديهَيناني ِر :ماددةي بيست و يةكةم

 .ئاماجنةكانيدا نةبَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية دسة بكات؟د ناوتان دةنووسمد ئةم بةِرَي انة دةيانةوَيت دسة لةسـةر  ئَيستا كَي د
سـةردار رةشـيدد بَيريظـان     ثطائر عبداالحطد،  حممد شارةزووريد دادر حسند عيمـاد حممـدد   )ئةم ماددةية بكةن

 .كاك حممد فةرموو( سةرهةنطد ئةظني عومةر
 (:شارةزووري)بةِرَي  حممد امحد علي

 .ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب

من تةنها تيبينيم لةسةر ئةوةية كة ِرَيكخراو يان تؤِرَيكي بؤ زياد بكرَيتد واتة رٍَِِيكخراو يـان تـؤِر بـؤي نيـة     
 .دةكاتد زؤر سوثاس( شبكة)بةدواي سوودي مادديدا بطةِرَيتد ضونكة لةياساكةشدا باسي تؤِر 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ووكاك دادر حسند فةرم
 :بةِرَي  دادر حسن دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مـن شبكةشـم زيـاد كـردووةد وةك بـراي بـةِرَي م كـاك        ( ليس للمنظمة)هةر لةو ماددةيةدا كة هاتووة دةَلَيت 

مـن تةسـةور   . اال ضمن  اطار حتقيطق أهطدافها  . كة البحث عن ال وائد املاديةشبليس للمنظمة او الحممد وتيد 
وون نيـةد تةحديـدد كـَي تةحديـدي دةكـات؟ ئايـا ئةمـة لـة ضوارضـَيوةي ِرَيكخراوةكـةيان يـان            دةكةم ئةمـة رِ 

لةدةرةوةي ضوارضَيوةيةكةية؟ يان ئةو ثِرؤذانةي كة لة خ مةتي ضوارضـَيوةي ِرَيكخراوةكةيـة يـان سـوودي     
اشـة لـةكاتي   شةخوي لَي وةردةطريَيت؟ يةعين ئةم تةشخيص وجياكردنةوةية كَي دةيكات؟د بؤية من ثـَيم ب 

ثَيشكةشكردني هةر ثر ؤذةيةك لةايةن ِريكخراو يان تؤِرةوة لَيكؤَلينةوةو بةدواداضووني بؤ بكرَيتد كة ئايـا  
فعلةن ئـةم ثِرؤذةيـة لةضوارضـَيوةي بةرنامـةو سروشـت و كـارو ضـااكي ئةوانـةد يـان نـا ئين ـا ِرةزامةنـدي             

 .لةسةر ثر ؤذةكانيان بدرَيتد زؤر سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .ماد فةرمووكاك ع
 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةرٍَِِي  سةرؤكي ثةرلةمان



 114 

ــر        ــاي ت ــةدوو جَيط ــلة ل ــونكة تةحوــيل حاص ــتد ض ــة ابربَي ــةم ك ــة ثَيشــنيار دةك ــةم ماددةي ــةبارةت ب مــن س
د (للطربح  وتسع  لتحقيق اهداف ليس فيها اقتسام)لة ثَيناسةي ِرَيكخراو كةهاتووةد : موعالةجة كراوةد يةكةم

للمنظمطة احلطق يف القيطام جبميطع اعماهلطا      )ديسان لـة مـاددةي نؤيـةم لـة بِرطـةي ثَين ـةم كـة هـاتووةد         : دووةم
واتة ئةم ماددةية تةحوـيل حاصـلةد بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم كـة       (ونشاطاتها يف حالة عدم تعارضها مع اهدافها

 .ابربَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وود فةرمثائركاك 
 
 
 
 :ثائر عبداالحد اوغسىني.بةِرَي د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثشتطريي لةهاوِرَيم كاك عيماد دةكةمد كة ئةو ماددةية زيادةيةد كة لة فةصَلي يةكةم بةهةمان شَيوة 

 .هاتووةد ماناي واية ثَيويست ناكات لَيرة ئي افة بكرَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةردار ِرةشيدد فةرمووكاك 
 :بةِرَي  سةردار رشيد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِرَيكخراو بؤي نية بةدواي سوودي مادديدا بطةِرَيتد من ثَيم واية حةدـة ئـةوة ئةشخاصـي بـؤ زيـاد بكرَيـتد       

نَيـتد  ئةطةر ِرَيكخراو ثارةيةكي هةبَيتد حةدي خؤي نية ئيستيسـماري بكـات بـؤ سـوودي خـؤي بـةكاري بهيَ      
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بَيريظان سةرهةنطد فةرموو
 :بةِرَي  بَيريظان حممد امساعيل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثشتطريي بةِرَي  كاك عيماد دةكةم كة ئةو ماددةية زيادةد ضونكة ئةوة تةحويل حاصلةد لة ثَيشةوة 

اجنةكاني ضؤن بةكار بهَينـدرَيتد بـةآلم ئةطـةر هـاتو دةنطـي نـةهَيناد       لةماددةكاني تر ِروونكراوةتةوةد بؤ ئام
ــةو        ــن  ئ ــةِرةئي م ــةوين ب ــةوةد ئ ــة دةنوَينم ــونكة زؤر نةطةتيظان ــراوةد ض ــة دان ــيم ك ــَيوةش ِرازي ن ــةو ش ب
ِرَيكخراوة ئةوةندة نـةئي تَيـدا نـةبَيتد لةسـةرةتاوة نـةئي تَيـدا بـوود ئـيرت سـوودي مـاددي تَيـدا نابَيـتد بـؤ              
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جنةكاني بَيتد بةو شَيوةية حةز دةكةم بنووسرَيتد ِرَيكخراو هةوَل دةداتد سوودي ماددي وةربطرَيت بـؤ  ئاما
 .بةديهَيناني ئاماجنةكانيد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةظني عومةرد فةرموو
 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةم ماددةية هةَلبطريَيتد ئةطةر هةَلنةطريا بةشَيوةيةك صياغة بكرَيتةوة منين لةطةَل هاوكارامن هاوِرام كة ئ

كة بةم شَيوةي ئَيستاي نةبَيتد لةبةر ئةوةي ئَيمة لة ماددةي يةكةمدا تـةعريفي ِرَيكخراومـان كـردووةد كـة     
د ثاشـان  دياردان كردووة كة دةبَيت ئةوة ئيقتيسامي ربح نةكاتد ئةوة لةوَيدا دةزانَيت كـة ئـةو رحبـة بكـات    

لةماددةي هةشتةم بامسان كردووةد كة ئـةَلَيت تـةعاروز نـةكات لةطـةَل ئةهدافـةكانيد تـؤ لَيـرة بـؤت ديـاري          
ــردووةد        ــار بكــات لةســةر ئــةو ئةهدافانــةي كــة لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤدا ديــاري ك كــردووة كــة ئــةبَيت ئــةو ك

اي مكسب اخر )خاَلي سَييةم دةَلَينيد لةبرييشمان نةضَيت ئَيمة دةنطدامنان كرد لة ماددةي سيازدةهةمداد لة 
ــةو   ( تستحصططله املنظمططة نتيجططة فعالياتهططا لططدى اسططتثمار امواهلططا   ــت ئ ــرة دةنطمــان بــؤدا كــة دةتوانَي ئَيمــة لَي

ئيستسماري ئةموالي خؤي بكاتد بةآلم لةِرَيطاي حدودي ئةو هةدةفانةي كة لة ثةيِرةوي ناوخؤيدا بؤ خـؤي  
هاتني ئةمة ئةبَيتة موناد ي ئةو سـَي ماددةيـةد بؤيـة بـةمن ئةطـةر بكرَيـت        دياري كردووةد كة ئَيمة لَيرةدا

 .يان ئيلغا بكرَيتةوة يان صياغة بكرَيتةوة كة لةطةَل ئةو سَي خاَلةي ثَين خؤي بطوجنَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش ِرةئيتان تكاية
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

ةدا باسي ئةوة ناكات تةنها باسـي  سةبارةت بةوةي كة لة ماددةي نؤيةم هاتووةد بةهيض شَيوةيةك لةم ماددةي
ئـةوة دةكــات وابــ امن لـة بِرطــةي ســَييةميةتيد دةَلَيــت نـابَي ئةوانــةي كــة ئــين دةكـةن لــة ِرَيكخــراودا هــةر     
ــةَل        ــةن و لةط ــار دةردةك ــة بِري ــةي ك ــوان ئةوان ــدي نَي ــةَل بةرذةوةن ــاتد لةط ــةعاروز بك ــةن ت ــ  دةربك بِريارَي

سـة لـة مـاددةي يةكةمـدا هـاتووةد تـةنها دةضـَيتة بـابي ثَيناسـةوةد          ِرَيكخراوةكةشد ئةوةي تر مةسةلةي ثَينا
هةمان ناوةِرؤكي نية ئةوةي لةو ماددةيةي تَيدايةد ئةو ماددةية بة باوةِري ئَيمـة مبَينَيتـةوة باشـرتةد لةبـةر     

ِرَيكخــراو بــؤي نيــة بــةدواي ســوودي مادديــدا بطــةِرَيت تــةنها  )ئــةوةي تــةنها بــاس لــةوة دةكــاتد كــة دةَلَيــت 
ــةبَيت  ل ــدا ن ــةديهَيناني ئاماجنةكاني ــَيوةي ب ــة    ( ةضوارض ــة ِرَيكخراوةك ــؤ منوون ــة ب ــة ك ــة ئةوةي ــت لةم مةبةس

ــَيوةي          ــةآلم لةضوارض ــاتد ب ــاددي بك ــوودي م ــة س ــؤي هةي ــراوة ب ــةو ِرَيكخ ــةد ئ ــاريكراوي هةي ــاجنَيكي دي ئام
ان بَيـتد باـَيت لـةِرَيطاي    ئاماجنةكاني بَيتد يةعين ئةطةر ئاماجنَيكي هةبَيت بؤ منوونةد يارمةتيداني هـةذار 

شتَيكي ترةوة كةد لةطةَل ئاماجنةكـةي خـؤي ناطوجنَيـت يـةعين بةشـَيوةيةكي تـر دـازانج بكـاتد بـؤ منوونـة           
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لةِرَيطاي شتَيكي ناياسايي ئةوة ِرَيطا لةوة دةطريَيتد يةعين مةسةلةكة تةنها ئةوةية كة حوكمَيكي خيتاميية 
ثَيي ماددةكاني تر ِرَي وشوَيين بـؤ دانـرا كـة بـةت شـَيوةيةك دةتـوانَي       عيالدةي بةوةوة نيةد ِراستة ثَيشرت بة

ــَيوةي        ــت لةضوارض ــة دةبَي ــةوةي ك ــة ل ــد كردنةوةي ــرة تةئكي ــت لَي ــةنها مةبةس ــةوة ت ــةآلم ئ ــاتد ب ــازانج بك د
 .ئاماجنةكاني بَيتد نابَي لةدةرةوةي ئاماجنةكاني بَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــدامد     بــةِرَي ان وةك ِروو ــاني كــةم ئةن ــةلةن ثِرؤذةيــةك بــؤ كةس ــوودي ئــةم ثِرؤذانــةد مةس نكردنةوةيــةكد س
ثارةيةكي بؤ تةرخان دةكرَيتد دَين ثِرؤذةكةيان بؤ دادةنَيند رحبي ثِرؤذةكة بؤ ئةنداماني ِرَيكخراوةكة نيـةد  

د يـةعين  بكـةن  رةتبؤ ئةو كةسانةية تا ذيانيان باشرت بكرَيتد لَيرة ئةمة كـةهاتووةد بـؤ ئةوةيـة نةضـن جتـا     
ئةو ثارةية بؤ خؤيان جتارةت نةكةند بؤية مانةوةي خراث نيـةد بـؤ منوونـة لـة ئـةَلمانيا لةشـوَينَي  كةسـي        
كةمئةندام لة كارةساتَي  يان لة سروشتةوة كةم ئةندامةد ثرٍِِؤذةيةكيان بؤ كردبوون ئَيمة ضووين سةيرمان 

ن زؤر خؤش بوود ماَلي خؤيان هةبوود هةموو شتَيكي كردد بةس ئةتواني يةك ئين ئةجنام بداتد وةزعيشيا
تايبةت بةخؤيان هةبوود رحبي ئةو ثرٍِِؤذةيةش كة خؤيـان دروسـيت دةكـةن ئةضـَيتة حسـابيان و بـؤ خؤيـان        
تةوزيعي دةكةند بةوةش ذيانيان زياتر خؤش دةبَيـتد ئةمة ماناي واية بؤ كةساني ِرَيكخراوةكة نيةد بؤ ئةو 

اني كؤنسَيرتَي  دةكرَيت بؤ كةسي هةذارد رحبةكةي بؤ كةم دةرامةتةكانة نةك بؤ ئةو كةمئةندامانةيةد بةي
 .كةسانةي كة بةكارةكة هةستاوند مانةوةي لةجَيطاي خؤي خراث نية و مبَييَن باشرتةد كاك شؤِرشد فةرموو

 :بةِرَي  شؤِرش جميد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من بـراي بـةِرَي م كـاك دـادر بـوو باسـي لـةوة كـردد كـَي تةحديـدي ئـةو            هةر بؤ تةوزحيي ئـةو بابةتـةد وابـ ا   
ضوارضَيوةية دةكات كة لة سنووري ئةهدايف ئةو ِرَيكخراوةدايةد واتة ئةو دةستكةوتة مادديةي كـة بةدةسـيت   
ــت لــةو ضوارضــَيوةيةش      ــتد ئــةوة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ِرَيكخراوةكــة دةستنيشــاني دةكــاتد بؤيــة نابَي دةهَينَي

 .تد سوثاسدةرباَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان ئَيستا ئةوانةي كةداوايانكرد اباَيتد سةحيب ناكةنةوةد دةنةينة دةنطةوةد كاك عيمادد فةرموو
 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دواي تةوزحيةكة من ثَيشنيارةكةم سةحب دةكةمد سوثاس
 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

 .سوثاس بؤ جةنابتد ئةظني خاند فةرموو
 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيمة لةطةَل ئـةوةداين كـة ئةطـةر سـةحبين دةكرَيـت بـا صـياغة بكرَيتـةوةد بةشـَيوةيةك كـة ِروونـرت بَيـت             
 .لةوةي ئَيستاد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .باشةد كاك دانا ئَيستا بيخوَينةرةوة تا بيخةينة دةنطدانةوةد فةرمووبةَلَي صياغةكةي زؤر ِروونةو 
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي بيست ويةكةم

ِرَيكخراو يان تؤِر بؤي نية بةدواي سوودي مادديدا بطةِرَيت تةنها لةضوارضـَيوةي بـةديهَيناني ئاماجنةكانيـدا    
 .نةبَيت

 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

 .بةعةرةبين تكاية
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليس للمنظمة او الشبكة البحث عن ال وائد املادية، اال ضمن  اطار حتقيق أهدافها: املادة احلادية والعشرون

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةسـي لةطةَلـدا نيـةد     1كايـة؟د فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟د      ئَيستا كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد بكـات ت     
 .بةزؤرينةي دةنط وةرطرياد بؤ ماددةي بيست و دووةم

 :بةِرَي  شؤِرش جميد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي بيست و دووةم      

ةوةن لـة بـةردةم دادطـاي    هةموو ئةو بِريارانةي لة رَيكخراو يان لة تؤِرةوة دةردةضند دابيلي تَيهةَلاـوون  -1
رؤذدا لة رؤذي دةرضوونيانةوةد بة ثَيي داواي هةر كةسَي  بةرذةوةندييـةكي  ( 16)تايبةمتةند دا لة ماوةي 

لةوةدا هةيةود دادطاش بِرياري ئيلغا كردني بِريارةكة دةداتد ئةطةر ناكؤك بوو لةطةأل حوكمةكاني ياسا يـان  
 .بةندةكاني ثةيِرةوي ناوخؤي رَيكخراوةكة

 .برٍِِياري ئيلغا كردنةكة كار لة مايف كةسان لة دةرةوةي رَيكخراوةكة و نياز ثاكان ناكات -1

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 : املادة الثانية والعشرون
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يومطآ  ( 16)حمكمة املختصة خطالل ة قابلة لإلستئناف أمام مجيع القرارات الصادرة من املنظمة أو من الشبك.1
من تاريخ  صدورها بناء عل  طلب أي شخص له مصلحة يف ذلك وان احملكمة تقرر الغاء القرار اذا كان خمال طا  

 .ألحكام القانون أو لبنود النظام الداخلي للمنظمة
 . اليؤثر قرار االلغاء عل  حقوق االشخاص من خارج املنظمة وحسين النية .1

ةي ِروونكردنةوةيــةكمان هةيــة هــي ليذنــةي هاوبــةش لةســةر ئــةم  جــةنابي ســةرؤكد ئةطــةر ِرَيطامــان ثَيبــد
 .ماددةية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

( لإلسطتئناف  ) ئـةوة ( مجيع القطرارات الصطادرة مطن املنظمطة أو مطن الشطبكة قابلطة لإلسطتئناف        .1)خاَلي يةكةم
 .فةرموو كاك عومةر، (للىعن) بكرَيت بة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س
جــةنابت ئــةوةت ئاشــكرا كــردد ئَيمــةش وةكــو ليذنــةي هاوبــةش ثــَيم وايــة ئــةم ماددةيــة وةك ئــةم شــَيوةي   

مجيع القرارات الصادرة من املنظمطة أو مطن الشطبكة قابلطة للىعطن أمطام حمكمطة البطداءة         )خوارةوةي لَيبكرَيتد 
لَيـرةدا كؤتـايي بـةم    ( مصطلحة يف ذلطك  يومآ مطن تطاريخ  صطدورها بنطاء علط  طلطب أي شطخص لطه         ( 16)خالل

اليؤثر قرار االلغاء عل  حقطوق االشطخاص مطن    .1) بِرطةيةي بَيتد بةنيسبةت فةدةرةي دووةميند كة ئةلَََيت
مطن  ) ثَيمان باشة ئةو فةدةرةية هةَلبطريَيتد ضونكة لَيـرةدا بـاس لـةوة كـراوةد    ( خارج املنظمة وحسين النية

يةعين هةركةسَي  مةسَلةحةتي لـةو بِريـارةدا   ( شخص له مصلحة يف ذلك تاريخ  صدورها بناء عل  طلب أي
هةبَيتد كة دةرضووة لةو ِرَيكخراوةد وة تةعين لَي دةدرَيت لةبةردةم مةحكةمـةي تايبةمتةنـدي خؤيـداد كـة     
مةحكةمــةي بةدائــةي ناوضــةكةيةد ئةطــةر مةســَلةحةتي هــةبوود ئــةو دــةرارةش زةرةري بــة مةســَلةحةتي    

ؤي هةية بَيـت داواي تـةعين خـؤي بكـات بـةطوَيرةي ياسـاد بؤيـة ئـةَلَيني مةحكةمـةي بيدائـةد           طةياندبوود ب
ضونكة مةحكةمةي بيدائة خازعي ترودي تةعين ئيسـتيئنافين دةبـند وة تـةمي ين دةبـند وة تةسـحيحي      

 .دةراري تةمي ين دةبند ئةوة زياتر بؤ تةحقيقي عةدالةتةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية دسة بكات ناوتان دةنووسمد كةس نيةد كاك دانا بيخوَينةرةوة تا بيخةينـة  
 .دةنطدانةوةد فةرموو

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي بيست و دووةم
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انــة لَيــدانن لــة بــةردةم دادطــاي  هــةموو ئــةو بِريارانــةي لــة رَيكخــراو يــان لــة تــؤِرةوة دةردةضــند دــابيلي ت   
رؤذدا لة رؤذي دةرضوونيانةوةد بة ثَيي داواي هةر كةسَي  بةرذةوةندييـةكي  ( 16)تايبةمتةند دا لة ماوةي 

 .لةوةدا هةبَيت
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 : املادة الثانية والعشرون

يومطآ مطن   ( 16)حمكمطة البطداءة خطالل   ن الشطبكة قابلطة للىعطن أمطام     أو مط مجيع القرارات الصادرة من املنظمة 
 .تاريخ  صدورها بناء عل  طلب أي شخص له مصلحة يف ذلك

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟د بـةكؤي دةنـط وةرطـرياد بـؤ         
 .ماددةي بسيت و سَي

 :دانا سعيد سؤيف. َي  دبةِر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــَييةم  ــت وس ــاددةي بيس ــةأل       :م ــان لةط ــي خؤي ــةريانة رةوش ــة س ــدا ل ــة هةرَيم ــةكار ل ــت ب ــاني دةس رَيكخراوةك

 .حوكمةكاني ئةم ياسايةدا لة ماوةي يةك ساأل لة رؤذي دةرضوونييةوة بطوجنَينن
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر
 : ثالثة والعشرونلاملادة ا

عل  املنظمات العاملة يف االقليم أن تكييف اوضاعها مع أحكام هذا القانون خالل مدة سنة واحدة من  تطاريخ  
 .اصداره

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يالن خـاند كـاك   ش) كَي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية دسة بكاتد ناوتان دةنووسمد ئةم بةِرَي انة دسة دةكةن
 .شيالن خاند فةرموو( شظاند تارا خان

 :بةِرَي  شيالن عبداجلبارعبدالغين
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةظ ماددةيةد وةك ئةز تَيطةهشتيمةد مشـولي وان ِرَيكخـراوا كـرن كـة دةسـت بـةكار كرينـةد بـةلَي طةلـةكَيت          
رنةطرتينةد كَيشاوان ماية ِراوةستانَي ت لـة ئاسايشـا   هةين ذمَيذة داخازيا مؤَلةتَي كريةد هةتا نوكة مؤَلةت وة

طشيت بنتد ت لةوةزارةتا نـاظخؤ بـنتد ئـةوَي مةسـريَي وان كةسـا دَي ت بـينتد ئـةرَي ديـ  تـةعليماتَي بـةرَي           
دوماهي  دَيتد يانين دي  ياسايَيد ئةطةر دي  ياسايَي نةبينت مشا غةدرةك هاتية كرند ساَلةكةد دوو سـاَلة  

ةوان مايةد لة وةزارةتَي يان ئاسايشا طشيتد مشا غةدرا سةري ثَيوان دماهي  بَينت و جـارَيكي تـر   ثرت ذي كَيش
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لةسفرةوة دةست ثـَي بكـةن و داواي مؤَلـةت دان بكـةند ئين ـا ثَيشـنياري ئَيمـة ئةوةيـة كـة بِرطةيـةك زيـاد            
ليماتَي بـةرَي دوماهيـ  بَيتـة    بكرَيت لَيرةداد كةوا ئةو كةسانةي داواي مؤَلـةتيان كـردووةد لـة مَيـذةوةد تـةع     

 .كرند يةعين تَيثةِرَينن ت بة موافةدةت يان بة ِرةدد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شظاند فةرموو
 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ر فـةردي هةيـة   ضـونكة ئيوـدا  ( مـن تـأريخ نشـرة   )نـا  ( من  تطاريخ اصطداره  )ماددةكة وةك خؤي بَيت بةس 

 .لةطةَل نةشرد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تارا ئةسعةديد فةرموو
 :بةِرَي  تارا حتسني ياسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من واي دةبينم دواي ئةوةي كـة ئـةو تةئرنـة نـةفاز دةبَيـتد ضـونكة زؤر دـةرارات ئيوـدار دةبَيـتد بـةآلم           
ئرني نةفازييـةوة حيسـاب بكرَيـتد لـةو حاَلةتـةداد ئـةو ِرَيكخـراوة خـؤي         نةفازي نية لةناو هةرَيمداد لة تـة 

ياساكة دةخوَينَيتةوة دةزانَيتد ئةطةر لةطةَلي نةطوجنَيت ئةصَلةن خـؤي داينانَيـتد لةبـةر ئـةوة سـاَلَي  زؤر      
ةكـة خـؤي   زؤرة بؤ ئةوةي خؤي بطوجنَينَيتد ئةطةر نةتوانَي لةساَلَي  خؤي بطوجنَينَيت ئـةوة هـةر ِرَيكخراو  

 .نايكاتد بؤية ساَلَي  زؤر زؤرة بؤ خؤطوجناندند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةشد فةرموو
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ك سةبارةت بةوةي كة ئةو ِرَيكخراوانةي داواي مؤَلةتيان كردووةد هَيشتا لةوةزارةتي ناوخؤ دةرنةضـووةد نـة  
هةر ئةو ِرَيكخراوانة ِرَيكخراوةكاني ترين ئةوانةي كة مؤَلةتيان هةيـةد هـةموويان لـةماوةي سـاَلَيكدا دةبـَي      
خؤيــان لةطــةَل ئــةو ياســايةدا بطــوجنَينند ئةطــةر ســةيري ماددةكــاني دواتــرين بكــةند بةتايبــةتي مــاددةي    

ذنامةي فةرميد يةعين لةوَيـدا هـاتووةد   ئةخرييد ئةو ياساية ئيشي ثَيدةكرَيتد لةِرؤذي بآلوكردنةوةي لة ِرؤ
بةماددةيــةكي تــر تــةن يم كــراوةد مةســةلةي خؤطوجناندنةكــةشد بؤيــة ســاَلَيكمان دانــاوةد تــا ِرَيكخراوةكــان   
بتوانن بة ثَيي ئةو ياسا تازةية كؤمةَلَي  ِرَيكاري تر هةيةد تا مةجاليان هةبَيتد يـةعين مـةجالي زياترمـان    

 .اتة بَيد بةس ئةبَيت ئةوان خؤيان بطوجنَينند ئةمةش بؤ ئاسانكارييةداونةتَيد مةرج نيةد ئةو ك
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ئةوة دروست ترةد ئةوةش وةربطرن( تأريخ نشرة)كاك دانا 
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةرَيمـدا لـة سـةريانة رةوشـي خؤيـان      رَيكخراوةكاني دةست بةكار لـة  )سةبارةت بة ماددةي بيست و سَييةم 
 (.لةطةأل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا لة ماوةي يةك ساأل لة رؤذي بآلو بوونةوةي بطوجنَينن

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 : املادة اثالثة والعشرون

هذا القانون خالل مدة سنة واحدة من  تطاريخ   عل  املنظمات العاملة يف االقليم أن تكييف اوضاعها مع أحكام
 .نشره

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟د بـةكؤي دةنـط وةرطـرياد بـؤ         
 .ماددةي بيست وضوارةم

 
 

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :بيست وضوارةمماددةي 

 .حوكمةكاني ئةم ياساية سةنديكاي ثيشةيي وكؤمةَلةكان و يةكَيتييةكان و حي بةكان ناطرَيتةوة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .االحزاب التسري أحكام هذا القانون عل  النقابات املهنية و اجلمعيات واالحتادات و: املادة الرابعة والعشرون 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةس لةسةر ئةم ماددةية دسةي هةية؟د ئامينة خاند فةرموو
 :َي  ئامينة زكري سعيدبةر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثرسيارَيكم هةيةد حوكمي ئةم ياساية بؤ سةنتةري ِرؤشنبريي دةطرَيتةوة؟د ضونكة سةنتةري ر ؤشنبريي 

 .ثاسهةدةيف دازاجني نيةد سو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش تكاية ِرةئيتان
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 :بةِرَي  عمر صديق هةورامي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةنديكاي ثيشةيي وكؤمةَلةكان و يةكَيتييةكان وا دةزامن دةدةكة زؤر وازحة ناوةكاني زؤربةوازحي هَيناوةد 

يةد سةنتةرةكانين سةر بة وةزارةتي دياري كراوند خؤتان و حي بةكان ناطرَيتةوةد تةنها ِرَيكخراوي ناحكوم
 .دةزانند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةمينة خاند فةرموو
 :َي  ئامينة زكري سعيدبةر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةيطرَيتةوةد سوثاس(18و 16)سةنتةري ِرؤشنبريي لة وةزارةتي ناوخؤ ئي ازة وةردةطرَيتد ياساي ذمارة 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عبدالسالم نودتةي ني امي هةيةد فةرموو

 
 
 

 :صديقمصى    بةِرَي  عبدالسالم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةنتةري         ــةناوي س ــةبووة ب ــت ه ــةد دوو ش ــةوزيح هةي ــة ت ــيت ب ــدةي ثَيويس ــةجامل ب ــةر م ــةية ئةط ــةم كَيش ئ
يدةناد ئةمة شتَي  بـوو سـةر بـة وةزارةت بـوود وا بـ امن      وةزارةتي ِرؤشنبريي خؤي دا: ِرؤشنبرييد يةكةميان

هةيـةد نـاوي   ( ئـنيد جـي د ئـؤ   ) ئـةوةي ئامينـة خـان باسـي كـردد هةنـدَي       : لةثارةوة حةل كـراوةد دووةميـان  
سةنتةري ِرؤشنبريييةد بةآلم ناضنة خانةي سةنتةرة ر ؤشنبريييةكانةوةد بؤيـة ئـةوة ِرَيكخراوَيكـي عادييـةو     

 .حساب ئةبَيتد سوثاس( ؤئنيد جي د ئ) بة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر عبدالرمحند فةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــنبريين       ــادي ِرؤش ــنبريي و ن ــةنتةري رؤش ــدَي ار س ــةنتةرانة هةن ــةو س ــردد ئ ــي ك ــالم باس ــاك عبدالس وةك ك

ازةيان وةردةطـرتد هةندَيكيشـيان لـة وةزارةتـي ر َِؤشـنبريي وةري      دةطرَيتةوةد ئةوانة لة وةزارةتي ناوخؤ ئي 
دةطرَيــتد تــةنها لةســةر ناوةكانــةد ئــةم ياســاية لةســةر نــاو تةحــةكوم ناكــاتد لةســةر ئةهــداف و ئامــانج و      

 .مةباديئي ئةم ِرَيكخراوانة جَيبةجَي دةكرَيتد سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةنطدانةوةد فةرموو ئاخر صياغة خبوَيننةوةد دةنةينة
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي بيست وضوارةم

 .حوكمةكاني ئةم ياساية سةنديكاي ثيشةيي و كؤمةَلةكان و يةكَيتييةكان و حي بةكان ناطرَيتةوة
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .التسري أحكام هذا القانون عل  النقابات املهنية و اجلمعيات واالحتادات و االحزاب: والعشرون  املادة الرابعة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟د بـةكؤي دةنـط وةرطـرياد بـؤ         
 .ماددةي بيست و ثَين ةم

 :سعيد سؤيفدانا . بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي بيست وثَين ةم
 .كار بة هيض دةدَيكي ياسايي يان بِريارَي  ناكرَيت كة لةطةأل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .                                                           ي او قرار يتعار  واحكام هذا القانون ال يعمل بأي نص قانون: املادة اخلامسة والعشرون

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كَي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددةية دسة بكاتد كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د ياساي ِرَيكخراوة ناحكوميةكاند لةهـةمان  1111لةساَلي ( 16)ك دةرضووة ياساي ذمارةلة ثةرلةمان ياساية

ئـةوين تايبةتـة بـةِرَيكخراوة     1222ساَلي ( 121)كاتدا لة ئيدارةي سلَيمانين بِريارَي  دةرضووة بة ذمارة
انون وبِريـارةد  ناحكوميةكاند لةبةر ئةوةي لة ثِرؤذةكـةدا نـةهاتووةد ئَيسـتا جَيطـاي خؤيـةتي كـة بـؤ ئـةو دـ         

 .ماددةيةك دابِرَيذرَيت بؤ ئيلغاكردني هةردووكياند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ال يعمطل بطأي نطص    لـة مـاددةي بيسـت و سـَي باسـي كـردووةد        1111لةسـاَلي  ( 16)بةنيسبةت ياسـاي ذمـارة  

ئـةم ياسـاية كـةي دةرضـووة لـة وةدـائيعي كوردسـتاندا كـة نةشـر كـراوةد لـةو            ( يتعار  واحكام هذا القانون
تةئرنــةوة ئــةم ياســاية نــةفازي خــؤي وةرطرتــووةد بــةوةي كــة ياســاي ِرَيكخــراوة ناحكوميــةكاني ئةوســاي    

ةريكنيد هةر بةهةمان نة  سلَيماني كاري ثَيناكرَيت و مةفعولي نةماوةد لَيرةشدا ئةم ياسايةي كة ئَيستا خ
ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعطار  واحكطام   )  كاك شَيروان خؤي باش دةزانَيتد هاوكار بووة لةداناني

بةوةي كة هةرضي ياساو بِريارَي  هةية لةدواي ئةمـة كـاري ثَيناكرَيـتد لـةدواي نـةفاز كردنـي        (هذا القانون
 .ئةمةوة كاري ثَيناكرَيتد سوثاس

 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِراستةد ئةوةي كاك عومةر دةيَلَيتد بةس بؤ ئَيمـة مةسـريي ئـةم ياسـايانة بـة هةَلواسـراوي بـةجَي بهـَيَلني؟د         

انــة ئيلغـا بــووةد ئـيرت تــةعاروزو شــت   ئَيمـة ئةطــةر ماددةيـةك دابِرَيــذين بـةِروون وئاشــكرا دةَلــَيني ئـةو دوو    
 .ديمةتي نامَييَند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شظاند فةرموو
 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةديوَيكي تري دسةكاني كـاك شـَيرواند ئةطـةر هـاتو ئيلغـا نـةكرَيتد ئـةوة بـةدوو ياسـا كـة لـةم ثةرلةمانـة             
 .دةتواندرَيت كاري ثَيبكرَيتد تةعاروزين ناكاتد سوثاسدةرضووة 

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي كاك شَيروان باسي لةسةر كردد ئَيمة لة ثَيشرت لةياساكاني تر هةمان صياغةمان كـردووةد بـة هـةمان    

لةم ياساي ِرَيكخراوانةدا بةرامبةر بة كَيشةيةك شت ِرؤشتوويند ئيلغاي ياسايةكي ترمان كردووةد بةآلم لَيرة 
دةبينةوة كة لةسةرةوة بامسان كردووةد ئةم ِرَيكخراوانة ئةبَيت لةماوةي ساَلَيكدا خؤيـان بطـوجنَينند لةطـةَل    
وادعي ئةم ياسايةداد لـةر َِؤذي دةرضـوواندنيةوةد ئةطـةر ئَيسـتا ئيلغـاي بكـةين لةوانةيـة تـةئرني نةشـر دوا          

 .وشي تةعاروز ببنيد لةنَيوان ئةم ياسايانةد سوثاسبكةوَيتد تو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ئَيســـتا دةنةينـــة دةنطدانـــةوةد دوو بـــةِرَي  لةســـةر ئـــةوة دســـة بكـــةن كـــة ماددةكـــة ئي افـــة بكـــةين بـــؤ  
هةَلوةشــاندنةوةي ئــةو ياســا و بِريــارةد دوو بــةِرَي ين لةطــةَل ئــةوة بــن كــة ئي افــة نــةكرَيتد ئةوانــةي كــة  

 .كاك عبدالسالمد فةرموو( كاك عبدالسالمد سؤزان خان)ةيانةوَيت ئي افة بكرَيتد د
 :صديقمصى    بةِرَي  عبدالسالم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يتعار  واحكام )ئةوةي من لَيي تَيدةطةمد ئةو ياساو بِريارةد : من ِرَي م هةية بؤ هةردوو ِراي ياساييد يةكةم
فيعلــةن ئيشــكالَيكي طرنطــة خــؤي ئَيمــة : ي لــة زؤر شــت وةكــو يــةكند دووةميــانلةبــةر ئــةوة( هططذا القططانون

اعتبططارًا بعططد سططنة مططن نشططر هططذه  )  ( يوقططف العمططل بالقططانون رقططم )صــياغةي ماددةيــةك دةكــةيند دةَلــَيني  
ــامي        (القططانون ــاكو ئيبه ــةآلم ت ــتووةد ب ــان ِرَيكخس ــاري خؤي ــان ك ــةموو ِرَيكخراوةك ــاَلةكة ه ــة دواي س ــةو كات ئ

 .زةكةش نةمَييَند بؤية بةتةسةوري من ئيقايف بكةين باشرتةد سوثاستةعارو
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خاند فةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل ئةوةدام كة ئةو ماددةية ئي افة بكرَيتد ضونكة لة هةموو ياساكاني تردا كة بـةهؤي كَيشـةي دوو   
ارييةوة دانون و دةرارات دةرضووةد كَيشةي دروست كـردووة بـؤ ئـةوةي زةمانـةتي ئـةوة بكـةين كـة كـار         ئيد

بةهيض ياسايةكي تر نةكرَيت غةيري ئةم ياسـايةي كـة ضـةندين سـاَلة هـةموو ِرَيكخراوةكـان بةتـةماي ئـةم         
ِرَيكخراوانـة بـداتد يـان     ياسايةند وة ثَيشم وا نية تةئرني نةشرةكةي ئةوةندة تةئخري  بَيت كة زةرةر لـةو 

فةراغي ياسايي دروست بكاتد لةبةر ئةوة من ثَيم باشة لةطةَل ِرةئي براي بةِرَي م كاك شـَيروان ئـةو نةصـة    
ئي افة بكرَيتد بؤ ئةوةي ئَيمة لـة ديـاردةي دوو ئيـدارةيي نـةجامتان ببَيـت و لـةدياردةي دوو ياسـايي ودوو        

 .دةراريد سوثاس
 :نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

 .ئَيستا ئةو بةِرَي انةي كة دةيانةوَيت ئي افة نةكرَيت و وةك خؤي مبَينَيتةوةد كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيم واية كاك عبدالسالم تةوزحيَيكي باشي ثَيدايند زؤر سوثاسي دةكـةمد ئةطـةر بـاس لـة ئيلغـا كردنـي ئـةو        

بكـةين دواي تـةنفي  كردنـي ئـةم ياسـايةد يـةعين ئيلغـا نـةبَيت تـا ئـةم ياسـاية دـابيلي تـةنفي               دوو بِريارة 
 .دةبَيتد  سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤرة ِرؤذاند فةرموو
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 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 1222ي سـاَلي  (121)داد باسي ئةوة كراوة كة بِريـاري  ثَيشرت لة ثرٍِِؤذةكةدا لة هؤيةكاني دةركردني ياساكة
هةَلبوةشـَيندرَيتةوةد ئـةوة ثَيشـرت لةماددةكـة      1111ي ساَلي (16)و ياساي ِرَيكخراوة ناحكوميةكاني ذمارة 

هاتووة ئَيستا بيكةين بة ماددةيةك و زيادي بكةين زؤر ئاساييةد ئةو كَيشانةي كـة بـاس دةكرَيـت نامَينَيـتد     
 .سوثاس

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

ئَيسـتا طوَيتـان لَيــي بـوو كَيـي لةطةَلدايــة بادةسـيت بَلنـد بكــات كةماددةكـة ئي افـة بكرَيــت؟د فـةرموون كَيــي          
 .كةسي لةطةَلدا نيةد ئَيستا صياغةكةي حازر بكةن تا بيخةينة دةنطدانةوةد فةرموون 1لةطةَلدا نية؟د 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 

، وقطرار  1111لسنة ( 16)يلغ  قانون املنظمات الكوردستانية غري احلكومية، رقم  :املادة اخلامسة والعشرون
 .1222لسنة ( 121)رقم 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بةكوردين بيخوَيننةوة
 
 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ةي بسيت و ثَين ةممادد
ي سـاَلي  (121)و بِريـاري ذمـارة    1111ي سـاَلي  (16)ياساي ِرَيكخراوة كوردستانية نـا حكوميـةكاني ذمـارة   

 .د هةَلدةوةشَيندرَيتةوة1222
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بـؤ مـاددةي   كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د بةكؤي دةنـط وةرطـرياد   
 .بيست و شةشةم

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .                                                           ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعار  واحكام هذا القانون : املادة اخلامسة والعشرون

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
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 :ماددةي بيست وشةشةم

 .كار بة هيض دةدَيكي ياسايي يان بِريارَي  ناكرَيت كة لةطةأل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ددةي كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د بةكؤي دةنـط وةرطـرياد بـؤ مـا    
 .بيست و حةوتةم

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 . حيدد مهام واختصاصات تشكيالت الدائرة بنظام: املادة السابعة والعشرون

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .رمانطة بة ثةيِرةوَي  دياري دةكرَيتئةرك و ثسثؤرايةتيي ثَيكهاتةكاني فة :ماددةي بيست وحةوتةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د بةكؤي دةنـط وةرطـرياد بـؤ مـاددةي     
 .بيست و هةشتةم

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .عل  جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تن يذ أحكام هذا القانون: روناملادة الثامنةوالعش

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئةجنومةني وةزيران و ايةناني ثةيوةنديدار لـة سـةريانة حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية       :ماددةي بيست هةشتةم
 .جَيبةجَي بكةن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د بةكؤي دةنـط وةرطـرياد بـؤ مـاددةي      كَيي
 .بيست و نؤيةم

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 (.قائع كوردستانو)ين ذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية : املادة التاسعة والعشرون

 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ــةوة  ( وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي  :ماددةي بيست ونؤيةم
 .جَيبةجَي دةكرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَيي لةطةَلدا نية؟د بةكؤي دةنـط وةرطـرياد بـؤ ئةسـباب      كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فةرموون
 .املوجبةد تكايةد كاك طؤران فةرموو

 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من هةر لةطةَل ماددةكان دةمةويست دسـة بكـةمد  ئةوةنـدة بـة ثةلـة ر َِؤشـتد ئـةو ياسـايةي كـة دةردةضـَيت           
ايـةني ثةيوةنديـدارمان ِراسـثاردووة كـةوا تـةعليماتي ثَيويسـت دةربكـاتد بـؤ         ئَيمة لةهةموو ياساكاني تردا 

تةنفي ي ئةم ياسايةد ئَيستا هيض ايةنَي  ئاطادارنةكراوةتةوة لةسةر ئةوةي كة تةنفي ي ئةم ياسايةد بكـاتد  
 .وثاسئةوماددةي كة تَييداية ئةرك ومةهامي فةرمانطةكة بة ثةيِرةو دياري دةكرَيتد نةك تةعليماتد س

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .عل  جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تن يذ أحكام هذا القانونماددةي بيست وهةشت 

 .ئَيستا بؤ ئةسباب املوجبة تكاية
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة

كوردسطتان تطؤثر علط  تنميطة اجملتمطع واحليطاة الدميقراطيطة واملدنيطة          مبا ان املنظمات غري احلكومية يف اقليم
لالقليم، ونتيجة هلذه التنمية الكبرية اليت تعيشها هذه املنظمات جبانب دورها البارز يف معظطم م اصطل حيطاة    
اجملتمع احلساسة وكذلك لغر  تنظيم االطار القانوني هلذه املنظمطات، وألجطل حتقيطق هطذا الغطر ، واحطالل       

 . قانون عصري متقدم يالئم الثقافة الدميقراطية واملدنية، فقد شرع هذا القانون
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 هؤي دةرضووني
ــاني          ــةأل و ذي ــةوةي كؤم ــة بووذان ــار ل ــتاندا ك ــةرَيمي كوردس ــة ه ــاحكومي ل ــاني ن ــةوةي رَيكخراوةك ــةر ئ لةب

دةكةن ود لة ئاكامي ئةو بووذانةوة طةورةيةي رَيكخراوةكان تَييدا دةذيـند لـة   ددوكراسي و مةدةنيي هةرَيم 
ــيت       ــةروةها بــة مةبةس ــاني كؤمــةَلد ه ــتةوةري ذي ــةي جومطــةكاني هةس ــة زؤرب ــتةيان ل ــي بةرجةس ــاأل رؤَل ث
 رَيكخستين ضوارضَيوةي ياسايي ئةو رَيكخراوانة ود لة ثَيناوي بة دي هَينـاني ئـةم مةبةسـتةو هَينانـة ئـاراي     

ــةم ياســاية          ــتد ئ ــي و مةدةنيــدا بطوجنَي ــووري ددوكراس ــكةوتوود لةطــةأل كولت ــةرخي ثَيش ــايةكي هاوض ياس
 .دةرضووَيندرا
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كــةس ئةيــةوَيت لةســةر ئةســباب موجةبــة دســة بكــاتد ناوتــان دةنووســمد ئــةم بةِرَي انــة دةيانــةوَيت دســة    
 .كاك ئةمريد فةرموو( مدد ئةمري طؤطةتارا ئةسعةديد رةفيق سابرد عيماد حم)بكةن

 :بةِرَي  ئةمري طوطة يوس 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دائيمةن دانون كاتَي دةردةضَيت ئةبَي صياغة بكرَيت بؤيد بةِرةئي من صياغةكةي بةم شَيوةية بَيـت باشـةد   
يم ونتيجطة هلطذه التنميطة    نظرًا للمنظمات غري حكومية علط  التنميطة واحليطاة الدميقراطيطة، واملدنيطة ل قلط      )

الكبرية اليت تعيشها هذه املنظمات جبانب دورها البارز يف معظم م اصل حياة اجملتمع احلساسة وكذلك لغر  
تنظيم االطار القانوني هلطذه املنظمطات،واحالل قطانون عصطري متقطدم يالئطم الثقافطة الدميقراطيطة واملدنيطة،          

 . وألجل حتقيق ذلك فقد شرع هذا القانون

 :ةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمانب

 .تارا ئةسعةديد فةرموو
 :بةِرَي  تارا حتسني ياسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تطؤثر علط    ) ،ئةمة زياد بكرَيـت ( مبا ان املنظمات غري احلكومية والشبكات العاملة يف اقليم كوردستان)دةَلَيت 

ن املنظمات غري احلكومية هطي خت يطف العطبء عطن     تنمية اجملتمع واحلياة الدميقراطية واملدنية لالقليم ومبا ا
احلكومططة عططن طريططق مشططاركتها يف تقططديم اخلططدمات يف مجيططع اجملططاالت الرعايططة والتنميططة الططيت تعيشططها هططذه   
املنظمات جبانب دورها البارز يف معظم م اصل حياة اجملتمع احلساسة وكذلك لغر  تنظيم االططار القطانوني   

هذا الغر ، واحالل قانون عصري متقدم يالئم الثقافة الدميقراطية واملدنية،  هلذه املنظمات، وألجل حتقيق
 .سوثاسفقد شرع هذا القانون، 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك رةفيق صابرد فةرموو
 :بةِرَي  رفيق صابر دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــة ز    ــةد ايةن ــةني زمانةواني ــةر اي ــةرجنةكامن لةس ــن س ــتيدا م ــةت و   لةِراس ــة ديق ــيت ب ــةي ثَيويس مانةوانيةك

ثَيداضوونةوةي زياتر هةيةد بؤية من ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةي لَيبَيتد ئةطةر برادةران دبوَل بكةند لةبةر 
ئةوةي ِرَيكخراوة ناحكوميةكان لة كورديدا هةميشة كؤ دةكةوَيتة اي ئاوةَلناوةوةو لةطـةَل ئـةودا دةوترَيـتد    

وة ناحكوميةكان لة هةرَيمي كوردستاندا كـار لةطةشـة ثَيـداني كؤمـةَل دةكـاتد تةمنيـة       لةبةر ئةوةي ِرَيكخرا
بووذاندنةوة نيةد ئينعاشة كار لـة طةشـة ثَيـداني كؤمـةَل و ذيـاني ددوكراسـي و مـةدةني هـةرَيم دةكـةن و          

لةزؤربــةي لــةئاكامي ئــةو طةشــة كردنــة طةورةيــةي ِرَيكخراوةكــان تَييــدا دةذي لــةثاَل ِرؤَلــي بةرجةســتةيان   
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بةِراسيت ئةمة تةرجومةيةكي حةريف حةساسةد كورد ناَلَيت هةسـتيار و  (هةستةوةر)جومطة هةستةوةرةكان 
هةستةوةر وئةو شتانةد كورد دةَلَيت ناس د حةساس بةكوردي ناسـكةد هةسـتيار شـتَيكة كـة زينـدوو بَيـت و       

ن ايةن يان بـوارة ناسـكةكاني ذيـاني    هةسيت هةبَيتد لةبةر ئةوة ِرؤَلي بةرجةستةيان لة زؤربةي جومطة يا
كؤمةَلد هةروةها بةمةبةسيت ِرَيكخسـتين ضوارضـَيوةي ياسـايي ئـةو ِرَيكخراوانـةو لـةثَيناو بـةديهَيناني ئـةم         
مةبةســتةو هَينانــة ئــاراي ياســايةكي هاوضــةر  و ثَيشــكةوتوو كــة لةطــةَل كلتــوري ددوكراســي و مةدةنيــدا   

 .سوثاسبطوجنَيت ئةم ياساية دةرضوَيندراد 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عيمادد فةرموو
 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــياغةكةيةد      ــةر ص ــةكامن لةس ــةر دس ــين ه ــآل من ــيم   مبططا ان املنظمططات غططري احلكوميططة  )وةَل ــبكات يف ادل والش
تمع واحلياة الدميقراطية واملدنيطة  تؤثر عل  تنمية اجملببَيت بة اادليمد ضونكة تةعري  كراوةد ( كوردستان

( احلياة لالقليم ونتيجة هلذه التنمية الكبرية اليت تعيشها هذه املنظمات جبانب دورها البارز يف معظم م اصل
وكذلك لغر  تنظيم االطار القطانوني هلطذه املنظمطات، وألجطل     ( حياة اجملتمع احلساسة)ثَيويست ناكات بَلَيني 

ل قطانون عصطري متقطدم يطتالئم الثقافطة الدميقراطيطة واملدنيطة، فقطد شطرع هطذا           حتقيق هذا الغطر ، واحطال  
 .سوثاسالقانون، 

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش تكاية ِرةئيتان
 :دانا سعيد سؤيف. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةتايبةتي ئةوةي كة ثةيوةندي بة دةدة تَيبينيةكان زؤربةي زمانةواني بووند ئَيمة تَيبينية زمانةوانيةكان 
 :كوردييةكةوة هةيةد وةري دةطرين بةو شَيوةية

 هؤي دةرضووني
ــاني        ــةأل و ذي ــةثَيداني كؤم ــة طةش ــار ل ــتاندا ك ــةرَيمي كوردس ــة ه ــاحكومي ل ــاني ن ــةوةي رَيكخراوةك ــةر ئ لةب

اوةكان تَييدا دةذيند لة ددوكراسي ومةدةنيي هةرَيم دةكةن ود لة ئاكامي ئةو طةشةكردنة طةورةيةي رَيكخر
ــتين          ــيت رَيكخس ــة مةبةس ــةروةها ب ــةَلد ه ــاني كؤم ــةكاني ذي ــةي جومط ــة زؤرب ــتةيان ل ــي بةرجةس ــاأل رؤَل ث
ضوارضَيوةي ياسايي ئةو رَيكخراوانة ود لـة ثَينـاوي بـةدي هَينـاني ئـةم مةبةسـتةو هَينانـة ئـاراي ياسـايةكي          

 .و مةدةنيدا بطوجنَيتد ئةم ياساية دةرضووَيندراهاوضةرخي ثَيشكةوتوود كةلةطةأل كولتووري ددوكراسي 
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حةســاس يــاخود هةســتةوةرةكةمشان ادا لةبــةر ئــةوةي ثَيوســييت نــةدةكرد لةزؤربــةي جومطــةكاني ذيــاني   
 .كؤمةَلد واي لَيهاتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك خةليل نودتةي ني امي هةيةد فةرموو
 :محة امني عثمانبةِرَي  خليل 

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
مــن تكــا دةكــةم بــةر لــةوةي دةنطــي كؤتــايي لةســةر بــدرَيت وثةســةند بكرَيــت ئــةم ثــِرؤذة ياســايةد ئةطــةر    
جةنابتان بِريار لةسةر ئةوة بدةن كة لةايةني زمانةوانيةوة ئةم ياساية كةمووكوِري زؤري تَيدايةد ليذنـةي  

يدا د ضونكة من هةست دةكةم طوناحـة بـةو جـؤرة مامةَلـة     هاوبةش ِرابسثَيردرَيتد لةطةَل ثسثؤِري زمانةوان
 .لةطةَل زماني كورديدا بكرَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةخَير ــاري      دنـ ــةر هؤكـ ــتا لةسـ ــةنها ئَيسـ ــةوةد تـ ــؤي دةمَينَيتـ ــؤ دراوة وةك خـ ــي بـ ــةوةي دةنطـ ــراوة ئـ ِرَيكخـ
كـــةش خبوَيننــةوة تـــا بيخةينـــة  دةرضــوونيةتيد ئةطـــةر دســةيةكتان هةيـــة ئــةوة ضـــاكي بكــةند عةرةبية    

 .دةنطدانةوةد فةرموون
 
 
 
 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 االسباب املوجبة

نظرًا لتأثري املنظمات غري احلكومية يف اقليم كوردستان عل  تنمية اجملتمع واحليطاة الدميقراطيطة واملدنيطة يف    
ية الكبرية اليت تعيشها هذه املنظمات جبانب دورها البطارز يف معظطم م اصطل حيطاة     االقليم، ونتيجة هلذه التنم

اجملتمع وكذلك لغر  تنظطيم االططار القطانوني هلطذه املنظمطات، وألجطل حتقيطق هطذا الغطر ، واحطالل قطانون            
 . عصري متقدم يالئم الثقافة الدميقراطية واملدنية، فقد شرع هذا القانون

 :انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

ئَيستا هةموو ياساكةد لةطةَل ئةسباب موجبة دةخةينة دةنطةوةد كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكايـة؟د  
فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د بةكؤي دةنط وةرطريا ثريؤزبايي دةكةين لة ِرَيكخراوة ناحكوميةكاند لةخـةَلكي  

 د 11يي ثَي دَيـنني بـؤ ِرؤذي دوو شـةممة سـةعات     كوردستاند سوثاس بؤ ئَيوةش ئَيستا دانيشتنةكةمان كؤتا
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ــةآلم ــةك ِرؤذي ب ــةممة ي ــةعات ش ــاش ي3 س ــوةِرؤ ث ــيت ني ــ دار بانطهَيش ــري ِرَي ــمةرطة وةزي ــةين ثَيش ــؤ دةك  ب

 .دةسثَيرم بةخواتان ئةوكاتة تا ئامادةبند لَيرة بةِرَي تان نائاساييد دانيشتنَيكي
 

                                                                                                                                                                              
 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارسالن باي  امساعيل           .د         ست امحد عبداه                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       كرتس       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 نائاسايي (8)ارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذم

 9111\4\11رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ي نائاسايي (8)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 11/4/9111 رَيكةوتي شةممةيةك 
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عَيـراق   -كوردستان  ثةرلةماني  11/4/1111رَيكةوتي  شةممةيةك  رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (3)كاتذمَير   
 بـةِرَي   بـة ئامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  فرست أمحد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي نائاسايي  ي(8)

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

نائاسـايي   ي(8)درا دانيشتين ذمـارةي  ي بِريار ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 11/4/1111نيـوةِرؤي رؤذي يـةك شـةممة رَيكـةوتي      ي ثـاش (3)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات خولي 

 :شَيوةية بَيت
ئامادةبوونى بةِرَي  وةزيرا ثَيشمةرطةا هةرَيمى كوردستاند بؤ ِروونكردنةوةو لَيثرسينةوة لة بارةا -1 

 .ِرووداوةكانى ئةم دواييةا هةرَيمى كوردستان

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .نبةناوي خواي طةورةو ميهرةبا
دانيشتنةكةمان دةكةينةوةد خوىل سَييةمى هةَلبذاردند ساَلى دووةمد خوىل طرَيدانى . بةناوا طةىل كوردستان

 .11/4/1111نائاسايىد ِرؤذا دانيشنت  8دووةمد ذمارةا دانيشنت 
 :بةرنامةا كار

ا  1221َلى بة ثَيى حوكمى بِرطة يةكى ماددة شةشد لة ثةيِرةوا ناوخؤا ذمارة يةكى هةموار كراوا سا
ثةرلةمانى كوردستانى عرياقد دةستةا سةرؤكايةتى ثةرلةماند بِرياريدا بةرنامةا كارا دانيشتنى ذمارة 

ا ثاش نيوةِرؤد ِرؤذا يةك شةممةد ِرَيكةوتى  3ا نائاسايى خوىل سَييةمى هةَلبذاردند لة كات 8
 :دا بةم شَيوةية بَيت 11/4/1111

شمةرطةا هةرَيمى كوردستاند بؤ ِروونكردنةوةو لَيثرسينةوة لة بارةا ئامادةبوونى بةِرَي  وةزيرا ثَي-1
 .ِرووداوةكانى ئةم دواييةا هةرَيمى كوردستان

دةكةين زؤر زؤر بةخَيرهاتىد هةروةها ( شَيخ جعفر)زؤر بةخَيرهاتنى بةِرَي  وةزيرا ثَيشمةرطة كاك 
كوردستان و ئةجنومةنى وةزيران دةكةيند زؤر ِرَيكخةرا نَيوان ثةرلةمانى ( سعد خالد)بةخَيرهاتنى بةِرَي 

 .بةخَيربَين
خاَل ثةسةند 11بةِرَي ان وةكو ئَيوةا بةِرَي  ئاطادارند لة بِريارا ذمارة يةكى ثةرلةمانى كوردستاند كة 

كراد بِريار بوو سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران ود وةزيرا ثَيشمةرطةود وةزيرا ناوخؤ بَينة ثةرلةمانى 
ر بؤ ئةو مةبةستةشد بؤ ِرَيكارا ياسايىد ئةم داخوازية لة ايةن ذمارةا ياسايى ئةندامانى كوردستاند هة

 .ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش كراند وة بؤ بةِرَي تان ئةنوَينينةوةد لةطةَل ناوةكانيان
 بةِرَي  سةرؤكايةتى ثةرلةمان
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 داواا ئامادةبوون/ بابةت
ا بِريارا ِرؤذا  16وارةوة واذوومان كردووةد بة ثَيى خاَلى ئَيمةا ئةندامانى ثةرلةمان كةلة خ

ا ثةرلةماند تايبةت بة بانطهَيشت كردنى سةرؤكى حكومةت و وةزيرا ناوخؤ و وةزيرا 13/1/1111
و دواترد داواا  11/1/1111ثَيشمةرطة بؤ ثةرلةماند بؤ ِروونكردنةوةو لَيثرسينةوةد لة ِرووداوةكانى 

 .د لة ن يكرتين كاتدا كةلة هةفتةا يةكةمى وةرزا ياسايى تَينةثةِرَيتئامادةبوونيان دةكةين
 :واذووا ثةرلةمانتارانوناو 

عبداه -1 مسري سليم-5 ئارام دادر-6 عمر عبدالع ي -4 كاردؤ حممد-3 بيالل سلَيمان-1 ناس  تؤفيق -1
-11 عبدالرحيم ظيان -11 ثةدان ع الدين-11 عثمانعدنان -2 ثةدان عبدالكريم-8 مةا نورا

 عبدالرمحن حسني
 عثمانياووز خورشيد -11 نةردان عبداه دادر-15 ثَيشةوا تؤفيق -16 ِرَيباز فتاح-14 ئاشتى ع ي -13
كاروان  -11 بةيان امحد حسن-11 هاوِراز شَيخ امحد-11 ثةيام امحد -12 يشار جنم الدين نورالدين-18

  صاحل امحد
  رضاسةرطوَل -11 نةسرين مجال -15 ثةريهان دوبالا-16 ان حممدكوَيست-14 عبداحلافظشَيرزاد -13
شَيردَل -31 صباح بةرزجنى.د-31 محة سعيد محة على-31 عظيمه جنم الدين-12 امساعيل سعيد-18

 تةحسني
دةكةين كةرةمكة بؤ شوَينى جةنابتد بةِرَي  ( شَيخ جعفر)ئَيستاش داوا لة ِرَي دار وةزيرا ثَيشمةرطة كاك 

ئَيستا كةرةمكةد ِروونكردنةوةيةك لة سةر وةزعةكة بدةد ثاشان دةست دةكةينة ( خ جعفرشَي)كاك 
 .ثرسيارا ئةندامة بةِرَي ةكانى ثةرلةماند كةرةمكة

 وةزيرا ثَيشمةرطة/ بةِرَي  شَيخ جعفر
 .بةِرَي سةرؤكى ثةرلةمان

وةزيرا ثَيشمةرطةد لةسةر داواا خوش  و برايانى بةِرَي د ئةندامانى ثةرلةماند زؤر خؤشحاَلم ئةمِرؤ وةكو 
بةِرَي تان هاتوومةتة هؤَلى ثةرلةماند بؤ طوَا طرتن لةهةموو ثرسيارَيكتاند وة وةَامدانةوةاد لة هةموو 
ئيستيفسارَي  و رٍِِوونكردنةوةيةكد وةلة هةموو ثَيشنيارةكانتان كة هةتانة بؤ وةزارةتى ثَيشمةرطة و 

ةكامناند ِروونكردنةوةكامنان ديارا كردنى كةم و كوِرا و نودسانيةكان وةزيرا ثَيشمةرطةد هيوادارم ثرسيار
بَيتد بة هةموو ايةكمان بتواننيد وةبة هاوكارا هةموو ايةكمان بتوانني زياتر و زياتر هَي ا ثَيشمةرطة 

تؤاد بؤ بةهَي تر بكةيند بتوانني كارَيكى وا بكةين كة بة شَيوةيةكى ِرَي د ئةو ئةركةا كة دةكةوَيتة ئةس
ثاراستنى ئةمن و ئاسايند بؤ ِروو بةِروو بوونةوةا هةموو هةِرةشةيةكد لةو دةستكةوتانة كة ئةمِرؤ لة 

ا  11كوردستان بةدةست هاتووةد بطاتة ئةو ئاستةد ديارة لةو ماوانة كؤمةَلَي  ِرووداو ِروويداوة لة دواا 
اوةكاند ئَيمة وةكو هَي ا ثَيشمةرطةد مانطد ت لةسةر ئاستى كوردستاند ت لةسةر ئاستى ناوضة دابِر

بةشدارا كاريطةرمان هةبووةد بةرضاومان هةبووةد ئةوة ديارة لة نةتي ةا ثرسيارةكاند هةم بةشدارا 
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كردنةكامنان هةم دةورةكامنان بة تةئكيد بؤ ئَيوةا بةِرَي  و هةموو خةَلكى كوردستان ِروون دةكةينةوةد 
وَا طرتن لة ثرسيارةكانتاند هةر شتَيكى ترتان هةبَيت من ديارة لةو من هيض شتَيكى ترم نيةد جطة لة ط

هؤَلى ثةرلةمانة دةنطم دراوةتَى ود بووم بة وةزيرد ئَيستاش بة خؤشحاَليةوة هاتوومةتة اا ئَيوةد طوَيتان 
نةوةيةك ىَل بطرمد ضؤن سيقةتان داوة ثَيمد بة هةمان شَيوة وةَامى ثرسيارةكانتان بدةمةوةد هةر ِروونكرد

و ئيستيفسارَيكتان هةبَىد لة خ مةتى ئَيوة بيطةيةمن بة ئَيوةو بة هةموو جةماوةرا كوردستاند زؤر زؤر 
 .سوثاس بؤ جةنابى سةرؤكى ثةرلةماند هةموو ثةرلةمانتارةكان

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ثرسياريان هةيةد تكاية  سوثاس بؤ جةنابتد ئَيستا داوا لة ثةرلةمانتارانى كوردستان دةكةيند ئةوانةا

ثرسيارةكان زؤر موحةدةدد زؤر وازح بَيتد لة مةوزوعين دةرنةضند هةريةكَيكين سَى دةدةا دةدةينَى 
دسة بكاتد كةرةمكةد ثةدان ع الديند ثةريهان دوبالاد كوَيستان حممدد كاردؤ حممدد امساعيلد هاذة 

حةمة سعيدد بةفرين حسنيد بيالل سليماند طوَلي ار امحد وةرتىد عمر عبدالع ي د .سلَيماند ئارام دادرد د
د عثماند امساعيل حممودد ثةروين عبدالرمحند زاناد ثَيشةوا تؤفيقد ثةيام امحدد سيوةيل طاهر دادرد مجال

جنم الديند عبداهد شاهؤ سعيدد سةرهةنط فةرةجد سةرطوَلد مسري سليمد صباح بيت اهد نةردان  عظيمة
د ئاشتى حافظالد كاروان صاحلد عدناند ظيان عبدالرحيمد عبدالرمحن حسنيد شَيرزاد عبداهد نةسرين مج

بةشارةتىد هاوِراز خؤشناود سؤزان شةهابد ئامينةد  فاضل طؤراند ع ي د ئاواز عبدالواحدد حممد شارةزووراد
 .د ثةدان خان كةرةمكةعثمانجعفر علىد دَلشاد شةهابد كةس ماوةد شظان امحدد خليل 

 :عبدالرمحن َي  ثةدان ع الدينبةِر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو ثرسيارانةا كةمن دةمةوَيت بيكةمد ثةيوةندا هةية بة ِرووداوةكانى ئةم دواييةا هةرَيمى كوردستاند 
 .ثَيشرتين ئةبَيت بطةِرَيينةوة بؤ خودا كارةكانى وةزارةتى ثَيشمةرطةد ئةمانةية

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ةد ثَين ئةوةا دسة بكةاد سَى دةديقةيةد تةواو بوو ِراتان دةطرمد ئيسرار نةكةند رةجائةند تكاي

 .هةركةسَي د كةرةمكة
 :عبدالرمحن بةِرَي  ثةدان ع الدين

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ثرسيارا يةكةمد هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستاند يان ئةو وةزارةتةا كة جةنابتان وةزيرند وةزارةتَيكى 
سةرتاسةرا هةرَيمى كوردستانة؟د ياخود هةتاوةكو ئَيستا وةكو بادى وةزارةتةكانى تر كةبة ئيعتريافى 
سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيراند دوو وةزارةتة يان دوو ئيدارةيةد بةَام وةزيرَي  سةرثةرشتى دةكاتد ضونكة 

ةكانى ثشتيوانىد يةكةم و دووةمد هةتاوةكو ئَيستا هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستان لة نَيوان فةرماندةيى هَي 
كة ديسانةوةد هى يةكَيتى و ثارتيةد بة تايبةتى  11و هَي ةكانى  81كةيةكَيتى و ثارتيةد لةطةَل هَي ةكانى 
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كة هةردوو فةرماندةيى يةكَيتىد لةطةَل فةرماندةيى طشتى ثارتىد بؤ خستنة سةر  11د 81هَي ةكانى 
د بةَام تاوةكو ئَيستا كة ثرسيارا دووةم لَيرةوة 81و11 ةكانى بودجةا حكومى ناوةكانيان بووة بة هَي

د يان هَي ا يةكَيتى 81و11دةست ثَى دةكاتد ئةو هَي انة بة فيعلى هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستانن 
نيشتيمانى كوردستانند هَي ا ثارتى ددوكراتى كوردستانند ضونكة هةتاوةكو ئَيستا ئةو هَي انة بة تايبةتى 

ليوايةد لة سلَيمانى و دةوروبةرا لة ئيدارةا يةكيةتىد هةتاوةكو ئَيستا  35د كة ذمارةا ليواكانى 11هَي ا 
ئةو هَي انة كة بةداخةوة لةطةَل ِرَي ا زؤرم بؤ طةورةيى ناوا ثَيشمةرطةد بةَام لةناو خودا هَي ا 

بة ناوا ثريؤزا ثَيشمةرطةد ثَيشمةرطةيا بة فةلةكان ناو ئةبرَاد كة ئةمة بؤخؤا طةورةترين سووكايةتية 
ئةم هَي انة هةم لة مووضةوةد لة فةرماندةا هَي ةكانى ثشتيوانى يةكةم و دووةم فةرديان هةيةد هةم لة 
ِرووا ئةرك و كاركردنةوةد كة ئةو هَي انة ئيشى سةرةكيان ثاراستنى باَلةخانةود بيناود ثِرؤذةكانى 

جَيطاو ماَلى بةرثرسانةا كةلة يةكَيتى و ثارتيا بةرثرسى  يةكيةتى وثارتية لة ناوضةكانى خؤياند وة ئةو
باَاند بؤية ثرسيارةكةم ئةوةية كة ئةو هَي انة هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستانند ياخود هَي ا يةكَيتى و 

 .ثارتني؟
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .باتد تكايةد رةجائةنا شو 11تكايةد وةرة سةر ِرووداوةكاند يةعنى تةحديد كراوة بؤ ِرووداوةكانى 
 :عبدالرمحن بةِرَي  ثةدان ع الدين

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دواي ئةوةا كة ئةوة ِروون بؤوةد لةبةر ئةوةا من تةسةوِردةكةمد ئةوانة هَي ا حي ب بند ئةمة ئةماخناتة 

طادارا وةزيرد بةبَى بةردةمى ئةوةا كة ئةو ِرووداوانةا دوايى بؤ ِروويداد كة جووَاندنى هَي د بةبَى ئا
ئاطادارا هيض جيهةتَيكى ِرةمسىد لة شارَيكةوة بؤ شارَيكى تر جووَلةيان ثَى كراد هةتاوةكو ئَيستا ئابلودةا 
سةربازا كة بةشَيكى هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستانة لة ناوضةكان هةيةد كة دواترينيان ِرووداوةكانى كةار 

خراوةكاند كةلة سنوورا كفرا طوَي رايةوة بؤ كةارد بة توندا بوود ئةو ليواية يةكَيكة  لة ليوا يةك 
ئابلودةا كةاريان داوة هةتاوةكو ئَيستاد كة ئةوانة ليواا تايبةتى فةرماندةيةكى سةربازا يةكَيتى 
نيشتيمانيى كوردستانند بؤية ئةمانة ئةمان خانة بةردةم ئةو مةترسيةا كة ثرسيارا لةم ِرووداوانةا 

ةم جؤرة هَي  جووَلَيندراد ئايا وةزيرا ثَيشمةرطةد زةمانةتى ئةوة دةكات كة لة سايةا ئةمر دواييةوة كة ب
ا يةكَيتى و ثارتيةوةد شةِرَيكى ترا ناوخؤ 11و  81ثَى كردنى حي بى ود لة سايةا بوونى هَي ةكانى 

 .ِرووناداتةوة؟
 :بةِرَي سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةريهان دوبالا كةرةمكة
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 :حممد ان دوبالابةِرَي  ثةريه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ا شوباتةوة دةست ثَى دةكةمد كة ثرسيارَيكم هةيةد ئةوةية كة هَي  جووَلَيندران 11من لة ِرووداوةكانى 
بةرةو سلَيمانىد ئايا بةِري ا وةزيرا ثَيشمةرطة ئاطاا لة جووَاندنى ئةو هَي ة هةبوو؟د فةرمانى ثَييان 

جووَاندنى ئةو هَي ة ضى بوو؟د كة ئَيمة خؤمان ئةزانني تةنها هةدةفى ئةوةيةد  دابوو؟د دوايى هةدةفى
ا شوباتد من 11ئةوان هَي َيكى نيشتيمانية بةرطرا لة سنوورةكانى كوردستان دةكةند من دواا 

ثرسيارةكان ئةوةية كة ثَيشَيل كردنى بِريارا يةكى ثةرلةمانى كوردستانةد كة ئةوين بِرطةكانى ثَينج 
ةش و دةد لةوةوة دَيت ثاراسنت و ِرَيكخستنى خؤثيشاندةراند تةنها بةهَي ةكانى ثؤليس و ناوخؤ و وش

ضااكة مةدةنيةكان سثَيردراوةد ئةوين شوناس و باجيان ثَيوةبَيتد بؤضى تا ئَيستا ئَيمة ئةو هَي انة هَي ا 
ى تا ئَيستا ئَيمة هَي ا دةمام  دار ثَيشمةرطةد بؤضى تا ئَيستا وجوديان هةية؟د بة تايبةتى لة كةارد بؤض

ئةبينني؟د ئايا ئةمانة سةر بة وةزارةتى ثَيشمةرطةن يان ناوخؤن؟د هةروةها لة ثَيشَيل كردنى وةزارةتى 
ثَيشمةرطةد لة ثَيشَيل كردنى خاَلى شةشد كة هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستان لة هةمووجؤرة ملمالنَييةكى 

ياَيكة كة لة ثةرلةمان دةرضووةد بةَام تا ئَيستا ئَيمة ئةو هَي انة سياسى ناوخؤ بة دووربَىد ئةمة بِر
رةبتيان هةيةد لةوةا وجوديان هةية لة ثاراسنتد يان ئاطايان لة خؤثيشاندةران بَيتد كة ئةبَيت ئةوة بةس 

ضاو تةنها ئيشى ثؤليس و ضااكية مةدةنيةكان بَيتد لةطةَل ئةوةا كة ئَيمة تا ئَيستا ئةو هَي انة بة 
ئةبيننيد ئايا فةرق هةية لة بةينى سلَيمانى و هةولَير؟د بؤضى هَي  جووَلَيندراوة لة هةولَير بةرةو 
سلَيمانى؟د ئايا بؤ تا ئَيستا وجوديان هةية؟د تا ئَيستا بؤضى هَي ةكانى ثَيشمةرطة يةك نةخراوةتةوة؟د 

ا ثةرلةمان 1و ثَيشَيلكاريانة بؤ بِريارا ثرسيارم بؤ وةزيرا ثَيشمةرطة ئةوةيةد مادام ئةوةتا كة ئةو هةمو
كراوةد ئةم وةزارةتة وةزيرا ثَيشمةرطة و وةزارةتى ثَيشمةرطة مودةسر بووةد لةبةر ئةوة من داواا ىَل 

ا  11/1ا ثةرلةمان ثَيشَيل كراوةد دواا 1دةكةمد كة دةست لة كار بكَيشَيتةوةد لةبةر ئةوةا بِريارا 
 .شوبات دةركراوةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كوَيستان حممد كةرةمكة

 :عبداه بةِرَي  كوَيستان حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي  وةزيرا ثَيشمةرطةا هةرَيمى كوردستاند ئةوة ِروونة كة هَي ا ثَيشمةرطةد دروستكةرا ئةم ِروذانةند 
ة ثَيى ت ماددةو بِرطةيةكى ياسايى بةِرَي تان ئةو ئةوان براو هاونيشتيمانيانى ئَيمةند ثرسيارةكانى مند ب

هةموو هَي انةتان بةرةو شارباذَيرد ِرانيةد دةَادزَاد بةرةو شارا سلَيمانى جووَاندد لةكاتَيكدا بة ثَيى ياساا 
د بة ثَيى ناود بة ثَيى ئةركةكانيان ئةمانة تةنها بؤ ِرووبةِرووبوونةوةا ترسى 1111ساَلى  16ذمارة 

خاَليةكةا ثةرلةمانى  11د نةوةك بؤ شةِرا هاونيشتيمانياند وةتا ئَيستاش دواا بِريارا دةرةكني
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كوردستاند هَي ا ثَيشمةرطة ِرووبةِرووا خؤثيشاندةران دةبَيتةوةد ئايا هيض ترسَيكتان نةبوو لةوةا كة ئةم 
كى ترمد ئةو ضةكة دورستانةا هَي انة جبووَلَيندرَيند شةِرا ئةهلى دروست دةبَيت لة ناو شارةكاند ثرسيارَي

وةكو دةبابةو دؤشكةو ناوةكانى ديكة كة من ناي امند ئامادة كرابوون بؤ ِرووبةِرووبونةوةا خؤثيشاندةراند 
سةر بة  1لةماددةا  8ئايا زَيرةظانى كة جووَلَيندران بةرةو شارا سلَيمانىد ئةم هَي انة بة ثَيى بِرطةا 

َيشمةرطةش هةر زَيِرةظانية؟د بةِرَي  نَياريظان بارزانى ئةوةا ِروون كردةوةد وةزارةتةكةا بةِرَي تانند ناوا ث
لة وتارَيكى ِرةمسى كة بةِرَي تان ئةم هَي انةتان جووَاندووةد ئايا ئةم هَي انة سةر بة وةزارةتةكةا ئَيوةن؟د 

كَيفى وةزارةتَيكى ديكةوةد ئةطةر سةربة وةزارةتةكةا ئَيوةننيد بة ت دةسةَاتَي  و ياسايةك براونةتة ذَير ِر
ئايا ئَيوة بِريارتان داوة ئةم هَي انة جبووَلَيندرَين بةرةو سلَيمانى؟د ئةطةر ئَيوة بِريارتان داوةد ئةوة 
بةرامبةر كَى جووَاندتان ئةم هَي انة؟د ئةو هةموو هَي ة دةمام  دارانة بةتايبةتى ئةو هَي انةا بةناو دذة 

يان هةية لة سةر كوت كردنى خؤثيشاندةراند ئايا سةر بة وةزارةتةكةا ئَيوةن؟د تريؤرد كة دةستَيكى باَا
لةطةَل ئةوةا بةِرَي تان زؤر جار بؤ مونةسيقى ئَيمة باسى ئةوةتان كردووةد كة سةر بةوةزارةتةكةا ئَيوة 

َيمة ننيد دواتر لة ِروونكردنةوةيةكى مةكتةبى سياسى يةكَيتىد كة سةر بة وةزارةتةكةا ئَيوةند ئ
دةمانةوَيت ئةوةمان لةبةر ضاو ِروون بَيتد سةر بة وةزارةتةكى ئَيوةن يان نا؟د ئةطةر سةر بة وةزارةتةكةا 
ئَيوةند لة كوَيى وةزارةتةكةا ئَيوةن؟د ئةطةرنا ئةمانة تةعليمات لةكوَا وةردةطرن؟د بة ثَيى بِريارو بة ت 

وا دسةم ئةوةية كة بةِرَي تان ئَيمة لة ثةرلةمانى دةسةَاتَي  ِرووبةِرووا خؤثيشاندةران دةبنةوة؟ من د
مان دةركردووةد كة ثَيويستة وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى ثَيشمةرطة دووكةسى 1كوردستان بِريارا ذمارة 

بَى ايةن بند بؤية من بةِرَي ةوة داوا لة بةِرَي تان دةكةمد كة تا زووة خؤتان دةست لةكار بكَيشنةوةد بؤ 
يارةا ثةرلةمان دةرا كردووةد كةسَيكى بَى ايةن خبرَيتة جَيطةا وةزيرا ثَيشمةرطةو ئةوةا ئةو بِر

 .وةزيرا ناوخؤشد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسد كاردؤ حممد كةرمكة
 :ثريداود بةِرَي  كاردؤ حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ا وةزارةتى ثَيشمةرطةد 1111ا ساَلى  12هةم ياساي ذمارة ئَيمة ئةمِرؤ لة بةردةم ضةند بِريارَيكدايند كة 

د كة ثَيمواية وةزارةتى ثَيشمةرطة بة ثَياةوانةا 1ا ثةرلةماند هةم بِريارا ذمارة 1هةم بِريارا ذمارة 
ياساا وةزارةتى ثَيشمةرطة و بِريارةكانى ثةرلةمان ِرةفتارا كردووةد هةروةها ياساا خؤثيشانداند ياساا 

ا ياساا وةزارةتى ثَيشمةرطةوة هاتووةد كة ثاراسنت و ثاسةوانَيتى هةرَيمى كوردستاند 1ة ماددة ئةح ابد ل
 61بةرطرا كردن و مسؤطةر كردنى بةرذةوةندا نيشتيمانى ونةتةوةيىد ئَيمة لة ِرووداوةكانى زياتر لة 

َياةوانة ئةوة دةسةملَينند بؤ ِرؤذا ِرابردوود جووَاندنى هَي ةكاند ِرةفتار كردنى وةزارةتى ثَيشمةرطة بة ث
هةر جووانةوةيةكى ناِرةزايى شةدامد بة هةر شَيوةيةكى مةدةنى و شارستانى دةربرِبدرَيتد ئةمة هَي ا بؤ 



 161 

جووَلَيندراوةد هةم لة ثارَي طاا سلَيمانى كة دةكاتة هةَلةجبةد هةم كةاريند ئةمة ايةنَي د ايةنَيكى 
ا كة بارةطاا كةاد تيد ظى و و ِراديؤا طؤِرانيان سووتاندد كة هَي ا ترين لة هةولَيريند ئةو هَي انة

ضةكدار بووند زانياريةكان وادةَلَين كة سةر بة وةزارةتى ثَيشمةرطةند لة هةموو ملمالنَيى سياسى و 
شارستانيةكاند بة موئامةرةا دةستى دةرةكى ود ئينقيالب و طَيرة شَيوَين و ئاذاوة طَيِر و تَيكدةرد وةك 
ضؤن لة بةرامبةر بةياننامةكةا ب ووتنةوةا طؤِراند كةلةبةر ضاومةد ئةمة دةبابة دةجووَاوةد 

كورسى هةيةد مؤَلةتى هةيةد وةهَي ا ضةكداريشى نيةد  16لةبةرامبةرا ئةمةد ئةمة لة كاتَيكدا هَي َيكة 
ية مةترسى هَي ةكانى تا نةهةديشى بةرامبةر بكرَيتد لة هةر ثرؤسةيةك شةِر هةَلطريسَينَيتد كة ئةمة

سةر وةزارةتى ثَيشمةرطةد ئةمة خاَلَيكياند خاَلَيكى تر ئةوةية كة دةمةوَيت تةئكيدا لةسةر بكةمةوةد بةت 
هةدَي  بةبَى ِرووا دانونى هَي  جبووَلَيندرَيتد بؤ ئةوةا ثةامارا طردا زةرطةتة بدرَيتد ٍِكةاد ئنيد ئَين 

ايةك طريابَيتةبةر لةبةرامبةر ئةو دامةزراوةد ئةمة خاَلَيكة دةبَيت داخبرَيتد بةبَى ئةوا هيض رَيطةا ياس
تةئكيدا ىَل بكةينةوةد وة خاَلَيكى ترد كة طرنطة برادةرامن زؤر باسيان كردد ئةوين ئةوةية بوونى لةشكرا 

تد حي بىد يةعنى يةك نةخستنى هَي ا ثَيشمةرطةد كة هَي َي  وةائى نيشتيمانى هةبَيتد نةتةوةيى هةبَي
ئةم يةك نةخستنة ئَيمة ثَيمان وانية هةِرةشةيةكى طةورةية لةسةر ناوخؤا كوردستاند وة دةرةوةشد كة 
ئَيمة لةم ماوةية لة ناوضة دابِراوةكاند كَيشةيةكمان بينى كة هَي ا بؤ جوواندراد ئَيستا هَي ةكان 

ى ئةم هَي ة ضى بوو؟د وة بؤ ئَيستا دةيانةوَيت بكَيشَيتةوةد ثَيويستة وةزيرا ناوخؤ ئامانج لة جووَاندن
دةيكَيشَيتةوة؟د ئةمة خاَلَي  بوو كةبةامةوة طرنط بوود دوود هَي ا زَيِرةظانى سةر بة ت وةزارةتَيكة؟د 
يةعنى ئَيستا لة ياساكان ديار نيةد لة كاتَيكدا جوَلةا ثَى دةكرَيتد لة كاتَيكدا جووَلة بة هَي  دةكرَيتد لة 

يفةا حي بيان هةيةد هيض سيفةتَيكيان نية لة حكومةتى هةرَيمى كوردستاند كةضى ايةن ئةوانةا كة س
 .....دةتوانن هَي ةكان جوولة ثَى بكةند لة بةرامبةر هةر

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك امساعيل كةرةمكةد نودتةا ني امية فةرموو

 :حممد بةِرَي  امساعيل سعيد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

نةوة نيةد هاوكارا بةِرَي م كوَيستان خاند ئيشارةتى كرد كةوا لة بِريارا ثةرلةماندا هاتووةد وةَامدا
ثةرلةمان بِرياريداوةد ئةبَى وةزيرا ناوخؤ و وةزيرا ثَيشمةرطة بَى ايةن بند بِريارةكان مةوجودند 

 .ثةرلةمان بِريارا نةداوةد وةزيرا ناوخؤ و وةزيرا ثَيشمةرطة بَى ايةن بن
 :ِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .تكايةد وازحة واا نةوتد كةرةمكة
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 :عبداه بةِرَي  كوَيستان حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِراستى مافى هيض ئةندام ثةرلةمانَي  نية وةَامى ئةندامى ثةرلةمان بداتةوة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رجائةن دانيشةد كاك امساعيل فةرموو
 :امساعيل سعيد حممدبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
خوش  و برايانى بةِرَي د بةِرَي  وةزيرا ثَيشمةرطةد من لة بةِرَي  وةزيرا ثَيشمةرطة ئةثرسمد هَي ا 
دةمام  لةسةر يةعنى ضى؟د ئةطةر هَي ا ثَيشمةرطةد لة تةعريفى هَي ا ثَيشمةرطةد لة دانونى وةزارةتى 

نى سنوورةكانى هةرَيمى كوردستانةد لة هيض شوَينَي  هَي ا ثَيشمةرطةد ئي ازةا ثَيشمةرطةد تةنها ثاراست
ثَى نةدراوةد ِرووبةِرووا خةَلكى كوردستان ببَيتةوةد بةتايبةتين بة شَيوةا دةمام  لةسةرد من جارَيكى 

ها لة طرتة تر تةئكيد دةكةمةوةد هَي ا دةمام  لةسةر ئةمة ت مةتةَلَيكة؟د ئةو جوابةمان دةوَيتد هةروة
ظيديؤيةكةا كةاردا ئةبيننيد هَي َي  هةية بة جلى كورديةوةد ئةمة ضية؟د بة جلى كورديةوة تةدة لة 
خؤثيشاندةران دةكاتد وةكو ثؤليسَيكى بةِرَي  ثةامارا ئةدات و نايةَلَيت خةَل  شةهيد بكاتد ئةم هَي ة 

تا يةكيشى نةطرتؤتةوةد جلَيكى ِرةمسى خؤا ضية؟د يةعنى ئَيمة ئةزاننيد ئةو هَي ةا كة ئَيمة تا ئَيس
هةيةد بةَام لة كةار ئةبينني بة جلى كورديةوة جارَيكى تر تةدة لة خةَل  دةكرَيتد ئةم هَي ة يةعنى 
ضى؟د ئةم هَي ة كَيية؟د جارَيكى تر تةئكيد دةكةمةوةد من تةئكيد دةكةمةوة لةسةر دسةكةا كوَيستان 

هاتووةد وةزيرا ثَيشمةرطةو وةزيرا ناوخؤ دةبَيت خةَلكى بَى ايةن بند  خاند بة ثَيى دةستوورا عريادى
هةروةها لة داخوازا خؤثيشاندةرانى بةِرَي دا هاتووةد كة وةزيرا ثَيشمةرطةو وةزيرا ناوخؤد ئةبَيت بَى 

ةمةوةد دا بِريارمان لةسةرا داوةد بؤية منين جارَيكى تر تةئكيد دةك1ايةن بند ئَيمة لة بِريارا ذمارة 
من ِرَي م هةية بؤ وةزيرا ثَيشمةرطةد هةموو طةجنيةتى خؤا بؤ ِرزطار كردنى خةَلكى كوردستان سةرف 

كاديرَيكى حي بيةد مةسئولَيكى حي بيةد بؤية منين داوا لة بةِرَي يان ( جعفر)كردووةد بةَام كاك شَيخ 
 .دةكةم ئيستيقالة بكات

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ان كةرةمكةسوثاسد هاذة خ

 :مصى   بةِرَي  هاذة سلَيمان
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلةماند بةِرَي  وةزيرا ثَيشمةرطةد ثَيشمةرطة ئةو كةسةية كة هةردةم طيان لةسةر 
دةست بووةد بؤ بةرطرا كردن لة خاك و نيشتيمان لة ِرؤذة سةختةكانداد ثَيشةنط بووة بؤ بةدةست 

نى ئةزموونى ئةمِرؤماند ئَيستاش وةك ثاسةوان سنوورةكانى هةرَيم دةثارَي َيتد لة هةر هَيرشَي  كة هَينا
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ا شوبات و دواتر 11بكرَيتة سةر هةرَيمى كوردستاند بؤية هةردةم جَيطاا ِرَي و تةدديرند دواا ِرووداوا 
ة جووَلةيان ثَى كراوةد لة هةولَير لة سلَيمانى و شارةكانى ترا كوردستاند هةندَي  لة هَي ةكانى ثَيشمةرط

بؤ سلَيمانىد كة بووة هؤا نيطةرانى دانيشتوانى سلَيمانىد بؤية لة دانيشتنة نائاساييةكةا ثةرلةمان و 
خاَليةكةداد لة خاَلى دووةم بِرياردراد بة كشانةوةا دةست بةجَيى سةرجةم هَي ة جووَلة ثَى  11بِريارة 

ا شوبات جووَلةيان ثَى كرابوود طةِرانةوةيان بؤ بارةطاكانياند 11نى كراوةكاند كةبة هؤا ِرووداوةكا
هةروةها لة خاَلى شةشةمى بِريارةكةداد دةَلَيت هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستاند لة هةموو جؤرة ملمالنَييةكى 
سياسى و ناوخؤيى بةدوربَيتد ئةركى نيشتيمانى خؤا وةك هَي َيكى نيشتيمانى و ثاراستنى 

ا بِريارا ثةرلةمان بؤ بانطهَيشت كردنى 16نى خةَلكى كوردستان جَيبةج  بكاتد خاَلى دةستكةوتةكا
سةرؤكى حكومةت و وةزيرا ناوخؤ و وةزيرا ثَيشمةرطة بؤ ثةرلةماند بؤ ِروون كردنةوةو لَيثرسينةوة بة 

رةكانى من ئةوةيةد ثَيى ِرَيكارة ياساييةكاند كة ئةمِرؤ يةكَي  لةو خاَانة جَيبةجَى دةكرَيتد بؤية ثرسيا
يةكةمد ئايا ئةو بِريارانة جَيبةجَى كراوند كة لة خاَلى دوود و خاَلى شةشى دانيشتنى نائاسايى ثةرلةمان دا 
هاتوون؟د دوود ئايا هَي ا ثَيشمةرطة بة ثرسى وةزيرا ثَيشمةرطة جووَلةا ثَى كراوة؟د لة كاتَيكدا كة بة 

ؤكايةتى هةرَيمى كوردستاند لة بةشى ضوارةم خاَلى دوازدةيةمد ا سةر 1116ثَيى ياساي ذمارة يةكى ساَلى 
تةنها بؤ سةرؤكى هةرَيم هةيةد لة كاتى ثَيويستدا بة ِرةزامةندا ثةرلةمانى كوردستاند هَي ةكانى 

 .سوثاس زؤر دثَيشمةرطة تةنها بؤ دةرةوةا هةرَيم بنَيردرَيت
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة ئارام كاك
 (:ئارام)  ايوب نعمت بةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةوةي هَي ي ثَيشمةرطة و  ئةوةيةكةد ثرسيارةكةم دةكةمد ةرطةثَيشم وةزيرا بةخَيرهاتنى سةرةتا

بةكارهَيناني هَي ي ثَيشمةرطةد بؤ بآلوثَيكردني خؤثَيشاندةران و ترساندني خؤثَيشاندةران ود هةروةها 
ؤذنامةنووسان بؤ ئةوةي بةكاري خؤيان هةَلسند ئةمانة هةمووي ثَياةوانةا ثَيشَيل كردني رَيطرتن لة ر

ي ثةرلةمانةد ضةند (1)و ( 1)ياساي خؤثَيشاندانة و ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطة ود بِرياري ذمارة 
منوونةيةكين دةهَينمةوة بؤ ئةوةي لةبةر دةم وةزيري ثَيشمةرطةدا بَيتد لة كةارةوة دةست ثَي دةكةمد كة 

د فةوجي يةك ليواي سَيي هَيناوةتة ناو  كةارد بةردةوام 31/3ي شوبات ود هةروةها 15و  16لة 
بةكارهَينراوة لة هةر كاتَي  خؤثَيشاندان كرابَيتد لة سلَيمانيد جَيطري كردني ليواي سَيي تايبةتد سةر بة 

ي شوباتد 11ظاني كة لة ثاش وةزاةرتي ثَيشمةطةد لة دادطاي كؤني سلَيمانيد هةروةها هَي ةكاني زَيِرة
جَيطري كراون لة طوندي دارةتووي ن ي  تاسلوجةد لة ثرية مةطرووند فةرماندةا هَي ي ثَيشمةرطة د 

ي 12هةروةها لةناو شارد وةكو هاوكارانيشم باسيان كردد هَيناني تان  بؤ ناو شاري سلَيمانيد لة رانية لة 
ويتة ناو شار و جَيطري بووة لة ضوار دةوري دادقاميةت و ي مانطد فةرماندةي ضوار دورنة ضو13مانط تا 
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لة يادي راثةِرينداد كؤمةَلَي  طةنج ويستوويانة بؤ بةرز راطرتين  6/3لة نَيوان رانية و ضوار دورنةد لة 
يادي راثةريند بةرةو شاري رانية بِرؤند بةآلم هَي َيكي ثَيشمةرطة رَيطايان لَي طرتوون و سيالحيان 

ي شوباتةوةد هَي َيكي ثَيشمةرطة 11دةرهَيناون و هةِرةشةيان لَي كردووند لة ضواردورنة لة بةرامبةر 
حةفتة لةو م طةوتة جَيطري ببووند ئةمةش بارَيكي نا ئاسايي  1رؤيشتووتة ناو م طةوتَي د زياتر لة 

دَيكي جَيطري كراوةد خوَلقاندووة بؤ ناوضةكةد لة ن ي  دوتاخبانةي ئارامين ئةو هَي ة بة هةمان شَيوة هةن
يةكَي  لة خؤثَيشاندةراني شاري رانيةد بةرةو شاري وةرتَي دةِرواتد كاتَي  دةطاتة شارةكةد لة  31/3لة 

ايةن فةرماندةا هةَلطوردةوةد فةادة دةكرَي و لَي دةدرَي و هةتا ئَيستاش ضاك نةبوويتةوة ئةو اوةد 
ي شوباتد لة 16ةركووك هاتووتة ناو ضةماةماَلد لة بةناوي شةماَل ئةمحةدد لة ضةماةماَلد ليواي ك

كتَيبخانةا طشيت ئةو هَي ة جَيطري كراوةد تةنانةت فةرماني دةستطريكردني خةَلكيشيان ثَي بووةد لة شاري 
ي كؤية لة م طةوتي حةمامؤكد لةوَي جَيطري كراون و هةر كاتَي 15ليواي  1رؤذ فةوجي  11كؤيةد 

َي ة يةكسةر جوولَينراوةد جوواني هَي ةكاني ثَيشمةرطة بؤ ناو شار و خؤثَيشاندان كراوةد ئةو ه
شارؤضكةكاند يةكَي  بوو لةو خاَلة هةنووكةيانة كة خؤثَيشاندةراند بةتايبةتي ئةجنومةني كاتي سةراي 

بة  ئازادي داوايان كردد كة ئةوهَي انة بِرواتة شوَيين خؤيد بؤ ئةوة دةرطاي ديالؤط دةست ثَي بكاتد بةآلم
 .داخةوة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .امحد فةرموو.د
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةناوي خواي طةورةد سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَي  وةزيري ثَيشمةرطة ئةكةيند ثرسـيارةكاني مـن لَيـرةوة بـة     

دا دةست ثَي دةكةمد 13/1/1111نيشتين نائاسايي رؤذي ي ثةرلةماند لة دا1خاَلي يةكةم لة بِرياري ذمارة 
كة تةحريم كردن و تةجردي هةموو توند و تيذيةك ود تةدة كردن لة هاووآلتيان كراوةد لةخاَلي دووةمداد 
داواي كشــانةوةي دةســت بــةجَيي هــةموو هَيــ ة جوولــة ثَيكراوةكــان كــراوة كــة بــة هــؤي رووداوةكانــةوة بــؤ  

ثاشةكشةيان ثَي بكرَيت بؤ بارةطاكاني خؤياند ثرسيارةكة ئةوةيـة كـة هةنووكـة ئـةم      شارةكان نَيردراوند كة
دياردةيةد واتا بـووني هَيـ ي ثَيشـمةرطة لـة شـارةكان هةسـيت ثـَي دةكـرَيد لـة كاتَيكـدا بـة طـوَيرةا بِريـاري              

ة هَي ةكـاني  دا جةخت كراوةتةوة كـة ثاراسـنت و رَيكخسـتين خؤثَيشـاندةراند تـةنيا بـ       6ثةرلةمان لة خاَلي 
ثؤليس  و ناوةخؤ و ثؤليسي ضااكية مةدةنيةكان دةسثريدرَيد ناسنامةيان ئاشكةرا بَيـتد وةك نـاو و بـاج و    
شوَيين كارد نةهَيَلدرَيت هيض كةسَي  بة دةمام  و ئؤتؤمبيلي جـام ِرةشد هاتوضـؤ بكـاتد ِرَي و شـوَينةكاني     

تا هةيـة؟د ئـةم بارودؤخـةو هَيشـتنةوةي هَيـ ي      وةزارةت ضية بؤ تةشـةنة نـةكردني ئـةم وةزعـةي كـة ئَيسـ      
ثَيشمةرطةد بة دوورطرتين لة ملمالنَيي سياسي ناوةخؤ و مانةوةي وةك هَي َيكي نيشـتماني كـة بـةرطري لـة     
دةســتكةوتةكاني هــةرَيمي كوردســتان بكــاتد تةدــةكردن و كوشــنتد خواســيت هــيض كــةس نيــةد بــةآلم رووداو 
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ةي كـة ضـةندين هاونيشـتماني لـةو هةرَيمـة لـة هاووآلتيـان و ثـؤليس         بةداخةوة روويداوة و بؤتة هؤي ئـةو 
ببنة دورباني د  و بة دةيان كةسين بريندار بووينةد ئَيـوة وةكـو وةزارةتـي ثَيشـمةرطةد اي خؤتـان ضـيتان       
كــردووة كــة نــةهَيَلن ئــةم رووداوانــة دووبــارة ببنــةوة؟د لةطــةَل دةستخؤشــي بــؤ هَيــ ي ثَيشــمةرطة كــة لــة     

بؤ ثاراستين هةرَيمي كوردستان و دةستكةوتةكانيد بةشَي  لـة طرفتـةكان و لـة ثرسـيارةكان كـة       هةوَلةكاني
ثةيوةســنت بــة ثَيشــمةرطة و وةزارةتــي ثَيشــمةرطةد كــة ثةيوةنديشــي بــة بــارودؤخي ئَيســتاوة هةيــةد يــةك    

ئَيسـتا و تـا    نةخستنةوةا هَي ةكاني ثَيشمةرطةيةد بؤضي يةك خستنةوةا هَي ي ثَيشمةرطة دوا كةوتووة تا
 هةنووكة ئي رائاتي يةكخستنةوةا تةواوةتي هَي ي ثَيشمةرطة تةواو نةبووة؟د سوثاس؟

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد عمر عبدالع ي  فةرموو
 :بهاءالدينبةِرَي  عمر عبدالع ي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــمةرطة دةكــةم   ــري ثَيش ــةخَيرهاتين بــةِرَي  وةزي ــين ب ــياري   ســةرةتا من ــي ثرس ــة روونــي وةَام ــوادارم ب د هي

ثةرلةمانتاران بداتةوةد من دوو خاَل لة ثَيشةكي عةرز دةكـةم و دوايـي ضـةند ثرسـيار ئاراسـتةي بـةِرَي يان       
دةكةمد يةكةمد من وا ئةزامن مةسةلةي شارةزايي ثَيشةييد و خيربةي وةزيفيد  ِرؤَلَيكي زؤرطرنطي هةيـة بـؤ   

ــتةب  ــايين و دةسـ ــتين ئاسـ ــتيةكاند    ثاراسـ ــة طشـ ــيت ود ئازاديـ ــة طشـ ــان بـ ــةكاني هاووآلتيـ ــي ئازادييـ ةر كردنـ
ثَيشمةرطةش لة زيهين هةموومانة ئَيستا و ئينشْا  اه هةر واش ئةمييَند وشةيةكي ناسـ  و خؤشةويسـتة و   
بة بيستين وشةي ثَيشمةرطةد خةبات و شؤِرش و كؤَلنـةدامنان بـري دَيتـةوةد بـةآلم بةِراسـيت بـة حي بانـدني        

شمةرطةد ادان لة ثيشةيي بووني و نةبووني هوشياري وةزيفي لة ايةن خودي ثَيشمةرطة بةِرَي ةكانةوةد ثَي
بة تايبةتي لةو دؤناغةي تَيدا ئةذيند ئةترسـني ئـةو واتايانـة خـوا نةخواسـتة لـة دةسـت بـداتد هيـوادارين          

مبـييَند ئـةو حاَلةتـة مبـييَن كـة ثَيشـرت       تةداروكَيكي خَيرا بكرَيت بة هةموو ايةكمانةوة ود لةسةر ئةو ِرؤَلة 
بوويةتَيد لة دؤناغي ئَيستادا نابَي كارَي  بكرَي كة هـاووآلتيد طـةجني كوردسـتان لـة ثَيشـمةرطة برتسـَيد كـة        
وةكو هةمان ئةو واتا جوانانة ببةخشَي كة ثَيشرت بوويةتيد ئةوةي بينـرا و هةسـيت ثَيكـرا لـة رووداوةكـاني      

رطة بةكارهَينرا بؤ رووبةرووبوونةوةا هاووآلتياني خؤثَيشاندةرد كـة بةشـَيوةيةك   و بةدواوةد ثَيشمة 11/1
لــة شــَيوةكاند رةنطــة زؤرَيكــي بــةِرَي  لــة وةزيــري ثَيشــمةرطة وةآلمــي بداتــةوةد بــةآلم  ئةمــة لــة زيهنيــةتي   

بـةع َيكي  هاوواتي ئَيستاي كوردستاندا هةيةد من ئةم ضةند ثرسيارةم هةية كة تةئكيدكردنة بةع َيكي و 
رةنطة نوَي بند بة فةرماني كَي زَيِرةظاني جوولَيندراند ئايا هةماهةنطي هةبوو لة نَيوان وةزاةرتي ناوةخؤ و 

نةبرانـةوة شـوَيين خؤيـان؟ كـة بِريـاري دووةم       13/1ثَيشمةرطة؟د بؤضي لة ثاش بِريارةكةي ثةرلـةمان لـة   
ي ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطةد ئةبَي وةزير لة 11ددةي دةستبةجَي بربَينةوة شوَيين خؤياند بة ثَيي ما:ئةَلَي

كــاتي ثَيويســتداد ثشــت بــة ِراوَيــذكار و ياســاناس ببســيَتد ئايــا بــةِرَي  وةزيــري ثيشــمةرطة بــؤ ئــةم حاَلةتــة    
نائاساييةد بةو ئةركة هةستاوة؟ لة حةوت دةركةكةي وةزارةتي ثَيشمةرطة هةمووي باسـي ثاراسـتين هـةرَيم    
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ي بــةكارهَيناني ثَيشــمةرطة بــؤ هَيــ ي نــاوةخؤ بــة هــيض شــَيوةيةك نــةكراوةد ئايــا لــةم    و ســنووريةتيد باســ
رووداوانة لة ايةن وةزارةتةوةد هَي ةكاني ثَيشمةرطة ئاطادار كراونةتةوة لـة سـنووريد لـة ضوارضـَيوةا ئـةو      

رَينـةوةد بـةآلم   هاتووة كة هَي ةكان دةست بة جـَي بطواز  13/1خاَليةكةي  11ئةركانةي خؤيان؟د لة بِريارة 
ــةندة          ــمةرطة ض ــي ثَيش ــةَلَيم وةزارةت ــن ئ ــداد م ــوَينة جياجياكان ــة ش ــ  ل ــاَلؤطؤِر كردني ــة ئ ــرا ب ــت دةك هةس
ثةيوةنديدارة بةم حاَلةتـةوة؟د ئايـا بـة بؤضـووني بـةِرَي  وةزيـري ثَيشـمةرطة لـة حيـ ب دةسـت تَيـوةرداني            

كؤتـايي خـاَلم نودتـةي ني اميـة كـة ضـةندة        نةبوو لة وةزارةتي ثَيشمةرطة و هَي ي ثَيشمةرطة؟د كؤتاييشمد
بِريـار درا كـة بـةِرَي  وةزيـري ثَيشـمةرطة و نـاوةخؤ و        11/1ثةيوةندي بـة جـةنابي وةزيـرةوة هةيـة؟د لـة      

ئَيمــة رَيكـاري ياسـاييمان طرتووتـة بـةر ثـَين جــةنابي       1/3سـةرؤكي ئةجنومـةنى وةزيـران ئامـادة بـند لـة       
 .سةرؤكي ثةرلةمان

 :رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة

 .كاك حةمة سعيدد فةرموو
 :بةِرَي  محة سعيد محة علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثاش بةخَير هاتين وةزيري ثَيشمةرطةد ثرسيارَيكي جيددي وةآلمي بداتةوةد جووانـدني هَيـ ي ثَيشـمةرطة    

خاَلَيكي ديكةش بة ثَيي لة سةاحيةتي كَيية؟د ئةو ضةند رؤَلي بووة تيايدا و ضةند ئاطادارة؟د ئةوة خاَلَي د 
د كة ئةركةكاني دياري كراوةد كة باسي ثاراستين 1111ي ساَلي 12ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطةد ياساي ذمارة 

سنوورةكان و رَي خةتةرة دةرةكييةكانةد بؤ ضي لة كَيشة ناوةخؤييةكانداد هَي ي ثَيشمةرطة بةشداري كرد؟ 
شارةزوور و هةَلةجبةو سةيد صـادق و بتـوَين و رانيـة و كؤيـة و     وةكو فةرماندةييةكاني كةار و طةرميان و 

ضةماةماَل و شارةكاني تري دةوروبةري سلَيمانيد كة ئةو هَي انـة ئابلؤدـةي ئـةو شـارانةيان دا و شـارةكاني      
تريند لة ايةن هَي ي ثَيشمةرطةوةد كـة ئـةوة ثَياـةوانةا ياسـاي ثَيشـمةرطة خؤيـةتيد خـاَلَيكي تـرد تةدـة          

خؤثَيشاندةراند لة ايةن هَي ي ثَيشـمةرطةوةد لـةو شـارانةا كـة بامسـان كـردد ثَياـةوانة و ثَيشـيل          كردن لة
كردنــي بِريــاري ثةرلةمانــة و ياســاي ثَيشــمةرطةية و ياســاي خؤثَيشــاندانةد بؤضــي؟د خــاَلَيكي تــرد لَيــدان و    

وةد وةك ئـةوةا روويـدا لـة    ترساندن و طرتين خؤثَيشاندةران و هاووآلتيـان لـة ايـةن هَي ةكـاني ثَيشـمةرطة     
سةيد صادق و كةارو ضةماةماَل و رانيةو شارةكاني ترد كة ئةمة بةَلطةنامةيةكة و ضةند بةَلطةنامةيـةكي  
تر لة ايةن هاووآلتيانةوة كـة بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان و رَيكخراوةكـاني مـايف مـرؤظ و رَيكخـراو و دةزطـا          

تن و ئةزيةتدانةيةد خاَلَيكي ترد ئـةم بـارة نائاسـاييةي كـة ئَيسـتا      ثةيوةنديدارةكان كة باسي ئةو لَيدان و طر
هَي ي ثَيشمةرطة لة شارةكانداد ئابَلودةي شارةكاني داوةد كة بارَيكي نا ئاسايية بة فيعليد بـؤ ضـي؟د خـاَلَيكي    

لـةو  ترد بؤ ضي هَي ي ثَيشمةرطة لة ذَير ئةمري ح ب و بةرثرسة حي بيةكان داية لة زؤربةي ناوضةكان و 
شــوَينةي كــة ثَيشــمةرطة ئابَلودــةي شــارةكاني داوة؟ خــاَلَيكي تــر بةراســيت كــة ئةمــة ئــةركي ســةرؤكايةتي     
ثةرلةمان و ثةرلةمانةد كة ثَيشمةرطة و وةزارةتد ديارة وةزارةت ئاطاي لَييةتيد يان بة بـَي ئاطـايي ئـةود كـة     
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خـاَلي ود   11ي 1لة بِريارةكـاني ذمـارة    ئةَلَين عوز لة دةباحةت خةراثرت بوود بؤضي ثَيشيل كردني هةندَي
ي هةشــت خاَليةكــة و ياســاي ئــةح اب و ياســاي ثَيشــمةرطةي خــؤي خرودــاتي كــردووة و ثَيشــيلي   1ذمــارة 

 .كردووة؟ لةطةَل رَي م
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد بةفرين حسني فةرموو
 :بةِرَي  بةفرين حسني خليفة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َيرهاتين بةِرَي  جةنابي وةزير ود ئامادةبووني بةِرَي يشـيان بـؤ جَيبـةجَيكردني خـاَلَيكي ديكـة لـة       ثاش بةخ
ــ ي      11دــةرارة  ــةوا هَي ــحاَليةد لةطــةَل ئــةوةش ك ــاي خؤش ــتاند ئةمــةش جَيط ــةماني كوردس ــةي ثةرل خاَليةك

رجةم ثَيكهاتـةكان لـة   ثَيشمةرطةي كوردستان تا ئَيستا نـةتوانراوة لـة هَي َيكـي تـةواوي يـةكطرتوودا كـة سـة       
خــؤي بطــرَيد بتوانَيــت دروســت بكــرَيد بــةآلم لــة هــةمان كاتيشــداد بينيمــان كــة ضــؤن هَيــ ي ثَيشــمةرطةي    
كوردســتان لةســةر ســنووري هَيــ ي جــوطرايف كوردســتان بــوو و خؤيــان طةيانــدة ئــةو ســنوورانة كاتَيــ  كــة   

انيان ديفاع لة سنووري كوردستان بكةند هةِرةشة لة ايةن عةرةبة شؤظينيةكان و بةعسيةكانةوة هةبوود تو
و بــةدواوة و جووانــدني  11/1بــةآلم ثرســيارةكاني مــن لَيــرةدا ئةوةيــة جــةنابي وةزيــرد لــة رووداوةكــاني  

هَي ةكــاني زَيِرةظــاني بــؤ ســنووري ثارَي طــاي ســلَيمانيد ئــةو نَيطةرانيــةي كــةوا هةيــة زيــاتر لةســةر جوولــة  
ؤ ئةو سنوورانةد ثرسيارةكة ئةوةيةد ئايا جووانـدني ئـةو هَيـ ةد يـان بـا      ثَيكردني هَي ةكاني ثَيشمةرطةية ب

بَلَيني هَي ي ثَيشمةرطةي كوردستاند يان زَيِرةظانيد بؤ بةدةنطةوة ضوون يان بؤ بةدةنطةوة هـاتين سـنووري   
كةركووك و حـةمرين و خانـةدني و تـا دوايـي بـوود يـانين بـؤ ثاراسـتين ئةمنيـةت و ئاساييشـي ثارَي طـاي            
سلَيماني و دةورووبةري بوو؟د ثرسيارةكةي ديكةم ئةوةيةد ئايا جوواندني هَي ةكان بـؤ سـنووري ثارَي طـاي    

 .سلَيمانيد لة ذَير فةرمان و دةسةآلتي كَي دا بوو؟د لة دةسةآلتي كَي داية؟د زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد كاك بيالل فةرموو
 (:بالل)داهبةِرَي  امحد سلَيمان عب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بسم اه الرمحن الرحيمد وةآل من ثـَين ئـةوةي ثرسـيارةكامن ئاراسـتةي جـةنابي وةزيـر بكـةمد ثرسـيارَيكم         
 ....هةية بؤ جةنابي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ات كـردووةد  نا د ثرسيارةكةت ئاراستةي ئـةو بكـة وةختـت نيـة رةجائـةند ئيسـتي وابي وةزيـر كـراوةد ئيمـ          
تكايــة لــة مــةوزوع دةرمةضــن و وةختةكــةش دةِرواتد رةجائــةند نييــةد ثرســيارةكةت ئاراســتةي ئَيــرة بكــةد  

 .وةختةكةت تةواو بَيتد داتدةنَيمد عاج  مةبةد كةرةم بكةد طوَلي ار فةرموو
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 :بةِرَي  طوَلي ار دادر امساعيل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةزير دةكةمد ثرسيارَيكم لة جةنابي هةيةد لة حاَلةتَيكدا ئةطـةر سـاب بـووةوة    سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي و
 .ثَيشيَلكاريةكان لة ايةن هَي ي ضةكداري ثَيشمةرطة بووةد جةنابي وةزير ت ئي رائاتَي  دةكات؟د سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد جةمال تاهري فةرموو
 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةزيـر دةكـةمد هـةر دةزانـني ئَيمـةش كـة يـةكَي  لـة ئةركـةكاني ثَيشـمةرطة           
ئةوةية ديفاع لة شةرعيةتي موئةسةساتي تةشريعي و تةنفي ي و دةزائي هـةر وآلتَيـ  بكـاتند وا ديـارة لـة      

ساوةد من لَيرة دةمةوَي جـةنابي وةزيـر خـاَلَيكم بـؤ     اي من واية كة تا ئَيستا هَي ي ثَيشمةرطة بةو كارة هةَل
تـا ئـةمِرؤد ضـي بـوو لـة بـواري        11/1روون بكاتةوةد ئايا رؤَلي هَي ي ثَيشمةرطة لة سـةرةتاي رووداوةكـاني   

 .سةدامكردني وةزع و ثاراستين سةر و ماَلي خةَلكي هةرَيمي كوردستان؟د زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ل فةرمووكاك ئيسماعي
 :بةِرَي  امساعيل حممود عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــاني     ــمةرطة ئةوةيــةد لــة رووداوةك ــة بــةِرَي  وةزيــري ثَيش ــيت  11/1ثرســيارةكةي مــن ل بــةدواوةد سةرثةرش
هَي ةكاني ناوةخؤشيان دةكردد بة تايبةتي هَي ي بةرطري و هَي ي زَيِرةظاني كة ئةو دوو هَي ة هةردووكيان 

ر بة وةزارةتي ناوةخؤند بؤ سةرثةرشيت كردني ئةو دوو هَي ةد وةكالـةتي وةزارةتـي نـاوةخؤي هـةبووة؟د     سة
 .لةطةَل رَي م

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةروين خان فةرموو
 :بةِرَي  ثةروين عبدالرمحن عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بـةس روونكردنةوةيـةكم لـة بـةِرَي يان دةوَيد ئايـا لـة       سةرةتا بةخَير هاتين وةزيري ثَيشمةرطة دةكةمد مـن  
د هـيض بازطةيـةك لـة ايـةن هَي ةكـاني ثَيشـمةرطة دانـِراوة بـؤ فشـار خسـتنة سـةر            11/1دواي رووداوةكاني 

خؤثَيشاندةرةكان؟د ئايا هَي ي ثَيشمةرطة بةشدار بووة لةو بازطانة؟د مةبةستم لة داناني بازطةد ئةو بازطانـة  
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دةرةوة و ناوةوةي شار دانراوةد بؤ ِرَيطة طرتن لة خةَل  بـؤ ئـةوةي بةشـداري لـة خؤثَيشـاندان       ئايا بازطة لة
 .بكات؟د زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك زانا فةرموو
 :محةكريم رؤوفزانا .بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةوةد سةرةتا ئةمةوَي بَلَيم كورت كردنةوةا دةزيـةكي  من ئةمةوَي تَيبينيةكامن لةو ضةند خاَلة كورت بكةم
دةدـةداد وا بـ امن باـووك كردنـةوةا بابةتةكـة       3و دواتـر كـورت كردنـةوةا لـة      11/1وةكو رووداوةكـاني  

زياتر هيض مانايةك ناطةيةنَيد مةفروز بوو كاتي زيـاتر بـدرَي بـة ئةنـدام ثةرلةمانـةكان دسـة بكـةند ئةمـة         
فروز بوو سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراند هاوكات لةطةَل وةزيري ثَيشـمةرطة ئامـادة   يةكةمياند دووةمياند مة

بووايةد ضونكة ئَيسـتا مةسـئوليةت مةسـئوليةتي تةزامونيـةد هـةر بةرثرسـياريةتيةك لـة وةزيرَيـ  هـةبَيد          
سةرؤكي ئةجنومةني وةزيرانين ثَيوةي بةرثرسةد وا هةسـت دةكـةم تـةري  كردنـي وةزيرةكـان لـة مامةَلـة        

ردن لةطـةَل ئـةم دؤخـةد شـتَيكي غةَلةتـة و ثَياـةوانةش ئةوةسـتَيتةوة لةطـةَل سيسـتةمي ثةرلـةماند مـن            ك
ناثرســم لَيــرة لــة بــةِرَي  وةزيــري ثَيشــمةرطةد لةســةر ئــةو رووداوانــةا كــة لــة رابــوردوو روويانــداد ضــونكة  

كـةسد يـاخود    1611 ي شوباتةد بؤية نايةمة سـةر بـاس كردنـي نـان بِرانـي زيـاتر لـة       11تةوةرةكة لةسةر 
هَيناني دةبابة بؤ شاري سلَيمانيد بةآلم تةنها ئةو ثرسيارانة لة بـةِرَي  وةزيـري ثَيشـمةرطة ئةكـةم لـة دواي      

ي شـوباتةوة تـؤ ضـيت كـرد بـؤ ئـةوةي هَيـ ي ثَيشـمةرطة         11شـوباتةوةد يةكـةمد لـة دواي    /11رووداوةكاني 
ي شوباتةوة بؤ دروست 11كانت؟د تؤ ضيت كرد لة دواي دابرِبَيت لة ملمالنَي سياسيةكان؟د كامانةن هةنطاوة

كردني هَي َيكي نيشتيماني؟د بة تةواوةتي كـة بتـوانَيد ئايـا بـةِرَي تان لـةناو وزارةتـي ثَيشـمةرطةد ئـةم هَيـ           
جوواندنة كة ئةمة بوويتة شتَيكي ئاشكراد تكاية ئاطادارمان بكةوة لةوةي كة ئايا ئةمة بـة ئـةمري حيـ ب    

ود بة ئةمري سةرؤكايةتي هةرَيم كراوةد ياخود بة ئةمري ئةجنومةني وةزيران كـراوة؟د ئةطـةر   كراوة؟د ياخ
بة ئةمري حي ب كراوةد من هيض دسةيةك ناكةم وةآلمةكةي دةبَي هةر بؤ خـؤت بـةجَيي بـَيَلمد ئةطـةر بـة      

نيشـان بكـةيند   ئةمري سةرؤكي هةرَيم كراوةد ئةوة زؤر باشة بؤ ئـةوةي بتـوانني بةرثرسـياريةتيةكان دةست   
ئايا ئةمة بة ئةمري سةرؤكي هةرَيم كراوة؟ بة ثَيي ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيمد يـاخود ئةمـة بـة ئـةمري        
وةزارةتة؟د ئةطـةر بـة ئـةمري وةزارةتـين ئةمـة كردووتـةد يـاخود بـة ئـةمري ئةجنومـةني وةزيـران ئةمـة             

وةكاني هةرَيمي كوردستانةد كة تـؤ نـابَي   كردووتةد ئةمة ثَيشَيَل كردنَيكي ئاشكراي سةرجةم ياسا ثةيِرةوكرا
بةكار بهَيندرَيد بةِرَي تان لة دسةكاني خؤتانداد لةو بةشةي دسةتان كـردد باسـتان كـردد كـة هةِرةشـة هةيـة       
لةســةر هــةرَيمي كوردســتاند مــن حــةز دةكــةم لَيــرة بــة ئاشــكرا ثَيمــان بَلــَيد ئايــا خؤثَيشــاندان لــة هــةرَيمي  

ــةيةكي  ــة هةِرةشـ ــتاندا بـ ــاخود      كوردسـ ــتان؟د يـ ــةرَيمي كوردسـ ــةزمووني هـ ــةر ئـ ــت لةسـ ــددي دادةنرَيـ جيـ
هةِرةشةيةكمان هةية لة دةرةوةي ئةم ئةزموونةية؟ بةِراسـيت ِرةنطـة بـة شـَيوةيةك لـة شـَيوةكان كاريطـةري        
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هةبووبَيتد ثاشاند كَي حةدي داوة بة وةزارةتي ثَيشمةرطة كة بةشـداري بكـات لـةم ملمالنَييـة؟ كـَي ِرَيطـةا       
ة هَي ي ثَيشمةرطةي كوردستان كة بةشداري بكات لة يةكاليي كَيشةكاندا؟ لة كاتَيكدا ئةم كَيشةي كـة  داوة ب

هةبووةد كَيشةيةك نية لة ملمالنَي لـة نَيـوان هَيـ ة سياسـيةكاندا بـة دـةد ئـةوةي كـة كَيشـةيةكة لـة نَيـوان            
ةسـةآلتدا بـة شـَيوةيةكي طشـيت بـؤ      هاووآلتي  و بةشَي  لة دةسةآلتداد ياخود لة حكومةتداد يـاخود لةطـةَل د  

طةيشــنت بــة داواكارييةكانيانــداد جــا ئةطــةر ئةمــة بــؤ كــاري ملمالنَيــة سياســيةكان نــاِرةوا بَيــت كــة هَيــ ي    
ثَيشمةرطة بةشداري بكاتد جا ئةطةر ئةم وةزارةتة بَيت و تةدةخول بكات لة ئيشَيكدا كة ثةيوةندي هةبَيت 

ؤتا ثرسيارم لة بةِرَي  وةزيري ثَيشمةرطةد ئايا بةِرَي تان لة ت كاتَيكدا لة لة نَيوان هاووآلتيان و دةسةآلتداد ك
ثالنتان هةية كة خؤتان دةست لـةم كـار بكَيشـنةوة؟د ئةطـةر رَيكةوتنامةيـةكي سياسـي هـةبَيت لةسـةر ئـةم          

وارم بابةتةد ياخود ئةطةر حكومةت ئيقالةي ثَي بكرَيتد ياخود خؤت دةست لة كـار بكَيشـيةوةد مـن ئومَيـدة    
هةَلوَيستةكاند من داوا لة هاورَييةكامن ناكةم لةناو ثةرلةمانداد كة كار بكةين بؤ متمانة لَي وةرطرتنـةوة لـة   

 .وةزيري ثَيشمةرطةد بةآلم ئومَيدةوارم ئةم هةنطاوة لة خودي وةزيري ثَيشمةرطة ببَينني ود زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ثَيشةوا فةرموو
 :ثَيشةوا توفيق مغديد بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة من دةمةوَيت لةسةر راثؤرتي لَيذنةا ناوةخؤ و ئاسايند ئاماذة بة خاَلَي  بدةمد كـة ئـةم راثؤرتـة لـة     
نووسراوةد كؤبوونةوةك كراوة لة نَيوان لَيذنةا ناوةخؤ و لةطةَل وةزيـري نـاوةخؤ و    11/1/1111برواري 

ونةوةيةد بةِرَي  وةزيري ثَيشـمةرطة ئامـادة بووايـةد بـةآلم لـة راثـؤرتي لَيذنةكـةدا هـاتووةد         دةبواية لةو كؤبو
دواي ئةوةي كة مونادةشة و طفتوطؤ كـراوة لةطـةَل وةزيـري نـاوةخؤد ثاسـاوةكاني ئامـادة نـةبووني وةزيـري         

دة بَيتد ئاماذةيـان بـةوة   ثَيشمةرطةد جطة لة ايةن لَيذنةكةيانةوةد لَيذنةا ناوةخؤ ثةسند نيةد دةبواية ئاما
نةداوة ثاساوةكانيان ضيةد من حةز دةكةم لَيرة وةكو ثرسيارَي  ئامـاذةا بـةِرَي يان بكـةمد دواي ئـةوةي كـة      

ــةَل  11 ــانط لةط ــةبووةد       11ي م ــةموار ه ــارودؤخَيكي ناه ــة ب ــات ك ــةو ك ــةد ئ ــان فةرد ــنج رؤذي ــانطد ثَي ي م
بـووةد خـةَل  برينـدار بـووةد ئـةو ثاسـاوانة ضـني كـة         طرذييةكان لةو ثةِري ئاَلؤزي بووينـةد خـةَل  شـةهيد    

جةنابي وةزير نةيتوانيوة ئامادة بَي؟د هةر لةو راثؤرتةداد سةبارةت بة وتـةكاني وةزيـري نـاوةخؤد ئامـاذةا     
بـةوة كـردووة هَي ةكـاني زَيِرةظـانيد بـة تةنسـيق و بِريـاري حكومـةت نَيـردراوة بـؤ سـلَيماني بـة مةبةســيت             

 ةكاني ناوةخؤد لةوَي خراونةتة ذَير فـةرماني وةزيـري ثَيشـمةرطةد ئايـا بـةِرَي  وةزيـري       ثاَلثشيت كردني هَي
ثَيشمةرطة ئاطاداري ئةوةية ئةو هَي انة جوولَينراون بؤ سلَيماني؟د لة كاتَيكـدا سـةرؤكي حكومـةت ئاطـاداري     

ئـةو هَي انـةا تـر كـة      ئةوة نةبووةد ئةطةر لة ذَير فةرماني ئةودا بووينةد ديارة بـة هاوبةشـي بـووة لةطـةلَ    
ســةر بــة وةزارةتــي ثَيشــمةرطةي بووينــةد بؤيــة ئةمــةش بةرثرســيارييةتييةكي طــةورةش ئةكةوَيتــة ســةر     
وةزيري ثَيشمةرطةد بةو ثَييةي كة لةو كاتةدا ضةندان خةَل  كـوذراوة و برينـدار هـةبووةد ئي رائـاتي ضـي      
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ضؤن فـةرماني دةركـردووة بـؤ ئـةم هَي انـة كـة        هةبووة لةو كاتةداد ئةطةر ئةو بةرثرسي ئةو هَي انة بووة؟
مامةَلة بكةن لةطةَل خةَل ؟د لة ضاوثَيكةوتنَيكي هاووآلتيداد كة ئةمة وَينةكةيةد بةِرَي  وةزيري ثَيشـمةرطة  
بــاس لـــةوة دةكـــاتد كــة طـــؤِران بةرنامـــةي ثـــةامارداني بانــ  و فةرمانطـــةكاني حكومـــةت و كؤمثانيـــا و    

ةي مــن نيــةد دســةي بــةِرَي  وةزيــري ثَيشــمةرطةيةد مــن حــةز دةكــةم وةكــو  حي بــةكاني هــةبووةد ئــةوة دســ
ثرسيارَي  بؤ جةنابي وةزيري ثَيشمةرطة و وةآلميشمان بداتةوةد ئايا ئةطةر بةَلطة و مةعلوماتي ايـةد ثـَيم   
 باشة لَيرة بيخاتة روو بؤ ئةوةي هةم ثةرلةمانتاران و هـةم هـةموو خـةَلكي كوردسـتانين بـ انند ئايـا ئـةو       

هَي ة بـة ت بةرنامـة و ئاليـةتَي  هـةوَلي داوة فةرمانطـة و بانـ  و فةرمانطـةكاني حكومـةت و كؤمثانياكـان          
ي شــوباتد ئةطــةر بةَلطــةي ا نيــةد بةراســيت ئــةوة تووشــي  11ثــةامار بــداتد لــة كــاتي دواي رووداوةكــاني  

دةبَيـت لـة كوردسـتاند     بةرثرسياريةتيةكي ياسايي دةبَيـت بـؤ ئـةوةا كـة تؤمـةتي ب ووتنةوةيـةكي سياسـي       
ثرســياري كؤتــاييم ئةوةيــةد بــةِرَي  جــةنابي وةزيــري ثَيشــمةرطةد ئايــا ئــةو هَي انــةا كــة ثاســةواني بارةطــا   
حي بيــةكان دةكــةند لقــةد مةَلبةنــدةد كؤميتةيــةد ناوةنــدةد ناوضــةيةد ئايــا ئــةم هَي انــة ســةر بــة وةزارةتــي   

ئي رائات ضي كراوة بؤ ئةو كةسـانةا كـة تةدـةيان لـة     ثَيشمةرطةن؟د ئةطةر سةر بة وةزارةتي ثَيشمةرطةند 
 .خؤثَيشاندةران كردووة؟د زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةيام خان فةرموو
 :بةِرَي  ثةيام امحد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

يان ئةوةيـةد ئايـا   ثَيشةكي بةخَيرهاتين بةِرَي  وةزيري ثَيشمةرطة دةكةيند من ثرسـيارَيكم هةيـة بـؤ بـةِرَي     
ئةو هَي انةا كة هَينراون بؤ كةارد لة ذَير فةرماني ئةو بووة؟د بـة ئـةمري ئـةو هَينـراون بـؤ كـةار؟د ئـةو        
كوضة و كؤآلنانةي كة هةموو كةار هَي ي ثَيشمةرطةا لَيبوود هةموو ئـةو شـارة ئابلؤدـة درابـوو بـة هَيـ ي       

ئةو خؤثَيشاندانةا كة لة كةار ئةكرَيد ئةوةندة خةتةري  ثَيشمةرطةد ئايا ئةو فةرماني كردووة؟ بؤ ئةوةا
هةبووة لةسةر هَي ي ثَيشمةرطةد كة ئةو هةموو هَي ة و ئةو هـةموو ضـةكة هـاتووة بـؤ كـةارد باسـي ئـةوة        
ئةكةمد ثرسيارَيكي ترد ئةو هَي ةا كة هَينرا بؤ سلَيمانيد ئايا وةكو بةِرَي ي كة هاورَيكامن باسـيان كـردد كـة    

ي حكومـةت ئاطـاي لـَي نـةبوود ئايـا وةزيـري ثَيشـمةرطة خـؤي ضـةند ئاطـاي لـة جـوواني ئـةو هَيـ ة               سةرؤك
هةبووةد ثرسياري كؤتاييم ئةوةيةد ئةو هَي ي ثَيشمةرطة تاوةكو ئَيستا لة ئين ارداند ئةو ثَيشمةرطانةا كـة  

ي زؤر خـةراثيان هةيـةد لـة    ضةندين جارة تةلةفؤمنان بؤ ئةكةن و ثةيوةنددان لةطةَلدا ئةكةند كة وةزعَيك
ئين ارداند ئايا وةزعي كوردستاند ئةم خؤثَيشاندانة وا ئةكات هةموو هَي ةكـاني ثَيشـمةرطة لـة كوردسـتاندا     
لــة ئينــ اردابن؟ بؤيــان نــةبَيت دابــةزن و تــةنها يــةك رؤذيــان هــةبَيد هةنــدَيكيان لــة ســلَيماني و لــة ناوضــة 

 .ر تةنها ئةواند زؤر سوثاسدوورةكان كة ئةطةِرَينةوة بؤ طةرمياند هة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سَيوةيل خان فةرموو
 

 :امحد عثمانبةِرَي  سيوةيل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةمان ثرسيارم هةيةد جوولةي هَي  لة هةولَيرةوةبؤ سلَيمانيد ئايا لة دةسةآلتي كَييـة؟د وةزيـري نـاوةخؤ؟د    
ان جَيطري سةرؤكي يةك لة حي بـةكان؟د لةبـةر ئـةوةي ئةطـةر لـة      سةرؤكي حكومةت؟د سةرؤكي هةرَيم؟د ي

دةسةآلتي وةزيري ثَيشـمةرطةيةد هـةر كـام لةوانـة ئةطـةر جوولـةي هَي يـان كردبـَيد حـةق وا بـوو وةزيـري            
ثَيشــمةرطة هةَلوَيســيت هــةبَي و مــةوديفي هــةبَيد بــؤ خــؤي مــادام دةســةآلتي ئــةوةد ثَيشــَيلي دةســةآلتةكة و 

يةد ثرسيارَيكي ديم هةيةد تاكو ئَيسـتا ئةوانـةا تةدـةيان كـرد لـة هَيـ ي ثَيشـمةرطة تـاكو         مافةكةيان خوارد
ئَيستا نةطرياينةد ئةو هَيـ ةا لـة كـةارة كـة تةماشـاي كـةار دةكـةيد تَيدةطـةي مةعةسـكةرة و وا تةصـةور           

ناوةكـةي ديـارة دذي   ناكةا شارةد تةبعةن هَي َي  هةية ثَيي دةَلـَين هَيـ ي دذة تـريؤرد هَيـ ي دذة تـريؤر لـة       
تريؤرةد بةآلم من ثَيي دةَلَيم هَي ي دذي خةَلكي خؤثَيشاندةر و راطةياندن و دةشيسةملَينمد هَي ي دذة تريؤرد 
دذة خؤثَيشــاندةر ئةوةيــة كــة خــةَل  دةطــرن و لــة خــةَل  دةدةن و خــةَل  ئــازار دةدةند ب ريــان دةكــةن و    

ئةوة يةك دذي خؤثَيشاندةرد ئةطةر دذي راطةياندنيشةد ئةو دوايين ئازاديان دةكةن بةهةر شَيوةيةك بَيتد 
هَي ةد تةبعةن كةناَلي ناليا هةموو كةسَي  دةزاني كـة ئـةو هَيـ ة سـووتانديد ناوةكانيشـيان ديـارة و ِرَيـذةا        
سووتان و ئةوانة هةمووي لة امانةد ئايا وةزيري ثَيشمةرطة جةنابي كو تةعامول دةكات لةطةَل ئةو هَي ة و 

بة كَيية؟د كةس نازانيد يـةك ثرسـيارم مايـةد ئةوانـةا خةدـةكاني سـةراي ئازاديـان سـووتاندد ئـةوةا           سةر
خةدةي سةراي ئازاديان سووتاند لة سلَيمانيد ثاسةواني كَيَلطةا نةوتي شيواشؤكند نازامن ئايا ثؤليسـن يـان   

ة وةزيـري ثَيشـمةرطة نيـةد    ثَيشمةرطةنة؟ ئةطةر ثؤليسن ئةوة دسةمان لةسـةري نيـةد ضـونكة ثةيوةنـدي بـ     
 .ثةيوةندي بة وةزيري ناوةخؤ هةيةد ئةطةر ثَيشمةرطةنةد ئايا مةوديفي وةزيري ثَيشمةرطة ضؤنة؟ سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

جنـم   عظيمطة تكاية ئيتيهامي كةس مةكةند شةرحي خؤتان بكةن و ثرسياري خؤتـان بكـةن و بةسـةر ضـاود     
 .الدين فةرموو

 :جنم الدين حسن ةعظيمبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من سةرةتا ئةمةوَي لة خاَلَيكةوة دةست ثَي بكةم كة وشةي ثَيشمةرطةد هةموومان ئةزانني كة يةكَيكـة لـةو   
سونبوانةا كة كوردي ثَي ئةناسرَي و ثَيشمةرطة ثارَي ةري خاك و نيشتيمان بووةد بةآلم ئةمِرؤ بةداخـةوة  

ثَيشـمةرطةية كـة جـاران خـةَل  سـوَيندي بةسـةر ئـةخواردد كـة ئَيسـتا كةوتووتـة ذَيـر            لة كوردستانداد ئـةو  
دةسيت دوو حي بي دةسةآلتدارةوة لة ضوارضَيوةا هةرَيمي كوردستانداد لةطةَل ئةوةي كة ئَيمـة شـانازي بـة    

مــة حكومــةتى هــةرَيمي كوردســتان و ثةرلــةمان و ئــةو دةســتكةوتة طةورانــة ئةكــةيند بــةآلم بةداخــةوةد ئيَ  
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ئةبواية كاتَيـ  شـانازدان بـة دةسـتكةوتة كورديـةكامنان بكردبايـةد يـةكَي  لـةو دةسـتكةوتانة لـة هـةرَيمي            
كوردستاندا ثَين هةموو كارَي  كة بيكردبايةد يةكخستين هَي ي ثَيشمةرطة بوايةد وةزيـري ثَيشـمةرطة مـن    

ني خؤيـداد هـةوَلي ئـةوةي داوة كـة لـة      يةك ثرسيارم لَيي هةيةد تا ضةند توانيويةتي لة ضوارضَيوةا كارةكا
هةرَيمي كوردستانداد جطة لة وةزارةتي ثَيشمةرطة و هةوَلي داوة كة هـةموو هَيـ ي ثَيشـمةرطةا كوردسـتان     
يةك خباتةوةد مادام ئَيمـة حكومـةتَيكمان هةيـة بـةناوي حكومـةتى كوردسـتاند جطـة لـةو حكومةتـة و لـةو           

دةرةوةي وةزارةتي ثَيشمةرطةند تا ضةند مانةوةيان ثَيم واية زيان  وةزارةتةد هةموو ئةو هَي انةا تر كة لة
ئةطةييَن بة وةزارةتي ثَيشمةرطة و ئةم دوو هَي ة د ئيحتيمالة بؤ هةنـدَي كـات كـؤنرتؤَل لـة ذَيـر دةسـةآلتي       

ة وةزارةتي ثَيشمةرطةشدا نةبَيتد من بؤية لَيـرةوة داواكـارمد وةزيـري ثَيشـمةرطة كـار لةسـةر ئـةوة بكـات كـ         
هةموو هَي ةكاني ثَيشمةرطة و هةموو ئةو هَي انةا كة هَي ي ثَيشمةرطةية لة هةموو ايةنة سياسيةكان كؤ 
بكرَيتةوة لة ضوارضَيوةا يةك وةزارةتدا و هيض هَي َيكي تر لة هيض كاتَيكدا بة تايبـةتي هَيـ ي ثَيشـمةرطة    

ي هَي  بؤ هَي َيكي تـرد لةبـةر ئـةوةي كـورد     تةنها بؤ ثاراستين خاك و نيشتمان بَيد نةك تةنها بؤ جوواندن
هَي ي ثَيشمةرطة خةباتي كردووة بؤ ئـةوةي كـة رؤذَيـ  لـة رؤذان ئـةم هةرَيمـة بثارَي َيـتد نـةك تـةنها بـؤ           
ــاندةري      ــازار بــدات و ثــةاماري دام و دةزطــاد يــان خــةَلكي خؤثَيش ئــةوةا كــة خــاك و ميللةتةكــةي خــؤي ئ

ؤ ئـــةبينني هَيــ ي ثَيشــمةرطة بـــآلوةا ثَيكــراوة لــةناو شـــار و     وآلتةكــةي خــؤي بـــداتد بةداخــةوة ئــةمرِ    
شارؤضكةكانداد بةناوي ئةوةي كة خؤثَيشاندان هةيةد بؤ ثاراستيند من ثَيموايـة ئينكـاري هَيـ ي ثَيشـمةرطة     
ئةوةيــة كــة لــة ضوارضــَيوةا هــةرَيمي كوردســتان بتــوانَي لــة دةرةوةد لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة زؤر جــار ئــةَلَين   

ان لة ذَير مةترسيدايةد ئةو هَي ة بةكاربهَيندرَي بؤ ثاراستين كوردستان نةك بؤ ثاراستين ئةوةد هةرَيمةكةم
ئَيمة هَي َيكي ترمان هةية بةناوي هَي ي ناوةخؤد هَي ةكاني ئاسايين و ثؤليسند ئةوانة ئـةركيان ثاراسـتين   

ثؤليسـي ضـااكية مةدةنيـةكان و    ناوةوةا هـةرَيمي كوردسـتانةد ئَيمـة بـة ثَيـي ياسـاي خؤثَيشـاندانين بـَيد         
ثؤليسـمان دانــاوة بـؤ ثاراســتين خؤثَيشـاندةران لــة كـاتي روودانــي ئـةو حاَلةتانــةا كـة رووبــةرووي هةنــدَي       
حاَلةتي نا ئاسايي ئةبينةوةد بـةآلم ئـةمِرؤ ئـةبينني ئـةو بِريارانـةش كـة لـة ثةرلةمانـدا دةركـراوةد ثَيشـيَل           

رطة و هَي ي زَيِرةظاني و هَي ي دذة تريؤر و هـةمووي دةسـيت هةيـة    ئةكرَيد هَي ي ئاسايين و هَي ي ثَيشمة
 .....لةوةي كة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبداه فةرموو
 :بةِرَي  عبداه حممد نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

َيشـمةرطة  بةشَيكي زؤري دسةكاني من كراد ئةوةي ماوةتـةوة لـة راسـتيدا مـن لـة بـةِرَي  جـةنابي وةزيـري ث        
ئةثرسمد ئَيستا كة دسة ئةكةين لة كةاردا و لة زؤر ناوضـةي تـري كوردسـتانداد بـةآلم زيـاتر مـن ئاطـام لـة         
كةارةد هَي َيكي بَي شومار لة كةاردايةد ئةو هَي ة دةناسـيان ثَييـة و بَيكةيسـيان ثَييـةد دؤشـكةيان ثَييـة و       
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ثَيية كة هةموو ئةوانة لةطةَل بِريارةكاني ثةرلـةماني  يان ثَييةد سةيارةا جام ِرةش و ئةوانةيان 115تؤثي 
كوردستاندا ناكؤكةد بة داخةوة لة هةمووي سةيرتر بةشَي  لةو هَي انة لة رةبية بةرزةكان كـة كـاتي خـؤي    
رذَيمي عريادي بةرامبةر بة كورد بةكاري ئةهَيناد بةرامبةر بة خةَلكي ناوضةكةد واتـا بـة شـَيوةيةكي طشـيت     

ةارداية ئَيستا ئةو هَي ة لةراستيدا هةسـت دةكـةي بـؤ سـةر كـوت كـردن هـاتووةد نـةك هةسـت          هَي َي  لة ك
وايةد من ثرسيارةكةم ئةوةيةد لة جةنابت ئةثرسم و حةز دةكةم وةكو خـؤي بيـ امند   % 111دةكةيد بةَلكو 

ة كةاردا هةيـة  هؤكاري هَيناني ئةو هَي ة مةترسيدارة بةو هةموو ئةسليحة دورسةوة ضيية؟د ئايا هَي َي  ل
ئةوةندة خةتةر بَي لةسةر ئاسايشي كوردستان؟د ئةطةر هةية ثَيمان بَلَين بؤ ئةوةي ثَيكةوة وةكو ثةرلـةمان  
هةَلوَيستَيكي تونديان بةرامبةر وةربطريند لةم وآلتـة شـار بـةدةريان بكـةيند وآلت بـةدةريان بكـةين ئةطـةر        

مةرطةد تــؤ دبوَلتــة هَي َيــ  كــة بةداخــةوة بةشــَيكيان هةيــةد ئةطــةر نيــةد ئايــا جــةنابت وةكــو وةزيــري ثَيشــ
عةرةبند يةعين ناياناسنيد خةتةرةكـة ئةوةيـة كـة ئـةوة عةرةبـة و هاوزمـاني خـؤي نيـة و نـاتوانَي دسـةي           
لةطةَل بكاتد طفتوطؤي لةطـةَل بكـاتد ئايـا تـؤ دبوَلتـة ئـةم هَيـ ة بَيـت كـةار و خـةَل  شـةهيد بكـات وةكـو              

كةس بريندار بكـاتد دبووَلتـة   ( 31)بَيتة طةرميان  .هَي ي ثَيشمةرطة ئةو ناوة ثريؤزةكرديان؟د ئايا دبوَلتة 
ئَيستا كة دسة دةكةين ئةو هَي ة بةو سةرثَياـيية طـةورةوة لةطـةَل بِريارةكـاني ثةرلـةمان دا ئـةم هَيـ ة لـة         

 .كةاردا مبَينَيتةوة؟ هيوادارم هةَلوَيسيت خؤت بة وازحي بَلَي يد سوثاس
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

 .شاهؤ سعيدد كةرةمكة
 :شاهؤ سعيد فتح اه. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خوش  و براياني بةِرَي د لة ِراسيت دا كارةساتَيكي طةورةية وةزارةتـي ثَيشـمةرطةي هـةرَيمي كوردسـتاند كـة      

شـتمانيي كوردسـتان ببـييَند ئـةم     مةفرووزة ئةو تةشكيالتة ضةكدارانةي كة لة خؤي دةطرَي ِرؤَلي سوثاي ني
وةزارةتة تَيـوةطالبَي لـة داثَلؤسـيين هاووآلتيـاني خـةَلكي كوردسـتاند تَيـوةطالبَي لـة ملمالنـَي سياسـييةكاني           
كوردستاند ئَيستا من ئةو زانياري و ئةو ثرسيارانة دةخةمة ِروو كة هةموو ئةم دسةيةي من دةسةملَينند لة 

كوردستان بارَيكي نائاساييد واتا حاَلةي تاريئي تَيدا ِراطةيَينراوةد وةزارةتي  بةدواوةد هةرَيمي( 31/1)ِرؤذي 
ثَيشمةرطة بةشَيكة لةو جيهةتةي كة باري نائاسايي لة هةرَيمي كوردستان دا جَيبـةجَي دةكـاتد جووآلنـدني    

ان داد لـة  د دؤشـكة لـة نـاو شـارةك    (115)هَي د جووآلندني دةبابـةد بـآلو كردنـةوةي دـةنا د بآلوكردنـةوةي      
نَيــوان شــار و شارؤضــكةكان داد ئــةوة ئــةو ددةنةيــة كــة هاووآلتيــاني كوردســتان ِرؤذانــة بــة ضــاوي خؤيــان   
ــة       ــمةرطة ل ــري ثَيش ــةِرَي  وةزي ــةملَييَند ب ــتية دةس ــةو ِراس ــة ئ ــديؤيي هةيــة ك ــةي ظي ــةندين طرت ــنند ض دةيبي

دا باس لةوة دةكات كـة ئـةو   (13/1)ي لة دواترد ضاوثَيكةوتنَيكي هاووآلت( 1/1)ضاوثَيكةوتنَيكي ئاوَينة لة 
هَي انة بؤ ئةوة جوولَينراوند بؤ ئةوةي بارةطاي سةرؤكايةتي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان و نووسـينطةي    
سةرؤكي حكومةت و بانكةكان بثارَي ن لة تاآلناي و لة خةَلكي ئاذاوةطَيِرد بةِرَي  وةزيري ثَيشمةرطة ئةوةي 
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نة نووسينطةي سةرؤكي حكومةت بوود نة بانكةكان بوود ئةوةي كة سووتَينرا  كة كةوتة بةر مةترسيد ئةوة
بــوو لــة هــةولَيرد ئــةوةي كــة ســووتَينرا بارةطــاي ناليــا بــوود بارةطاكــاني ئؤثؤزســؤن بــوو لــة  KNNكــةناَلي 

هــةولَيرد ئــةوةي كــة كـــوذراد ئــةوةي كــة شــةهيد كـــرا فةرمانبــةري نووســينطةي ســةرؤكي حكومـــةت و          
ي بانكةكان نةبوود بةَلكو بيالل بوود طـةرميان بـوود زمنـاكؤ بـوود شـَيرزاد بـوود ِرَيـذوان بـوود         فةرمانبةرةكان

سووركَيو بوود ئةوانة بـوون كـة لـة بارةطاكـاني حي بـة دةسـةآلتدارةكانةوة تةدـةيان لـَي كـراد ئـةركي هَيـ ة            
بارةطاكان بثارَي َيد باس لة  نيشتمانييةكاني كوردستان ئةوةية هاووآلتياني خةَلكي كوردستان بثارَي يد نةك

زانيــاري وةهمــي بكــات ســةبارةت بــةوةي كــة خةتــةر لةســةر بارةطاكــاني دةســةآلت هةيــةد ئــةوة كــة ئَيســتا    
ــ ة        ــةر هَي ــةفرووزة ئةط ــةد م ــةآلتدارةكان ني ــة دةس ــتانةد حي ب ــاني كوردس ــة هاووآلتي ــي ي ــةردةم مةترس لةب

بةرذةوةنـدي خـةَلكي كوردسـتاند تـةدةخول      ضةكدارةكاني كوردستان تـةدةخول بكـةند تـةدةخول بكـةن لـة     
بكةن بؤ ثاراستين خوَيين هاووآلتياني كوردستاند ئين ار تاوةكو ئةو لةح ةية بةردةوامةد من زانياريم ايـة  
ضةندين ثَيشمةرطة فرياري كردووةد فريار لة هَي ي ثَيشمةرطةدا دروسـت بـووةد ثَيشـمةرطةي وا هةيـة يـةك      

ةبينيوةد ئةو ئين ارة بؤضي؟ ت خةتةرَي  لةسةر هـةرَيمي كوردسـتان هةيـة؟ بـؤ     مانطة ماَل و مناَلي خؤي ن
باسي ئةو خةتةرة ناكةن؟ بؤ باس لةو ايةنة دةرةكي ية ناكةن كة دةيةوَي كوردستان داطري بكات؟ تا ئَيستا 

ذانـة ئـةو   لة دلياسان جـَيطري كـراون لـة بارةطـاي كـؤني وةزارةتـي ثَيشـمةرطةد ِرؤ       ( 4)د (3)د (1)فةوجةكاني 
 .فةوجانة دَيتة ناو شاري سلَيماني

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك سةرهةنطد كةرةمكة
 :بةِرَي  سةرهةنط فرج حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةنــداماني بــةِرَي ي ثةرلــةماند ديــارة دســةكاني مــن زؤربــةي هاوِرَييــامن كرديــاند مــن ئــةو دســانة دووبــارة   

تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمـةوة كـة لـة مـاوةي ِرابـردوودا لةايـةن هَيـ ي ثَيشـمةرطةوةد بـة           ناكةمةوةد تةنها
داخــةوة تونــد و تيــذي بةرامبــةر بــة هاووآلتيــان بينــرا لــة ضــةند ناوضــةيةكد لةوانــة لــة ســةيد ســادقد لــة 

نةد هـةم  هةَلةجبةد لة طةرمياند لـة ناوضـةكاني تـرد ئـةوة بـة زةدـي ثَيشـَيل كردنـي هـةم ياسـاي خؤثيشـاندا           
ي ثةرلةماني كوردستانة كة لةم ثةرلةمانة بةِرَي ة ضةند ِرؤذَي لةمةوثَين دةرضوود ئـةو  (1)بِرياري ذمارة 

دسانةي برادةرةكامن كة كرديان من ثشتيواني لَي دةكةمد من ئةوةي شتَي  كة ئي افةم بَي ئةوةيةد ماوةيةك 
بةهَي ي ثَيشمةرطةي كوردستانند سةر بة وةزارةتـي  لةمةوثَين دةزطاي دذة تريؤر ِرايطةياند كة ئةوان سةر 

ثَيشمةرطةند ئَيمة سووتاندني كةناَلي ناليامان لةبةرضاوةد ئةوان كؤمـةَلَي  بةَلطـة و دؤكيـومَينيت طرنطيـان     
ــةوةي       ــاي ِرووبةِروبوون ــة ياس ــن ئاطــادار مبد ئَيم ــدةي م ــاند ئةوةن ــةي خؤي ــووتاندني كةناَلةك ــةر س ايــة لةس

كوردستاند ئةوةندةي من تَيطةيشتبم سووتاندني كةناَلي ناليـا وةكـو موئةسةسـةيةك كـة      تريؤرمان هةية لة
ي ياساي ِرووبةروبوونةوةي تريؤري بةسـةر تـةتبيق   (1)خاوةندارَييت دةطةِرَيتةوة بؤ ئةشخا د ئةوة ماددة 
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زينةوةي ئةو تاوانبـارة  دةبَيد ئايا دةزطاي دذة تريؤر بةِرَي  جةنابي وةزير ئاطاي لَي بَيد ضيان كردووة بؤ دؤ
 .و دانيان بة دادطا؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد سةرطوَلد كةرةمكة

 :حسنرضا بةِرَي  سةرطوَل 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .....بةِراسيت دياري كردني سَي دةدة بؤ دسةكردن بؤ هةر ثةرلةمانتارَي  بةِراي من
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةدةية 3كاية ثرسيارةكان بكةد وةختت لَي ِرؤييد ئةوة ت
 :حسن رضابةِرَي  سةرطوَل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زؤربةي ثةرلـةمانتاران فريـاي ثرسـيارةكان ناكـةوند ئـةم دانيشـتنةش بـؤ ئةوةيـة ثةرلـةمانتاران ثرسـياري           

ة جووآلندني هَيـ  بـؤ سـلَيماني كـة     خؤيان بكةند ثرسيارةكةي من لة وةزيري ثَيشمةرطة سةبارةت بةوةي ك
ةوةد ئَيمـة دةزانـني بـة ثَيـي ياسـاي خؤثيشـاندان ئـةو هَيـ ةي كـة ئـةركي بـآلوة            (11/1)لةو كاتة لـة دواي  

ثَيكردني خؤثيشاندةران و ئةوانةيةد ثؤليسي ضااكيية مةدةنييةكانةد ئايا ئَيوة وةكـو وةزارةتـي ثَيشـمةرطة    
لة سلَيماني هَي ةكانتان جووآلند؟ ئةو هَي ةي كة بـاس دةكـرا بـةرةو     هةستتان بةوة كرد كة خةتةرَي هةية

سلَيماني ِرؤييد هَي ي زَيِرةظاني بوود بة ثَيي ئةو دانونةي وةزارةتي ثَيشمةرطةد هَي ي زَيِرةظاني يةكَيكة لـة  
سـةر بـة وةزارةتـي    ثَيكهاتةكاني وةزارةتي ثَيشمةرطةد بةآلم ئَيستا ئَيمة دةبيستني دةوترَي هَي ي زَيِرةظـاني  

ثَيكهاتـةكاني  / ناوخؤيةد لة ياساي وةزارةتي ثَيشـمةرطة لـة بِرطـةي ثَيكهاتـةي وةزارةتـدا باسـي دةكـات دةَلـيَ        
ني امي زَيرةظاني هةرَيم بة ثةيِرةو ِرَيـ  دةخـرَيد ئـةوة لـة ياسـاكةدا هـاتووةد ئَيمـة دةمانـةوَي بـة وازحـي           

ي زَيِرةظـاني لـة ذَيـر بِريـاري وةزيـري ثَيشـمةرطةدا بـةرةو        وةآلمي ئةو ثرسـيارةمان دةسـت كـةوَيد هَي ةكـان    
سلَيماني جـووَلَينراند يـان ئـةوانين ئاطـادار نـةبوون؟ دوايـي خرانـة ذَيـر ئـةمري ئةمـةوةد ثرسـيارَيكي تـر             
ســةبارةت بــة يــةك نةخســتين هَي ةكــاني ثَيشــمةرطةد ئــةوةي كــة ئَيمــة دةيبيســتني لــة زاري بةرثرســان و     

دارةيي هةية ئَيستاش لة هةرَيمي كوردستان داد وةزارةتـي ثَيشـمةرطةش وةكـو يـةكَي     حكومةتةوة كة دوو ئي
لةو وةزارةتانةي كة تا ئَيستا يةك نةخراوةتةوةد ئايا وةكو وةزيري ثَيشمةرطة ثالنـي بـةِرَي يان ضـي يـة بـؤ      

دا ياسـايةكمان  ئةوةي كة ئةو وةزارةتة يـةك خبرَيتـةوة؟ خـاَلَيكي تـريند ئَيمـة لـة ثَيشـووتر لـة ثةرلـةمان          
ثَيشكةش كرد بؤ دةدةغةكردني ِرَيكخستين حي بي لة نـاو ثَيشـمةرطة و هَي ةكـاني ئاسـاين داد ثَيشـرت بـةو       
تةبريرة دةوترا لة ياساي ئةح اب دا ئةو خاَلـة هةيـةد كـة دةبـَي هَي ةكـاني ثَيشـمةرطة لـة ِرووي ئينتيمـاي         

ثَيشمةرطة ت هةوَلَيكيان داوة بـؤ ئـةم حاَلةتـة؟ ئَيمـة     سياسييةوة بَي ايةن بند ئايا جةنابيان وةكو وةزيري 
دةزانني كة هَي ي ثَيشـمةرطة ثَيكهاتـةي ئـةو دوو حي بةيـةد حي بـةكاني تـر لـة نـاو هَيـ ي ثَيشـمةرطة بـة            
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بِرَيكي كةم وجووديان هةيةد دواي ئةوةي كة ئَيمة لـة ثةرلـةماني كوردسـتان بِريارمـان دةركـرد بـؤ ئـةوةي        
راوةكــان بطةِرَينــةوةد بــةآلم لــة دواي ئــةو بــةروارةش ئَيمــة هةســتمان كــرد كــة هَي ةكــان   هَيــ ة جووَلــة ثَيك

ماونةتةوةد بةو تةبريرانةي كة ثةرلةمانتاراني بةو تةئرنانـة كـة ثَيشكةشـيان كـردد ئايـا وةآلمـي جـةنابي        
ردوون وةزيــر ضــي يــة بــؤ ئــةوةي كــة ئــةو بِريــارةي جَيبــةجَي نــةكردووة؟ ئــةو هَي انــةي ئــةمري ثــَي نــةك 

بطةِرَينةوةد حاَلةتي ئينـ اري هَي ةكـاني ثَيشـمةرطة بـاس كـراد ئـةوةي ئَيمـة دةبيـنني هـةتا ئـةمِرؤشد ئـةم            
لةح ةيةش كة ئَيمة دسةي تيا دةكةيند هَي ةكاني ثَيشمةرطة لة ئين ارداند زؤربةيان سكاآلي ئةوةيان هةية 

بذيند ئةوة خاَلَيكي طرنطةد ئايـا هةسـت دةكـرَي    كة ناتوانن بة ثَيي ثَيويست لة حاَلةتي ئيعتيادي خؤيان دا 
 ......هةرَيمي كوردستان لة حاَلةتَيكي واية كة هةموو هَي ةكان خبرَيتة ئين ارةوةد يان ثَيويست بةوة ناكات

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مسري سليمد كةرةمكة

 :بةِرَي  مسري سليم أمني بةط
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لة ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطةد يةكَي  لـة ئةركـةكاني ثَيشـمةرطة بـرييت     ( 1)بِرطة ( 1)ي ماددة ديارة بة ثَي
ية لة ثاراستين سيستةمي ددـوكراتي لـة هـةرَيمي كوردسـتان داد واتـا هـةر كاتَيـ  ئةطـةر جووَلةيـةكد يـان           

داد سيستةمي ددوكراتي  ئي رائاتَي  لة هةرَيمي كوردستان دا كراد سيماي ددوكراتي لة هةرَيمي كوردستان
لة هةرَيمي كوردستان دا ئاراستةيةكي ثَياةوانةيي وةرطرتد ئةو كاتة سوثا تـةدةخول دةكـات بـؤ سـنووردار     
كردني ئةو ئي رائاتةد يان ئةو جووَلةية كة لة هةرَيمةكةمان دا هةيةد بةآلم ئايا خؤثيشـاندان جووَلةيـةكي   

ايا خؤثيشاندان و ئؤثؤزسيؤن بـوون بةشـَي  نـني لـة سيسـتةمي      ددوكراتي نية لة هةرَيمي كوردستان دا؟ ئ
ددوكراتي لة دونيا دا؟ لـة كـاتي ئي رائـاتي حكومـةت دةزطـا ِرةمسييـةكاند هَيـ ة ئةمنييـةكان لـة هـةرَيمي           
كوردستان دا بةرامبةر بة هاووآلتيـان و خؤثيشـاندةر كـة ئي رائـاتي ئـةمين كـراد خـةَلكي تيـا شـةهيد كـراد           

ثَيشمةرطة لة بةرطري كردن لة هاووآلتياني خؤثيشاندةرد نةهَيشتين بـةكار هَينـاني ئي رائـاتي    ِرؤَلي هَي ي 
ئةمين بةرامبةر هاووآلتياني خؤثيشاندةر ضي بوو؟ يةكَيكة لةو ثرسـيارانةي ِروو لـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطة     

ت لةطـةَل هاووآلتيـاني   دةكاتد ضونكة بةِراسيت شـَيوازي مامةَلـة كردنـي دام و دةزطـا ئةمنييـةكان و حكومـة      
خؤثيشاندةر دا لة هةرَيمي كوردستان داد بـرييت بـوو لـة ئي رائـاتَيكي دةسـريد بـرييت بـوو لـة سـِرينةوةي          
ــمةرطةي          ــ ي ثَيش ــة هَي ــة ك ــةم هةرَيم ــوثاي ئ ــوو س ــتان داد دةب ــةرَيمي كوردس ــة ه ــوكراتي ل ــيمايةكي دد س

ار بكرداية لة بةكار هَيناني هَي ي بَي مةعنا كوردستانةد هَي ي ئةمين و دةزطاي ئةمين و حكومةتي سنوورد
بةرامبةر بة هاووآلتيـاند يةكَيكـة لـةو ثرسـيارانةي كـة مـن ئاراسـتةي بـةِرَي  جـةنابي وةزيـري دةكـةمد كـة             
بةِراسيت ئةو ِرؤَلةي كة بينيمان لـة هَيـ ي ثَيشـمةرطةد نـةك ديفـاعي لـة خؤثيشـاندةران نـةكردد ايـةنطري          

كي ترم لة بةِرَي  وةزيري ثَيشـمةرطةد بـَي ايـةن بـووني سـوثا و ضـةكد يةكَيكـة لـة         ثَيوة ديار بوود ثرسيارَي
سيماكاني نيشتماني بووني سوثاد نيشتماني بووني ئةو ضةكةد بةآلم بينيمد ديارة خؤثيشـاندانين بةشـَيكة   
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يشـاندانةدا  لةو ملمالنَي سياسي و كؤمةآليةتييـةي لـة نـاو سيسـتةمَيكي حـوكمِراني دا ِروو دةداتد لـةم خؤث      
يةكَي  لة سيماكاني نيشتماني بووني ضةك و سوثا خراية ذَير ثرسيارةوةد ايةنطري هَي ي ثَيشمةرطة بـوو  
لةناو مةسةلةي خؤثيشاندانةكان داد بؤضي هَي ي ثَيشمةرطة ايةنطري خؤيد بَي ايةني خؤي لة دةسـت داد  

ي كوردســتاند ثرســياري ســَيهةمد كــة ئاراســتةي بــووة ايــةنطري هَي َيــ  لــة هَيــ ة ملمالنَيكــةرةكاني هــةرَيم 
بةِرَي يان دةكةمد خؤثيشـاندان مـافَيكي دةسـتووري يـةد مـافَيكي ياسـايي يـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان داد لـةم            
ثةرلةمانة دانوني بؤ دةرضووةد بؤضي ئةو خؤثيشاندانة بووة مةترسي لةايـةن هَيـ ي ثَيشـمةرطةوةد هـةتا     

يةنطري ثَي بكـرَيد ئي رائـاتي عةسـكةري بةرامبـةر هاووآلتيـان بكـات لـة ايـةن         وةكو جووَلةي ثَي بكرَيد ا
 .هَي ي ثَيشمةرطةوةد سوثاستان دةكةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .صباح بيت اهد كةرةمكة

 :بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي شـَيخ جةعفـةر دةكـةمد ئـةوين ئةوةيـةد دةربـارةي       ئةم خاَلة ئاراستةي بةِرَي  وةزيري ثَيشـمةرطة جـةناب  

جووآلندنـــةوةي هَيـــ ي ثَيشـــمةرطة كـــة زؤر باســـي لَيـــوة دةكـــرَيد كـــة بـــة ت بِريارَيـــ  بـــووة؟ بـــةِرَي يان  
 .ِروونكردنةوة لةسةر ئةو بابةتة بداتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةردان عبداهد كةرةمكة

 :دادربةِرَي  نةردان عبداه 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي  جةنابي وةزيري ثَيشمةرطةد ئةوة دوو كابينةية لةو شوَينة وةزيري ثَيشمةرطةيةد واتا ماوةيةكي زؤر 
زؤري لةبةردةست دابوو كة بتوانَي كؤمةَلَي  ضاكسازي بكاتد بؤية دةبواية بة ثَيي ياسا كاري بكردايـةد مـن   

لةايةن وةزارةتةكةي جةنابييانةوة دةخةمـة ثـَين ضـاود داواكـارم كـة دواي ئـةو        كؤمةَلَي  ياسا ثَيشَيلكاري
( 1111)ي سـاَلي  (38)لة ياساي ( 41)ماددةي / ياسا ثَيشَيلكاري يةد خؤي دةست لة كار بكَيشَيتةوةد يةكةم

د ياسـاي دووةمـي   نابَي ضااكي حي بي لة نَيوان هَي ةكـان و ِرَي ةكـاني ثَيشـمةرطة دا ئـةجنام بـدريَ     : كة دةَلَي
د يـةكَيكيان دةدةغـةي كـاري حي بـي  دةكـات لـة       (16)و ماددةي ( 11)د ماددةي 1223ي ساَلي (11)ذمارة 

ناو هَي ي ثَيشمةرطةد كة تاوةكو ئَيسـتا هةيـةد تةنانـةت هَيـ ي ثَيشـمةرطة مةَلبةنـدي هةيـةد ياسـاي ذمـارو          
ري دةرةوة دةدةغـة دةكـات لـة هـةموو     ةكـةيد هَيـ ي سـةربازي يـان نيماـة سـةربازي و هَيـ ي ضـةكدا        (16)

حي بةكاند كة تاوةكو ئَيستا لة جاددةكان دا دةيبينن و بة وَينةوة بةِرَي  وةزيري ثَيشمةرطة من ثَيشكةشـي  
ثَيشــَيلكاريةكاني هَيــ ي ثَيشــمةرطة و ئاسايشــن كــة لــة  CDش ثَيشكةشــي دةكــةمد ئةوانــة CDدةكــةمد بــة 

و دؤشكةي ضواردة و نيـود دوانـ ة و نيـو تَيـدا     ( 115)كةشي دةكةمد سنووري طةرميان ئةجناميان داوةد ثَيش
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ــارة         ــاري ذم ــةكاني بِري ــة بِرط ــاية ل ــةو دوو ياس ــة ئ ــةروةها بي ط ــةَل د ه ــةر خ ــة س ــةماني (1)هاتؤت ي ثةرل
بة حةظدة خاَلةكة ناسَينراوةد دةرضووةد لةو ِرؤذةوة تاوةكو ئَيسـتا  ( 13/1/1111)كوردستاند كة لة ِرؤذي 

بـة بـةدةوامي لـة ثَيشـَيلكردنة     ( 11)د بِرطـةي  (5)د بِرطةي (6)د بِرطةي (1)ةي بةِرَي يان بِرطةي وةزارةتةك
لةايةن هَي ةكاني وةزارةتي ثَيشمةرطةوة دةجوولَينرَيند دةبرَيتة سةر خةَل د تةدـة لـة خـةَل  دةكـاتد كـار      

ةوةي كة ثارة بـدةن بـة طـةجناند    بةشدار بن ل( 34)طةيشتة ئةوةي كة ئامر فةوجةكاني بةِرَي يان لة ليواي 
ي (16)كة ئةو طةجنانةيد ئةو ضةند طةجنةي كة ضوونة سةر لقي حي بي ثارتي ددوكراتي كوردستاند لـة  

شوباتد كة دوو كةس شـةهيد بـوو و شـةش كـةس برينـدار بـوود ذمارةيـةك لـةو طةجنانـةد ئـامر فـةوجَيكي            
ش كـة دانرابـوو   (31/3)باـن خؤثيشـاندانةكةي    ي ثَيداوند لة ناو فةوجةكةي خؤيدا كـة (318)جةنابيان 

بة تةختيتد بة بةرنامة هَيِرش ببةنـة سـةر ثةرلـةمانتاران و خؤثيشـاندةران و تَيكـي بـدةند بـةو ئادـارةي         
ي شــوبات دا ببــةند كــة بــة بةَلطــةوة دةيســةملَينم بــؤيد كــة ئــامر فــةوجَيكي جةنابيانــةد دوو فــةوجي  (16)

ند كـة ليـواي يـةكطرتووةد    (34)يت نيشـتمانيي كوردسـتان كـة لـة ليـواي      بةردةوامي سةر بة هَي ةكاني يـةكيَ 
بةردةوام بةكار دَيد دوو فةوجةكـةي تريشـي كـة سـةر بـة ثـارتي ددـوكراتي كوردسـتانةد بـة هـةمان شـَيوة            
ــة           ــدرَيند بؤي ــةكار دةهَين ــاش ب ــة جي ــة ب ــةردوو هَي ةك ــةوة ه ــق و مةَلبةندةكان ــراوةكاني ل ــةن لَيثرس لةاي

َيــ ي ثَيشــمةرطةش يــةك خباتــةوةد بــةو ثَييــةي بــةِرَي يان ئــةو مــاوة زؤرةي لةبةردةســتيان دا  نــةيتوانيوة ه
هةبووةد نةيتوانيوة هَي ي يةكطرتوومان بؤ دروست بكاتد بةو ثَييةي نةيتوانيوة هَي ة ضـةكدارةكاني سـةر   

تـة هـؤي ئـةوةي    بة حي ب و طروثةكاني تر نةهَيَلَيد ئةمانة هةر فاكتـةري طـرنطين بـوون بـؤ ئـةوةي بووة     
كَيشــةيةكي واد ئَيمــة وةكــو هــةرَيم لةطــةَل بةغــدا دروســت كــردووةد ئــةوين كَيشــةي بودجــةي هَيــ ي            
ثَيشــمةرطةيةد لةبــةر ئــةوة ئــةو هَيــ ة دروســت نــةكراوةد تــا ئَيســتا يةكَيكــة لــة ئةساســياتي كَيشــةكاند كــة     

 .بةِرَي يان مةسئولن لةسةري
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرةمكةنةسرين خاند ك

 :مصى  بةِرَي  نةسرين مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من لة خاَلَيكةوة دةست ثَي دةكةمد كة ئةوين كؤنطرةيـةكي ِرؤذنامـةواني يـةد كـة بـةِرَي  جَيطـري سـةرؤكي        
 ثارتي ثرسيارَيكيان لَي كردووةد ِرايدةطةيةنَي دةَلَي ئةم هَي انة بة فةرماني سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران و

وةزيري ناوخؤ جوولَينراوةد بةآلم بةِرَي  وةزيري ثَيشـمةرطة جـةخت دةكاتـةوة لـةوةد كـة هَي ةكـان مـوَلكي        
هيض دةستة و تامخَي  نني بة هةوةسي خؤيان بي وولَينند هةر لةم داعةي ثةرلةمانةش دا بةِرَي  سةرؤكي 

هَي ةكـاند باسـي كـرد كـة ئـةو       ئةجنومةني وةزيران كة باسـي ئـةوةي كـرد لـة ئاطـاداربووني لـة جووآلنـدني       
هَي انةد هَي ي زَيِرةظاني طةيشتؤتة دلياسان ئين ا ثَيي زانيوةد من نازامن كة سـةرؤكي ئةجنومـةني وةزيـران    
لةو كاتة زانيبَييت ئةو هَي ة جووَلَينراوةد بةِرَي  وةزيري ثَيشـمةرطة دةبـَي ت كاتَيـ  زانيبـَييت ئـةو هَي انـة       
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ي ترم بؤ بةِرَي  وةزيري ثَيشمةرطةد هةموو ايةكمان دةزانني جووآلندني هَي ةكان جووَلَيندرابن؟ ثرسيارَيك
دةبَيت بة ياسا بَيد ياسـا و ِرَيسـاي خـؤي هةيـةد بـةآلم بـة داخـةوة لـة جووآلنـدني هَي ةكـاني زَيِرةظـاني بـؤ             

داد حيـ ب  سلَيماني و بؤ هَي ي ثَيشمةرطة بؤ كـةار و طـةرمياند حيـ ب سـةيتةرةي كـرد بةسـةر حكومـةت        
ي (11)بِرياري جووآلندني هَي ةكاني داد كة ئةوة خؤي لة خؤي دا كارَيكة كة نةكراوة و نابَيتد كةواتـة لـة   

شوبات بـة دواوة ئـةوة دةسـةملَييَن كـة حكومـةتي ئَيمـة خـاوةني ئـةو هَي انـة نـنيد بـةَلكو هـةردوو حي بـي              
 .دةسةآلتدار خاوةني ئةو هَي انةند زؤر سوثاس

 :كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .سوثاسد كاروان صاحلد كةرةمكة

 :بةِرَي  كاروان صاحل حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثرســياري يةكــةمم بــؤ بــةِرَي  وةزيــري ثَيشــمةرطةد ئايــا ئــةو ضــةكة دورســانةي جــووَلَينراند بــة راجيمــة و  

 ةكةي جةنابت تؤمار كراون؟ دؤشكةي ضوار لوولةيي و هةروةها بة تايبةت دةبابةكاند لةاي وةزارةتة بةِرَي
وةزارةتي جةنابتد وةزارةتي ثَيشمةرطة دةبابةي هةية؟ ثرسياري دووةممد ئايا تـا ئَيسـتا هـيض كةسـَي  لـةو      
ثَيشـمةرطة و فةرماندانـةي تةدـةي لـة خـةَل  كـردووة؟ يــان زيـادة ِرؤيـي يـان ثَيشـَيلكاري كـردووة لةايــةن            

دةسيت دادطا؟ لَيثَياـينةوةيان لةطـةَل كـراوة؟ لةبـةر ئـةوةي شـاياني       وةزارةتةكةي بةِرَي تةوةد ئايا دراونةتة 
باسة بَلَيني سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستاند بةِرَي يان لَيرة باسي ئـةوةي كـرد كـة ئةفسـةرَيكي سـةر      

د بة وةزارةتةكةي جةنابت لة سووتاندني ناليا دةسيت هةبووةد نازانني ئةو ئةفسةرة تا ئَيستا دراوةتـة دادطـا  
دةستطري كراوةد يان تاوةكو ئَيستا هةر ئازادة؟ ثرسياري سَييةمم ئةوةيةد ئايا بةِرَي تان لـة جووآلنـدني ئـةو    
هَي انة كة جووَلةي ثَيكراوةد ومتان ئاطاداري يان ئاطادار ني؟ ئَيستا جةنابت بة خؤت وةآلم دةدةيةوةد بـةآلم  

ــة ب    ــةوة ل ــةي جةنابت ــةن وةزارةتةك ــة لةاي ــةي ك ــةو خاآلن ــارة ل ــاري ذم ــة  (1)ِري ــايي ل ــةوةي نائاس ي كؤبوون
ثةرلةماني كوردستاند كة دةرضووَيندراد ضوار خاَليان لةايةن وةزارةتةكةي جةنابتةوة ثَيشـَيل كـراوة دواي   

كـة ئـةوةي كـة تـةجريم و تةحردةكـةي      ( 11)د خـاَلي  (5)د خـاَلي  (1)و ( 1)دةركردني ئةو بِريارةد خـاَلي  
ثَيشمةرطة دةبَي بكشَيتةوةد ئـةوةي كـة لـة دواي ئـةوة هَيـ ي ثَيشـمةرطة جووَلـةي         تَيدايةد ئةوةي كة هَي ي

ثَيكراوةد لة دواي ئةوة خةَل  تةدةي لَي كراوةد لـة دواي ئـةوة ضـووني هَيـ ي ثَيشـمةرطة لـة كـةركووك بـؤ         
دةثرسـمد  ضةماةماَل هةبووةد لة كفري بؤ كةار هةبووةد لة هةولَير بؤ سلَيماني هـةبووةد مـن لـة جـةنابت     

ئةطةر بِرياري ئةو ثةرلةمانةت ثـَي جَيبـةجَي نـاكرَيد يـان ئةطـةر نـاتواني جَيبـةجَي ي بكـةيد يـان ئةطـةر           
فشارَيكي اوةكيت لةسةرةد بؤ ِرايناطةيةنَي لةبةردةم ئةو ثةرلةمانة بةِرَي ة؟ بَلَيي من ناتوامن ئةو وةزارةتة 

رةتة بة تةواوةتي تا ئَيستا يةك نةخراوةتةوةد يان تا ئَيستا بةو شَيوازة بةِرَيوة ببةمد لةبةر ئةوةي ئةو وةزا
 .دوو وةزارةتةد بةآلم جةنابت بة تةنها وةزيرَيكي سةرثةرشتياري ئةو وةزارةتة دةكةيد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان



 111 

 .د كةرةمكةعثمانعدنان 
 
 

 

 :حممد عثمانبةِرَي  عدنان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اي تةبعةن ثشتطريي لة دسةي خوش  و برايةكامن لة فراكسيؤنةكاني ئؤثؤزسيؤند تـةنها بـة كـورتي    من وَيِر

د (11/1)د ديارة بةتـةواوةتي لـة دواي   (11/1)دسة لةسةر دوو خاَل دةكةمد خاَلي يةكةم دةركةوت لة دواي 
ةرطةش ضـؤن دةكرَيـت بـة    دواي ئةو وةزارةتة ضةند وةزارةتَيكي با بَلـَيني هةسـتيار و طرنطـةد هَيـ ي ثَيشـم     

داخــةوة بــؤ مــةرامي تــر و مةبةســيت تــر بــة كــار بهَينرَيــتد بــة تايبــةتيند بةِراســيت بــووني كةســَي  لــة     
سةرؤكايةتي وةزارةتةكةد واتا وةزير لة ثؤسـتَيكي حي بـي بـاآلي داد بـة تايبـةتين حي بةكـة لـة مـةوديعي         

ــة ئــاَلؤز تــ    ــةند وةزعةك ــةورةدا بــَيد ض ــي ط ــاتد  مونافةســةيةكي سياس ــةرناكي دةب ــةرةو ئادــارَيكي خةت ر و ب
ضةندين ئيتيهامات و با بَلَيني بارَيكي طرذ دروست دةبَي لة ناوضةكةداد بؤية لةِراسيت دا من كَيشةم لةسةر 
ئةوة نية جةنابي وةزير لة ثؤستةكةي دةمَينَيتةوةد بةآلم زؤر كَيشـةمة لةسـةر ئـةوةي كـة جـةنابي وةزيـر       

 بَي  بَيتد بة تايبةتين ئةو وةزارةتة كة وةزارةتَيكي زؤر طرنطـةد مـةفرووز   ئةندامي مةكتةبي سياسي حي
بوو كةسي وةزير كةسَيكي بَي ايةن بَيتد كةسَي  بَيت ايةني كةم تةعةهود بـدات لـةماوةي وةزيـر بـووني     

ة مـن لـ  / دا ئةندامي هيض حي بَيكـي سياسـي نـةبَيد يـان ايـةنطري حي بَيكـي سياسـي نـةبَيتد خـاَلي دووةم         
بةِرَي  وةزير دةثرسمد كَي ية صةآلحيةتي ئةوةي داوة؟ كَي ئةو ئةمرةي كردووة كوردستان دابةش بكرَيتـة  
سـةر ضــةند ئيقتاعيةيــةكي عةسـكةري؟ ضــؤنة و بــة ت فـةرمانَي د ضــةند بةرثرســَيكي حي بـي لــة ناوضــة     

ــةموو ئةون       ــةمين ه ــداري و ئ ــي و ئي ــي حي ب ــة بةرثرس ــراون ب ــتان دا ك ــاني كوردس ــة  جياجياك ــةية؟ ب اوض
تايبــةتين هَيــ ي ثَيشــمةرطة كــة دــةرار وايــة وةزيرَيــ  هــةبَيتد وةزارةتَيكــي هــةبَيتد لةوانةشــة بــاس لــة   
يةكطرتن و هَي َيكي نيشتماني بكرَيتد ضؤنة هَي ي ثَيشمةرطةي كوردستان بة ئةمري ئةندامَيكي مةكتةبي 

ة تايبةتي لة ناوضـةي طـةرميان داد وةكـو    سياسي و بة ئةمري سةركردايةتيةكان لة ناوضة جيا جياكان داد ب
ئةوةي كاك نةردان بة وردي باسي كرد دةجووَلَيتد ئةم ئيقتاعي يـة عةسـكةريانةن دابـةش كردنـي هَيـ ي      
ثَيشمةرطة بةسةر ئةنـداماني مةكتـةبي سياسـي داد لةوانةيـة بةشـَي  بَيـت لـة نـةرييت نـةخوازراوي شـةِري           

ةَل ايةنةكان دا هةبَيد بةآلم لة ئَيستادا بةرامبـةر بـة خؤثيشـانداني    ناوخؤ و يان هةر بارَيكي طرذي كة لةط
طةنج و هاونيشتماناني ئةو وآلتةد خَيرة ئةندامي مةكتةبي سياسي حي بَي  كة خؤي بةشَيكة لـة ملمالنـَي   
 سياسيةكان دةكرَيـة دائيدي عةسكةري ئةوَي؟ ثَيشم واية بة بَي ئاطاداري وةزيري ثَيشـمةرطةش جووَلـة بـة   

هَي ةكاني دةكرَيتد فةوجـةكانين ئـةواو ئـةوا دةكرَيـتد ئـةو ئةنـدامي مةكتـةبي سياسـي يـة كؤبوونـةوة           
لةطةَل فةوجةكان و لةطةَل ئامر فةوجةكان و ليواكان دةكاتد لة خانةدنيد جةلةوا لة كوَي بة ئـةمري ئـةو   

 ئـةو مافـةد ئـةو حةدـة كـَي دةيـدا؟       هَي  دةنَيرَيتد ثَيموانية وةزيرين لةوانةية ئاطـادار كرابَيتـةوةد يـةعين   
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ئةطةر وةزارةت دابَييت بة ئةنداماني مةكتةبي سياسـيد ئـةوة كارةسـاتَيكي طةورةيـةد مـةفرووز وايـة وةزيـر        
موحاسةبة بكـرَي لةسـةر ئـةوةد ئةطـةر وةزارةت ئاطـادار نيـةد ئـةوة كارةسـاتَيكي طـةورةترةد مـةفرووز وايـة            

 .ئةندامي سةركردايةتي ئةو حي بةية موحاسةبة بكرَيد زؤر سوثاسوةزير و حي بةكة و ئةو بةِرَي ةي كة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ظيان عبدالرحيمد كةرةمكة

 :بةِرَي  ظيان عبدالرحيم عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ئـةم هـةموو  / ثرسيارةكاني منين دةمةوَيت بة ضةند ثرسيارَي  ئاراستةي وةزيـري ثَيشـمةرطةد يةكـةميان   

هَي انةي كة بؤ ئَيمة باس دةكرَيتد لة هَي ي دذة تريؤر و زَيِرةظاني و فةلةك و ضةندين هَي ي ترد كـة ئـةو   
هَي ة زَيِرةظاني و فةلةكةي كة لةايةن ثارتي ددوكراتي كوردستانةوة نَيردرا بؤ سلَيمانيد دةمةوَي لةايـةن  

مري يان لة ذَير فةرماني ت سةرؤكَي  و ت وةزيرَي  وةزيري ثَيشمةرطةوة بؤمان ِروون بكرَيتةوةد ئايا بة ئة
دا ئةو هَي انة دةجووَلَينرَي؟ ضونكة ئَيستا ئَيمة كةوتووينةتة بازنةيةكةوة نـازانني لةايـةن ت وةزيرَيـ  و    
لةايةن ت سةرؤكَيكةوة ئةم هَي انة دةجووَلَينرَيند ئةوةي ئَيمة ب انني هَيـ ي زَيِرةظـانيد هَي َيكـة سـةر بـة      

َيمةد دةبَي لـة كـاتي بـووني مةترسـي دةرةكـي داد ئـةركي ثاراسـتين سـنوورةكان بَيـتد بـة هـةمان شـَيوة             هةر
هَي ةكاني ثَيشمةرطةشد بةآلم ئةوةي ئَيمة دةيبينني لة ئَيستا دا تةنها بؤ ثاراستين حيـ ب و دةسـتكةوت و   

ن كردة سةر نالياد تا ئَيستا بؤمان مانةوةي حي بةكانةد ثرسيارَيكي تريشم ئةوةيةد ئةو هَي انةي كة هَيِرشيا
ِروون نيةد ياخود ئاشكرا نةبووة لةايةن ت هَي َيكةوة سووتَينراوة؟ بةآلم خَيرة بة شةش ئيسعايف سةوز كـة  
ســةر بــة وةزارةتــي ثَيشــمةرطةيةد دةطوازرَينــةوة بــؤ هــةولَيرد لــة نةخؤشــخانةي ئيمَيرجنســي هــةولَير           

ةو كوَي دةبـردرَين و دةشـاردرَينةوة؟ ثرسـيارَيكي تـرمد هَينـاني ضـوار       دةمَيننةوة؟ دوايين كةس نازانَي بةر
هةزار زَيِرةظـاني لـة بةرامبـةر ئـةوةي كـة ضـةند طـةجنَي  يـان ضـةند هاووآلتيـةك داواي مافـةكاني خؤيـان             
دةكةند ئةمة ئةوة دةطةيةنَيت كة لة ثَيناو داواكردنـي هةنـدَي  مـاف دا تـؤ ضـوار هـةزارد بـة ضـوار هـةزار          

ظاني وةآلميان بدةيتـةوةد ثاشـان وةزيـري ثَيشـمةرطة ثَيشـرت ئامـاذةي بـةوة كـردووة كـة ضـوار ليـوا لـة             زَيرة
ئامادةباشي دان بؤ تةشكيل كردنياند لةوانةية تا ئَيسـتا تـةواو بووبَيـت تةشـكيلةكةياند ئـةم ليوايانـة وةكـو        

دزةكردنـي تريؤريسـتاند بـةآلم لـة     خؤشي ئاماذةي ثَيداد ئةركيان ثاراستين ثتةو كردني سنوورةكان دةبَي لة 
ــةن    (16/8/1111) ــةي دةرةكـــنيد لةايـ ــر هةِرةشـ ــتان لـــة ذَيـ ــةرَيمي كوردسـ ــنوورةكاني هـ ةوة هـــةموو سـ

تؤثخانةكاني ئَيران و توركياوة تؤث باران دةكرَيند ضةندين طوندد ضـةندين خـةَل  زةرةرمةنـدبووند ئـةوة     
ترسيةكي دةرةكيشة نةتوانراوة بة سانتيمةترَي  جوولة خَيرة تا ئَيستا ئةو هَي ي ثَيشمةرطةية كة ئةوة مة

داد هــةر لـــة دواي  (31/1/1111)بكــات بــؤ بــةرطري كـــردن لــة ســنوورةكاني هــةرَيمي كوردســـتان؟ لــة        
بةياننامةكةي طؤِرانةوة يةكسةر هَي ةكان دةكةونة حاَلةتي ئامادةباشييةوةد ثرسيارةكةي من لةوةوةيـةد كـة   

ــةك هَي َيــ  ــنوورةكامنان    لــة دواي بةياننامةي ــَيوة س ــةوة ئَيســتا بــة هــةمان ش ــة ئامادةباشــييةوةد ئ   دةخرَيت
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ــةتي       ــمةرطة كةوتوونةتــة حاَل ــتا هَي ةكــاني ثَيش ــردند ئايــا ئَيس ــؤث بــاران ك ــي و ت ــةر مةترس كةوتوونةتــة ب
 .ئامادةباشي بؤ دووبارة ثاراستين سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان؟ زؤر سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد عبدالرمحن حسنيد كةرةمكة

 :بةِرَي  عبدالرمحن حسني أبابكر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةخَير هاتين جةنابي وةزير دةكةم بؤ ثةرلةماند من ثرسيارم ئةوةيـة بؤجـةنابي وةزيـرد ئةطـةر تـا ئَيسـتا       

يـةد بؤضـي نـةيتواني يـة     دوو هَي ي ثَيشمةرطة هةية لة كوردستاند يان سَي هَيـ  هةيـةد يـان ضـوار هَيـ  هة     
يةكي خبات و بيكاتـة يـةك هَيـ  لـة ذَيـر ضـةتري وةزارةت؟ كـة هـةموومان شـانازي ثـَي بكـةيند ديفـاع يـان              
بةرطري لة سنووري هةرَيمي كوردستان بكاتد ضـونكة ئَيمـة كـة دَيـني باسـي ثَيشـمةرطة دةكـةين بةِراسـيتد         

كةسـاني ئَيمةنـةد لةطـةَل ئَيمـة بوونـة لـة        يةعين هةموومان خـةخمؤرين و ئةوانـة هـةموو بـرا و خوشـ  و     
ِرؤذةكاني سةخت كة خةباتيان كردووةد زؤر ِرةفيقيان شةهيد بوونة لةطةَل ئَيمةد ئَيستا ئةوانة ماوند ئَيمة 
شانازي ثَي دةكةين ببنة هَي َيكي نيشتمانيد بةرطري لة خاكي كوردستان بكةند لة سةر و ساماني هـاووآلتي  

م كةضي ئَيستا لَيرة زؤرجـار واديـار دةبـَي دةبيـنني كـة ئـةو هَي انـة لـة ذَيـر ضـةتري           كوردستان بكةند بةآل
حي ب ماون يان ايـةنَي مـاوند كـة هـةر هةِرةشـةيةكد باـووكرتين هةِرةشـة ِرووبـدات لـة كوردسـتان دا بـؤ            

هـةموو   مةرامي حي بي بةكاري دَينند ئةوة زؤر دَلطرانييةكي طةورةية بؤ هـةموو هـاووآلتي كوردسـتاند بـؤ    
خةَلكَيكي هاونيشتماني كوردستاند كة دةمانةوَي ئةو هَي ة بةكاربَيت دذي دوذمناني كـورد لـة سـنوورةكاني    
كوردستان بثارَي ند ئةطةر هةر كَيشـةيةكد هـةر هةِرةشـةيةكين ِرووبـدات ئـةو هَيـ ة مبَينَيـتد بـَي ايـةني          

انازي ثَيــوة بكــةند لَيــرة مــن دووبــارة خــؤي بثــارَي َيد كــة هــةموو هاونيشــتمان و هــةموو كةســاني كــورد شــ 
ثرسيارَيكي تر لة وةزيري ثَيشمةرطة دةكةمد كة ئايا ئةطةر تؤ ئةو هَيـ ة ِرَيـ  خبـةيد يـان يـةك بكـةيد بـؤ        
يةك ناطرنةوة ببنة يةك هَي د كة هةمووي بة مةشق و بة شـَيوةيةكي مةدةنيانـةد شـَيوةيةكي سـةردةميانة     

بؤ نةتتوانيوة تا ئَيسـتا ئـةوة بكـةي؟ بـةآلم ئَيسـتا وةكـو مـن باسـم كـردد           بةكار بَيت بؤ هةرَيمي كوردستاند
ئَيمة دةبينني كة ضةند حي بَي  هةنةد نةك بَلَيني ثارتي و يـةكَييت بـة تـةنياد زؤر حي بـي تـرين هَيـ ي       
 هةنةد دةمانةوَي ئةوانة هةمووي ِرَي  خبةي لـة ذَيـر ضـةتري هَيـ ي ثَيشـمةرطةد شـانازي ثـَي بكـةيند ئـيرت         

هياي تر بة كار نـةهَينني دذي هـاووآلتيد بـؤ كوشـتين هـاووآلتي كوردسـتاند بـؤ بـةرطري ئـةم ايـةند ئـةو            
ايةند بؤ مةرامي ايةنَي د بؤ ايةنَيكي تـرد هـةموومان هـاووآلتي كوردسـتاننيد هـةموومان بةيةكـةوة شـاد        

 .بني بةو كوردستانةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .د كةرةمكةحلافظعبداشَيرزاد 
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 :شري  عبداحلافظبةِرَي  شَيرزاد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةخَير هاتين جةنابي وةزيري ثَيشمةرطة دةكةمد ديارة من دسةكامن بـةزؤري كـران بةِراسـيتد يـةك خاَلَيـ       

نوني مـاوة دةمـةوَيت تةئكيـدي لــَي بكةمـةوةد ئـةوين ئةوةيــةد هَيـ  جووآلنـدن لـة كوردســتان بـةس بـة دــا          
د ئـــةوين موحـــاف ي شـــارةكة دةتوانَيـــت داواي هَي َيـــ  بكـــات بـــؤ (1252)ي موحافـــةزاتي ســـاَلي (162)

ــةت       ــة بابـ ــاوةد لـ ــةت افـ ــة بابـ ــةد لـ ــةت ئاطركةوتنَيكـ ــة بابـ ــتد لـ ــارةكةي دا بووبَيـ ــة شـ ــة لـ ــةيةك كـ كاريسـ
ة بكـات كـة هَيـ     بوومةلةرزةيةكي طةورةد لةو حاَلةتةدا لةوَي بة هيض جؤرَي د هيض ياسايةك نيـة بـاس لـةو   

جبووَلَينرَيد بؤية من جارَيكي تر ئةو ثرسيارة دةكةمةوةد تةئكيد لة جةنابي وةزير دةكةمةوةد كة بـة ضـي   
ياسايةك ئةو هَي ة جووَلَينرا؟ شةرت نية كـَي؟ كـَي جووآلنـدي؟ مـوهيم ياسـاكة ضـية؟ ئـةو ياسـايةمان ثـَي          

 .بَلَيند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خاند كةرةمكةئاشيت 

 :بةِرَي  ئاشيت ع ي  صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرةتا دةمةوَي ئـةو دؤخـةي كـة جـةنابت بةرثرسـيت وةكـو وةزيـري ثَيشـمةرطةد كؤمـةَلَي  فـةرمانت           

لـة دةسـتووري عـرياق داد ئامـاذة     ( 13)دةركردووة كة ثَياةوانةي دةستووري عريادةد بؤ ئةوةي كة مـاددةي  
كة ئةوة باآلترين ياساية لة عـرياق داد ثَيويسـتة ياسـايةكين دةرنةضـَيت كـة ثَياـةوانةي ئـةوة         بةوة دةكات

د لة دةستووري عريادي فيدرال دا دةَلَيتد هَيـ ي ديفـاعي عـرياق كـة     (أ)ي (1)ي بِرطةي (2)بَيتد لة ماددةي 
دند لـة بةشـي ئـةخريي بِرطةكـةدا     د واتا ثَيكهاتةكاني هاووآلتياني عريا(الشعب العراقيمكونات )ثَيكهاتووة لة 

بة طرنطي نازامن بيَلَيمةوةد ئةوةي كة طرنطة سَي بِرطةت تيـا ثَيشـَيل كـردووة جـةنابتد دةَلـَي ثَيويسـتة بـة        
قيططادة السططلىة املدنيططة و تططدافع عططن العططراق و التكططون أداًة لقمططع الشططعب العراقططي، و ال تتططدخل يف الشططؤون     )

د جةنابت ئةو سوَلتةية دواتر بـة بةَلطـةوة دةيسـةملَينم كـة جـةنابت      (السلىةالسياسية و ال دور هلا يف تداول 
سوَلتةيةكي مةدةني نيت كة ئةو ثؤستةت وةرطرتووةد دواتر ئةو هَي ة بة كار دةهَينينت بة خـراث بـةكاري   

نـَي  دةهَيين بؤ دةمع كردني هاووآلتياني كوردستان كـة بةشـَيكن لـة هاووآلتيـاني عـرياقد هـةروةها لـة ملمال       
سياســيةكانين دا بــةكاري دةهــَيين كــة ئــةو بِرطــة دةســتووري يــة سةرتاســةر ثَيشــَيل كــراوةد هــةروةها لــة    

دا هاتووةد كة ثَيويستة حوريةتي ئينسان و كةرامـةتي  (36)بِرطةيةكي تري دةستووري عرياق دا لة ماددةي 
ثَياـةوانة بـة كـار    % 111ابت ثارَي راو بَيد هَيـ ي ديفـاعي عريادـي بـؤ ثاراسـتين حوريـةتي ئينسـانةد جـةن        
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دةهَييند ِرَي دةطري لةبةردةم حوريةتي ئينساند كة برييت ية لة خؤثيشانداند لة ثرسـياري سـَيهةمم دا بـؤ    
هَيــ ي )جــةنابتد تــؤ ثَيشــَيلي ئــةو ِرةشنووســةي دةســتووري كوردســتانت كــردووةد كــة تيايــدا تؤمــار كــراوة  

ــةرطري كردنــي      ــتان هَي َيكــي ب ــمةرطةي كوردس ــةبَيت و     ثَيش ــكيالتَي  ه ــيض تةش ــت ه ــةد نابَي ــتماني ي نيش
ميليشياا تر هةيـة   ميليشيايةكي موسةلةح هةبَيت لة دةرةوةي ئةوانةي كة بةهَي د كة بة دانون ِرَيكخراون

كة بة بةردا هَي ةكةا جةنابتةوة تةدة لة خـةَل  دةكـةن و بـة هـيض ياسـايةك و ناويـان ثَيوةنيـة و ضـؤن         
َيكى تـر جـةنابت سةرثَياـيت كـردووة بةرامبـةر بـة تةعريفـة دانونيةكـةا هَيـ ا          ئةمانة ِرَيكخـراوند جـار  

ثَيشمةرطة كة تيايدا نووسراوة دواتى ثَيشمةرطة هَي َيكى بةرطرا كردنى نيشتمانية و هةروةها ئاماذة بةوة 
ــدا       ــَى ناوخؤيةكانـ ــة ملمالنـ ــتة لـ ــىد ثَيويسـ ــاعى عريادـ ــى ديفـ ــة ني امـ ــَيكة لـ ــتة و بةشـ ــة ثَيويسـ ــراوة كـ كـ

ــو        ب ــة وةك ــاوةد ئةم ــةكارت هَين ــراث ب ــةنابت خ ــةوانةوة ج ــة ثَيا ــةش ب ــر ئةم ــارَيكى ت ــدرَيتد ج ةكارنةهَين
فةرمانةكانى جةنابتة كة دةسةآلتةكانت خراث بةكارهَيناوةد ضونكة تاكة بـةش لـة هَيـ ا ثَيشـمةرطةدا كـة       

مــة تؤمــار كــردووةد نــةطؤِرة و جَيطــاا فــةخرة ئةوةيــة كــة هَيــ ا نيشــتمانية و مَيذوويــةكى طــةورةا بــؤ ئَي
لـة لَيـدوانَي    / جةنابيشت لة دوو لَيدواندا ثؤستةكةا خؤتت بة خراث بةكارهَيناوة بة بةَلطةوةد يةكـةميان 

هَيـ ا ثَيشـمةرطة لـة حاَلـةتى ئامادةباشـية بـؤ هَيرشـكردنة سـةر         )دا جةنابت دةَلَيـى   1111/ 31/1دا لة 
 (... .ةكشة  نةبَيتةوةطؤِران طةر ب وتنةوةا طؤِران لة بةياننامةكةا ثاش

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئاواز خان فةرموو

 :خضر بةِرَي  ئاواز عبدالواحد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةا كة ئةمِرؤ هاتووةتة دا بةرهةمى ِرةنج و خةباتى هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستانةد تةنانةت بة دةيان 
دا تووشـى برينـدار بـوون و ثةككةوتـةيى بوونـة كـة ئَيسـتاش        هةزار ِرؤَلةا ئةم ميللةتـة لـة ئـةجنامى ئـةوة    

ئاسةواريان بةسةر ذيانيان دا ديارةد بةآلم بةداخةوة ئةوةا كة دةيبينني ئَيستا هةوَلى ئةوة دةدرَيت كـة لـة   
ئةرك و ثريؤزا نـاوا ثَيشـمةرطة كـةم بكرَيتـةوة بـةوةا كـة نـاوزةد دةكـرَين بـة هَي َيكـى ناوضـةطةرايةتى            

ا مةترسيدارد ئةوةا كة ددان وادعةكة ئةوة بوو هَي ا ثَيشمةرطة  هَي َيكـى هاوكـار بـوون لـةم     ياخود هَي 
دواييــةدا لــة ئارامكردنــةوةا بارودؤخةكــة و ثاراســتنى هــةرَيمى كوردســتان لــة مةترســية دةرةكيــةكان لــة    

ةش بــؤ ئــةوة مةترســية شــؤظينيةكاند كــة دوو دَل نــةبوون لــةزيان طةيانــدن بــة هــةرَيمى كوردســتاند بةَلطــ 
ِرووداوةكانى ئةم دواييةا ناوضة دابِراوةكان بوود بؤية من ثرسيارَي  دةمةوَا لة جـةنابى وةزيـر بكـةم كـة     
ئةوين ئةوةية ئايا بة تةواوا بؤمان ِروون بكاتةوة هَي ا ثَيشمةرطة وةكو ئةوةا جار بةجار لـةواو ئـةوا   

يـاخود هاوكاريـان بوونـة؟ ضـونكة ئـةوةا كـة ئَيمـة        طوَيبيستى دةبني ِرووبةِرووا خؤثيشـاندةران بؤتـةوة؟   
دةيبينني و بيستمان وهةموو ايةك لَيى ئاشكراية هاوكار بوونة لة ثاراستنى خؤثيشاندةران و هـةروةها لـة   

 .ثاراستنى سةروماَلى هاووآلتياند بؤية داوا دةكةم كة ئةمةم بؤ ِروون بكاتةوة؟ و زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .حممد فةرموو كاك
 
 

 :بةِرَي  حممد امحد شارةزوورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشةكى بةخَيرهاتنى جةنابى وةزيرا ثَيشمةرطة دةكةمد ديارة من ثرسيارَيكم هةيـةد ثرسـيارةكة لـة دواا    
تيـا  بارَيكى نائاسايى هاتة ضةند ناوضةيةكى كوردستان و هَي ا ثَيشمةرطةش بةشدارا  11/1ِرووداوةكانى 

دا هَيـ ا ثَيشـمةرطة زؤربـةا بـةرةو ناوضـة دابِراوةكـانى كوردسـتان بـراد جَيطـةا           3كردد بـةآلم لـة مـانطى    
خؤيـةتى ئَيســتا جــةنابى وةزيـرا ثَيشــمةرطة ئــةوةمان بـؤ ِروون بكاتــةوة كــة ئـةو هَيــ ة بــة ت مةبةســتَي      

ندا ضةند ايةنَيكى عريادى و هةندَا ِرؤيشتووة و دواتر لة ئةجنامى مانةوةا ئةو هَي انة لةناوضة دابِراوةكا
هينى نَيودةوَلةتين داواا ئةوةيان كردبوو كة ئةو هَي ة بكشَيتةوةد ئايا كشانةوةا ئـةو هَيـ ة طةيشـتووةتة    

 .كوَا؟ و سوثاسى دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك طؤران فةرموو
 :حممد بةِرَي  طؤران ئازاد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ى من كراد سوثاسدسةكان

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو فاضلكاك 
 :حممد بةشارةتى فاضلبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من ضةند ثرسيارَي  ئاراستةا جةنابى وةزيـر دةكـةم و بةخَيرهاتنيشـى دةكـةمد بةداخـةوةم ديـارة ئـةمِرؤ        

 دةخواسـت هَيـ ا ثَيشـمةرطة بـةرةو هـةركوَا      باس لة مةوزوعَي  دةكةم كة هَي ا ثَيشمةرطةية مـن ئـاوامت  
دةِروات يـان ئَيسـتاكَى لةبةرناوةكةيشـى هةَلباـينةوةد لةبةرئـةوةا ضـونكة ئَيمـة ئـةو بـوون و دةســكةوت و          
ئةزموونةا كة هةمانة هينى هَي  و بازوا هَي ا ثَيشـمةرطةا كوردسـتانةد بـةآلم ئـةوة ئاراسـتةا جـةنابى       

جووَلةاد ضونكة زؤر باسى جووَلـةا هَيـ ا ثَيشـمةرطة دةكرَيـت لـة جووَلـةا        وةزير دةكةم ئايا تا ئَيستا لة
هَي ا ثَيشمةرطة تا ئَيستاكَى هيض ِرووبةِرووبونةوةيـةك بةرامبـةر بـة شـةدام يـان بـة خؤنيشـاندةر كـراوة؟         

ر ضونكة لة هةرَيمى كوردستان زؤر لة حةرةكات و بؤضوونةكانى هةرَيمى كوردستان دةشوبهَيندرَين بة مو
و بة تونسد بةآلم لة مور كة خؤثيشاندان كرا هةموو ساحةا تةحرير بة جةيشى مورا ئابلؤدة درابوود 
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باشة بؤ هَي ةكةا ئَيمةين بةوة نةشوبهَيندرَيت بؤ ثارَي طارا كردنى خؤنيشاندةر بووة بؤ هةر جَيطايـةك  
وة بؤداثلؤسـني و بـؤ دـةتَل و عـام     جووَلَيندراوة و ِرؤيشتووةد بؤضى بـةوة بشـوبهَيندرَيت كـة ئةمـة ِرؤيشـتو     

كردنى خةَل ؟ من ثـَيم خؤشـة ئـةوةش ئاراسـتةا جـةنابى وةزيـر بكـةمد ئايـا لـة هـيض ياسـايةكى هـةرَيمى             
كوردستان دا هةية كة بستة خاكَيكى ئةم وآلتة حةرام كرابَى لـة هَيـ ا ثَيشـمةرطة بـؤا باـَى؟ ئةطـةر نيـة        

ت؟ خـاَلَيكى تـر هةرضـةندة بـراا بـةِرَي م محـة شـارةزورا        بؤضى وا باسى جووَلةا هَي ا ثَيشـمةرطة بكريَـ  
ئيشارةتى ثَييدا داواكارم جةنابى وةزير ئيشارةت بة ئةو ِرؤَل و ماندووبوونى هَي ا ثَيشمةرطة بدات كة لـة  
ناوضة دابِراوةكان وبة تايبـةتى لـة كـةركووك داد ضـونكة ئـةوةا دةبيـنني ِرؤذانـة ئةطـةر ِرؤذانـةش نـةبَيت           

ةرمى ثَيشــمةرطةا شـةهيدمان لـة ناوضــةا موسـَل و لةناوضـة دابِراوةكــان و لـة كـةركووك و لــة       هةفتانـة تـ  
مةنتيقةا خانةدني بؤ دَيتـةوةد داواكـارم ئيشـارةت بـة ِرؤَلـى ثَيشـمةرطة و ضـوونى ئـةو هَي انـةش بـؤ ئـةو            

ؤر سـةغَلةتن  ناوضانة بداتد ضونكة ئةوةندةا دةزانني بؤ ضوونى هَي ا ثَيشمةرطة عةرةبـة شـؤظينيةكان ز  
بةو هَي ةا كة ضؤن لة دةَلةم دةدرَيت لة سلَيمانى و لة ناوضة دابِراوةكانى تر كة ئَيسـتاكَى لـة كـةركووك و    
ناوضــةكانى تــر ِرؤذانــة لَييــان شــةهيد دةبــَى و تــةدةخواتى دةرةكــين دروســت بــووة لــة جووَلــةا هَيــ ا    

 .ند زؤر سوثاسثَيشمةرطة بؤ ديفاع كردن لةم ئةزموونة و هةرَيمى كوردستا
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاوِراز خان فةرموو

 :شَيخ امحدبةِرَي  هاوِراز 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةخَيرهاتنى وةزيرا ثَيشمةرطة دةكةم بؤ ثةرلةمانى كوردستاند من ئةو ثرسيارانةا كة هةم بـوو خوشـ    
ان دةكـةمد بؤيـة نامـةوَا دووبـارةا بكةمـةوة      و برايامن لة ئؤثؤزسيؤن كرديـان ثشـتطريا ثرسـيارةكانى ئـةو    

ثرسيارةكاند تةنها ثَيشـنيارَي  و ثرسـيارَيكم هةيـةد ثَيشـنيارةكةم ئةوةيـة بةِراسـتى كاتَيـ  كـة ثَيشـمةرطة          
جَيطاا شانازا هةموومانة ئَيمة بؤ ئةوةا ثَيشمةرطة ببَيتة هَي َيكى نيشتمانى و بتوانني بة ياسايةك ِرَيكى 

بة حةديقى هَي َيكى نيشتمانى بَيتد هَي َيكى حي بى نةبَيتد هَي َي  نةبَيت لةذَير بِريار  خبةين بةِراستى و
و لةذَير ئةمرا مةكتةب سياسيةكاندا جبووَلَيندرَي و ئيشى ثَي بكرَيتد ثَيشنيارةكةا من ئةوةية بة ياسا وا 

َل  ببَيتــة ثَيشــمةرطةد يــةعنى ِرَيــ  خبرَيــتد تةمــةنَي  و مواليــدَي  دابنــدرَيت بــؤ ئــةوةا داوا بكرَيــت خــة
بةِراستى من نازامن بؤضى دةبَى ثَيشمةرطة لة ذيان تا مردن هـةر ثَيشـمةرطة بَيـتد يـةعنى ئـةم ثَيشـمةرطة       
ئـةم نــاوة شـانازيةكة بــؤ خــؤاد بـةآلم بــؤ ئــةوةا ببَيتـة هَي َيكــى نيشـتمانى بــة ثَيــى ياسـا وا ِرَيــ  خبرَيــت       

نى ئَيمة بة بـة ثَيشـمةرطةد وةختَيكـين ديـارا بكرَيـت بـؤ تـةواو        تةمةنَي  ديارا بكرَيت بؤ ئةوةا طةجنا
بوون لةو مةهامةد ئةوة هةم شانازيةك بة هةموو طةجنان دةبةخشَى و هةم ئةو دةورة دةبينَىد هـةم هَيـ ا   

بـة    13/1ثَيشمةرطةش دةبَيتة هَي َيكى نيشتمانى و هى هةمووان دةبَيتد ثرسيارةكةم بةِراسـتى ئَيمـة لـة    
خاَليــةش بِريارمانـدا وةزيــرا ثَيشـمةرطة و وةزيــرا نـاوخؤ هــةردوو بـةِرَي  ئامــادةا      11ةو بِريـارة  ثَيـى ئــ 
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ِرؤذ  41ثةرلةمانى كوردستان بند بةآلم تا ئَيستا كة داواكارا خؤثيشاندةرانين بوو ئةوةد بةآلم تا ئَيستا وا 
ار وابـوو ِراسـتةوخؤ دواا ثشـووا    بةسةر ئةوة تَى دةثـةِرَا مـن نـازامن هـةتا دواا ثشـووا نـةورؤزيند بِريـ       

نـةورؤز هـةر دوو وةزيـرة بةِرَي ةكــة ئامـادة بـند يــةعنى ئَيسـتا ثـاش ضـل ِرؤذ ئامــادة بَيـت؟ يـةعنى ئةمــة           
 .ثرسيارةكة اا مند زؤرسوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَي  وةزيرا ثَيشمةرطة دةكةمد من ثَيمواية بةرز ِراطرتنى ِرؤَلى ثَيشمةرطة و ئةو ِرؤَلةا كة بةخَيرهاتنى 
بينيويانة بؤ سةدامطريا لة هةرَيمى كوردستان دا و بؤ ثاراستنى تةجروبةا ددوكراسـى داوامـان ىَل دةكـات    

و بــووة هــؤا ئــةوةا كــة كــة هةَلوةســتةيةك بكــةين لةســةر ئــةم ضــةند ثَيشــهاتةا كــة هــات لــةم دواييــةدا  
ثَيشمةرطة بكةوَيتة ئةو ئاستةد ياخود ئةو ِرؤَلة ببينَى لة ثاراستنى تةجروبةكةد بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةماند 
بةِرَي ان ئةندامانى ثةرلةماند ئَيمة دةزانني كة هَي ا ثَيشمةرطة ئـةو ِرؤَلـةا بينيـوة لـة سـةدامطري كردنـى       

ى خةَل د بؤية من داواكارم لة بـةِرَي  وةزيـرا ثَيشـمةرطة ئةمـةيان     تةجروبةكةمان و ثاراستنى سةرو سامان
داواكاريةكة لةايةن منةوة كة بةِرَي ا و حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةوَلَيكى جديانـة بـدةن بـؤ ئـةوةا     

سـاَلة لةسـةر يـةكرتا لـةناو دـانونى مي انيـةا عـرياق دا ثةسـةند          6ئةو ياساية يـاخود ئـةو ماددةيـةا كـة     
ت كة باس لة بودجةا هَي ا ثَيشمةرطة دةكاتد من داواا ىَل دةكةم هةوَلةكانى وةطةِرخات لةطةَل ئةو دةكرَي

 ............ .ثةرلةمانتارة بةِرَي انةا كورد كة لة عرياق دا 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .مانطةوة بة دواوةيةد امينة خان فةرموو 11تكاية ئةوةا رةبتى بة 

 :سعيد رابةِرَي  امينة زك
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئاخافتنَيت مة هاتنة كرن
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو جع ركاك 

 :جعفر على رسول.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من لةوة دةست ثَى دةكةم لة هةموو وآلتَي  دا بة ثَيى ياسـا بـارا نائاسـايى ِرادةطةيةنـدرَيت واتـة دانونَيـ        
ِرابطةيـةنىد سـوريا هــةموومان دةزانـني وآلتَيكـى ديكتـاتؤرة و بــةعس       ءهـةبَى ئـةوجا تؤحاَلــةا تـاري    دةبـىَ 

حوكمى دةكاتد بةآلم كاتَي  بارا نائاسايى ِراطةياندووة بة ثَيى دـانون ِرايطةيانـدووةد ئـةم حاَلةتـةا كـة لـة       
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ى وةزيرا ثَيشـمةرطة دةثرسـم كـة بـة     كوردستاندا هةيةد حاَلةتَيكى نائاسايية  ِرانةطةيةنراوةد من لة جةناب
عةمةىل ثةيِرةو دةكرَيت ئةو حاَلةتة ئايا ت دانونَي  لة ثشتى ئةم حاَلةتة ِرانةطةيةنراوة هةية؟ خاَلَيكى تر 

 14/3كــة دةمــةوَا وةكــو ثرســيار ئاِراســتةا جــةنابى وةزيــرا بكــةمد بــةِرَي  ســةرؤك كؤمــارا عــرياق لــة     
نى ثَيشــمةرطة كــردد جةنابيشــت بــة ســيفةتى وةزيــر لــة تةنيشــتيةوة كؤبوونــةوةا بــة مةَلبةنــدا ِرَيكخســت

نية كة لة ثةرلةمانى  1223ا دانونى ئةح ابى ساَلى  11دانيشتبوواد ئايا ئةمة ثَياةوانةا ياساي ذمارة 
كوردستان دةرضووة؟ يةكةم سةرؤك كؤمارا عرياق سيفةتى ئةوةا نية كة كؤبوونةوة بة هَي ا ثَيشـمةرطة  

ارة ئةو كؤبوونةوةا بة بةشَيكى هَي ا ثَيشمةرطة كردووة كة ثَيشمةرطةا يـةكَيتى نيشـتمانيي   بكاتد كة دي
كوردستانةد جةنابيشت بة ت سيفةتَي  ئاياوةكو وةزير يان وةكو ئةندامى مةكتـةبى سياسـى؟د ئةطـةر وةكـو     

ــمةرطة داب     ــةَل ثَيش ــين لةط ــةبى سياس ــدامى مةكت ــو ئةن ــايةد وةك ــةوانةا ياس ــةم ثَيا ــرة ه ــةر  وةزي ــَى ه نيش
ثَياةوانةا ياسايةد خاَلَيكى تر هَي ا دذة تريؤرد بودجةا لةسةر وةزارةتى ثَيشمةرطةيةد ئةطـةر ئـةو هَيـ ة    
لــةذَير فــةرمانى جــةنابت دا  كــار دةكــات و فــةرمان لــة جةنابتــةوة وةردةطرَيــت وةكــو وةزيــرا ثَيشــمةرطةد 

ةن ئـةم هَيـ ة دذة تـريؤرةوة لـة كوردسـتان دا      كةواتة تؤ لة هةموو ئةو تؤمةتانة بةرثرسيار دةبى كـة لةايـ  
ئةجنام دراوةد بة ئيعرتافى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران لةناو ئةو ثةرلةمانةدا هَي ا دذة تـريؤر تَيـوةطآلوة   
لــة ســووتاندنى كــةناَلى ناليــا لــة كوردســتان دا و ئةطــةر ثةيوةنــدا بــة تــؤوة نيــةد بؤضــى بودجــةا لةســةر   

 .خؤشة ئةو ثرسيارانة وةآلم بدةيةوةد سوثاس وةزارةتةكةا جةنابتة؟ ثَيم
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شظان فةرموو

 :عبدالقادر بةِرَي  شظان امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دوو ثرسـيارم لـة جـةنابى وةزيـر هةيـةد زؤر جارلــة زؤربـةا كةناَلـةكانى ئؤثؤزسـيؤن طوَيمـان ىَل دةبـوو لــة           

بــة ســيناريؤ وةســ  دةكــراد ئايــا ئةمــة   16/1ناوضــة دابِراوةكــان لــة ثــاش   ضــوونى هَيــ ا ثَيشــمةرطة بــؤ
ــيناريؤية؟ دووةم ــة       / س ــتان لةناوض ــةكانى تريؤرس ــةر هةوَل ــمةرطة لةس ــ ا ثَيش ــوونى هَي ــةرا ض ــا كاريط ئاي

 .دابِراوةكان كاريطةرا هَي ا ثَيشمةرطة تا ت ِرادةيةك كاريطةرا سلبى و ئي ابى هةبووة؟د سوثاس
 :كى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .فةرمووخليل كاك 

 :محدامني عثمانبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتنى بـةِرَي  جـةنابى وةزيـرا ثَيشـمةرطة دةكـةمد بـةِرَي  جـةنابى وةزيـر بةشـدارا كردنـى           

و طيانى خؤثيشـاندةران  هَي ا ثَيشمةرطة لةم ِرووداوانةا ئةم دواييةدا بؤ ثاراستنى سةر و ماَلى هاووآلتيان 
و موَلكى طشتى كـارَيكى ئي ابيـةد بـةآلم ئةطـةر وةك ثةرضـة كردارَيـ  بـؤ ِرووبةِرووبوونـةوةا توندوتيـذا          
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ناضار كرابن بة تةدة كردن يان بـةكارهَينانى توندوتيـذا بةرامبـةر بـة خؤثيشـاندةراند ثرسـيارةكةم لَيـرة        
اندا ضةند كةس سكاآلا لةسةر تؤمار كراوة و ئايا ِرادةستى ئةوةية ئايا لة ضوارضَيوةا وةزارةتةكةا بةِرَي ت

دادطا كراون؟ وة ئةطةر ِرادةستى دادطا نةكراون هؤكارةكةا ضية؟ خـاَلَيكى تـرم بـةِرَي  سـةرؤكى ثةرلـةماند      
من ثَيشنيار دةكةم بةشَي  لـةو دسـانةا مامؤسـتا عمـر عبـدالع ي  كـردا و وتـى ناوشـيارا ثَيشـمةرطة لـة           

ــتد    ثرؤتؤكــؤَل بســ ِردرَيتةوةد ضــونكة نــاكرَا ناوشــيارا لةســةر تــةواوا هَيــ ا ثَيشــمةرطةدا تــةعميم بكرَي
دةتوانرا ئةم وشةية بة بةشـَي  يـان ضـةند كةسـَي  لـةناو هَيـ ا ثَيشـمةرطة بوترايـةد نـةك هـةموواد زؤر           

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيـرانين لَيـرة بووايـةد      ئَيستا موداخةلةكان تةواو بوود يـةك ثرسـيار كـة وتـرا كـة      
ضونكة تةزامونيةد ئةجنومةنى وةزيران هةم تةزامونيةد هـةم شةخسـيةد لةبةرئـةوة بـؤ ئيسـت وابين تـاك       
تاك بانط دةكرَيند بؤ ئةوةا وةزعةكة تَيكةَل نةبَىد ضـونكة سـةرؤكى ئةجنومـةنى وةزيرامنـان بـانط كـردد       

ةد طشت كابينةكةا سةحبى سيقةا ىَل دةكرايةوةد ئَيستا بةِرَي  وةزيـرا  ئةطةر سةحبى سيقةا ىَل بكرابايةو
 .ثَيشمةرطة كةرةمكة بؤ وةآلمدانةوةا ئةو ثرسيارانةا كة ئاراستةا جةنابت كراند فةرموو

 :وةزيري ثَيشمةرطة /مصى  بةِرَي  شَيخ جعفر 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ؤر سوثاستان دةكةم بؤ ثرسـيارةكانتان و بـؤ هـةموو دسـةكانتان     بةِرَي  خوش  و برايانى ثةرلةمانتارد من ز

بة طشتى و حةدى خؤشتان دةدةمَىد ِرةنطة لةوة زياترين دسة لةسةر وةزعةكة بكةن و ئةوةنـدة ئـةهَينَىد   
ضونكة ئَيمة هةموومان مةسئولني لةو وةزعةا كة تيايند لة هةموو ِروويةكةوة و مةسـئولني لـة ثاراسـتنى    

نةا كـة ئـةمِرؤ هةيـة لـة كوردسـتاند بـةآلم مـن ئةطـةر ِرَيطـةم بـدةن ثَيشـنيارَي  دةكـةم بـؤ              ئةو دةسـكةوتا 
سةرؤكى ثةرلةمان كة حةدة ئةو وةزيرانةا كة بانط دةكرَين بؤ ئَيـرة بةِراسـتى لةثَيشـةوة ثرسـيارةكانيان     

سـا و بـة تـةعليمات    بؤ بنَيردرَيتد ضونكة هةندآ لةو ثرسيارانة جوابى ياسايى هةية و ئيشارةت دانة بـة يا 
بؤ ئةوةا كـة لَيـرة دواا ئـةوة ئةطـةر ئيستفسـارَيكين هـةبوو لـة ايـةن برايـان و خوشـكانى ثةرلةمانـةوة            
جواب بدرَيتةوة باشرتةد ضونكة لةزؤر شوَين ئَيستا ثَيويستى بة ياسا هةية و ِرةنطـة وةكـو ئينسـان نـةتوانَى     

 ............ .ةر خؤتانهينى ثَى بكاتد دووبارة خوش  و برايانى بةِرَي  ه
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

جةنابى وةزير ئةو ثرسيارانةا كة ئيحتياجت ثَى ية دةتوانى ثاشان لة دانيشتنَيكى تـر وةآلمـى بدةيتـةوةد    
 .حةدى جةنابتةد زؤر سوثاسد كةرةمكة

 :وةزيري ثَيشمةرطة /مصى  بةِرَي  شَيخ جعفر 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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َيكى ترتان هةبوو بة نووسني بينووسند هةر ليذنةيةكين لة ليذنـةكان داواا كـردم بـة دةردا    هةر ثرسيار
كوردا خؤمان دةَلَى بة ثَيخاوسى دَيـم بـؤ اا ليذنـةكانتان و لةطـةَلتانا دائةنيشـم و لةهـةر شـوَينَيكين مب        

ةد تةدـديرةد ِرَيـ ةد هـةر    دةرطام كراوةية بؤ هةموو ثرسيارَي د مـةهما كـان ئيسـتف ازيةد ئيهانةيـةد ئيحرتامـ     
شتَيكةد ضونكة مـن ثَيشـمةرطةم و دةبَيـت ثَيشـمةرطايةتين بسـةملَينم كـة بةِراسـتى ثَيشـمةرطةمد خؤشـتان          
شاهيدن ئةم ثرسيارانةا كة ئَيوة كردتان يةعنى ضةند ئةندام ثةرلـةمان ثرسـيارا كـردووة دةتـوامن بَلـَيم      

مووا لـة ضـةند خاَلَيـ  دا خـؤا دةبينَيتـةوة و لـةو       هةمووا عةينـةن ثرسـيار تيكـرارا زؤرا تيايـة و هـة     
ضةند خاَلانةشدا من وةآلمى دةدةمةوة و هيـوادارم مـن بـة سـنطَيكى فراوانـةوة هـةموو ثرسـيارَيكى ئَيـوة و         
ئيستفسارَيكى ئَيوة و دسةيةكى ترين وةردةطرمد ئَيوةش بة هـةمان سـنط فراوانيـةوة وةآلمـةكان وةرطـرند      

ت دابـَى  كـة هـةموو وةآلمـةكان رةفـ  بـَى و خـةتى ضـةث و ِراسـتى بةسـةرا بَينـىد            نةك لة ئَيسـتةوة بِريـار  
درؤشتان لةطةَل ناكةمد يةعنى موتةئةكيـد بـن درؤتـان لةطـةَل ناكـةم و دسـةا دَلـم ئةكـةمد ضـونكة ئةوانـة           
هــةمووا عــومرا كورتــةد ئةوانةشــى تــاوةكو ئَيســتا لَيــرة هــةموو رةفــيقم بــوون و زؤر ضــاكم ئةناســن كــة   

م و فةسـيحم و وادعــيم و ضـؤنين ئيشـم كــردووةد ئـةو برادةرانـةا بــة تايبـةتى طـؤِران هــةموومان        سـةرحي 
لةسةنطةرَيكا بووين و باشم ئةناسند يةكَي  لـةو ثرسـيارانةا هـةر لـة بيدايةتـةوة دةسـتى ثـَى كـردد باسـى          

ا وةزارةتــى  وةزارةتــى ثَيشــمةرطة و يــةك نةخســتنةوةا هَيــ ا ثَيشــمةرطة و ئةوانةيــةد بةِراســتى ئَيســت        
ثَيشـمةرطة يـةك وةزارةمتـان هةيـة و دةتـوانني بَلـَيني هَيشـتا وةزارةتَيكـى موتـةكامل نيـة لـة هةيكةلةكــةدا            
كةكؤمةَلَي  مةشاكل و كَيشةمان هةية و هيوادارم ئةوانةا كة بة دواا كَيشة و  مةشاكيلةكاندا دةضـن بـَين   

ةنطـة بةشـَيكى زؤر كـةمى نـاوخؤا بَيـتد بةشـةكةا       ثرسياريان ىَل بكةن لةن يكةوة كَيشة و مةشـاكيلةكان رِ 
ترا هةمووا ثةيوةندا بة عرياق و بة مي انية و بة ئيمكانيةت و بةوانةوة هةيـةد هَيـ ا ثَيشـمةرطة  كـة     
ئةمِرؤ دةَلَيني يةكى نةطرتووةتةوة منين بة تؤ دةَلَيم بةو شـَيوةية يـةكى نةطرتووةتـةوة كـة تـؤ دةتـةوَاد       

ية لة سريةو فةوج و ليوا و بة ثَيى ئةو وةزارةتى ثَيشمةرطة ئةمانة ِرَيكبخـرَين و  ضونكة يةكطرتنةوة ئةوة
ديادةيةكى خؤي هةبَيتد بةآلم هَي ا ثَيشمةرطة لـة كوردسـتاندا برايـانى خؤشةويسـت هـةزار و دوو هـةزار       

ــةي         ــةوع دةك ــةَلآل تةت ــَيني وةرن ي ــتاندا بَل ــة كوردس ــةوة ل ــةوعمان نةكردووةت ــةزا تةت ــةس نيةدمةرك ن و ك
دةينَيرين بؤ مةركـةزا تـةدريب و لـة مةركـةزا تةدريبـةوة دةينَيـرين بـؤ فةوجـةكاند ئَيمـة بةشـى هـةرة            
زؤرمان لَيرة لة شا  بووين و ثَيشمةرطةا ح ب بووين و كة ئةوة سةروةريةكى طةورةيةد بـةآلم ئـةمِرؤ كـة    

نيـ ام و بـؤ ياسـا و دةبـَى هَيـ ا      حكومةت و ثةرلةمان هةبَيتد ئةبَى هَي ا ثَيشمةرطة دةبَى خازع بَيت بـؤ  
حكومةتى هةرَيمى كوردستان بَي و هَي ا خةَلكى كوردستان بَيتد بةآلم هَي َي  هةية ئَيسـتا لـة سـاحةكةيا    
مبانةوَا و نةمانةوَا كة هةموو حي بة كوردستانيةكان هَي يان هةية  و بةشـداريان كـردووة لـة شؤِرشـدا و     

هةمووا لةطةَلياندا دسة بكرَا و ئةم هَي ة دةبَى ئَيمة ئيستعاب بكةيند بةشَيكن لةم دةسكةوتانة و دةبَى و 
ئةم هَي ة ثَيويستى بة مةعةسكةرات هةيةد ثَيويستى بة مةركةز تةدريب هةيةد ثَيويستى بة تةجهي  هةية 
و ثَيويستى بة تةسليح هةية و ثَيويستى بة باووكرتين شـت تـا طـةورةترين شـت هةيـةد ئـةمِرؤ ئـةو هَيـ ة         
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َيويستيةتى ئَيمة وةكو وةزارةتى ثَيشمةرطة تاوةكو ئَيستا خؤتان لة ثةرلةمانن و لَيرة تةنانةت نـةتوانراوة  ث
بودجةيةكمان بؤ دانرَا كة بتوانني باووكرتين شتى ثَى بكةين و  ئةو ثارةشى كة دةمانـدةنَى هةميشـة بـة    

ثاسةوانى هةرَيمى كوردسـتانةد بةشـَيكة   دةرزة يان بة سلفةيةد ضونكة بة ثَيى دةستوورا عرياق ثَيشمةرطة 
لة سيستمى بةرطرا عرياق و دةبَى لة مةركةز مي انيةا ئةم هَي ة دابـني بكرَيـتد ئَيمـة زؤر هـةوَلمان داوة     
نــةك ئــةمِرؤد بَلــَيني ضــوار ســاَلة و ثَيــنج ســاَلة ئَيمــة لةطــةَل عرياديــةكان و بةسةرثةرشــتى هَي ةكــانى           

ئيمـ ا كــردووة لةسـةر هَيــ ا ثَيشـمةرطة و لةســةر ِرَيكخسـتنةوةا هَيــ ا     هاوثـةدانان ضـةندين ئيتفادمــان   
ثَيشمةرطة و لةسةر ذمـارةا ثَيشـمةرطة و لةسـةر خانةنيشـني و كـةم ئةنـدام و شـةهيد و لةسـةر هـةمووا          
ئيشمان كردووةد بةآلم بةداخةوة خؤتان دةزانن ئةوة لة عـرياق هياـى جـَى بـةجَى ناكرَيـتد جطـة لـةوة لـة         

ثَينج ساَلى ِرَي  لة عرياق و لة ثةرلةمانى عريادى لة ياسـاا موازةنـة تةسـبيت كـراوة كـة       1111تا  1111
دةبَى مي انيةا هَي ا ثَيشمةرطة لةايةن مةركةزة دابني بكرَيت و بووة بة دانون ود بةآلم تاوةكو ئَيستا بة 

مريكيـةكامنان هَيناوةتـة نـاو    هةموو ئةو حماوةاتانة و بة هةموو ئةو هةوآلنةا  داومانةد بةوةشـةوة كـة ئة  
هينةكةوةو تاوةكو ئَيستا ئةوةا كة من بي امن و ئاطام لَيى بَيت نة دؤارَي  نة دينارَي  سةرف نةكراوة بـؤ  
هَي ا ثَيشـمةرطةد لةبةرئـةءة طـةورةترين كَيشـةا ئَيمـة مةسـةلةا مي انيةيـةد لةطـةَل ئةوةشـدا وةزارةتـى           

باشى كردووة و بةآلم بةداخةوة تاوةكو ئَيستا لة ثةرلةمان دا ِرؤذَي  ثَيشمةرطة هةنطاوا باشى ناوة و كارا 
لة ِرؤذان وةزيرا ثَيشمةرطة بانط نةكراوة بؤ ئَيرة و لَيى بثرسَى بَلَى ئةرَا ئَيوة وةزارةتن تا ئَيستا ضـيتان  

  لـة ِرؤذان  كردووة و كَيشةكانتان ضية؟ و بةرنامةيةك دانَين بؤ ئةواند بةداخـةوة يـةعنى ئـةوة كـة ِرؤذيَـ     
ثــَيم بَلــَين وةَلــآل ئَيمــة لــةم ثةرلةمانــة تؤمــان داوا كــردووة و بــ انني ئــةو وةزارةتــةا تــؤ نودســانى ضــية و  
كةموكوِرا ضية ضؤن هاوكار دةبني يارمةتى دةر بني وةكو ثةرلةمان بؤ ِرَيكخستنى هَي ا ثَيشـمةرطة و بـؤ   

ئومنيةمتةد ضونكة مـن دةزامن بؤضـى ثَيشـمةرطايةتيم    ئةو هَي ةا كة ئَيستا داواا دةكةن لَيرة كة من ئةوة 
كردووةد ثَيشمةرطايةتى من بؤ شةخس و نة بؤ ايةك و ئةمالو ئةوا بووةد ثَيشمةرطايةتى من بـؤ خـةَلكى   
كوردستان بووةد لة ثَيشى ئيشكةمد لةطـةَل ئـةوةش ئَيمـة ضـوار ليوامـان دروسـت كـردووة هةشـت ليـواا تـر           

هةم لةايةن سةرؤكايةتى هةرَيمةوة موافةدةا لةسةر كراوةد هةم لـة سـةرؤكايةتى    ئَيستا لةبةرنامةمانداية
ــةموو        ــة هـ ــةر دراوةكـ ــارا لةسـ ــران بِريـ ــةنى وةزيـ ــةوةا ئةجنومـ ــة كؤبوونـ ــةوة و لـ ــةنى وةزيرانـ ئةجنومـ
ثَيويستيةكانى بؤ جَى بةجَى بكرَيت كة ئةمانة دةسكةوتن وبة حةديقةتين من ثَيتان دةَلَيم ئةوة تةئسـري  

كــات لةســةر مي انيــةا هــةرَيمى كوردســتانيند ضــونكة لــةباتى ئــةوةا ئَيمــة مي انيةكــةمان لــة بةغــدا    دة
وةرطرين لة كـوَا و ئـةو مي انيـةا كـة لَيرةيـة بـؤ ئيشـى تـر و بـؤ كـارا خ مـةتطوزارا و ئاوةدانكردنـةوة             

ستا ضوار ليوامـان هةيـة   بةكاربَيتد ئَيمة هةنطاوا بامشان لةو ِروانطةوة ناوة و كارا باشيشمان كردووة و ئَي
و ئةو حي بانةا كة ئَيستا لَيرة دانيشتوون هَي ا ثَيشمةرطةيان بووة و بةشداريان كردووة لة ب ووتنـةوةا  
رزطارنوازا كورددا و شةهيد و برينداريان هةية لَييان بثرسن و بانطيان بكـةن بَلـَين ئايـا هَي ةكـانى ئَيـوة      

نـني؟ داواتـان ىَل كـراوة يـان داواتـان ىَل نـةكراوة؟ خـةَلكانى تـرين و         بةشدارن لـةو ليوايانـة يـاخود بةشـدار     
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ايةنى ترين و ح بى ترين خةَلكى بؤ خانةنيشني كراوة لةسةر حسـابى ثَيشـمةرطة بـووة بـؤ ئـةوةا كـة       
بي انن كة ِرةنطة ئَيمة لة ثاشةِرؤذدا وةكو وةزارةتى ثَيشمةرطةو كة بة مةسائيلى خانةنيشينى دا دةضينةوة 

بــةا ئةوانــةا ياســاا خانةنيشــينى وةزارةتــى ثَيشــمةرطة نايانطرَيتــةوةد لةســةر ئــةوة دســة زؤرةد بــةآلم زؤر
تةدريبةن دةتوامن بَلـَيم ئةوةنـدة بةسـة ئةطـةر دـةرارا تـَى نةطةيشـنت نـةدرابَى و بةيةكـةوة بـة سـنطَيكى            

هينـةكانيان ضـؤنةد ئَيمـة كـة     فراوان طوَا لة يةكرتا بطريند داواا ىَل بوردن دةكـةم كـة ناويـان نـاهَينم كـة      
باسى خؤثيشاندان دةكةين هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستان شةهيدةكانى و كةم ئةندامةكانى تَيكؤشةرةكانى و 
ئةو دةيان هةزار تَيكؤشةرةا ئَيستا لةسةنطةردايةو ئيسرتاد نةكراوةد ِرؤَلة و خةَلكى كوردستانند كوِرا ئـةو  

قوآلوا نـاو جةرطـةا ئـةو خةَلكـةند ِرؤَلـةا ئـةو خةَلكـةند لةبةرئـةوة         فةاحة و تةَلةبن و مامؤستان و هةَل
هَي ا ثَيشمةرطةا كوردستان هَي ا خةَلكى كوردستانة و هيض كةسَيكين ناتوانَى سيماا بطـؤِرَا يـان نـاوا    
بطؤِرَا ياخود بة شَيوةيةكى تر و بةايةكى تردا بيبـاتد لةبةرئـةوة ئَيمـةا ثَيشـمةرطة هَيـ ا ثَيشـمةرطةا       

وردستان تا سةر ئيسقان ثشتيوانى خؤماند هةموو هَي  و تواناا خؤمان دةخةينة طةِر بؤ ثشتطريا كـردن  ك
لــة داوا ِرةواكــانى خــةَلكى كوردســتاند ثشــتطريا كــردن لــةو خؤثيشــاندةرانةا كــة بــة ياســا بــة شــَيوةيةكى    

ــة ثشــ      ــةن ئَيم ــ  دةخ ــان ِرَي ــةن و داواكاني ــ  دةخ ــاندانةكانيان ِرَي ــتانى خؤثيش ــةين و شارس تيوانيان ىَل دةك
ــة           ــت بكةين ــة ِرؤذان ثش ــ  ل ــة ِرؤذَي ــة ئَيم ــان ني ــةت ئيمك ــقاند د ــةر ئيس ــاوةكو س ــةين ت ــتطرييان ىَل دةك ثش
كةسوكارةكةمان و ِرؤَلةكامنان و طةجنةكامنان و لوولةا تفةنطيان تَى بكةيند ئةوانـةا كـة وامـان ثـَى دةَلـَين      

لـة هةنـدَي  شـوَيندا باسـى سـةركوت كـردن دـةمع و ئةوانـة         ئةوة زوَلمَي  و غةدرة لـة ئَيمـة دةكرَيـتد كـة     
دةكرَيتد ئةوة حةق نيـة لةطـةَل ثَيشـمةرطة بةكاربهَينـدرَيت يـان وشـةيةكى واا تيـا بَيـتد بؤيـة خوشـ  و           
برايانى خؤشةويسـت مةسـةلةا خؤثيشـاندان دةبـَى ئَيمـة جيـايى بكةينـةوة لـة هةنـدَا مةسـائيلى تـرد لـة             

دوتيذا كة دةبَيتة هـؤا تَيكـدانى ئـةمن و ئاسـاين و دةبَيتـة تَيكـدانى ئـارامىد        هةندَا مةسائيلى كارا تون
مانط ِرووا دا كة ضةند طةجنَي  لةطةَل دةيان طةجنى تر شةهيد بوون و برينـدار   11بةداخةوة ئةوةا لة 

تد بوون كة ئةوة بةِراستى دةبَيت هةموومان و ئةوةا كة تةدةا كردووة ئةوةا تةحةموىل مةسئوليةت بكا
سـاَلةوةية و بـؤ ئـةوةا     18ئةوةشى كة لة ثشتى ئةوة بووة وهانى داوة و هَيناويـةتى كـة تةمـةنى لـةخوار     

كارا توندوتيذا ثَى ئةجنام بداتد دةبَى ئةوين تةحةموىل بكاتد ئـةوة يـةك ايةنـة نيـة دةبـَى هـةردوو ا       
 اا خؤا بطاتد لةبةرئةوة كة تاوان بانة بةردةمى دادطاد لةبةردةمى دادطا ساغى بكةنةوة كة تاوانبار بة س

دةخةيتة ثاَل  ثؤليس و ئاسايند بةآلم لة عـةينى كاتـدا ئـةوةا هَيناويـةتى و ثـاَلى ثَيـوة دةنَيـت و دةفعـى         
ــة        ــةك ل ــةر تةريقةي ــةوة و ت بةه ــة كؤبوون ــةف يؤن و ت ب ــة تةل ــةو ت ب ــة ئي اع ــانى دةداتد ت ب ــات وه دةك

ستفسارةكةوةد ئةا ئةو مةسئول نيـة كـة ئـةوة دةكـات؟د ئةطـةر      تةريقةكانى تر نامةوَا بامة ناو هةموو ئي
 .......... .ِرَيطةم نادةن دسةكامن بكةمد دوايى هةر جوابَيكى ترت هةيةد 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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تكايةد شةرت نية بة دَلتان بَيـتد كةس موداتةعةا كةس نةكاتد دسةا خؤا تةواو دةكات و كة تـةواو بـوو   
 .ةا لةسةرا ِرازا نية  داواا سةحبى بكرَيتةوةد ئَيستا مةجال نيةد كةرةمكةدةنطدانةد ئةو

 :وةزيري ثَيشمةرطة/مصى  بةِرَي  شَيخ جعفر 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوةا كة بووة ئَيمة بي انني ثؤليس شةهيد بووة بة طوللةد ثؤليس بريندار بووة بة طوللةد لة كاتَي  دا تؤ 
ؤ ئةكةا لةناو ئةوانةش كة تؤ ناوت ناوة و ناوا نراوة خؤثيشـانداند مـن ثَيـت دةَلـَيم     باسى خؤثيشاندامن ب

خؤثيشاندةرا  تيايةد بةآلم ئةوةا كة تفةنطى ثَى ية و فيشةك ئةنَى بة هَي ةكانى ناوخؤوة شةهيدا دةكـا  
اندةرَي  و برينــدارا دةكــات و ئــةوة نــاو ئــةنَيى ضــى؟ خةتــةرا طــةورة لَيرةيــةد لــةم جَيطايــة كــة خؤثيشــ   

هاتووةتة سةر جادة و داوايةكى ِرةواا هةيـةد ضـينَيكة يـان توَيذَيكـة يـا هـةموو خـةَلكى كوردسـتانةد بـةآلم          
عةينى كات كابرايةكى ترا ِراوضى لة ثشتى ئةوةوةو لة ثشتى سةرا ئةوةوة تفةطى ثَيية بـؤ ئـةوةا نـاو و    

ب ِرَينَى و ثؤليس و ئاسـاين شـةهيد دةكـا و    ناوبانطى ئةم ثياوةنيشتمان ثةروةرة ناشريين بكات و سومعةا 
ي مـانط ِرووا دا هةريةكـةم ِرؤذ بـةِرَي  جـةنابى كـاك نةوشـريوان ِروونـى        11بريندارا دةكـاتد ئـةوةا لـة    

ي مــانط موزاهــةرة بــوو و  11كــردةوة وتــى ئةمــة كــارا تَيكدةرانةيــةد لــةوةا زيــاترا وتد ضــونكة ِرؤذا  
حـةز دةكـةا ئَيسـتا هينةكـة     د بةودورئانـة  4بـؤ   1سـةرا لـة سـةعات     ئي ازةا بؤ وةرطريا بوو بؤ بةردةركى

و طوَيي نادةمَى و بة خةياَليشم نايةو ثَيآلوةكانيشـت لةسـةر سـةر و لةسـةر ضـاومد بـةآلم رجـات ىَل         هةَلطرة
ئةكةم با تؤ دسةا خؤتت كردووة با دسةكانين وابَى حةز دةكةا ئَيستا ئيعدامم بكةاد بةآلم دةبَى منين 

كم هةبَيتد دةناعةتت ثَيى كردد ثَيى بكةد ثَيشت نةكرد خؤ جارَيكى تر بانطم بكةمةوةد دة جارا تر جوابَي
بانطم بكةرةوةد داواا ىَل بوردن دةكةم لة جةنابى سةرؤكد لةبةرئةوة خوش  و برايان دةبَى ئَيمـة كـة لَيـرة    

ن و ديفاع لـة ئاسايشـين بكـةيند    دانيشتووين ديفاع لة خؤثيشاندةرين بكةيند ديفاع لة خؤثيشاندةر بكةي
ديفـاع لـة ثَيشــمةرطةش بكـةيند ديفـاع لــة هـةمووا بكـةيند بةشــَيوةيةكى وا هـةتاكو بتـوانني داواكامنــان و         
ثرسيارةكامنان و وةآلمةكامنان هةمووا باَيتة ضوارضَيوةيةكى واوة كة بةِراستى كة ئَيسـتا جـةماوةر طـوَيى    

حةديقةت يةك دةنط و يةك ِرةنطند من خؤم بةش بة حاَلى خؤم يةكَيتى ىَل دةطرَا و بَلَى وةَلآل ئةمانة بة 
و تةبايى و ئةو يةكِري يةي ميللةتةكةا خؤمامن ثَى شـتَيكة كـة تـةنها و تـةنها سـةركةوتن لـةوةدا دةبيـنمد        
تةجروبةيةكى تاَلمان هةية لـة هـةموو شـتةكانى تـرداد لةبةرئـةوة ئـةو تةجروبـة تاآلنـة بـة هـيض جؤرَيـ             

انشاه دووبارة بَيتةوةو ِرَيطة بدةين دووبارةا بكةنةوةو مةسئوىل يةكةمين ئَيرةيةد ئةم داعةيةيـةد   نابَيت
تةبعــةن مــن نامــةوَا زؤر باــمة نــاو تةفاســيَلةوة ئةطــةر دوايــى ِرام نةكَيشــند ضــونكة ئةطــةر ِراتــان كَيشــام   

بةرئـةوة برادةرانـى خؤشةويسـت    مةجبورم ديفاع لة خؤم بكةم و ديفاع لة ثَيشمةرطة بكةمد وةكو خـؤاد لة 
توانيوة ضارةسـةري كَيشـةكان بكـةند    اننـةي كارةكان طةيشتووةتة كارا ئةوةا لة سـةرةتا ثـؤليس و ئاسـاين    

نةيانتوانيوة سةيتةرة بكةن بةسةر وةزعةكانـداد ئـةوة بـوو ئـةو خؤثيشـاندانةي بـةردةركي سـةرا لـةماوةي         
ؤثيشاندةرة ئةصَليةكان تةوجيهَيكي تر هَينـدرا بـؤ لقـي    ئي ازة ثيََدراوي تةوجيهي خؤثيشاندانةكةد نةك خ
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ضوارد ئةوة بوو ثةاماري لقي ضوار درا بةو نةوعةد بةداخةوة دةَلَيم مليؤنَيـ  جـار بةداخـةوةد ئـةوةي كـة      
ِروويدا ئةبواية ِرووي نةدايةد بةآلم ِروويداد وةكو باسيشم كردد هةموو كةسَي  لَيـي مةسـئولةد ئةوةشـي كـة     

ووة لَيي مةسئولةد ئةوةشي كة هَيناويةتية ئةوَي و ثَيي دةَلَي وا بكـة ئـةوةش مةسـئولةد ئـةبَيت     تةدةي كرد
هةموومان ئةوة باش ب اننيد ئةوة دووبارة بوود ثةاماردان دووبارة بوود هةِرةشةكردن دووبـارة بـوود ِرؤذي   

وة هَيـ ي ثـؤليس و ئاسـاين و    دواين بةهةمان شَيوة ثةاماردان وهةِرةشةكان دووبارة بوويـةوةد لةبـةر ئـة   
هَي ةكاني ناوخؤد نةيانتواني سـةيتةرة بكـةن بةسـةر وةزعةكـةداد بؤيـة شـتَيكي ياسـاييةد سـةرؤكي يةكـةي          
ئيداريد ئةطةر ثارَي طارةد ئةطةر دائيم مةدامةد ئةطةر موديري ناحيةيةد لةكاتَيكي وادا كة زانـي هَي ةكـاني   

ةكـةداد داوا بكـات هَيـ ي ثَيشـمةرطة يارمةتيـدةري بَيـتد واجـيب        ناوخؤ ناتوانن سةيتةرة بكةن بةسةر وةزع
هَي ي ثَيشمةرطة ِرووبةِروو بوونةوةي هةموو هةِرةشةيةكي دةرةكي و ناوةكيةد كة هةِرةشة بَيت لةسةر ئةم 
دةستكةوتانةي كة ئةمِرؤ هةية لة كوردستانداد هَي ي ثَيشمةرطةي كوردستان هَيـ ي يارمةتيـدةري ثـؤليسد    

بؤ دابني كردني ئةمن و ئاساين لةكاتَيكدا لَيي داوا دةكرَيت هـي خـةَلكي كوردسـتان وة ثـارَي ةري      ئاسايشة
سةرو ماَل و ساماني خةَلكي كوردستانةد جا ئةطـةر ثَيشـمةرطة ئةمـة نـةكات ئـةوة تـؤ بؤضـيتة؟د بـا بـِروات          

ني خـةَل  نـةثارَي رَيتد   خواحافي ي بَيـتد كـة ئَيمـة بـ انني ئـةمن و ئاسـاين نـةثارَي رَيتد سـةروةت سـاما         
ِروبةِرووبوونـــةوةي هةِرةشـــةيةك نةبَيتـــةوةد بةتايبـــةتي ئـــةم دةســـتكةوتانةي كـــة هةيـــة لةكوردســـتانداد  
هةموومشان دةزانني ئيعالمةكان بة جةريدةد بـة تةلـةف يؤند بـة سـةتةايتد هةرضـي لةتوانايانـدا هـةبووة        

ند بـؤ ثـةاماردان بـؤ ِرذانـة سـةرجادةد ئَيسـتاش       هةوَلدان بووة بؤ هَينانة جؤش و خرؤشي خةَلكي كوردستا
ئةو خؤثيشاندانانةي كة هةية لة سلَيماني هيض شتَيكي ياسايي نيةو ئي ازةي ياساييان وةنةطرتووةد لةطـةَل  
ئةوةشدا هَي ةكاني ناوخؤد بةشاهيدي ئةو ئةندام ثةرلةمانانةي كة لَيرةن و خؤيان ضوونةتة ئةوَيد خؤيان 

ــان ضـــوون لوولـــةي   طوَليانـــداوة بـــة ثـــؤ ــان سوثاســـي ثَيشـــمةرطةيان كـــردووةد خؤيـ ــايند خؤيـ ليس و ئاسـ
تفةنطةكانيان طوَل ثَيوة كردووةد سوثاسيان كردووند خةَلكي سلَيماني سوثاسي هَي ي ثَيشـمةرطةي كـردووةد   

بـووةد  هَي ي ثَيشمةرطة ضووةتة ناو سلَيماني لةسةر داواي ثارَي طارد لةسـةر داواي ليذنـةي ئـةمين سـلَيماني     
زؤر بةكةمي و بؤ شوَيين دياريكراو بةبَي ئةوةي كة لةيةك شوَيندا ئةم هَي ةي ثَيشمةرطةية تةدةي كردبَيد 
يان ِروبةِرووي توندووتيذي بوبَيـتةوةد يان لوولةي تفةنطي كردبَيتة خةَل د لةهةمان كاتيشـدا ِرةنطـة ئَيـوة    

هةموو شتةكانتان ِراست ثَيدةَلَيمد لةهةمان كاتدا من هةندَيكتان مةعلوماتتان نةبَيد ضونكة من ثَيم وتوون 
كراوم بة مةسئولي ليذنةي ئةمين سلَيمانيد ئَيوة ناي انن هةموو كؤبوونةوةكاني من ئـةوة مـوديري شـورتة    
ئةوة ئاسايند ئةوة ثؤليسد ئةوة ثاري طارد ئةوة دائيم مةدامد هةموويان بـانط بكـةند ئـةوة بـووة كـة ئـةو       

ةنط بكاتة منداَلَيكي كوردد تةسليمي ياساي دةكـةيند لَيـي دبـوَل ناكـةيند بـةياني لةسـةر       كةسةي لوولةي تف
دةردةكــةيند لــة هَيــ ي ثَيشــمةرطةو ثــؤليس و ئاسايشــين دةري دةكــةيند ئــةوة واجــيب خؤمــان بــووةد            

 ي جَيبــةجَيمان كــردووةد بَيطومــان توانيوومانــة كــة زةبــيت شــتةكان بكــةيند كارةكامنــان ِرَيــ  خبــةيند هيـَـ   
ثَيشمةرطةد تؤ باسي دةزايةك يان ناحيةيةك دةكةيتد لةهةموو دةزاو ناحيةكان هَي ي ثَيشـمةرطة لةايـةن   
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دــائيم مــةدام يــان لةايــةن مــوديري ناحيــة يــان لةايــةن ليذنــةي ئةمنيــةوة داوا كــراوةد هَيــ ي ئــةمين بــؤ  
هةندَي شت هةية خؤ دةسةآلتي ثاراستين ئةمنيةتي خةَل د بؤ ثاراستين سةروةت و ساماني خةَل د ضونكة 

من و تؤ نيةد من زماني خؤم دةبِرم بَلـَيم خؤثيشـاندةر تـاآلن دةكـاتد يـان ثيـاو دةكـوذَي يـان ئيشـي خـراث           
دةكاتد ئَيمة ِراثةِرينمان كردد خؤتان لةبةرنامةكةدا بووند بةرنامةي ئَيمة كاك نةوشريوان دايناوةد كة ئـةو  

ت ضـي لَيدةكـةيند يـةكَي  تـاآلني بكـات ضـي لَيدةكـةيند لةدائريةيةكـدا         هةموو نوداتة يةكَي  خةَل  بكوذيَـ 
بووين بةخاوةني كورسيةكد لةذَير سَيبةري تؤداد لةذَير ناوي تؤداد لةذَير هَي ي تؤداد خةَلكَي  هةيـة خـؤي   

  بـدةند  حازر كردووة بؤ كاري تَيكداند جطة لةوة ئَيمة دوذمنةكامنان كة دةيانةوَيت يةكَييت ِري ةكامنان تَي
كة هةرضي جوهديان هةية و هةرضـي بةرنامـةيان هةيـة بـؤ تَيكـداني ِري ةكـاني ئَيمةيـةد هـةموو دوةتيـان          
خستؤتةطةِر بؤ ئةوةي كة ئةمِرؤ ئاسايشي كوردستان تَي  بدةند من ناَلَيم ئةوةي لة هةَلةجبة تةدـةي كـردد   

كةوة هاتووةو ثَيي وتراوة بِرؤ خةَل  بكـوذةد  ثؤليسي شةهيد كردد لة ت ح بَيكةد بةآلم من دَلنيام لة شوَينيََ
بِرؤ خةَل  بريندار بكةد بِرؤ تةدة بكة بؤ ئةوةي وةزعي كوردستان تَيـ  باـَيتد جـارَيكي تـر كوردسـتان و      
ميللةتي كورد بةرةو نةهامةتي و نةطبةتي و دوِر بةسةري بِرواتد جاري واش هةية لة عاتيفـةوةد طـةجنَي    

اشا دةكةيت حةماسي هةَلدةسـتَيتد ئيشـَي  دةكـاتد بـةآلم ئـةوة لـة حةماسـةوةية لـة         لةِرووي عاتيفةوة تةم
ثاكيةتيد لة دَلسؤزييةتيد لةبةر ئةوةي ئةو شتانةي كةِروويـداوة هَيـ ي ثَيشـمةرطة تـةداخولي كـردووةد بـؤ       

َل د بؤ هاوكاري كردني ثؤليس و ئاسايند بؤ ثاراستين ئةمن و ئاسايند بؤ ثاراستين سةروةت و ساماني خة
ثاراستين هةموو دةزطاكان كة لةكوردستاندا هةيةد بؤ ئةوة تةداخولي كـردووةد بـؤ ئـةوةي كـة ئَيمـة بـةرةو       
ئةوة نةِرؤين كة وردة وردة دووذمنامنان ئةم هةلـة بقؤزنـةوةد بـة بـة فيتنةيـةك لـةناو ميللةتةكةمانـدا و        

ــؤ دةكةمــةوة هــ        ــن تةئكيــدتان ب ــان ببــةند م ــةرةو كارةســاتيََكي ترم ــمةرطة بــةخؤي و   ب يض هَي َيكــي ثَيش
بةضةكيةوة بةرامبةر بة هيض هيََ َيكي سياسـيد بةرامبـةر بـةهيض ِرَيكخراوَيـ د بةرامبـةر بـةهيض ح بَيـ د        
بةهيض بارةطايةك حةرةكةو جووَلةي ثَي نةكراوة وةَلآلد جا كَي بِروام ثَيدةكات با بيكاتد لةكوَي دانرابَيت؟د 

امبــةر بارةطــاي ح بَيــ د تــةن دَي د هَي َيــ د دانــةنراوة ئــةم هَيــ ة بَلَيــتد    ت ضــةكَيكي ثــَي بووبَيــت؟د بةر
بةخوَيين هةرضي شةهيد هةيةد جا لةبةردةم ئَيوة خةَلكين طوَيي لةدةنطم دةبَيتد ئةطةر خوَيين شةهيدم 
بةدرؤ خوارد مةعناي واية ئةوة هةرضي سيفةت هةيـة لةدةسـيت دةدةمد هـيض هَي َيكـي ثَيشـمةرطةد ئـةوةي       
دةَلَين دةبابةيةد وةَلآل دةبابة نيةد ناديلةي ئةشخاصةد ت خةبريَي  دةهَينن بيهَينن من ثَيتان ثيشـان دةدةمد  
ئةم ناديالنة كةضوونةتة ئَيرةد بؤ ئـةوة ضـووةد ئـةم دكتـؤر بةرهةمـة جـارَيكي تـر هـةوَلي كوشـتين دراوةد          

بووةد ئَيمـة دةزانـنيد هـةم بـؤ ثاراسـتين      هةمووتان شاهيدند هةوَلي كوشتين دراوةد هةِرةشةيةكي طةورة هـة 
ئةو بووةد هةم بؤ ثاراسـتين ئةمنيـةت و ئاسايشـي ناوضـةكة بـووةد وةَلـآلد ضـةند ئيََـوة باـن تفـةنط بطـرن            
بةدةستانةوة بةرامبةر بة بارةطاي طؤِراند ئةو هَي ةد ئةو ضةكانة ئةوةندة بؤ ئةوان ضووةد لةبةر ئةوةد ئةم 

د كــة ئَيمــة دةبابــة يــان ناديلــة يــان ضــةكي دورمســان بردبــَي بــؤ فــآلن جَيطــا   مةســةلةية دوورة لةواديعــةوة
بةرامبةر بةو طردة دامان نابَيتد كة هةندَي لة برادةرةكان لَيي دةثرسي ئةَلَيت ئةوَي ضةكي لَي نيةد ئةطةر 
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مد بؤسةر ضةكي لَي نية دةبابةي بؤ ضية؟د ياخود بؤ سةر كَي ئةو سيالحانة براوة؟د بؤ سةر هاوسةنطةرةكة
هاوِرَيكةمد بؤ سةر براكةمد كةسةكةي خؤمد ئةوة وانية حةزدةكةم دَلتان ثاك بَيتد نيةتتان ثاك بَيتد ئـةوة  
لةدَل و مَيشكي خؤتان ببةنة دةرةوةد كة ئـةوة دوورة لةِراسـيت سوَينديشـم بـؤ خـواردن بةهـةموو جؤرَيـ د        

اوةد لةبةر ئـةوة طـةر بـَيني و باسـي دسـةكان      مودابةلة كراوةد دسةت كردووةد منين دسةم كردووةد دسة كر
بكةيند باسي جةريدة بكةين باسي ئي اعة بكـةيند حـةز دةكـةي ئةمشـةو دةضـني طـوَي لـة تةلةف يؤنـةكان         
دةطرين ب انني ضي دةَلَيند جاري وا هةية ئينسان هةنـدَي شـت دةبيسـيَت دةَلَيـت سـةرت سـثي دةبَيـتد يـان         

يـةعين بـةو شـَيوةية كاكـةد لةبـةر ئـةوة ئـةو مةسـةلةية وانيـةد مةسـةلةي           دةَلَيت لةداخانا سةرم دةِرمنةوةد 
زَيِرةظانيد جاريََكي تر هامت تةعليقتان لَيدام وتتان دةَلَيت زِرَيظانيد بةآلم زَيِرةظـانيد مةسـةلةي زَيِرةظـاني و    

ــ ةد لةهــةموو ِروويةكــ      ــةم دوو هَي ــدةَلَيند ئ ــتاني ثَي ــةرطري شارس ــ ي ب ــة هَي ــرين هةي ــي ت ــةر هَي َيك ةوة س
بةوةزارةتي ناوخؤند وةزارةتي ثَيشـمةرطة هـيض جـؤرة ثةيوةندييـةكي لةطـةَل ئـةم دوو هَيـ ةدا نيـةد بـةس          
لةوكاتة من واي دةزامن و واشي لَي تَيطةشتووم وةزيري ناوخؤ مةسئولي ثاراستين ئةمن و ئاسايشـي هـةموو   

ر شـوَينَي  ِرووداوَيـ  ببَيـتد ئةطـةر     هةرَيمي كوردستانةد لةشـوَينَي  ئةطـةر هَيـ ي ثـؤليس بَيـت يـان لةهـة       
ثَيويست بكات لة دهؤك بؤ خانةدنيد لةخانةدني بؤ دهؤكد بؤ هةولَيرد بؤ سـلَيمانيد بـؤي هةيـة هَي ةكـاني     
خؤي جبووَلَينَيتد هَي ي زَيرةظاني و هَي ي ناوخؤ ثؤليسي حمةلي نيةد من ثـَيم خؤشـة ئةوةشـتان بـؤ ِروون     

 َيكـي مودةِرةبـةد هَي َيكـي تةشـيكل كـراوة وةك ضـؤن لـة عَيرادـدا ثؤليسـي          بكةمةوةد هَي َيكـي ني اميـة هيَ  
فيدِرال هةيةد لَيرةش ئةو هَي انة هةيةد ئَيسـتاش كـاري لَيـدةكرَيت كـة بةشـَيكي زؤري نقَلـي سـةر ثؤليسـي         

َلــةي فيـدِرال دةبَيــتد ئـةو هَي انــة هَيـ ي زَيِرةظــاني لَيـرةوة بــؤ سـلَيماني بةفــةرماني وةزارةتـي نــاوخؤ جوو      
ثَيكراوةد بةآلم وةزيري ناوخؤ لةطةَل جووَلةي هَي ةكـةي مـين ئاطاداركردؤتـةوة كـة ئـةو هَيـ ة دَيـت بـةرةو         
ســلَيمانيد بــةآلم لةبــةر ئــةوةي هَي َيكــي ني امييــةد ئةكةوَيتــة ذَيــر فــةرماني تــؤ وةك وةزيــري ثَيشــمةرطةد   

نـةكراوة يـاخود ئـةو دةسـةآلتةي هةيـة      جةنابي كاك بةرهةم كةزانيويةتيد من نـازامن ثرسـي ثَيكـراوة يـان     
بةبَي ثرسي ئةو هَيـ  جبـووَلَييَند لةطـةَل جـةنابي وةزيـري نـاوخؤ دسـةي كـردووةد ئـةوين وتوويـةتي ئـةو            
هَي ةي كةجووآلوة بؤ سلَيماني با ِرَيطـةيان ثَينـةدرَيت بَينـة ناوشـارد ئةوةشـيان داوةتـة دةسـت مـند منـين          

ةوةي شار جَيطريمان كردووند لةثاش ضـةند ِرؤذَيـ  ئـةو هَيـ ة جـارَيكي      نةمهَيشتووة بَيتة ناوشارةوةد لةدةر
تر بة ئةمري من بة بِرياري من بة موئتةمةرَيكي صحوفين كة طرتوومةد ئةو هَي انةمان طةِراندؤتةوة بـؤ  
جَيطــاي خؤيــاند يــةك زَيِرةظــاني لــةو دةدــةي كــة مــن خــةريكي موئتةمةرةكــة بــوومد ومت ئــةوة بِريارمــداوة 

انــةوةيان بــؤ شــوَيين خؤيــاند يــةك زَيرةظــاني لــة ســنووري دَيطةَلةشــدا نــةماوةد لةبــةر ئــةوة ِرجاتــان   بةطةِر
لَيدةكةم ئَيوة وا تَيمةطةن داواشتان لَيدةكةمد ئةطةر ويستتان ثرسيار بكةن ئةوة وةعدتان دةدةمَي تةلةفؤمن 

مد ئةم بـرادةرة ببـةم ئـةم ضـةكةي     بؤ بكةند تةلةفؤنةكةشم لةاي هةمووتان هةيةد من ئامادةم لَيرة هةستا
ثيشتان بدةمد دةبابةشي ثيشان بدةمد ئةطةر ئةوة دةبابة بـوود باشـة خوشـكي بـةِريََ  كوَيسـتان خـاند ئـةرَي        
ئيوة ضةند كةسن لَيرةداد هةموومان بةيةكةوة دةِرؤين بؤ سةيري هةموو ضةكةكامناند من وةعد بَيت يةك 
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بابة بوود ئةوة ئـةو خةَلكـة طوَييـان لـةدةنطي منـةد ئةطـةر دةبابـةش        بةيةكيتان ثيشان بدةمد ئةطةر ئةوة دة
نةبوو ئةوة دةَلَين وةَلآل بة لوولةكةيدا لَيمان تَي  ضووةد ئةوة شتَيكي ترةد باد ئَيمة دةبابةمان هةيةد بـةآلم  

جَيطاي بةخوَيين شةهيداند بةخوش  وبرايةتيمان تؤ بستَي  دةبابةت جووآلندبَيد ئـةوة دةبابـةي ئَيمـة لـة    
خؤي نةجووآلوةد بةخوَيين شةهيداند خؤت دةزاني ئيحرتامي تايبةمت بؤت هةيةد بؤيـة دةَلـَيم بةخوشـ  و    
ــَيمد وةزارةت        ــان بَل ــةم ثَيت ــةز دةك ــت ح ــي خؤشةويس ــن برادةران ــَييَند م ــرين واز ب ــةر نةس ــةتيماند ئةط براي

ةد بةآلم بؤم باسـكردن كـة تـا ئَيسـتا     وةزارةتي يةكَييت و ثارتي نية؟د وةزارةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان
ضةند ِرَيطري هةيةد ِرَيطريةكانين كةمرتين شيت ثةيوةندي بة شيت ناوخؤوة هةيةد بةشي زؤري ثةيوةندي 
بة دةرةوة هةيةد كةباسي ثَيشـمةرطةو تةدـةي ثَيشـمةرطةو كوشـتين ثَيشـمةرطة دةكـةيند حـةز دةكـةم ئـةو          

ةايــةن دادوةرةوةد يــاخود ئاطــاداري كــردوون و بؤمــان هــاتيَبد ثَيشــمةرطانةي كــة فــةرماني طرتنيــان هةيــة ل
ئةطةر نةمان ناردبَي بؤ ئةوةي بينَيريند ئةوةشي بؤمان هـاتووة ئَيمـة ناردوومانـةد ضـونكة مـن ثـَيم وانيـة        
كةمسان بتوانني لةياسا ياخي بنيد ئةمِرؤ ياخي بنيد سبةي ياخي بنيد ئةوة ياخي بوون نية لةدادطاد بـةآلم  

َيت من طوَيم لةهةندَي دسة بوود دادوةر بِريارَي  بدات لَيـرة كـابرا بـة داتيـل و بـة مـوجريمد حـوكم        ناشكر
دةدرَيتد فآلن ئةوةي سووتاند و فآلنـين ئـةوةي سـووتاند بـةبَي ئـةوةي ضـاوةِرواني دادوةر بكـةين خؤتـان         

د ئةطــةر كةســَيكين دةزانـن مــدعي عــام دةيــان كةســي طرتــووةد بةشـي زؤريــاني بةكةفالــةت بــةرةآل كــردووة  
تةسليم نةبووبَي ئـةمِرؤ بَيـت يـان سـبةي ئـةبَي تةسـليم بكرَيـتد لـةناو هَيـ ي ثَيشـمةرطة داواي دووكـةس            
كرابوود لةسةر نالياد يةكَيكيان شَيخ جةالي ناوة مـوديري اسـتخباراتي وةزارةتـةد ضـووةتة بـةردةمي دادطـاد       

ةد حةز دةكةي ئَيستا باؤ بةدادوةر بَلَي ئـةم ئَيوارةيـة   بةماددةيةك كة ئةو ماددةية بة كةفالةت بةرةآل كراو
دةبَي داواي بكةيتةوةد وتي با بَيـت ئـةم ئَيوارةيـة بـؤت دةنَيرمـةوة بـةردةم دادطـاد ئـةوي تريشـيان يةكَيكـة           
بةناوي ِرؤذد كابرايةكة بةدةد شةش زةام دةبَيـتد تـؤ بيبـيين دةَلَيـي بـِرؤ بـؤ كـوَي دةضـيت باـؤد ئـةوين          

ردةم دادطاد هةركةسَيكي ترين داوا بكرَيتد بَيطومان دةضَيتة بةردةم دادطاد دَلنيا بن لةوة بـةس  ضووةتة بة
ناكرَيــت لــة ئَيســتةوةا ئَيمــة بِريــار بــدةين وةَلــآلد بــة بيالهــيد ضــةند لــةماَلي ئَيــوة ئيســعايف ســةوز هةيــةد  

ةتي ثَيشمةرطةيةي كة من ئَيستا ئةوةندةش لة وةزارةتي ثَيشمةرطة ئيسعايف سةوز هةيةد وةَلآلهي ئةو وةزار
مةسئوليم لةناو وةزارةتدا ئيسعافَيكي تَيدا نيةد لةوانةية لةناو ليواكان ئةمريكيةكان هةنـدَيكيان ثـَي دابـند    
بــا بــ انن ئيســعايف ســةوز لــةكوَيوة هــات يــان بــؤ كــوَي دةِروات ئــةوة شــتَيكي تــرةد جــا لةبــةر ئــةوة برايــاني   

ــةمد بة  ــان لَيدةك ــت ِرجات ــوَيي     خؤشةويس ــةماوةر ط ــةد ج ــوَيي لةدةنطتان ــةَل  ط ــةيند خ ــا تــةحقيق بك ــي ب باش
لةدةنطتانةد وةَلآلهي حـةز دةكـةم بيـ انند هـةموو ئاطـادارن لـة ِرووداوةكـان تـا ئَيـوارةد ئةطـةر مـن مبـةوَيت             
تةشويهي دةموضاوَيكي ئَيوة بكةمد بوختانيََ  بـؤ ئَيـوة بكـةمد بـِروا بكـةن لةسـةرجادة خـةَل  زؤر لـة ئَيـرة          
ورياترةد من جارَي  ضوومة ناو هةردةي كوردة مريييةكان كة بةحةياتي ئاوين نـةبووة لـةوَي بيخؤيتـةوةد    
ضــووين ثَيشــمةرطةيةكمان وتــي مــاَلي خ مَيكمــان لَيرةدايــةد ضــووم ســةحنَيكي دانــابوو دوو ئةوةنــدةي          

تـوو شـةرةفتان ئَيمـة    سةحنةكةي سةرباني ئَيوةد بةشةرةفم ئةو باسـي ِرووسـياو ئةوانـةي بـؤ ئـةكردمد ومت      
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تازة ئةوةمان ثَيدةخةَلةتَي ؟د برادةرينة ِراستيةكاند ئةمانة خةَل  طوَيي لَي دةطرَيتد خةَل  لَيت تَيدةكاتد 
خةَل  سيقةت ثَيدةكاتد ئةوة ناكرَيت ئَيمـة وابـ انني كـة ِراسـتيةكمان شـاردةوةد بـ انني خـةَل  طيلـةد بـةو          

ةوة وريـاترةد حـةز دةكـةن هةرضـي دسـةيةك دةكـةم لَيـرةدا بيخةنـة         دورئانة خةَل  طَيل ننيد خةَل  زؤر لـ 
ضوارضَيوةيةكةوةد بةس موهيم ئةوةية خةلََ  لَيم تَيبطاتد ئةطةر خةَل  لَيم تَينةطات ديمةتي هياي نيـةد  
بؤية برادةران خؤزطة ئـةو مةعلوماتانـةي كةاتانـةد وةعـدتان دةدةمـَي ئـةوةي ثةيوةنـدي بةمنـةوة هةيـةد          

ةط و ِريشةي دةردةهَينمد بابـة وةرن وةك بـرادةر ثَيتـان دةَلـَيمد هةمووشـتان بـؤ بـاس دةكـةمد حـةز          وةَلآل ِر
دةكةن وةرن بَلَين بؤ هَي ي ثَيشمةرطة واي لَيهات بؤ ئـةم ِرؤيـي بـؤ ئـةو وايـة؟د بـؤ ئـةوي تـر وايـةد ئةطـةر           

ارةكان ئةوانـة بـوو كـة جـوامب     بةِراسيت ثَيم نةوتي ئةوسا طلةيي بكةد من دةتـوامن بَلـَيم بةشـي زؤري ثرسـي    
دانةوةد لةسةر باسي كةركووك و ناوضة دابِراوةكاند خوش  و براياني بةِرَي  ئَيمة لةسةر ناوضة دابِراوةكـان  
ئيشمان زؤر كردووةد نةك ئةمِرؤ و دويََيَند ئيشمان كردووة لةسةر ناوضة دابِراوةكان ئَيستا ئَيمة سةيتةراتي 

اوبةمشان هةيةد لة ديالـةد لـة كـةركووكد لـة موصـَلد كـة سـَي شـوَيين زؤر زؤر         موشتةرةكمان هةيةد هَي ي ه
طرنطةد ثَيشمةرطة لةطةَل جةيشي عَيرادي بة ئيشرايف ئةمريكيةكان ليذنةي تةنسيقمان هةيـةد ئـةخري شـت    
ئةم ِرووداوانةي ئةخري بوود بةداخـةوة كـة ئةبوايـة بـةكؤي دةنـط سوثاسـي هَيـ ي ثَيشـمةرطةتان بكردايـةد          

ونكة هَيــ ي ثَيشــمةرطة تــواني شــاري كــةركووكد ثَيكهاتــةكاني كــةركووكد بــة عــةرةبد كــوردد توركمــاند   ضــ
مةســيحيد كلــدانيد ئاســوريد لةطــةورةترين كاريســة بثارَي َيــتد هــةمووتان بارةطــاي ح بيتــان هةيــة لــة نــاو 

ةيان كـردووةد هَيـ ي   كةركووكداد يةك بةيةك سةرم لَيداوند هةموويان لةوَي بـةخَيرهاتين هَيـ ي ثَيشـمةرط   
ثَيشمةرطة ضووني بؤ خواري كةركووك و غةربي كةركووكد بةوة زانيوة كة توانيمان طةورةترين موئامـةرة  
ــيان          ــةموويان سوثاس ــارَي يند ه ــورد بث ــةتي ك ــةركووك بةتايب ــةكاني ك ــةركووك و ثَيكهات ــةَلكي ك ــةر خ لةس

ثارَي طـار كردوويانـةد هـةموو ح بـةكان كـة       كردوويند جطة لةوةي لة دوو كؤبوونةوةداد كةيةكَيكيان لةطةَل
ئَيستا لَيرةن ئيم ايان كردووةد يةك دةنط و يةك ِرةنط بوون لةسةر كةركووكد لةكؤبوونةوةيـةكي تريشـدا   
من لةوَي بووم دووبارة هـةموو ح بـةكان سوثاسـي هَيـ ي ثَيشـمةرطةيان كـردد تةنانـةت برادةرَيكـي طـؤِران          

سوثاسـي هَيـ ي ثَيشـمةرطة دةكـاتد بـؤ ضـووني بـؤ كـةركووكد بةِراسـيت           صياغةي بةيانةكةشي كردبوود كة
كةركووك تووشي هةِرةشةيةكي طةورة بووةد لة ِريازو لة حةوجيةد توانرا بة ضووني هَي ي ثَيشمةرطة ئـةوة  
فةشةل ثَي بهَيننيد لةدواي مشتومِرَيكي زؤرد دواي زةختَيكـي زؤر ئَيمـة ثَيـنج خاَلمـان تةسـليمي هَي ةكـاني       
ئــةمريكا كــرد بــة دةورو تةســليمد ئَيســتا ســةرطةرمي ئــةوةين كــة بتــوانني هَي َيكــي هاوبةشــي بــةتواناو بــة 
ئيمكانيةت دروست بكةيند كة بةسابيت لةو ناوضانةدا مبَينَيتةوةد ضونكة ئَيمـة تةجروبـةمان هةيـة لةسـةر     

هةِرةشـانة ِرووبـةروويان   كةركووكد بؤ ئةوةي هةم خةَلكي كـةركووك زةمانـةتي هـةبَيت كـةجارَيكي تـر ئـة       
ــةدا      ــم و تةع ــَيني كــة زوَل نابَيتــةوةد هــةم بــة عةرةبــة شــؤظَينيةكان و كؤنــة بةعســيةكان و ئريهابيــةكان بَل
وهةِرةشة دبوَل ناكةين كة لة ثَيكهاتةكاني كةركووك بكرَيتد هـةروةها بـؤ ناوضـةي ديالـةشد مـن بـةكورتي       

باشــة جوابيتــان . طــةر شــتَي  يــان نودســانيةك هــةبَيت ئــةوة جوابــةكامن بــووند داواي لَيبــوردن دةكــةمد ئة 
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دةدةمةوةد بةشاهيدي ليذنةكة نازامن كاك ئيسماعيل بوو يان كَي بوود من مةوعيدَيكي زؤر طـرنطم هـةبوود   
لةطةَل ديـادةي دـواتي ئةمريكيـةكان لةبةغـداد كـة لةسـةر مةسـائيلي زؤر زؤرطـرنط ئةبوايـة دسـةم لةطـةَل            

كاك كريم دَيتة ئةوَي ئاطاي لة وةزعةكةيةو هةرضيتان بوَي بؤتان بـاس دةكـاتد    بكردنايةد من ثَيم وتن كة
ئةطةر بةوةش دةناعةتتان نةكرد بانطم بكةند من دَيمة اتـان و ضـيتان بوَيـت ثَيتـان دةَلـَيم و بؤتـان بـاس        

بـبم بـة   دةكةمد من ياخي نيمد زةماني ياخي بوونين نةماوةد ثَيم خؤشة ب انن من بة ئيـنقالب نـةهاتووم   
وةزيري ثَيشمةرطةد بـةهَي ي عةشـايةرين نـةهاتووم بـبم بـة وةزيـري ثَيشـمةرطةد مورةشـةحي ح بةكـةم          
بــوومد هاتوومةتــة بــةردةمي ئــةم خوشــ  و برايانــة زؤرينــةي ئــةم خوشــ  وبرايانــة دةنطيــان بــةمن داوةد   

مةوة اي ح بةكةي خؤمد ئَيستةو دوَييَن و سبةيند هةركاتَي  ئَيوة ئةو سيقةيةتان لَي سةندمةوة من ئةض
ئةطةر ئةوين ئيشي ثَيم نةدا ئةضمةوة مـاَلي خـؤمد بـةآلم هـةر ثَيشـمةرطةيةكم بـؤ ثارَي طـاري كـردن لـةو          
دةستكةوتانةد ئةو دةستكةوتانةش بـةخوَيين شـةهيدةكامنان بةكةمئةندامـةكامناند بـة تةزحيـةو فيـداكاري       

َيشــمةرطة لةســةنطةرداية كــة هــةموومان دةبــَي  ميللةتةكــةمان بةدةســت هــاتووند ئَيســتاش دةيــان هــةزار ث  
يةكِري ي وتةبايي ميللةتةكةمان بثـارَي يند وة ئـةو دةسـتةكةوتانة بثـارَي يند هـةوَل بـدةين كـةموكورتي و        
عةيب و عارو نودسانيةكان بة هةموومانةوة بةيةك دةنط و بةيـةك ِرةنـط هـةمووي تـةواو بكـةيند بـةرةو       

ةمِرؤ هاتووةتـة ثَيشـةوةد بـري لةبةرنامـةي تـر و لةدةسـتكةوتي تـر و        ئةوةي بـةرين كـة فرسـةتَيكي بـاش ئـ     
لةسةركةوتين تر بكةينةوة بؤ ئةم ميللةتةد زؤر زؤر سوثاستان دةكةمد مةمنوومن بؤ ثرسيار و ئيستيفسارو 

 .هةموو طلةييةكانتان و دسةو ِرةخنةكانتاند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةياساي هةَلبذاردني ثةرلةماني كوردستاند دةبَي دةنطدان لةسةر ( 64)اددةي جةنابي وةزير بةثَيي ياساو م
لَيسةندنةوةي سيقة دواي دوو ِرؤذ بَيتد بةآلم ئةطةر جةنابت موافقي ئةوة ئَيستا دةنةمة دةنطةوةد لةطةَل 

 .ئةنداماني ثةرلةماند طةر ئةوانين ِرازين
 (:ثَيشمةرطة وةزيري كاروباري )مصى  بةِرَي  شَيخ جعفر شَيخ 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
حةزدةكةن من سبةي ناضمةوة وةزارةت بؤ دةورو تةسليمد حةز دةكةن بيخةنة بةردةم خةَلكي كوردستاند 
ئةطةر لةوَي زؤرينةي دةنطيان ثَيم نةداد دووبارة ناضمةوة بؤ وةزارةتةكةمد مةطةر بؤ دةورو تةسليمد 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اك كاردؤ نودتةي ني امي هةيةد فةرمووك
 :بةِرَي  كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ي ثةيِرةوي ناوخؤد ئةمة دةدةكةيةتيد حةتا لةسةرؤكي حكومةتين بةثَياةوانةي (11)بةثَيي ماددةي
توطؤكردن لةسةر ثةيِرةوةوة خراية دةنطدانةوةد ثَيويست نية خبرَيتة دةنطدانةوةد ضونكة دةَلَيتد طف

لَيثرسينةوة بةدةنطدان كؤتايي ثَيهاتد دةنطدانةكةش بووة هؤي رةف  كردني لَيثرسينةوةكة وا دادةندرَيت 
كة مةسةلةكة كؤتايي ثَيهاتووةد لةكاتَيكيشدا كة ئةجنومةن بة دوو لةسةر سَيي ئامادة بوواند ثشتطريي 

تد لة ثلةو ثايةكاني ئةو كةسةي كة لَيي ثرسينةوةكةي كردد ئةم ثشتطرييية بةبةخشني دادةندرَي
 .دةثرسرَيتةوة بةطوَيرةي ياساد لةبةر ئةوة هيض دةنطداني ثَيويست نيةد سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

شيت وانيةد دانيشة تكايةد من سةرثةرشيت دانيشتنةكة دةكةمد نيةد لةطةَل ئةوةن كة ئَيستا خبرَيتة 
ئةوةداية كة سةحيب سيقة لةم وةزيرة بكرَيت؟د فةرمووند كَيي لةطةَلداية كة  دةنطدان؟د ئَيستا كَي لةطةَل

كةسي لةطةَلداية كة مبَينَيتةوةد واتة بةزؤرينةي دةنط مايةوةد دةستان خؤش بَيت  58مبَينَيتةو؟د 
 . ةثريؤزبايي لَيدةكةيند دةستخؤشي لةخةَلكي كوردستان دةكةيند كة دووبارة سيقةيان دايةوة بةم بةِرَي

 (:وةزيري كاروباري ثَيشمةرطة )مصى  بةِرَي  شَيخ جعفر شَيخ 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بــةَلَين دةدةم تــادوا دَلــؤثي خــوَينم ثَيشــمةرطة مب بــؤ ئــةم كوردســتانةو ديفــاع لــةو دةســتكةوتانةي بكــةم و  
 .تةوة بؤ كوردستاندسوثاسبيثارَي مد وة زةمانةتي طةِرانةوةي ناوضة كَيشة لةسةرةكانين دةكةم كة بطةِرَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةخواتان دةسثَيرم 11لَيرةدا كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دَينني تا سبةي سةعات 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                           
 (كمال كةركووكي.د)حممد دادر عبداه     ارسالن باي  امساعيل           .د         ست امحد عبداه                فر  
 ثةرلةمانيي سةرؤك                ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 5)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 9111\4\11رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 11/4/9111 رَيكةوتي شةممةدوو

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  11/4/1111رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ثَين نيوةِرؤيي (11)كاتذمَير   
 بـةِرَي   ئامـادةبووني بـة  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد دادر عبداهبة سةرؤكايةتي بةِرَي  

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَي  فرست أمحد عبداه سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن باي  امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمخولي  ي(6)

 :بةرنامةي كار
ي 1221سـاَلي  ي هـةمواركراوي  (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 11)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(6)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 11/4/1111ي ثَين نيوةِرؤي رؤذي دووشةممة رَيكةوتي (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 .ان بة طةجنان لة هةرَيمي كوردستانخستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي طرنطيد -1
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي ثرؤذة باووكةكان لة هةرَيمي كوردستان -1
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي صندودي ثاَلثشيت طةجنان لة هةرَيمي كوردستان -3
دارايــي بــؤ حــ ب و دــةوارة سياســيةكان لــة  خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي ثَيشــنياري ياســاي ثشــتطرييي   -4

 .هةرَيمي كوردستان
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان -6
خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي دةدةغـة كردنـي رَيكخسـتنة ح بيـةكان لـةناو ري ةكـاني          -5

 .شتيداثَيشمةرطةو هَي ةكاني ئاسايشي ط

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمد خ ــذاردند س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةد خ ــتنةكةمان دةكةين ــتاند دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :د بةرنامةي كار11/4/1111د رؤذي دانيشنت (6)طرَيداني دووةمد ذمارةي دانيشنت 
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ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةيِرةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ددةي ي مـا (1)بةثَيي حوكمـةكاني بِرطـةي   
ــتان  1221 ــةماني كوردس ــاري       –ي ثةرل ــةي ك ــدا بةرنام ــةمان بِرياري ــةرؤكايةتي ثةرل ــتةي س ــراقد دةس عَي

ي ثـَين نيـوةِرؤي رؤذي دوو   (11)ي ئاسـايي خـولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير       (6)دانيشتين ذمـارة  
 :بةم شَيوةية بَيت 11/4/1111شةممة رَيكةوتي 

 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة طةجنان لة هةرَيمي كوردستان -1
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي ثرؤذة باووكةكان لة هةرَيمي كوردستان -1
 .لة هةرَيمي كوردستانخستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشنياري ياساي صندودي ثاَلثشيت طةجنان  -3
خســتنةِروو و طفتوطــؤ كردنــي ثَيشــنياري ياســاي ثشــتطرييي دارايــي بــؤ حــ ب و دــةوارة سياســيةكان لــة    -4

 .هةرَيمي كوردستان
 .خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي دةستةي نةزاهةي طشيت لة هةرَيمي كوردستان -6
ةغـة كردنـي رَيكخسـتنة ح بيـةكان لـةناو ري ةكـاني       خستنةِروو و طفتوطؤ كردني ثَيشـنياري ياسـاي دةد   -5

 .ثَيشمةرطةو هَي ةكاني ئاسايشي طشتيدا
ئَيستاش داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنـةي وةرزش و اوان و ليذنـةي دارايـي و ليذنـةي كشـتوكاَل و ليذنـةي       

يان بَيتـة ئَيـرةد   ثيشةسازي و ليذنةي كؤمةَايـةتي دةكـةمد ئةوانـةي راثؤرتيـان هةيـةد كـةرةم بكـةن نوَينـةر        
 .كةرةم بكةن ليذنةي ياساييد فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان
ثـرؤذةي  / هةروةكو هةموو ايةك ئاطادارن سةبارةت بة طةجنان و اواند سَي ثـرؤذة تةدـديم كـراوةد يـةكيان    

 .طرنطيدان بة طةجنان
 .ثرؤذةي ثاَلثشيت طةجنان/ يانئةويرت

 .ثرؤذة باووكةكانة بةنيسبةت طةجنان/ ئةوترييشيان
بؤية ئَيمةو ليذنةي وةرزش و اوان يةك راثؤرمتان هةيةد كة ئَيسـتا دةدـة عةرةبيةكـةي دةخوَينمـةوة بـةم      

 :شَيوةية
 العراق _رئاسة برملان كوردستان / اىل

 تقرير مشضك/ م
الكوردية املصطادف ليطوم    1111/طةاوَيذ/2ونية وجلنة الرياضة والشباب بتاريخ اجتمعت جلنة الشؤون القان

امليالدية لدراسة ثالثة مشاريع قطوانني خاصطة بالشطباب، االول مشطروع قطانون صطندوق دعطم         31/8/1111
عطراق  ال–الشباب، الثاني مشروع قانون املشاريع الصغرية، الثالث مشروع قانون االهتمطام بالشطباب يف كوردسطتان   

املقدمة من قبل العدد القانوني العضاء الربملان واحملال اىل اللجان املعنية بعد القراءة االوىل للمشاريع يف الربملان 
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وبعد الدراسة واملناقشة واملداولة  12/5/1111، و11/5، و6/6يف ( 11و12و 1)جبلسته االعتيادية املرقمة 
زير الثقافة والشطباب، قطررت اللجنتطان توحيطد هطذه املشطاريع       وعقد سلسلة من االجتماعات بني اللجنتني، و و

قطانون صطندوق الطدعم واالهتمطام بالشطباب يف      )ضمن مشروع واحد لتعلقها مبوضوع واحد وتسمية القطانون بطط  
- :وصياغة مواده كاآلتي( العراق -اقليم كوردستان 

 : املادة االوىل
- :ة ازاءها ألغرا  هذا القانونيقصد باملصىلحات والتعابري اآلتية املعاني املبين

 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم/ اواًل
 .وزارة الثقافة والشباب يف االقليم: الوزارة/ ثانيًا
 .سنة( 36-15)الذين تضاوح اعمارهم بني  :الشباب/ ثالثًا
  .صندوق الدعم واالهتمام بالشباب :الصندوق/ رابعًا

 -:ون اىليهدف هذا القان:  املادة الثانية
 .االست ادة من طاقات الشباب مبا يك ل مشاركتهم ال عالة يف تنمية االقليم -1
 .النهو  باملستوى االجتماعي واالقتصادي للشباب يف االقليم -1
 .الوصول بقىاع الشباب اىل االكت اء الذاتي بشكل متىور وحيوي سعيًا لتحقيق نقلة نوعية هلذا القىاع -3
 .زم للشباب النشاء املشاريع الصغريةتقديم الدعم الال -4

  -:املادة الثالثة
 .و يرتبط بالوزارة( صندوق الدعم واالهتمام بالشباب)يؤسس صندوق بإسم 

- :املادة الرابعة
- :ويتألف من( جملس ادارة الصندوق)يشكل جملس باسم 

 .رئيسًا/ وزير الثقافة والشباب -1
 .درجته عن مدير عام عضوًا، التقل/ ممثل عن وزارة الزراعة -1
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة التخىيط -3
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية -4
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة -6
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ حث العلميممثل عن وزارة التعليم العالي والب -5
 .عضوًا ، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة الضبية -1

- :يتوىل اجمللس املهام والصالحيات اآلتية: املادة اخلامسة
 .االشراف عل  اعمال الصندوق و وضع اسس تقديم الدعم للشباب العاطلني عن العمل -1
 .وارد املالية للصندوقالعمل عل  تنمية امل -1
 .اقرار خىط استثمار اموال الصندوق -3
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 .اية مهام اخرى تتعلق باعمال الصندوق -4
مطن الصطندوق للمشطاريع الصطغرية     ( للشباب او جمموعطة مطن الشطباب مشطاركة    )يتم منح السل ة : املادة السادسة

- :وفق الشروط اآلتية
 .ان يكون شابًا -1
 .ملؤسسات احلكومية او القىاع اخلاصان اليكون موظ ًا لدى ا -1
 .ان يكون من ذوي االمكانات املالية الضعي ة او احملدودة، وذلك بتعهد مصدق من قبل كاتب العدل -3
 .ان يقدم الشاب دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع الذي ينوي القيام به -4
 .ان يتم تسجيل املشروع لدى إدارة الصندوق -6
 .ع احدى القىاعات التنموية يف االقليمان خيدم املشرو -5
 .متنح السل ة وفق ضوابط حتددها الوزارة -1

 :املادة السابعة
 .تع   املشاريع الصغرية من الضرائب والرسوم ملدة مخس سنوات

 :املادة الثامنة
- :تتكون موارد الصندوق من 

 .املساهمة السنوية حلكومة االقليم -1
 .بعد استحصال موافقة جملس الوزراء، اذا كانت من خارج االقليم اهلبات والتربعات واملنح، -1

  -:املادة التاسعة
 .حيدد سري عمل جملس ادارة الصندوق وآلية ادارتها بنظام خاص

  -:املادة العاشرة
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تن يذ احكام هذا القانون

- :املادة احلادية عشرة
 .1/1/1111وين ذ اعتبارًا من ( وقائع كوردستان) اجلريدة الرمسية ينشر هذا القانون يف

 االسباب املوجبة
لقد استحدث هذا الصندوق لالهتمام بالشباب واسطتغالل وادارة طاقطاتهم واعطانتهم جبديطة اكثطر للتقليطل مطن        

الدولطة،  وطأة مشاكلهم االقتصادية، ومن جهطة اخطرى لرفطع الضطغط وتقليطل االعبطاء مطن علط  كاهطل خزينطة           
والعمل علط  حتويطل رغبطات او مواهطب الشطباب حنطو االسطت ادة مطن طاقطاتهم، والتأكيطد علط  تن يطذ املشطاريع              

 .االقتصادية الصغرية وحسب امكانياتهم املالية ومبعاونة من الصندوق
بشطأنه   راجني الت ضل باالطالع وعر  التقرير املشضك بشأنه علط  الربملطان للمناقشطة وابطداء الطرأي املناسطب      

 .مع التقدير. والتصويت عليه
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسد ليذنةي دارايي راثؤرتتان تكايةد نودتةي ني اميت هةية؟ كةرةم بكة
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ِرةوي نـاوخؤدا نايةتـةوةد ضـونكة    ئةوةي بةِرَي  سةرؤكي ليذنـةي ياسـايي خوَينديـةوةد ثَيموايـة لةطـةَل ثـةي      

 .ئَيمة لَيرة بةثَيي بةرنامةي كار سَي ثرؤذة ياسا هةية
 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية دانيشةد راثؤرتي هاوبةشي دوو ليذنة بـوود بـؤ لةطـةَل ثـةيِرةوي نـاوخؤ نـايَي؟ راثـؤرتي موشـتةرةكي         
ئيم ايــان كــردووةو راثؤرتةكــةيان خوَينــدةوةد  ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي وةرزش و اوان بــوود بــة يةكــةوة

ئَيستا ليذنةي دارايي دةنوَينَيتةوةد دوايَي ئةواني تر دةنوَيننـةوةد تكايـة دانيشـةد ليذنـةي دارايـي كـةرةم       
 .بكةد فةرموو

 :بةِرَي  خورشيد امحد سليم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د كــة بــةرز  15/8/1111لــة بــةرواري  ( 15)ة راثــؤرتي ليذنــةي دارايــيد دوا بــةدواي كؤنوومســان ذمــار     

د دةربــارةي 15/8/1111لــة ( 63)كراوةتــةوة بــؤ ســةرؤكايةتي ثةرلــةماند بةنووســراوي ليذنــةمان ذمــارة 
هةرسَي ثرؤذةي ياساي طرنطيدان بة طةجنان لة هةرَيمي كوردسـتاند ثـرؤذة باـووكةكاند سـندودي ثاَلثشـيت      

و  1)خوَيندنـةوةي يةكـةميان بـؤ كـراوة لـة دانيشـتنةكاني ذمـارة        طةجنان لة هةرَيمي كوردستاند كة ثَيشرت 
 :د لة كؤنووسي ناوبراودا ليذنةكةمان ثَيشنياري كردد كة ئةم بابةتة دوا خبرَيت1111ي ساَلي (15و  12

 .تاكو نوَينةري حكومةت ئامادةي ليذنة دةبَيتد بؤ زانيين تواناي دارايي حكومةت لةو بارةيةوة -1
اتدا ليذنةكةمان ئاطادار كرايةوة لةايةن ليذنةي ياسايي ثةرلةمانةوة بةنيازة ئةو سَي ثرؤذة لة هةمان ك -1

ياساية يةك خباتد بةهؤي ن يكيان لة يةكرتو لةضوارضَيوةيةكي ياساييداد بؤ ئةم مةبةستة ليذنةكـةمان راو  
لةايــةن ليذنــةي  بؤضــووني خــؤي دةربــارةي ئــةو ثــرؤذة ياســايانة دواخســتد تــاكو ثرؤذةيــةكي يــةكطرتوو  

مـني كؤبوونـةوةي ئاسـايي خـؤي ئةجنامـدا لـة بـةرواري        (51)ياساييةوة ئامادة دةكرَيتد بؤيـة ليذنةكـةمان   
د دةربارةي ئةو راثؤرتة هاوبةشةي كة ئامادة كراوة لةايةن هةردوو ليذنةي ياسـايي و وةرزش  3/4/1111

( 341)د بة نووسراويان ذمارة 31/8/1111ة و اواند كة لة كؤبوونةوةيةكي هاوبةش ئامادةيان كرد بوو ل
مـاددةي  ( 11)هةرسَي ثرؤذة ياسايان كردووة بة يةك و دايانِرَيشتووةو لة ضوارضَيوةي  18/11/1111لة 

 :ياساييداد ليذنةكةماند بةزؤرينةي دةنط طةيشتنة ئةم بِريارانةي خوارةوة
 بِريار
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يةكةي ئـةو راثؤرتـة هاوبةشـةي هـةردوو ليذنـةي      ثشتطريي كردني ليذنةكةمان لة ضوارضـَيوة طشـت  / يةكةم
ناوبراود دةربارةي يةكخستين هةرسَي ثرؤذة ياساكةد كة خبرَيتـة بـةردةم ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةِرَي د بـؤ       

 .طفتوطؤ كردن لةهؤَلي ثةرلةماند بةمةبةسيت ثةسند كردني
يةكي ياسايي لة بودجةي خـةملَينراوي  لةهةمان كاتداد دةبَيت ئةو خاَلة رةضاو بكرَيتد كة بة ماددة/ دووةم
مليار دينار تةرخان كـراوة بـؤ دـةرزي باـووكد بـؤ      ( 16)ي حكومةتي هةرَيم هاتووةد كة بِري 1111ساَلي 

 .ثاَلثشت و دابني كردني بواري كار بؤ طةجناند لةطةَل رَي ماندا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد ليذنةي كشتوكاَل كةرةم بكةن
 :الل علي عبداهبةِرَي  ج

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمــة وةكــو ليذنــةي كشــتوكال و ئــاودَيري لــةم ثــرؤذة هاوبةشــة موشــارةكةي ئَيمــة نــةكراوة لــة مونادةشــة  
كردنةكانداد بةَام لة ثرؤذةي طرنطيـدان بـة طـةجنان لـة مـاددةي شةشـةمداد كـة ثةيوةنـدي بـة كشـتوكاَلةوة           

ــان هةيــة  ــةوةد هةرضــةندة لــةو راثؤرتــة    هةيــةد ئَيمــة راثؤرتَيكم ــةنابتان ثَيتــان باشــة دةنوَينم د ئةطــةر ج
 .......هاوبةشدا هيض ئيشارةتَي  بؤ ئةو راثؤرتةي ئَيمة نةكراوة

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةد بيخوَينةوة
 :بةِرَي  جالل علي عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ردستانسةرؤكايةتى ثةرلةمانى كو/ بةِرَي 

 ا ثرؤذةي طرنطيدان بة طةجنان6راثؤرتى ليذنة سةبارةت بة ماددةا / بابةت 
رؤذا ســَى شــةممة ليذنةكــةمان كؤبوونــةوةا خــؤا ســازدا  ســةبارةت بــة   18/2/1111لــة بــةروارا 

لــة ياســاا طرنطيــدان بــة طــةجناند كــة ثةيوةنديــدارة بــة كــارو ئــةركى   (( 5))طفتوطــؤ لةســةر بِرطــةا 
 :.سةرنج و تَيبينيةكامنان سةبارةت بةو مادةية بريتى يةليذنةكةمانةوةد 

ثَيـنج دؤمن زةوا كشـتوكاَلىد ديـارة زؤربـةا     (( 6))مةسةلةا طرَيبةسـتى طـةنج بـؤ زةوا بـة بـِرا       -1
د بة باران ئاو دةدرَيت رَيذةيةكى كـةمى زةوا هـةرَيم بـةراوةد    ((دَيمية))زةوا كشتوكاَلى لة كوردستان 

 بةشى بذَيوا يةك كةسين ناكـاتد نـةك خَي انَيـ د جطـة لـةوةش زةوا بـةراو       ثَينج دؤمن(( 6))بؤية 
 .1216ساَلى (( 21))ياساا ذمارة  1211ساَلى  111دَيم هةمووا دابةشكراوة بةثَيي ياساكانى 

 .ئةم خاَلة ئةكرَيت لة ثَيدانى سلفةا عقار ِرَينوَينى و ِرَينمايى ثَى دةرباَيت -1
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ةندنى بريا ئريتيوازا جَى بةجَى كراوة لة سـلفةكانى بـانكى كشـتوكاَلى ود    مةسةلةا سلفة بؤ هةَلك -3
بـةبَى هــيض دازاجنَيــ  ود بوارةكـانى تــرا كشــتوكاَلين ثـارة لــة بــانكى كشـتوكاَل و بودجــةا وةزارةتــى     

 .كشتوكاَل و سةرضاوة ئاويةكان تةرخانكراوة
هةشـتا  (( 81))كـراوةد كـة زيـاتر لـة      لة بانكى كشتوكاَلى زيـاتر لـةو ثارةيـةا لـةم ماوةيـةدا ديـارا       -4

مليؤن دينار ئةدرَيتة ئـةو جوتيارانـةا بـةثَى ا ِرَينماييـةكان ثـرؤذةا ئاذةَلـدارا جـَى بـةجَى ئـةكاتد          
بةثَيي ياساو رَينماييةكاند بةبَى هيض دازاجنَي  ود باشرت واية كة وشةا خانووا شووشـةيى بطؤردرَيـت   

اآلنَيكة ئــين كــردن بــة خــانووا شووشــةيى ضــونكة ســ GREENHOUSEبــؤ خــانووا ثالســتيكى
نةماوةود بؤ هةمان مةبةست لة بانكى كشتوكاَلى زياتر لةو ثارةيةا ديارا كراوة ئةدرَيت بة سـلفة بـة   
جوتياراند لةطةَل ئةوةشدا كؤمثانياكان كة خانووا ثالستيكى دروسـت ئةكـةن ئاسـانكارييان هةيـة بـة      

 .هةمان شَيوة بؤ جوتياران
ــة   -6 ــت ل ــةوةود      مةبةس ــدارا ئةطرَيت ــى و ئاذةَل ــةنى ِرووةك ــونكة اي ــةد ض ــتوكاَلى ديارنيي ــرؤذةا كش ث

بةهةمان شَيوة هةم لـة بودجـةا بـانكى كشـتوكاَلى و هـةم لـة بودجـةا وةزارةت ثـارة تـةرخان كـراوة           
 .بؤئةم بابةتة

 .وامةهةزار خانووا ثالستيكى بةبَى بةرامبةر دابةشكراوةود ثرؤسةكةش بةردة( 1111)زياترلة  -5
 .هةموو ئةو دةرزانةا لة بانكى كشتوكاَلى ئةدرَيت بةبَى دازاجنة -1
لــة بودجــةا وةزارةتــى كشــتوكاَلين ثــارة تــةرخانكراوةد كــة وةرناطريَيتــةوة بــؤ كِرينــى تراكتــؤرو     -8

 .دةِراسة
 مليار دينار دانراوة بؤ ثشتطريا بوارا 61بِرا  1111 – 1112بَي طة لة بودجةا ئاسايى ساَلى  -2

 .....لةطةَل ِرَي ماندا. كشتوكاَل
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي كشتوكاَل ئَيوةش هاوِراند كة راثؤرتة موشتةرةكةكة بَيت
 :بةِرَي  جالل علي عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ة راثؤرتةكـةم  بة فةرمي بةشداري ئةو كؤبوونةوةمان نةكردووةد بةَام لة رَيي ليذنةي دارايي و ئابوورييـةو 

 .بينيوةود ثَيم باشة لةطةَلدا مبد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستاش ليذنةي ثيشةسازي راثؤرتتان هةية؟ كةرةم بكةن
 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان
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ة سروشــتيةكان لــةو ســَي ثــرؤذة ياســايةي كــة      هةَلبةتــة ئَيمــة وةكــو ليذنــةي ثيشةســازي و وزةو ســامان     
خوَيندنةوةي بؤ كراوةود ئَيستا لة بةرنامةي كار دايةد تةنها ثرؤذة ياساي ثرؤذة باووكةكان بةر ليذنةكـةي  

 :ئَيمة كةوتبوود بؤية ئةطةر بوارمان ثَي ببةخشند ئَيمة رةئي خؤمان وةكو ليذنة خبوَينينةوة
د بــؤ تــاوتوَي كردنــي ثــرؤذة ياســاي ثــرؤذة باــووكةكان رؤذي ســَي ليذنةكــةمان ضــةند كؤبوونةوةيــةكي كــر

ــةوتي   ــةممة رَيك ــاي ثــرؤذة        11/2/1111ش ــرؤذة ياس ــاوتوَي كردنــي ث ــة ت ــا ب ــةمان كؤتــايي هَين د ليذنةك
باووكةكاند كة لةايةن ذمارةي ياسايي ئةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـرا بـوو ود لـة دانيشـتين ذمـارة         

خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوةود بة نووسـراوي ذمـارة    11/5/1111رَيكةوتي  ي رؤذي يةك شةممة(12)
ــةوتي  ( 314) ــة رَيك ــوارةوة      ( 18/5/1111)ل ــةي خ ــةم هؤيان ــةر ئ ــوود لةب ــرا ب ــةمان ك ــتةي ليذنةك ئاراس

 :ليذنةكةمان بةكؤي دةنط ثرؤذةكة رةت دةكاتةوة
 .نخاَلند بةَام دذ بة يةك( 8)ئاماجنةكاني ئةم ثرؤذة ياساية  -1
ثرؤذةكـــة تـــةنها بـــاس لـــة دروســـت كردنـــي دةســـتةيةكي ســـةربةخؤ دةكـــاتد كـــة هاوتةريبـــة لةطـــةَل    -1

د (الن قات التشطغيلية )دامودةزطاكاني حكومةتد كة دةبَيتة طران كردني باري دارايي حكومةت و زياد كردني 
 .بوودا دياري كرا 1111كة ئةمةش يةكَي  بوو لةو كةموكورتييانةي كة لة بودجةي ساَلي 

( 1)لة ثَيناسةي ثرؤذة ياساكةدا هاتووة بؤ ئةجنامداني ئةم ثرؤذانةداد دةبَيت سـةرمايةي ثرؤذةكـان لـة     -3
مليؤن دينار كةمرت نةبَيت ود دواي بةدواداضـوون لةايـةن ليذنةكـةمان دةركـةوت ئـةم جـؤرة ثرؤذانـة بـةو         

َيتد بؤية ثَيويست بة دروست كردنـي ئـةم   سةرمايةية لةايةن وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَايةتيةوة دةدر
 .دةستةية ناكات

 .ناونيشان و ناوةِرؤكي ثرؤذةكة لةطةَل يةكرتدا يةك ناطرَيت -4
 .هةروةها ثرؤذةكةش بةكؤي دةنطي ئةنداماني ليذنةكة رازي بوون لةسةر رةت كردنةوةيد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 مةَايةتي راثؤرتتان هةية؟ليذنةي كؤمةَايةتيد كاروباري كؤ
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة كاتي خؤي كـة باسـي ئـةوة كـرا كـة هةرسـَي ثـرؤذة كـؤ دةكرَيتـةوةد ليذنـةكان دةيكةنـة يـةك ثـرؤذةد              

ثاســتان راثؤرتَيكمــان نــاردبوو بــؤ ســةرؤكايةتيد كــة ئَيمــة ثشــتطريي لــة راثؤرتــة هاوبةشــةكة دةكــةيند سو   
 .دةكةين

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد ئَيستا ليذنةي ياسايي بة كوردين خبوَيننةوةد كةرةم بكةن
 :تارا عبدالرزاق حممدبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 عَيراق –سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان / بؤ
 راثؤرتي هاوبةش/ بابةت

ي كـــوردي رَيكـــةوتي 1111/طةاوَيـــذ/2وةرزش و اوان لـــة رؤذي  ليذنـــةي كاروبـــاري ياســـايي و ليذنـــةي
ثـرؤذة  / ي زايين كؤبووةوةد بؤ لَيكؤَلينةوة لة سَي ثرؤذة ياسـاي تايبـةت بـة اواند يةكـةميان    31/8/1111

 .ياساي سندوودي ثاَلثشيت كردني اوان
 .ثرؤذة ياساي ثرؤذة باووكةكان/ دووةميان

 .عَيراق –بة اوان لة كوردستان  ثرؤذة ياساي طرنطيدان/ سَييةميان
كة لةايةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشـكةش كـراون ود بـؤ ليذنـةي ديـاري كـراو هـاتووةد دواي        

د 11/5د 6/6لـة  ( 11د 12د 1)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةكان لة ثةرلـةمان لـة دانيشـتين ئاسـايي ذمـارة      
ــذو تــاوتوَي  كردن12/5/1111 ــوان هــةردوو   د دواي وتووَي يــان و بةســتين زجنريةيــةك لــة كؤبوونــةوةي نَي

ليذنةكــةو وةزيــري رؤشــنبريي و اواند هــةردوو ليذنةكــة بِرياريانــدا ئــةم ثرؤذانــة لَيــ  بــدرَين لــةناو           
ياسـاي سـندوودي ثاَلثشـيت كـردن و     )ثرؤذةيةكداد ضونكة ثةيوةنديدارن بة يةك بابةت و ياساكة نـاو بنـرَي   

 .د بةم جؤرةي خوارةوة ماددةكاني دابِرَيذرَين(عَيراق –هةرَيمي كوردستان  طرنطيدان بة اوان لة
 :ماددةي يةكةم

 :مةبةست لةم زاراوةو دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم: يةكةم
 .هةرَيم وةزارةتي رؤشنبريي و اوان لة: وةزارةت: دووةم

 .ساَلة( 36 – 15)ئةوانةي تةمةنيان لةنَيوان : اوان: سَييةم
 .سندوودي ثاَلثشيت كردن و طرنطيدان بة اوان: سندووق: ضوارةم

 :ماددةي دووةم
 :ئةم ياساية ئةم ئاماجنانةي هةية

 .ردني هةرَيمسوود وةرطرتن لة وزةي اواند كة دةستةبةري بةشدار بووني كارايان دةكات لة طةشة ثَي ك -1
 .بةرز كردنةوةي ئاسيت كؤمةَايةتي و ئابووري اوان لة هةرَيمدا -1
ــدان بــؤ     -3 طةيانــدني كــةرتي اوان بــة ئيكتيفــاي خــودي بةشــَيوةيةكي ثةرةســةندوو و زينــدوو وةك هةوَل

 .بةديهَيناني طواستنةوةيةكي جؤري بؤ ئةم كةرتة
 .ؤ دروست كردني ثرؤذةي باووكثَيشكةش كردني ثاَلثشيت ثَيويست بؤ اواند ب -4

 :ماددةي سَييةم
 .بة وةزارةتةوة دةلكَي( سندوودي ثاَلثشيت كردن و طرنطيدان بة اوان)سندوودَي  دادةمةزرَي بةناوي 

 :ماددةي ضوارةم
 :دادةمةزرَي و لةمانة ثَيكدَي( ئةجنومةني بةِرَيوةبردني سندووق)ئةجنومةنَي  بةناوي 
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 .سةرؤكة/ وانوةزيري رؤشنبريي و ا -1
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ نوَينةرَي  لة وةزارةتي كشتوكاَل -1
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ نورَينةرَي  لة وةزارتي ثالندانان -3
ة بةِرَيوةبـةري طشـيت كـةمرت    ئةندامـةد ثلةكـةي لـ   / نورَينةرَي  لـة وةزارتـي كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي      -4

 .نةبَي
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ نورَينةرَي  لة وةزارتي بازرطاني و ثيشةسازي -6
ئةندامـةد ثلةكـةي لـة بةِرَيوةبـةري طشـيت      / نورَينةرَي  لة وةزارتي خوَيندني باَاو توَيذينـةوةي زانسـيت   -5

 .كةمرت نةبَي
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ لة وةزارتي ثةروةردة نورَينةرَي  -1

 :ماددةي ثَين ةم
 :ئةجنومةن ئةم ئةرك و دةسةَاتانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ

 .سةرثةرشيت كردني كارةكاني سندووق و داناني بناينةكاني ثاَلثشيت كردني اوة بي كارةكان -1
 .شة كردني داهاتي دارايي بؤ سندووقكاركردن لة ثَيناوي طة -1
 .ثةسند كردني ثالنةكاني وةبةرهَيناني داراييةكاني سندووق -3
 .هةر ئةركَيكي ديكةي ثةيوةنديدار بة كارةكاني سندوودةوة -4

 :ماددةي شةشةم
لــة ســندووقد بــؤ ثــرؤذة باــووكةكان بــةم  ( بــة اود يــان بةكؤمةَلــة اوَيكــي بةشــدار بــوو )ثَيــداني ثَيشــينة 

 :هةلومةرجانةي خوارةوة دةبَي
 .ثَيويستة او بَيت -1
 .ثَيويستة فةرمانبةر نةبَيت لة دةزطا حكوميةكاند يان كةرتي تايبةت -1
بَي ةَلَيندانَي  دةبَي كة راسـتاندرا ثَيويستة خاوةن تواناي دارايي اوازد يان سنووردار بَيت و ئةمةش بة ب -3

 .لةايةن دادنووسةوة
لَيكؤَلينةوةيةك لةبارةي سوودي ئابووري ئةو ثرؤذةية ثَيشكةش بكـاتد كـة بـة نيةتـة ثَيـي       دةبَي اوةكة -4

 .هةسيَت
 .دةبَي ثرؤذةكة لةاي بةِرَيوةبةرايةتي سندووق تؤمار بكرَيت -6
 .دةبَي ثرؤذةكة خ مةتي يةكَي  لة كةرتةكاني طةشة ثَيدان لة هةرَيمدا بكات -5
 .بةرزةفتانة دةدرَي كة وةزارةت دةست نيشانيان دةكاتثَيشينةكة بةثَيي ئةو مةرج و  -1

 :ماددةي حةوتةم
 .ثرؤذة باووكةكان لة باج و رةمسةكان بؤ ماوةي ثَينج ساَل دةبووردرَيت

 :ماددةي هةشتةم
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 :داهاتةكاني سندووق لةمانة ثَي  دَين
 .بةشداري كردني ساَانةي حكومةتي هةرَيم -1
وةرطـرتين رةزامةنــديي ئةجنومـةني وةزيـراند ئةطـةر لــة دةرةوةي      بةخشـن و ثيتـاك و بةخشـنيد دواي    -1

 .هةرَيم بَين
 :ماددةي نؤيةم

بةِرَيوة ضووني كاري ئةجنومةني بةِرَيوةبردني سندووق و ميكاني مي بةِرَيوةبردني بة ثةيِرةوَيكي تايبةتي 
 .دةست نيشان دةكرَي

 :ماددةي دةيةم
 .نكاري جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربكاتوةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسا

 :ماددةي يازدةم
ةوة جـَي  (1/1/1111)دا باَلو دةكرَيتةوةو لة رؤذي (وةدائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذنامةي فةرمي 

 .بةجَي دةكرَي
 هؤية ثَيويستةكاني

وةبردني وزةو تواناكانيـــان و  ئـــةم ســـندوودة دانـــراوة بـــؤ طرنطيـــدان بـــة اوان و بـــةكارهَينان و بـــةِريَ       
يارمةتيدانيان بةشَيوةيةكي جديرتد بؤ كةمكردنةوةي كَيشةي ئابوورييان و لةايـةكي ديكةشـةوة بـؤ ادانـي     
فشارو كةمكردنةوةي بارطراني لةسةر شاني طةجنينةي دةوَلةت و كاركردن لة ثَيناوي طـؤِريين ئارةزووةكـاند   

رتن لة وزةو تواناكانيان و جةخت كردن لةسـةر جـَي بـةجَي كردنـي     يان بةهرةكاني اوان بةرةو سوود وةرط
 .ثرؤذة ئابوورييةكان و بةثَيي لة دةستهاتين دارايي و بة يارمةتي سندووق

تكاية ئاطاداري بفةرمون و راثؤرتي هاوبةش لةبارةيةوة خبرَيتة بةردةم ثةرلةماند بؤ طفتوطؤكردن لةسةري 
 .ةوةو طرنطيدان لةسةريد سوثاسو دةِربريين راي طوجناو لةم بارةي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةخَيرهاتين هـةردوو رَيـ دار وةزيـري كاروبـاري كؤمةَايـةتي ئاسـؤس خـان دةكـةين زؤر زؤر بـةخَيرهاتند          
هةروةها بةخَيرهاتين بةِرَي  وةزيري رؤشنبريي دكتؤر كاوة حممود دةكةين زؤر بـةخَيرهاتند بـةخَيرهاتين   

كخـةري نَيـوان حكومـةت و ثةرلةمانـةد هةميشـة لَيرةيـة زؤر زؤر بـةخَيرهاتند بـةِرَي اند         كاك سةعد كـة ريَ 
ليذنةكان ديارة هةموويان رةئيان ئةوةية راثـؤرتَيكي موشـتةرةكيان ئامـادة كـردووةد كـة ببَيتـة ئةسـاس بـؤ         

َي لةطةَلدايـة  طفتوطؤ كردن لةسةري دةنةمة دةنطدانةوةد بؤ تةوحيدي هةرسَي ثرؤذةكان بؤ يةك ثرؤذةد ك
ئةنـدام ثةرلـةماني بـةِرَي  لةطةَلدايـةد زؤر سـوثاسد كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت          ( 54)دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

ئةندامي ثةرلةمان لةطةَلدا نييةد زؤر سوثاسد  بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراد ئَيستا ئـةو  ( 1)بةرزبكاتةوة؟ 
 .ِرَي د ليذنةي ياسايي فةرموون بؤ كارةكانتانثرؤذةية دةبَيتة ئةساس بؤ طفتوطؤ كردني ئَيوةي بة

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سةرةتا بةناوي دانونةكة  دةست ثَي دةكةمد دوايَي دةضمةوة ماددةي يةك

 لة ئةجنامي دةمج كردني هةرسَي ثرؤذةد ئةوةي كة مودتةرةحة بةنيسبةت نـاوي دانونةكـة بـةم شـَيوةيةي    
 :لَي دَيت

 (.العراق –دانون صندوق الدعم وااهتمام بالشباب يف ادليم كوردستان )
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 
 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يذنـة  سةبارةت بة دةدة كورديةكةش بـؤ ناونيشـاني ياسـاكةد هـةروةكو لـة راثؤرتـة هاوبةشـةكةي هـةردوو ل        

 (.عَيراق –ياساي سندوودي ثاَلثشيت كردن و طرنطيدان بة اوان لة هةرَيمي كوردستان : )هاتووة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 بةنيسبةت ناوةكةد جةنابي وةزير رةئيتان هةية؟
 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة تَيبينيمان نيية لةسةر ناوي دانونةكةد بةتايبةتي دواي ئةو حاَلةتةي كة كؤمةَلَي  بةنيسبةت ناوةكةد 

 .ثرؤذة دةمج كراوةد بةَلَي ئَيمة تَيبينيمان نيية لةسةر ناوةكةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد ئاسؤس خان
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَايةتي/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَي 
بةِراسيت يـةك تَيبينـيم هةيـةد ثـَين ئـةوةي بَيمـة سـةر ناوةكـةد دةمـةوَيت شـتَي  بَلـَيمد دة دةديقـة ثـَين              
جةلسةكة بة من راطةيةندراوةد ئةطينا لـة ثَيشـةوة دةبوايـة ئَيمـة ثَيشـرت ئاطـاداري ئـةم جةلسـةية بوونايـةد          

 .نيمان نييةثَيشرت خؤمان ئامادة دةكردد بؤ ناوةكة هيض تَيبي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

راطةيانـدند مامؤسـتا سـةعدمان ئاطـادار كـردةوةد ئةطـةر تةدوـريي         سوثاسد بةس ئـةوة هةفتةيـةك زيـاترة   
هةبَيت لةاي حكومةتةوةد نةك لة اي ثةرلةمانةوةد ضونكة ئَيمة لة بةرنامةي كار لة ثَيشةوة دامانناوة لة 
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عدين من خؤم شةخوي دوَينَيكة لةطةَليم باس كردد كة جةنابيشـت و  هةفتةي رابردووشةوةد مامؤستا سة
كـاك كــاوةش ئاطــادار بكاتــةوةد ئةنــداماني ثةرلــةماند ئةوانـةي لةســةر ناوةكــة دةيانــةوَيت دســة بكــةند ئــةم   

حسـن  .ذيـان عمـرد سـاار حممـودد شـظان امحـدد شـوان كـةريمد د        )بةِرَي انة دةيانةوَيت دسة بكـةند رَيـ داران   
 .د فةرموو ذيان خان(د تارا ئةسعةديد صباح بيت اهد سؤزان شهابد شَيردَل حتسنيطاهرال حممدد مج

 :بةِرَي  ذيان عمر شري 
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د طرنطيدانةكــة اباــَيتد (ســندوودي ثاَلثشــيت كردنــي اوان)بةنيســبةت نــاوي ثرؤذةكــةد باشــرتة بكرَيــت بــة 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ساار كةرةم بكة
 :بةِرَي  ساار حممود مراد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا ئةوةي ثةيوةندي بـة مودتـةرةحي ئـةو نـاوةوة هةيـةد كـة دةتـوامن بَلـَيم كؤكراوةيـة لـةناوةِرؤكي           

و بوونيـان ثَيـوة ديـارةو لـة     هةرسَي ثرؤذة ياساكةد كة ئةو ايةنانةي ثَيشكةشيان كردووةد لةِراسـتيدا مانـدو  
كؤمةَلَي خاَلي هاوبةشدا يةكيان طرتؤتةوةد بؤية ئَيمةش لة ليذنةي اوان كة من ئةندامم لة ليذنـةي اواند  
ــةو       ــات لةطــةَل هــةموو ئ ــان و نــاوةِرؤكي ثرؤذةكــة تــةكامول بك ــترياح كــرد كــة لةطــةَل ناونيش ئــةوةمان ئيق

رســَي ثــرؤذة ياســاكةد دةتــوامن بَلــَيم ايــةني جيــا جيــا لــة   مودتةرةحاتانــةي كــة كــراوةد ضــونكة ئةســَلي هة 
رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةنيد ليستةكاني ئؤثؤزسيؤند ليستةكاني كوردستانين تَيدا بةشداري كردووةد 

 .بؤية ئةو ناوة وةكو خؤي مبَينَيتةوةد من تةسةور دةكةم ئةجنامَيكي باشي هةبَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شظان امحد كةرةم بكة

 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةثاش ئةوةي كة تةماشـام كـرد ئـةو عينوانـةي كـة بـؤ ياسـاكة هةَلبـذَيردراوة لـةو سـَي ثـرؤذةي كـة لةبـةر              

طيدان دَيتد يةعين هيض مانـاي  دةستةد من دةبينم هيض لة ماناكةي ناطؤِرَيت و ثاَلثشيت كردن بة ماناي طرن
ياسـاي سـندوودي ثاَلثشـيت كردنـي     )تر ناداتند بؤية بة راي من ئةو طرنطيدانة لةوَي هةَلبطرين و بنووسني 

لَيــرة بــة اوان هــاتووةد ضــونكة ئــةو دةعمــة دةدــاو دةق مانــاي طرنطيــدان نــاداتد بؤيــة ( طــةجناند يــان اوان
 .م لةطةَل ذيان خان كة ثَيشرت دسةي كردد سوثاسوشةيةكي زياد دةبينم لةوةداد من هاوِرا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شوان كةرةم بكة
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 :بةِرَي  شوان عبدالكريم جالل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لـةناوي ياسـاكةد   ( ااهتمـام )منين هاوِرام لةطةَل هةردوو هاوكـارم بـةابردني طرنطيـداند لـة عةرةبيةكـةش      

بَيـتد ئـةم ياسـاية    ( اسـم علـى مسـمى   )بةرضي؟ ئـةم ياسـاية دةبَيـت ناوةكـةي لةسـةر نـاونراوة بَيـتد واتـا         لة
ــة طــةجنَي د بــؤ ئــةوةي ثرؤذةيــةك بكــاتد      ئةركةكــةي ئةوةيــة كــة دــةرزي باــووكد ثــارة دةدات بــة كؤمةَل

واري وةرزشداد طرنطي طرنطيدان ايةني تر زؤر دةطرَيتةوةد ئايا ئةم سندوودة طرنطي دةدات بة طةجنان لة ب
دةدات بة طةجنان لة بواري ميوزيكدا؟ لـةبوارةكاني تـرداد ئةركةكـةي تـةنها دةعـم كردنـة بـة دـةرزداند بـة          
ــةوةد       ــة مبَينَيت ــيت كردنةك ــةنها ثاَلثش ــةي ت ــةو ثَيموايــة ناوةك ــَيم باش ــن ث ــيت م ــةر ئــةوة بةِراس ــارةداند لةب ث

 .زؤر سوثاس طرنطيدانةكة ابربَيتد هةروةها لة عةرةبيةكةشداد
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤر حةسةن كةرةم بكة

 :حسن حممد سورةبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةوَلـةت  )بد كـة دةَلَيـت   /ي دةستووري عَيرادي لة خاَلي يةكـةم (12)ديارة ئةم ياساية وةرطرياوة لة ماددةي 

د بؤيـة بـة باشـي دةزامن ثرؤذةكـة نـاو بنـرَي بـة ثـرؤذةي         (تواناي طـةجنان  كةفيلة بة طةشة ثَيداني داهات و
 .طةشة ثَيداني داهات و تواناي طةجناند زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة طاهرزؤر سوثاسد رَي دار  جةمال 
 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اوي ثرؤذةكة بكةيند ناوَيكي فراوانةد بةَام ئةطةر بَيتو سةيري مةتين دانونةكة ئةطةر بَيتو بَيني سةيري ن

هةمووي بكةيند تةنها لةضوارضَيوةيةك دةسوورَيت ئةوةي ثاَلثشتية بة رَيطـاي دـةرزد لَيـرة دةبيـنم نةوعـة      
دةبيــنم ناكؤكيـةك هةيــة لــةنَيوان مــةتين دــانون و عينــواني ثرؤذةكــةد بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةمد ضــونكة  
قطانون  )زؤربةي سولفةد يان دةرزد ئـةوةش لَيـرة خيالفَيكـي هةيـة بـا تةصـحيحي بكـةند ثـَيم باشـرتة بَلـَين           

د ضـونكة ئةمـة تةدريبـةن لةطـةَل مـةتين      (صندوق منح قرو  املشاريع الصغرية للشباب يف اقليم كوردستان
 .دانونةكة دةطوجنَيت ود زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وثاسد رَي دار تارا ئةسعةدي كةرةم بكةزؤر س

 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من وا دةبينم دواي خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذةيةو لَيكداني هةرسَي ثرؤذةكةد بةِراسيت زياتر ناوةِرؤكةكةي بؤ 

داند يان بايةخداند وةكو بَلَيي ئَيسـتا  ثاَلثشيت بووني طةجنانةد لةبةر ئةوة بايةخدان وا ثيشان دةداتد طرنطي
ئَيمة دةست ثَي دةكةين كة باية  بدةين بة طةجناند لةطـةَل ئـةوةي كـة ئَيمـة دةبـنني لـة سياسـةتي بـووني         
حكومةتداو هةموو ئةوانةي دَلسؤزاني ئـةم كؤمةَلطايـةند كـة بايـة  هـةردةم بـة طـةنج دراوةد بـةَام ئةطـةر          

ناوةِرؤكي ئةم سَي ثرؤذةية كة يةكيان طرتؤتةوةد بؤ ئةوةي شتَيكي لـَي بنيـاد   ئَيمة بة دةداو دةق مبانةوَيت 
بنَيني و ثاَلثشتيةك بؤ طةجنان بنَينيد لةبةر ئةوة بة رةئـي منـين هـةروةكو كـاك شـوان ئامـاذةي ثـَي كـرد         

و نــاوة ثاَلثشــيت لــَي دةكــةمد كــة دانونةكــة بــة ثاَلثشــيت اواند يــان طــةجناند وابــ امن هــيض جيــاواز نييــة بــة  
 .مبَينَيتةوةد زؤر سوثاس

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار صباح بيت اه كةرةم بكة

 :بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
طةلةك لة خوش  و براية ئةظ ثَيشنيارا ئاراستة كر كة ثـةيظا طرنطيـدان بَيتـة اداند ئـةز لةطـةَل رةئـي وان       

د (ياساي سندوودَي ثاَلثشـيت كـردن بـة اوان لـة هـةرَيمي كوردسـتان      )د كة ظي رةنطي بَيتة صياغة كرند دامة
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار سؤزان شهاب كةرةم بكة

 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د سةبارةت بةوةي كة طرنطيدانةكةي لَي ابربَيتد هةر بكرَيت بة تةبعةن منين لةطةَل ئةو بةِرَي انة هاوِرام

سندوودي ثاَلثشيت كردني طةجناند بؤ ئةوةي مةغ اكةي ئةوةية ئةم سندوودة لـة رووي ثاَلثشـيت كـردن بـؤ     
طةجنان بؤ كارد بؤ ئةوةي دةست بكةن بة كار ئـةم ياسـاية دةردةضـَيتد لةبـةر ئـةوة طرنطيدانةكـة ابربَيـتد        

 .اسزؤر سوث
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شَيردَل تةحسني كةرةم بكة

 :بةِرَي  شَيردَل حتسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين هاوِرام لةطةَل برادةرةكان ئةو ئيهتيمامة ابدرَيتد بةس سندوودي دةعم مبَينَينتد سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 . دار كاك فرسةت كةرةم بكةزؤر سوثاسد رَي

 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَي  فرست امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منــين لةطــةَل دةنطــي بــرادةرامن كــو ناونيشــاني ئــةو دانونــة فــراوانرتة زؤر لــة مــةزمووني دانونةكــةد خــؤ   

 .مةفروزة عينوانةكة ئينعيكاس بَيت بؤ مةزمووني دانونةكةد ئةوة يةك
ئةوة ايةكة ئيهتيمامات بة طةجناند نـةك هـةموو ايـةكد ايـةكاني تـر زؤرند بـا واي لـَي نةكـةين كـو          / دوو

ئيهتيمامات مةحوورة بةس بةو ايةنةد لةبـةر ئـةوة مـن ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةمد دوور نييـة بـرادةرانين         
املشطاريع الصطغرية   )ان ئـ ( قانون صطندوق دعطم مشطاريع الشطباب    )هةر ئةو ثَيشنيارةيان كرد بَيتد بة عةرةبي 

 .بؤ مةزمووني دانونةكة بَيتد زياتر فراواني نةكةيند زؤر سوثاس% 111د يةعين با ئينعيكاس (للشباب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد ليذنةي هاوبةش كةرةم بكةزؤر 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
تيواني كــردن لــة اواند ئَيمــةش لــة ئــةجنامي راوبؤضــوون و تَيبينيــةكاني   ســةبارةت بــة وشــةي دةعــمد ثشــ 

ئةنداماني ثةرلةمان وشـةي ثشـتيوانيةكة فـراوانرتة لـة بايةخـداند ضـونكة هـةروةكو روونيـان كـردةوة زؤر          
ايةني ديكة هةيةد وةزارةتي ديكة هةية بايـة  بـةو توَيـذة دةدةند بؤيـة ئَيمـةش لةطـةَل هـةَلطرتين وشـةي         

ــة        باية ــةش دةبَيت ــة كورديةك ــةوةد ب ــةش دةطرَيت ــةو ايةن ــتيوانيةكة ئ ــةنها ثش ــةد ت ــندوودي )خدانةكةين س
د (صـندوق دعــم الشـباب يف ادلـيم كوردســتان   )د بـة عةرةبيةكـةش   (ثشـتيواني طـةجنان لةهـةرَيمي كوردســتان   

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل
ئَيمةش ثشتطريي ئةو رةئية دةكـةيند كـة طرنطيـدان ابربَيـتد لةبـةر ئـةوةي لـة نةخشـةي رَيطـاي اوان كـة           
وةزارةتي رؤشنبريي و اوان دانراوة تَيدا كَيشةي بَي كاري يةكَيكة لة كَيشةكاني اواند لةبةر ئةوة مةفهومي 

ا موعالةجةي مةوزوعي بَي كـاري دةكـةيند منـين    طرنطيدان مةفهومَيكي مشولييةد واتا ئَيستا ئَيمة بة تةنه
 .لةطةَل ئةو رةئيةمة كة طرنطيدان ابربَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان كةرةم بكة
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 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
قطانون صطندوق   )وي دانونةكـة ببَيتـة   ئةطةر ثَيتان باش بَيت لةسةر رؤشنايي ئةو مواحةزاتانةي كـة درا نـا  

 .د سوثاس(دعم مشاريع الشباب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يعي باـووكةوة هةيـةد يـةعين دانونةكـة     ناوةِرؤكي دانونةكةد ثرؤذةي دانونةكة زياتر ثةيوةندي بـة مةشـار  

د بؤية ئَيمة لة ثَيشةوة ئةوةمان طوت و طومتان مواحـةزةمان  (قانون صندوق دعم املشاريع الصغرية للشباب)
نييةد وامان انيى مةشروعةكاني تر هةموو كـؤ دةكاتـةوةد يـةعين دةزايـةي دةعميشـي تيايـةد بـةَام ئـةوةي         

 .د سوثاس(قانون صندوق دعم املشاريع الصغرية للشباب)زياتر ناوةوةي شتَيكي ترةد لةبةر ئةوة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد ئاسؤس خان كةرةم بكة
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَايةتي/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةد لةبـةر ئـةوةي ئـةو دةعمـةي كـة      ديارة ئَيمة لة وةزارةتد ئةم ثرؤذة ياساية وةكو ثـرؤذةي دـةرزي باـووك   

دةكرَيتد ئةو ثارةي كة دةدرَيتة ئةو طةجنانةد تةنها بؤرثرؤذةي باووك دةكرَيتد داواكارم هـةروةكو ئـةوةي   
كاك كاوة باسي كردد ناوةكةي ئةو ناونيشانة بَيتد ثرؤذةي ثاَلثشيت ثرؤذة باووكةكان بَيـتد يـاخود دـةرزي    

 .باووك بيََتد زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

 .ليذنةي هاوبةش سةغرية وةردةطرن لةسةر ثَيشنياريان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةين     ــنيارة دةك ــةو ثَيش ــتطريي ل ــةش ثش ــيم قططانون صططندوق دعططم املشططاريع الصططغرية للشططباب    )ئَيم د (يف اادل

 .د سوثاس(ة هةرَيمي كوردستانسندوودي ثشتيواني ثرؤذة باووكةكاني اوان ل)
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي اند ئَيستا دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسد كـَي لةطةَلـدا نييـة       
دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد بةكؤي دةنط ثةسند كراد عينوانةكة بةو شَيوةيةي كـة ئـاخري صـياغةي    

 .رؤذان كرديد ئَيستا بؤ ماددةي يةك فةرموون كة دكتؤرة
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 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 : املادة االوىل

- :يقصد باملصىلحات والتعابري اآلتية املعاني املبينة ازاءها ألغرا  هذا القانون
 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم/ اواًل
 .لثقافة والشباب يف االقليموزارة ا: الوزارة/ ثانيًا
 .سنة( 36-15)الذين تضاوح اعمارهم بني  :الشباب/ ثالثًا
 .صندوق دعم املشاريع الصغرية للشباب يف اقليم كوردستان :الصندوق/ رابعًا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة كوردين تكاية
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ي يةكةمماددة

 :مةبةست لةم زاراوةو دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم: يةكةم
 .وةزارةتي رؤشنبريي و اوان لة هةرَيم: وةزارةت: دووةم

 .ساَلة( 36 – 15)ئةوانةي تةمةنيان لةنَيوان : اوان: سَييةم
 .سندوودي ثشتيواني ثرؤذة باووكةكاني اوان: ندووقس: ضوارةم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي اند كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية دسة بكـات؟ ئـةم بةِرَي انـة داواي طفتوطؤيـان كـردووةد رَيـ داران       
ن سةرهةنطد ئاسـؤ  سؤزان شهابد هاذة سليماند سامل تؤماد دانا سعيدد خليل عومساند تارا ئةسعةديد بَيريظا)

ئاراس حسنيد صـبيحة امحـدد   .كةريمد ئامينة زكريد شؤِرش جميدد سةروةر عبدالرمحند زكية سيد صاحلد د
بةشـارةتيد   فاضطل صباح بيت اهد نيشتمان مرشـدد دلَيـر حممـودد طةشـة داراد عمـر هـةوراميد شـظان امحـدد         

 .بكة د سؤزان كةرةم(حسن حممدد عمر نورةديين.عبدالسالم بةرواريد د
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

نووسـراوةد ئةطـةر   ( 36)ــةد لَيـرة   (34تـا   15)تةبعةن بةثَيي بِريارةكـاني نةتـةوة يـةكطرتووةكان تةمـةن      
ين بَيتد بة رةئي من ئةطةر بيةوَيت ئةم سندوودة ئيهتيمام بدات بة توَيذَيكي زياترد بةامةوة لَيرة (36)

يشــي تيــا بَيــتد هــيض كَيشــة نييــةد ئــةوةي كــة مــن دةمــةوَيت لَيــرة بَلــَيم (36)نييــةد يــةعين هــةتا ئيشــكال 
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د لةوَيـدا نودوـانةد ئةطـةر    (جملس ادارة الصطندوق : اجمللس)تةعريفَي  هةية لَيرة نودوانةد ئةوين ئةوةية 
 .ئةوةش ئي افة بكرَيتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .هاذة سليمان كةرةم بكة زؤر سوثاسد رَي دار
 :مصى  بةِرَي  هاذة سليمان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

/ عَيـراقد سـَييةم   –من تَيبينيم لةسةر دووةم هةيةد كة وةزارةتي رؤشنبريي و اوان لة هةرَيمي كوردسـتان  
ياسـاي وةزارةتـي    ساَلةد ئَيمة كاتَي  كة مونادةشةمان لةسةر( 36 – 15)ئةوانةي تةمةنيان لةنَيوان : اوان

دانـاد نـازامن يــةعين   ( 34 – 14)رؤشـنبريي و اوان كـردد بـة ثَيـوةرة نَيودةوَلةتيـةكان تةمـةني اومـان بـة         
 .دانراوةد زؤر سوثاس( 36 – 15)ئَيستا 

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار سامل تؤما كةرةم بكة

 :بةِرَي  سامل تؤما كاكؤ

 .رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة

من تةنها تَيبينيم لةسةر بِرطةي دوو هةيةد لةبـةر ئـةوةي نـاوةِرؤكي ثرؤذةكـةو جـَي بـةجَي كردنـي زيـاتر         
ثةيوةندي بـة ضارةسـةر كردنـي كَيشـةي بـَي كـاري و ثةرةثَيـداني بـاري ئـابووري طـةجنان و ثـَين خسـتيند             

وةزارةتــي كــارو كاروبـــاري    نــةوةك ثةرةثَيــداني تواناســازي و بــةهرةي طــةجناند زيـــاتر لةطــةَل ثســثؤري       
كؤمةَايـةتي دةطوجنَيـتد نــةوةك لةطـةَل وةزارةتــي وةرزش و اواند بؤيـة ثَيشـنيار دةكــةم خبرَيتـة ئةســتؤي       

 .وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَايةتيد نةوةك وةزارةتي رؤشنبريي و اواند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةزؤر سوثاسد رَي دار دانا سعيد كةرةم ب

 :دانا سعيد صؤيف.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

منين بةِراسيت تَيبينيم لةسةر بِرطةي ضـوارةم سـندووق هةيـةد ثَيموايـة دةبَيـت ناوةكـةي بطـؤِريند لةبـةر         
ئةوةي ئَيمة ناوي ثـرؤذة ياسـاكةمان طـؤِريد دةبَيـت سـندوودةكة ببَيتـة سـندوودي ثاَلثشـيت كردنـي ثـرؤذة           

واند يان طةجنان بوود نازامن لةبريم نةماوةد ضـونكة ناوةكـةي لَيـرة بـة طرنطيـدان هـاتووة بـة        باووكةكاني ا
 .غةَلةتد دووبارة هاتؤتةوة
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ي وةزارةتي رؤشنبريي ثَيمواية بة دةديقي لةبريم (11)سةبارةت بة تةمةنةكةد ئَيمة ثَيشرت لة ياساي ذمارة 
بـوود نـازامن تـا    ( 34 – 14)ئيتيفادمـان لةسـةري كـردد    نـةبوو ئـةوةي   ( 36 – 15)نةماوةد بةَام ثَيموايـة  

 ضةند ئةوة دةطوجنَيندرَيت لةطةَل ئةوة؟
وةزارةتي رؤشنبريي و اواند بة باوةِري مند من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك سـامل  : سةبارةت بة وةزارةت

كؤمةَايـةتيد ثَيموايـة لـة    دةكةمد لةبةر ئةوةي زياتر دةضَيتة بواري ئين كردني وةزارةتـي كـارو كاروبـاري    
ئيهتيمامــاتي ئــةوان دايــةد لــة زؤربــةي وَاتــاني دنيــاش ثاَلثشــيت كــردن لــةبواري كؤمةَايــةتي هــةر ضــني و   
توَيذَيكي كؤمةَايةتي دةضَيتة زدين ئين كردني وةزارةتي كارد جا بةِراسيت دةبَيـت ئـةو مةسـةلةية يـةكال     

زارةتَيكمـان هةيـة بـةناوي وةزارةتـي رؤشـنبريي و اواند اوانـي       بكةينةوةد ئةطةر مبانةوَيت لةبةر ئةوةي وة
تَيدايةد ثَيمواية دةبَيت جؤرَي  تةنسيق هةبَيت لةنَيوان هـةردوو وةزارةتد يـان وا بكـةين هـةردوو وةزارةت     

 .بة يةكةوة سةرثةرشيت بكةن لةبةر خاتري ئةوةي كة وةزارةتَيكمان هةية بةِراسيتد سوثاس
 :رلةمانبةِرَي  سةرؤكي ثة

 .كةرةم بكة عثمانزؤر سوثاسد رَي دار خليل 
 

 

 :محدامني عثمانبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بــرادةران دســةكاني منيــان كــردد بــةَام مــن دووبــارة هــةر جــةخت لةســةر دســةكةي كــاك ســامل و كــاك دانــا  
تووةد دةبَيت ئةم وةزارةتةد وةزارةتـي  دةكةمةوةد بةثَيي ئاماجنةكاني ئةم ياسايةش كة لة بِرطةي دووةمدا ها

كــارو كاروبــاري كؤمةَايــةتي بَيــت زيــاتر لــةوةي كــة وةزارةتــي رؤشــنبريي بَيــتد هــةروةكو كارةكــة كــارَيكي   
كؤمةَايةتيةد لة بِرطةي دووةمي ئاماجنةكةيدا هاتووةد بةرزكردنةوةي ئاسـيت كؤمةَايـةتي و ئـابووري اوان    

ةزارةتي كـارو كاروبـاري كؤمةَايةتيـةوة نـ يكرتة تـا لـة وةزارةتـي رؤشـنبريي و         لةهةرَيمداد من ثَيمواية لة و
 .اواند زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار تارا ئةسعةدي كةرةم بكة

 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وا بةباشـي دةزامن ئـةم كـارةي لـةناوي كـراوة عايـدي        بةِراسيت لـةدواي طـؤِريين ناوةكـةش بـؤ ثرؤذةكـةد مـن      
هةردوو وةزارةتةد بةِراسيت وةزارةتي رؤشنبريي داناني سترياتي يةتة بؤ طةنج لة هةمووايةنَيكيـةوةد ئـيرت   
وةرزشي دةطرَيتةوةد لة رَينماييةكاني خوَيندن بَلَيني كة خ مـةتي طـةجني ثـَي دةكرَيـت لـة سـةدافةتي عـام        

تةندروسيتد لة هةموو شتَي  دةتوانَيت طةنج دةوري خؤي ببينَيتد بةَام بؤ دابيين هـةلي   وةريدةطريند لة
كار بؤ ئةو طةجنانةد بة مةشروعي باووكد ئةطةر دةرزي باووك بَيتد واب امن وةزارةتي كار بةشي طةورةي 
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ووكيان زيــاتر هةيــة لــةو كــارةداد لةبــةر ئــةوة بــووني وةزارةتــي اوان لةطــةَل وةزارةتــي عةمــةل بــة هــةرد    
تةواوكةر دةبن بؤ كارةكةد بؤ ئةوةي بتوانرَيت لة ماوةيةكي زوو ئةو ئاماجنةي ئَيمة لةسةري دةسـتمان ثـَي   
كردووةد ئةوين ابردني ئةو طةجنانةي بَي كارند كة ئيشيان نيية لةحكومةتد كة ئيشيان نييـة لـة كـةرتي    

 .نتايبةتد بتوانني دةرزَيكي باووكيان بدةييَن بؤ كاركرد
د بةِراسـيت طـةنج هـةتاكو ئَيسـتا     (سنة( 36-15)الذين تضاوح اعمارهم بني  :الشباب)شت كة دةَلَيت / دووةم

بة هةموو ثَيوةرةكان نةتوانراوة تةعريفَيكي تةواو بـؤ طـةنج بكرَيـتد ضـونكة سـَي شـت طـةنج دةطرَيتـةوةد         
( 31 – 15)ةد هةنـدَيكين تةمـةني   سـالَ ( 36 – 15)ايةني بايلؤجيةكة بةس وةطرياوة لَيرةد كة تةمـةني  

ــيؤلؤجي      ــةني فس ــةَلطاد اي ــةَل كؤم ــةع لةط ــةدافةتي موجتةم ــةطرياوةد س ــايكؤلؤجي وةرن ــةني س ــَيند اي دادةن
( 31- 15)وةرنةطرياوةد كة ئايا كَي طةجنة؟ ئةطةر ئَيمة ئةمانة هةموو مةفهومةكان كؤ بكةينـةوةد وابـ امن   

 .زياتر لَيرة خ مةت دةكات
صطندوق دعطم   )د ببَيتـة  (صطندوق الطدعم واالهتمطام بالشطباب    )ئةخريد دةبَيت ناوةكة بطـؤِريند  ضوارةم شت و 

 .د واي بة باشي دةزامند سوثاس(ومنح القرو  الصغرية للمشاريع
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار بَيريظان كةرةم بكة

 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر
 .دةتوامن رةئي خؤم بَلَيم لةسةر هةموو ثرؤذة ياساكةد ضونكة ئةو ثرؤذة ياساية زؤر بة اوازي دةبينم

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية لةسةر ماددةي يةك
 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
و لة هةرَيمي كوردستان ضةندة؟ ضونكة بةو ياسـايةي  بةنيسبةت ماددةي يةكةمد دةمةوَيت ب امن تةمةني ا

د (36 – 15)د لَيــرة دةَلَيــت (34 – 14)كــة دةرمانهَينــاوة بــؤ وةزارةتــي رؤشــنبريي و اوان لــةوَي طومتــان   
( 15)كامةيان اوة لة هةرَيمي كوردستان؟ ئةطـةر هـاتو ثرؤذةيـةكين تةسـليمي طـةجنَي  بكرَيـت تةمـةني        

ساَلد ضؤن ئيم ا دةكات لةسةر وةرطرتين ئـةو  ( 18)ئةوة هةَلةيةد ضونكة نةبوويتة ساَل بَيتد بة رةئي من 
ثارةيةد كة بؤي نييـة ئيمـ ا بكـاتد دوايـَي ئةطـةر ئَيمـة طـةجنَي  بينينـة سـاحة ئـين بكـات و ثرؤذةيـةكي             

شارةزاييةكي بدةييَند با ثرؤذةكة باووكين بَيتد دةبَيت سةركةوتوو بَيت لةناويد دةبَيت ئامادة كرا بَيت و 
باووكيشي هةبَيتد ثَيشرت ضةند دةوراتـي ديـيت بَيـتد ئـةوجا دةبَيـت ثَيشكةشـي ثـرؤذة بكـاتد ضـؤن ئَيمـة           
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ساَلة؟ بِروا ناكةم سةركةوتوو بَيتد ئيال ثَيشـرت ئامـادة   ( 15)ثرؤذةيةك دةدةين بة كوِري خؤمد كة تةمةني 
 .بدةييَت ئيشي ثَي بكاتباووكةد بؤ ئةوةي ثارةيةكي ( 15)كرا بَيتد بؤية تةمةني 

بةنيســبةت ئــةو ثرؤذانــةش كــة لــة ماددةكــاني تــر دانــراوةد حــةزم لَييــة زؤر بــاس لةســةر ئــةوة بكــةمد زؤر  
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ئاسؤ كةريم كةرةم بكة

 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كريم حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نووسـراوة  ( 15)د من هةمان راي بَيريظان خامن هةيةد بةِراسيت سـةدةفةكةي خـوارَي كـة    سةبارةت بة اوان

زؤر زؤر كةمةد هةرضةندة لة دانونيشداد هةروةها لةناو كؤمةَلي كوردةواريشدا ئةو تةمةنة دةكرَيت هةندَي 
يتد بــةَام تةســروفات بكــاتد تةســروفاتي دــانونيد تةنانــةت هةنــدَي ئيشــين لــة كوردةواريــدا دةيدةنــة دةســ

 (.18)بيلفيعل لةبةر ئةو ئةسبابانةي بَيريظان خان باسي كردد منين ثَيم باشة سةدفي خوارةوة بكرَيتة 
بةنيسبةت شتَيكي ديكةد بة بِرواي مـن نةدوـة لـةناو ئـةو تةعريفـةد ثـرؤذةي باـووكد بةِراسـيت ت شـتَي           

وةندد يان بة طةورةد ئةطةر ئـةوة تـةعري    هةيةد ثَيوةرَي  هةية بة ثرؤذةي باووك دابنرَيتد يان بة مامنا
نةكرَيت بة رَي  و ثَيكي لةوَيد بةِراسيت مةجليسي ئيدارةي ئةو سندوودة بة كةيفي خؤياند بـة ئـارةزووي   

 .خؤيان دةتوانن تةفسري بؤ مةشاريعي باووك بكةند بؤية ثَيم باشة تةعري  بكرَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دار ئامينة كةرةم بكةزؤر سوثاسد رَي 

 :سعيد ذكرىبةِرَي  ئامينة 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

سةر وةزارةتـا رؤشـنبريي مـن ذي هـةمان تَيبينيـا هـةي هـةظ رةئيـا هـةظاَلَيت خؤمـةد بـةلكو موهيمـة كـارَي              
لـة ايـةكي   وةزارةتا كارو كاروبارَي كؤمةَايةتية كو شولي بؤ طةجناند يان بؤ هةر هاووَاتيةك ثةيـدا بكـةتد   

ديكة بة ثةيدا كرنا شولياد وةرشـةيةد راهَينانـةد دانـةد ئامـادة كرنـا وان طـةجنان بـؤ بـازاِري كـارَي كاروبـاري           
كؤمةَايةتيةد ثَي تي ظيا ئةم هةمي بؤ شـول بكـةيند كـو وةزارتـا كاروبـارَي كؤمةَايـةتي فـةعال بكـةيند ذي         

هةين وةكي رؤشنبري كرند وةكي كارَي مـة طرَيـداي    ايةكي تر وةزارةتا رؤشنبريي ضةند موهيماتي دي ترَي
بة رؤشنبريي كرن و وةرزشـي بـَي ظـةتند لـة ايـةكي تـر ظـة ئةطـةر بـَيني سـةح كـةييَن كارَيـت وَي ناظةنـدة              
حكومةتي دة ذي بارَيكي طران لةسةر وتة بَيذي حكومةتَيد كارَي وةزارةتَي دكةتد ظَي ئةطةر بـَي مةجليسـَي   

ت ضـةند شـي وي راكـة ظـةد يـةعين ناظـةرؤكا وَيـدا ئـةز بيـنم كـارَي وةزارةتـا كاروبـارَي             رَيطة ثـَي بـداد دشـيَ   
كؤمةَايةتيةد بةر هةندَي ذي زظريت موهيما زديَن ناظةرؤكا شولَي وَي و ظَي كارة ببَيتد ت ئاليـةتي تـر ظـة    

َيداد ضونكة ثَي تي ذي ثرؤذةي باووك ذي تةعريفَي بؤ بَيتة كرن وةكي هاظكارَي من كاك ئاسؤش ئاماذةي ث
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ظيا ثرؤذة باووكي ئةظ مةشروعا ئاماذة ثرؤذة باووكا تةعريفةك بـؤ نةهَيتـة كـرند ئيحتيمالـة سـةدةفَي       
 .بؤ ثرؤذا باووك بَيتة داناند ذي ناحية ماددي ضةند هةتا ضةند لَي وةرطرينتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شؤِرش كةرةم بكة

 :َي  شؤِرش جميد حسنيبةِر 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي يةكةم كة ثَيناسةو زاراوةكانةد منين هاوِرام لةطةَل ئـةو خوشـ  و برايانـةمد كـة بـاس      
لةوة دةكـةن كـة ئـةو ياسـايةد يـاخود بةهرةمةنـد بـووني اوان لـةو ياسـاية ثةيوةنـدي زيـاتر بـة وةزارةتـي              

سـاَلد لـة   ( 36)سـاَلي دانـراوة تـا    ( 15)وة هةيةد تَيبينيشم لةسةر بِرطةي سَييةمد كة كاروباري كؤمةَايةتية
سـاَليد رةنطـة بـؤ ئـةو بـوارةد لـةبواري بةهرةمةنـد بـووني         ( 15)ساَلةكة هيض طرفت نييـةد بـةَام لـة    ( 36)

دند يـان خؤيـان   طةجنان لةو ياسايةو لةو مينحةيان ثَي دةدرَييَت و دةستطريي ئةوة دةكـرَين بـؤ هاوكـاري كـر    
ساَل بؤ ئةو بوارة زؤر كةمةد لةبةر دوود سَي هؤد بـرادةران  ( 15)ثَي بطةيةنن لة رووي ماددييةوةد ثَيمواية 

 .باسيشيان كردد بةَام يةكَيكيان تةمةني ياسايي نيية
ن لـةو  مةفروزة او لةو تةمةنة لة دؤناغةكاني خوَينددا بَيتد بؤ ئةوةي ئةو بةهرةمةند بـوو / دووةميشيان

ياساية نةبَيتة هؤكارَي د يان بؤ هانداني طةنج لةو تةمةنة واز لة خوَيندن بَينند من ثَيشنياز دةكـةم وةكـو   
اوةنـدي تـةواو كـردووةد زؤر    ساَلد هيض نةبَيت ئةو كاتة دؤناغي دوان( 18)خوش  و براياني ترم بكرَيت بة 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ساَل بَيـت بـة موافةدـةتي    ( 15)ان نةضَيت بةرَي ان ئَيمة بة ياسا هةمانة طةجنَي  زؤر سوثاسد بةس لةبريت
حاكم دةتوانَيت بؤ خؤي ثرؤذةيةك بكاتد دوكانَي  دابنَيتد ئةوة هةيةد هةر بـؤ بـة بـري هَينانـةوةد رَيـ دار      

 .سةروةر كةرةم بكة.د

 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسيت ئةو ماددةية كليلـي ياسـاكةيةد سـَي وشـة     / َي تَيبينيم هةية سةبارةت بةو ماددةيةد يةكَيكيانمن س

هةيةد يان سَي دةستةواذة هةية ثَيويستة تيايدا بَيتد دوانيان ئاماذةي ثَيدراد يةكَيكيان سؤزان خان ئاماذةي 
 .تثَيدا كة ئةجنومةنةد بةِراسيت لَيرةدا ثَيويستة ثَيناسة بكرَي

 .مةسةلةي ثرؤذةي باووكةد كة كاك ئاسؤ باسي كرد/ دووةميان
لة ضةند شوَينَيكين ناوي حكومةتي هـةرَيم هـاتووةد كـة وشـةي حكومةتيشـي تيايـدا بَيـتد        / سَييةميشيان

 .ئةمة خاَلي يةكةم
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بـة   ديارة ئةمة تَيكةَلةي ضةند ثرؤذةيةكـة هـاتووةد يـةكَي  لـة ثرؤذةكـان باسـي ئـةوة دةكـات سـةر         / دووةم
وةزارةتي رؤشنبريي بَيتد يةكَيكيان دةَلَيت سةر بة وةزارةتي كاروباري كؤمةَايةتي بَيـتد يـةكَيكيان دةَلَيـت    
سةر بـةوةزارةتي دارايـي بَيـتد ئَيمـة ثَيويسـتة سـاغي بكةينـةوة كاميـان باشـرتة؟ بؤيـة مـن لَيـرة لةوانةيـة              

ةكي بؤ دامةزرَيد يـان ئـةو ئةجنومةنـة كؤمـةَلَي     ثَيشنيارَيكي ديكة بكةمد ثَيويستة ئةم سندوودة كة دةستةي
خةَلكي شارةزاي تيايدا بَيتد جطة لةوانةي كةوا ناويان هاتووة لَيرةدا سةر بة ئةجنومةني وةزيران بَيتد بـؤ  
ئةوةي راستةوخؤ بتوانَيت كةوا وةكو دةَلَيـت دةسـةَاتي بةسـةر هـةموو وةزارةتةكانيشـدا هـةبَيت و لـةوَيوة        

 .بَيت كؤكراوةي هةموو
) تَيبيين سَييةمم بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماند سةبارةت بة خاَلي سَييةمةد لة خاَلي سـَييةمدا هـاتووة دةَلَيـت    

بةنيسبةت سةدفةكةي خوارةوةد ئةطةر طةجنَي  تةمةني شازادة ساَل بَيت خؤي داصريةد / د يةك(36تا  15
رَيكي ديكـةد ئةطـةر بـاوكي مبرَيـت ئـةو ثـارةي كـةوا        ناتوانَيت لةوانةية لة بانكدا ثارة رابكَيشَيتد يان بـةجؤ 

هةيةتي خؤي لةوَيـدا وةكـو دةَلَيـت دةضـَيتة هـيين داصـرينةوةد ضـؤن دةتوانَيـت ئةمـة ثـرؤذة وةربطرَيـت؟            
طةجنَي  تةمةني شازدة ساَل بَيت ناتوانَيت ئي ازةي لَيخورين وةربطرَيتد ضؤن دةتوانَيت ئةمة بكات؟ ئَيمـة  

شـة هـةموو هاوكـاري بكـرَيند بـةَام لةوانةيـة بـؤ ئةمـة دـورس بَيـتد بـةَام سـةبارةت بـة              بةِراسيت ثَيمان با
سةدفةكةي ترد سةدفي سةرةوةد من ثَيشنياري ئةوة دةكةم ئةمة هةَلبكشـَيت بـؤ سـةرةوةترد لةبـةر ئـةوةي      

ووةد بــةِرَي  ســةرؤكي ثةرلــةماند ئَيمــة بــةهؤي ئــةو بارودؤخانــةي كــةوا لــة رابــردوودا لــة كوردســتان هــةب    
طةجنانَيكمان هةيةد خةَلكانَيكمان هةية ماونةتةوةد سوودمةند نةبوون بةهؤي ئةو بارودؤخانـةد بةتايبـةتي   
لة ادَييةكان بؤ ثرؤذة كشـتوكاَليةكاند ئةمـةش هاوكـاري كردنَيكـي بـاش دةبَيـتد ثشـتطريي كردنَيكـي بـاش          

 .د سوثاس(41 – 18)دةبَيتد بؤية من ثَيشنيار دةكةم لة 
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  

 .زؤر سوثاسد رَي دار زةكية كةرةم بكة
 :بةِرَي  زكية صاحل عبداخلالق

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيســبةت خاَلــة دوَي كــو ســةر وةزارةتــا رؤشــنبريي و اوان ظــة بــينتد ئــةز طــةل هةندَيمــة ســةر وةزارةتــا    

ــندوودة      ــاداري س ــديا ئاطاه ــونكة هةن ــينتد ض ــة ب ــنبريي و اوان ظ ــارا    رؤش ــارو كاروب ــا ك ــا ي ــةي وةزارةت ك ه
كؤمةَايةتي ئو وَي تةمةني ظة كرية بؤ هـةر كةسـةكي باـينت بةشـداري تَيـدا بكـات و هةنـديا ئاطاهـادارين         
رَيكخراوَيكي ثارةش ذ حكومةتَي وةرطري داتة طةجناند بةس وي فايدةي خؤ وةرطرينتد ذي بةر هةندَي ثَي 

تا وةرزش و اوان بينتد يا دي تر تةمةند تةمةن هةرضةندة لة دانونا تي ظيا كو بؤ اوانة ئةظة سةر وةزارة
سـاَلي بـينتد ظـَي دركَينـة نـة تةمـةني دـانوني        ( 34 – 15)وةزارةتا رؤشنبريي و اوان مـةيا ديـار كـري كـو     

بكاتد وةرطرتية كو شازدة ساَلي مةيا هةيد نة ثَيظةرَي نَيودةوَلةتي كو هةذدة ساَلية نابينت بن هةذدَيدا كار 
ذي بةر هةندَي ثَي تي ظيا ئةم ثَيظةرةكي دي بؤ دابنَيينة ظةد يان هةذدة ساَلي هةتا ضل ساَلي بيتد يان ذي 
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ــو     ــا وةرزش و اوان ك ــت وةزارةت ــةوةمان دةرخس ــا وةرزش و اوان ئ ــةري دانون ــر  (34 – 15)ثَيظ ــا دي ت د ي
ظـي دركَيـدا تـةعري  نةهاتيـة كـرند       مواحةزة من بؤ هةندَي ثرؤذةي باووكد جارةكا كاك ئاسؤ طوتي لـي 

ثَيت ظيا تةعري  بؤ ثرؤذةي باووك بَيتـة كـرن و كـوذمَي ثـارةي بـؤ بهَيتـة ديـاري كـرن ضـةندَيية؟ هـةتا           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                ضةندَي و؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤر ئاراس كةرةم بكة

 :ئاراس حسني حممود.بةرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ان هاوكارامند كاك ئاسؤ و كاك شؤِرش لةِراستيدا من تةئيدي ئةو ثَيشنيارانة دةكةمد ئةو بؤضوونانةي بةِرَي
و كاك سةروةرو زةكية خان خؤشم لةطةَلياندامد لة حةديقةتدا بةنيسبةت تةمةنةكةوةد بةنيسـبةت تةمـةن   
كة بة شازدةوة دةست ثَي دةكاتد من ثَيم باشة ئةو تةمةنة بةنيسبةت دانوني خؤمانـةوةد بةنيسـبةت ياسـا    

َلَين تةمةني روشدي ياساييد تةمةني ثَيطةيشتين ياساييد ضونكة لَيـرةدا  لةاي خؤمانةوةد تةمةنَيكة ثَيي دة
ئةو كةسةي ئةو سولفةيةد يان ئـةو ثَيشـينةية وةردةطرَيـت عةددَيكـة دةيكـات تـاكو بةرامبـةر ئـةو عةدـدة          
دةبَيت بة تةرةيف دووةمد يان تةرةيف يةكةم ئـةوة دةبَيـت بـة تـةرةيف دووةمد بـ انني ئةطـةر هـاتو كَيشـةيةك         
روويدا تواناي هةية لةبةردةمي حماكمدا ئةو كةسة ديفاع لة خؤي بكاتد يةعين ئايا ياساي بةسةردا تةتبيق 

ية بة (18)دةكرَيتد يان نا؟ لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ئةطةر تةمةني بَلَيني ثَيطةيشتين ياسايي لةاي ئَيمة 
ة هـةمان كاتـدا تةئيـدي ئـةو برادةرانـةم      دةست ثَي بكاتد ل( 11)ية بة (11)دةست ثَي بكاتد ئةطةر ( 18)

د ضـونكة بـةهؤي ئـةو بارودؤخـةي كـة ئَيسـتا       (41)ساَلة بكرَيت بـة  ( 36)دةكةم دوايني تةمةن كة هةمانة 
هةية لةاي ئَيمـة ذمارةيـةكي زؤر هةيـة بـَي كـار ماونةتـةوةد تـا فيئةيـةكي زيـاتر لـةو تةمةنـة كـةَلكي لـَي              

 .وةربطرَيت ود سوثاس
 :ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

 .زؤر سوثاسد رَي دار صبيحة خان كةرةم بكة
 :مصى  بةِرَي  صبيحة امحد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
نووسـراوة سـةر بـة وةزارةتـي     / من سَي تَيبينيم هةية لةسةر ماددةي يةكةمد لة ماددةي يةكـةم خـاَلي يـةك   

وبـاري كؤمةَايـةتي بَيـتد هـاوِرام لةطـةَل      رؤشنبريي و اوان بَيتد من ثَيم باشة سـةر بـة وةزارةتـي كـارو كار    
كـة نووسـراوة تةمـةنيان لـةنَيوان     /رةئي بةِرَي  ئامينة خان و كاك شؤِرشد لة مـاددةي يةكـةم خـاَلي سـَييةم    

ساَل بَيتد لة خاَلي ضوارةم نووسراوة سـندوودي  ( 41 – 15)بَيتد من ثَيم باشة تةمةنيان لة ( 36 – 15)
 .َيم باشة ناوةكة وةكو دانونةكةي لَي بَيتد زؤر سوثاسثاَلثشيت كردني اواند من ث

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسد رَي دار صباح بيت اه كةرةم بكة
 :بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةزارةتــا  ســاَلد لــة ياســاي( 36 – 15)بةنيســبةت مــاددةي ئَيكــَي فةدــةرة ســَيد بةنيســبةت تةمــةنَي بيــذَي 

 .ساَل بَيتد سوثاس( 41 – 15)د ئةز ثَيشنيار دكةم تةمةن لة (34 – 14)رؤشنبريي و اوان دبَيذينت 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار نيشتمان مرشد كةرةم بكة
 :بةِرَي  نيشتمان مرشد صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
زارةتـي رؤشـنبريي و اوان لـة هـةرَيمد مـن ثـَيم باشـة وةزارةتـي كـارو          وة/ لة ماددةي يةكةم لة خـاَلي دووةم 

كاروباري كؤمةَايةتي بَيتد ضونكة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَايةتي هةلي كار بـؤ خـةَل  دةدؤزَيتـةوةو    
 .ثةيوةندي راستةوخؤي بة ضاودَيري كردني خةَلكةوة هةية

 – 18)ساَلةد منين هاوِرام لةطةَل ئةو برادةرانة كة ( 36 – 15)ئةوانةي تةمةنيان لةنَيوان / خاَلي سَييةم
 .ساَلي بَيت( 41

سـندوودي  )سندوودي ثاَلثشيت كردن و طرنطيدان بة اواند وةكو ئةوةي سةرةوةي لَي بكرَيت / خاَلي ضوارةم
 .د زؤر سوثاس(ثاَلثشيت كردني ثرؤذة باووكةكان بة اوان

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .د رَي دار دلَير حممود كةرةم بكةزؤر سوثاس

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل ئةوةدام كة ماددةي يةكةم بكرَيت بة ثَيـنج بِرطـةد ئةجنومةنيشـي بـؤ زيـاد بكرَيـتد ئةجنومـةني        
تــي كــارو كاروبــاري بــةِرَيوةبردند لــة هــةمان كاتــدا لــة بِرطــةي دووةمــداد منــين لةطــةَل ئــةوةدام كــة وةزارة 

كؤمةَايةتي بَيـتد لةبـةر ئـةوةي وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي توانـاي زيـاتر ثَيناسـاندن و دةسـت            
نيشان كردني ثرؤذةي باووكي هةيةد لةبةر ئةوةي فةرمانطةي دةسـتةبةري كؤمةَايـةتي سـةر بةوَييـةد لـة      

 . ياساي كارد لةبةر ئةوة من بة باشي دةزامنهةمان كاتدا ثرؤذة ياسايةكيان بة دةستةوةية بؤ طؤِريين
سـاَل بَيـتد لةبـةر ئـةوة زؤر كـةس      ( 41 – 18)بةنيسبةت بِرطةي سَييةمةوةد من ثَيم باشة تةمةنةكـة لـة   

ساَلد تاكو ئَيستا تواناي ئةوةيان نيية بة شاطردي ئين دةكـةن لـة   ( 41)هةن لةوانةي تةمةنيان طةيشتؤتة 
( 41 – 18)نيية كة خؤيان بؤخؤيان كارَيكي سةربةخؤ بدؤزنةوةد لةبـةر ئـةوة   زؤر ثيشةد تواناي ئةوةيان 

سـاَلةكة باشـرتةد   ( 18)ساَل كةم هةية لةبواري كاردا بَيت لة وَاتي ئَيمةد ( 15)ساَل باشرتةد لة هةمان كاتدا 
 .سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار  طةشة دارا كةرةم بكة

 :شة دارا جاللبةِرَي  طة
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

منين هةر سةبارةت بةو ماددةية لة بِرطةي سَييةم باس لةوة دةكاتد كة تةمةنةد ئَيمة لة ياساي وةزارةتـي  
رؤشنبريي و اوان تـةعريفي اومـان كـردووة بـةثَيي بِريـاري نةتـةوة يـةكطرتووةكاند بةِراسـيت نابَيـت ئـةم           

ئةوةد ياخود دةبَيت ئَيمـة هـةر وشـةي او اببـةين و ياسـاكة بةطشـيت دةرباـَيتد        ياساية ناكؤك بَيت لةطةَل 
سـاَل سـنَيكي دانونييـةد بـؤ ئـةوةي      ( 15)د بةنيسبةت ئةوةشـةوة كـة   (41)ئةطةر تةمةنةكة زياد بكةين بؤ 

ة بتوانَيت ئين بكات دواي ئي ني وةليد كة جةنابيشت ئاماذةت ثَيداد دكتؤر سةروةرين باسي لـةوة كـرد كـ   
وشةي حكومةت نةهاتووة لة ثَيناسةكانداد ثَيويستة ثَيناسةي بكرَيت و ضةند جارَيـ  لـة ياسـاكةدا هـاتووةد     

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار عمر صديق كةرةم بكة
 
 

 :بةِرَي  عمر صديق حممد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ؤشـنبريي و اوان بَيـتد يـان وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي        من دسةم لةسةر ئةوةية ئايا وةزارةتي ر
بَيت؟ ئَيستا خؤشبختانة هةردوو وةزيري بةِرَي  لَيرةند خؤ ئَيمة ياسايةك دةردةكـةيند بـؤ ئـةوةي بتـوانني     

رند ئيستيفادةي لَي بكةين لة ئةرزي واديعداو اوان و طةجنامنان سوود لةو مةشاريع و لةو بِرة ثارانة وةربط
كــة تةخوــيص دةكرَيــت بــؤ اواند بــؤ ئــةوةي لــة رَيطــةي ثــرؤذةي باــووكةوة ئيســتيفادةي لــَي بكــةند مــن   
ثرسيارَي  ئاراستةي هةردوو بةِرَي  وةزيري رؤشنبريي و اوان لةطةَل وةزيـري كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي     

ئةوةي ئةم ياساية جَي بةجَي بكـات؟   يةكَي  لةو دووانة باشرتةد بؤ ردةكةمد ئايا فةرمانطةكان و وةزارةتي كا
من تةسةور دةكةم ئةوان هاوكارمان دةبن لةوةي كـةوا كـام وةزارةت ئيختيـار بكـةيند ضـونكة ئَيمـة باشـرتو        
وردتر بة ديقةت بِريار لةوة بدةيند ئَيمة هةلي كار تةنها بؤ اوان و بؤ طةجناني سةنتةري شـارة طـةورةكان   

لــة طونـدةكانند لـة ناحيـةو لـة دــةزاكانند لـة شـوَينة دوورةكـانند دةبَيــت         دةِرةخسـَيننيد بـؤ ئـةو طةجنانـةي    
باشرتين و فةعالرتين فةرمانطة مامةَلة بكات لةطةَل اواند بؤ ئةوةي بةخَيراترين كات هةلي كـار لـة رَيطـاي    

ارةتـي  مةشاريعي باووكةوة بؤ اوان بِرةخسـَينَيتد ئـةو كـاتي ئَيمـة دةتـوانني بِريـار بـدةين لـةوةي كـة وةز         
رؤشنبريي و اوان بَيتد يان وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَايةتي بَيتد هةردوو بةِرَي  دةتوانن وةَامـي ئـةو   

 ثرسيارة بدةنةوة كة كاميان باشرتة؟
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ـةد من ثَيشنيار دةكةم وشةي شةباب لَيرة ابدرَيتد بؤ؟ لةبةر ئـةوةي  (شباب)تَيبيين دووةمم لةسةر وشةي 
اسةي طةنج ناكةيند ئَيمة ثَيناسةي ئةو كةسة دةكةيند كة سوودمةند دةبَيت لة سندووقد بـة  ئَيمة لَيرة ثَين

د ئـةو كاتـة   (املسـتفيد او املـدعو  )شـيت دةكرَيـت   باوةِري من بكرَيت بة سـوودمةندد يـان ئـةو كةسـةي كـة ثاَلث     
انـةي كـة تةمـةنيان    دةتوانني زؤر بة ئاساني لةو تةنط و ضةَلةمةيةش دةرباني بةوةي كة بَلَيني ئـةو طةجن 

ساَل سوودمةند دةبن لةم سندوودةد واتا ئَيمة جارَيكي تر ( 36)ساَلد يان ( 34)بةرةو سةرة هةتا ( 18)لة 
نايةينةوة ثَيناسة بؤ شةبابد بؤ طةنج بكةيند ئَيمة بَلَيني لة بِري وشةي شةبابد يان طةنج و اود بنووسـني  

 .ن تَيبينيةكامن تةنها ئةوةندة بوود زؤر سوثاسسوودمةندد يان ئةو كةسةي مةدعو دةبَيتد م
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار  شظان امحد كةرةم بكة
 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين ضةند تَيبينيةكم هةيةد يةك بة يةك دةنةمة روو لةسةر ماددةي يةكةمد مـن ثـَيم باشـة هـةروةكو     
خؤي وةزارةتي رؤشنبريي و اوان  بَيتد ضونكة حةديقةتةن وةزارةتي مةعنية بةاواند ئةوةي كاك عومةر 
باسي كردد حةديقةتةن ئةطةر دةعمي ئةو عومرانة بكةين باشرتة لـةوةي ئَيمـة تـةفادي زؤر شـت دةكـةيند      

زؤر شـت دةكـاتد ئةطـةرنا     يةعين ئةطةر تةنيا بَلَيني دةعمي ئةو تةمةنة هـةتا ئـةو تةمةنـةد ئـةوة تـةفادي     
مـان دانـاد   (15)لَيرة تةعاروزَيكي يـةك ار زؤر دروسـت دةبَيـتد تـةعاروزي دـانوني دروسـت دةبَيـتد ئةطـةر         

ــاَلة     ( 15)حةديقةتــةن  ــةدةنيد ئــةم شــازدة س ــاتد لةطــةَل دــانوني م تــةعاروز لةطــةَل كؤمــةَلَي  دــانون دةك
ةبةسـتني بـة تةسـروفاتي مـةودوفد حةديقةتـةن      تةسروفاتي مةودوفة لةسـةر وةلـيد ئَيمـة دَيـني خؤمـان د     

شتَيكي دانوني باش ئةجنام نادةيند من جانبَيكي دانوني تر باس دةكةمد من تةئيدي كاك عومةر دةكـةم لـة   
سـاَل تَيثـةِري نـةكرد بَيـتد ئةمـة      ( 31)ساَلي تـةواو كـرد بَيـت و لـة     ( 18)ساَليةكة بنووسني ( 15)جياتي 

ــة   ــةر ل ــاي    ( 31)شــةباب لَيرةيــةد ئةط ــَينتد تةماش ــةيخ دةب ــي ش ــةِر بــوود ناحيــة دانونيةكــة داخيل ــاَل تَيث س
مةجليسي شيوخي ئةمريكي بكةين لة سي ساَل كةمرت نييةد يةعين شةنةد نابَيت لة سي ساَل كةمرت بَينتد 
ئةطةر سي ساَل تَيثةِري كرد دةبَيتـة شـةيخد ئةطـةر ئةمـةي كـاك عومـةر دةَلـَينت موشـكيلةكة بؤمـان حـةل           

ساَل كةمرت بَينتد هي شـيو  نابَيـت لـة سـي سـاَل كـةمرت بـَينتد بؤيـة          16تند مةجليسي نواب نابَيت لة دةكا
د (لغطر  هطذا القطانون   )لةوةي شَيخ دةست ثَي دةكاتند عومري شَيخ دةست ثَي دةكاتند بـةَام ئةطـةر بَلـَيني    

سةدفةكةشـي بـؤ زيـاد بكـةين      ئةمة زؤر زؤر باشةو موشكيلةكةمان حةل دةكاتند ئَيمة دةتوانني تةمةنةكـة 
 .د بؤ ئةوةي تةفادي ئةو موشكيلةية بكةين(لغر  هذا القانون)ساَل ( 41)بكةينة 

لة بِرطةي ضوارةم تةحويل حاصلةد دةبَيت موافيق بَيت لةطةَل عينواني ئَيستا تةصويتمان كردد لة بِرطةي 
 .رامن باسيان كردد زؤر سوثاسثَين ةمين تةعريفي ثرؤذة باووكةكان زؤر زؤر ثَيويستةد كة هاوكا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .رتة شَيخةد بة عومر نييةد رَي دار فازل بةشارةتي  كةرةم بكةهةية بة فزؤر سوثاسد شَيخين 
 (:بةشارةتي)حممد دادر فاضلبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
و (18)لةسةر تةمةنةكـة دةكرَيـت لـة بـةيين      بةِراسيت من دوو تَيبينيم هةيةد لةطةَل ثَيشنيارَي د زؤر باس

ئةوانــةد بــةَام ئةوةنــدةي مــن دةزامن و بينوومــة لــةناو بــاَلو كراوةكــان لــة زؤربــةي وَاتــاني دنيــا لــة دايــ   
ســاَل منــداَلي حيســاب دةكرَيــتد هةرضــةند لــة هــةرَيمي كوردســتان ئــةم زورفــة ( 41)بوونــةوة تــا تةمــةني 

نداَل حيساب بَيتد بة دة ساَل و دوازدة سـاَلييةوة بؤتـة ثَيشـمةرطةد يـان     ساَل م( 41)نةرةخساوة تا تةمةني 
سـاَل بَيـتد بـةَام لَيـرة يـةك      ( 41 – 18)كاسبكارد بؤيـة منـين ثَيشـنيار دةكـةم مةسـةلةي تةمةنةكـة لـة        

تَيبينيم هةية بؤ هةردوو وةزيري بةِرَي د ضونكة بة حةديقةت بة بِرواي هةموو ايةك بـوون و كةسـايةتي   
ــة     ئ ــةك ل ــاتد ن ــَي دةك ــت ث ــةوة دةس ــة منداَلي ــان ل ــاَلي و ( 16)ينس ــةرَيمي  ( 41)س ــةتي ه ــاَلييةوةد حكوم س

كوردستاند وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَايةتي بةتايبـةتي ت ثَيـوةرَيكي هةيـة بـؤ دروسـت بـووني منـداَلي        
وايـة ئينسـان بـة بؤضـووني     ساَل ضؤن ثةروةردة دةكرَيـت؟ ضـونكة ثَيم  ( 18)ساَل؟ تا ( 18)كورد تا دةبَيتة 

زؤربةي فةيلةسوفةكاني دنياد ئينسان لةسةر انكـةوة دةتوانرَيـت دةسـت نيشـاني منـداَلي بكرَيـتد نـةك لـة         
ساَلةوةد بؤية من هيوادارم تةمةني منداَلي لة ثَين تةمةني طةجنايةتيةكةي لةبةرضـاو  ( 41)ساَلي و ( 18)

اروباري كؤمةَايةتيد ضونكة بة بـِرواي مـن ئـةوة زؤر طـرنطرتة     بطريَيتد بةتايبةتي لةايةن وةزارةتي كارو ك
ــةكةوة حيسابي بؤ بكرَيتد هةر لة بِرطةي يةكةمةوة لة خـاَلي ضـوار باسـي    (41)و (18)لةوةي لة تةمةني 

طرنطيدان لة سندوودي ثاَلثشيت  طةجنان دةكاتد لَيـرةش ديـاري نـةكراوة سـندوودي ثاَلثشـيت هاوكاريةكـةي       
ة باووكةكاني  ضني؟ كَي ضاودَيري ثرؤذة باووكةكان دةكات؟ هةر تةنها هاوكاري كردنةكةي ضةندةو ثرؤذ

 .سندوودي ثاَلثشيتد يان دةبَيت ضاودَيري يةكَي  لة ثةيوةندارةكان هةبَيت بؤ ثرؤذة باووكةكان
راوةكان مـن بينـيمد   ئاخري خاَلم بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةماند ئةوةية لةو ساَانةي رابردوو لة كؤمةَلَي  باَلو ك

بؤية ئَيستا مـن ثَيشـنيار دةكـةمد كـةوا ثةرلـةمانَيكي طـةجنان دابنـدرَيتد هـةم بـؤ ثاَلثشـيت كـردند هـةم بـؤ              
 .............ثَيطةياندني 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاكة وةرة سةر بابةتةكةد ضاوةكةمد تةواود خةاسد يةكي ترد عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة

 :صديق مصى    عبدالسالم بةِرَي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةي يةكةم كة ثَيناسةكانةد منين دةنطم دةخةمة ثاَل دةنطي ئةوانةي كة ثَيشنياريان كردد كة ثَيناسةي 
 .ثرؤذة باووكةكاني تَيدا بَيتد ضونكة ئةوة ديار نيية لة ياسا

نتد بةَام ئةم ثَيشنيارةي كاك عومةرو كـاك شـظان   مةسةلةي اود هةموو ئةو رةئيانةي كة هاتن راس/ دووةم
هاتد ئةوة منين دةنطم دةخةمة ثـاَل دةنطيـان دةبَيتـة سـَي رةئـيد بَي طـة لـة مـاددةي دووةمد كـة بـاس لـة            
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مةبةسيت ياسا دةكات لةوَي وشةي او بَيتد ئةوين بة تةعريفي دوةلي بكرَيتد يان بة تـةعريفي وةزارةتد  
ي سوودمةندود لة خوارةوة ثاش ماددةي دوو لة هةر جَيطايةك وشةي او هاتبَيت بـة  بةَام ئَيمة لة تةعريف

ساَلين بَيتد ضونكة دةبَيت تةش يعي ئـةوة  ( 11)ساَلد ( 18)سوودمةندي دادةنَينيد من لةطةَل ئةوةمة لة 
دةرفـةتي   بكةين هيض نةبَيت خوَيندني خؤي تةواو بكاتد هيض نةبَيت هـةوَلي خـؤي دابَيـت لـة بـازاِري كـار      
سـاَل  ( 18)نةبوود ئين ا بري بكاتد ئةمة نودتةي يةكةمد واتا سوودمةند لةجياتي او و تةعريفي بكةين لة 

 .و سةرةوة
بة تةسةوري مـن مةسـةلةي رةبـت كـردن بـة وةزارةت شـتَيكي طرنطـةد هـةردوو بـةِرَي و عـةزي            / دووةميان

وان سياسـاتي حكومـةت دادةنـَي بـةرةو ضـؤنيةتي      وةزير لَيرةنةد بة بؤضووني من وةزارةتـي رؤشـنبريي و ا  
ــَيند بــةَام لــة رووي تةنفي ييــةوةو كــار      مامةَلــة كــردن لةطــةَل ئــةو زاهــريةيد ديــاردةي كــة اوانــي ثــَي دةَل
دؤزينةوةو ئامادة كردنةوةد هةموومان دةزانـني لـة وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي بةِرَيوةبةرايـةتي        

ةني هةيةد ئةم سولفةية  باشرتين كةس كة سوودي لَي وةربطرَيتد ئةو كةسانةن لـة  طشيت كارو تةئهيلي ميه
بازاِري كار دةرفةتيان نةبوود دَين ناوي خؤيان دةنووسن لةو بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةو بةثَيي كـاري خؤمـان   

لَيكي ميهـةنيان  وةكو ليذنةي كاروباري كؤمةَايةتي زؤر جار رؤيشتووينة تةماشامان كـردووة ئةمانـة تـةئهيَ   
وةرطرتــووةد بــةَام توانــاي مادديــان نييــةد بؤيــة منــين تةســةور دةكــةم ئةمــة لــوبي كــاري وةزارةتــي كــارو   

 .كاروباري كؤمةَايةتيةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤر حةسةن كةرةم بكة
 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :نين لةسةر ئةو ماددةية دوو تَيبينيم هةيةم

بةنيسبةت تةمةني طةنجد ديـارة ضـةند تةمـةني جيـاواز بـؤ طـةنج بـاس كـراد حةديقـةت ئةمـة           / يةكةميان
شتَيكي تةبيعيةد ضونكة تاكو ئَيستا لة دنيادا لة هةر وَاتَي  تةمةنَي  حيساب دةكرَيت بؤ مةسةلةي طةنجد 

كـراوةد تةمـةني بـايلؤجي هةيـةد تةمـةني كؤمةَايـةتي هةيـةد واتـا ئـةو          دوو جؤر تةمةن بؤ طةنج حيسـاب  
ساَلةد ئةو تةمةنةي كة كؤمةَل بة طـةجني دةزانَيـت كـة    ( 16 – 16)تةمةنةي طةنج تَيدا طةشةي دةكات لة 

ساَلةد بؤية ئـةوةي كـة ئَيسـتا مةبةسـتمانة كـة لـةو ثـرؤذة داخيلـي بكـةين          ( 36 – 16)زؤر لةسةري رَيكن 
 .راست كراوةتةوة( 36 – 15)كة لَيرة بة ( 36 – 16)ؤمةَايةتيةد واتا تةمةني ك

تَيبيين دووةمم لةسةر ئةوةيةد كة ئةم ثرؤذةيـة عايـدي وةزارةتـي وةرزش و اوانـةد يـان عايـدي وةزارةتـي        
وةد كارو كاروباري كؤمةَايةتي بَيتد هةر لة سةرةتا بامسان كرد كـة ثَيويسـتة نـاو و ناوةِرؤكـة يـةك بطرَيتـة      

ئةطةر ثرؤذةي ثاَلثشتةكة بؤ مةسةلةي تةمنية بَيتد مةسةلةي تةمنية مةلةسـةي فـرة موئةسةسـاتيةد واتـا     
طةنج لة هةموو شوَينَي  هةيةد طـةنج لـة دوتاخبانـة هةيـةد طـةنج هةيـة بـَي كـارةد طـةنج هةيـة وةرشـوانةد            
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اسـيت هـةروةكو لـة بيدايةتـدا     طةنج هةية دةرضووي كؤليذةد طةنج هةية لـة ئيشـوكاري جيـاوازداد بؤيـة بةرِ    
ناوةكة بةوة راست كرايةوة كة سندوودي ثاَلثشيت طةجنان بؤ ثرؤذة باووكةكان بَيتد واتـا بـة رةئـي منـين     
ثَيويستة ئةم ثرؤذة يان عايدي ئةجنومـةني وةزيـران بَيـتد وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي ئيشـرايف         

 .كاروباري كؤمةَايةتي بَيتد زؤر سوثاسبكاتد يان موباشري عايدي وةزارةتي كارو 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .د رَي دار سؤزان شهاب كةرةم بكةزؤر سوثاس
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةبةر ئةوةي من لة ثَيشدا دسـةم كـردد موداخةلةيـةكم هةيـة لةسـةر ئةساسـي هـيين ثـةروةردةييد بـةهؤي          
مي ثةروةردةوةد كة ئَيستا بؤتة بنةِرةتي تا نؤ ساَلد ئةوةي كـة دةردةضـَيت ئـةو خوَينـدكارو     طؤِريين سيستة

دوتابيةي كة دةردةضَيت تةمةني شازدة ساَلي تةواو دةبَيت و خاوةني بِروانامـةي بنةِرةتييـةد دةتوانَيـت لـة     
ارد يـان ئـةوةتا دةتوانَيـت    دواي ئةوةوة يان بـةردةوام بَيـت لـة خوَينـدند يـةعين دةبَيتـة كةسـَيكي خوَينـدةو        

باــَيتة بــازاِري كــارةوة بــؤ خــؤي كارَيــ  بدؤزَيتــةوةد لةبــةر ئــةوة ئَيمــة دةتــوانني ئــةو ئازادييــة بــدةين بــة  
طةجنةكاند لة دواي شازدة ساَلييةوة بانة بازاِري كارةوةد ياخود بةردةوام بن لة خوَيندنداد ئةوة بـؤ خؤيـان   

سـاَل  ( 18)سـاَل دابنـَينيد نـة    ( 14)وة بطرينـة نـةزةري ئيعتيبـار نـة     دةمَينَيتةوةد بؤيـة مـن تكـام وايـة ئـة     
 .ساَليةكة لة دواي بنةِرةتيةكة ئةو حاَلةتة ضارةسةر دةكاتد زؤر سوثاس( 15)دابنَينيد بةَلكو 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار عومةر نورةديين كةرةم بكة

 (:نورةديين)بةِرَي  عمر محدامني خدر
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــةمبوو   ــن ه ــوونانةي م ــةو بريوبؤض ــةي ئ ــةن و     دزؤرب ــي زاراوةي ئةجنوم ــاد كردن ــةتي زي ــراند بةتايب ــاس ك ب
ناســاندنيد هــةروةها زيــاد كردنــي زاراوةي ثــرؤذة باــووكةكان و ناســاندنيد بةتايبــةتي مانــا ئابوورييةكــةي  

 .ثرؤذة باووكةكان ضية؟ ثَيويستة دياري بكرَيت
بة مةسةلةي اوان و تةمةنيشيد من ثَيشنيار دةكةم لة ضوارضَيوةي ئـةو ياسـاية دايـةد ئـةوةي لـة       سةبارةت

برٍِِطةي سَييةم هـاتووة نووسـراوة اوان بكرَيتـة اوي سـوودمةند لـةو جةدةلـةش رزطارمـان دةبَيـتد منـين          
وَيـدا لـةجياتي اوان بـة    سـاَلد بـةَام لة  ( 41)سـاَلةكة زيـاد بكرَيـتد بكرَيتـة     ( 36)تةئيدي ئةوة دةكةم كـة  

 .تةنهاد يان سوودمةند بة تةنها بكرَيتة اوي سوودمةندد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .َي دار دكتؤر ارسةان كةرةم بكةزؤر سوثاسد ر
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ئةرسةان باي  امساعيل.بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةية حـةز دةكـةم ئـةو خوشـ  و برايانـة ديقـةت بكـةن لـة يـةكد دوو شـتد جـارَي             من يةكد دوو تَيبينيم

طةجني ئةمِرؤ بةهؤي كؤمثيوتـةرو ئـةو وةسـائيالنةي كـة هـةن بةِراسـيت طـةجني وشـيارند وةكـو سـةردةمي           
 .جاران نني

بـؤ   ئَيمـة وةكـو ثَيويسـت لـة كوردسـتان و لـة شـارةكان سـةنتةري سـةدايف و نةهَيشـتين فارغمـان           / دووةميان
طــةجنان نييــةد طةجنــةكان ئَيســتا مومكينــة بةشــَيكيان دةســت بــةتاَل بــن لةبــةر هةنــدَي مةســةلةو لــة رووي 
سياسييةوة مةترسيةك هةيةد ئةطةر ئةو طةجنانة بـة شـتَي د يـان كارَيكيـان نـةبَيتد مـن حـةز دةكـةم تـَيم          

سـاَليةوة كارَيكيـان   ( 15)َلي و سـا ( 16)بطةن دةَلَيم ضيد لةبةر ئةوة دةبَيت ديقةتي ئةوة بكةين طـةنج لـة   
ثَي بدرَيتد ت لة رووي سياسيةوة بَيتد ت لة رووي سةدافيةوة بَيتد ضونكة طةجني ئـةمِرؤ دةِرواتد طـةجني   

 .ئةمِرؤ وشيارةد ت لة رووي كارَيكةوة ثَيي مةشغول بَيت
وايـني اثـةِرةد كـة هؤيـة     لةبارةي سةر بة ت وةزارةتَي  بَيتد ئةطةر ئَيمـة بطةِرَيينـةوة بـؤ ئـاخري سـةفحةد د     

ثَيويستيةكانةد ئةم مةشاريعانةد مةشاريعي ئابووريند دةَلَين بؤ كةم كردنةوةي كَيشـةي ئـابووريد بـؤ سـوود     
وةرطرتند بؤ كةم كردنةوةي بارطراني شاني طةجنينةي دةوَلةتد بؤ ثرؤذة ئابوورييةكاند كةواتة بة نةزةري 

ابَيتد رةبيت بة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَايةتيـةوة دةبَيـتد   من هيض رةبتَيكي بة وةزارةتي سةدافةوة ن
ساَلي بَيـت و سـةر بـة وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي بَيـتد زؤر         ( 36 – 15)بؤية من ثَيم باشة لة 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار كاك فرسةت كةرةم بكة
 :بةِرَي  فرست امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ساَليةكة وةكـو خـؤي مبَينَيـتد ضـونكة كـة تةماشـاي طةجنـةكان دةكـةيند ئَيسـتا          ( 15)منين رةئيم ئةوةية 

ئةوةي لـة شـازدة سـاَل كـةمرتين بَيـتد بةِراسـيت لـة طـةورةكان زيـاتر ئيشـي كؤمثيوتـةرو ئيشـي مؤبايـل و              
 .ةوة زاهريةيةكة كة تةماشاي ئةوانة بكةينتةصليح كردن دةزانند ئةو مواحةزةيةمان كردووةد ئ

ئةطةر تةماشـاي جادةكـان بكـةين لـة ناحيـةي بـَي كـاري و بةتاَلـةتد ئـةو فيئةتـة دةبيـنني زؤربـةيان             / دوو
لةسةر رةصي  راوةستاينةد لةوانةية مةشاكيلي ئي تيماعين روو بدات لة نةتي ةي ئـةو شـتانةد بـة رةئـي     

وةزعـةد غـةرةزي دـانون و موشـةرع تـةحقيق دةكـاتند وةكـي تـرين          ساَليةكة موناسـيبة بـؤ ئـةو   ( 15)من 
ناحيةي جتاري و تةصروفاتي دـانوني ئيعتيادييـةد وةزارةتـي مـةعين دةتوانَيـت واي لـَي بكـات لـة مةحكمـة          
ئي ازةي ثَي بداتد ئةطةر ئةوة ببَيتة كَيشةد ئةطةر نةبَيتة كَيشةش ئيشَيكي زؤر ئيعتيادييةو بة رةئـي مـن   

ســـاَلي داواي ( 15)موناســـيبةد وةكـــي تـــر مـــةفروزة وةزارةت تةماشـــاي بكـــاتد ئةطـــةر بَيتـــو   ســـاَلي( 15)
ثرؤذةيةكي كردو شعور بكات ئةوة لة تادةتي ئةو نييةد ئةوة لة ئيمكانيةتي ئـةو نييـةد مـةفروزة ئي ـازةي     
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دو سـةدافةت و  ثَي نةدرَيت و سولفةي ثَي نةدرَيتد ئةطةر بَيتو ئةو مةشروعةي ثَيشنيار دةكات زدين حدو
 .ئيمكانيةتي ئةوةد مةفروزة يارمةتي بداتد نةكو ئيهمالي بكاتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَايةتي/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تة بة دؤزينةوةي هةلي كـارةوةد رووخسـاندني هـةلي كـار سـةر بـة وةزارةتـي        ديارة هةر ثرؤذةيةك كة تايبة
كارو كاروباري كؤمةَايـةتي بَيـتد لةبـةر ئـةوةي يـةكَي  لـة ئاماجنـةكاني وةزارةت رةخسـاندني هـةلي كـارةد           
دؤزينةوةي هةلي كارو رةخساندني هةلي كار لةبواري وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةَايةتيـةد ئـةوة يةكـةم       

 .َيبينيمت
لةسـةر رؤشـنايي ياسـاكاني    ( 36 – 15)دووةم تَيبينيم لةسةر ئةوةية بةِراسيت لةسةر تةمةنةكانة لةنَيوان 

ساَل بَيت دةتوانَيت كار بكـات لـةو ثرؤذانـةي كـة مةترسـيدار نييـة لةسـةر        ( 16)كاركردند ئةوةي سةرووي 
دةوَلةتيـةكان و ياسـاكاني كـار هـيض كاتَيـ       ذيانيد هةلي كار كردنين بةِراسيت بةثَيي هةموو ثرةنسـيثة نَيو 

ساَلد يان ئةوانة تاكو ئَيستا تةحديـد نـةكراوةد هةركةسـَي بتوانَيـت كـار بكـاتد ئَيمـة        ( 36)سةدفي سةرةوة 
مول ةمني لة وةزارةت هةلي كار كردني بؤ بدؤزينةوةد هةر ئةوة تَيبينيةكامن بوود داوا دةكةم ئةم ثرؤذةية 

 .بَيتد زؤر سوثاس سةر بة وةزارةتي ئَيمة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بي وةزير كةرةم بكةزؤر سوثاسد رَي دار جةنا
 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة تايبةمتةندي ثرؤذةكة بة ثلةي يةكةم ئةم ثرؤذةية دؤزينـةوةي هـةلي كـارةد بـة ثلـةي يةكـةم       

ةيوةندي بة ئين و كاري وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَايةتي هةيةد بووني وشةي اوان ماناي ئةوة نييـة  ث
دةبَيت لة وةزارةتي اوان بَيتد وةزارةتي رؤشـنبريي و اوان بةرثرسـة بةرامبـةر تةنسـيق كـردن بـؤ دانـاني        

دةطرَيتـةوةد بةعسـات دةطرَيتـةوةد     سترياتي يةتي نيشتماني كوردسـتاني بـؤ اواند كـة ئةمـة خوَينـدني بـااَ      
ثةروةدة دةطرَيتةوةد كشتوكاَل دةطرَيتةوةد هةموو بوارةكـان دةطرَيتـةوةد لةبـةر ئـةوة ئـةم بـوارة بةتايبـةتي        

 .ثةيوةندي بة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَايةتيةوة هةيةد ئةمة يةك
َي  وةزيـري كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي     ساَلي وةكو بةرٍِِ( 15)بةنيسبةت تةمةنةوةد ئةو تةمةنة / دووةمني

سـاَل جطـة لـةو ثةرةسـةندنانةي كـة بـةِرَي ان       ( 15)فةرمووي لة دانوني عةمةل بـواري كـاركردن دراوة بـة    
ئاماذةيان ثَي كردد بةَام لة هةمان كاتدا حاَلةتَي  هةية حاَلةتي كةفالةتي دةرزد يةعين ئةو دـةرزة هـةر وا   

ساَلة دةرزي دةدةييَتد كةفالةتي دةرز ( 15)ئةطةر مةترسي ئةوةمان هةبَيت كة  نادرَيتد يةعين ئةو دةرزة
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هةيةد جطة لةوة سوَلتةي تةدديري هةية بؤ سندوودةكةد ئةو سندوودة كـة خـاوةني سـوَلتةي تةدديرييـةد     
لةوانةيـة  ئةو بِرياري ئةوة دةدات كة ثَيي بدرَيتد يان ثَيي نةدرَيتد لةوانةية طةنج بَيـت نةيـداتَيد ضـونكة    

تواناي ئةو مةسةلةيةي نةبَيتد ثَيناسةي ثرؤذةي باووك طرنطةد ضونكة ثـرؤذةي باـووك ئـةو مةبلةغـةي     
كة دادةنرَيت سةرمايةكةي ضةند بَيت ديـار بَيـتد لـة زؤربـةي ئـةو دانونانـةي كـة لـة وَاتـاني ديكـة هةيـة            

ــةتيد ئة    ــةرمايةي هةي ــةو س ــات ب ــت دةك ــووك و موتةوةس ــاريعي با ــة رادةي  تــةعريفي مةش ــةش جيايــة ل م
بةشداري كردنـي حكومـةتد سـندوودةكة بـؤ دةعـمد لةوانةيـة ئـةو ثرؤذةيـة باـووك بَيـتد بـةَام بةشـَيكي             
حكومةت دةعمي دةكاتد بةشةكةي تري كابرا خؤي ثارةي هةيةد يان جيهاتي تر دةعمي دةكاتد لةبةر ئةوة 

يشان بكرَيتد حـةددي ئـةعالد يـةعين بـؤ     ئَيمة ثَيويستمان بةوة هةية رادةي دةعمي سندوودةكةش دةست ن
منوونــة لــة وةزارةتــي كــارو كاروبــاري كؤمةَايــةتي دةســت نيشــان كــراوة كــة رادةي دةعمــي حكومــةت ئــةم    
ســندوودة دة هــةزار دؤارةد بــؤ منوونــةد بــةَام لةوانةيــة ثــرؤذة باــووكةكة بــايي ســةد هــةزار دؤار بَيــتد   

ذةي باووك بة تةحديدي لةسةر ئةساسي سةرمايةكةيد ئةمة مةبةستم ئةوةية ثَيناسةيةك هةبَيت بؤ ثرؤ
مةســةلةيةكي طرنطــةد مــادام ئــةم ثرؤذةيــة ثةيوةنــدي بــة اوانــةوة هةيــةد مــن ثَيموايــة يــةعين لَيــرةدا بــة  
ثَياةوانةي خوشكي بةِرَي م وةزيـري كـارو كاروبـاري كؤمةَايـةتي كـة ئـةو ثَييوايـة نابَيـت سـةد  هـةبَيتد           

ئةوان ثرؤذةيةكيان هةية بؤ سندودى دةعمى كـاركردند بـَى   كةسةد ئةوة راستة  هةمووضونكة هةلي كار بؤ 
كارا بؤ ثرؤذةكاند ئةوة سةدفي نيةد بةآلم ئةم سندودة تايبةتة بة اوانةوةد كة تايبـةت بَيـت بـة اوانـةوة     

سـاَلةوة   ئةبَى سةدفى هةبَيتد يةعنى سةدفى بةرزيشى هةبَيت بـؤ ئـةوةا خـةَلكَي  لةسـةروو سـى و ضـوار      
 .ثَيناسةا اوانى لةسةر تةتبيق بكرَيتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةا هاوبةش ِرةئيتان؟ كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حيدةرا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وةزيـرة بةِرَي ةكانـةوةد    بةِراستى سَىد ضوار مواحةزةا طرنط درا لةايةن بـةِرَي ان ئةنـدامانى ثةرلـةمان و   
ئايـا عايـدا كـام وةزارةت بَيـت؟ وةزارةتـى وةرزش و      / دةتوانني حةسرا بكةين بة ضةند خاَلَي د يةكةميان

اوان بَيت يان وةزارةتى كاروكاروبارا كؤمةآليـةتى بـَيد ئَيمـة بـةينى خؤمـان مونادةشـةمان كـرد بةِراسـتى         
بكةيند ثَيوستة عايدا وةزارةتى كارو كاروبارا كؤمةآليةتى  ئَيمة ئةطةر مبانةوَا بة ثَيى سيستماتي  ئين

بَيتد لةبةرئـةوةا هـةروةكو  جـةنابى وةزيـر ئيشـارةتى ثَيـى داد دانـانى سـرتاتي يةتى خ مـةتكردنى اوان          
لةايةن وةزارةتى ِرؤشنبريا دةبَيت لة بوارة جياجياكانداد بـةآلم هـةر وةزارةتَيـ  بـوارا خـؤا جـَى بـةجَى        

ةرئــةوةا هــةىل كارثةيوةنــدا بــة وةزارةتــى كاروكاروبــارا كؤمةآليةتيــةوة هةيــةد وة تةئســيس   دةكــاتد لةب
كردنى ئةو ثرؤذة باووكانة بؤ طةجنان دةبَيتة دروست كردنى هةىل كارد بؤ اوان بـؤ ئـةوةا بتـوانن لـةذَير     

ئيشـارةتى ثَيـى    بة نيسبةت عومرد عومر زؤر/ ضةترا ثرؤذة باووكةكان كاريان بؤ بدؤزرَيتةوةد دووةميان



 312 

دراد تةبيعى من حةز دةكةم يةك نودتة بَلَيم ئةو عومرةا لَيـرة تةحديـد كـراوةو هـةروةكو لـة ياساكةشـدا       
واتة بؤ دانونى وةزارةتى سةدافة و شةباب نية هةروةكو دةَلـَيند ِراسـتة    (الغرا  هذا القانون)هاتووة دةَلَى 

ئةوة لة بؤ طةنج بة شكلَيكى طشـتى   34ـ 15ةتى ثَيى دا ستاندةرا نَيودةوَلةتى هةروةكو سؤزان خان ئيشار
عــومرَيكى زؤر  36ـــ15بَيــت ِرةنطــةد بــةآلم لــة بــؤ ئــةغرازا ئــةو دانونــة ئَيمــة ثَيمــان وايــةد بــة نيســبةت   

موتةوةسييت و موعتةديلة بؤ ئةوةا بتوانَي باَيتة ذَير ضةترا ئـةو ئيلت اماتـةا كـة لـة نـاو ياسـايةكةش       
ئةسـَلةن بـؤا هةيـة ئي ـازة بـة منداَلةكـةا بـدات باـَيت و          15طةر عـومرا طةيشـتة   هةيةد بة تايبةتى ئة

ئةعماىل تي ارا بكات بة طوَيرةا دانوند بؤية ثَيمواية ِرةئى ليذنةا هاوبةش ئةوةية كة هينةكة لة جَيطاا 
ي  خؤيةتىد بـة نيسـبةت تـةعريفى ثـرؤذة باـووكةكان ئَيمـة ثَيمانوايـة ثـرؤذة باـووكةكان دةبَيـت تـةعر           

بكرَيد بةآلم لَيرة تووشى ئةشكالَي  دةبَيتد ئايـا رةئـس مـاىل ئـةو ثـرؤذة باـووكة ضـةند بَيـت و لـة ضـةند           
كةمرت نةبَيتد لة ضةند زياتر نةبَيتد بةِراستى ئةمةش كَيشةيةكة ِرةنطة نةتوانني ئَيستا بةو دةم و دةستة 

وايـة ئةمـة بـؤ وةزارةت دابنـَيني بـؤ ئـةوةا       بتوانني ئَيمة حةدا ئةدناو حةدا ئةعالا بؤ دابنَينيد من ثَيم
بتوانني لة ني ام داخلىد لةوَا تةعريفةكةا بداتَى و بتوانَى ِرةئـس ماليشـى بـؤ دانـَىد بـة نيسـبةت حـةدا        
ئةدنا و حةدا ئةعالا ثرؤذةكاند ئةمة كورتةا ئةم مواحةزاتانة بوو كـة بـةِرَي ان ئةنـدامانى ثةرلـةمانى     

 .ئةطةر هاوكارامن مواحةزاتى تريان هةبَيتد زؤر سوثاسبةرضاويان خستبوود نازامن 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان فةرموو.د
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة ثَيشنيارا ضةند ثَيناسةيةك زياد بكرَيت لةماددةا يةكةمد ثَيشنيارا ئةوة كـرا كـة ئةجنومـةن    

هـاتووةد لـة ضـوارين نـاوا      6و  4رَيتد لةبةرئةوةا لة ماددةا تـةنها وشـةا ئةجنومـةن لـةماددةا     زياد بك
كـة   6تةنها وشةكة نةهاتووة ثَيناسةكة كراية بؤية بة ثَيويستمان نةزانى زيـادا بكـةيند تـةنها لـة مـاددةا      

د ئـةوة ثَيويسـت بـةوة    باسى ئةجنومةن دةكرَيت دةتوانني وشةا بةِرَيوةبردنى سندودةكةشى بؤ زياد بكةين
وردةكاريـةكان بـاس كـراوةد نـاوا      6ناكاتد باس لةوة كرا كة ضاودَيرا سندودةكة بكرَيتد ئةوة لة مـاددةا  

سندودةكةش يةكالكرايةوةد وةكو ناونيشانى ياسايةكةا ىَل دَيتد كـة كـو لـةوَا دةنطمـان بـؤا دا د هـةر ئـةو        
 .تَيبينيانةم تؤمار كردووةد سوثاس

 :كى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 .كاك عماد فةرموو

 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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ساَل بَيتد بـةآلم   34ـ14مةوزوعى تةمةند تةبعةن لة وةزارةت تةحديد كراوةد وةزارةتى ِرؤشنبريا و اوان 
ةوة لةبةرئـةوة  ئةمة بةس بؤ ئةوةية كة طةجنان يان اوان بةشدارا لة نةشاتاتى مةراك ا شـةباب بكـةند ئـ   

ساَلمان داناوةد ضـونكة بـة ثَيـى ِرووثَيـوا نيشـتمانى ِروواَل بـؤ سـاَلى         15ئةو تةمةنة تةحديد كراوةد ئَيمة 
سـاَل ثَيشـرت دـةد     31ـ  11ا اوان لة تةمـةنى   1101هةندَي  ِرَيذة هاتووةد بؤ منوونة لَيرة دةَلَيت  1112

ا خوَيندن ئَيستا لة جادةنةد ضى بكةن؟ لةبةرئـةوة ئَيمـة   نةضوونة بةربارا خوَيندند باشة ئةمانة بةر بار
بة باشى دةزانني كة ئةم تةمةنة مبَينَى هةروةكو هاوكارامن سؤزان خان و برادةرانين ثَيشنياريان كـردووةد  
مةجلس ئةوة تةعري  كراوة لة مـاددةا كـة دكتـؤرة طـوتىد اردـان نيـة ئةطةرمةشـاريعى سـةغرية ئةطـةر          

ةآلم ئــةوة ثَيويســتى بــة ِراوَيــذكردن لةطــةَل حكومــةت هةيــةد مةســةلةا كاروكاروبــارا  تــةعري  بكــةيند بــ
كؤمةآليةتى كـة سـةر بـة وةزارةتـى كـارو كاروبـارا كؤمةآليـةتى بَيـتد لـة نةخشـة ِرَيـى اوانـدا هـاتووة كـة               

ة ئةسـتؤا  وةزارةتى ِرؤشنبريا و اوان ثَيشنيار كراوة كة مةسـةلةا بـَى كـارا و هـةذارا لـةناو طةجنانـدا لـ       
وةزارةتى كارو كاروبارا كؤمةآليةتيةد واتة وةزارةتى ِرؤشنبريا و اوان ئةوان ئةو ئةركةيان ِراسثاردووة بـة  
وةزارةتى كارو كاروبارا كؤمةآليةتىد ئَيمةش مانعمان نية كة بؤ وةزارةتى كارو كاروبارا كؤمةآليةتى بَيتد 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .رمووكاك خورشيد فة
 

 :بةِرَي  خورشيد امحد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ضـونكة كـة لـة ياسـايةكة هـاتووة ودةَلَيـت ئةوانـةا        ( املشـاريع الوـغرية  )من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ تـةعريفى  
دةخلى مةحدودد مادام باسى دةخلى مةحدود دةكةيند ئَيمة با مةشاريعى سةغرية بـة ِرةئـى مـن بـةو شـكلة       

ئـةم ئـةعالا حـةدةد    ( يقود بها املشاريع التى اتت اوز كلفتها اربعني مليون دينار عرادـى )تةعري  بكةيند 
بــةآلم موشــارةكةا حكومــةت بــؤ وةزارةت دةهَيَلينــةوة و ئــةو ئيمكانياتــةا بــؤ بةردةســتى وةزارةتد ضــةند  

رَي  لـة  مـن ثرسـيا  / ثارةيان هةية و ضةند دةتوانن بةشـدارا لةهـةر ثرؤذةيـةك بكـةند ئةمـة يـةكد دووةم      
جةنابى وةزيرا كاروكاروبارا كؤمةَايةتى دةكـةمد ت ئالـةتَيكتان لـة دةسـتة بـؤ تـةديم كردنـى ثـرؤذة يـان          
جةدواا ئيقتسادا بؤ هةر ثرؤذةيةكد ت ئاليةتَيكيان هةية بؤ بةدواداضووند ئةطةر بِريارماندا ئـةو ثـرؤذة   

/ جةدوةىل ئيقتسادا ت ئاليةتى هةيـة؟ دووةم / عايد بة وةزارةتى كارو كاروبارا كؤمةَايةتى بَيتد ئةوةَلةن
 .بةدواداضوون و متابعةا مةشاريعد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان ئةطةر ني اميةد ئةطةر شةرحة نابَىد نا ناد كاك عمر فةرموو
 :بةِرَي  عمر صديق هةورامى
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــةر دوو بابةتــةد ضــ   ــةباب   مــن ني اميةكــةم لةس ــرد كــة وشــةا ش ــةمانتارَي  ثَيشــنيارا ئــةوةيان ك ةند ثةرل

 ......... .هةَلطريَيتد 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ِرؤذان .رجائةن دانيشة كاك عمر ئةوة لةبةردةستمانة و دةنةينة دةنطدانةوةد ليذنةا ياسايى كةرةمكةند د
 .فةرموو

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د
 .ى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك

سةبارةت بة ماددةا يةكةم تايبةتة بة ثَيناسةكان ئةطةر يةكالبووةوة كةوا ثشتطريا لةو ثَيشنيارة كرا كةوا 
لَيـرة   1ئةو سندودة سةر بة وةزارةتى كارو كاروبارا كؤمةآليةتي بَيتد ئةوا ثَيشنيار دةكةين كـةوا بِرطـةا   

د لةبـةر ئـةو هؤيـة كـة نـاوا وةزارةت لـة ياسـايةكة        3اددةا د ناوا وةزارةت ببَيتة م1ابربدرَيت لة ماددةا 
يأسطس صطندوق باسطم صطندوق دعطم      )هاتووةد كة بـاس لـةو دةكـات     3دووبارة نةبووةتةوة تةنها لة ماددةا 

ئةوجا ناوا وةزارةتةكـة لـةوَا بـَىد نـاوا وةزارةت دووبـارة نةبووةتـةوةد        (املشاريع الصغرية للشباب ويرتبط
واتــة ابــدرَيتد  1لــة مــاددةا  1د بِرطــةا  1يســت ناكــات ثَيناســة بكرَيــت لــة مــاددةا  وشــةا وةزارةت ثَيو

 .سوثاس
 
 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

كة ثَيشنيارا ليذنةا هاوبةش وةريـانطرتووة اباـَى؟ كـَى لةطةَلـة اباـَيت دةسـت بةرزبكاتـةوة؟د         1بِرطةا 
كةس ئةوة ادراد  8دايةد كَى لةطةَلة مبَينَيتةوة؟  كةس لةطةَل 48لة تةعري  كَى لةطةَلة اباَى؟  1بِرطةا 

 .ِرؤذان فةرموو.د د1كة دةبَيتة  3ئَيستا بؤ بِرطةا 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :يقصد باملصىلحات والتعابري االتية املعان  املبينة ازاءها الغرا  هذا القانون/  1املادة 
 .اقليم كوردستان ط العراق: ماالقلي/ 1
 .سنة 36ط 15الذين تضاوح اعمارهم بني : الشباب/ 1
 .صندوق دعم املشاريع الصغرية للشباب: الصندوق/ 3

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ِرؤذان فةرموو.بة كورديةكةا خبوَيننةوةد د
 :ِرؤذان عبدالقادر.بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :ست لةو زاراواوة و دةستةواذانةا خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى ئةم ياسايةمةبة/1ماددةا 

 .هةرَيمى كوردستان ـ عرياق: ـ هةرَيم1
 .ساَلة 36ـ 15ئةوانةا كة تةمةنيان لةنَيوان : ـ او1
 .صندودى ثشتيوانى ثرؤذة باووكةكانى اوان: ـ صندوق3

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو امينة خان

 :ذكرىبةِرَي  امينة 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

كـــو تـــةعري  بَيتـــة كـــرند لبـــةر هةنـــدَا   ئةنـــدام ثةرلـــةمانَى ثَيشـــنيار كـــرد ثرؤذةيـــت باـــي  طةلـــةك
 ............. .بشَيت

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيرة ناد كاك سةروةر فةرموو
 :بةِرَي  سةروةر عبدالرمحن

 .لةمانبةِرَي  سةرؤكى ثةر
ساَلةكةا كة سـةدفى ئةعالكةيـةتى كؤمـةَلَي  لةبـةِرَي ان وابـ امن تـةرحى ئـةوة كـرا كـة ثَيويسـتة ئـةوين            

 .خبرَيتة دةنطدانةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بَيـتد بـةآلم ثاشـان ِروونكردنـةوةا      41ـ   18باشةد بةِرَي ان ثَيشنيارا ضةند ئةندام ثةرلةمانَي  هةبووكة 
بَيت؟ بة ئةغلةبيى حةسم بوود ناكرَيت جارَيكى  41ـ18لةطةَل ئةوةية عمرا او لة تةعري  زؤر دراد كَى 

تر تووشى هةَلةمان مةكة تكاية كاك سةروةرد ئَيستا وةكو ئةوةا بة كوردا و بة عةرةبى خوَيندرايةوةد كَى 
 .لةطةَلة ماددةا يةكةمد نية تةواود كاك شَيروان فةرموو

 :ةيدةرابةِرَي  شَيروان ناصح ح
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشـرتين ئيشـارةمت ثَيـى داد تةحديـد كردنـى مةشـاريعى سـةغرية مـن نـاَلَيم ناكرَيـتد دةكرَيـتد بـةآلم             
مةسةلةا حةدا ئةعال و ئةدناا ماليةكة كَى دةست نيشانى دةكاتد مةفروزة بة ثَيى ئيمكانيةتى حكومةت 

ازانني ئيمكانيةتى حكومةت لةو مةشروعانة ضيةو ت نيـةد هـةتا حـةدا    بَيت ئةوةد ئَيمة لَيرة هةتا ئَيستا ن
ئةعالا بؤ دابنَيني يان حةدا ئةدناا بؤ دابنَينيد يان ت ئيعتبار بكةين بـة مةشـاريعى باـووكد ت ئيعتبـار     
نةكةين بة مةشاريعى باووكد بةِراستى من ثَيمواية ئةوة بؤ حكومةت بةجَى بَيَلينةوةد لة بؤ ئـةوةا ئَيمـة   

 .ضى دا ئيدارةا ئةو سندودة بة جَى بهَيَلينةوة
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرؤذان فةرموو.ئاخر جار بيخوَيننةوةد بؤ ئةوةا بيخةينة دةنطدانةوةد د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :ازاءها الغرا  هذا القانون يقصد باملصىلحات والتعابري االتية املعان  املبينة/  1املادة 

 .اقليم كوردستان ط العراق: االقليم/ 1
 .سنة 36ط 15الذين تضاوح اعمارهم بني : الشباب/ 1
 .صندوق دعم املشاريع الصغرية للشباب: الصندوق/ 3

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ِرؤذان فةرموو.بة كورديةكةا خبوَيننةوةد د

 :ِرؤذان عبدالقادر.بةِرَي  د
 .ةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانب

 1ماددةا 
 :مةبةست لةو زاراواوة و دةستةواذانةا خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى ئةم ياساية

 .هةرَيمى كوردستان ـ عرياق: ـ هةرَيم1
 .ساَلة 36ـ 15ئةوانةا تةمةنيان لةنَيوان : ـ او1
 .شتيوانى ثرؤذة باووكةكانى اوانسندودى ث: ـ سندوق3

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةس لةطةَل دانيةد بة  11كةس لةطةَل دايةد كَى لةطةَل دانية؟  46كَى لةطةَلة دةستى بةرز بكاتةوة تكاية؟ 
 .كةرةمكةد كاك شَيروان فةرموو 1زؤرينةا دةنط ثةسةند كراد بؤماددةا 

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :ةم ياساية ئةم ئاماجنانةا هةيةئ/ 1ماددةا 
 .ـ سوود وةرطرتن لة وزةا اوان كة دةستةبةرا بةشدار بوونى كارايان دةكات لة طةشة ثَيكردنى هةرَيم1
 .ـ بةرزكردنةوةا ئاستى كؤمةآليةتى و ئابوورا اوان لة هةرَيم دا1
يندوو وةك هةوَل دان بؤ بةدا ـ طةياندنى كةرتى اوان بؤ ئيكتفاا خودا بة شَيوةيةكى ثةرةسةندوو و ز3

 .هَينانى طواستنةوةيةكى جؤرا بؤ ئةم كةرتة
 .ـ ثَيشكةش كردنى ثاَلثشتى ثَيويست بؤ اوان بؤ دروست كردنى ثرؤذةا باووك4

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بة عةرةبيةكةا فةرموو



 334 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي بةِرَي 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :ف هذا القانون اىليهد/1املادة 
 .ط االست ادة من طاقات الشباب مبا يك   مشاركتهم ال عالة ف  تنمية االقليم1
 .ط النهو  باملستوى االجتماع  واالقتصادى للشباب ف  االقليم1
 .ط الوصول بقىاع الشباب اىل االكت اء الذات  بشكل متىور وحيوى سعيا لتحقيق نقلة نوعية هلذا القىاع3
 .الدعم الالزم للشباب  النشاء املشاريع الصغريةط تقديم 4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كَى دةيةوَا دسة بكات؟ ئةم بةِرَي انة دةيانةوَا دسـة بكـةند عمـر نـورةدينىد عمـر هـةورامىد طـؤران ئـازادد         
دارد سـةروةرد  طةشة داراد انةد حممد شارةزووراد دلَير حممودد شيالند صباحد زكيةد ذياند ساارد مسريةد سـةر 

هرد ئةمِرؤ ياساكة طابشريد مجال .شواند كاوةد حممد امنيد ئاسؤد بَيريظاند ثةرويند تاراد داناد هاذةد سؤزاند د
تةواو دةكةيند ئين ا ضةند دسة بكةن بة كةيفى خؤتان و وةخـت هةيـة و شـةوين دائةنيشـنيد كـاك عمـر       

 .فةرموو
 
 
 
 

 :بةِرَي  عمر نورةدينى
 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكى ث

ــتد        ــنيار دةكــةم ئةوةشــى بــؤ زيــاد بكرَي ــة مــاددةا دووةمــدا هــاتووةد مــن ثَيش جطــة لــةو ئاماجنانــةا كــة ل
ِرةخساندنى هةىل كار بؤ اوان و وةكارخستنياند سنووردانان  بؤ دياردةا بـَى كـارا و بـَى كـارا داثؤشـراود      )

 .د زؤر سوثاس(ايةتيةوةهةروةها ثةرةثَيدانى ثرؤذة باووكةكان لةِرووا ضةندايةتى و ضؤن
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثَيشنيارةكان بنووسند ئي افةتان هةية بينَيرن بؤ ليذنةا هاوبةشد كاك عمر فةرموو
 :بةِرَي  عمر هةورامى

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دةكة ئامـاجنى  من تَيبينيم لةسةر ماددةا دووةم هةية كة دةَلَى ئةم ياساية بة باوةِرا مـن ياسـاكة نـا سـندو    

ئةوةيةد سندودةكة ئةو ئاماجنانةا خوارةوة دةثَيكَىد نـةك ياسـاكةد لةبةرئـةوة مـن ثَيشـنيار دةكـةم وشـةا        
لةسةر ئاماجنةكان بة باوةِرا من ئةو ئامـاجنى يةكـةم و دووةم   / ياساكة ابردَيت و بكرَيت بة سةندوقد دوو

يشـى ضـةند وةزارةتَيكـى نـاو حكومـةتى هـةرَيمى       و سَييةم ئـةوة ئيشـى تـةنها ئـةم سـةندودة نيـةد بـةَلكو ئ       
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كوردستانةد بة بـاوةِرا مـن تـةنها خـاَلى ضـوارةم ئـةوين ثَيشـكةش كردنـى ثاَلثشـتى ثَيويسـت بـؤ اوان بـؤ             
دروست كردنى ثرؤذةا باووك كة خاَلَيكى ترا بؤ ئي افة بكرَيتد كةم كردنةوةا بَى كارا و هةذارا لةناو 

ور دةكةم ئاماجنى ئةم سةندودة زياتر لةمة تةحقيق دةبـَى و ئـةو سـَى خاَلـةا     اوان و طةجنان داد من تةسة
سةرةوة بةِرَي ةوة ئةو وشةية دةَلَيم تةنها ئينشاية و لة ئاماجنى ضةند وةزارةتَيكى ترا حكومةتى هةرَيمى 

 .وثاسكوردستان دا هةيةد ئةو سةندودة ناتوان  تةحقيقى ئةو سَى ئاماجنة تةنها بؤ خؤا بكاتد زؤر س
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك طؤران فةرموو
 :بةِرَي  طؤران ئازاد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مـةىل ئـةم ياسـاية    ةتوكمن وَيِراا ثشتطريي كردمن بؤ دسـةكانى هـاوِرَيم كـاك عمـر هـةورامىد كـؤا طشـتى م       

ؤذةيـةد كـة ئةطـةر كـورتى     بةِراستى خؤا لة سندوق دا دةبينَيتةوة و سـندودةكةش بـؤ ثاَلثشـتى كردنـى ثر    
بكةينةوةد ئةطةر ماددةية بؤ ئةهداف بَيتد كؤا ياسايةكة بؤ ئـةم سـندودة بـؤ كـةم كردنـةوةا ِرَيـذةا بـَى        
كاريةد بؤية ثَيم باشـة لـة ئةهدافةكانـدا يـةكَي  لـةوة بنووسـرَا كـة كـةم كردنـةوةا ِرَيـذةا بـَى كاريـة لـة              

بـابَلَيني يـاخود هانــدانى طةجنانـة بــؤ كاركردنيـان لــة      بـؤ دوورخســتنةوةا / هـةرَيمى كوردسـتاند دووةميــان  
كةرتى تايبةت وثشت نةبةستنيان بة كةرتى حكومةتد كة هةردووكى تَيدا غيابةد بؤية ثَيشـنيار دةكـةم لـة    
خاَلَي  دا ئةوة ئاماذةا ثَى بكرَيت كة ئامانج لةم سندودة كةم كردنةوةا ِرَيذةا بَى كاريةد لة خاَلَيكى تردا 

 .بؤ كاركردن لة كةرتى تايبةتد سوثاس هاندانة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .طةشة خان فةرموو
 :بةِرَي  طةشة دارا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
منين هاوِرام لةطةَل كاك طؤران لة دوو خاَلداد بةآلم ثَيشنيارا ئةوة دةكةم كة ضوار خـاَل بـؤ ئـةم ماددةيـة     

َيـذةا بـَى كـارا و ضارةسـةركردنى لـةنَيو كؤمةَلـداد كـة ئامـاجنى ئـةم          كةم كردنـةوةا رِ /زياد بكرَيتد يةكةم
ياساية بَيتد هةروةها هاندانى كاركردن لة كةرتى تايبةت لة ضوارضَيوةا سياسةتى بةكارخسنتد ئامـاجنَيكى  
ترا ئةم ثرؤذةية ئةوة بَيت سنوور دانان لة ثشت بةستنى حكومةتد بةمةبةستى بةكاربردن و دامةزراندن 

اهةم كردنى ثشتطريا دارايى و تةكنيكى و بةِرَيوةبردن بؤيان و بؤ زياد بوونى بـاوةِربوون بـة خؤيـاند    وفةر
 .هةروةها هاندانى اوان و دةرضووان بؤ دةسثَيشخةرا كردن لة دامةزراندنى ثرؤذةا باووكد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .انة خان فةرموو
 :بةِرَي  انة امحد حممود
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 .ِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانبة
بنووسـرَيت   1بـةِرةئى مـن بـة نيسـبةت خـاَلى      ( يهطدف هطذا القطانون   )كـة نووسـراوة    1بة نيسبةت مـاددةا  

د بة (معاجلة البىالة واجياد العمل للشباب وبدوره يؤدى اىل النهو  باملستوى االجتماع  واالقتصادى لالقليم)
النهططو  بقىططاع الشططباب وتىططويره وحتسططني فطط   )ذرَيتــةوة خاَلةكــة بــةو شــَيوةيةا دابِرَي 3نيســبةت خــاَلى 

 .د زؤر سوثاس(نوعيته
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ئةو ثَيشنيارانة بة نووسني بنَيرنة ئَيـرةد  بـؤ ئـةوةا  سـياغةكة وازح بَيـت لةبةردةسـتد كـاك حممـد         
 .فةرموو

 :بةِرَي  حممد شارةزوورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةرزكردنةوةا ئاستى كؤمةآليةتى و ئابوورا و ِرؤشنبريا طشتيشـى  )ثَيشنيارا ئةوة دةكةم  1ى من لة خاَل
ثَيشنيارا ئةوةش دةكةم كة خاَلَيكى ديكةش زياد بكرَيـت ئـةوةا كـة هاوكـارم كـاك طـؤران       ( بؤ زياد بكرَيت

تين لةم ساآلنةا دوايـى  باسى كردووة بةِراستى كةرتى تايبةت غائيبة لةم ئاماجنانةداد ضونكة كةرتى تايبة
دا كة طرنطيةكى تايبةتى خؤا هةية بؤ ثِركردنةوةا كؤمةَلَي  كة حكومةت ثَييان ناطـاتد بؤيـة ثَيشـنيارا    

هانـدانى كـةرتى تايبـةت بـة ثشـتطريا كـردن و       )ئةوة دةكةم كة خاَلَيكى ترا بؤ زياد بكرَيتد بـةم شـَيوةية   
 .وثاسزؤر س( دةستةبةر كردنى ثرؤذةا باووك بؤ اوان

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَي  دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
طرنطيدان بـة كـةرتى تايبـةت و    : منين ثَيشنيارا ئةوة دةكةم كة خاَلَيكى ترا بؤ زياد بكرَيت بةم شَيوةية

ياسـاية زيـاتر دةورَيكـى ضـااكانةا      دؤزينةوةا هةىل كار بؤ طةجناند بةآلم لـة هـةمان كاتـدا بـؤ ئـةوةا ئـةم      
هةبَى و طةجنان بة ثةِرؤشـةوة بـةرةو ثـريا باـن و زيـاتر ببَيتـة هـؤا ئـةوةا فشـار لةسـةر كـةرتى طشـتى             
حكومةت كةم بكاتةوة بؤ دامةزراندند ئَيمة ياسايةكمان بؤ هاتووة لةايةن حكومةتةوة كة تةعديل كردنـى  

يستة لة دواا ئةمة دةست بةجَى كار بكةين بؤ ئةوةا ئةو تةعديل هةندَا ماددةا تياية لة ياساا كارد ثَيو
كردنة مونادةشةا لةسةر بكرَا و ثةسةند بكرَيت بـؤ ئـةوةا زيـاتر ببَيتـة هانـدةرَي  بـؤ طـةجنان وبـةرةو         
ثريا ئةم ياساية و زياتر طةجنان هان بدات بؤ ئةوةا بتوانَى لة كةرتى تايبةت كار بكات و بـؤ طـؤِرينى ئـةو    

نةا كة لة ياساا كار دا لةطةَلى هاتووةد ِرَيطا خـؤش دةكـات بـؤ ئـةوةا طـةجنانين يـان خـةَلكى تـر لـة          ماددا
كةرتى تايبةت دا وةكو كةرتى طشتى خانةنيشني بكرَيت و بة ثَيى شةهادة وبة ثَيى تةمةند لةبةرئةوة مـن  
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ةين بة طؤِرينى ياساا كار كة بؤية ثَيشنيارا ئةوة دةكةم لةدواا ئةم ياساية كة ثةسةندمان كردد طرنطى بد
لةايةن حكومةتةوة بؤمـان هـاتووة وخوَيندنـةوةا يةكـةمى بـؤ كـراوة و بـؤ ئـةوةا مونادةشـةا بكـةين و           

 .ثةسةندا بكةيند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .شيالن خان فةرموو
 :بةِرَي  شيالن عبداجلبار

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ةلسالنة يا مشة دظَينت سةرو بن بكةند يةعنى خاآل ضارَا بَينة خاآل ئَيكَىد مادام ناظَى تَيبينيا من لسةر تةس

ثرؤذة ياسايةت هاتية بسندودا ثاَلثشتا كرنا ثرؤذَين بايك  لـوان ل هـةرَيمَى كوردسـتانَىد يـةعنى ئارماجنـا      
دبيـنم كـو خـاآل ضـارآ بـَينت      ويا سةرةكى كو هاريكاريا طةجنان بَيتة كرنَى بؤ ثرؤذةيَين باي د ذ ئةز وةسا 

 .جهَى خاآل ئَيكَى و سثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك صباح فةرموو
 :بةِرَي  صباح بيت اه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
بةكارخسـتنى تواناكـانى   )بِرةئيـا مـن ببيتـة    ( سوود وةرطرتن لة وزةا اوان)ماددَا دوو بِرطا ئَي  دبيذينت 

د (توَيـذا اوان )لـة جيـاتى كـةرتى اوان ببَيتـة     ( ةياندنى كةرتى اوان بة ئيكتفاا خـودا ط) 3د بِرطا (اوان
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زكية خان فةرموو
 :بةِرَي  زكية صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دةسـتبةرا بةشـدار   سوود وةرطرتن لـة وزةا اوان كـة   )تَيبينيا من ئةوةية لسةر خاآل ئَيكَى ية كو دبَيذينت 

سود وةرطـرتن لـة وزةا اوان   )د بِرةئيا من ظى ِرةنطى بينت (بوونى كارايان دةكات لة طةشة ثَيكردنى هةرَيم
لةمة زياتر نةبَيتد خاآل دا ذا بِرةئيا مـن ثَيتظيـا بهَينـة زَيـدة     ( بؤ بةشداربوون لة طةشة ثَيكردنى هةرَيم

نكو ئارمـانج ذ دانانـا ظـَى ياسـايَى ئـَي كةمكرنايـة بـَى كاريةيـة         كرن وةكى هاظكارَيت من ئاماذة ثَي كراد ضو
ئةظة دبَيتة ئَي  ذ وان خاَلَيت ثَيتظيا بهَيتة زَيدة كرند ئارماجنا دا ذا وةكى هؤيةت دةرضوو داهاتية ديـار  

 .كرن ئةظةية كو بارطرانيا سةر حكومةتَى بهَيتة كةم كرن بؤ دامةزراندنَىد زؤر سوثاس
 :ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكي

 .ذيان خان فةرموو
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 :بةِرَي  ذيان عمر شري 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

سـوود وةرطـرتن لـة وزةا اوان    ) 1بِرطةا  4منين ثشتطريا لة دسةكانى زةكية خان دةكةم كة لة ماددةا 
 3 د بـة نيسـبةت  (لة جياتى دةستةبةرا بةشداربوونى بؤ بةشـدارا ثَيكردنيـان لـة طةشـة ثَيكردنـى هـةرَيم      

د ضونكة ببـَى  (قىاع)ثشتطريا كاك صباح دةكةم لةجياتى كةرت بَلَيى توَيذا اوان عةرةبيةكةشى ببَيت بة 
 .بة تةبةدة نةك دتاعد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ساار فةرموو
 :بةِرَي  ساار حممود

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
خاَلى زؤر طرنطند من تةنها ثَيشنيارا ضـةند خـاَلَيكى تـر دةكـةم     لةِراستى دا ئةوةا لة ئاماجنةكاندا هاتووة 

كــة هةنــدَيكى هاوِرَييــان ئاماذةيــان ثَيــى كــردد زيــادكردنى بةرهــةم لةِرَيطــةا كــةرتى تايبةتــةوةد هــةمووان   
ئاطادارن كؤمةَلطاا ئَيمة هَيشتا نةبووةتة كؤمةَلطايةكى وةبةرهَيند ئةم دؤناغة ئةو دؤناغةية كة  دةتـوانني  
بَلــَيني دةرفةتــةكان لةبةردةســت دان كــة ببَيتــة كؤمةَلطايــةك كــة ثشــت بــة خــؤا ببةســتَى و ئامــانج لةمــة   
ثاَلثشتى اوانين بؤ ثرؤذة جياوازةكانيان لة ِرَيطةا كةرتى تايبةتةوة بؤ زياد كردنـى بةرهـةم بَيـتد ئةمـة     

ةوةا ِرَيذةا بَى كارا و بـة تايبـةتى   ئاماذةا ثَى بكرَيت كارَيكى باشةد هةروةها ثاَلثشتى كردن لة كةم كردن
د خؤمان ئاطادارين كة هةوَلـةكان ضـةند ضـِر بَيـت لـة      (البىالة املقنعة)بَى كارا داثؤشراوا كة ثَيى دةوترَا 

ئايندةيةكى ن ي  دا ناتوانني بَى كارا بنةبِر بكةيند بةآلم دةكرَا ئين لةسةر بةرنامة لةِرَيطةا سـَيكتةرة  
ثشتى ئةم ثرؤذةيـةش ِرَيـذةا بـَى كـارا كـةم بكرَيتـةوة و نةهَيَلـدرَاد يـةعنى ئـةوةا          جيا جياكانةوة بة ثاَل

ئيمكانة بوترَاد خاَلَيكى طرنط تر ئةوةية ئَيمة لةم ئاماجنانة ئاماذة بـةوة بكـةين كـة بـة يةكسـانى مامةَلـة       
اسـتةكانيان و لـة ثشـت    بكرَيت لةطةَل ِرةطةزا نَير و مَى واتة كوِرو كـض يـان ذن و ثيـاود لـة بـةديهَينانى خو     

 .بةخؤ بةسنت لة كارةكانيان داد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .مسرية خان فةرموو
 :بةِرَي  مسرية عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
سوودوةرطرتن لة وزةا اواند ئاماذة بةوة نةكراوة كة ضؤن و بة ت ِرَيطايةك  1خاَلى  1بة نيسبةت ماددةا 

طةيانـدنى كـةرتى اوان لـةم    / ا اوان وةردةطريَاد ثَيويستة ئاماذةا ثـَى بكرَيـتد خـاَلى سـَييةم    سوود لة وزة
خاَلةشدا ِرَيطايةكان دةست نيشان نةكراوةد ئةطةر بكرَيت دةست نيشان بكرَيت ضـةند ئاسـتى كؤمةآليـةتى و    

ثَيويسـت ئـةو ثاَلثشـتة ديـارا     ثَيشكةشكردنى ثاَلثشتى  4ئابوورا اوان بةرز دةكرَيتةوةد هةروةها لة خاَلى 
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بكرَيتد ماددةكة ديـارا بكرَيـت ضـةندةد هـةروةها ثَيشـنيار دةكـةم يـان وةكـو ماددةيـةك يـان وةكـو خاَلَيـ              
ئي افة بكرَيت لةسةر ئةم ماددةية لـةدواا دةرضـوونى ئـةم ياسـاية ثَيويسـتة هـةر كؤمثانيايـةكى بيـانى يـا          

ار دةكرَيت ثابةند بكرَيت بة دابني كردنى هةىل كار بؤ ضـةند  ناوخؤيى كةلة وةزارةتى بازرطانى هةرَيم تؤم
ــة      ــةكانين ل ــارةا طةجن ــاود ذم ــةكى طوجن ــة مانطانةي ــةجنَي د ب ــة    6ط ــةر كؤمثانيايةك ــةبَيت و ئةط ــةمرت ن ك

 .سةرمايةا زؤر بوو ذمارةكة زياتر بكرَيتد زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةردار فةرموو
 :سةردار رشيد بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مـن ثـَيم باشـة    ( بةرزكردنـةوةا ئاسـتى كؤمةآليـةتى ئـابوورا اوان لـة هـةرَيم دا      ) 1لة بِرطـةا   1ماددةا 

ثَيشـكةش كردنـى ثاَلثشـتى ثَيويسـت بـؤ اواند بـؤ دروسـت         4ئاستى وشياريشى بـؤ زيـاد بكرَيـتد لةبِرطـةا     
 .ديارا كراويشى بؤ زياد بكرَيت و زؤر سوثاسكردنى ثرؤذةا باووك بِرَي  ثارةا 

 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةروةر فةرموو
 :سةروةر عبدالرمحن.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ديـارة هاوِرَيكـامن كؤمـةَلَي  تــةرحى جوانيـان كـردد مــن ثَيموايـة لـة ئاماجنـةكانى ئــةم ياسـاية يـاخود وةكــو           

ى كردد ئةم سندودة دةتوانني بَلَيني يةكةم خاَل بؤ ئةوةا ِري بةنديان بكةيند يةكـةم  هاوِرَيم كاك عمر باس
ضونكة ( كةمكردنةوةا ِرَيذةا بَى كارا و ضارةسةر كردنى لةنَيو كؤمةَلطادا)خاَلى خاَلَيكة بؤا زياد بكرَيت 

ى ضـوارةمة بَيتـة شـوَينى و    مةبةست لَيى لة خاَلى يةكةمى ئامانج لَيى ئةمةيةد دووةم خاَل بة ِراا من خـالَ 
ببَيت بة دووةم و ثَيشكةش كردنى ثاَلثشتى ثَيويست بؤ اوان بؤ دروسـت كردنـى ثـرؤذةا باـووكد سـَييةم      
خاَلى خاَلَيكة زياد بكرَيتد هانـدانى كـاركردن لـة كـةرتى تايبـةت لـة ضوارضـَيوةا سياسـةتى بةكارخسـنت و          

ن ثـــرؤذة و ســـوودوةرطرتن لـــة وزة و توانايـــان بـــؤ  دةســـطرِيؤيى و هاوكـــارا اوانـــى بةهرةمةنـــد و خـــاوة 
طةشةثَيدانى هةرَيمد ئةمة دةمانطةيةنَيتة ئةوةا ئةو خاَلة زيـاد بكرَيـت و ئَيمـة لـة خـاَلى  يةكـةمين كـة        
هةم داِرشتنةكةا وةكو ثَيويست نية و هةم نةدسيشى تَيداية رزطارمان بَيتد لة خاَلى سَييةم هاوِرام لةطـةَل  

(( شةرحية))مةسةلةا شتَي  نية بةناوا كةرتى اوانةوةد خؤا توَيذا اوانةد عةرةبيةكةين هاوِرَيكامن كة 
 .دةنوسرَا و سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شوان فةرموو
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 :بةِرَي  شوان كريم
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بـؤ دةردةضـَيت دابـني كردنـى     بةِراا من طرنطرتين و سةرةكى ترين و بنةِرةترتين ئامانج كـة ئـةم ياسـايةا    
هةىل كارة كة دةبَى لةناو ئةم ئاماجنانة جَيى بكرَيتةوةد لةبةرئةوة ثَيشنيار دةكـةم دابـني كردنـى هـةىل كـار      

 .ببَيتة خاَلى يةكةم لة ماددةا دووةم داد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاوة فةرموو
 :بةِرَي  كاوة حممد امني

 .ثةرلةمان بةِرَي  سةرؤكى
ــةا   ــاددةا دووةم بِرط ــةوة      1م ــياغة بكرَيت ــَيوة س ــةو ش ــة ب ــَيم باش ــؤ   )ث ــة وزةا اوان ب ــرتن ل ــوود وةرط س

ئةوةا تر زيادةد دةستةبةرا بةشداربووانى كارايان دةكات لـة طةشـةثَى كـردند طةشـة     ( طةشةثَيدانى هةرَيم
ةا ئاسـتى كؤمةآليـةتى و ئـابوورا اوان    بةرزكردنةو/ ثَيكردن ببَيتة طةشةثَيدان و كورت بكرَيتةوةد دووةم

لةهةرَيمداد بةرزكردنةوةا ئاستى كؤمةآليةتى خؤا دةبَيتة تةحسيَل حاسَلد ببَيتـة بةرزكردنـةوةا ئاسـتى    
ئــابوورا توانــا و بــةهرةا اوان لــة هــةرَيم داد ضــونكة هــةم لــة هؤيــة ثَيويســتيةكانى ئيشــارةت بــة توانــا و  

ةرةش زيــاد بكرَيــت لةطــةَل هؤيــة ثَيويســتيةكانى تَيــ  بكاتــةوةد بــة  بــةهرةيان دةدات بــؤ ئــةوةا ئــةو فةدــ
وةكو كاك سةروةر و كـاك عمـر هـةورامين ئيشـارةتيان      3زيادةد لة جياتى بِرطةا  3دةناعةتى من بِرطةا 

 .ثَيدا كةم كردنةوةا بَى كارا و هةذارا خبرَيتة شوَينى ئةو باشرتةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاسؤ فةرمووكاك 
 (:ئاسؤ)بةِرَي  بكر كريم 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دعطم الشطباب لالعتمطاد علط      )بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوةد بـة عـةرةبى نوسـيوومة     3ثيََشنيار دةكةم بَرطةا 

ان لةبةرئةوةا بةبِرواا من جياوازا هةية لة نَيو (الذات بشكل حيوى سعيا لتحقيق نقلة نوعية هلذا القىاع
ئيكتفاا زاتى شتَيكة ئيعتمادا بة بـِرواا  ( االكت اء الذات )نووسراوة لَيرة ( االعتماد عل  الذات)دوو عيبارة 

من مةوزوعةكة ئيعتمادا عةا زاتةد بؤية بةبِرواا من من بؤ ليذنةا دانونشم ناردووة تا بةو شكلة سياغة 
 .بكرَيتةوةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان فةرمووبَيريظان 
 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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دا باسى ئاماجنةكانى ئةم ثرؤذة ياسـاية و ضـةند ئاماجنَيـ  كـراوة ثَيشـنيارَيكم هةيـة و حـةز         1لة ماددةا 
( ِرؤشـنبري كردنـى طةجنانـة بـؤ مةبةسـت لـة كـاركردن       )كـة   6دةكةم خاَلَي  زيـاد بكرَيـت كـة ببَيــتة خـاَلى      

ونكردنةوةيةكم هةية كة بؤ دةمةوَا ئةو خاَلة زياد بَيتد دةمةوَا كـةلتورَي  دروسـت بَيـت لـة هـةرَيمى      ِرو
كوردستان كة طةنج كار دةكات مةبةستةكةا ب انى بؤ كاردةكاتد بؤ ئـةوةا ب انـى كـاركردن تـةنها مووضـة      

خراث لة وةختى فـةراغت   نيةد كاركردن وةرزشةد كاركردن تةندروستية و كاركردن دوركةوتنةوةية لةكارا
زؤرة توشى كارا خراث دةبـىد كـاركردن ئيعتمـاد كردنـة لةسـةر خـؤاد كـاركردن ئةوةيـة كـة طـةنج ب انـى            
واجبى داي  و باب نية هةر بةخَيوا بكاتد بؤ خؤا دةبَيت كاربكاتد هةروةها كة بووة كةلتور طةنج ب انَى 

نـدنى خؤشـى كـار بكـاتد ضـونكة خـؤم خـاوةنى سـَى         كاربكات دةتوانَى خوَيندنين بةردةوام بى لةطـةَل خويَ 
 .طةجنم هةر سَيكيان دةخوَينن و كارين دةكةند زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةروين خان فةرموو
 :بةِرَي  ثةروين عبدالرمحن

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ا ِرَيـذةا كـؤت كـردند يـةك لـة      من ثَيم باشة لة ماددةا دووةم خاَلَي  زيـاد بكرَيـت ئـةوين كـةم كردنـةوة     

ئاماجنةكانى كةم كردنةوةا ِرَيذةا كؤت كردنى طةجنانة بؤ هةندةراند كة مةبةسـتيان لـة كـؤت كردنةكـةش     
بَي كاريةد هةروةها بؤ بةدةرخستنى توانا شاراوةكانى اوان و هاندانى ئةوانةية كة لة دةرةوةن وبطةِرَينةوة 

يارا بكرَيت بة ضؤنيةتى بةرزكردنةوةا ئاسـتى كؤمةآليـةتى و هـةروةها    هةرَيمد من ثَيم باشة ِرَيكارةكان د
ثَيشكةشكردنى ثاَلثشتيةكاند ثشـتطريا ِراكـانى بَيريظـان خـان دةكـةم بـؤ بةرزكردنـةوةا ئاسـتى ِرؤشـنبريا          

 .اوان كة مةبةست لة كاركردنيةتى و زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو
 :حتسنيبةِرَي  تارا 

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
منين هةر لةطةَل ئةوةم كة لةدواا خوَيندنـةوةم بـؤ ئـةم ضـةند خاَلـة وا دةركـةوت زؤر شـتى باسـكردووة         
بةِراســتىد بــةآلم طــرنطرتين ئيســتفادة لــةم دــةرزة باــووكانة يــا ئــةو كــارةا كــة ئَيســتا ِرادةســثَيردرَيت بــةو 

هةآلوساوا ئيداريةد كـة ئَيمـة زؤر جـار هةيـة ئةطـةر هـةىل كـار         كةمكردنةوةا/ وةزارةتة كة بيكاتد يةكةم
ــاَلَينَىد           ــى دةن ــةَل  ثَي ــةموو خ ــة ه ــان ك ــةموو دامودةزطاك ــةناو ه ــابَى ل ــة ن ــة مودةنةعةي ــةو بةتاَل ــةبَى ئ ه
لةبةرئةوةا ئيعتمادا خةَل  تةنها لةسةر حكومةتةد ئيلال دةبـَى ئـةو تـةعينى بكـات و واا ىَل دةكـةا ئـةو       

ري بكاتةوة و ب انَى يارمةتى هةية وهاريكار هةية بؤ ئةو كة بتوانَى كار بكات لةكاركردنةكةا طةجنة خؤا ب
دا ئةو كةم كردنةوةية بةدا دةكرَيتد واتة ئـيقرتاح دةكـةم زيـاد بكرَيـتد مةبةسـت لـةم سـةندودة كـة لـةم          
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ا بؤ كةمكردنةوةا بَى دانونةدا هاتووة بؤ كةمكردنةوةا كاركردنى ثؤشراو يان بةتاَلةا مودةنةعة هةروةه
/ كارا لةناو كؤمةَلطاكةد هاوِرم لةطةَل ئـةو هاوكارانـةم كـة ثـَين منـين بـؤ بـَى كـارا دسـةيان كـردد دووةم          

مةبةست لةو سةندودة ثاَلثشتى كردنة بةِراستى كة لة يةكةم خاَل باسى ئةوة دةكات ئةو وزةيةا كـة لـةبن   
ذَا لةبن بَىد ئةطةر نةوتة و ئةطةر هـى سروشـتيةكانةد بـةآلم    نايةتد ئَيمة دةزانني زؤر وزة هةية ِرةنطة ِرؤ

وزةا طةنج بة تايبةتى لة وآلتَيكى وةكو ئَيمة كة زؤر وآلتى وةكـو يابـان و وةكـو ئـةَلمانيا طـةنج لةناويانـدا       
ئةسَلةن نيـةد زيـاتر بـؤ طةورةكانـةد ضـونكة ِرَيـذةا منـداَل لةناويانـدا نيـة تـاوةكو طـةجنيان زؤر بـَىد ئَيمـة              
طةجنَيكى زؤرمـان هةيـة دةتـوانني بـةو ِرَيطةيـة بةِراسـتى وايـان ىَل بكـةين كـة كـار بكـةند سـَييةم شـت ئـةو               
ثشتطرييةم لةوةداية بؤ بَيريظان خان بةِراستى ثَين ئةوةا بيمةا كؤمةآليةتى  كة لةناو ثةرلةمانـدا بَيتـة   

ر ئةم ثرؤذة باووكانة بـؤ ئـةو طةجنانـةد    دا تةنها بؤ ئةو كةسانة بَيت كة كاريان نيةد ئَيمة كاربكةين لةسة
بةَلكو كاريان هةبَى و كة بيمةا كؤمةآليةتيمان دانةنا ذنين لةطةَل طةجنةكانداية و تةنها ئـةو ذنانـة وةرا   

 .بطرن كة ثرين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دانا فةرموو
 
 

 :صؤيف بةِرَي  دانا سعيد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ــن ثَي ــآل م ــاتر لــة بِرطــةا     وةَل ــةو ســندودة زي ــت كردنــى ئ دا  4و بِرطــةا  1موايــة ئامــاجنى ســةرةكى دروس
كؤبووةتةوةد بؤية بةِراستى من ثَيشنيار دةكةم يـةك بِرطـة بَيـت و ئـةوين بـةو شـَيوةية سـياغة بكرَيتـةوة         

ى ثَيمواية ئاماجنى يةعن ،(االست ادة من طاقات الشباب وتقديم الدعم الالزم للشباب النشاء املشاريع الصغرية)
دا دةتوانني جَيطاا بكةينـةوة ئـةوانى تـر ثَيموايـة لـة       4و بِرطةا  1سةرةكى ئةم سندودة تةنها لة بِرطةا 

 1تواناا ئةو سندودة دا نيةد بةآلم ئةطةر هةر ضـوار بِرطـة ئةطـةر مبَينَيتـةوة تَيبينـى مـن لةسـةر بِرطـةا         
ةعنى بةرزكردنـةوةا ئاسـتى كؤمةآليـةتى و ئـابووراد     ئةوةية كـة بـاس لـةوة دةكـات ئاسـتى كؤمةآليـةتى يـ       

ئاستى كؤمةآليةتى يةعنى نازامن مةبةست ضية لةوةا كة بةرزبكرَيتةوة؟ ثَيموايـة ئـةوة بـة هةَلـة هـاتووة      
لةوانةية تؤزَي  خةلةل هةبَى لةوةد سةبارةت بة خاَلى سَييةم باس لةوة دةكات كة ديتاعى شةباب بةِراستى 

هةيةو توَيذا شةباب هةية و توَيـذا اواند بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم ئةطـةر مايـةوة         ا شةباب((شةرحية))
 .ئةوانة بطؤِردرَيتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .هاذة خان فةرموو
 :مصى   بةِرَي  هاذة سلَيمان
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
هانـدانى اوان بـة ثَيشـكةش كردنـى     / د يةكـةم 1من ثَيشنيار دةكةم كة سيغةكةا بةو شَيوةية بَيت ماددةا 

ضارةسـةر كردنـى بـَى    /ثاَلثشتى ثَيويست بؤ دةسثَيشـخةرا كـردن لـة دامةزرانـدنى ثـرؤذةا باـووكد دووةم      
ســنوور دانــان لــة ثشــت بةســتنى تــةواو بــة حكومــةت بــة مةبةســتى    / كــارا و بــَى كــارا ناضــاراد ســَييةم 

رتن لـة وزةا اوان كـة دةسـتةبةرا بةشـداربوونى كارايـان      سـوود وةرطـ  / بةكاربردن و دامةزرانـدند ضـوارةم  
بةرزكردنةوةا ئاسـتى كؤمةآليـةتى و ئـابوورا اوان لـة هـةرَيم      / دةكات لة طةشة ثَيكردنى هةرَيمد ثَين ةم

 .برةو ثَيدان بة ثرؤذة باووكةكان لةِرووا ضةنديةتى و ضؤنيةتىد سوثاس/ داد شةشةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ان فةرمووسؤزان خ
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئَيمة دةبَى لة دانانى هةدةفى ئةم ياساية بةِروون وئاشكرا باسى بكةين كة ئَيمة ئةم ياساية بؤضى دائةنَيني 
ن االسطت ادة مط  )و بؤضى ئةم سندودة دروست دةكةين؟د من ثَيم باشة لة خاَلى يةكةم دا بـةم شـَيوةية بَيـت    

طاقات الشباب مبا يك   مشطاركتهم ال عالطة فط  تنميطة االقلطيم عطن طريطق تشطجيعهم علط  املبطادرة لتأسطيس            
د ضـونكة سـندودةكة تةشـ يعى طــةجنان    (املشطاريع الصطغرية عطن طريطق تطوفري الطدعم املطاىل والتقنط  واالدارى        

وة و لةِرووا تةدةنيةوة و لةِرووا دةكاتد هةر تةش يع ئةوة نية ثارةكةيان ثَى دةداد بةَلكو لةِرووا ئيدارية
ماليةوة يارمةتى دةريانةد ئةطةر ئَيمةلة هةدةفةكانيان دا نةيَلَيني ئـةا لـةكوَا دا دةيَلـَيني؟د ِراسـتة لـة نـاو       

النهطو  باملسطتوى االجتمطاع  واملعيشط      )ماددةكانى تردا هاتووةد بةآلم ثَيم باشـة بـوترَاد لـةخاَلى دووةم دا    
ــةِرووا      ئَيمــة ( واالقتصططادى ــارا كــرد ل ــان كــة كةســَي  ك ــةيند بــَى طوم ــة ئيشــى ئي تمــاعى دةك كــة بــاس ل

كؤمةآليةتيشــةوة طةشــةثَيدانَيكى زؤر بــاش بةخؤيــةوة دةبينــَىد لةبةرئــةوة مــن ئةطــةر ئــةوة بشــمَينَيتةوة  
ت بـة  دا هاوِرام لةطةَل كاك ئاسؤ كة دةبـَى ئيكتفـائى زاتـى بكريَـ     3بةامةوة كَيشةيةكى ئةوتؤ نيةد لةخاَلى 

ئةوةيـة كـة طـةنج    ( االعتماد علط  الطذات  ....... الوصول بقىاع الشباب اىل الدعم الذات  بشكل متىور)دةعمد 
ئيعتماد بكاتة سةر خؤاد من ثَيم باشة دوو خاَلى بؤا ئي افة بكرَيت بؤ ئةوةا ب انني ئَيمة ئةم سةندودة 

د (معاجلة البىالطة والبىالطة املقنعطة   : امساخ)ضي ئةكات و مةبةستةكةا ضية؟ ئةم دانونة بؤضى دةركراوة؟ 
ضونكة ئَيمة هةدةفى ئةم دانونة ئةوةية كة بَى كارا كةم بكاتةوةو بةتاَلةا مودةنةعةش دةتوانَى طةجنَي  
لةدواا دةرضوونى ئةم دانونةوة ئةطةر موزةفين بَيـت واز لـة وةزيفةكـةا خـؤا بَينـَى و دةسـت بكـات بـة         

هاوِرام لةطةَل كاك ساار كة دةَلَى ئةمـة كـةرتى تايبـةت ثـَين دةخـات لـةم       مةشروعَيكى خؤا كة من تةواو 
بؤ كةرتى تايبةت ثـَين دةخـات لـةم وآلتـةدا؟ خـؤ ئـةبَى باسـى ئـةوةش بكـةين كـة ئةمـة            / وآلتةداد شةشةم

د كــارَيكى ديكــةمان هةيــة كــة ثَيــى دةوتــرَا  (تىططوير املشططاريع الصططغرية واملتوسططىة مططن حيططث الكططم والنططوع )
ى بازاِر و كردنةوةا بازاِر كة لةِرَيطةا ئةم مةشاريعة باـووك و مامناوةندانـةوة لـة دنيـادا ِرؤَلَيكـى      تةش يع



 344 

زؤر طةورةيان بينيوةد بةآلم لة ثاَل ئةوةشدا ئةم سندودة ضارةسةرا كَيشةيةكى زؤر طـةروةمان بـؤ دةكـاتد    
ةا كـة هةيـةد ضـونكة وةزارةتـى     ئةوين كةمكردنةوةا بريودراتية لة تةس يلى شةريكات و لـةو ئي رائاتانـ  

ــاو            ــة ن ــتا ل ــة ئَيس ــة هةي ــةا ك ــةو بريودراتي ــة و ئ ــةو ئي رائاتان ــتَى ب ــةتى هةَلدةس ــارا كؤمةآلي كاروكاروب
ــةوةا        ــؤ ئ ــت ب ــة بكرَي ــة ئي اف ــةم خاآلن ــوادارم ئ ــةم دةبَيتــةوةد هي ــةريكات ك ــ يلى ش ــؤ تةس ــان ب دامودةزطاك

يماتى ثَى دةردةكات ب انـَى كـة هةدةفةكـةا ضـية و     هةركةسَي  كة ئةم دانونةا دةضَيتة بةردةستى و تةعل
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.كاك د
 :تؤفيق بشري خليل.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لة خاَلى يةكةم لـة هـةموو دانونةكـة     1سةرةتا بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَي ةكان دةكةمد بة نيسبةت ماددةا 

بكةين شـةباب لـة عةرةبيةكـةا بـة سـيغةا شـةباب هـاتووةد شـةباب زيـاتر لـة ئـةدةبيات دا ايـةنى             تةماشا 
كوِرةكان دةطرَيتةوةد نةك كاةكاند بؤ ئةوةا ئةمة مشـوىل هـةر دوو ِرةطـةز بكـاتد مـن ثـَيم باشـة لـة خـاَلى          

مبـا  )دوو ِرةطـةزةوة  د لـة هـةر  (دـات الشـباب مـن كـال اجلنسـني     ططا ااستفادة مـن  )دا بَلَيني  1يةكةمى ماددةا 
الوصول بقىطاع  ) 3بؤ ئةوةا كاانين لةو ثرؤذةية و سةندودة بَى بةش نةبند لة خاَلى ( يدخل مشاركتهم

بة زؤرا لة بؤ مةسائيلى جوطرافى بـةكاردَيتد يـةعنى هـةتا لـة كورديةكـةش هـاتووة        قىاعوشةا ( الشباب
ا (توَيـذ يـان ضـني   )ق بـةكاردَيتد بـةآلم لَيـرةدا    كةرت لة بؤ جَيطاو شـوَين و مـةنات  ( طةياندنى كةرتى اوان)

ئةمــة  ،(الوصططول بشططرحية الشططباب اىل االكت ططاء الططذات  واالعتمططاد علطط  الططذات )طــةجنان يــان توَيــذا طــةجناند 
بشطكل متىطور وحيطوى    )بةِراستى هةدةفةد هةدةفة كةوا طةجنةكامنان دةمانةوَا ئيعتماد لةسةرخؤيان بكةن 

ة طرنطة كة لة ئاماجنى دانونةكة دابَيت و بةتاَلةيـةك هةيـة ئـةمِرؤ لـةناو ضـينى      ئةم( سعيا لتقليل البىالة
ئَيمة يةك لـة ئاماجنـةكانى ديكـةا ئـةم نةوعـة ثرؤذانـة ئةوةيـة كـة         ( سعيا لتقليل البىالة)طةجناندا ببَيتة 

بــآلوا بةِراســتى لــةناو كؤمــةَلطاا ئَيمــةدا طيــانى كــاركردن و طيــانى عةمــةلد يــةعنى حــوبى عةمــةل ئَيمــة  
بكةينةوة لةبةر ئةوةا ئَيمة تةماشا دةكةين لة بةع َي  كؤمـةَلطاكان ضـةند كـاركردن و ئـين كـردن ايـان       
ثريؤزة و  بة شَيوةيةكى هةتا لةاا دينيشةوة بة شَيوازَيكى ثريؤز تةماشـاا دةكـةند بؤيـة تةماشـاا دةكـةن      

رةو بةرهـةم دَينـَىد بؤيـة مـن ثـَيم باشـة       دةستى كرَيكارَي  مات دةكات لةبةرئـةوةا كرَيكـا  ( ع. )ثَيغمبةر 
تنميطة ثقافطة حطب العمطل وتقديسطه بطني الشطباب        )يةك لة ئةهدافةكان زياد بكرَيت و خاَلَي  ئةوين ببَيتة 

 .بؤ ئةوةا كة حوبى عةمةلين ببَيتة هةدةفَي  لة هةدةفةكاند زؤر سوثاس( وخباصة العمل االمجاع 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووكاك مجال فة

 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةطةر بَيتو سةيرا ئـةو خاآلنـة بكـةين كـة ئةوانـةا لَيـرة دابـةزيند مـةوزوعى ئةهـداف مـن وةك كةسـَي             

تريشى ئي افة بكةم كة بيخةنة ذَير ئاماجنانى ئةم ياسـايةد ئَيمـة كَيشـةيةكمان هةيـةد بـا ئَيمـة        11دةتوامن 
بةرةو كَيشة ببيةند كَيشةيةكمان هةيةد خةَلكَي  بَى كارةو طةجنن دةمانـةوَا يارمـةتيان بـدةيند    هةدةفةكة 

ــى       ــرم هةيــة و بــؤ برادةران ــَيم دوو دَي ــن بــة ئيختســار دةَل بةضــى؟ بــة خــالىل ثشــتةوانى كردنيــاند بؤيــة م
ةطـةر نـا باشـةد    ئةندامانى ثةرلةمانى دةخوَينمةوةد جةماعـةت ئةطـةر ثَييـان بـاش بـوو ثةسـةندا بكـةند ئ       

ــاتد    ــى ناك ــر داع ــةا ت تعزيططز دور الشططباب ذوى االمكانيططات املاليططة الضططعي ة أو احملططدودة فطط  احليططاة      )ئةوان
مطن  )ئةطةر ئةو حةياتى ئيقتسادا و ئي تماعيةمان طوت ئةوة هةمووا دةطرَيتد ( االقتصادية واالجتماعية

ئةمـة دتـاعى خـاس و    ( ف اخلدمة العامطة خالل توفر فرص العمل هلم وخت يض الضغط عل  العمل ف  وظائ
 .كةرتى تايبةت و ئةوانة هةمووا

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤش ئيختساسَيكى باشت هةية لَيىد جةنابى وةزير ئاسؤس خان ئةطةر كةرةمكةاد فةرموو
 
 

 

 (:وةزيرا كارو كاروبارا كؤمةآليةتى)بةِرَي  ئاسؤس جنيب 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

هانـدانى  / ئامانج لةم ثرؤذةية كةمكردنةوةا ِرَيـذةا بـَى كـارا بَيـتد دوو    / َيشنيارا من ئةوةية كة يةكةمث
توَيذا طةجنان بَيت بؤ كاركردن لةكةرتى تايبـةت بـؤ كةمكردنـةوةا ئـةو فشـارةا كـة ئَيسـتا هةيـة لةسـةر          

رَيمى كوردسـتان لـةوةا كـة لـة     طؤِرينى ه ر و سيستمى ذيانى خَي ان لة هة/ دامةزراوة حكوميةكامناند سَى
 .بةكاربردنةوة بؤ وةبةرهَيناند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير كةرةمكةد فةرموو

 (:وةزيرا رؤشنبريا)بةِرَي  كاوة حممود شاكر 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .جطة لةوةا بةِرَي ا فةرمووا ئَيمة بة نووسراو ثَيشكةمشان كرد
 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة

 .ِرؤذان فةرموو.دةستتان خؤشد ليذنةا هاوبةشد د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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سةبارةت بةو ثَيشـنيار و تـَى بينيانـةا دةربـارةا ئامـاجنى ئـةم ياسـايةد ئـةو ماددةيـة تايةبتـة بـة ئامـاجنى             
ؤ ثرؤذةا باووكد ئَيمة نابَى لةضوارضَيوةا ئةوة دةربانيد ياسايةك كة بؤ ثشتيوانى كردن لة سندودةكة ب

ياخود هةندَي  ئامانج دانَيني كة دواتر لة ناوةِرؤك و مـاددة و بِرطـةكانى ياسـاكة وةكـو كـاك مجـال ِروونـى        
تد كردةوةد ئةو ئاماجنة نةتوانَى بةدةستى بهَينَىد بؤية ئَيمة تَيبينى و ِراو بؤضوونةكانى بةِرَي تامنان وةرطر
 :هةوَلماندا لة ضوارضَيوةا ئةو ِراو بؤضوونانة و ئاماجنى ياسايةكة ئةو ماددةية دابِرَيذينةوة بةم شَيوةية

 1املادة 

 :يهدف هذا القانون اىل
 .ط النهو  باملستوى االجتماع  واالقتصادى للشباب ف  االقليم1
 .ليمط ت عيل طاقات الشباب مبا يك   مشاركتهم ال عالة يف تنمية االق1
 .ط تشجيع الشباب عل  املبادرة بتأسيس املشاريع الصغرية عن طريق توفري الدعم املاىل هلم3
 .ط تامني فرص عمل اكثر للشباب4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عماد فةرموو
 
 

 

 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :ئةم ياساية ئةم ئاماجنانةا هةية/ 1ماددةا 
 .ـ بةرزكردنةوةا ئاستى كؤمةآليةتى و ئابوورا اوان لةهةرَيمدا1
 .ـ بةكارخستنى وزةا اوان كة دةستةبةرا بةشداربوونى كارا دةكات لة طةشةثَيكردنى هةرَيم1
ـ هاندانى اوان بؤ دةسـت ثَيشـخةرا دامةزرانـدنى ثـرؤذة باـووكةكان لةِرَيطـةا دابـني كردنـى ثشـتيوانى          3

 .دارايى بؤيان
 .ِرةخساندنى هةىل كارا زياتر بؤ اوانـ 4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك جالل فةرموو

 :بةِرَي  جالل على عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ا كة ضةند خاَلَي  بوو دةربـارةا كشـتوكاَل    5ئةم ياساية لة لَيكدانى سَى ياسا هاتبوو كة يةكَيكيان لةبِرطة 
كة باسيان كردووة بؤ ثرؤذةا باووك  3هةبوود بؤية من ثَيم باشة لة خاَلى  يان ثيشةسازا تةدريرا خؤا
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ئةمةا بؤ ئي افة بكرَيتد ضونكة ئةوة طرنطة لةبوارة جياجياكاندا كشتوكاَلى و ثيشةسازا و خ مةتطوزارا 
 .و كؤمةآليةتى و ئابووراد عةفو ئةطةر وانةبَى ئةو سَى ياساية بؤ لَي  درا؟

 :لةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةر

 .ِرؤذان فةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

دا هاتووة و ثَيويست ناكـات لَيـرة لـة ئامـاجنى      5لة بِرطةا  5ئةو ثَيشنيارةا كة كرا ئَيستا ئةوة لة ماددةا 
 .ياسايةكة دووبارة ببَيتةوةد لة مةرجةكانى ثَيدانى ئةم دةرزة بة اوان

 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة

ئةوةا كاك جالل وتى وةرتان طرت؟ لة طشت بوارةكان؟ شتَيكى وا هةيةد بةِرَي ان ئَيسـتا بـةو شـَيوةيةا كـة     
كـةس لةطـةَل    1خوَيندرايةوة دةنةينة دةنطدانةوة كَى لةطةَلة دةست بةرزبكات تكاية؟ كـىَ لةطـةَل دانيـة؟    

 .رد كاك شَيوان فةرموودانيةد بةزؤرينةا دةنط ثةسةند كرا بؤ ماددةا دوات
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرا

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ــاددةا  ــة      /  3م ــةر ب ــة س ــووكةكانى اوان ك ــرؤذة با ــتيوانى ث ــندودى ثش ــةناوا س ــةزرَا ب ــندودَي  دادةم س

 .وةزارةتى كارو كاروبارا كؤمةآليةتى دةبَيت
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرؤذان فةرموو.د

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.دبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
  3املادة 

 .سس صندوق بأسم صندوق دعم املشاريع الصغرية للشباب ويرتبط بوزارة العمل والشؤون االجتماعيةؤي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ،فاضطل  ةوةرد دـادرد حسـند زكيـةد سـ   .بةِرَي ان كَى دةيةوَا دسة بكات؟ ئةو بةِرَي ان دةيانـةوَا دسـة بكـةند د   
 .حسن فةرموو.د

 :حسن حممد سورة.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

يتمتطع بشخصطية اعتباريطة ذات اسطتقالل     ) 3بة باشى دةزامن كة ئةم عيبارةتة ئي افة بكرَيتة سـةر مـاددةا   
وا مواردا ماليةكةا لةبةرئةوةا لة فةدةرةكانى تر ديارة هةم لةِرووا ئيداريةوة و هةم لةِرو (ماىل وادارى
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ئيستقالليةتَيكى خؤا هةيةد سةد لة سـةد تـابعى وةزارةتـى كـارو كاروبـارا كؤمةآليـةتى نيـةد هـةروةها بـة          
 .باشى دةزامن شوَينى سندودةكة ديارا بكرَيت لة هةولَير و فةرعيشى هةبَيت لة شارةكانى ترد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زكية خان فةرموو

 :  زكية صاحلبةِرَي
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

حسـن يـا هـةا لظَيـرَا طـوتى سـندوق دهَيتـة دامةزرانـدن سـةر بـة وةزارةتـَى ظةيـةد             .من ذا هةمان ِرةئيا د
فروعَيت وا ئايا دَا هةبن ذ حمافةزاتا ئان نا؟د من ثَيم باشة كـو خاَلـةك لظَيـرَا بهَيتـة زَيـدة كـرن كـو ظـَى         

 .ن ل ثارَي طةها ذاد زؤر سوثاسسندودَى دا كو فروع ذا هةب
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةروةر فةرموو

 :بةِرَي  سةروةر عبدالرمحن
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من يةك ئي افةم بؤ ئةمة هةية د ئةطـةر بـةو شـَيوةية دابِرَيذرَيتـةوةد ضـونكة سـندودَيكت هةيـة ثَيويسـتة         
ــؤن      ــةندةو ض ــة ض ــتد ثارةك ــدا بَي ــارةا تَي ــندودَي      ث ــتنةوةكةا س ــَيوازا داِرش ــةر ش ــة ئةط ــدرَا؟ بؤي دادةن

دادةمةزرَا بةناوا سندودى ثاَلثشتى كردن و طرنطى دان بةاوان يان ئةو هينةا كـة وتيـان ئـةوةا ثَيشـرتد     
سندودَي  دادةمةزرَا بةو ناونيشانةد بة وةزارةتَيكـى كـارو كاروبـارا كؤمةآلتيـةوة دةلكَينـدرَيتد حكومـةت       

بودجةا طشتى هـةرَيم دا بِرَيـ  ثـارةا بـؤ تـةرخان دةكـاتد بـؤ ثاَلثشـتى ئـةو اوانـةا بـَى كـارن             ساآلنة لة 
ئارةزووا كاركردنيان هةيةود بةآلم تواناا داراييان اوازةد بةهةرحاَل مةبةسـتمان لَيـرةدا ئةوةيـة كـة ئـةو      و

آلنة لـة بودجـةا هةرَيمـدا    سندودة ثارةا تيادا بَيتد ئةطةر ثارةا تيا نـةبَيت و دةسـت نيشـان نـةكرَيت سـا     
 .ثَيموا نية وةكو ثَيويست بتوانرَيت سوودا ىَل وةرطريَا و سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دادر فةرموو

 :بةِرَي  دادر حسن دادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةكانيشـى لـة   منين هةمان ثَيشنيارم هةية كة ئةم سندودة بارةطاكـةا لـة هـةولَيرا ثايتـةخت بـَى و فروع     
 .ثارَي طاكانى تر هةبَى و سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو فاضلكاك 

 :بةشارةتى فاضلبةِرَي  
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 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو بةِرَي انة ئيشارةتيان ثَيى دا و منين هةر ئةو ثَيشنيارةم هةية كة عـةدةدا سـندودةكاند ضـونكة دةىَل    

دى ثاَلثشتى بؤ هةموو دـةزاكانين دةبـَى يـان تـةنها لـة مةركـةز ئـةو سـندودة         سندودى ثاَلثشتىد ئايا سندو
دةكرَيت؟د يةك تَيبينى ترم هةيةد ئـةو سـندودة تـةنها سـندودى ثاَلثشـتى كردنـى هاوكاريـةد يـان سـندودى          

 .وةرطرتنى داهاتيشة؟د زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير كةرةمكة و فةرموو

 (:وةزيرا كارو كاروبارا كؤمةآليةتى)اسؤس جنيببةِرَي  ئ
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ديارة ئَيمة ثَيشرت لة وةزارةت ئةزموونَيكمان هـةبووة بـةدانى دـةرزا باـووك بـؤ طـةجنان و سـةركةوتووش        
ةرا بووةد سندودةكة ثَيكهاتووة لة ئةو بودجةيةا كة ساآلنة بؤا دائةنرَا لةبةِرَيوبةرايـةتى كـارو دةسـتةب   

كؤمةآليــةتى لــة وزارةتد ئــةم ســندودة ئــةو بودجةيــةا كــة بــؤا دانــراوة دابــةش دةكرَيــت بةســةر هــةموو  
بةِرَيوبةراتيةكانى بةكارخسنت و ئةو دامودةزطايةا فةرمانطانةا كة هةمانة لة شارةكانى ترد واتة ئَيستا بؤ 

ثرؤذة كـة ثـرؤذةا دـةرزا باـووك و     مليارمان كردووة بؤ دوو  16منوونة بؤ بودجةا ئةمساأَل ئَيمة داواا 
هةروةها ثرؤذةا كار بؤ اواند كة ئةوةمان بؤ دابني كرا ئَيمة لـة وةزارةتـةوة بـة ثَيـى ئـةو بودجةيـةا كـة        
دابةشى دةكةين بةسةر فةرمانطةكانى خؤمانـدا ئـةو ليذنانـة هةَلدةسـنت بـة ثَيـدانى دـةرزا باـووكد واتـة          

لــة نــاو بةِرَيوبةرايــةتى طشــتى ئَيمــة تــةوزيعى بكــةين بةســةر   ثَيويســت ناكــات ئَيمــة كــة ســندودَي  هــةبَى
ثَيشــرت فةرمانطــةمان هةيــة بــةثَيي ثَيويســيت ئــةو فةرمانطانــة بودجةكــة  اتيــةكانى تــرداد ضــونكة بةِرَيوبةر

 .تةوزيع دةكةيند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد ليذنةي هاوبةشد فةرموون
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي سـَييةم و دامةزرانـدني سـندودةكةد لـةماددةي يةكـةم ثَيشـنياري ئـةوة كـرا كـةوا سـةر           
بةوةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي بَيتد كةسي سروشتيشي بؤ زياد بكةيند ئةوةندة لةو ماددةية بةسـةد  

يؤسطس صطندوق بإسطم     -:املطادة الثالثطة  )َيوةية دابِرَيذرَيتـةوةد  ثَيويست بة وردةكاري زياتر ناكاتد واتة بةو ش
صندوق دعم املشاريع الصغرية للشطباب و يطرتبط بطوزارة العمطل و الشطؤون االجتماعيطة، ويتمتطع بالشخصطية         )

 .سوثاس (.املعنوية
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عيمادد فةرموو
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 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

واب امن ئةوة با مبَينَيت بؤ ني امةكةد ئـةوة وةزارةتـة دةتـوانَي    ( وهلا فتح فروع يف احملافظات)وة زياد كردني 
 .لة ني امي خؤي ئةوة دياري بكاتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيرواند فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ودةد سدودَيكي مةركةزيية سةر بةوةزارةتةد من ثَيم وايةد ثَيويست ناكات ئَيمة لَيرة ناوي ثارَي طـا  ئةو سند

بهَيننيد ضونكة لةِرَيطاي دامودةزطاي ئةو وةزارةتة لـة ثارَي طاكـان جَيبـةجَي دةكرَيـتد وة ئيمكـان هةيـة لـة        
كردني ئةم سندودة ضؤن دةبَيت؟د زؤر ني ام داخلي تةفاصيلي ثَي بدرَيتد كة ضؤنيةتي و ئاليةتي جَيبةجَي

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكايةد بة كوردي بيخوَيننةوة ثاشان بة عةرةبي تا بيخةينة دةنطدانةوةد فةرموون
 
 
 

 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سـةر  ( كردني ثِرؤذة باووكةكاني اوانسندوودي ثاَلثشيت ) )سندودَي  دادةمةزرَيت بةناوي :ماددةي سَييةم

 .بة وةزارةتي كاروباكاروباري كؤمةآليةتي دةبَيت و خاوةن كةسايةتي مةعنةوي دةبَيـت
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثالثة

العمطل و الشطؤون االجتماعيطة،    صندوق دعم املشاريع الصغرية للشباب و يرتبط بوزارة )يؤسس صندوق بإسم 
 .ويتمتع بالشخصية املعنوية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

تكايــةد كَيــي لةطةَلدايــة بادةســيت بَلنــد بكــات؟د فــةرموون كَيــي لةطةَلــدا نيــة؟د يــةك كةســي لةطةَلــدا نيــة؟د    
 .بةزؤرينةي دةنط وةرطرياد بؤ ماددةي ضوارةم

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
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 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة
 :ماددةي ضوارةم

 :دادةمةزرَي و لةمانة ثَيكدَي( ئةجنومةني بةِرَيوةبردني سندووق)ئةجنومةنَي  بةناوي 
 .سةرؤكة/ وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي -1
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ نوَينةرَي  لة وةزارةتي كشتوكاَل -1
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ وةزارتي ثالندانان نوَينةرَي  لة -3
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ نوَينةرَي  لة وةزارتي ِرؤشنبريي واوان -4
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ نوَينةرَي  لة وةزارتي بازرطاني و ثيشةسازي -6
ئةندامـةد ثلةكـةي لـة بةِرَيوةبـةري طشـيت      / نوَينةرَي  لة وةزارتي خوَينـدني بـاَاو توَيذينـةوةي زانسـيت     -5

 .كةمرت نةبَي
 .ئةندامةد ثلةكةي لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَي/ نوَينةرَي  لة وةزارتي ثةروةردة -1
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما
 -:املادة الرابعة

- :ويتألف من( جملس ادارة الصندوق)يشكل جملس باسم 
 .رئيسًا/ وزير العمل والشؤون االجتماعية -1
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة الزراعة -1
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة التخىيط -3
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ ابممثل عن وزارة الثقافة والشب -4
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة التجارة والصناعة -6
 .عضوًا، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -5
 .عضوًا ، التقل درجته عن مدير عام/ ممثل عن وزارة الضبية -1

 :ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 .بةِرَي ان ناكرَيتد ثَيشنيارَيكي كاك فرسةت هةيةد ئةطةر عةرزي بكاتد فةرموو
 :بةِرَي  فرست امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دووبارة كردنةوةي دةرةجةي مودير عام ئةكرَي كورت بكرَيتـةوةد كـة ضـؤن ئةجنومـةن لـة نوَينـةراني ئـةو        

 .ان لة مودير عام كةمرت نةبَيتد سوثاسوةزارةتانة ثَي  دَيت كة ثلةي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةوةي كاك فرسةت دووبارة نةبَيتد ئَيستا كَي دةيةوَيت دسة بكاتد ناوتـان دةنووسـم تكايـةد ئـةم بةِرَي انـة      
سنيد بةشري خةليلد دَلشاد شهابد هاذة سليماند سامل توماد ئةمري طوطةد شَيردَل تةح)دةيانةوَيت دسة بكةند 

دانا سعيد سؤيفد خليل عومساند دكتؤر حسند تـارا ئةسـعةديد ثـةروين عبـدالرمحند ئامينـة زكـريد شـؤِرش        
سةيد مةجيدد شلَيرد شظان امحدد شلَير حممد جنيبد سةروةر عبدالرمحند سـةردار رةشـيدد سـةمرية طـؤراند     

دد دلَير حممودد انـة ضـةلةبيد   ساار حممودد زكية سةيد صاحلد صبيحة امحدد صباح بيت اهد نيشتمان مرش
دكتـؤر بةشـري   (طؤران ئازادد دادر حسـند فـازل بةشـارةتيد عومـةر هـةوراميد عمـر عبـدالرمحند جـالل علـي         

 .فةرموو
 :بشري خليل توفيق. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ية من ثَيشـنيار دةكـةم   تةماشا دةكةين ئَيمةد لةو مةجلسةي كة دادةندرَيتد ئةندامةكاني زؤرن بةِراسيتد بؤ

ئةندامةكاني كـةم بكرَينـةوةد هـةردوو ئةندامـةكاني وةزارةتـي ثـةروةردةد وةزارةتـي خوَينـدني بـاآلد لةبـةر           
ئةوةي هيض عيالدةيةكيان نية بة مةسةلةكةوةد ئةوانة ابربَيند لةجياتي ئةوانة نوَينةري وةزارةتي دارايـي  

يســتيمان بــة جــةدواي ئــابووري هةيــةد لــةوَي نوَينــةري خــؤي  هــةبَيتد لةبــةر ئــةوةي ئَيمــة لةياســاكةدا ثَيو
 .دةنَيرَيتد هةروةها ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك فرسةتين دةكةمد زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةستخؤشد دَلشاد شهابد فةرموو

 
 

 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ردوو بةِرَي  كاك فرست و دكتؤر بةشري دةكةمد سوثاسمنين ثشتطريي لة ِراي هة
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد هاذة خاند فةرموو
 :مصى  بةِرَي  هاذة سليمان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين لةطةَل ثَيشنياري هةردوو هاوكاري بةِرَي ممد بةوةي كة بِرطةي شةش و حـةوت نـةمَينَيتد نوَينـةري    

 .دارايي بؤ زياد بكرَيتد سوثاس وةزارةتي
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك ساملد فةرموو
 :بةِرَي  سامل تؤما كاكؤ
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مــن دةســتةي بــةِرَيوةبردن بــة شــياو نــازامند بةعةكســةوة دةســتةي ِراوَيــذكاري بــؤ داِرشــتين سياســةتي           

هـةموو نوَينـةرة لـةوَي سـاَلي جارَيـ  كؤدةبَيتـةوةد بـؤ داِرشـتين          بةِرَيوةبردني سندودةكةيةد مومكينة ئـةو 
سياسةتي بةِرَيوةبردني سندودةكةد بة عةكسةوة من ام زؤر طرنطة كـة نوَينـةري وةزارةتـي دارايـي لـةناوي      
هةبَيتد بةِرَيوةبردن لة ئيشي سوليب وةزارةتي كاروبـاري كؤمةآليةتيـةد بـةس داِرشـتين سياسـةت مومكينـة       

 .زارةتانة لةخؤ بطرَيتد زؤر سوثاسئةوة وة
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك ئةمريد فةرموو
 :بةِرَي  امري طوطة يوس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثشتيواني دكتؤر بةشريو برادةراني تـر دةكـةمد بـة ابردنـي خـاَلي شـةش و حـةوتد وة زيـاد كردنـي          

 .َيتد سوثاسنوَينةري وةزارةتي دارايي تَيدا ب
 

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دكتؤر شَيردَلد فةرموو
 :بةِرَي  شَيردل حتسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين ثشتطريي لة دسةكاني دكتؤر بةشري دةكةمد هةر ئةوةندة كة ئةو دوو خاَلة اباَيتد سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد دكتؤر داناد فةرموو
 :دانا سعيد سويف. ةِرَي  دب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دسةكاني منين كراند زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك خليلد  فةرموو
 :محة امني عثمانبةِرَي  خليل 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ي ِراوَيذكاري بَيتد وة دةسـتةي  وةَلآل من تةئكيد لةسةر دسةكاني كاك سامل دةكةمةوةد دةكرَيت ئةجنومةنَيك

ــتد وة      بــةِرَيوةبردن لــة ســوليب بةِرَيوةبةرايةتيــةكاني وةزارةت بَيــتد ئــةوة باشــرتة كــة بــةني ام ِرَيــ  خبرَي
 .نوَينةري وةزارةتي دارايشي تَيدا بَيـتد زؤر سوثاس
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 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد دكتؤر حسند فةرموو
 :حسن حممد سورة. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةجنومةني بةِرَيوةبةرايـةتي سـندوقد بـؤ سـندوق شايسـتة نيـةد لةبـةر        : من دوو ثَيشنيارم هةيةد يةكةميان

اوَيـذكاري  ئةوة ئةطةر بكرَيت بة ئةجنومةني ئةميندارَييت سندوقد يان وةكو كـاك سـامل وتـيد ئةجنومـةني رِ    
ــَيني ســندودةكة وةزيــري    ةئي مــن ئــةو هــةموو نــاوة بــةِر: ســندوقد دووميــان ثَيويســت نيــة بَيــتد تــةنها بَل

زيـاتر نـةبَيتد    11كةس كةمرت نة بَيـت و لـة    11كاروكاروباري كؤمةآليةتي سةرؤكي بَيت و ئةندامَييت لة 
 .زؤر سوثاس

  :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسد تارا ئةسعديد فةرموو

 :بةِرَي  تارا حتسني ياسني
 .انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم

من لَيرةدا ئةوةي كة وترا من تةئيدي دةكةمد نةك لة ابردنـي نوَينـةري وةزارةتـةكاند بـةَلكو زيـاد كردنـي       
نوَينةري وةزارةتي ماليةشي لةطةَل بَيتد كة مودير عام دانـراوة بـؤ هـةموويد تـةنها وةزارةتـي كـار نـةبَيتد        

ر بةوةزارةتي كـارةد زؤر طرنطـة لةوَيـدا دةسـتةي     ثَيم باشة ِراوَيذكاري هةبَيتد ضونكة كارو ثرٍِِؤذةكةد كة سة
ساَل كةمرت ثسثؤِري نةبَيتد ضـونكة تـؤ لةوَيـدا     11ِراوَيذكارةكة لةوَيدا برييت بَيت لة مودير عامَي  كة لة 

بوار دةدةيت بة طةجنَي  كة ئين بكاتد دةبَيت خيربةيةكي هـةبَيتد نـةك ضـةند سـاَلَيكة دانـراوةو خـربةي       
 .                      ساَل كةمرت نةبَيتد سوثاس 11اد بكرَيت كة شارةزايي لة نيةد ئةوةي بؤ زي

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسد ثةروين عبدالرمحند فةرموو

 :بةِرَي  ثةروين عبدالرحن عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دسةكاني من كراند زؤر سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .امينةد فةرموودةستخؤش ئ
 :بةِرَي  ئامينة زكري سعيد
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

من بةباشي دةزامن بةندي شةشةم مبَينَيتد هي وةزارةتي خوَيندني باآلد ضونكة مـةنتقَيكي عيلمـي تَيدايـةد    
َيتد تؤ ثِرؤذةيةكي عيلمي يان بةحسَيكي عيلميت هةبَيتد بؤ ئةوةي ئةوة ثَين بكةوَيد ثَيويستيت ثَيي دةب
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يان بةرنامةي ثَيشخستين كؤمثيوتةرت هةبَيتد تـؤ ثَيويسـتيت بـة وةزارةتـي خوَينـدني بـاآل دةبَيـتد بـةس         
سةبارةت بة وةزارةتي ثةروةردة ئةوة من دةبينم مةنتقي تَيدا نيةد ئةطةر تَييدا بَيت ئيشي ضية؟د تا ئَيستا 

د كـة دوتـابيَى ثـةروةردَا دةرضـن؟د يـان ذا      ئَيمة هيض سياسةتَيكي ِرووني وةزارةتي ثةروةردةمان نـةبينيوة 
خاندنا خؤ دَيلن و نة ئامادة كةند نةذا بؤ هنـدَا كـو ثاَلثشـتيا طـةجنا بكـةن و بدةنـة كـاراد ئـةز ثَيشـنيار          
دكةم وةزارةتى شارةوانى و طةشت و طوزار زَيدة ببينتد وة مةبةستامن طةشـت و طـوزارةد ضـونكى ثِرؤذةكـى     

َى ظةكـةتد يـةكَى كـةثرةكَى بـةر دةرَا جهـةكَى سـياحى ظةكاتـةوةد ثِرؤذةكـَى         سياحيةد يةكَى دضيت خانيـةك 
سياحيةد ذبةر هندَا ياطرَا داية ثَيظة و ئةز ثَيشنيار دكـةمد وةزارةتـى شـارةوانى طةشـت و طـوزار دَا زَيـدة       

ةبينتد ببينتد دوو مادةشى ئةز ثَيشنيار دكةم كو زَيدة ببينتد ل هةر حمافةزةكى نووسـينطةكةها تايبـةت هـ   
كو كارَا وَا ت بينتد هةر ضةند كارَا وَا ثرت دَا طرَيداا بنتد ثرت ثرؤطرامَى ناظ خؤيا وَا بَيتة وازح كرند 
بةس ئةز شرؤظةكى وةكى كةم دا وازح بنتد شؤىَل وَا نووسينطةهَى ثرت ئةوة بينتد دانا زانياريَى ثَيتظـى بـؤ   

وا ثِرؤذا دَا نظيسـند دَا ضـةوا ثَيشـكةش دكـةند دَا ضـةوا      ثِرؤذةا بينتد ئاليكارا و دةعم هةبنتد تَيدا ضة
هاريكاريا طةشةثَيدانَى كةتن ثـِرؤذَا واند دَا ضـةوا شـول كـةتد دَا ضـةوا جـةزبَى كـةتد دَا ضـةوا ئيـدارة          

كارا كـةتند ثاشـان باـيت وَا ثـِرؤذةا      كرنَى طةل خةلكى كةتند يةعنى هؤشيارا هةبند خةلكى فَيرا ظَى
ئةم هةمى زانيشني ئةوَيت ِرَيكخراوا مـةدةنى كـارا بكـةتند ئةطـةر وةسـا نـةبينتد ئةطـةر         بهَيتة وةرطرتند

فَيركرنا ل ثارَا نةبينتد طةلةك جـارا ثِرؤذةكـاد ئـةز شـارةزاييا دَا ثـِرؤذةدا هـةاد ثِرؤذةكـَى نظيسـني و دَا         
ا ضَى بينتد ذبةر هندَيشى فرؤشند فرؤتنا ثِرؤذةا دكةند يةعنى نةوعةكَىد تشتةكى ناِرةوايَى دانونى لَيرةد

ئةو ثِرؤذَا كو شةخسى ثَيتظيا ثِرؤذَا ثَيشكةش كةتد وةرشة وةربطرينتد خاَا ماددَا دوَا بَيتة زَيدة كرند 
يةعنى ثَيتظيا بةرَا وةرطرتنَى ثِرؤذَا دةستثَيكَى بينتد تةدرييَب وةربطرينتد ساَلةك لة ذَير ضاودَيرا بينتد 

 .ى ئاكن يَى وَاد ثارةيَى مةشروعا بؤ باينتد سوثاسهةر حمافةزةكى زؤر سةرجةم
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد شؤِرش سيد مةجيدد فةرموو
 :بةِرَي  شؤِرش جميد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دسةكاني من كراند بةآلم من ثشتطريي لةو ِراية دةكةمد كة لةجياتي خاَلي شةشةم و حةوتةمد نوَينةري دوو 

زارةتي تر دابندرَيتد كة ثةيوةنديدارن بة كارةكاند ئةوانين وةزارةتي ماليـةو طةشـتوطوزارةد كـة ِرةنطـة     وة
يةكَي لةو ثر َِؤذانة طةجنَي  لة طةجنةكان ثِرؤذةيـةكي هـةبَيت لـةبواري طةشـتوطوزاردا بَيــتد بؤيـة بـا ئـةوة         

 .لةجياتي ئةو دوو وةزارةتة زياد بكرَيـتد زؤر سوثاس
 : ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

  .سوثاسد فةرموو شلَير خان
 :شلَير حمي الدين صاحل
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خـؤي  (التقل درجته عن مدير عطام ) وةَلآلهي من دسةم لةسةر ئةوةيةد نوَينةري هةموو وةزارةتةكان دةَلَيت

ة بة ئيشي اواند بةآلم باشرت واية خؤي كة حةسر كرا بة مودير عامد لةزؤر وةزارةت هةيةد كةسةكة مةعني
ثلةي مودير عام نيةد ئةطـةر ئـاوا حةسـر بكرَيـتد ئـةو نـاتوانَي بةشـداري بكـاتد ئَيمـة زؤرجـار لـةوةزارةت            
ئيشمان كردووةو بةسةرمان هاتووةد كةسي مةعين نانَيرن بؤ ئيشةكةد كة ببَيت بة ئةندامد كةسَي  دةنَيرن 

ؤية لَيـرة ئـةو حةسـر كردنـةد لةوانةيـة نـةتواني شةخوـي        ثلةي مودير عامة هياين لة ئيشةكة نازانَيد ب
 .مةنعي بكةيت بة نوَينةر لةو ئيشةد زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك شظاند فةرموو
 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ا بَيتد كـة زؤر طرنطـةد مـن زؤر بـة ثَيويسـيت      ثشتطريي لةو ِراية دةكةمد كة نوَينةري وةزارةتي ماليةشي تَيد

نازامن كة نوَينةري وةزارةتي ثةروةردةي تَيدا بَيتد بؤية لةجاييت حةوتةمد نوَينةري وةزارةتي مالية بَيــتد  
بؤ ئةوةي فةردين مبَينَيتد ضونكة ئةطةر مبانةوَي زةوجي مبَييَن وةزارةتي ترين هةية ئةتوانني ئي افةي 

 .فةردي بَيت زؤر زؤر باشرتةد لة دةرارداند سوثاس بكةيند بةس ئةطةر
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .شلَير خاند فةرموو
 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسيت خؤي طرنط لةياسا ئةوةيةد كة دةرضوو بتوانيت جَيبةجَيي بكةيتد مـن هةرضـةند سـةير دةكـةمد     

لةبةر ئـةوةي خـؤي دووبةشـة ئـةوةي مـةوزوعي مةشـاريعد ايـةنَي  هةيـة تؤمـار           ئةمة جَيبةجَي ناكرَيتد
دةكرَيت لةايد ئةوةي سندودةكةش جيايةد ئَيمـة نـازامن بؤضـي تؤماركردنةكـةد ئةطـةر خبةينـةوة اي ئـةو        

ةبـةر  دةزطايانةي كة ثَيشرت كردوويانةد رَِؤتينَيكـي زؤر زؤرةد وة هـيض ثِرؤذةيـةك لةمانـة ناطـات بةئـةجنامد ل      
ئــةوةي ئــةو خةَلكانــةي كــة حــةتا بــؤ تؤماركردنةكــة دانــراون لــةو ئةندامانــةي كــة ئَيــوة بــؤ ئةجنومــةني     
سندودةكة داتان ناون زؤر زياترند واي لَيدَيت ئةو خةَلكة ئةسووِرَيتةوة بةدوو ساَلين ناطاتـة سـةر ئـةوةي    

دةهَيـنني لـةهيض وآلتَيكـدا نـةماوةد     كة ئي ازةي مةشروعَيكي بدةنَيد حةتا ئةو ئسلوبةي كـة ئَيمـة بـةكاري    
ضةند جار داواي يةك ثةجنةرةييمان كردد بؤ ئةو مةوزوعة بةهيض شَيوةيةك لـةدةوائريدا تـةتبيق ناكرَيـتد    
طةجنَيكي زؤر كة ِروو لةئَيمة دةكةند ثَيمان دةَلَين ئةطةر ئَيمة بةو ياسا كؤنانة ئين بكةين بؤ تؤماركردني 

بَيتد بـا ئَيمـةش شـتَي  دةرنةكـةين كـة بـةس لةسـةر وةرةدـة بَيـت و طـةجنين           ثِرؤذةد هيض ئيستيفادةي نا
ئيستيفادةي لَي نةكاتد لةبةر ئةوة ئَيمة ئةو دةرزةي كة دةدرَيتد بةِراسيت ئةطةر بَلَيني وةزارةتي شارةواني 
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ةكة خؤي ثارةيةد تَيداية ئةوة لة تؤماركردنةكة تَييدايةد فيعلةن ئةو تؤماركردنة ئاطاي لَي بَيتد بةآلم دةرز
يةعين شتةكة خؤي لة تؤماركردنةكة هةمووي تؤمار كردووةد ئين ا هاتووةتة اي سندودةكةد لةبـةر ئـةوة   
ئــةو هــةموو وةزارةتــة ثَيويســت ناكــاتد بــةِرةئي مــن وةزارةتــي ماليــة زؤر مةعنيــةد بــؤ ئــةو كــارةد لةطــةَل    

وةزارةتـي مـةعنيتان بـةو دانـاد لةبـةر ئـةوة تكـا        وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتيد ضونكة لة بيدايةتدا ئَيوة 
دةكةمد كة كارَي  دةكرَيت با ئَيمة بتوانني بيخةينة بواري جَيبـةجَي كردنـةوةد لةبـةر ئـةوة ئَيـوة تةسـةور       

اثـةِرة لـة دؤسـيةكدا     35فةرمانطةي دةوَيتد وة  18تةوديعي دةوَيتد  54ناكةن تؤماركردني مةشروعَي  
جَيةبةجَي كردنةوةد لةبةر ئةوة تكام واية ئـةو مـةوزوعي تؤماركردنـةش بةهةنـد     هَيشتا نةضووةتة بواري 

 .وةربطريَيت بَي طة لة سندودةكةد سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد دكتؤر سةروةرد فةرموو

 :سةروةر عبدالرمحن عمر. بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئيشَي  ) د هةم ذمارةكةي زؤرةد هةروةكو ئةوةي دسةيةك هةية دةَلَيتبةِراسيت ئةو ئةجنومةنةي كة دانراوة
( كــة بتــةوَيت نــةكرَيتد بةليذنــةي بســثَيرةد ليذنةيــةكين بَيــت يــان ئةجنومــةنَيكي ئــاوا زؤر ثَيــ  هــاتيبَ    

لةوانةية وةكو شلَير خان وتي كؤكردنةوةيان زؤر كةمةد بةآلم لةطةَل ئةوةشدا من شـتَيكي تـر بـاس دةكـةمد     
وَينةري هةندَي شوَيين تر هةبوو كة زؤر طرنطرت بوو لةوةي كةدانراوة بةس دانةنراوند بؤ منوونةد ئةو كة ن

َيكخــراوي طــرنط هــةن لةكوردســتان ثِرؤذةيــة كــة دةرةدةضــَيت تايبةتــة بةاوانــةوةد وةاوانــين كؤمــةَلَي  ِر
هـاتوون ثَيشكةشـيان كـردووةد     بةتايبةت لةو ثِرؤذانةي كة ثَيشكةشي ثةرلةمان كـراوند دةبيـنني كـة ئـةوان    

بــةآلم نوَينــةري هــيض ِرَيكخراوَيكــي تَيــدا نــابيننيد بؤيــة مــن بــةطرنطي دةزامن كــة نوَينــةري ِرَيكخراوةكــاني  
اوانيشي تَيدا بَيتد نازامن ميكاني مةكـةي  ضـؤن دادةنـدرَيتد لةوانةيـة بَلـَين ِرَيكخراوةكـان حـ بنيد بـةآلم         

َيكخراوانةش لة فيدراسؤنَيكدا كؤبوونةتةوةد كة دةكرَيـت بةشـَيوةي دةوري   ئَيمة فيدراسيؤمنان هةيةد ئةو ِر
لةطةَلي ِرَي  خبرَيتد ئةمة نوَينـةري ِرَيكخراوةكـاني تَيـدا بَيـت زؤر طرنطـةد بـؤ زيـاتر شـارةزا بـوون وئاشـنا           

رانــةد كــة بــوون بــةكارةكاند نوَينــةرَيكي تــر كــة ثــَيم باشــة تَييــدا بَيــت ئــةوين نوَينــةري ســةنديكاي كرَيكا 
ثةيوةنديدارة بةهةمان كارةوةد خاَلَيكي ترد كة باسي لَيوة دةكةين ثَيشرت لة سندودةكةش هاوِرَيم كاك فازَل 
بةشارةتي ئيشارةتي ثَيدا لةوَي نـةهات و لَيرةشـدا هـةر نـةهاتد ئـةم ئةجنومـةن شـوَيين ثايتـةخت دةبَيـتد          

بؤ ئةو طـةنج واوانةيـة كـةتواناي داراييـان اوازةد     مةبةست لةم ثِرؤذةية كةم كردنةوةي دياردةي بَيكاريية 
ثَيم واية بةو هـةموو ِرؤتينياتـةي كـة هةيـةد بـةو هـةموو هاتؤضـؤيةي كـة ئـةوان بيكـةند بؤيـة لـة بـةِرَي               
ــرةدا ئةجنومــةنَيكي باــووكرت دةبَيــت لــة شــارو شارؤضــكةكاند ئايــا      جــةنابي وةزيــر دةثرســمد ئايــا ئَيمــة لَي

َيت؟د ئايـا بةِرَيوةبةرايةتيـةكي طشـتيان ثَيويسـتة؟د ضـونكة دةبـَي ئةمـة دةستنيشـان         بةِرَيوةبةرايةتيةك دةب
 .بكرَيتد ئةطينا ئةمة سةرئيشةيةكي زياترة كة ئَيمة بؤ اواني دةنَيينةوةد زؤر سوثاس
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 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك سةردارد فةرموو
 :بةِرَي  سةردار رشيد حممد

 .مانبةِرَي  سةرؤكي ثةرلة
ســةبارةت بــةماددةي ضــوارةم ديــارة منــين ثَيشــنيارةكةم جطــة لةنوَينــةري ئــةو وةزارةتانــةد نوَينــةري          
ِرَيكخراوةكاند بةتايبةتي سةنديكاي كرَيكاراند كة ضينَيكي طةورةيـةد وةاوان كـة شـةرحيةيةكي بةرفراوانـةد     

ارة ئةوانة ئيحوائيشيان ايـةد ئةوانـةش   وة يةكَييت بَيكاران كة لةكوردستاندا مؤَلةتي ِرةمسيان هةيةد كة دي
نوَينةرايةتي زؤربةي زؤري هةم طةجنان و هةم بيكاران دةكةند كة منين ثَينشيار دةكةم ئةوانةشي بؤ زياد 

 .بكرَيتد زؤر سوثاس
  :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د كـة  !ي ئـةواني تـر  ئةي كورتة باآلكاند ئةي زيندانيـة سياسـيةكاند ئـةي كـةم ئةنـداماند ئـةي ئافرةتـاند ئـة        
ئةمانةش زؤر زؤرند بؤية لَيي بطةِرَين با وةزارةت ئيشي خؤي بكاتد بةحةديقةت ئةوة ئيشَيكي موختةصة 
لَيبطةِرَين باوةزارةت ئيشي خؤي بكاتد خـةَل  هةيـة داوا دةكـاتد وةزارةت شـارةزاي خؤيـان هةيـةد دةتـوانن        

افةســةي سياســيد ناكرَيــت كاكــةد ســةمرية خــاند  ئيشــةكةي خؤيــان بكــةند ئــةطينا دوايــي ئةمــة دةبَيتــة مون 
 .فةرموو

 
 

 :بةِرَي  مسرية عبداه امساعيل
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

منين هـةمان ِرةئـي بـرادةرامن هةيـةد كـة ئـةو هـةموو تةزةخومـة لـة وةزارةتـةكان ثـَيم زيـادةد تـةنها سـَي               
ثالنــداناند كاروبــاري كؤمةآليــةتيد )ينوةزارةتــي مــةعين مبَينَيــت كــة ثةيوةســتة بــة ئةوانــةوةد كــة ئــةوان  

د لةطةَل ِرَيكخـراوي مـةدةني كـة تـؤِري ذنـاني تَيدايـةد هـةموو ئةح ابـةكان دةطرَيتـةوة لـةم تـؤِرةداد            (دارايي
 .ئةطةر نوَينةرَيكي ئةوانيشي تَيدا بَيتد زؤر سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد زةكية خاند فةرموو
 :داخلالقبةِرَي  زكية صاحل عب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرةئي من مادام ئَيمة  وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتيمان كـردووة بةسـةرؤكي ئـةم ئةجنومةنـة بـا ئـةو       

 .سةآلحيةتة بؤ ئةو بَيتد ئةو دةستنيشاني نوَينةرةكاني تر بكات لَيرةداد زؤر سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .رمووسوثاسد صةبيحة امحدد فة
 :مصى  بةِرَي  صبيحة امحد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيم باشة كة ئةجنومةني بةِرَيوةبردني سندوق بكرَيتد بة ئةجنومةني سندوقد ضونكة ئةركي سـةرةكي  
ئــةم ئةجنومةنــة وةرطــرتين داواكــاري اوةكانــةد لَيــرةدا تــةنها وةزارةتــي كاروكاروبــاري كؤمةآليــةتي دةوري   

نند هةروةها ثَيم باشةد وةزارةتي ثالنـدانان مبَينَيـت لةبـةر ئـةوةي هـةمووي لـة ضوارضـَيوةي        ئةساسي دةبي
ثالنَيكي فراوان دةبَيتد بة نيسـبةت وةزارةتـي ثيشةسـازي و بازرطـانين ئـةوة ثةيوةنـدي بـة ثِرؤذةكانـةوة         

ن لَيـرة دةوري ئةساسـي   هةيةد بةآلم نوَينةري وةزارةتةكاني كشتوكاَلد خوَيندني بـاآلد ثـةروةردةد بـةِرةئي مـ    
نابينند وة ثَيم باشة لةماددةي ضوارةم خاَلَي  زياد بكرَيت ئةوين نوَينةري وةزارةتي دارايـي تَيـدا بةشـدار    

 .بَيتد ضونكة وةزارةتي دارايي لَيرة لةدواي سةرؤكي سندودةكة دةوري ئةساسي دةبينَيتد زؤر سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرمووسوثاسد كاك صباحد 
 :بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسد دسةكاني من كران

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .نيشتمان خاند فةرموو

 

 :شتمان مرشد صاحليبةِرَي  ن
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ويسـت نيـةد وة يـةك شـيت     من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي شلَير خان دةكةمد كـة ئـةو هـةموو نوَينةرانـةي ثيَ    
تريشم هةيةد من ثَيم باشة كة مةرج نية نوَينةري ئةم ليذنةيـة مـوديري عـام بَيـتد لةبـةر ئـةوةي مـودير        
عام ئةو هةموو كارانةي ثَي جَيبةجَي ناكرَيـتد ضـونكة كـاري خـؤي زؤرةد وة ثـَيم باشـة كـة ئةجنومـةنَيكي         

َيكي تر ثَيم باشة كـة نوَينـةري وةزارةتـي دارايـي تَيـدا بَيـتد       ِراوَيذكاري هةبَيت بؤ ِراثةِراندني كارةكاند خاَل
 .زؤر سوثاس

  :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك دلَيرد فةرموو
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةزارةتـي كـارو   منين ثشتطريي ئةوة دةكةم كة ئةو ئةجنومةنة ببَيت بـة ئةجنومـةنَيكي ِراوَيـذكاريد وة لـة و    
كاروباري كؤمةآليةتي بةِرَيوةبةرايةتيةكي بؤ تةشكيل بكرَيـتد ئةوساكة ئةتوانَي بة بةِرَيوةبةرايةتي باَيتة 
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شـارةكانةوةد لةهــةمان كاتـدا وةزارةتــي ثـةروةردةو خوَينــدني بـاآلد مــن بةثَيويسـيت نــازامند بـةآلم لــةجياتي       
َيكــاران ووةزارةتــي شــارةواني و طةشــتوطوزاري بــؤ زيــاد   ئــةوةدا وةزارةتــي دارايــي ونوَينــةري ســةنديكاي كر 

بكرَيــتد ئــةو ئةجنومةنــةش بةِرَيوةبةرايةتيــةكي طشــيت لــة وةزارةتــي كاروكاروبــاري كؤمةآليــةتي بــةِرَيوةي  
 .بةرَيت بؤ ئةوةي ِرؤتني نةمَييَند بؤ ِراثةِراندني كاروباري خةَل د سوثاس

  :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ِراوَيذكارين بَيتد هةر يةك كةس بِريار دةداتد ئَيمة باسي ثرؤسةي ددوكراسي دةكـةيند  ئاخر ئةطةر هةر 
 .انة خاند فةرموو

 :بةِرَي  انة امحد ضةلةبي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

هةرضةند خوش  وبراياني بةِرَي  دسةيان لةسةر كردد بةآلم مـن تةئكيـد دةكةمـةوة كـة دةبَيـت نوَينـةرَي        
ةزارةتي دارايـي و ئـابووريد لةطـةَل نوَينـةري وةزارةتـي شـارةواني و طةشـتوطوزارد بـةآلم لَيـرة          هةبَيتد هي و

 .تةئكيد دةكةم كة نوَينةري وةزارةتي ثةروةردةد ثَيويست ناكات هةبَيتد زؤر سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك طؤراند فةرموو
 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد
 .نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

ــةي        ــة وش ــةيةكمان اداد ك ــاكة وش ــةرةتاي ياس ــة لةس ــةطرنط دةزامند ئَيم ــة زؤر ب ــةو ماددةي ــن ئ ــيت م بةِراس
طرنطيــدان بــوو بــة طــةجناند ثــَيم وايــة ئــةو وشــةية بــةخؤِرايي لــةناو ياســاكةدا دانةنــدرابوود ئــةو ماددةيــة  

ئةو ئةجنومةنة لةم هةموو ثةيوةست بوو بةو وشةيةد كاتي خؤي كة ئةو ِراثؤرتة هاوبةشةش نووسرا بؤية 
وةزارةتة وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني باآلي تَيدابوود لةبةر ئةوةي وترا ئَيمة لـةناو ئةجنومـةني وةزيـران    
هةر وةزارةتةو ثالن و سرتاتيذيةتي خؤي هةيةد بةشَيوةك لـة شـَيوةكان طرنطـي بـةاوان دةداتد بـؤ منوونـة       

د كة ئةمة ئيهتيمامة دةيكاتد بـؤ ئـةوةي كـؤي ئـةو ئيهتيمامانـة لـة       وةزارةتي خوَيندني باآل تواناسازي هةية
ئةجنومةنَيكدا كؤ بكرَيتةوةد بؤية ئةم ئةجنومةنة ثَيشنيار كراد ئَيستا ئَيمة طرنطيدامنان ابرد لـة ثَيناسـةو   

ري ناوةِرؤكي ياسـاكةداد تـةنها سـندودَيكمان هَيشـتةوةد سـندودةكةمان بةسـتؤتةوة بـة وةزارةتـي كاروكاروبـا         
كؤمةآليةتيةوةد ئيرت بةِراسيت من كؤي ماددةكة بـةزياد دةبيـنمد وة ماددةكـة بـة زةرور نـازامند ماددةكـة بـا        
هةر اباَيتد وةزارةتي كاروكاروبـاري كؤمةآليـةتي كـة سـرتاتيذي دؤزينـةوةي هـةلي كـارة بـؤ طشـت ضـني و           

يــةد ئــةطينا ثــَيم وايــة هــةموو     توَيــذةكاند بةاوانيشــةوةد ثــارة دابــني دةكــاتد وة ثَيويســيت بــةدةعم هة      
موستةل ةماتَيكي لةبةردةستدايةد لةبةِرَيوةبةرايةتي وهةتا لةموديريةتي شارةكان ئةوةي كة باس دةكرَيـتد  
لةوَيدا وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي دةتوانَي ئيشةكاني خؤي بكاتد بؤية من بةِراسيت ثَيشنيار دةكةم 

ين نــةكرا مبَينَيتــةوةد بــةس بةِراوَيــذكاري مبَينَيتــةوةد ِراســتة بِريــاردان   كةماددةكــة اباــَيتد ئةطــةر دبــولَ 
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لةوةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي دةبَيـتد بـةس دةبَيـت تـةنها بِريـاردان لةدةسـيت ئـةو بَيـتد بـةآلم بـؤ           
ةزارةتـي  بةرضاوِرووني دؤخي ثِرؤذةكان ئةطةر وةزارةتةكاني وةكو صناعة وثالندانان ولةطةَل زياد كردني و

دارايند ئةمة شتَيكي ترةد بؤية ئةطةر مايةوة ببَيت بة ِراوَيذكاري وة هاوِرَييانيشم باسيان كـردد لـة ادانـي    
 .ئةو دوو وةزارةتةد سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك دادر حسند فةرموو
 :بةِرَي  دادر حسن دادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اي خوش  وبرايامن دةكةمةوةد كة نوَينةري وةزارةتي دارايشي بـؤ ئي افـة بكرَيـتد زؤر    منين ثشتطريي لة ِر

 .سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان 

 .سوثاسد كاك فازَل بةشارةتيد فةرموو
 (:بةشارةتي)حممد دادر فاضلبةِرَي  

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــتيَ     ــةن بةش ــتةي ئةجنوم ــة دةس ــة ك ــيم واي ــن ِرةئ ــيت م ــونكة  بةِراس ــابينمد ض ــةلي ن ــةو  1كي عةم وةزارةت ل

ئةجنومةنةدا كؤكراوةتةوةد بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةو ئةجنومةنة تةنها لة هةردوو وةزارةتـي كـارو كاروبـاري    
وةزارةت بَيــتد دةســتةكةيان  1كؤمةآليــةتيد وةزارةتــي ِرؤشــنبريي ثَيــ  بَيــتد ضــونكة مــن تةســةور ناكــةم  

ِريار و كارَي  كة لةو ئةجنومةنةدا بـدرَيتد بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم تـةنها       كؤببَيتةوة بة ئاساني بؤ هةر ب
ئةو دوو وةزارةتة نوَينةريان هةبَيتد هةرضةند خوش  وبراياني بـةِرَي م ئيشـارةتيان بـةوةدا كـة نوَينـةري      

 .ثاسوةزارةتي دارايشي لةطةَل بَيتد من دةَلَيم نوَينةرَيكي ضاودَيري دارايي لةطةَل بَيتد زؤر سو
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك عمر عبدالرمحند فةرموو
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لةئةصَلدا ئةم ياسايةد ياساي هاوكاري كردني طةجنانة بؤ ئةوةي بكةونة ئين و كـار و سـوودمةند بـند ئـةم     

د ثِرؤذة باووكةكانةد ئةم ياساية ئةو طرنطيـة طـةورةي نيـة    ياساية خؤي كؤكراوةي سَي ياسايةد يةكَي لةوانة
وةزارةت كؤ ببَيتـةوةد تـا طـةجنَي      8 – 1كة ئةم هةيئةت وئيدارةو مةجلس وئيستشاري و بةم دةرةباَلغية 

سلفةيةكي دةست بكةوَيت لةم سـندودةو بكةوَيتـة ئيشـكردند ئةطـةر بطةِرَيينـةوة بـؤ مـاددةي سـَييةمد ئـةم          
كراوة بة وةزارةتةوةد وةزارةتةكةش دياري كراوةد وةزارةتـي كاروكاروبـاري كؤمةآليةتيـةد     سندودة ثةيوةست

لةياســاي هــةموو وةزارةتةكانــدا ئَيمــة ســةآلحيةمتان داوة بــة وةزيــرة بــةِرَي ةكاند دةمــج و ئيلغــاو ئي افــةي  
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و زوو ِراثةِرانـدني  موديريات بكةن لةناو وةزارةتةكاني خؤيانداد من ثـَيم وايـة بـؤ تةسـهيلي ئيشـي طـةجنان       
ئيشوكارةكان كة هةندَي لة برادةرةكانيشم دسةيان لةسةر كردد كـة ِرةبـت كـراوة بـةو وةزارةتـةوةد جـةنابي       
وةزير سةآلحيةتي كردنةوةي وةكو كاك دلَيرين باسـي كـردد دائريةيـةكي دةبَيـتد موديريـةتي نـاو ئـةنَيتد        

كي ترة لةناو وةزارةتةكةي خؤي بؤ ئيدارة كردنـي ئـةم   دائريةي ناو ئةنَيتد فةرمانطةي ناو ئةنَيتد هةرشتَي
سندودةد ئةطةر بطةِرَيينةوة بؤ سـةر مـاددةي نؤيـةمد لَيـرةدا موديريـةتَي  دروسـت بكـات لـةماددةي نؤيـةم          
باسكراوةد كةئاليةتي ئيدارةكردني ئةو سندودةش بةني امَيكي خا  ئةضـَيت بـةِرَيوةد وةزيـر بؤشـي هةيـة      

تد بؤ جَيبةجَي كردني ئةم ياسـايةد بـةواتا ئـةم ماددةيـة لـة ئةصـَلدا زيـادة لَيـرةداد         ئيوداري تةعليمات بكا
مادام سندودةكة ثةيوةستة بةوةزارةتةوةد شةخوي وةزير خؤي دةتوانَيت موديريةتَيكي بؤ دروسـت بكـاتد   

ئـةوةي كـة   وةزارةت كـؤ ببنـةوة بـؤ كارَيـ د بةنيسـبةتي       1بؤي دابنَيتد ئيرت هيض ثَيويست ناكات نوَينةري 
نوَينةري وةزارةتي ماليةي تَيدا بَيتد من ثَيم واية لةماددةكاني ئـةخريدا باسـي ئـةوةش دةكـاتد كـة لةسـةر       
مي انيـةي عــام ثــارةي بــؤ ديــاري دةكرَيــتد لةبــةر ئـةوة ئــةم ماددةيــة هــةر ثَيويســتة ئيلغــا بكرَيتــةوةد زؤر   

 .سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرمووزؤر سوثاسد كاك جةالد ف
 
 

 :بةِرَي  جالل علي عبداه
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة مةغ او هةدةيف ئةم ياسايةد مةسةلةي دابني كردني هةلي كارةد بؤ كؤمةَلَي  طةنج كـة بَيكـارند وة لـة    
كــةرتي تايبةتــداد بــةِرةئي مــن ئــةو ئةجنومةنــةد ئةجنومــةني ِراوَيــذكاري بَيــتد وةزيــري كاروكاروبــاري           

ةتي ئيشةكان بكاتد لةطـةَل كـورت كردنـةوةي موعامـةاتد بةِراسـيت كـورت كردنـةوةي موعامـةات         كؤمةآلي
ــةرموويد   ــري    11ئيمــ او  51وةكــو هاوكــارم شــلَيرخان ف ــةِرَي  وةزي ــدرَيت بــة ب وةرةدــةد ســةآلحيةتةكة ب

ني كردنـي  كاروكاروباري كؤمةآليةتيد ئةوين كار بكات بؤ كةمكردنةوةي موعامةات بةتايبةتين ئةمة داب
هةلي كارة بؤ كةرتي تايبةتد ئةم هةموو ِراوَيذكارو مودير عامةي ناوَيت بةِراسيتد ثَيويستة بةِرَي  وةزيري 
كاروكاروباري كؤمةآليةتي هاوبةشي ايةني كةرتة تايبةتـةكاني ثةيوةنديـدار بكـاتد ئـةوةي لةكشـتوكاَلة بـا       

ــاذووري    ــازيية ب ــةوةي ثيشةس ــتد ئ ــاران بَي ــةي جوتي ــا   كؤمةَل ــي كؤمةآليةتيــة ب ــتد ئةطــةر ئيش ــاني بَي بازرط
ِرَيكخــراوة مةدةنيــةكان بَيــتد مــن ئيقرتاحةكــةم ئةوةيــة كــة بــةس بــؤ ِراوَيــذكاري بَيــت؟د بــةِرَي  وةزيــري     
ــةتي          ــةرتي تايب ــةني ك ــةوةد اي ــةم بكات ــةكان ك ــةو موعامةات ــةي ئ ــةو مةرج ــةتي ب ــاري كؤمةآلي كاروكاروب

 .ثةيوةنديدارين هاوبةش بَيتد سوثاس
 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاسد كاك خورشيدد فةرموو
 :بةِرَي  خورشيد امحد سليم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة باس لةضةند وةزارةتَي  دةكةين كة ئةصـَلةن ثةيوةنـديان بـةو ئيشـةوة نيـةد بـةآلم ايـةن هةيـةد كـة          

سيلَيمانيد دهـؤكد ئيـدارةي طـةرمياند نابَيـت     ئَيمة هيض حسابَيكمان بؤ نةكردووند باشة نوَينةري ثارَي طاي 
ئةوانة لةو ليذنةيةدا ئامادة بـند بةشـدار بـند بـ انن سياسـةتي ئـةو سـندودة ضـية؟د ضـؤن ئـين دةكـةن؟د            
لةسةر ت ئةساسَي  ئين دةكةن؟د من ثَيشنيار دةكةم نوَينـةراني ثارَي طاكـان بـ انن مـوديرةد ضـية كـة ئـةو        

دودة بـؤ ئـةوةي كارةكـان ئاسـانرت بَيـت و ئاشـنا تـر و شـارةزاتر بَيـت لـةو           ئيشة دةكاتد ئةندام بَيت لةو سـن 
 .مةسةلةيةداد وةزارةتي ثالندانان ت ئيشَيكي هةية لةو سندودةداد سوثاس

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زين وةَلآل من دةَلَيم مادام واي لَيهات با هةموو كوردستان ئةندام بَيت لةو سندودةداد ئةوة ضؤن دةبَيت حة
 .دةكةن دةنةينة دةنطدانةوةد كاك شَيرواند فةرموو

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيمـان باشـة ئـةو سـندودة مبَينَيتـةوةد سـندودين       : ئَيمة لةنَيوان خؤمان طفتوطؤمان كرد بةِراسـيتد يةكـةم  
ســي ســندوق كــرا دةبــَي مةجلســي ئيــدارةي بــؤ بــةبَي مةجلســي ئيــدارة بــةِرَيوة ناضــَيتد لةهــةر ايــةك كةبا

بةنيسبةت تةدليسي نوَينةرةكاني وةزارةت ئَيمةش هاتينـة ئـةو دةناعةتـة كـة وةزارةتـي      : دابندرَيتد دووةم
ثةروةردة و خوَيندني بـاآل زيـادةد حـةتا وةزارةتـي دارايشـمان ثـَي زيـادةد ضـونكة وةزارةتـي دارايـي ئةسـناي            

د كة تةحديد كرا ئةوة لة ئةجنومةني وةزيران دةدرَيتد ئيرت ثةيوةندي بة موازةنة تةحديدي ثارةكة دةكات
ــني         ــةوةش ن ــةَل ئ ــة لةط ــة ئَيم ــراوةد بؤي ــاري ك ــازر دي ــاَلي ح ــتا ح ــةش ئَيس ــتد ثارةك ــةلةكانةوة نامَينَي مةس
كةنوَينةري وةزارةتي ماليةشي لةطةَل بَيـتد حـةتا ثالنـدانانين ثةيوةنـدي بـة ثـِرؤذة باـووكةكانةوة نيـةد         

ةنطة ثِرؤذةكان كة طةورة بن ئةوة ثةيوةندي بـة ثالندانانـةوة دةبَيـتد بـةس ثـر ؤذةي باـووك ثةيوةنـدي        ِر
ثَيوة نيةد لةزمين دؤزينةوةي بَيكاريية لةدةسـةآلتةكاني وةزارةتـي كاروكاروبـاري كؤمةآليـةتيد بؤيـة ئَيسـتا       

 .ئَيمة صياغةي دةكةينةوة بةو شَيوةي كة ثَيتان باش بَيت
 : ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

با جةنابي وةزير دسةي خؤي بكاتد دوايي بيخوَيننةوةد بةِرَي ان مةجلس كـةزؤر طـةورة بـوو يـةعين ئـين      
 .ناكاتد بؤية خةَلكَي  كة ثةيوةندي ثَيوةية ئةوة با ئيشةكة بكاتد جةنابي وةزيرد فةرموو

 (:وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي) بةِرَي  ئاسؤس جنيب
 .كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ



 354 

لـة ياسـاي وةزارةتـي كاروكاروبـاري كؤمةآليـةتيد مـن سـةرؤكي مةجلسـي ئيـدارةي           4بةثَيي ماددةي : يةكةم
بةثَيي ياساي نةوجةوانان سةرؤكي ليذنةي مةجلسـي ضـاودَيري نةوجـةوانامن لـةوةزارةتد     : وةزارةمتد دووةم

هـةرَيمد هـةروةها ئَيسـتاش ليذنـةي باآلمـان      بةثَيي ياساكاني مـايف منـداَلد سـةرؤكي ليذنـةي مـايف منـداَلم لة      
ــةني     ــةِرَي ةو ئةجنومـ ــة بـ ــةم ثةرلةمانـ ــدارةكامند ئـ ــة ثةيوةنديـ ــةموو وةزارةتـ ــةتي هـ ــاوةد نوَينةرايـ ثَيكهَينـ
وةزيرانيشي تَيدايةد كة سياسةتي تةشغيلةد زؤربةي ئةم مةجلسانة نوَينةري هـةموو وةزارةتـةكاني تَيدايـةد    

ومةنة دةكةم دةموضـاوي ئـةو اوانـة دةبيـنم كـة ضـاوةِرَيي ئـةوةن زوو ئـةو         بةِراسيت كة تةماشاي ئةم ئةجن
داواكاريــةيان بــؤ ئيمــ ا بكــةين وئــةو دــةرزةيان بــدةييَند مــن ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةم كــة ئــةم ئةجنومةنــة   

ز نةمَينَيتد لةبةر ئةوةي ئَيمة ئَيستا لةوةزارةت ضاوةِرَيي ئةوةم كة زوو بودجة ثةسةند بكرَيت و مـن دـةر  
بدةم بـةو طةجنانـةي كـة بَيكـارند نـةك مـن ضـاوةِرَيي ئـةوة مب كـة ئةجنومـةنَي  دامبـةزرَيتد زؤرجـار ئـةم              
ئةجنومةنانــة دادةمــةزرَيت بةِراســيت نوَينــةر نابيننــةوة لةوةزارةتــةكاني تــرد طــةر نوَينــةرين دةستنيشــان   

ةجنومةنـة ابربَيـتد لةبـةر ئـةوةي     بكرَيتد لةكات و ساتي خؤيدا ئامادة نابَيتد داواي ئةوة دةكةم كـة ئـةم ئ  
ئَيمة ئاليةتي ئةوةمان هةية كة دةرزةكة بدةيند وة ثَيشرتين ئةم دةرزة دراوةد تةنها ضـاوةِرَيي بودجـةيند   
ضاوةِرَيي ئةوةين كة ئةو بِرة ثارةي كةداوامان كردووة تةرخان بكرَيـتد ئـةو بودجةيـةش تـةوزيع دةكرَيـت      

رَيمد لةهــةر شـوَينَي  بَيــتد بؤيـة داوا دةكــةم كـة ئــةم ئةجنومةنــة    بةسـةر ســندودي بـةكار خســتنةكاني هـة   
ابربَيتد بة بووني ئةو ئةجنومةنة ئَيمة ناتوانني ئةو ئةركةو ئةو ئاماجنانةي كة لةم ثِرؤذة ياسايةدا هةيـة  

 .جَيبةجَيي بكةيند سوثاس
 
 

 : بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد جةنابي وةزيري ِرؤشبرييد فةرموو
 (:وةزيري ِرؤشنبريي واوان) َي  كاوة حممود شاكربةِر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم بابةتة كة خراية داَليب سندودةوةد زؤرينةي سندودةكان مةجلسي ئيدارةي هةيةد مةجلسَي  هةية هي 
سـندودةكاند حـةتا بـؤ منوونـة ئَيمـة باسـي سـندودي تةداعـدي ِرؤذنامةنووسـان دةكـةيند هـةمان مةجلســي            

يــةد كــة وةزارةتــي دارايــيد ســةنديكاي ِرؤذنامةنووسانيشــي تَيدايــةد لةبــةر ئــةوة ئــةو مةجلســة طرنطــةد     هة
ــاددةي       ــاددةد م ــتين دوو م ــةئاكامي نةبةس ــت ل ــت بَي ــنت دروس ــ  ناتَيطةش ــة تؤزَي ــاددةي 6و  4لةوانةي  6د م

 6لـةماددةي  كةتةماشاي ئةركي مةجلسةكة بكةيند ئةركي مةجلسةكة ثةكخستين كـار نيـةد يـةعين ئـةوةي     
هاتووةد ئةمة ئةوة نية باَيتة نـاو هـةموو ئيشـَيكي تـةنفي يي و وردةكارييةكانـةوةد ثةكخسـتين كـارو زيـاد         
كردني ِرؤتنيد لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةركي مةجلسةكة تةبيعـةتي مةجلسـةكةد ِرةبـيت بكـةين بـة كـاري       

: دووةم: كردني ِرؤتني نية؟د ئةمة يةكـةم مةجلسةكةوة كة ئةم مةجلسة طرنطةد بةآلم ثةكخستين كارو زياد 
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دارايــيد ثــةروةردةد )منــين لةطــةَل ِرةئــي ليذنــةي ياســاييمد كــة هةنــدَي لــةو نوَينةرانــة زيــادة بةتايبــةتي   
ئةمانة زيادند حاَلةتَيكي تر هةيةد جاري وا هةية ئةم مةجلسـة ثَيويسـيت بـة خـةبري هةيـةد      ( خوَيندني باآل

ة تـةكامول بَيـت وةكـو ئـةو صـيغةيةي كـة ليذنـةي ياسـايي لَيـرة باسـي كـردد            لَيرةدا بؤ ئـةوةي ئـةم ماددةيـ   
ش هةبَيتد هـةر لةطـةَل مـاددةي ضـوارداد     (ب)و فةدةرةي ( أ))فةدةرةيةكي تري بؤ ئي افة بكةيند ببَيت بة 

للمجلس االسطتعانة بطاخلرباء مطن الطوزارات او مطن خارجهطا يطتم دعطوتهم مطع االشطضاك يف اجتماعطات            )ئةوةية 
يةعين ئةم مةجلسة لةكاتَي ثَيويسيت بة نوَينةري ذووري بازرطـاني  ( لس دون ان يكون هلم حق التصويتاجمل

بوود بانطي دةكات بـؤ كؤبوونةوةكـةد يـةعين ِرةغبـةتَي  هةيـة كـة زؤر فـراوان بَيـتد بـؤ ِرةضـاوكردني ئـةو            
ان هةيـةد نوَينـةري اوان بـانط    ِرةغبةتةد مةجلسةكة ئةو سوَلتة تةدديريةي هةيةد كةزاني ثَيويسيت بـة او 

دةكاتد ثَيويسيت بةجةدوا هةبوود نوَينةري ذووري بازطاني بانط دةكاتد يان وةزارةتَيكي ديـاريكراود يـةعين   
دةبَيــتد كــة ( ب)كــة ثَيشــرت ومتــاند ئــةمين فةدــةرةي  (أ)ئــةم فةدةرةيــةش ئي افــة دةبَيــتد وةكــو ئــةوةي  

 .تةجاوزي ئةو حاَلةتة دةكاتد زؤر سوثاس
 :ةر ََِي  سةرؤكي ثةرلةمانب

 .سوثاسد بةِرَي  كاك فرسةت موداخةلةي هةيةد فةرموو
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَي  فرسةت امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئةو تةمسية بة بةاش نةهاتووةد بةشَيكة لة دةزطاكاني امةركةزي مةرفـةديد ئةطـةر وتـت سـندوقد ازمـة      

َيتد ئةطــةر وتــت موديريــةي عــامد شةخوــَي  ئــةبَيتد ئةطــةر وتــت وةزارةت يــةك  مةجلســي ئيــدارةي هــةب
ــتد   ــاتواني بَلَيي ــتد ن ــةخص دةبَي ــة )ش ــس ادارة وزاري ــتد    ...(جمل ــندوق رٍِؤش ــندوق و وةك س ــان س ــةر ومت ئةط

موادةدةمان لةسةري كردد مةفروزة مةجلسي ئيـدارةي هـةبَيتد بـةس ئـةتوانني بـؤ كةمكردنـةوةي ِرؤتـني        
كةم بكةينةوةد منين دةَلَيم وةزارةتـي ثـةروةردة ثةيوةنـدي ثَيـوة نيـةد خوَينـدني بـاآلو حـةتا          نوَينةرةكان

ثالندانانين ثةيوةندي ثَيوة نيةد طةجنَي  لة طوندَي  دةضَيت كؤمةَلة مةِرَي  و ضةند مريشكَي  بؤ خـؤي  
بــؤ ضــية؟د ئةوانــة  دةكرَيــت و مةشــروعَيكي باــووك دروســت دةكــاتد لــةو حاَلةتــةدا وةزارةتــي ثالنــداناني  

مةشاريعي باووكند يان دوكانَيكي باووك ئةكاتةوة مؤبايل ئةفرؤشَيتد لةم حاَلةتةدا وةزارةتـي ثالنـداناني   
ثـةروةردةد خوَينـدني بـاآلد    )بؤضية؟د بةِرةئي من لة مةجلسةكة نوَينةري ئـةم وةزارةتانـةي لـَي دةربكرَيـتد     

ضةندة زؤر دةبَيـتد ئيحتمال هةية ثَيويسيت بةوةش نةبَيتد د ئةطةر طةشتوطوزاري بَيتة ناود هةر(ثالندانان
يةعين دةتوانَي مةشروعَيكي سياحي دابنَيتد دوو كةثر دروست بكاتد دةبَي نوَينةري وةزارةتي طةشتوطوزار 
لــةوَي بَيــتد ضــونكة كــة مةشــروعي ســياحي دروســت دةكــات دةبــَي ئي ــازة لــة نوَينــةري وةزارةتــي ســياحة  

 .يريةي سياحةد يان موديري ناحيةد يان دائيم مةدامةد لة ثارَي طايةد زؤر سوثاسوةربطرَيتد لة مود
 :بةر ََِي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك عمادد فةرموو
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 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةر َي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :سةبارةت بةماددةي ضوارةم بةم شَيوةية دةبَيت
 :ماددةي ضوارةم

بةسـةرؤكايةتي وةزيـري كاروكاروبـاري    (ئةجنومةني بةِرَيوةبردني سـندووق )ئةجنومةنَي  ثَي  دَيت بةناوي 
كؤمةآليةتي وئةندامَييت نوَينةري هةر يةك لةم وةزارةتانةي خوارةوةد كة ثلةكةيان لـة بةِرَيوةبـةري طشـيت    

 .كةمرت نةبَيت

 .وةزارةتي كشتوكاَل -1
 .وةزارةتي ِرؤشنبريي واوان -1
 .سازيوةزارةتي بازرطاني و ثيشة -3
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

- :املادة الرابعة
برئاسطة وزيططر العمطل والشططؤون االجتماعيطة وعضططوية كطل مططن     ( جملطس ادارة الصططندوق )يشطكل جملطس باسططم   

 :الوزارات االتية عل  ان التقل درجاتهم عن مدير عام

 .وزارة الزراعة -1
 .لشبابوزارة الثقافة وا -1
 .وزارة التجارة والصناعة -3

 :بةر ََِي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو جةنابي وةزير
 (:وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي) بةرََِِي  ئاسؤس جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ــةنديكاي         ــةري س ــةروةها نوَين ــةد ه ــان لةطةَلداي ــةري ذووري بازرطانيم ــةني وةزارةت نوَين ــة ئةجنوم ــة ل ئَيم

كارانيند لةبةر ئةوةي ئةمة دةرزي باووكةو ئةدرَيت بة بَيكاراند بَيطومان زؤر لة بيكارانين سةرداني كرَي
ئــةو ســةنديكايانة دةكــةند ســةرداني ذووري بازرطانيــةكان دةكــةند بؤيــة داواي ئــةوة دةكــةم كــة نوَينــةري    

 .سةنديكاي كرَيكاران و ذووري بازرطانين ئةندام بن لةو ئةجنومةنةداد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخر صياغةتان خبوَينةوةد تا بيخةمة دةنطدانةوةد فةرموون
 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةر َي  سةرؤكي ثةرلةمان
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بةسةرؤكايةتي (ئةجنومةني بةِرَيوةبردني سندووق)ئةجنومةنَي  ثَي  دَيت بةناوي : يةكةم :ماددةي ضوارةم
ي وئةندامَييت نوَينةري هةر يةك لةم وةزارةتانةي خـوارةوةد كـة ثلةكـةيان    وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةت

 .لة بةِرَيوةبةري طشيت كةمرت نةبَيت

 .وةزارةتي كشتوكاَل -1

 .وةزارةتي ِرؤشنبريي واوان -1
 .وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي -3

وةزارةت يــان لــةدةرةوة لــة كــاتي ئةجنومــةن بــؤي هةيــة ِراوَيــذ بكــات بةشــارةزاو ِراوَيــذكاراند لــةناو  : دووةم
 .ثَيويست

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةسي لةطةَلدا نية؟د بةزؤرينـةي   2كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكات تكاية؟د فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟د 
 .دةنط وةرطرياد بؤ ماددةي ثَين ةم تكاية

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةر

 .نبةر َي  سةرؤكي ثةرلةما
 :ماددةي ثَين ةم

 :ئةجنومةن ئةم ئةرك و دةسةَاتانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
 .سةرثةرشيت كردني كارةكاني سندووق و داناني بناينةكاني ثاَلثشيت كردني اوة بي كارةكان -1
 .كاركردن لة ثَيناوي طةشة كردني داهاتي دارايي بؤ سندووق -1
 .ني داراييةكاني سندووقثةسند كردني ثالنةكاني وةبةرهَينا -3
 .هةر ئةركَيكي ديكةي ثةيوةنديدار بة كارةكاني سندوودةوة -4

 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةر َي  سةرؤكي ثةرلةمان
 -:يتوىل اجمللس املهام والصالحيات اآلتية: املادة اخلامسة

 .لعملاالشراف عل  اعمال الصندوق و وضع اسس تقديم الدعم للشباب العاطلني عن ا -1
 .العمل عل  تنمية املوارد املالية للصندوق -1
 .اقرار خىط استثمار اموال الصندوق -3
 .اية مهام اخرى تتعلق باعمال الصندوق -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كــَي دةيــةوَيت لةســةر ئــةم ماددةيــة دســة بكــات؟ ناوتــان دةنووســمد تكايــةد ئــةم بةِرَي انــة دةيانــةوَي دســة     
لرمحند طؤران ئازادد صباح بيت اهد عبدالسالم بةرواريد شـلَيرد شـظان امحـدد حسـن حممـدد      عمر عبدا)بكةن

 .كاك عومةرد فةرموو(سامل تؤماد ئةظني عمر
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 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ـةداد ثـَيم   هةرضةندة مةجلس دةنطي خؤي هَيناد بةآلم من لةطةَل فةدـةرة يـةكي ئـةم مـاددةي ثَين    : يةكةم
ئةطـةر  : دووةم( العطاطلني عطن العمطل   )واية ئةو زةوابتة ضية كةوا ئيعتيمادي دةكاتة سـةر بـؤ ئـةو طةجنـةي     

ســةيري فةدــةرةي حــةوتي مــاددةي شةشــةم بكــةيند كــة دةَلَيــت ســولفةكة بــةزةوابت دةدرَيــت كــةوةزارةت    
ؤي لـة ئةساسـدا ياسـايةكة    تةحديدي دةكاتد ئةمـة تـةنادوزَي  دروسـت دةكـات لةطـةَل ئـةوةي كـة ئةمـة خـ         

تايبةتة بة سندودي دةعمي طـةجناند باسـي طـةجني بَيكـاري تَيـدا نـةكراوةد طـةنج واو بـةعام هـاتووةد واتـة           
ئةمة عيبارةتَيكي زيادة لَيرةداد هةر دةبَيت باس لةطةنج بكرَيت و هياي ترد (العاطلني عن العمل)كةليمةي 

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اند فةرمووكاك طؤر
 :بةر ََِي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم ماددةي ثَين ةم بةتةواوةتي اباَيتد لةبةر ئةوةي ئـةرك ودةسـةآلتةكاني ئـةم سـندودة     
دةكرَيت لةماددةي نؤيـةم كـة ثـةيِرةوَي  دادةنـدرَيت و ديـاري دةكرَيـتد لةوَيـدا ئـةم خاآلنـة دةسـت نيشـان            

 .رَيتد سوثاسبك
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك صباحد فةرموو
 :بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةرثةرشـيت كردنـي كارةكـاني سـندووق و دانـاني بناـينةكاني       )بِرطةي يةكةم لة مـاددةي ثَين ـةمد دةَلَيـت    

ئةوة ابربَيتد بؤ ئةوةي ضينَيكي فـراوان لـةاوان   ( نبَيكارةكا)بةِرةئي من ( ثاَلثشيت كردني اوة بي كارةكان
 .سوودي لَي ببينند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالسالمد فةرموو
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
مان بؤ بةِرَيوةبردني ئةم ئةم ياساية بؤ داناني سندودَيكة كة دةرز بدات بةتوَيذَي  لة كؤمةَلطاد ئةجنومةنَيك

سندودة داناد لة ئةركةكانياند ئةركة سةرةكيةكاني نةهاتووةد كَي بِريار دةداتد كة ئـةو داواكارييـة ثةسـةند    
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بكرَيـت؟د دةرزةكة بدرَيت يان نا؟د ئةجنومةن نية كة ئةو بِريارة دةداتد كةضي ئةوة نةكراوة بة ئةركد من 
: ببَيت بة ئةركي سةرةكي و يةكةم ئـةركي ئـةم سـندودةد ئةمـة يةكـةم     تكا دةكةم لة ليذنةي صياغةد ئةمة 

داناني بناينةكاني ثاَلثشيت كردني اوة بَيكارةكاند ئةمة ئيشـي دائـريةي كـارةد ئةمانـة بِريـار دةدةن      : دووةم
ةو ئةم ثِرؤذةية مةرجةكاني تَيداية يان نا؟د بؤية داوا دةكةم ئةمة ابربَيتد ضـونكة هـيض ئـةركي ئـةوان نيـ     

ضـوار بةِرَيوةبـةري طشـتني    (كاركردن لة ثَيناوي طةشة كردني داهاتي دارايـي بـؤ سـندووق   )ثَيشيان ناكرَيتد 
ثةسـند  )هةر يةكةو لـة وةزارةتَيكـةد ئةمـة ئيشـي دةسـتةيةكة كـة دةوام بكـةن ِرؤذانـةد موتابةعـةي بكـةند           

كارَيكةد هةر ئـةركَيكي ديكـةد مـادام    من نازامن ئةوة ت (كردني ثالنةكاني وةبةرهَيناني داراييةكاني سندووق
واية هةر دةيكةيتد كةواتة من ثشتطريي كاك عومةر وكاك طؤران دةكةم كة ئةم ماددةيـة داعـي نيـةد تـةنها     
دةتوانني ِرستةيةك ئي افة بكـةيند هةرضـةندة ِرؤيشـتد يـان لـةماددةي حةوتـةم يـان هـةر ماددةيـةكي تـرد           

ئةو ِرَينماييانةي كة لة ماددةي نؤيةم دياري دةكرَيـتد كـة دـةرزةكان     ئةجنومةن بِريار دةدات بةثَيي)بَلَيني 
 .بدرَيتد يان نا؟ سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .شلَير خاند فةرموو
 :بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةبردني سـندوقد بـةآلم كـة    لةماددةي ضـوارةم ئَيمـة ئةجنومـةنَيكمان دامةزرانـد بـةناوي ئةجنومـةني بـةِريَ       

دَيينـة مــاددةي مــاددةي ثَين ــةمد يةكـةم خــاَلي سةرثةرشــيت كردنــي كارةكـاني ســندودةد لــةوَي خــؤي نــاوي    
ــة ثشــتطريي كــاك      ئةجنومــةني بةِرَيوةبردنــةد لَيــرةش يةكــةم ئيشــي سةثةرشــيت كــردن بَيــتد مــن لــةو خاَل

ةبردني كارةكـاني سـندوقد ئةطـةر ئـةو ماددةيـة      عبدالسالم دةكةمد ئةو سةرثةرشيت كردنة ببَيت بـة بـةِرَيو  
مايةوةد هةروةها ثشتطريي كاك طؤران دةكةمد ئةم ماددةية زيادةد لةبـةر ئـةوةي لـةماددةي نؤيـةم هـةمووي      

 .باسكراوةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شظاند فةرموو
 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن ثشتطريي ئةوة دةكةم كة ئةو ماددةية بةيةك اري ابربَيتد ئةطةر نا خاَلَيكي بؤ ئي افـة بكرَيـتد كـة    مني

العمل علط  دراسطة املشطاريع املقدمطة حبيطث تقطدم       )زؤر ثَيويستةد لةثاش خاَلي سَييةم خاَلي ضوارةم دابنَينيد 
ايطة مهطام   )ةجلسـة بَيـتد ئين ـا ثَين ـةم     ئةوة يةكَي  لة ئةركةكاني ئةم م(احدى قىاعات التنمية يف االقليم
 .سوثاس( اخرى تتعلق باعمال الصندوق

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .دكتؤر حسند فةرموو
 :حسن حممد سورة بةِرَي 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ناني خـاَلي يةكـةم ابربَيـتد لـةجَيطاي ثَيشـنياري خـاَلَيكي تـر دةكـةمد بـةدا         : من دوو ثَيشنيارم هةيةد يةكةم

هةروةها لةطـةَل هاوكـارم كـاك عبدالسـالممد كـة ثَيويسـتة خاَلَيـ  زيـاد         : سياسةتي طشيت سندودةكةد دووةم
 .بكرَيـتد بِريار لةسةر ِرَيككةوتنةكان و طرَيبةستةكان دةداتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ساملد فةرموو
 :بةِرَي  سامل تؤما كاكؤ

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .من دسةكامن كراند تايبةت بوو بةنةماني ماددةكةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئةظني عومةرد فةرموو
 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةَلبةتة منين ثشتطريي ئةو ِراية دةكةمد كة ئةصَلةن ئةو ماددةية نةمَينَيتد ضونكة ني امي داخلي هةيـة  

ديدي كارةكان و ضؤنيةتي مةهامي ئةم مةجلسة دةكاتد ئةطةر مايةوةد ثَيشنيار دةكةم كةوا يةكـةم  كة تةح
خاَلي مبَينَيتد كة ئيشراف كردنة لةسةر كاري ئةم سندودةد بـةآلم خـاَلي دووةمد سـَييةمد ضـوارةمد ئةصـَلةن      

ةشاريع بكـاتد ئـةو مةشـروعانةي    تةديمي م: نةمَينَيتد لةجياتي ئةو سَي خاَلةد دوو خاَل هةبَيتد يةكَيكيان
: كة ئةو اوانـة ثَيشكةشـي دةكـةند تـا بـ انن ئةتوانـدرَيت ئـةو كـارة جَيبـةجَي بكرَيـت يـان ناكرَيـتد دووةم            

موتابةعةي سةيري مةشروعةكة بكرَيتد واتة بـ انن ئـةو مةشـروعة تـا ت ِرادةيـةك دةِروات وئيشـي ضـؤنة        
 .وةستاوة يان نةوةستاوة؟د سوثاس

 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

 .كاك خورشيدد فةرموو
 :بةِرَي  خورشيد امحد سليم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وضع اسس تقديم الطدعم  )، من تةئيدي كاك عبدالسالم دةكةم( االشراف عل  اعمال الصندوق) :خاَلي يةكةم

شطراف علط  اعمطال    اال)ئةمة كـاري ئـةو سـندودة نيـةد دةبَيـت بـةم شـَيوة بَيـتد         ( للشباب العاطلني عن العمل
العمطل علط  تنميطة املطوارد املاليطة      : )فةدةرةي دووةم و سَييةمد دووةم(الصندوق و وضع الظوابط االزمة لذلك
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العمطل علط    )، هـةردووكيان بـة كـورتي وا بوترَيـت    ( اقرار خىط استثمار اموال الصطندوق (سَييةم( للصندوق
 .يست ناكات خاَلي دووةم و سَييةم هةبَيتد سوثاسبؤية ثَيو، (تنمية واستثمار املوارد املالية للصندوق

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك فرسةت موداخةلةي هةيةد فةرموو
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَي  فرست امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
شـيت طةجنانـةكاند   لةطةَل ئـةوةدام كـة مبَينَيتـةوةد ضـونكة بةنيسـبةت ئسوسـي دانـاني ثاَلث       : وةَلآل من يةكةم

ئـةو مةواردانـة بةتةئكيـد ديـاريكراو     : ئةطةر ئةو مةجلس ئيدارةية ئـةوة دانـةنَيتد كَيـي دايبنَيـت؟د دووةم    
دةبند يةعين زؤر زؤر نابند ثَيويسيت بةوة هةية كة تةمنية بكرَين و ئيستسمار بكرَيند هـةر سـندوق خـؤي    

 .دني مةواردد سوثاسئةتوانَي ئيستسماري بكات وتةمنيةي بكاتد بؤ زياد كر
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةشد فةرموون
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زيـاد  ( جملسـةكة )لـةدواي  ( ئيـدارةي سـندوق  )ئَيمةش ثشتطريي لةمانـةوةي ماددةكـة دةكـةيند تـةنها وشـةي      
ئـةوةش  ( العطاطلني عطن العمطل   )ناسـة نـةكراد وة لةبِرطـةي يةكـةمد     بكرَيتد لةبةر ئةوةي لةماددةي يةكةم ثَي

 .ابربَيتد ضونكة بةطشيت بؤ اوانةد ثشتيواني لةاواند بِرطةكاني ترين وةك خؤيد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا صياغةكةي خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطةوةد باشة جةنابي وةزيرد فةرموو
 (:وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي)يببةِرَي   ئاسؤس جن

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيشنياري ئةوة دةكةمد كة ئةم ماددةية هةر ابربَيتد ئةطةر بَلَيني ابربَيـت و ئـةوين هـةر مبَينَيتـةوةد     
 ضونكة با خاَلي يةكةم تةنها دةسةآلتَيكي هةبَيت ئةوين سةرثةرشيت كـردن بَيـتد لةبـةر ئـةوةي نوَينـةري     

ئــةو وةزارةتــة ثةيوةنديدارانــة دَيــند خؤيــان ئــةتوانن مودابةلــةي ئــةو اوانــة بكــةن كــة بَيكــارند ئايــا ئــةو   
ثِرؤذانةي كة ثَيشكةش دةكرَيتد ئةو ئةجنومةنة كاتي ئةوةي دةبَيـتد كة ِرؤذانة ئةو ثِرؤذانة تاوتوَي بكاتد 

ئـةو كاتـةي كـة ئَيمـة دةورة بـؤ ئـةو اوة       : موة جةدواي ئيقتوادي ئةو ثِرؤذانة ب انَيتد ئةوة دووةمد سـَيية 
بَيكارانة دةكةينةوة كة ضؤن بتوانن ئةو دةرزة وةربطرن؟د ئيستسـماري بكـةند فةرمانبـةراني وةزارةتـن كـة      
هةَلدةسنت بة ليذنةي موتابةعةو تةفتيشي ئةو ثِرؤذانة بؤ ئةوةي ب انن ئةو ثرٍِِؤذانـة طةيشـتوون بةضـي؟د    

كة تةحديدي ئيشي ئةم ئةجنومةنة بكرَيتد كـاك فرسـةت جـةنابي باسـي ئـةوةي      بؤية بةِراسيت داوا دةكةم 
كــردد ئيستســماري ئــةم ســندودةد نــازامن بــةت ياســايةك مــن ئــةتوامن ئيستســماري ئــةو ثارةيــة بكــةم كةلــةو  
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سندودةدا هةيةد ضونكة ئَيستا سندودي زةمامنان هةيةد بةثَيي هةموو دانونَي  ئَيمة ناتوانني يةك دينـاري  
 .سوثاس اي ئةوة دةكةم كة ضؤن بتوانني؟دةربكةيند بةِراسيت داو لَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك فرسةت موداخةلةي هةيةد فةرموو
 :بةِرَي  فرست امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د ئةوةي مـن بيـ امن زؤربـةي سـندودةكان ئيستسـماري مـةواردي خؤيـان دةكـةند ئـةنواعي ئيستسـمار هةيـة           

ئةوةي من دةي امن يةكَي  لةوانة سـندودي سـةنديكاي ثـارَي ةراند هـةر لـةبانق دابنـدرَيت فائيـدة دةضـَيتة         
ــةن         ــمار نةك ــت و ئيستس ــةر بَي ــرد ئةط ــندودي ت ــن دةزامن س ــة م ــةوةي ك ــمارةد ئ ــةوةش ئيستس ــة ئ ــةريد ك س

مةعنـةوي هةيـةد    ئـةو سـندودة شةخوـيةي   : خـاَلي دووةم : مةواردةكان مةحدود دةمَيننـةوةد ئـةوة خاَلَيـ    
مــةفروزة بــةخؤي ئــين وكــاري خــؤي بكــاتد نــةك لةايــةك بــَين موتابةعــةي ئيشــي ئــةوان بكــةند يــةعين  
بةنيسبةت فةرمانبةراني وةزارةتد جياوازن لةطةَل فةرمانبةراني ئـةو سـندودةد جيـاوازن لةطـةَل هةيكـةلي      

 .ئيداري ئةو سندودةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .اك عمادد فةرمووسوثاسد ك
 
 
 

 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

واتة دواي .(تع   املشاريع الصغرية من الضرائب والرسوم ملدة مخس سنوات)ئَيمة لة ماددةي حةوتةمد ومتان 
 ثَينج ساَلةكة ئةم ِرسوماتانة دةضنة سةر مةواردي سندودةكةد ئةطةر بةم شَيوةية مايةوةد 

 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .بةِرَي  جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري ر ََِِؤشنبريي واوان)بةِرَي  كاوة حممود شاكر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
صندوق و وضطع اسطس تقطديم    االشراف عل  اعمال ال)بِرطةي يةكةمد لةماددةي ثَين ةم بةم شَيوةي لَي بَيتد 

ضـونكة ئةمـة دةعمـة    (وكي طة اسطضداد قطرو    () العطاطلني عطن العمطل   للشطباب  )نةضينة ناو  .(قرارهالدعم وا
منحة نيةد هةروةها دةبَي ئةو خةَلكة تَيبطات كة ئَيمة لَيي وةردةطرينةوةد بؤية دةبَي ئسوسـَي  دابنَيـت بـؤ    

 .وةرطرتنةوةيد سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيرواند فةرموو
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
من ثَيم وايةد يةعين بوونةكة باشرتة لةوةي كـة ماددةكـة ئيلغـا بكـةيند خـؤي ئـةوة ِراسـتة كـة سـندودةكة          
كاردةكات بؤ تةمنيةي مةواردي خؤيد وة ئةطةر كرا ئيستسماري ئةموالي سـندودةكةش بكـاتد بةدةناعـةتي    

ي نيةد خؤي ئةركة سةرةكيةكة مةعلومة كة ضيةد من مانةوةي هيض زةرةرَيكي نيةد هيض ئةركَيكي زياتريش
ئةطةر ئةركة سةرةكيةكة جَيبةجَي كرا من وا تةسةور دةكةم ئةواني تر سانةوييةد يان دةيكةن يان نايكةند 
يةعين مةسةلةكة ئةوة نية كة ئيل امي تَيدا بَيـتد ئةطـةر مـوارد نـةبَيت لـةكوَي تةمنيـةي دةكـات؟د ئةطـةر         

دةتـواني ئيستسـماري بكـات؟د بؤيـة بةدةناعـةتي مـن مانـةوةي هـيض زةرةرَيكـي نيـةد           مةوارد نةبَيت لةكوَي 
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاخر صياغةتان ضؤنة بيخوَيننةوةد تكاية
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ثَين ةم

 :و دةسةآلتانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ ئةجنومةني بةِرَيوةبردني سندوق ئةم ئةرك

 .سةرثةرشيت كردني كارةكاني سندووق و داناني بناينةكاني ثاَلثشيت كردني اوان -1
 .كاركردن لة ثَيناوي طةشة كردني داهاتي دارايي بؤ سندووق -1
 .ثةسند كردني ثالنةكاني وةبةرهَيناني داراييةكاني سندووق -3
 .يوةنديدار بة كارةكاني سندوودةوةهةر ئةركَيكي ديكةي ثة -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةو شَيوةي كة بةكوردي خوَيندرايـةوةد دةنةينـة دةنطـةوة كَيـي لةطةَلدايـة تكايـة بـا دةسـيت بَلنـد بكـات؟د           
كةسـي لةطةَلـدا نيـة؟د بةزؤرينـةي دةنـط وةرطـرياد        12كةسي لةطةَلداية؟د كَيي لةطةَلدا نيـة؟د  34فةرموون 

ثَيشنيارَي  هةيةد كة ئي افة بكرَيتد ئةوين ديـاريكردني ثـِرؤذةي باـووكةد ئـةوين لةسـةرؤكايةتي       ئَيستا
مليؤن بةسةرةوة نة بَيتد واتة زياتر نةبَيتد يةعين سةدفي ئةعالي بـؤ   41كة ئةو سولفةيةي دةدرَييَت لة 

 .مليؤنةد كاك شَيرواند ئةطةر صياغةي بكةيند فةرموو 41دابندرَيتد كة 
 :َي  شَيروان ناصح حةيدةريبةِر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ثَين ئةوةي ئَيمة صياغةكةي بكةيند ئةطةر جـةنابي وةزيـر تـةوزحيَيكمان بـداتَي ئَيمـة سوثاسـي دةكـةيند        
 .سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيرد فةرموو
 (:وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي)بةِرَي   ئاسؤس جنيب

 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
وةك باسم كرد ثَيشرت وةزارةمتان بةو ئةزموونةدا تَيثةِربووةد دةرزيشي داوة بة بَيكاراند ئةوةي كةدراوة بـؤ  

هةزار دؤار بووةد ئةشكرَيت هةندَي ثرٍِِؤذةش هةية بـةثَيي جـةدواي ئيقتوـادي ئَيمـة ثَيـي       11ثِرؤذةكاند 
 41هـةزار دؤارد بـةس نـةك     16ةزار دؤارةكـةوة بيكـةين بـة    هـ 11دةَلَيني ثِرؤذةي باـووكد ئـةكرَيت لـة    

مليؤن لةبةر ئةوةي ئةو بودجةيةي كة هةيةد بةش ناكاتد ضونكة ئَيمـة دةمانـةوَيت ذمـارةي سـوودمةندان     
 .زياتر بكةيند نةك كةمي بكةينةوةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيري ِرؤشنبرييد فةرموو
 (:وةزيري ر ََِِؤشنبريي واوان)مود شاكربةِرَي  كاوة حم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لَيرةدا ئَيمة دةبَي دوو مةسةلة جيا بكةينةوةد ثَيناسةي ثِرؤذةي باووك لة ثَيناسةي دةعمي سندودةكة بـؤ  
ثِرؤذةي باووكد ثِرؤذةي باووك دةبَي ثَيناسةيةكي بؤ بكةيند ضونكة ماددةي حةوتةم ئيعفـاي مةشـاريعي   

ووك دةكات لةزةريبةو ِرسومد كة ئيعفاي بكات دةبَي ب انني ثـِرؤذة باـووكةكة ضـةندة؟د بـؤ ئـةوةي ئـةو       با
لَيخؤشبوونة بيطرَيتةوةد بؤية دةستنيشان كردني ثرٍِؤذةي باووك وةكو زةرورةت طرنطةد با ثَيناسةكةي واي 

ن خ مـةتطوزاري كـة لـةدوو مليـؤن     ئةو ثِرؤذةيةية كة لـةبواري وةبـةرهَينان يـا   : ثِرؤذةي باووك)لَيبكةيند 
مليـؤن دينـارين زيـاتر نـةبَيتد ذمـارةي ئةوانةشـي كـة كـاري تَيـدا           46ديناري عَيرادي كـةمرت نـةبَيتد لـة    

ئةمــة ثــِرؤذةي باــووك دةستنيشــان دةكــاتد بــةآلم دةعمةكــة ئــةوة ( كرَيكــار زيــارتر نــةبَيتد11دةكــةن لــة 
 .دؤاريان بدةييَند سوثاسهةزار  11موشكيلة نيةد ئَيمة ئَيستا دةتوانني 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك خورشيدد فةرموو
 :بةِرَي  خورشيد امحد سليم

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراســيت مــن ثــَين ئَيســتاش ثَيشــنيارم كــردد ئَيســتاش ثَيشــنيار دةكــةمد وابــ امن بــرادةرانين لةطةَلمــداند    

ئَيمة باسي ِرةئس مـال دةكـةيند   ( مليون دينار 4 اتت اوز رأمساهلا يقود بها املشاريع اليت: املشاريع الوغرية)
بةآلم دةعم بةثَيي ئةو ثارةي كة دةتوانن خؤيان دياري بكةند ئَيمة ئَيستا ناتوانني دةعمَي  دابنَينيد بـةآلم  
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بـةآلم حكومـةت   ( رمليون دينا 4يقود بها املشاريع اليت اتت اوز رأمساهلا : املشاريع الوغرية)دةتوانني بَلَيني 
 .ضةندي ثَي دةكرَيتد ئةوة بؤ صندوق وئيمكانياتي دةمَينَيتةوةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيرد فةرموو
 (:وةزيري ر ََِِؤشنبريي واوان)بةِرَي  كاوة حممود شاكر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةبَيت دةعمةكة سنووردار بَيـتد دةستنيشـان بكرَيـتد     ثَيم واية كة ثَيناسةكة باشة هةبَيتد بةآلم ديسانةوة

ضونكة ئةمة ياسايةد بؤ ئةوةي ئةم سوَلتة تةدديريية نةمَينَيت تاكو ئةم ئةجنومةنة سـةدفَيكي زؤر ئـةعال   
دابنَيتد مةبةسيت ئةم دةعمةش مةرج نية سةرمايةي تَيكِراي مةشروعةكة تؤ دةعمـي بكـةيتد تـؤ بةشـَي      

 11باووكةكة دةعم دةكةيتد لةبةر ئةوة بةثَيي هةلومةرجي ئَيمة مـن ثـَيم وايـة    لةسةرمايةي مةشروعة 
مليؤن مةعقولة بؤ دةعمد بةآلم ئةوي تر دةمَينَيتةوةد ئةمـةش جيـاوازة لةثَيناسـةي ثـِرؤذةي      16مليؤن تا 

 بـة دةعمـي   41بَيت ئةوةش موشكلة نيةد بةآلم وةكو ثـِرؤذةي باـووك سـةدفةكةي دةطاتـة      16باووكد با 
 .حكومي و لةوانةشة خؤي ثارةي هةبَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو جةنابي وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي
 
 
 
 

 (:وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي)بةِرَي   ئاسؤس جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
اوانةيـة كـةهيض سـةرمايةيةكيان بةدةسـتةوة      ئَيمة كة دةَلَيني بؤ بَيكاران و طةجناند ئَيمة مةبةسـتمان ئـةو  

مليؤني تَي باَيتد كة لـة بةشـَيكي بةشـدار بـنيد كةواتـة       41نيةد ئَيمة دةعمي يةكَي  بكةين و ثِرؤذةكةي 
 .ئةو بَيكار نيةد ثارةي هةيةد بؤية ئَيمة بؤ ئةوانة دةكةين كةهيض ثارةيان نيةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن موداخةلةي هةيةد فةرموودكتؤر ئةرسةا
 :ارسالن باي  امساعيل. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
وةلََآل من تةئيدي ئةو ِرةئيـة دةكـةم كـة دةَلـَيني بَيكـارةد تـؤ دةتـةوَي كـارَيكي بـؤ بدؤزيتـةوةد يـةعين هـيض             

ت تـؤ حسـابي ئـةوة بكـةيت     ئةبَي: ئيمكانيةتَيكي نيةد تا تةئميين ذياني خؤي بكاتد ئةمة يةكَي د دووةميان
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بَيكاري هةيةد بؤ ئةوةي خةَلكَيكي زؤر مةشغول بكةيت بة ئَيشةكةيةوةد بؤية من ثَيم  يكة دتاعَيكي فراوان
ــةَل         ــةعامول لةط ــؤن ت ــةت ض ــ انني حكوم ــَي ب ــةمد دةب ــرة دةك ــةنابي وةزي ــةي ج ــدي دس ــتةو تةئي ــة ِراس واي

 .تَيثةِر نةكات بةِراسيتد سوثاس مليؤن 16مةوزوعةكاني خؤي دةكات؟د بؤية ثَيم باشة لة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ضؤن دايدةِرَيذنةوةد فةرموو يمونادةشة نةماوةد تكايةد ب انن ليذنةي ياساي
 .جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري ر ََِِؤشنبريي واوان)بةِرَي  كاوة حممود شاكر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ثشتطريي كردني اواند ماناي ئةوة نيةد ديسان ئَيمة بةو عةدَليةتةوة  مةبةست لةدةعم كردني حكومةت بؤ

بني كة بةس حكومةت باوكةد هةر دةبَيت حكومةت دةعم بكاتد ئَيمة دةبَي بري بكةينةوة كة سةرضاوةكاني 
دةعم فراوانرت بَيتد لةوانةيـة سـبةي ِرؤذ بـانقَيكين دةعمـي بكـاتد لةوانةيـة كةسوكاريشـي دةعمـي بكـاتد          

يم ئةوةية ئَيمة دةعمي كةرتي تايبةت دةكةيند وةبووذاندنةوةكةش دروست دةكةيند لةبةر ئةوة مةرج موه
 .نية دةعمةكةي حكومةت بؤ ئةم ثِرؤذةية يةكسان بَيتد بة سةرمايةي تَيكِراي ثِرؤذةكةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةشد فةرموون
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
املشاريع )بةِراسيت ئةو ثَيناسانةي كة لةبةردةمماندايةد يةكَي  لةو ثَيناسانة ئةوةية كة ئَيستا دةنوَينمةوةد 

عةجـةبا  ( رأمساهلـا )ئَيمة كـة دةَلـَيني   ( مليون دينار 4يقود بها املشاريع اليت اتت اوز رأمساهلا عن : الوغرية
روعةكةيةد يـان مةبلـةغي دةعمةكةيـة؟د هـةمووي مةشـروعةكة دةبَيـت؟د ئةطـةر        ِرةئيس مالي عمومي مةش

ئةمةش بَيت دةيناكةد دةعمةكة خؤي وةزارةت دةبَيـت تةحديـدي بكـاتد ضـةند دةعمـي دةكـات يـان ضـةند         
 .ناكات؟د سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةك مةشـروعةكة ضـةندةد ئيحتمالـة    بةِرَي ان ليذنةي هاوبةشد ئةندامان دةعمةكة سةدفةكةي ديار بَيـتد نـ  
بؤ مةشروعةكةي خؤي شتَي  دةكات لةمالو ئـةوا خـؤي ثارةيـةك ثةيـدا دةكـاتد بـةآلم وةزارةت تـا ضـةند         

 .بتوانَي هاوكارييان بكاتد فةرموو دكتؤر ِرؤذان
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيي. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليــار دينــارد جــارَي هــةر ثِرؤذةيــةو نــازامن بةضــةند ثةســةند    16ووة لــةثر َِؤذةي بودجــةي ئةمســاَلدا هــات 
دةكرَيت بِرةكةد بةآلم ئامارَيكمان انية كة ب انني ذمارةي ئةو كةسانةي كة سـوودمةند دةبـن لـةو سـندودة     
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ضةندة؟د بؤية دياريكردني مةبلةغي دةعمةكة ئَيستا كارَيكي طرانةد تـا بـوانني لـةناو ياسـاكة بِرةكـة ديـاري       
بكةيند ئةوة با لَيي بطةِرَيني بؤ ني امةكةو بؤ ئةو دةسةآلتةي كةدراوة بةوةزيرد لة ئةحكامـة خيتاميـةكان   

 .ضارةسةري ئةو كَيشةية بكاتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 فةرموو كاك عمادد
 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يقصد باملشاريع الصغرية، كل نشاط اقتصادي او انتاجي او )بيخوَينينةوة ئَيمة ئةوة صياغةيةكمان هةيةد با 

 .سوثاس(مليون دينار عراقي 4مليون دينار عراقي وال يتجاوز  1خدمي، اليقل رأمساله عن 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيرد فةرموو
 (:وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي)بةِرَي   ئاسؤس جنيب

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  
مليؤن زياتر نةبَيتد لةبةر ئةوةي كة لـة   11ثَيشنياري ئةوة دةكةمد بةِراسيت سةدفةكةي دياري بكرَيتد لة 

ياســاكةدا هــةبَيتد ئــةو بَيكــارةي كــة دَيــت يــان ئــةو اوةي كــة تةدــددي دةكــاتد داواي ئــةو بــِرة دةكــات كــة 
مة بتـوانني ذمـارةي سـوودمةندان زيـاد بكـةيند ضـونكة       لةياساكةدا هةيةد ئَيمةش داواي ئةوة دةكةين كة ئَي

 .بةِراسيت من تا ئَيستا ذمارةي بَيكاران نازامن ضةندة؟د بةآلم دةزامن ضةند وةزعمان خراثةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيري ر ؤشنبرييد فةرموو
 (:وةزيري ر ََِِؤشنبريي واوان)بةِرَي  كاوة حممود شاكر

 .  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
مليؤن ئاساييةد ئةمة مةشروعي باووكةد  41بري بكةينةوة لة جياوازي نَيوان دوو سةد د سةدفي مةشروع 

ضــونكة هةنــدَي ثَيناســةي ســندودي نةدــدي دةولــي هةيــةد كــة دــةرز ثَيشــكةش دةكــاتد ئــةو ثَيناســانة هــي  
ووة بؤ دةرزد دايناوة مةشاريعي باـووكد  سندودي نةددي دةولي كة دةرز ثَيشكةش دةكاتد تةسنيفَيكي كرد

مليــؤن دينــار  46تــا  41مةشــاريعي ناوةنــدد مةشــاريعي طــةورةد كــةوتت مةشــاريعي باــووكد ئــةو ســةدفة  
دةِروات ومةعقولة بؤ مةشاريعي باووكد بـةآلم مـةرج نيـةد ئـةم دةعمـةي كـة حكومـةت ثَيشكةشـي دةكـات          

الي ئـةو دةعمـةي حكـومي ئـةكرَيت ئَيـوة تةدـديري       يةكسان بَيت بة سةرمايةي ئةو مةشروعةد حةدي ئةع
مليؤن  11بكةند بةثَيي تواناد ئةمة عيالدةي بةتواناي حكومةتةوة هةيةد كة لةوانةية ئةمساَل بةثَيي ياسا 

مليؤن بَيتد ئةوةندة ئيمكانيةتي هةيـةد بـةآلم ثَيناسـةي مةشـروعي باـووك نةكةينـة خـوار         16بَيتد يان 
 .َل هةندَي مةعايردا ناطوجنَيتد سوثاسمليؤنةوةد ضونكة لةطة41
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مليـؤن زيـاتر نـةبَيتد جـةنابي      11ئَيستا سَي ثَيشنيار هةية تكاية طوَي بطـرند جـةنابي وةزيـرة دةَلَيـت لـة      
مليؤن زياتر نةبَيت دةعمي حكومةت بؤ ئةو مةشروعة باووكةد يـةكَيكي   16وةزيري ِرؤشنبريي دةَلَيت لة 

مليؤن زياتر نةبَيت ئَيسـتا دةنةينـة دةنطـةوةد باشـة ئَيسـتا سـةعاتَي  ئيسـرتاحةت         41هةية دةَلَيت لة تر 
وةرنـةوة بـؤ هـؤَلي كؤبوونـةوةد بـؤ ئـةوةي مداوةلةيـةك بكـةن و صـيغةيةكي هاوبـةش            4دةكةيند سـةعات  

 .بكةيند فةرموون تكاية لَيرةبند ضونكة ئةمِرؤ دةبَي تةواوي 4هةبَيت تا بيخةينة دةنطةوةد سةعات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةردةوام دةبني لةسةر دانيشتنةكةماند ليذنةا ياسايى و كشتوكاَل دةكةين با بَينة شوَينى خؤيـاند ليذنـةا   
ةسـةر  هاوبةش ئَيستا ئةو سياغةا كة كردووتانة بيخوَيننةوةد بـؤ ئـةوةا ئةنـدامانى ثةرلـةمان طفتوطـؤا ل     

 .بكةند ثاشان دةنةينة دةنطدانةوةد سياغةكة خبوَيننةوةد بؤ ئةوةا ِرةئى ئةندامانين وةربطرين
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دواا تاوتوَا كردنى ئةو ماددانةو سةرمايةا ئـةو ثِرؤذانـةا كـةوا حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوةد        

ؤشــنايى هــةموو تَيبينيــةكان ماددةكــةمان بــةو شــَيوةية داِرشــتةوةد كــة دةبَيتــة مــاددةا شةشــةمى  لةســةر ِر
 .ثَيشنيار كراو

 :املادة السادسة املقضحة
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اربعطني مليطون   ( 41)تكون املشاريع املشمولة باحكام هذا القانون، هي املشاريع الت  ال تتجاوز رأمساهلا عطن   -1
 .دينار عراق 

مخسة عشرة مليون دينار ( 16)جاوز مبلغ السل ة للمشاريع املشمولة بأحكام هذا القانون عن الجيوز ان يت -1
 .عراق 

 .الجيوز للشخص احلصول عل  القر  مبوجب احكام هذا القانون الكثر من مرة واحدة -3
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

د ناوتـان بنووسـند سـؤزان شـهابد سـاار      بةِرَي ان ئَيستا كَى ئةيةوَيت لةسةرا مونادةشة بكـات و ِرةئـى بـدات   
حممودد حسن حممدد شؤِرش سيد جميدد عمر نـورةدينىد عمـر عبـدالرمحند طـؤران ئـازادد ئـةم ئةندامانـةا        

 .ثةرلةمان ئةيانةوَيت موداخةلة بكةند كةرةمكة سؤزان خان
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ن زيــاتر نــةبَىد مــن ئيقرتاحــَيكم هةيــةد ضــونكة ئــةبَى حيســابى غــةاا  مليــؤ 16ســةبارةت بــةوةا كــة لــة 
 16مليؤن بيتوانيانةد ئةطةر ئةو كةسة خؤشى خـاوةن   16مةعيشةش بكةاد جاران ئةطةر مةشروعَي  بة 

مليؤن بَيتد ئةوة ئةيتوانى ثِرؤذةيةكى ئةوها دروست بكاتد بةَام ئَيمة ئةَلَيني طةجنَيكى زؤرا بَى كارد بـَى  
مليؤن زياتر نةبَىد ئةوسا تؤ ئـةو ِرَين ـة بـةجَى دةهَيَلـى بـؤ       16مكانيةتد ئةطةر دةرزةكة بكرَيت كة لة ئي

وةزارةتد هــةم ئــةتوانَيت لــة ئــةجنامى ئــةو ثــةيِرةوة ناوخؤييــةا كــة دايــدةنَىد وة هــةم طةجنةكــةش ســوود 
ن بَيـتد ئـةوين ئـةو سـندودة     مليؤنةكةد بؤ ئةوةا دةرز نةكات زياترد ئينتي ارا يةك شـويَ  16دةبينَى لة 

بَيتد نةوةك دةرزا بانكيشى لةطةَلدا بكاتد ئةبَى دةرزارا يةك شوَين بَىد بؤية من ثَيم باشـة زيـاتر نـةبَى    
 .مليؤند سوثاس 16لة 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسد بةِرَي  ساار حممود كةرةمكة

 :بةِرَي  ساار حممود مراد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان دسةكانى منى كردد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .حسن كةرةمكة.دةست خؤش د
 :بةِرَي  حسن حممد سوورة
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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مليؤند ئةطةر زياتر لة يةك كةس بةشدارا كرد لةم  16من يةك ثرسيارم هةيةد سةدفى سولفةكةمان دانا 
يؤنـة بةسـةر هـةموويان دابـةش دةكرَيـتد يـان بـؤ هـةر يـةكَيكيان ئـةو           مل 16مةشروعةد لةو حاَلةتـة ئـةم   
 .مةبلةغة دادةندرَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤشد شؤرش سيد جميد كةرةمكة

 :بةِرَي  شؤِرش سيد جميد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةو خةَلكانةية كـة خؤشـيان شـتَيكيان    كةد بةَام ئةو بؤ ئ41و بؤ  16هيض اريةك نية بؤ ئةو نسبةتةا كة 
ــة            ــةك ل ــتمان ي ــة مةبةس ــاتد ئَيم ــان بك ــةت دةعمي ــةوةا حكوم ــؤ ئ ــةند ب ــديم دةك ــةك تةد ــةد ثِرؤذةي هةي
ئاماجنةكانى ئةو ياساية وتوومانة هاوكارا كةم كردنةوةا ِرَيذةا بَى كاراد بـؤ ئـةو طةجنانـةا كـة ئةسـَلةن      

شــنياز دةكــةم كــة فةدةرةيــةك زيــاد بكرَيــتد لةوةشــيان   هياــيان نيــةد لــة ســفرةوة دةســتى ثــَى دةكــةند ثيَ  
نيسبةتَي  ديارا بكرَيتد كة لة ثَينج مليؤن زياتر نةبَىد يـان كـةمرت نـةبَىد بـؤ ئةوانـةا كـة هـةر هياـيان         
نيةد بَى كارند خةريكى ئين ثَى كردنـى ثِرؤذةيـةكن بـؤ بـذَيوا ذيـانى خؤيـاند هـةروةها ئةطـةر نيسـبةتى          

ــَيني لــة  ش دابنــدرَيت شــتَيك111 ا ثِرؤذةكــة حكومــةت هاوكــارا دةكــاتد  % 51ى باشــرتة لــةو نســبةتةد بَل
 .مليؤن هاوكارا بكاتد زؤر سوثاس 51مليؤنى ويستد ئةو تا حةدا 111ثِرؤذةكة 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤشد عمر نورةدينى كةرةمكة

 :بةِرَي  عمر محدامني نورةدينى
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

استيدا دياريكردنى ثِرؤذة لة ِرووا ئابووريةوةد بةوةا كة طةورةية يان باووكةد ِراستة ثَيـوةرَيكى بـِرا   لة ِر
وةزيــرا ِرؤشــنبريا و اوان ئامــاذةا ثَيــداد ثَيــوةرَيكى تــرين  ( كــاوة.د)ســةرمايةكةيةتىد بــةَام وةكــو كــاك 

 11كارةكـةا بـؤ ئي افـة بكرَيـتد لـة      ئةوةيةد ئةوةا هَي ا كارةد من ئَيستاش لةطـةَل ئـةوةم ئـةوةا هَيـ ا     
كةس زياتر نةبَيت كة لة ناويدا كار دةكةند ضونكة تةنها بة بِرا سةرمايةكة نيةد بة هَي ا كـارين ديـارا   
دةكرَيتد ئةوة يةكد دوود هةروةها منين لةطةَل ئةوةم كـة ئـةو بِرةيـةا كـة حكومـةت دةعمـى دةكـاتد بـة         

بَيتد سةرمايةا ثِرؤذةكة بؤ خـوارةوةد واتـة زيـاتر    % 11بَيتد يان % 51نيسبةبَىد بة لة سةدا بَيتد يان لة 
 .زياتر نةبَىد بة نيسبة دايبنَيني نةوةك بة بِرا ثارةد زؤر سوثاس% 11د يان %51نةبَى يان لة 

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسد عمر عبدالرمحن كةرةمكة

 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن على
 .نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما
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مليــؤن دينــارةا كــة تةخســيس 16منــين هــةر ويســتم تةئكيــد لةســةر وتــةا برادةرةكــامن بكةمــةوةد ئــةو 
دةكرَيتد لةوانةية ثاش ساَلَي د دوو ساَلى ترد دـوةا شـريائى دابـةزَيت و كـةم بَيتـةوة زؤر زؤرد لةبـةر ئـةوة        

 .تد سوثاسا رةئس مالةكة موشارةكة دةكرَي%51وةها عةدالةت ترةد بة نيسبةت بَلَين لة 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسد طؤران ئازاد كةرةمكة
 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .دسةكانى من كاك سيد شؤرش و كاك عمر كردياند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤشد دانا سعيد كةرةمكة

 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَي  د
 .كى ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

دياريكردنى بِرا ثارةكةد ثَيمواية تووشى ئيشكالَيكمان دةكاتد ئةمة ثَيشرتين لةمةسـةلةا سـولفةا زةواجد   
وامان بِرياردا كة هةر ساَلةو بة ثَيى بودجةا ئةو ساَلة حكومـةت ضـةند ئيمكانيـةتى هةيـةد بودجـةا ئـةو       

َيمـة لَيـرةوة ديـارا بكـةيند ديسـان تووشـى ئيشـكال        ساَلة ضةندة ئةو كات ديارا بكرَيتد ثَيمواية ئَيستاش ئ
دةبينةوةد لةوانةية مةجبور بني ساَلَيكى تر بيطؤِريند ياخود مةسةلةا ئةوةا كة باسيان كـردد دـوةا شـريا    
دادةبةزَا يان هةَلدةستَىد ئةوةش تةئسري لة مةسةلةا ئةو مةبلةغة بكاتد ئـةو كاتـةا كـة ديـارا دةكـةيند      

ةا دياريكردن بة ثَيى نيسبةتين بَيتد لةوانةية كةسَي  هةبَيت هـيض ئيمكانيـةتَيكى   بة باوةِرا من مةسةل
ا دةرزةكة وةربطرَيتد يةعنى بؤ خودا ثِرؤذةكةد ئـةوةش  % 111نةبَيتد لةوانةية ثَيويستى بةوة بَيت لة 

اد وةزارةت بـة  ديسان ئيشكال دروست دةكاتد بؤية من ثَيمواية ئةو ئةوةية بةجَيبهَيَلني بؤ وةزارةت بؤ خـؤ 
 .ثَيى ئةو معيارانةا كة هةيةتى ديارا بكات ثَيم باشرتةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .جةنابى وةزير كةرةمكة

 :وةزيرا كارو كاروبارا كؤمةَايةتى/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ن تةخـةروجيان كـردووةد بةِراسـتى لـة ماَلـةوةن و      ديارة لَيرة ئَيمة باسى ئةو طةجنانـة دةكـةين كـة زؤربـةيا    
مليؤنـة   16ثارةا طريفانيان لة ماَلةوة لة داي  و باوك وةردةطرند با ئَيمة لَيرةوة تةحديدا ئةوة نةكةيند 

مليؤنةد لةبـةر ئـةوةا ئـةو بودجةيـةا كـة بؤمـان تـةرخان دةكرَيـتد بةِراسـتى مـن نـازامند مـن              11ياخود 
مليؤنةد دوو مانطى تر و سَى مانطى تر من هةر لَيرة بانط دةكرَيمةوةد بَلَين  11َيم خةمى ئةوةمة ئَيستا بَل

بؤضـى ئــةو ثِرؤذةيـة جَيبــةجَى نــةكراوةد بؤيـة داواا ئــةوة دةكـةمد تةحديــدا ئــةو دةعمـة بــة تــةعليماتى      
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م ِرَيـذةا  وةزارةت تةحديدا بكةيند ضونكة تاوةكو ئَيستا داتاا تـةواوم نيـةد ضـةندا بـَى كـار هةيـة؟د بـةاَ       
بَيكاردان زؤر زؤرةد بؤية داواا ئةوة دةكةم ئةمة بـؤ وةزارةت بهَيَلَيتـةوةد بـة ثَيـى تـةعليمات ئـةوة ديـارا        

 .بكرَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا هاوبةش ِرةئيتان لةسةر ئةو موداخةانةد ِرةئى جةنابى وةزير
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرا

 .  سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
ديارة ضةند ثَيشنيارَي  هاتة ئاراوةد مةفروز واية ئـةو ثَيشـنيارانة يـةكال بكرَيتـةوةد يـةك لـةو ثَيشـنيارانة        
ئةوةيــة كــة ضــةند ئةنــدامَيكى ثةرلــةمان ئيشــارةتيان ثَييــداد كــة ئةمــة بطةِرَيتــةوة بــؤ دةســةَاتى وةزيــرد    

وانَيـت دةسـتكارا مةبلـةغى سـولفةكة بكـاتد ئةمـة يـةك لـة         دةسةَاتى وةزير بةثَيى زروفى ئيقتيوـادا بت 
ثَيشنيارةكان بوو كـة كـراد يـةك لـةو ثَيشـنيارانةا كـة كـراد نيسـبةا ميئـةويد بـة دةناعـةتى مـن نيسـبةا              
ميئةوي ئةطةر دةسةَاتى وةزير بَى عةينةن شتةد ضونكة ئةو دةتوانَيت بـة طـوَيرةا زروفـى ئيقتيوـادين     

فةكة بكاتد بة ثَيى ئةو زروفة ئيقتيواديةا كة هةيـةد بؤيـة بـة دةناعـةتى مـن      زياد كردنى مةبلةغى سول
واب امن برادةرانين هاوكارمند بة نيسبةت حةدا ئةعاليةكة واب امن كـؤ دةنطيـةكى لةسـةر هةيـةد ضـونكة      
كةس ئيعتريازا لةسـةر نـةطرتد بةنيسـبةت رةئـس مـاىل مةشـروعةكةد ئـةوة كـؤ دةنطيـةكى لةسـةر هةيـةد            

فةدةرةا دووةمين كةس ئيعتريازا لةسةر نيةد ئةوةا موستةفيد بـَى هـةر يـةك ار ئيسـتيفادة      بةنيسبةت
لة ئةحكامى ئـةو دانونـة دةكـاتد جـارا دووةم ناتوانَيـت ئيسـتيفادةا ىَل بكـاتد ئةمـةش هـيض ئيعتريازَيكـى           

منـى دةسـةَاتى   ئةوتؤا لةسةر نـةبوود بؤيـة ثَيويسـتة ئـةو مةسـةلةية بةِراسـتى بدرَيتـة دةنطدانـةوةد لـة ز         
 .وةزير بَيت يان نةبَيتد تةحديد كردنى ئةو مةبلةغة بؤ سولفةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة جةنابى وةزير

 : وةزيرا كارو كاروبارا كؤمةَايةتى/بةِرَي  ئاسؤس جنيب
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

يماتى ئَيمةد ثَيشرت وتوومانة ئةجنومةنيمان هةيةد ئَيمة باسى ئةوة دةكةيند ئةطةر تةحديد بكرَيت بة تةعل
لة دةسةَاتى من نابَىد ئةو ئةجنومةنةية ديـارا دةكـاتد ديـارا جـةدواا ئـةو ئيقتيوـاديةا كـة ثَيشكةشـى         

 .دةكرَيت لة ايةن طةجنةكانةوةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بى وةزيـر هـةبَىد كـة بيداتـة ئـةو خةَلكـةا       نةد سةدفى ثارةكة ئةوةا كة سةاحيةتى ئةجنومةنةكةو جـةنا 
موحتــاجند لــة ضــةند زيــاتر نــةبَىد يــةعنى مةبةســتمان لَيرةيــةد ضــةند ثَيشــنيارَي  هــةبوود ثَيشــنيارَي      

زياتر نةبَىد ئةطةر ئةو سةدفة تةحديد بَىد ثاشان بؤ جـةنابتان و   16زياتر نةبَىد هةبوو لة  16هةبوولة 
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 11ةو ثِرؤذةية هةيةد ِرةنطة بة ضـوار مليـؤند ثَيـنج مليـؤن بـَىد هةيـة بـة        ئةو هةيئةتة ئةمَينَيتةوةد كة ئ
مليؤنةد لةو بةينة خؤتان دةرارا لةسةر دةدةند كة ئةطةر تةحديد بَى بة ِرةئى ئَيمةد سـةدفَي  هـةبَى كـة    

 .ب اندرَيتد بؤ جةنابيشت باشرتةد بؤ ئةوةا تووشى ئيشكاات نةبند كةرةمكة كاك خورشيد
 :رشيد امحد سليمبةِرَي  خو

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
تةحديدةكــة بــةو شــكلةيةد بَلــَيني حــةدا ئــةعال ئةوةنــدة بــَىد يــةعنى لــة مابــةينى ِرةدــةمى كــةم و زيــادد   
دةسةَاتى وةزيرةد دةسـةَاتى سـةرؤكى ئـةو سـندودةيةد يـان ئـةو مةجلسـةيةد ئـةتوامن بـؤ هـةر ثِرؤذةيـةك            

مليؤنـةد ناتوانَيـت    16اَلحى ئةوان دايةد بؤ؟د موراجع دَيت بة ثَيى ياسا نيسبةيةكةد ئةمة بة ِرةئى من لة س
 16مليـؤن بَيـتد داواا    16مليؤنـةد بـةَام    16زةخت لة جةماعةت بكـاتد داواا زيـاتر بكـاتد ئـةَلَين ياسـا      

مليـؤن ِرةدـةمَيكى باشـة ئـةعال حـةدد       16مليؤند لةبةر ئـةوة  31بَيتد زةخت دةكات بؤ  31مليؤن دةكاتد 
بـدةند ئةمـة    4بدةند ئَي   11مليؤن بدةند ئَي  6ئين ا ئةوان بة ئيسراحةتى خؤيان ثِرؤذةيةك ئةتوانن 

ــة؟د        ــةرف بوي ــةند ىَل س ــةك ض ــدا ثِرؤذةي ــبةاد تةحدي ــَين نيس ــة دةَل ــةا ك ــةو برادةران ــبةت ئ ــةكد بةنيس ي
تةو واسـتةكاراد  تَياوةكةا ضـةندة؟د ئةمـةش دةبَيتـة جَيطـاا نيقـاش و دانوسـتاندن و موراجـةعات و واسـ        

مليؤنةد ئيرت كةمرت  16لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوة نيمةد لةسةر ئةساسد هةر تةحديد بكةيند ئةعال حةد 
 .زياتر دةسةَاتى ئةجنومةنى سندودةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةا هاوبةش كةرةمكةن

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةرا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةطةر ئي ازةم ثَى بدةاد ديـارة بةنيسـبةت سـولفةكة ِرةنطـة مةشـروعَي  سـَىد ضـوار طـةنج تَيـدا ئيتيفـاق           ئ
بكةند مةشروعَيكى موشتةرةك دابنَيند بة دةناعةتى ئَيمةد هـةر طـةجنَي  هـةدى خؤيـةتى تةمـةتوع بكـات       

بـةَام هـةر طـةجنَي      بةو سولفةيةا كة هاتووةد بـةَام خـؤا بـة موشـارةكة دةيكـات ئـةو مـةوزوعَيكى تـرةد        
 .هةدى خؤيةتى هةتا لة حاَلةتى موشارةكةشد تةمةتوع بكات بة سولفةكةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مليؤن بَيتد  16دةرباز نةبَيتد يةعنى هاوكاريةكة  16باشة يةك ِروونكردنةوةيةك كاك شَيروان ئةَلَيت لة 

 .سياغةيةكى باشرت رطرتد بؤية ئةبَىا وة16كةس بةشدار بوود هةريةكى 6بةَام 
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نورا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مليؤن بـَىد ئَيمـة ئةمانـةوَيت     25مليؤن زياتر نةبَىد مةبةستمان ئةوة نية كة ئيال  25ئَيمة كة ئةَلَيني لة 
مليؤنـةد   42ثِرؤذةكـةا  كارَيكى ثرؤفيشنةَانة بكةيند جـةدواا ئيقتيوـادا تةدـديم كـردووةد ئـةو كةسـةد       
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بداتد ئةمة لةو ايةنةوةد لة ايـةنَيكى تـرةوةد ئةطـةر     ا ثارةكةا ثَى%02حكومةت مول ةمة بةوةا كة لة 
تـة نـةوةك   ئَيمة واا ىَل بَيت طةجنةكانى ئَيمة ثَيكةوة بتوانن مةشروعَي  بكةند كـة بكاتـة موشـتةرةكد ببيَ   

ؤ زؤر زؤر ئاسايية ئةطةر ئَيمة تةش يعى بكةيند ئةمـة بـؤ   ثِرؤذةا باووكد بطاتة ئاستى مام ناوةنديند خ
تةمنيةا سناعيشمان زؤر زؤر موهيمةد بةَام هةتا ئَيستا ئةو حاَلةتانـة باوةِرناكـةم ِروويـدابَىد بؤيـة ئـةَلَيم      

مليؤن بؤا هةيةد بةس بؤا نية زياتر بـداتد يـةعنى    25ئةطةر ئةو ثارةيةد ئَيمة بَلَيني ئةو ليذنةية هةتا 
 .ؤرَي  لة دةيد دادةنَيني لةسةرياند لةوة زياتر نيةج

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دووبارة كَى ئةيةوَيت لةسةرا دسة بكات ناوتان دةنوومسةوةد ضونكة هةمووا ني اميةد هةمووشـى دسـةيةد   

دلَيـر  د تارا اسعداد بشري خليلد شوان كـريمد سـةروةر عبـدالرمحاند صـبيحة امحـدد      عثمانسامل تؤماد خليل 
حممودد طؤران ئازادد ئةم بةِرَي انة ئةيانةوَيت دسة بكةند كةسى تر ماوةد دوايى ني امى نيةد ئيمِرؤ ني امـى  

 .بة كةستان نادةمد ضونكة هةمووا بؤ دسة كردنةد كةرةمكة
 :بةِرَي  سامل تؤما كاكؤ

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ر لةيةك كةس بوو بؤ نةفسـى ثـِرؤذةد ثِرؤذةكـة ئةسـلةن     ئةطةر بَيتو ئةوةا موستةفيد بَى لة دةرزةكة زيات

زةمانة بؤ دانةوةا دةرزةكةد ئةوة يةكد دوود كة زياتر بوون لة يةكد مومكينة سةدفةكةا بةرز بَيتد ئـةو  
وةختة هةدى هةيـة ئيسـتيفادة بكـات لـة بـانكى ثيشةسـازاد نـة لـة وةزارةتـى كـارو كاروبـارا كؤمةَايـةتىد             

ازا لةوَا دةرز وةردةطرَيتةوةد بؤية هـةر ثَيويسـتة نسـبةيةك وا تةحديـد بكـرَاد لـة       ئةضَيتة بانكى ثيشةس
ئــاوا لــة ثِرؤذةكــةد بــؤ ئــةوةا يــةك كــةس ئيســتيفادة بكــاتد ضــونكة ئةطــةر بوونــة دوود ســَى ســةدفى % 02

 .سةرمايةا ثِرؤذةكة بةرز دةبَيتةوةد هةدى هةية ئيستيفادة لة بانكى ثيشةسازا وةربطرَيتد سوثاس
 :ِرَي  سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .كاك خليل كةرةمكة
 :محدامني عثمان بةِرَي  خليل

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيمواية ئةطةر مةشروعةكة موشتةرةك بوو لة بةينى سَى ضوار كةسد با نيوةا مةبلةغى مودـةرةربَىد  

ود بــا نيـوةا مةبلــةغى  يـةعنى ئـةو مةبلةغــةا كـة لَيـرة دــةرارا ىَل دةدرَيـتد مةشــروعةكة موشـتةرةك بـو       
 .مودةرةر بَىد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .تارا خان كةرةمكة

 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدا
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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مليؤن بؤ ئةمِرؤ بةِراستى مةشروعةكةا ثَى ئةوة نابَيتد لةبةر ئـةوة كـةمرتين   15منين لةطةَل ئةوةم كة 
يـةكى هـةبَى بـؤ ئـةو     ييؤنَي  بَيتد تاوةكو ئةجنومةنةكـة و وةزيـرين دةسـت وااَ   مل 25د 22شت لة بةينى 

طةجنانةد بتواندرَيت ئةطةر ضةند كةسَي  لةطةَل يـةك مةشـروعَي  بكـةند وابـ امن بـؤ مةشـروعةد ثارةكـةد        
 .نةوةك بؤ كةسةكاند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .بشري كةرةمكة.بةِرَي  د

 :ل حةدادبشري خلي.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

منين هةرة ِرةئيم واية كة ثَيدانى سولفةكة لةسةر ئةساسى مةشروع بَيـتد لةسـةر ئةساسـى ئـةو شةخسـة      
 12نةفةرةد مـةعقول نيـة    12نةبَىد لةوانةية جارا وا هةية لة سَى نةفةر زياترةد لة ثَينج نةفةر زياترةد 

كـةمرت   25مليؤنةكـةش بةِراسـتى سـةدفَيكى زؤر زؤر كةمـةد لـة       15 نةفةر هةر ئةوةندةيان بدةيَىد دوايـى 
 .نةبَىد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك شوان كةرةمكة

 :بةِرَي  شوان عبدالكريم جالل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ؤمةَايةتىد كـة  من لةو دةست ثَى دةكةمد ثرسيارَيكم هةية لةسةر دسةيةكى بةِرَي  وةزيرا كارو كاروبارا ك
وتى ضةندين دةرضووا زانكؤمان هةية بَى ئين و بَى كارند ثارة لة ماَلى خؤيان وةردةطرند لَيرةوة من ئةو 
ــةكانى          ــةدانطاو ثل ــووا ث ــؤ و دةرض ــووا زانك ــةنها دةرض ــة ت ــة ك ــؤ ئةوانةي ــاية ب ــةم ياس ــةم ئ ــيارة دةك ثرس

وةد بَى كارة؟د يةعنى ئةمةوَا ئـةوة بـة هـةق    خوَيندنن؟د يان بؤ ئةوةشة كة هيض خوَيندنَيكيشى نةخوَيندو
مواحةزة بكرَيتد ئةمة يةكةمد دووةمد ئةوةا دةوترَا ئةطةر ضـةند كةسـَي  لـة ثِرؤذةيـةك بةشـدار بـن و       
داواكاريةك ثَيشكةش بكةن بؤ ئـةوةا سـولفة وةربطـرند بـؤ هـةر يةكـةيان ئـةو سـةدفةا كـة دانـراوةد ئـةو            

وة بـاش نـابَىد ضـونكة لـة حـةدا خـؤا تـَى دةثـةِرَاد نةكـةس ثِرؤذةيـةك           ثارةية وةربطريَاد من ثَيمواية ئة
مليـــؤند  152مليـــؤنى دةكاتـــة  15د 12داد  15تةدـــديم دةكـــاتد لـــةو فـــةرةزنا ئَيمـــة دـــةرارمان لةســـةر 

مليـؤند مـن ثَيموايـة تةَلةبةكـة بـة دةرةجـةا ِرةئيسـى لةسـةر خـودا           44سةدفةكةش تةحديد كـراوة بـة   
تيايدا بةشدارةد ئةوةيان مةسةلةيةكى تـرةد بةنيسـبةت ثارةكةشـةوة كـة تةحديـد      ثِرؤذةكةيةد ضةند كةس 

مليؤن كةمةد باشرت وايـة كـة بـة نيسـبةت بـَىد نيسـبةتَي  لـة تَياـووا         15مليؤند من ثَيمواية 15كراوة بة 
ة كةمرت نةبَىد بةِراستى بـؤ ئـةوةا بتـوانند ضـونكة ئةيـدةا بـ      % 52سةرجةمى ثِرؤذةكة ضةندة؟د بةَام لة 

كةسَي  كة ئيمكانيةتى هيض شتَيكى نيةد بَى ئيشة دةرامةتيشى كةمةد ضؤن ئةو ثارةيةا تر لة كوَا ثةيـدا  
 .دةكات بؤ ئةوةا ثِرؤذةكةا دةست ثَى بكات؟د زؤر سوثاس
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 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك سةروةر كةرةمكة

 :بةِرَي  سةروةر عبدالرمحن عمر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو ثِرؤذةية كةوا ئَيستا طفتوطؤا لةسةر دةكةيند بةِراسـتى لةسةرةتاشـةوة لةبةيانيـةوة كـةوا دسـةا      ئَيمة 
لةســةر دةكــةيند باســى ئــةوة دةكــةين دةَلــَيني بــؤ اوا بــَى كــارةد بــؤ ئةوانةيــة كــة وا هياــيان نيــةد ثَيشــرت  

ن دةتوانني ِرَيـذةا بـؤ دابنـينيد    ئيشارةتيشى ثَى دراوةد بؤية ئةوانةا كةوا هيايان نيةد من نازامن ئَيمة ضؤ
اوَي  كةوا هياى نيةد نيسبةا ضةندا بؤ دادةنَيى بَيت ئةمـة بكـاتد بؤيـة ئـةو ياسـاية كـة دةرا دةكـةين        
ثَيويستة ئَيمة حيسابى شتَي  بكةيند تةنها ياسايةك دةرنةكـةين لـة ثَينـاوا ياسـاداد ياسـايةكى وادعـى بـَىد        

ؤذة ياساا بودجةمان لةبةر دةستدايةد ئَيمـة لَيـرةدا كـة طفتوطـؤ لةسـةر      ئَيمة ئةو ضةند ِرؤذةا داهاتوود ثر
ئةوة دةكةيند تاوةكو ئَيستا ئةسلةن بريو ِراا بةِرَي  وةزيرا دارايشمان وةرنةطرتووةد لةو بابةتانة ثَيويستة 

اسـايةك  حيساب بؤ ئةوةش بكرَيتد لةطةَل ئةوةشدا ناكرَيت ئَيمـة بارةكـة ئةوةنـدة دـورس بكـةيند ثـِرؤذة ي      
دةربكةيند كةوا ببَيت بـة ياسـاو لـة دواتـردا جَيبـةجَى نـةكرَيتد هـةم عةيبَيكـة بـؤ ثةرلـةماند هـةم كَيشـة             

 152نـةبَىد   15دروست دةكات بؤ حكومةتيند بؤية بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةماند مـن ئةسـلةن حـةز دةكـةم     
يساباتانةا كةوا هةمانةد لـةو ثِرؤذانـةا   مليؤن بَىد بةَام ئايا بودجةا ئَيمة ئةمة هةَلدةطرَيتد ئَيمة لةو ح

مليـار دانـرا بـؤ توانـا سـازا كـة ثارةيـةكى زؤر         122كةوا دانراوند ئةطةر لةبريمان بَىد ساَلى ِرابردوو بـِرا  
بوود ئةمة ئةطةر بتـوانني ئَيمـة بـاس لـةوة بكـةيند بـؤ ئـةوةا زؤرتـرين اوا بـَى كـار سـوودمةند بـَى لـةو              

هــةزار طــةنج ســوودا ىَل   12مليــؤن ئةطــةر حيســابى بكــةيند   15اتر نــةبَىد مليــؤن بــَىد زيــ  15ثِرؤذةيــة 
مليــار زؤر زؤرةد هــةر بؤيــة ئةطــةر لــةو حــةدة تَيثــةِرَيتد مــن   152مليــارد  152وةربطرَيــتد ئــةوة دةكــات 

ثَيمواية هةم بودجة تةحةموىل ناكاتد هةم ثِرؤذةكةش وةكو ثَيويست نابَىد هةر بؤيـة ثـَيم باشـة بةِراسـتى     
مليؤن بَيتد بةَام بةمةرجَي  بةِرَي  وةزيرا كارو كاروبارا كؤمةَايـةتين   152ةكةا ديارا بكرَيتد نيسب

لَيرةيةد يةك بةدواداضوون بكرَيتد دوود  وةكو ئةو بِرة ثارةيةكى ىَل نةيةت كة لـة سـاَلى ِرابـردوو ئَيمـة بـؤ      
بَى واب امن نسبةيةكى كةمى سةرف كراوةد مةسةلةا دةرزا عةدار كةوا دامان ناوةد تاوةكو ئَيستاشى لةطةَل 

 .بؤ ئةوةا بتواندرَيت هةموو ثارةكة سةرف بكرَيت بؤ ميكاني مَيكى باشد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشد صبيحة خان كةرةمكة
 :مصى   بةِرَي  صبيحة امحد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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% 02داواا دةرزةكةا بكةند ثَيى بدرَيتد وة نيسبةكةا لـة  من ثَيم باشة ئةطةر يةك كةسد يان دوو كةس 
مليــؤن 42كــةمرت نــةبَىد ضــونكة ئــةم مةبلةغــةا كــة ثَيــى دةدرَيــت بــؤ يــةك ثرؤذةيــةد وة ثِرؤذةكــةش لــة  

 .تَيثةِرناكاتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك دلَير كةرةمكة
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .مانبةِرَي  سةرؤكى ثةرلة
مليـؤن بـؤ هـةر     22مليـؤند   22من ثَيم باشة سـةدفَيكى زةمـةنى دابنـدرَيتد ئـةوين كـة بريتـى بَيـت لـة         

ثِرؤذةيةكد ئةطةر لة دوو كةس و زياتر بوود دوودـات بَيـتد ضـونكة ئـةوةا كـة لـة ثـِرؤذة ياسـاا بودجـةا          
ــراوةد  2211 ــان كـ ــت نيشـ ــةو   25دا دةسـ ــارةد ئـ ــةر   25مليـ ــارةد ئةطـ ــار دينـ ــار22مليـ ــى   مليـ ــتد بةشـ بَيـ
مةشروع دةكاتد بةَام ئةوةا كة لة دوو كةس و زياترد طرووثَيكة و يةعنى ثِرؤذةيةك دابنـَين زؤرا  1252

مليـؤند يـان دوو كـةس     22تَي دةضَيتد ئةمةيان ئةتوانن بان لةسةروو ئةو هينةوةد ئةو بِرةوة كـة ومتـان   
ثيشةسازا وةربطرند كة لـة بودجـةدا بـِرَيكين     زياتر بَيتد دوو ئةوةندة بَيتد ئةتوانن بان سوود لة بانكى

دةست نيشان كراوة بؤ ئةو بابةتةد لةهةمان كاتدا من ثَيم باشـةد دابـةش كردنـى ئـةم ثِرؤذانـةشد بـة ثَيـى        
ذمــارةا دانيشــتوان  بةســةر ثارَي طاكــان و ئيــدارةا طــةرميان دابــةش بكرَيــتد ئــةم ثارَي طــاو ئــةو ثارَي طــا   

 .ع بكات بةثَيى ثارةكةد سوثاسبكرَيتد ئةطةر ضةند مةشرو
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك طؤران كةرةمكة
 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مـن دةمـةوَا ئامـاذة بــةو بـدةم كـة ئَيمـة ئــةمِرؤ طفتوطـؤا لةسـةر دةكـةيند ئةمــة كـة دةردةضـَيت ياســايةد            

ى هةيـة دورسـرتةد ئَيمـة لـة زووتـردا ثـِرؤذة ياسـاا سـولفةا         دةستكارا كردنـى ياسـاد ئاليـةت و ئي رائـاتَيك    
زةوامجان لَيرةدا تةئ يل كردد تا ثةسةند كردنى بودجةد لةبةر ئـةوةا كـؤك نـةبووين لةسـةر ديـاريكردنى      
بِرَي د ئةو دسانةمان كرد كـةوا سـاَانة مةسـةلةا مـاىل هةَلكشـان دةبَيـتد داكشـان دةبَيـتد دةطؤِرَيـتد ئةمـة           

يسـتى بـة تةعديلـةد مـن ثَيموايـة هـةموو ئـةو موبةريرانـةا مةسـةلةا سـولفةا زةواجد هــةمان           ياسـاية ثَيو 
موبةرير لَيرةدا وجودا هةيةد ئةمة يةكد دوود ئَيمة دسةمان لةسةر ئةوةية ِراستة ئَيمـة دةمانـةوَا دةسـت    

د بـةَام لـة   مليـؤنى هةيـةد طـةجنَي  ئةطـةر هياـى نيـة       25طريؤيى هةموو طةجنَي  بكةيند طةجنَي  ئةطـةر  
ِرووا سرتاتي ى كارو ثالنى كارا وةزارةتةكةو ئةجنومةنى وةزيران و ثةرلـةمان و هـةموو موئةسةسـةيةكد    
بة تةئكيد تؤ يةكةم جار دةبَيت ئيهتيمام بةو طةجنة بدةا كة مليؤنَيكى ثَيويستة بؤ ئـةوةا كارَيـ  بكـاتد    

 32كةا دةداتَى بؤ ئةوةا باَيت ببَيت بـة  مليؤنى دي 5مليؤنى هةيةد حكومةت طردان  25نةوةك ئةوةا 
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مليؤن و لة مةشـروعَيكيدا سـةرفى بكـاتد بؤيـة دةسـت نيشـان كردنـى رةئـس مـاىل مةشـروعد هـةتا دةطاتـة             
ا  15مليؤنى هـةبَى ئاسـاييةد ئةطـةر حكومـةت      25مليؤنةكةد بةطوَيرةا ئةوة بَيتد ئةطةر  42مةسةلةا 

وانةية ثاش مودةيةكى زةمةنى طةجنَي  دةضـَيت داواا دوو مليـؤن   مليؤنى بداتَىد لة5ديكةا بداتَىد ياخود 
دةكاتد بةَام ئةم سندودة ثارةا تيا نةماوةو بَى بةش دةبَىد بؤية بةِراستى ئةو كاتة ثَيم وانية ئةم ياسـاية  
خ مةت بة طةنج بكاتد كؤتايى دسةكةم ئةوةية كـةوا لـة ياسـادا لةطـةَل ديـاريكردنى بـِرننيد لةبـةر ئـةوةا         

ةمة ياسايةد طؤِرانكارا بةسةردادَيتد ئَيمة ئةجنومـةنَيكى طـةورةمان دانـاوة بـؤ ديراسـة كردنـى مةسـةلةا        ئ
ئابووراد دسةش لةسةر ئةوة دةكرَيتد ئايا طةجنَي  وةردةطرَيت يان دوو وةردةطرَيتد ئَيمة ِراسـتة دةيـدةين   

طةنجد سَى طةنج دةيانةوَا لةيةك ثِرؤذةدا بة طةجنةكةد بةَام لة سرتاتي دا دةيدةين بة ثِرؤذةد كةواتة دوو 
ئين بكةن وةردةطرند ئةطةر ويستيان هةر كةس بة ثِرؤذةا خؤيان سةربةخؤ ئين بكةند هةر وةردةطرند 

 .كةواتة ئَيمة مةبةستمان لة ثَيدانةد بةيةك ثِرؤذةد بؤ يةك ار سوودمةند دةبَىد يةك ثِرؤذةيةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ى وةزير كةرةمكةجةناب
 :وةزيرا كارو كاروبارا كؤمةَايةتى/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
مليؤن تَيثـةِر نـةكاتد سـةبارةت بـةوةا كةباسـى ئـةو اوةم كـرد كـة دةرضـووا           15هةروةك ثَيشرت ومتد لة 

ــوود       ــة س ــردووةد ك ــاري ك ــوودمةندانةمان دي ــةو س ــةعليمات ئ ــة ت ــة ب ــةد ئَيم ــةرزةد  زانكؤي ــةو د ــرن ل وةردةط
نةوجةوانانيشى تيايةد هةروها ئةو كةسانةشى تياية كة حوكم دراون و ثاش ئةوةا كة حوكمةكةيان تـةواو  
دةكةن لة ضاكسازيةكاند ئةوانين بؤيان هةية كة سوودمةند بن لةو دةرزةد ئَيستاش داواا ئةوة دةكـةم كـة   

 .ثِرؤذةكان بَيتد زؤر سوثاسمليؤنةكة تَيثةِرنةكاتد تةحديدا ئةوة لةسةر  15لة 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةا هاوبةشد ئاخري سياغةتاند كاك كاوة كةرةمكة
 
 

 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

مليـار بــؤ   25مليـارةد بـةَام    25بـةس بـؤ مـةعلوماتد ئـةو ثارةيـةا كةهةيـةد تةخســيس كـراو لـة بودجـة          
مليارة ن يكةا نـؤ مليـارا سـةرف دةبـَىد بـؤ ثـِرؤذةا دؤزينـةوةا فرسـةتى كـارد لـة            25هةمووا نيةد ئةو 

 9كةرتى تايبةت بة دةعمى حكومىد ئةو ذمارةيةيةا كـة تـةرخانكراوة دابينـى بكـةيند يـةعنى لـة سـاَلَي         
ةمــة يــةكد دووةمد حاَلــةتى نيســبةد مليــار دةمَينَيتــةوةد ئ 15د 10مليــارا بــؤ دةضــَيتد يــةعنى تةدريبــةن 

ــةر        ــةدةمد ئةط ــة ئ ــوةا ثِرؤذةك ــى ني ــى بَلَي ــبة دايبنَي ــة نيس ــةر ب ــونكة ئةط ــىد ض ــبة دايبنَي ــة بةنيس زةمحةت
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ــة   ــتى ب ــةك ثَيويس ــةبَى   12ثِرؤذةي ــوود ئ ــؤن ب ــةر     5ملي ــةتوانى ه ــةكاتَي  ئ ــةد ل ــةو كات ــدةيتَى ئ ــؤنى ب ملي
ت بـَى نيسـبةد سـَييةم شـتد مةسـةلةكة بـؤ ثِرؤذةيـة        مليؤنةكةا بـدةيتَىد يـةعنى زيـاتر خ مـةتى دةكـا     12

 .نةوةك بؤ ئةفرادد ضونكة بؤ ئةوةا تةحايوىل دانونين نةبَى لةسةر مةسةلةكة
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةشت خؤشد ليذنةا هاوبةش ئاخري سياغةتان
 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة السادسة

تكون املشاريع املشمولة باحكام هذا القانون، هي املشاريع الت  ال تتجاوز رأمساهلا عن اربعطني مليطون دينطار     -1
 .عرياق 

عشـرة مليـون دينـار     الجيوز ان يتجاوز مبلغ السطل ة للمشطاريع املشطمولة باحكطام هطذا القطانون عطن مخسطة         -1
 .عريادى

 .احكام هذا القانون الكثر من مرة واحدة الجيوز للمست يد احلصول عل  السل ة مبوجب -3
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةمكة
 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددةا شةشةم
مليـؤن دينـارا عريادـى     41ئةو ثِرؤذانةا حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوةد دةبَى سةرمايةا لـة  : يةك

 .تَيثةِرنةكات
مليـؤن دينـار زيـاتر     16نابَيت بِرا دةرزا ئةو ثِرؤذانةا حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوة لـة      : وود

 .بَيت
 .نابَيت هةر سوودمةندَي  لة يةك ار زياتر دةرز وةربطرَيت بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية: سَى

 
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

د كَى لةطةَلدانيـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟د بـة زؤرينـةا دةنـط        كَى لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتةوة؟د سوثاس
 .كةرةمكة 1ثةسةند كراد بؤ ماددةا 

 :ِرؤذان عبدالقادر دزةيى.بةِرَي  د
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .ماددةا شةشةم لة ئةسَلى ثِرؤذةكة دةبَيتة ماددةا حةوتةمد لةبةر ئةوةا ماددةيةكمان زياد كرد
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 :ماددةا حةوتةم
بة اوان يان بة كؤمةَلة اوَيكى بةشدار بوو لة سندوق بؤ ثـِرؤذة باـووكةكان بـةم    ( سولفة)نى ثَيشينة ثَيدا

 :مةرجانةا خوارةوة دةبَيت
 .ثَيويستة او بَيت: يةك
 .ثَيويستة فةرمانبةر نةبَيت لة دةزطا حكوميةكان يان لة كةرتى تايبةت: دوو
ن سنووردار بَيتد ئةمةش بة بةَلَينَي  دةبَيت كة ثةسـةند كرابَيـت   ثَيويستة تواناا دارايى اواز بَيت يا: سَى

 .لة ايةن داد نووسةوة
دةبَيت اوةكة لَيكؤَلينةوةيةك لة بارةا سـوودا ئـابوورا ئـةو ثِرؤذةيـة ثَيشـكةش بكـات كـة بـةنيازة         : ضوار

 .ئةجنامى بدات
 .كرَيتدةبَيت ثِرؤذةكة لة ايةن بةِرَيوةبةرايةتى سندوق تؤمار ب: ثَينج

خ مـةت بـةو   )دةبَيت ثِرؤذةكة خ مةتى يةكَي  لة كةرتـةكانى طةشـةثَيدان لـة هةرَيمـدا بكـات واتـة      : شةش
 (.كةرتة بكات

 .ثَيشينةكة بة ثَيى ئةو مةرج و بةرزةفتانة دةدرَيت كة وةزارةت دةست نيشانيان دةكات: حةوت
ت لَيــرة وةزارةتــى كــارو كاروبــارا    وةزارةتد لةبــةر ئــةوةا مــاددةا يــةك ثَيناســةكةمان هــةَلطرتد دةبَيــ      

 .كؤمةَايةتى ئةطةر لة دةسةَاتى ئةو مايةو ناوا وةزارةتةكة زياد بكرَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة عةرةبين كةرةمكة
 :بةِرَي  عماد حممد حسني
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 :املادة السابعة
 :اب مشاركة من الصندوق املشاريع الصغرية وفق الشروط االتيةيتم منح السل ة للشاب او جمموعة من الشب

 .ان يكون شابًا -1
 .ان اليكون موظ ًا لدى املؤسسات احلكومية او القىاع اخلاص -1
 .ان يكون من ذوي االمكانات املالية الضعي ة او احملدودة وذلك بتعهد مصدق من قبل كاتب العدل -3
 .قتصادية للمشروع الذي ينوي القيام بهان يقدم شاب دراسة اجلدوى اال -4
 .ان يتم تسجيل املشروع لدى االدارة الصندوق -6
 .ان خيدم املشروع احدى القىاعات التنموية يف االقليم -5
 .متنح السل ة وفق ضوابط حتددها الوزارة -1

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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ســند  عمــر عبــدالرمحند عبدالســالم بــةرواراد كــَى ئةيــةوَيت دســةبكاتد  دلَيــرد طةشــة داراد طــؤراند دــادر ح
صبيحة امحدد شيالن عبداجلبارد كاوة حممدامنيد د شوان كريمد شلَير حمى الديند شظان امحدد شلَير حممـدد  

د تـارا عبـدالرزاقد   ططاهر د حسن حممدد مجال عثمانسةروةر عبدالرمحند مسرية طؤراند ئاراس حسنيد خليل 
نطد ئامينـة زكـراد ئـةظني عمـرد بشـري خليـلد سـؤزان شـهابد ئـةمري طؤطـةد           تارا ئةسعةداد بَيريظان سـةرهة 

 .شَيردَل تةحسنيد ئةم بةِرَي انة ئةيانةوَا موداخةلة بكةند كاك دلَير كةرةمكة
 :بةِرَي  حممد دلَير حممود
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ةبةر ئةوةا لة ماددةا يةكةم ئَيمـة  لة ماددةا حةوتةم بِرطةا يةكةمد من بة ثَيويستى نازامن لَيرة هةبَىد ل
ــردووةد       ــان ك ــمان دةستنيش ــةد تةمةنيش ــتى طةجنان ــِرؤذةا ثاَلثش ــة ث ــةم ثِرؤذةي ــة ئ ــى داوةد ك ــارةمتان ثَي ئيش
بةنيسبةت دووةمد كة ئةَلَيت ثَيويستة فةرمانبةر نةبَيت لة دةزطا حكوميةكان يـان لـة كـةرتى تايبـةتد مـن      

ة دةزطـا حكوميـةكاند كـةرتى تايبـةت خـؤا كـةرتى تايبةتـةد ضـونكة         ثَيم باشة تـةنها فةرمانبـةر نـةبَيت لـ    
كةرتى تايبـةت هـةدى خؤيـةتىد لـة كـةرتى تايبـةت زيـاتر ثـِرؤذة وةردةطرَيـتد ضـونكة ثِرؤذةكـان ثـِرؤذةا             
ئابووريند بة دةناعةتى من دةبَيت خاَلَيكى تـرا بـؤ زيـاد بكرَيـتد بـؤ ئـةوةا ئـةم ثِرؤذانـة لـة بوارَيـ  لـة            

ابووريداد خ مةت بة طةشةكردنى ئابوورا وَات بطةيةنَيتد نةوةكو بؤ بوارا تر بِرواتد ضونكة بوارةكانى ئ
 .بؤ بوارا ئابوورية زياترد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .طةشة دارا كةرةمكة

 :بةِرَي  طةشة دارا جالل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

او بَيـتد ثَيويسـتة هـةَلطرا ِرةطةزنامـةا عريادـين بَيـتد       سةبارةت بة خـاَلى يةكـةمد كـة دةَلَيـت ثَيويسـتة      
دانيشتووا ناوةوةا هةرَيمين بَيتد يةعنى ئةو ثِرؤذةية نةباتة دةرةوةا هةرَيمد لة هيض دامو دةزطايـةكى  
حكومى و ناحكومى دانةمةزرابَيتد ثَيمواية ئةمة لة ِراثؤرتـة كورديةكـة بـة هةَلـة هـاتووةد لـة عةرةبيةكـة        

خــاَلى شةشــةم كــة دةَلَيــت ثِرؤذةكــة خ مــةتى يــةكَي  لــة كةرتــةكانى  ( ايكــون)ة نيــةد ئــةَلَيت بــةم شــَيوةي
طةشةثَيدانى هةرَيمدا بكاتد من ثَيمواية خاَلى ضوار هـةر لـةم ماددةيـة هـةمان شـت دةطرَيتـةوةد ديراسـةا        

اشـة ميكاني مَيـ    جةدواا ئيقتيسادا لةم ثِرؤذةدا دةكرَيتد خ مةت بة ئـابوورا كوردسـتان دةكـاتد ثـَيم ب    
دابندرَيت بؤ ئةو اوانةا كة كةم دةرامةتند يةعنى ئةولةويةتيان بدرَيتَىد بؤ منوونـةد بـاس لـةوة دةكـةين     

مليؤنةد ئةو شتَيكى هةيةد يةعنى ثَيشينةيةكى هةية كة بتوانَيت ثِرؤذةكـة بكـاتد    41كة ثِرؤذةيةكة بايى 
 .َيت بةوانةد زؤر سوثاسئةا كة اوَي  هيض كارَيكى نية؟د ئةولةويةت بدر

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك طؤران كةرةمكة
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 :بةِرَي  طؤران ئازاد حممد
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس دسةكانى من طةشة خان كردا
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .دادر حسن كةرةمكة
 :بةِرَي  دادر حسن دادر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
دسةكانى طةشة خان دةكةمد كة دةَلَيت دةبَيت او بَيـتد ثَيويسـتة هـةَلطرا ِرةطةزنامـةو      منين ثشتطريا لة

 .ناسنامةا عريادى بَيت و دانيشتووا هةرَيمى كوردستان بَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .عمر عبدالرمحن كةرةمكة
 :بةِرَي  عمر عبدالرمحن على

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
م لةسةر ئةوةا كة فةدةرةيةكى ئةم ماددةية ابربَيـتد ضـونكة ياسـايةكة تايبةتـة بـة طـةجناند       منين هاوِرا

ان اليكططون موظ ططًا لططدى املؤسسططات احلكوميططة )ئــيرت ثَيويســت ناكــات شــةرتى طــةنج بَيــتد فةدــةرةا دووةمــى 
و ئـةوةا لـة دتـاعى خـاس ئـين دةكـات مـؤزةف نيـةد مـؤزةف ئةوةيـة كـة دـانونى خدمـة             ( والقىاع اخلطاص 

ميالكى بةسةردا تةتبيق دةكرَيتد فةدةرة سَىد زةوا ئيمكانياتى ماىل زةعيفةو مةحـدودةد بـة تةعاهـدَيكى    
كاتب عدلد ئيختيساسى كاتب عدل ئةوة نية تةدـديرا مةدـدةرا مـاىل خـةَل  بكـاتد ب انَيـت زةعيفـة يـان         

وثيقط   تـة و تةصـديق  ، لالعـدو  ا كتـاب  14طوَيرةا دـانونى ِرةدـةم   مةحدودةد ئيختيساسى كاتب عةدل بة 
 .د لةبةر ئةوة ئةمة زيادة لَيرة ئةو فةدةرةيةد سوثاسوثائيقة

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤشد عبدالسالم بةروارا كةرةمكة

 
 
 

 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 
 .  بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

وِرا من هةر ايدةيند ئةسـلةن ئَيمـة يـةكَي     منين ئةَلَيم لة كةرتى تايبةت فةرمانبةر نيةد بؤية بة تةسة
لة كةرتى تايبةت ئين دةكاتد ئةيةوَيت ئيشَيكى ترو ثِرؤذيةكى باشرت بكاتد نابَيت ِرَيطةا ىَل بطريند بةَام 
ئةمةش حةل كراوة لة خاَلى سَييةمد كة باسـى اوازا و شـتد واتـة ئةطـةر فعلـةن لـة كـةرتى تايبـةت ئـين          



 323 

يان سنووردارةد بؤ ِرَيطةا ىَل بطرين ئةطةر ثِرؤذةيةك بكاتد وةزعى ئيقتيسادا خؤا دةكاتد وةزعى اوازةو 
بطؤِرَيتد ئةو كةليمةية يان لةكةرتى تايبةت هةَلبطريَاد من ئةَلَيم ئةوةا شةشـةمين ِرةنطـة موشـكيلةيةك    

هةرَيمدا بكاتد من  ببَيت لة كاتى دانانى ثَيشينةكةد ثِرؤذةكة خ مةتى يةكَي  لة كةرتةكانى طةشةثَيدان لة
ئةطةر دةرفةت ببينم كوشكةكى باووك ضاك بكةم دةهوة بفرؤشم بـةيانياند ئةطـةر يـةكَي  بـة مـن بَلَيـت       
ئةو بةشدارا ناكات لة طةشةثَيدانى هةرَيمد كةضى ئةو ئةبَيتة مةصدةرا ِرزدى مند ئةو شتة بة تةسةوِرا 

َا مـةجال بـدةين ئةوانـةا بـذَيويان نيـةد بؤخؤيـان       من مةتاتيةو ِرَيطـة لـة خـةَل  دةطرَيـتد ئَيمـة ئةمانـةو      
جَيطايةك بدؤزنةوةد ئةمانةوَا بةشدار بة لـة تةمنيـةا كوردسـتاند بـة تةسـةوِرا مـن سـياغةيةكى طشـتى         
عامةو ِرَيطاش دةطرَيت يةعنى بةهانةيةد ثَين ةمد ضونكة خؤا لَيكؤَلينةوةا كردووةو سـوودا هةيـةد واتـة    

كى تـرين سـوود وةردةطرَيـتد بـةَام ئـةم طةشـة ثَيدانـة نـازامند ثَين ـةمد مـن           تد خـةلَ ئةو سوود وةردةطريَـ 
ؤذةكة دةبَيت لة ايةن بةِرَيوةبةرايـةتى سـندوق تؤمـار بكرَيـتد بـؤ تؤماربكرَيـت؟د بَلـَيني دةبـَى         تَيناطةم ثِر

رَيـتد  ثَيشكةشى داواكاريةك بؤ سندوق بكـاتد تؤمـار كـردن يـانى ضـى؟د نووسـراو ثَيشكةشـى ئةجنومـةن بك        
 .تؤماربكرَيت لة سندوقد خؤ ئةوة نية؟د سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 صبيحة خان كةرةمكةد 

 :مصى  بةِرَي  صبيحة امحد 
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

م  خاَلى يةكةمد ضونكة ئَيمة ئَيستا لة كؤمةَلطةيةك دةذيند بوارا كار زؤر بـؤ ئـافرةت   7بةنيسبةت ماددةا 
ةتايبةتى ئةو ئافرةتانةا كة لة ماَلةوةند يان ئةو ئافرةتانةا كة نةخوَينـدةوارند لـةم خاَلـةدا    نةِرةخساوةد ب

فةدةت ئيشارةت بة او كراوةد بةِراستى من مةترسى ئةوةم هةيةد كة ئةم ناوة اوة لَيرةدا فةدةت ئيشارةت 
كةوانةيـةك ئيشـارةت بةِرةطـةزا    بة ِرةطةزا نَير بكرَيتد بؤية ثَيم باشـة كـة لـة دواا كةليمـةا اود لـةناو      

نَيرو مَى بكرَيتد بةنيسبةت خاَلى دووةمد ثرسيارَيكم هةيةد بةنيسبةت ئةو اوانةا كة فةرمانبةرند ئةمـة  
هــةزار زيــاتر نيــةد بــةَلكو ئــةوانين ثَييــان باشــة ئيســتيفادة لــةو دــةرزة  322هــةزارد تــا  252ِراتبيـان لــة  

وةزيرا كارو بارا كؤمةَايةتى دةكةمد كة ئايا ئةوانة دةتوانن لةو  باووكانة بكةند ئةوجا ثرسيار ئاراستةا
دةرزة ئيستيفادة بكـةن يـان نـا؟د بةنيسـبةت خـاَلى شةشـةمد بةِراسـتى ئـةو خاَلـةم ثـَى زيـادةد يـةعنى هـةر              

 .نةمَينَيت لةناو ماددةكة باشرتةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شيالن عبداجلبار كةرةمكة
 :الن عبداجلبار عبدالغنىبةِرَي  شي

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
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يا ذ من ظة هةر زَيدةية نـةمينَينت باشـةد ذبـةر ئـةوة     ( ان يكون شابا)م بِرطةا يةكد 7سةبارةت بة ماددةا 
تةحويل حاصلةد هةر ناظَى ثِرؤذة ياسايَيدا هاتيةد كة ئةوة ثِرؤذة ياسايةكة طرَيدايـةد هـةم تـةعريفا وان ذ    

يةد ئةوجا ئةز بينم بِرطا ئَيكَى زَيدةية نةمينَينت باشةد سةبارةت بِرطـا   35-10َيكة تةمةنَى وَا هاتية كو ئ
دووَاد عةينى ِرةئى من هةية وةكى هةظاَا من صبيحة خاند كو فةرمانبةر نـةبينت ل دةزطـاا حكـومى يـان     

ــا     ــةرة بــةس توان ــةيند فةرمانب ــةكَيت ه ــة منوونــة طةل ــادةم م ــةرتَى تايبــةتد بــةس م ــان ك ــى اوازة ي ا داراي
سنووردارةد يا ذ ئةو بِرطا دووَا و سَييَى تةنادوزةك دطةل ئَي  و دووَا هةيةد ئةطةر بِرطا دووَا نـةمينَينتد  
ئةو فةرمانبةر بينتد بةىَل تواناي دارايى اواز بينت يان سنووردار بينتد ئةو ذا بَى بةش نةبينت ظَى سلفَىد 

 .سوثاس
 :نبةِرَي  سةرؤكى ثةرلةما

 .كاوة حممدامني كةرةمكة
 :بةِرَي  كاوة حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
لة بِرطةا دوو ثَيويستة فةرمانبةر نةبَى لة دةزطا حكوميةكان يـان كـةرتى تايبـةتد مـن ثـَيم باشـة كـةرتى        

ا ثيشـةييةكان  تايبةت ابربَيتد ئةطةر ئةوةا بؤ ئي افة بكرَيتد باشرتة ئةطةر دةرضووا ئامادةيى و ثةدانط
بَيتد لةبةر ئةوةا وةكو خؤمان دةزانني زةختَيكى زؤر هةيـةد لـة خـةريج كـة لـة دام و دةزطـا حكوميـةكان        
دانامـةزرَيند ميالكــات كةمــةد ئــةوة لَيــرة دةتــوانى جَيطــةيان بكةيــةوة و تؤماتيكيــةن خــؤا دةبَيتــة كــةرتى  

ايـةتى سـندوق تؤمـار بكرَيـتد ئـةوة لـة مـاددةا        تايبةتد خاَلى ثَين ـةم دةبَيـت ثِرؤذةكـة لـة اا بةِرَيوةبةر    
ثَين ةم كـة كـرا بـة ئةجنومـةنى بـةِرَيوةبردنى سـندوقد ئـةوة بةِرَيوةبةرايةتيـة ضـاك بكرَيتـةوةد لـة خـاَلى             
حةوتةمد ثَيشينةكة بة ثَيى ئةو مةرج و بةرزةفتانة دةدرَيتد كـة وةزارةت دةستنيشـانيان دةكـاتد بةِراسـتى     

تــةواو نــاداتد ثَيشــينةكة بــةثَيى ئــةو مــةرج و ِرَينماييانــةد ئةطــةر بةرزةفتةكــة     بــةرزةفت لَيــرة مانايــةكى 
ابدرَيتد ئةطةر اش نةدرَيت بؤ ئةوةا جوملةكة اسةنط نةبَيتد بـةثَيى ئـةو مـةرج و ِرَينماييانـة يـاخود      

 .هةر ئةوة مبَينَيتةوة باشرتةد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شوان كريم كةرةمكة
 
 

 :بةِرَي  شوان عبدالكريم جالل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

من هةتا ئَيستا وا لةم ثِرؤذة ياساية تَيطةيشتووم كة ئةو هاوكاريةد ئةو ثَيشينةية بؤ سـةرجةمى اوانـة بـة    
د ئةو مةترسـيةم ا دروسـت دةكاتـةوة كـة تؤزَيـ       7خوَيندةوارو نةخوَيندةوارةد بةَام خاَلى ضوارا ماددةا 
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ثَين ثرسيارةكةم لة بةِرَي  وةزير كردد ومت باسى دةرضوانى زانكؤا كردووةد يان دةرضوانى ثلةيةكى لةمةو
خوَينــدنى كــردووةد بــؤ ئةوانــةا كــة نةخوَينــدةوارن ضــؤن ئــةتوانَيت بةحســَى تةدــديم بكــات بــة جــةدواي  

وة يةكد دوود ئَيمة لَيـرة  ئيقتيسادا ئةو ثِرؤذةية؟د ئةو ثرسيارةم تكاية وةَامم بدةنةوة زةمحةت نةبَىد ئة
د شةش مةرمجان داناوة بؤ وةرطرتنى ثَيشينةكةد دواين هاتووينةتةوة لة خاَلى حةوتةم هـةم  7لة ماددةا 

ديســان كؤمــةَلَى مــةرجى تــر داوا دةكــةين لةوةزارةتــةوة تةحديــد دةكرَيــت بــؤ وةرطرتنــى ئــةو ثَيشــينةيةد   
 .الت نيةد سوثاسبةِراستى ئةمة ئةوةندةا ِرَيطريةد ئةوةندة تةسهي

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .شلَير حمى الدين كةرةمكة

 :بةِرَي  شلَير حمى الدين صاحل
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

بةِراستى زؤربةا دسةكامن كراد بـةَام ئـةمنين هـاوِرام لةطـةَل هاوكـارامند خـاَلى يةكـةم ثَيويسـتة او بَيـتد          
ة خـؤا لـة ماددةكـة دةَلَيـت ثَيشـينةا اواند دووبـارة مةرجةكـة        واب امن ئةوة هةر تةحويل حاصلةد ضونك

لَيرة دةَلَيت او بَيتد لَيرةش لة ماددةا يةكةم هةر باسى او كراوةد لة هةموو ثِرؤذةكـةد لـة خـاَلى ضـوارةم     
ةوة دةَلَيت دةبَى اوةكة لَيكؤَلينةوةيةك لة بارةا سوودا ئـابوورا ئـةوة ثِرؤذةيـة ثَيشـكةش بكـاتد لَيكؤَلينـ      

تةحقيقةد يةعنى تةحقيق لة ت ثَيشكةش بكات؟د لة جياتى ئةو لَيكؤَلينةوةية ببَيتة ثوختةا ثِرؤذةد د يان 
ببَيتة ثِرؤثؤزةَلد كة دةبَيت ثرؤثؤزةَلةك تةدديم بكاتد نةوةك لَيكؤَلينـةوةد لـة مـاددةا ثَين ـةميند هـةر      

ةتى سندودى تؤمـارد ئَيمـة بةِرَيوةبةرايـةتيمان نيـةد     ديسان دةربارةا زمانةوانيةد دةَلَيت لة اا بةِرَيوةبةراي
ئةجنومةنى بةِرَيوةبردنى سندودمان هةيةد ئةو بةِرَيوةبةرايةتية ببَيتة ئةجنومةنى بـةِرَيوةبردنى سـندوقد   
حةوتةميند ثَيشينةكة بةثَيى ئةو مةرج و بةرزةفتانة دةدرَيت كة وةزارةت دةست نيشانى دةكـاتد وابـ امن   

ديسان دةَلَيت مةرجـةكان دةسـت    7ئةوة هةمووا مةرجةد ئةدا بؤ لَيرة دووبارة لة ماددةا  ئةو ثَيشينةية
 .نيشان دةكرَيت لة اا وةزارةتد ئةا ئةوانة هةمووا لةسةرةوة مةرج نيةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .شظان امحد كةرةمكة

 
 
 

 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

د من هاوِرام لةطةَل خوش  و برايانى ثةرلةمانتارد كة 7من كؤمةَلَي  تيبينيم هةية تةبيعى لةسةر ماددةا 
خاَلى يةكةم ئةوة بؤخؤا تةحويل حاصلةد بةَام كة ثَيويستة لةجياتى ئةو ئةوة دابنـدرَيتد عريادـى بَيـت    
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دوود بِرطـةا سـَى مـن تَيبينيـةكى وام     و دانيشتووا هةرَيمى كوردسـتان بَيـتد ئةمـة زؤر ثَيويسـتةد بِرطـةا      
لةسةرا نيةد بِرطةا ضوارد دةبَيت اوةكة لَيكؤَلينةوةيةك لة بارةا سوودا ئابوورا ئةو ثِرؤذةية ثَيشكةش 
بكاتد كة بةنيةتة ثَيى هةَلسَىد ثرسيار لَيرةيةد ئايا ئةو لَيكؤَلينةوةية كـة جـةدواي ئيقتيسـادا اوَيـ  يـان      

ت بؤخؤا ثَيشكةش بكـات؟د توانـاا ئـةوةا هةيـة؟د ئةمـة ئيشـى خـةبريةد خـةبريَي          سوود مةندَي  دةتوانَي
جةدواا ئيقتيسادا ئةم مةشروعة ديار دةكاتد ئةطةر بة خةبريَي  بكاتد بة تةئكيد ماددةيةكى دةوَيت بؤ 
سةرف كـردند لَيـرة ئايـا حكومـةت دةتوانَيـت نيـو مليؤنـةد مليؤنَيكـة بـدات بـؤ تـةديمى ئـةو جةدوايـة كـة               
خةبريَي  بؤا ئةوة دةكات؟د ثرسيار لَيرةيةد يةعنى بة تةئكيد سوودمةندَي  ناتوانَيـتد ئـةو لَيكؤَلينـةوةا    
جةدواا ئيقتيسادا تةدديم بكاتد ئةطةر بة واستةا كةسَيكى تـر نـةبَيتد كةسـَيكى تـرين ثـارةا دةوَيـتد       

ــاتووة بةه       ــدا ه ــة ثَين  ــة بِرط ــةوةا ل ــةبريةد ئ ــى خ ــاتد ئيش ــارة نايك ــةبَى ث ــة  ب ــةت بةِرَيوةبةرايةتيةك ةديق
ئةجنومةنةد ئةو تؤماركردنة ثَيشكةش بكرَيتد نـةوةك تؤمـار بكـرَينتد لـة خـاَلى بِرطـةا شـةش دا هـاتووةد         
دةبَيت ثِرؤذةكة خ مةتى يةكَي  لة كةرتةكانى طةشة ثَيدان لة هةرَيمدا بكاتد كَى تـةديمى ئةمـة دةكـات؟د    

ثِرؤذةيـة دةكـات كـة خ مـةتى يـةكَي  لـة بوارةكامنـان تةمنيـةا          ئاليةتةكة ديار نةكراوةد كـَى تـةديمى ئـةم   
هةرَيمةوة دةكات؟د ئاليةتةكة دةبَيت ديـار بكرَيـتد ثرسـيار بـؤ جـةنابى وةزيـر و بـؤ ليذنـةا هاوبـةشد لـة           

داد ثَيويستة ثَيشينةكة بة ثَيى ئةو مةرج و بةرزةفتانة دةدرَيت كة وةزارةتد لَيرة وةزارةت نية بة 7بِرطةا 
ى مند ئةجنومةنى بةِرَيوةبردنى سندوق دةست نيشانى دةكاتد لـة جيـاتى وةزارةت بكرَيتـة ئةجنومـةنى     ِرةئ

بةِرَيوةبردنى سندوقد ديسان لَيرةش ثرسيارَي  دَيتة ثَيند ئيعـادة كردنـى ئـةو ثَيشـينةية ديـارا نـةكراوة       
ر بكرَيـتد ئيعـادة كردنـى ديـار     ئاليةتةكةاد لَيرة ئةو ئاليةتةا كة ثَيويسـتة بـؤ ئـةوةا ئـةو ثَيشـينةية ديـا      

نــةكراوةد بؤيــة مــن دوو ثَيشــنيار دةكــةمد يــةكد بــة ماددةيــةك ئيعــادة كردنــى ثَيشــينةكة ديــار بكرَيــت بــة  
 .سياغةيةكى تازةد سةدفى زةمةنيشى بؤ دابندرَيت

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
خـةَاس بـوود ئـةو ثَيشـنيارةت     تكاية ئَيستا باسـى ئـةوة دةكـةا كـة دةيـدةينَىد بـة ت شـروتَي د كـةا ئـةوة          

 .بنووسة مباندةرَاد ناد نا نةفسى ماددة نيةد ئةوة ماددةيةكى جوداية
 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
تَيدانيةد برادةران هةموو موتةفقن لةطةَلمد هةموويان كة ئةوة تَيدانيةد ئةو ئاليةتة نةهاتووةد مواحةزةا 

كةمة ثَيشنيارد هةر لةو بِرطانة بِرطةيةك ئي افة بكـةيند ئـةم ثَيشـينةية تـةعاروز دةكـات لةسـةر       دووةمد دة
بيمـةا كؤمةَايــةتىد بيمـةا كؤمةَايــةتى ســبةا بـة خــةَل  دةدرَيـتد ئــةم ثَيشــينةية تـةعاروز دةكــاتد بــة      

 .تد زؤر سوثاسبِرطةيةك بَلَيند تةعاروز لةطةَل بيمةا كؤمةَايةتى نةكاتد بؤ ئةوةا عيالج بكرَي
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .شلَير حممد كةرةمكة
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 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

منين ئةو دسانةا كة ئةمويست بيكةم زؤربـةا برادةرةكـامن كرديـاند بـةَام لـة مـاددةا سـَييةم ثَيويسـتة         
زيرا كار دةكةمد ئايا ت ثَيوةرَي  هةية بـؤ ئـةوة؟د   خاوةن تواناا دارايى اواز بَيتد من هةر ثرسيارةكة لةوة

يةعنى ئَيستا ئةو باسى بةع ة كةسَيكى كردد لة ضاكسازا اواند ئةوانةا كة دةردةضند لةوانةية فورسـةتى  
كاريان بدرَيتَىد بةس ئةو خةَلكة بَى كارةد كة بةِراستى بؤ ئةوةا شتةكة نـةبَيت بـةوةا كـة هـةموو كةسـَى      

تب عةدل و بَلَي مند ئـةبَى ئـةوة زؤر لـة اا خؤيـةوة بـة ورداد ئيشـى بـؤ بكرَيـتد دووةمد         باَيت بؤ اا كا
ئةبَى اوةكة ئةو لَيكؤَلينةوةيةد تةبعةن خؤا هةَلسةنطاندَي  لـة ايـةن وةزارةتـى كـارةوة بكرَيـتد زؤر لـةو       

وَيت ذيـانى ِرؤذانـةا خـؤا    لَيكؤَلينةوة باشرتةد ضونكة ئةوة بار دورسيةك دةبَيتد ئةو طةجنةد ئَيمـة دةمانـة  
دابني بكاتد لةبةر ئةوة ئةوةا بؤ ناكرَيتد دةبَيت ثِرؤذةكة خ مةتى يةكَي  لة كةرتةكانى طةشـةثَيدان لـة   
هةرَيمدا بكاتد ئةوةش ابربَيتد ضونكة وةكو ومتان ئةو بَى كارةد بةهةر نةوعَي  بَيت ئةبَى ذيانى ِرؤذانةا 

 .خؤا بؤ دابني بكرَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةروةر كةرةمكة
 :بةِرَي  سةروةر عبدالرمحن عمر

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
من ثشتطريا تةواوا ِرايةكانى هاوِرَيم خاتوو طةشة دةكةمد لةوةا كة ئـةو ماددةيـة زيـاد بكرَيـتد ثَيويسـتة      

ا ثِرؤذةكـة نةضـَيتة دةرةوةد سـةبارةت    هةَلطرا ِرةطةزنامةا عريادى بَيتد دانيشتووا هةرَيم بَيت بـؤ ئـةوة  
بةخاَلى دووةمد بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةماند لةبةر ئةوةا ئةو ثِرؤذةية بؤ اوانى بَى كارة زيـاتر بـؤ ئةوانةيـة    
كة ثِرؤذةو داواكارا داهَينةرةيان دةبَيتد بؤ ئةوانةية كةوا هيايان نيةد ضونكة ئةوانـةا كـةوا دةمـةزراوند    

ةَام بؤ ئةوانةا كة هيايان نيةد بؤية من تكا دةكةم كـةوا ئـةو ماددةيـة مبَينَيتـةوةد     مووضةيةكيان هةيةد ب
دةستكارا نةكرَيتد بةو جؤرةا كة لة هيض دام و دةزطايةكى حكوميدا دانةمـةزرابَيتد مووضـة وةربطرَيـتد    

اَلى ضـوارةمدا  سةبارةت بة خاَلى شةشةم بةِراستى ئةمة زيادةد ضونكة خاَلى شةشةمد هةمان ئةوةية كة لةخ
هاتووةد ضونكة لةوَا كة دةَلَيتد جةدواا ئيقتيسادا هةبَىد جةدواا ئيقتيسادا خؤا ئةوة دةطرَيتـةوة كـة   
بةشــدارا دةكــات لةمةســةلةا طةشــةثَيدان و فــاَلن ود ئــةوة هــيض ثَيويســت ناكــات ئةمــة لَيــرة بَيــت زيــادةد   

اَلى حةوتـةميند مـن ثَيموايـة هـةر زيـادةد      هةروةك هاوِرَيكانيشم ثَيشى مـن باسـيان كـردد سـةبارةت بـة خـ      
د لـة دواتـردا   12د كة دةبَيـت بـة مـاددةا    9بةِرَي  سةرؤكى ثةلةماند ئةطةر ئَيمة سةيرا بكةين لة ماددةا 

هاتووةد هةمان بابةت لةوَيدا ئيشـارةتى ثـَى دراوةد ئَيمـة ثَيويسـت ناكـات لَيـرةدا بيَلـَينيد لَيـرةدا بـاس لـةوة           
سةلةية لةوَيدا هاتووةد خاَلَيكى ترد بةِراستى من ثَيم باشة بةهةمان شَيوةا كة طةشة بكةيند هةمان ئةو مة

خان باسى كردد ميكاني مَي  دابندرَيت بؤ ئةوةا كةوا كَين ئةوانةا ئةولةويةتيان هةية؟د ضـونكة هةنـدَا   
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ــةكَي  لةوا       ــةبَىد ي ــرةدا ه ــة لَي ــة ك ــَيم باش ــةوةا ث ــن ئ ــتد م ــةتيان دةبَي ــةن ئةولةوي ــةَل  ه ــتى  خ ــة بةِراس ن
ثشتطرييةك بؤ هاوِرَيم صبيحة خاند بؤ ذنان بَيتد بؤ ئةوةا ذنان بتوانني زياتر بَيينة ناو ئةو ثرؤسـةيةا  
مةسةلةا ئابوورا و ئين كردن ود لة ماَلـةوة بَينـة دةرةوة  هـةتا ئةطـةر ذنـان هـةبند لـة ثـَين ثياوانـةوة          

اويسـتية تايبةتـةكاند خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكان      ثَييان بدرَيتد خاَلَيكى ترين بة تايبةتى خاوةن ثَيد
هةدة لة ثَيشةوة بند لة مةسةلةا وةرطرتنى ئةو ثَيشينةيةداد بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةماند من يةك ثَيشـنيار  
دةكةم ئةطةر هى منين نةبَىد كاك شوان باسى شتَيكى كردد بـةَلَيد شـَيوازا وةرطرتنـةوةا دةرزةكـة هةدـة      

َيمة زياد بكـةيند نـازامن لـة كـوَا دايبنـَينيد يـةكيان جـؤرا طةِرانـةوةا دـةرزةكاند جـؤرا           دوو ماددةا تر ئ
طةِرانةوةا دةرزةكان هةدة دةست نيشان بكرَيت بة ماددةيـةكد ماددةيـةكى تـرين زيـاد بكرَيـتد سـةبارةت       

ــان ئةوانــ       ــرةوةد يــان ئةوانــةا كــة بــةهَي ند ي ــةَلكانى ت ــة ايــةن ئةوانــةا كــة بــة خ ــةوا ل ةا كــة ئــةوةا ك
ــ        ــيان ميكاني مَي ــةند لةمةش ــووكانة بك ــِرؤذة با ــةو ث ــارا ئ ــةن ئيحتيك ــةد نةي ــان هةي ــةتَيكى زؤري ئيمكاني

 .دابندرَيتد من نووسيبومةوةشد بؤ ليذنةا ياسايشم ناردبوو ئةمةياند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ئيشـةد ئـةم زةوابتـة دادةنـدرَيتد     خاَلى حةوت لةطةَل ماددةا نؤد بةِرةئى من نةختَي  فـةرديان هةيـة ئـةو    
 .ئةو ئين كردنةد ئةم زةوابتى دانانى سولفةكةيةد دوو شتى لةيةك جودايةد سةمرية خان كةرةمكة

 :رية عبداه امساعيلبةِرَي  مس
 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان

ل حاصـلةد لـة   خاَلى يةكةم بة ِرةئى مند يةكةم و سَييةم زيادةد هةر ابدرَيتد ضونكة يةكـةم ئـةوة تةحوـي   
خاَلى دووميشداد كة دةَلَيت فةرمانبةر بَيتد لة كوردا و عةرةبيةكة تؤزَي  غةَلةتى هةيـةد بـةَام بـة ِرةئـى     
من هةر هةردووكيشـى بَيـت ئيعتياديـةد ضـونكة زؤرجـار بةهرةمةنـد هةيـة دةيـةوَيت كارَيـ  بكـاتد بـةَام            

لةم هةرَيمة ثَيويستى بـةم ياسـاية هةيـةد ثاَلثشـتى     فةرمانبةرة يان فةرمانبةر نيةد طرنط ئةوةية هاووَاتى 
بكرَيت هـةىل كـار بدؤزرَيتـةوة بـؤ طـةجناند لـة خـاَلى سـَييةمداد بـة بـِرواا مـن هـةر ئـةم خاَلـة كـة طومتـان                 
ثَيويست نيةد ضونكة باشرت واية ئةم ياساية ئةوة نةبَيت كة اوةكـة دارايـى اوازة يـان سـنوورداربَيتد ئَيمـة      

  دةزانني اوازة يان دةوَلةمةنـدةد باشـرت ئةوةيـة تـةركي  لةسـةر ئـةوة بَيـتد كـة كـار دروسـت           بة ت ثَيوةرَي
 .بكاتد ضةند اوَي  لَيى سوودمةند بَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
 .ئاراس كةرةمكة.د
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكى ثةرلةمان
ضةند زيادةيةكيان هَينا هاوِرَيكامند من بؤضوونَيكم هةية ( ان يكون شابا) دةربارةا بِرطةا يةكد لة ِراستيدا

ئةطــةر ( ضططمن ال ئططة العمريططة احملططدودة يف هططذا القططانون)لةطــةَلي ئةطــةر بكرَيــتد ئي افــةا ئــةوةش بكــةيند 
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و القىاع ان ال يكون موظ ا لدى املؤسسات احلكومية ابكرَيتد يان ئةطةر ثَيويستى كردد دةربارةا خاَلى دوود 
د بةِرةئى من ديتاعى خاصةكة مبَينَيتةوةد ضونكة ئَيستا تا ِرادةيةك كار كردن لـة هةنـدَا شـةريكاتى    اخلاص

ديتاعى خا  ثَيشكةوتوويى بة خؤيةوة ديـوةد هةنـدَا كـةس هةيـة كـار دةكـات لةطـةَل ديتـاعى خـا  بـة           
عاتـل نيـةد كـار دةكـاتد نـةوةك هـةر       عةددد ماناا ئةوةية مادةم عةددَيكى موبرةم هةيةد ماناا ئةو كةسـة  

ديتاعى خا د ديتاعى ترين ئي افة بكةيند كةرتى تَيكةَاود ديتاعى موختةلةتد كةواتة ديتاعى حكـومىد  
لةطةَل ديتاعى موختةلةتد هةروةها ديتاعى موختةلةت بةتايبةتى بؤ ئةو كةسانةا عاتـل نـنيد بـة عةدـد     

بـةس لَيـرة مـن ثرسـيارَي      ( ذوى االمكانطات املاليطة الضطعي ة   ان يكون مطن  )ئين دةكةند دةربارةا خاَلى سَى
دةكةم لة بةِرَي ان ليذنةا هاوبةشد ضؤن ئةم خاَلة يةك دةطرَيتةوةد لةطةَل بِرطةيةك لةماددةا ثَيشـوو كـة   

 42مليؤن تَيثةِرنةكاتد ئايا ئـةو سـةرمايةا ن يكـةا     42ئي افةمان كردد كة ومتان سةرمايةا ثِرؤذةكة لة 
ان يقطدم الشطاب دراسطة اجلطدوى     )وود ضؤن ئةو كةسة ئيمكانيةتى زةعيفـة؟د دةربـارةا خـاَلى ضـوارد     مليؤن ب

مليؤنـةد باشــة ئةطـةر بـِرا دةرزةكـةد بــؤ      15ئَيمـة بـِرا دةرزةكــةا كـة هةمانـةد تـا      ( االقتصطادى للمشطروع  
ا ئيقتيسـادا ىَل  مليـؤن بـوود ضـؤن بـؤ ثِرؤذةيـةكى وا داواا جـةدوا      2منوونةد بـؤ ثِرؤذةيـةك لـة ثِرؤذةكـان     

ا بــِرا دةرزةكــة بــةرَيتد بــة ِرةئــى مــن ئةطــةر  %52دةكــةاد ضــونكة لةوانيــة جــةدواا ئيقتيســاديةكة لــة  
تةحديدا مةبلةغى دةعمةكة بكةيند بَلَيني جةدواا ئيقتيسادا بـؤ ئـةو دةعمـةا كـة تـةجاوز دةكـاتد بـة        

كاتد ضـونكة جـةدواا ئيقتيسـادا بـة     مليؤن زياتر بَيتد كة جةدواا ئيقتيسادا ثَيويست دة 7ِرةئى من لة 
ــةتَيكى        ــةن جيه ــة اي ــان ل ــاتد ي ــة دةك ــة داواا دةرزةك ــةوة ك ــةو كةس ــةن ئ ــة اي ــا ل ــتد ئاي ــَيوة دةكرَي دوو ش
مةعنيةوةد ئَيمة جيهةتى ِرةمسيمان  هةية كة جةدواا ئيقتيسادا دةكاتد ئيعتريافى ثَى دةكرَيتد بة ِرةئـى  

طــةر طةيشــتة حــةوت مليــؤند تــةجاوزا كــردا ئةوكاتــة داواا  مــن ئةطــةر بكرَيــتد مةبلــةغى دةعمةكــةد ئة
( ان خيدم املشروع احد القىاعات التنموية يف االقليم)جةدواا ئيقتيسادا ىَل بكةيند بةنيسبةت خاَلى شةشد 

ان خيدم املشروع النشاط االقتصادى ) زؤر كةس ئيعتريازا هةبوو لةسةر ئةوةد بةِرةئى من مبَينَيتةوةد بةس 
مةرج نيية هةر ثرؤذةيةك كة جةدواي ئيقتيوـاديةكةي تـةواو    ئةوةا كةوا مةشروعة( يف االقليملمشروع ل

بوود مةشروع بوو لة رووي كؤمةآليةتيةوةد بةِراي من بةو شَيوةية بَيت وةكو ثَيشنيارَي د طوجناوتر ئةبَيتد 
ــةَلَين      ــة ئ ــةت ك ــَيمد بةحةديق ــةن ل ــولي بك ــةر دب ــةوتد ئةط ــاَلي ح ــةين   د(متططنح السططل ة : )خ ــةك بك ئي افةي

د ضونكة مةحني سولفة كة ئةكرَيتد يان مةحني دةرد كة ئةكرَيتد (واسضدادها وفق ضوابط حتددها الوزارة)
ئةبَي ئيستريدادين بكرَيتد ماددةيةكي ياسايي نةهاتووة لة ثرؤذة ياساكة كة موعالةجةا ئيستريداد بكـاتد  

زةوابيـت دةركـاتد ئةطـةر بكـرَي ئي افـةي ئـةو وشـةيةي        ئَيمة ئةمةمان بةجَي هَيشتووة بـؤ وةزارةتـي كـارد    
 .د سوثاس(متنح السل ة واسضدادها وفق ضوابط حتددها الوزارة)بكةين 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسد كاك خةليل فةرموو

 :محد امني عثمانبةِرَي  خليل 
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بــةآلم جــةنابت ســةبارةت بــة خــاَلي حــةوتد ثَيــت باشــة ئــةوة  ديــارة بــرادةران ســةرنج و تَيبينيــان زؤر داد 

مبينَيتةوةد بـةآلم مـن ثَيموايـة ئـةوة ئةطـةر بشـمَينَيتةوةد كةليمـةي مـةرج ابـردرَيد ضـونكة ئةمانـةا كـة             
دانــدراون هـــةر هـــةمووي مــةرجن بةِراســـيتد ثَيشـــينةكة بـــة ثَيــي ئـــةو بةرزةفتانـــة دةدرَي كـــة وةزارةت    

جةكة ابردرَيد ضونكة ئةو حةوت خاَلـةي كـة بـاس كـرا هـةر هـةمووي مةرجـةد        دةستنيشانيان دةكاتد مةر
خاَلَيكي ديكة كة دةمةوَي تةئكيدي لةسةر بكةمةوةد ئةوين ئةم ثرؤذةية بةشَيكة لةد ئةم ياسـاية بةشـَيكة   
لة دؤزينةوةا هةلي كارد بؤ بةطةِر خستين ئةوانـةا كـة كـةم دةرامـةتن و ئـةو طةجنانـةا كـة كاريـان نيـةد          
بؤية من ثَيم باش بوود خاَلَي  زياد بكرَي ئةوين دةالةت لـةوة دةكـات كـة طةجنةكـة خـودي خـؤي كـار لـة         
ثرؤذةكةدا بكاتد ديارة ئةو طةجنةا كة هةَلَيدةبذَيري بة ثَيي ئيختيواصي خؤي بـَيد بؤيـة مـن ثـَيم باشـة      

نــةبوود ثَيويســتة خــؤي لــة بــةو شــَيوة زيــاد بكــرَيد ئةطــةر كةســي ســوودمةندد خــاوةن ثَيداويســيت تايبــةت  
ثرؤذةكةدا كار بكاتد ئةطةر خاوةن ثَيداويسيت تايبـةت بـَيد تةبعـةن لةوانةيـة نـةتوانَي وةكـو ثَيويسـت كـار         
بكاتد بةآلم ئةطةر خاوةن ثَيداويسيت تايبةت نةبَي خؤي لة ثرؤذةكـةدا كـار بكـاتد مـن ثـَيم وايـة لـة رووي        

 .ئةمة كاريطةري خؤي هةية ود زؤر سوثاسميهةنيةوة و لة رووي نةهَيشتين بةتاَلةوة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسن فةرموو.سوثاسد د
 :بةِرَي  حسن حممد سورة

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين ثَيم واية لة خاَلي سَيد ئةوةا كة دةَلَي راست بكرَيتةوة لة ايـةن دادنووسـةوةد ئةمـة شـتَيكي زيـادةد      

هةذاريد دياسَيكي جياوازة لة كؤمةَلطاداد خاَلَيكي تر دةمةوَي ئةوة بَلَيم كة ئةو ضونكة دياسي ثَيداويسيت و 
سولفانةا كة بة بَي سوود دةدرَين بة هاووآلتياند ثَيويستةد جا ت لة دانونةكـة و ت لـة تـةعليماتي وةزارةت    

حاَلةتَي  باس دةكةمد  هةندَي ئةولةوياتي بؤ دابنرَيد هةندَي لةو ئةولةوياتانة باس كراد منين لَيرة ضةند
لةوانة ثرؤذةكة بةرهةمهَينةر بَيت و فورسةتي كار زياتر دابني بكات و كارةكةش كاري دائيمي ئةف ةَليـةتي  
زياتر بدرَي لة كاري موئةدةتد دوود ئةو ثرؤذانة ثَيويستة ببَيتة هؤي ضاككردني باري ذيان و ذينطةا ئةو 

ثَيداويسـتية تايبةتيـةكاند خـاَلي سـَييةمد ئـةو ثرؤذانـةا كـة         كةسةي كة ثَيويستييتد بة تايبـةتين خـاوةن  
تواناي موشارةكةي خةَلكي زياتري تَيدايةد واتا لة يـةك كـةس زيـاتر ئيسـتيفادةا لـَي دةكـاتد ئـةو ثرؤذانـة         

د ئةم سولفةية لة ِرَيطـاي وةسـيتَي  بـدرَي بـة اوةكـة     : زياتر ئةولةوياتيان بدرَييَتد خاَلَيكي تر دةمةوَي بَلَيم
ضونكة هيض دةرامةتَيكي نية بؤ وةرطرتنةوةد ثَيويستة وةسيتَي  هةبَي لةو نَيوانةد خاَلَيكي تـرين ئةوةيـة   
كة دةمةوَي بَلَيم لةبـةر ئـةوةي ئةمـة دـةرزةد ثَيويسـتة مودةيـةك دابنـرَي بـؤ طةِرانـةوةيد ئـةو مودةيـةش            

ن ئةمة بة ثَيي تةبيعةتي ثرؤذةكة بَيتد ناكرَي بة ثَيي هةل و مةرجي بان  و ئةوانة بَيتد بؤية بة ِرئي م
 .مانط ود زؤر سوثاس 51مانط بؤ  18تةحديد بكرَي لة 
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد كاك جةمال فةرموو
 :ابراهيم طاهربةِرَي  مجال 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ئيشــي وةزارةت زيــاتر يــةعين  لــة طفتوطــؤي بــرادةران وا ديــاربوو كــة ئَيمــة وةكــو ثةرلــةماند دةِرؤينــة نــاو  

ئةوزةوابيتانـة تةدريبـةن مــن دةَلـَيم شــتَيكي ئي رائينـةد ئـةوة زيــاتر ثةيوةةنـدي بــة وةزارةتةوةيـةد بؤيــة        
د يـان علـى سـبيل    املثطالن متنح السلفةد باشـة ئـةم زةوابيتـة يـان ئـةم شـروتة علـى سـبيل         : ئةطةر ئَيمة بَلَيني

نـاي ئةوةيـة بـةدةر ئـةم شـروتانةد سـولفة يـان دـةرز بـة كـةس           احلورن؟د ئةطةر على سبيل احلور بَيتد ما
نادرَيد يانين ئةطةر ئةمة هةندَيكي تر هةبَينتد ديار بوو برادةران موداخةاتيان كة هةندَي  زةوابييت تر 

بَيت ئةوة باسَيكي ترةد ئةطةر على سبيل احلوـر بَيـت    املثالهةية يان شرووتي تر هةيةد ئةطةر على سبيل 
مة ئةوة بكةيند ضونكة ضةند ئَيمة بِرؤينة ناو تةفاصيلد  مةشاكيل زياتر دةبَيتد بؤية بـؤ بـِريين   ازمة ئَي

اهــل مكــة ادرا )ئــةم كَيشــةيةد مــن ثَيشــنيارَيكم ثَيشكةشــي لَيذنــةا كرديــةد بهــَيَلن وةزارةتد ضــؤن ئــةَلَين   
ةوة ضاكرت دةزانَيـت ضـؤن زةوابيـت    د وا ب امن وةزارةت ثرت كَيشة و طرفت و ئازاري خؤي دةزانَيتد ئ(بشعابها

ميطططنح : و تـــةعليمات دةربهَينـــَينت و ســـةاحيات بةوانـــة بـــدةند بؤيـــة مـــن ثَيشـــنيارَيكم نووســـيةد ئـــةَلَيم 
مشططاركة مططن الصططندوق، نططا صططندوق دعططم املشططاريع الصططغرية، مططن   ( للشططاب او جمموعططة مططن الشططباب )القططر 
ضطوابط حتطددها   ويسرتد وفق )ر دياري نةكردبووند د لَيرة كةليمةا يسرتد جةماعةت هة(د ويسرتدالصندوق

د لَيرة ئةو كاتة بَلَيني وةزارةتد وةزارةتي ثةيوةنديدار زياترد شارةزاتر لة مةوزوع تـةعليمات  (الوزارة بنظام
 .و زةوابيت دةردَييَن ود زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو وةزارةت يان مةجليسي ئيدارةكة؟د كامةيان؟د تارا خان
 :بةِرَي  تارا عبدالرزاق حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
منين هةر ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة مةرجَيكي تري بؤ زياد بكرَيد وةك ضؤن هاوِرَيكامن ثَيشنياريان كـردد  
ئــةوين ثَيويســتة او هــةَلطري بِروانامــةا عريادــي بَيــت و دانيشــتووي هــةرَيم بَيــتد هــةروةها لــة بِرطــةا   

 .وتين وةزارةت ابردرَيت و ئةجنومةنى بةِرَيوةبردني صندوق دةستنيشاني مةرجةكان بكاتد سوثاسحة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد تارا ئةسعةدي فةرموو
 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ةر يةكة بة شَيوةيةك خ مةتي ئةو مينحةية بةِراسيت لَيرة كة تةماشا دةكةيند ئةم خاآلنةا كة داندراوةد ه
دةكات كة دةدرَيت بة طةجنةكةد بةآلم بة ئيستيفادة كردن لةو مةشـروعةي كـة بـؤ اوان تةدـديم كـراوة لـة       
ايةن مونةزةمةي كيدؤد زؤر شـيت باشـي تَيدايـةد زؤري هاوكارةكـامن لَيـرة وةريـان طرتـووةو هةنـدَي  بـريو          

ةم ثرؤذةيةد ئةوين دةستنيشان كردني فيئـاتي موسـتةهدةف كَييـة؟ كـَين     باوةِري جوان بؤ خ مةتكردني ئ
ئةو طةجنانةا ئةيانةوَي ئيستيفادةد يان دةتوانن ئيستيفادة بكـةن لـةم سـولفةية؟ ئايـا طةجنـةكان كـَين؟د بـا        

 ذوي االحتياجططات)د ضــونكة (ذوي االحتياجططات اخلاصططة: ثالثططًا)د (نســْا : ثانيططًا)د (شــباب)يةكــةم طــةنج بَيــت 
كةم ئةندام زؤر زيـاتر ثَيويسـيت ثَييـة ثـرؤذة بكـاتد زؤر جـار عـةدلَيكي طـةورةو توانايـةكي زؤري          ( اخلاصة

هةيةد بةآلم ثَيويسيت لةبةر بَيدارايي خـؤيد نـاتوانَي هةنـدَي مةشـروع بكـات بـؤ خ مـةتي خـؤي هـةروةكو          
اوكـاراني تريشـم هـةر هـةمان     كـة وا بـ امن ه  , كةمئةندامد لةبةر ئةوة زؤر زؤر لةسـةر ئـةوة تةئكيـد دةكـةم    

شتيان دةستنيشـان كـردد لةطـةَل ذنـان كـة بـةثَيي طـةجنان هـةموو لةطـةَل ئـةو  مةشـروعة بـند دووةم شـت              
ان يكون من ذوي االمكانيات املالية الضعي ة او احملدودة بتعهطد  ): ئةمةوَي دةستنيشان بكةمد لة سَييةم خاَلدا

بينووسـَيت بَلَيـت مـن فـةدريمد مـن هـةذارمد مـن بـَي توانـام؟           باَيت لة تةنيشـيت ( كاتب عدل)د ئايا (مصدق
نازامن هةر ايةني دةروونيةكةي بؤ ئةو كةسةي كة ئةضـَيت تةدـددي مةشـروعَي  ئـةكات ضـؤنة؟ يـةعين       
ئةبَي ثَيوةرَي  هةبَيد من حةزم لَيية وةزيري كاروباري كؤمةآليـةتي هـةر ئـةو ثرسيارةشـي ئاراسـتة بكـةمد       

يسة داندرا بة ت ثَيوةرَي  ئةَلَين ئةمة نييـةتي و ئةمـة هةيـةييت؟د ئـةو طةجنـة ضـؤن بـة        ئايا كة ئةم مةجل
عاديالنةد وةك ئةَلَي بـة عةدالـةتي ئي تيمـاعي خؤمـان كـة ئيمامنـان ثَييـةتي لـةم ثةرلةمانـةداد ضـني ئـةو            

طرنطـة كـة هاوكـارم    ثَيوةرةي كة دائةنِرَين بؤ ئةوةي بَلَين ئةم طةجنة بـَي ئيمكانيةتـة؟ سـَييةم شـتم و زؤر     
ئاراســين و لةطــةَل هاوكارةكــاني تريشــمد ئيســتريدادي ئــةو ثارةيــة زؤر موهيمــةد ضــؤن بيدايــةت   .لةطــةَل د

 .هةيةود نيهايةت هةيةد دةرز هةية  و وةرطرتنةوة هةيةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد بريَيظان خان فةرموو
 :بةِرَي  بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
منين وةكو زؤر لة هاوِرَي ئةندام ثةرلةمانة بةِرَي ةكاند دةَلـَيم خـاَلي يةكـةم زيـادةد ضـونكة ئـةو ثرؤذةيـة        

د  36بـؤ   15هةر خؤي لة خؤيدا بؤ اوانةد لة ماددةا يةكةميشدا دياري كراوة كة ئـةو اوةي تةمـةني لـة    
فةرمانبةر بَيتد فةرمانبةر : َلةتَي  لة كوردين هةية كة دةَلَيداواش دةكةم كة ئةوةش ِراست بكرَيتةوةد غة

تاراد كة ثَيويستة ئةو كةسةي ئـةو ثَيشـينةا  وةردةطريـت هـاووآلتي     . نةبَيتد ثشتطريي هاوكاريشم دةكةم د
 .يان دانيشتووي هةميشةيي هةرَيمي كوردستان بَيتد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد ئامينة خان
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 :سعيد ذكرىبةِرَي  ئامينة 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت خاَلة ئَيكَيد ئةذي طةل هةندَي مة كو نةمَينَينتد ضـونكة لـة مـاددةي ئَيكيـدا ذي هاتيتـة تةحديـد       
كرن يا وازحية يا ثرؤذة بؤ كَي بند كةرتَي تايبةت دَي ضـؤن دزانـني كـو ئـةظ ايةنـة كـةرتي تايبـةت شـوول         

ول نةكةند ئةطةر فةرمانبةرَي دةزطاي حكومي بَي يةكسانة هيـةد بـةس ئـةوَي دوتـاعد يـةعين      بكةند يان شو
سـةبارةت بـة سـوودا     .كةرتَي تايبةت كار بكاتن يةكسانا نينة ئةم ب انني و مةعلوماتي تـام بةدةسـت بَيـنني   

وةخيَت ثرؤثؤزةل دَيتة  ئابووريد ئةز وَي باش تَيدةطةهةم وَي ثَي تي ظيا ئةظة تَيدا بينتد ضونكة ئةم زانني
تةدديم كرند ظَيت تَيدا ديار بينت كو ئةظ ثرؤذة بؤ كَي بيت؟ ضةند كـةس دَي دـازاجنَي ذي ظـة كـرن؟ دة ل     
كريَي بي؟ موفادارَيت وَي  دَي ضةند كةس بن؟ ذ بةر هةندَي ذ ئةو بارَي سـوودة ئـابووري ثـَي تـي ظيـا ئـةو       

ازيـح بـَينت بـؤ جيهـةتَي  و ثـارة دَي وةكـي سـولفة دةداتـَي و         كةسة كو ثرؤذة خؤ ثَيشكةش دكاتد يا ديار و
ب انَي كة ثرؤذة وي دة ل كريَي بي؟ دة ضؤن بي؟ ضةند كةس سوودي ذي وةرطرن؟ كةسـانَي كـو دَي دـازانج    

 ذي ثرؤذةي بةنكينةد ضةندن؟
اشـكرا بيـت بـؤ    سةبارةت بة خاَلة شةشَيد كةرتي طةشة ثَيـداني بـؤ هةنـدَي كـود بـؤ هـاووَاتي ذيـا روون و ئ       

وةزارةتَي ذيد يان ئةجنومةنَي رَيظةبةِرايةتيا وَي ياوازيح بَينتد ئةز بينم كو دَينت مابةينا دةوسادا خاَلة دي 
د يـةعين  (طةشتوطوزارد بازرطانيد صناعةد كشتوكاَلد تـةكني  و تةكنـةلؤجياو كـارَين دةسـيت    )بَيتة ديار كرن 

 .بَيتة دانانتةحديدا وان ثرؤذة كةرتي طةشة ثَيدان ذي 
ذي ئاليةكي تـر سـةبارةت بـة خاَلـة حـةفيَتد ثَيشـينة وةرطرتنـا وَيد وةرطرتنـا وَي هاووَاتيـا دَيـت ت رةنـط            

 .بَينت؟ يةعين ئةو ذي ديار بي
هاوسةنطي ما بةينا ثارَي طاهادا بَيتة ثاراسنتد ئةز / دوو خاَلَي ترين ئةز ثَيشنيار دكةم زَيدة بينتد يا ئَيكَي

ةرَي نوكة سةر كاروبارا كؤمةَايةتي ئةو ثرؤذة كو تةدديم كرند يان بؤ مةسةلة بـَي كـاريَيد ئايـا     كة بمنن ا
دي  مةسةلة هاوسةنطيا ثاراستين ثارَي طاها بوويةد ضونكة مةسةلة بةتاَلَي هةر ثارَي طايةك دي  سنوورَيد 

دَي ئـةظ هاوسـةنطيا ثارَي طاهـا     يان دي  ئا كن يا بؤ خؤ تةحةمةلة وَي دكات و رات دكـاتد ذي بـةر هةنـديَ   
 .ذي بَيتة بةرضاظ وةرطرتن

ــةي             ــَي ه ــينتد ئَيك ــةدريب ببين ــارةي ت ــا ث ــةري وةرطرتن ــا ب ــي ظي ــَي ت ــرند ث ــدة ك ــة زَي ــر بَيت ــةكا دي ت خاَل
نةخوَيندةوارةد بةس ضيا من ظَيت مةشروعَيكَي كشتوكاَلي دانَيمد من عـاردي هـةيد مـن شـيانَي هةنـدَي ذي      

ذةيةكي كشتوكاَليد يان طول خانةكاد طوَل خانةكا طوَل فرؤشي ظةكةمد بـةس ئةطـةر ئـةز    تةنط و كو ئةز ثرؤ
تةدرييب نةبينمد ئةز نةشَيم ثَي تي ظيا كو ئةظ طولة موحتاجي ضةند ئةظَيية؟ جةوَي وي ضؤن دةبـي؟ ذي  

 .بةر هةندَي طور ثرؤذا ثَي تي ظيا تةدريب ذي بيهنةداند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشري خليل فةرموو. سوثاسد د
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 :بشري خليل حداد. بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
خاَل ثَيكهاتيةد خاَلي يةكةم بةِراسيت زيادة بةاي منيشـةوةد لةبـةر    1لة ئةصَلي مةشروعةكةد لة  5ماددةا 

ادةد لـة جيـاتي ئةمـة    مـنح السـلفة للشـابد ان يكـون شـابا ئـةوة لَيـرة زيـ        : ئةوةي لة مةنتودي ماددةكة دةَلـيَ 
: ان يكون عراديا و ساكنا يف اادليمد ثشتطريي ئةوة دةكةم كة لة هةرَيم ساكن بَيتد خـاَلي سـَييةم  : بنووسني

د باشة كَي تةدديق ئةوة دةكات؟د زانيمان كاتب عـدل وةكـو كـاك     ةيان يكون من ذوي االمكانيات املالية الضع
ة باَيت تةدديق بكات ئايـا ئـةوة وةزعةكـةي حاَلـةتي فـةدرية      عومةر باسي كردد كاتب عدل ئيشي ئةوةي ني

يان نا؟د من لَيرة ثَيشنيار دةكةمد مةجليس بؤ خؤي لَيذنةيةك ثَي  بَييَند لَيذنةكة باَيت بؤ كةشـ د بـةس   
باَيت حاَل و وةزعةكةي ببيين و بـة تـةدريرَيكي لَيذنةكـة بـ انني كـة ئـةوة وةزعةكـةي زةعيفـة يـان نـا؟د           

ةكـة لَيـرة زيـادةد ان يقـدم دراسـة و جـدوا ادتوـاديةد خـاَلي         (شـاب )ان يقـدم الشـابد ديسـان    : ةمخاَلي ضـوار 
ان يتم تس يل املشروعد تس يل املشـروعد ئَيمـة دةزانـني يـان لـة ئيتيحـادي صـيناعات دةكرَيـت لـة          : ثَين ةم

تةس يلي لـَي بكـرَيد   مةشاريعة طةورةكاند يان لة غورفة تي ارةكان دةكرَيد بةآلم مةجليس ئيشي ئةوة نية 
للم لس او جمللس الوـندوقد نـةك ادارة    طلباان يقدم : بؤية من رةئيم لةطةَل ئةوةية لة جياتي تةس يلةكة

 ضطوابط متـنح السـلفة وفـق    : املشروعد خاَلي شةشةم زيادةد بةِراي منيشةوة زيادة و هةَلبسيتد خاَلي حةوتـةم 
د لةبةر ئةوةي ئَيمة ناومان ناوة سولفةد سولفةش فةردي (ئدو بدون فوا)حتددها الوزارةد ئةوةش زياد بكرَي 

لةطةَل دةرز ئةوةية كةوا ئيحتيمالي هةية سولفة بَي فةوائيد بَيد ئةطةر ئةوة فةوائيدي بـةنكي لةسـةر بـي    
ديسان تووشي موشكةليةكي ديكةمان دةكاتةوة و زؤر خةَلكي وا هةيـة كـةوا وةرنـةطرَيد بؤيـة مـن ثَيشـنيار       

بدون فوائيد بي و ئاليةتي وةرطرتنـةوةد ئاليـةتي زةمانـةتي نةفـةوتاني ثارةكـةش ديسـان لَيـرة         دةكةم كةوا
 .ديار بكرَي ود زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةست خؤشد سؤزان شهاب فةرموو
 :بةِرَي  سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ذة ياسـاية تةجروبةيـةكي ثَيشـووتري كابينـةا ثَيشـووةد      من حةز دةكةم بة هـةمووتان رابطـةينمد ئـةم ثـرؤ    
كـةس دةرزةكةشـي طةِراندؤتـةوة و تـةنها يـةك       42بةآلم بةداخةوة وةستاد ثةجنا دةرزيان دا و هةتا ئَيسـتا  

كةس نةيطةِراندؤتةوة وةزارةتد هةموو كةسَي  كة تةدددي ئةم دةرزةا كردووةد تةدريبيشـي ثـَي كـردووة    
ي لةطةَلدا باس كردووةد بـؤ ئـةوةي هـةمان مةشـروع لـة اي مةمجوعةيـةك هـةمان        و جةدواي ئيقتيواديش

مةشــروع تيكــرار نةبَيتــةوةد خ مــةت بــة تةمنيــة بكــاتد جــؤري ثرؤذةكــاند يــةعين وةزارةت تةخةصوصــي  
كردووة لةو بابةتةد دائريةا خؤي هةبووة كة يارمةتي ئةو طةجنانةا داوةد بةس تةنها ئَيمة كـة ئَيسـتا ئـةو    

دةي بؤ دائةمةزرَينني بؤ ئـةوة نيـة يـةعيند بـؤ ئـةوةي ئةمانـةوَي ئـةم تةجروبةيـة بـةردةوام بَيـتد           صندو
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نامانةوَيد ضونكة بةداخةوة وةستا لةبةر ئةوةي ثارةي نةخرا نـاو ئـةو صـندودةوةد بؤيـة مـن ثـَيم خؤشـة        
هينيــان هةيــة ئــةوة بطرينــة بةرضــاود هةنــدَي شــروت و زةوابيــت هةيــة دانةنــدرَيد ضــونكة ئــةوان خؤيــان  

د ئـةوة تـازة ئَيمـة وتوومانـةد ئةمـة سـندودي       (ان يكون شـاب : )لةسةريد تةجروبةيان هةية لةسةريد يةكةم
ان يكـون  )ثاَلثشيت طةجنانةد من ثَيم باشـة ابـربَيد دوتـاعي خـا  ابـربَيد ضـونكة دوتـاعي خـا د يـةعين          

بلةغَيكي باشي بؤ خؤي ثَي  هَيناوةد د كةسةكة لة دوتاعي خاصدايةد بة عةددةو مةعاشي باشةو مة(موظ ا
دةيةوَيت بةشَيكين لة سندودةكة سوود وةرطرَي و ثرؤذةيةك بؤ خؤي دابيَند خؤ ئةوة كفر نييةد ئيرت ئةو 
كةسة دةتواني مستةواي ذياني خؤي ضاك بكاتد ئَيمة ئةمانةوَا مستواي ذيانيان ضاك بكـةيند عَيرادـي بـَي    

َيد يةكَيكــة لــةو خاآلنــةا كــة بةِراســيت بــا تَييــدا بــَيد خــاَلي ســَييةم بــا و دانيشــتووي هــةرَيمي كوردســتان بــ
ابربدرَيد ضونكة ثَيويست ناكاتد جارَيكي تر باسي ئةكةينةوةد هةية هياي نييةو هةية مةبلـةغَيكي هةيـة   

او و تؤ يارمةتي دةدةيد ئةم جياوازية تةبةدية با نةهَيَلنيد هةموويان وةكو يةك سةيري بكةيند بةيـةك ضـ  
ــتد لةوانةيــة ئــةوةي هةيــةتي      ســةير بكــةيند ئــةوةي هةيــةتيد ئــةوةي نيــةتي هــةموو مةبلةغةكــةي دةوَي

 .ثَيويسيت بة مةبلةغَيكي كةمي دةرزةكة بَيتد بؤية ئةو خاَلة ابربَيت
د بةِرَي اند جةدواي ئيقتيوادي مةشـروع وا دةكـات كـة    (ان يقدم الشاب دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع)

عةكة فاشيل نةبَيتد بؤيـة يـةعين ابردنـي ئـةوةد تـؤ يارمـةتي دةدةيـت بـةبَي ديراسـةد بـةبَي ثـالن            مةشرو
ثرؤذةيةك دةست ثَي بكات و ثاش شةش مانطد حةوت مانط فةشلي تيا بَينَيتد ضـونكة ديراسـةي جـةدواي    

ارةت خؤيـان  ئيقتيوادي بـؤ نـةكردووةد لةبـةر ئـةوة بـا ئـةوة مبَينَيـتد ديراسـةي جـةدواي ئيقتيوـادي وةز          
 .خةَلكي موتةخةصويان هةية يارمةتي دةدةن بؤ داِرشتين جةدواي ئيقتيوادي

د بــةِرَي اند طــةورةترين بريودراتيــةت ئَيســتا لــة تةســ يلي   (ان يططتم تسططجيل املشططروع لططدى إدارة الصططندوق )
يتامحان كردووةد خوا شةريكاتدا هةيةد بؤ زانينتان ئَيمة لةم وَاتةدا بةخؤمان دةَلَيني واتي ئينفيتاحد ئينف

خوامانة شةريكاتي ئةجنةبي بَيتد ئَيستا شةريكات هةية شـةش مـانطي ثـَي دةضـَيت تـا تةسـ يل دةكرَيـتد        
 .بؤية هةر داوا دةكةين لة اي ئيدارةي سندوودةكة بَيتد لةاي مةجليسةكة بَيت

 .َينَيتةوة وةكو خؤيد ئةوين بةهةمان شَيوة بَيت و مب(ان خيدم املشروع احدى القىاعات التنموية)
 (................متنح السل ة وتسضد وفق ضوابط حيددها اجمللس)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار امري طوطا كةرةم بكة
 

 :بةِرَي  امري طوطا يوس 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ري كـرد ضـونكة هـةر حـةفت خـاَلَي      ثَيشةكي ثشتطرييا رةئيـا كـاك جـةمالَي دكـةمد ئـةو ذي مـن نظيسـني نظـ        
يطتم مطنح السطل ة للشطباب او جمموعطة مطن       )تةحويل حاصلند بة رةئيا من ئةطةر ظي رةنطي بَيت بنووسني 
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حـةمي ئـةظ ئيشـكالة دَي مـة ذي     ( الشباب مشطاركة مطن الصطندوق واسطضدادها وفطق ضطوابط حتطددها الطوزارة        
مـا بؤضـيةد   ( كي ية املطنح وكي يطة االسطضداد   )خات خةا  كرد ضونكة وةزارةت ئةظ هةمي تةعليماتة دةردة

ئةظ وةزارةش ئةظ خالََة ئيحتيمالة هةندَي خاَلة دةظ وةزارةت هةبن ظَيرَي نـةهاتيَب نظيسـاندند ئـةظ جوملـة     
 .هاتيَن بنووسني كافيةد ئةظ دشتا دي هةمياود سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شَيردَل كةرةم بكة

 :بةِرَي  شَيردَل حتسني حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دسةكاني من كراند سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ئةظني كةرةم بكة

 :بةِرَي  ئةظني عمر امحد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د لَيـرة دانيشـتووند بـةَام هـةر     بةثَيي ئـةوةي ئَيمـة دةيبيـنني ئَيسـتا ضـةند ئةنـدام ثةرلـةمانَيكي بـةِرَي ين        
خاَلَي  لةم خاَانة تةفسـريو تـةئويلي زؤري بـؤ دةكـةيند كةواتـة ئةطـةر بَيتـو ئـةم خاَانـة كاتَيـ  بكةوَيتـة            
بواري جَي بةجَي كردنةوة ديارة زياتر خؤي لةمةي كة ئَيمة تةفسريو تـةئويلي بـؤ دةكـةين و ئيشـتيهاداتي     

د بؤية من رةئيم دةخةمة ثاَل رةئي كاك جـةمال و كـاك ئـةمريةوةد كـةوا     بؤ دةكةين لةوة زياتر هةَلدةطرَيت
يتم منح السل ة وفق ضوابط حتددها )ئَيمة ئةو حةوت خاَلةش هةَلطريند تةنها خاَلَي  دابنَينيد كةوا بَلَيني 

ةند تةواود ئةوان خؤيان ئيرت لة ئيدارةي سندوودةكة خؤيان دةتوانن تةحديـدي بكـ  ، (جملس ادارة الصندوق
كةوا ضؤن ئةو مينحةية دةدرَيـت و ضـؤنين لَييـان وةردةطريَيـت؟ بؤيـة وابـ امن بـةو شـَيوةية ئيشـةكة زؤر          

 .جوانرت دةِروات و رَي  و ثَي  تر دةبَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد جةنابي وةزير كةرةم بكة
 
 
 

 :َايةتيوةزيري كارو كاروباري كؤمة/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ةوة (11)بةِراسيت من دةمةوَيت ثَين ئةوةي بَيمة سةر خاَلةكان تَيبينيةكم بدةمد ئةوةي ئَيمة لـة سـةعات   

تاكو ئَيستا باسي دةكةيند باوةِر بكة هةر هةمووي رَينماييةكاني وةزارةتي كارةد ئةوةي كة تايبةتة بة دانـي  
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ن زؤر لةمة مشوليرتن و خاَلي زياتريشي تَيدايةد بةَام بـة هـةر حـاَل دَيمـة سـةر      دةرزي باووكد رَينماييةكا
 :خاَلةكان

كة دةَلَيت ثَيويستة او بَيتد ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم كـورد بَيـت و دانيشـتووي هـةرَيم بَيـتد         / خاَلي يةكةم
 .كوردستاني بَيت و دانيشتووي هةرَيمي كوردستان بَيت

فةرمانبـةرد كـة ئـةوةي دةَلَيـت فةرمانبـةر نـةبَيتد ئَيمـة ئةوانـةي كـة بـَي كـارن لـة             ثَيويستة / خاَلي دووةم
هــةموو بةِرَيوةبةرايةتيــةكاني بةكارخســنت لــة هــةموو شــارةكاني هــةرَيمد بةِرَيوةبةرايــةتي بةكارخســتنمان  

ة خـؤي  هةيةد دائريةي تةشـغيلمان هةيـةد ئـةوةي كـة بـَي كـارة دةضـَيت فؤرمَيـ  ثـِر دةكاتـةوةد كـة بـَي كـار             
نـــاونووس دةكـــاتد ئـــيرت كـــة دواي ئـــةوةي هـــةلي كـــاري بـــؤ دةدؤزينـــةوة ئيشـــي ليذنـــةكاني موتابةعـــةي  

 .وةزارةتةمانةود ئةوةي ئيشيشي بؤ دةدؤزينةوةد بةَام زؤر جار بةو ئيشانة رازي نابن
ش بكـاتد  ئةوةي كة دةَلَيت دةبَيت اوةكـة لَيكؤَلينةوةيـةك لـةبارةي سـوودي ئـابووري ئـةو ثرؤذةيـة ثَيشـكة        

ئةوة ئيشي ئةو اوة نييةد ضونكة ئَيمة دةورة دةكةينةوةد زؤر جار خؤمان ثرؤذةمان هةية بؤ ئةو كةسـةي  
كة داواي دةرزي باووك دةكاتد ئةو اوةي كة دَيت داواي دةرزي باووك دةكاتد ئَيمـة ئـةو دـةرزةي هـةروا     

ةية ئةجنام بـدات بـةبَي ئـةوةي زةرةر بكـاتد     نادةييَند دةورةيةكي بؤ دةكةينةوةد ب انني دةتوانَيت ئةو ثرؤذ
دواي ئةوةش لـةكاتي ئةجنامـداني ثرؤذةكـةشد ئَيمـة ليذنـةكامنان لةطـةَليان دةبـند سـتافةكامنان لةطةَليانـدا          
دةبَيتد هةروا جَيي ناهَيَلنيد ضونكة فؤرممان هةيةو ئامادة كراوةد وةك ثَيشرتين باسم كرد ئةزموونَيكمان 

ووش بووةد بةَام ئةوةي كة نيمانةو ئَيستا لة وةزارةت بودجةي تةرخان كراوم نييةد هةبووةو زؤر سةركةوت
بةِرَي اند ئَيستا من ئةطةر بؤم تةرخان بكرَيـتد سـبةي مـن دةورات دةكةمـةوة بـؤ ئـةو كةسـانةي كـة داواي         

 .دةرز دةكةن
ؤذةكة دةدرَيتة ئةو ليذنانـةي  دةبَيت ثرؤذةكة لةايةن بةِرَيوةبةرايةتي سندووق تؤمار بكرَيتد ثر/ ثَين ةم

كــة ئَيمـــة ئَيســـتا ليذنــةكامنان ئامـــادةن و ليذنـــةي موتابةعـــةمان هةيــةد ليذنـــةي ئامادةكاردـــان هةيـــةو    
تةفتيشيشمان هةيـةد دةبَيـت ثرؤذةكـة خ مـةتي يـةكَي  لـة كةرتـةكاني طةشـة ثَيـدان بكـات و ئَيمـة باسـي             

ةد ثرؤذةكان دةبَيت وةبةرهَينةر بند وةبةرهَينان بَيتد ئةوةمان كردووةد هةر لة رَينماييةكاني خؤماندا هةي
هةموو ثرؤذةيةك ئَيمة رازي نـابني لةسـةر ئـةوةي كـة دـةرزي بـدةييَند جطـة لـةوةش زؤر رَينمـايي هةيـةد           
بةتايبةتي ئةوةي كة سوودمةند بَيت لةمةد ئةولةويةت دةدةين بة ذنـاند ئةولةويـةت دةدةيـن بةوانـةي كـة      

يــان بينــوة لــة بنكــةكاني راهَينــان و مةشــقي ثيشــةيي لــة هةرســَي شــارةكاني هــةرَيمد دةورةيــان بينــوةد خول
هــةروةها ئةوانــةي ثَيشــرت خوليــان بينــوة لــةو بنكانــةو شةهادةشــيان ثــَي دراوةد ئةوانــةي كــة لــة بنكــةكاني 

ارن ضاكسازي دةردةضند ئةوانةي كة نةوجةوانن و هةذدة ساَل تـةواو دةكـةن و ثَيويسـتيان بـة كـارةو بـَي كـ       
 .ئَيستاد واتا ئَيمة لة رَينماييةكاني خؤمان خاَلي زؤر زؤر زياترمان لةمانة هةيةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشد بة تةئكيد وةزارةتَيكي ثسثؤرة لةو بوارةوةو سةركةوتووش دةبن تَيداد ليذنةي هاوبةش
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 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل
 .بةِرَي ان ئةنداماني ثةرلةمان

ديارة مواحةزاتَيكي زؤر دراد سةبارةت بةو مواحةزاتانـةي كـة دران و دةَلَيـت فةدـةرةي يـةك ابربَيـتد لـة        
هةمان كاتدا مواحةزاتي تـر هـةبوو دةَلَيـت هةنـدَي  دةسـتةواذة ئي افـة بكرَيـتد بؤيـة ئَيمـة ثَيمـان باشـة            

د ئةمـة ئي افـة   (ان يكون شابا ومن مواطين االقليم وساكنا فيطه )باشرتةد دةَلَيني دةستةواذةكة ئي افة بكرَيت 
بكرَيت باشرتةد بؤ ئةوةي ياساكة بؤ هةرَيمي كوردستان دةردةضَيتد بؤ اوي هةرَيمي كوردستان دةردةضَيتد 

 .بؤ طةجني هةرَيمي كوردستان دةردةضَيتد ئةمة يةك
ي ديتاعي خا  ابربَيـتد ئَيمـة وامـان لـَي كـردد يـاخود فةرمانبـةر        مواحةزة درا دةَلَين مةسةلة/ دووةمني

ان اليكون عاماًل لطدى  )يةعين ئةوةي لة ديتاعي خا  ئين دةكات فةرمانبةر نييةد ئَيمة وامان لَي كردووة 
 .د كةواتة هةردووا دةطرَيتةوةو سيفةتي فةرمانبةريشي نةماوة(املؤسسات احلكومية والقىاع اخلاص

ؤر ئيشارةتيان بـةوةدا كـة تةعـةهودي كاتـب عـةدل مبَينَيـتد ئَيمـةش هاتينـة ئـةو دةناعةتـة كـة            ز/ سَييةم
ــدارةي       ــي ئي ــةو مةســةلةية بطةِرَيتــةوة بــؤ مةجليس ــدي ئ ــتد تــةنها تةحدي ــب عــةدل ابربَي تةعــةهودي كات

 .سندووقد يان بطةِرَيتةوة بؤ وةزارةت
جــةدواي ئيقتيوــاديةكة تةديمةكــة لةايــةن  مةســةلةي تــةديمي جــةدواي ئيقتيوــاديد ئَيمــة ثَيمــان باشــة

مةجليسـي ئيــدارةي سـندوودةوة بَيــتد يــان لـةاي وةزارةتــةوة بَيـتد بــةثَيي ئــةو مةشـروعةي كــة تةدــديم      
 .دةكرَيتد نةوةك لةاي ئةو كةسةي كة داواي مةشروعةكة دةكات

عةيـة كـة سـؤزان    د ئةو مةسةلةية غـةيري ئـةو مةوزو  (لدا جملس الوندوق)بةنيسبةت تةس يلي مةشروع 
خان ئيشارةتي ثَيداد ضونكة مةوزوعي تةس يلي شةريكات شتَيكةد مـةوزوعي تةسـ يلي ثـرؤذة باـووكةكان     

 .لة مةجليسي ئيدارةي سندووق شتَيكي ترةد ئةمة خازيعي دانوني شةريكات نيية
متطنح  )وةية بَيـت  خاَلي شةشةمد ئَيمةش ثَيمان باشة ابدرَيتد خاَلي حةوتةمد ئَيمةش ثَيمـان باشـة بـةو شـيَ    

د ئةمــة ئــةم خاَانــةي كــة زؤر مورةكــةزة لــة (وتسططضد السططل ة وفططق ضططوابط حيططددها جملططس ادارة الصططندوق
زةوابتةكان لةناو دانونةكةدا دامانبةزاندووةد ئةو زةوابتانةي تر بةجَيمان هَيشتووة بؤ مةجليسـي ئيـدارةي   

 .ةرزي بةِرَي اني دةكةينسندووقد ئَيستاش صياغةكةمان بةم شَيوةية كردووةد كة ع
 
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةرةم بكـةن صـياغةكةي خبوَيننـةوةد بـؤ ئـةوةي بيخةينـة دةنطدانـةوةد دوو مواحـةزةي هـةردوو جـةنابي           
 .وةزير هةيةد كاك كاوة

 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ن ئةوةي صياغةكة بكرَيت سوودي لَي وةربطريَيتد تَيبينيةكـةم ثةيوةنـدي بـة ضـةمكي     من تَيبينيةكةم ثَي

ديتاعي خا  مايةوةد يةعين ثَيناسةكة ضةمكي ديتاعي خا  ضية؟ كابرايةك ئةطةر ثادلة بفِرؤشـَيت بـة   
م ديتاعي خا  حيسابةد كرَيكارَي  ئةطةر بة رؤذانةيةكي كةم ئين بكات بة ديتـاعي خـا  حيسـابةد بـةاَ    

ئـةم كرَيكــارة لةوانةيــة ئيشــةكةي بــدؤِرَييَن لةحةزةيــةك لــة لـةح اتد لةبــةر ئــةوة بــا ديتــاعي خاصــي تيــا   
نةبَيتد بؤ ئةوةي مةجال هةبَيت بؤ يةكَي  كة لة كةرتي تايبةت ئين دةكات بة وةزعَيكي خراث بتوانَيـت  

 .ةشة ثَيداند سوثاسوةزعي خؤي ضاك بكاتةوةد ضونكة ئَيمة هةدةفةكةمان هةمووي تةنيميةيةد ط
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَايةتي/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
يةك خاَلم لَيرة بري ضوود ئةوين ئةوةيـةد كـة دةَلَيـت خـاوةن توانـاي دارايـي اوازد خـؤ ئيشـي كاتـب عـةدل           

ئي تيماعيةد توَيذةري كؤمةَايةتي ئَيمة دةكرَيت لة رَيطاي توَيـذةرة كؤمةَايةتيـةكاند    نييةد ئيشي باحيسي
لة رَيطاي بةِرَيوةبةرايةتي ضاودَيري طةشة ثَيداني كؤمةَايةتي بتوانني راثؤرتَي  لةسةر حالةي ئي تيماعي 

 .ئةو كةسة وةربطريند زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ننةوة بة كوردي يةكةمد ثاشان بة عةرةبيد بؤ ئاخري صياغةكةرةم بكةن بيخوَي
 :بةِرَي  تارا حتسني ئةسعةدي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
كةم ئةندام بَيـتد  / ذن بَيتد سَييةمين/ لَيرة ضوار كةس لة ئةندامةكان طوتيان طةجنَيكي ئيعتياديد دووةم

 .خةنة دةنطدانةوةد سوثاسئةطةر ناكرَيتد بؤمان شةرح بكةند ئةطةر دةشكرَيت بي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 
 
 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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هـاتووةد لـة مـاددةي يـةك ثَيناسـةمان كـردووةد ثَيويسـت        ( شـاب )كة وشةي او لَيرة هاتووةد لـة عةرةبيةكـة   
( شـاب )ويسـت ناكـاتد ضـونكة وشـةي او لـة عةرةبيةكـةش       ناكات باسي نَيرو مَي بكةيند ئـةو جياوازييـة ثيَ  

 .هةمووان دةطرَيتةوةد ئةوة باشرتةد فراوانرتةد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون
 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي حةوتةم
و لة سندووق بؤ ثرؤذة باووكةكان بـةم هـةل   ثَيداني ثَيشينة بة اوان بة كؤمةَلة اوَيكي بةشداربو/ يةكةم

 :و مةرجانةا خوارةوة دةبَي
 . ثَيويستة او بَيت و هاووآلتي و نيشتةجَيي هةرَيم بَيت -1
 .نابَيت كارمةند بَيت لة دةزطا حكوميةكان -1
 .ثَيويستة خاوةن تواناي دارايي اواز يان سنووردار بَيت -3
و ثرؤذةيــةي ئــةجنامي دةداتد لــة ايــةن ئةجنومــةنى بــةِرَيوةبردني هةَلسـةنطاندني ســوودي ئــابووري ئــة  -4

 .سندووق دةكرَيت
 .دةبَي ثرؤذةكة لة ايةن ئةجنومةنى بةرَيوةبردني سندووق تؤمار بكرَي -6

وةرطرتن و ثَيداني ثَيشينةكة بةثَيي ئةو مةرج و بةرزةفتانةا ئةجنومةنى بـةِرَيوةبردني سـندووق   / دووةم
 .دياري دةكات

 :َي  سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .بة عةرةبيةكةش تكاية
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 (.يةكةم و دووةم)كردمانة دوو بِرطة : ماددةي شةشةم بووة ماددةي حةوتةم

 :املادة السابعة
- :لشروط اآلتيةيتم منح السل ة للشاب او جمموعة من الشباب مشاركة من الصندوق وفق ا: اواًل
 .ان يكون شابًا ومن مواطين االقليم وساكنًا فيه -1
 .ان اليكون من العاملني لدى املؤسسات احلكومية -1
 .ان يكون من ذوي االمكانات املالية الضعي ة او احملدودة -3
 .ان يتم تقييم اجلدوى االقتصادية للمشروع الذي ينوي القيام به من قبل جملس ادارة الصندوق -4
 .ان يتم تسجيل املشروع لدى جملس ادارة الصندوق -6
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 .متنح وتسضد السل ة وفق ضوابط حيددها جملس ادارة الصندوق: ثانيًا
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي اند ئَيستا دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية تكاية دةسيت بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسد كـَي لةطةَلـدا     
كةس لةطةَلدا نييةد زؤر سوثاسد بة زؤرينةي دةنط ثةسند كراد بؤ ماددةي ( 8)ز بكاتةوة؟ نيية دةسيت بةر

 .هةشت تكاية
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي هةشتةم
 .ثرؤذة باووكةكان لة باج و رةمسةكان بؤ ماوةي ثَينج ساَل دةبووردرَيت

 :دزةيي رؤذان عبدالقادر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة
 .تع   املشاريع الصغرية من الضرائب والرسوم ملدة مخس سنوات

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

عمــر )بــةِرَي اند كــَي دةيــةوَيت لةســةر ئــةوة دســة بكــات؟ ئــةم بةِرَي انــة دةيانــةوَيت دســة بكــةند رَيــ داران  
عبدالواحدد صباح بيت اهد ذيان عمرد شلَير حممدد سةردار رشـيدد شـلَير حمـي    نورةدييند دلَير حممودد ئاواز 

 .د كةسي تر هةية؟ نييةد كاك عومةر كةرةم بكة(الديند حسن حممدد هاذة سليماند دَلشاد شهاب
 (:نورةديين)بةِرَي  عمر محدامني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
ومةت دةكات بؤ ئةو ثـرؤذة باـووكانةد لةِراسـتيدا ئةطـةر     ئةم ماددةية باس لة جؤرَيكي تر لة ثشتيواني حك

ســةيري ئــةزمووني وَاتـــاني تــر دةكـــةيت لــة رووي ثشــتيواني كردنـــي ئــةم ثـــرؤذة باــووكانة لةايـــةن        
حكومةتةوةد ثشتيوانيةكة تةنها لة دةعمي مادديدا ضِر نابَيتةوةد بةَلكو جؤرَيـ  لـة دةعمـي تـر هةيـةد كـة       

ةويد بــؤ منوونــةد مةســةلةن لــةوَاتاني تــرد حكومــةت هاوكــاري ئــةو ثــرؤذة  ثَيــي دةطوترَيــت دةعمــي مةعنــ
باووكانة دةكات لة رووي راهَينانةوةد لـة رووي راوَيذكارييـةوةد لـة رووي هةَلسـةنطاندنةوةد لـة رووي بـةرز       

 ......كردني تواناي زانياري و توانا جؤراو جؤرةكاني ئةوانةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .باسي زةريبة دةكات عةفو بكرَيتد يان نةكرَيت؟ ئةوةي تر وةزير باسي كردد كةرةم بكة تكايةد بةس
 

 (:نورةديين)بةِرَي  عمر محدامني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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مــن ثَيشــنياري ئــةوة دةكــةم دةعمةكــة جيــا بكرَيتــةوةد مةســةلةن لــة ثــاَل ئــةوةدا دةبةخشــرَيند هــةروةها    
ــرة زيــاد بك  ــَيني بِرطةيــةكي تــرين لَي ــت بَل ــي   )رَي ــت لــة ثشــتيواني كردن حكومــةتي هــةرَيم بــةردةوام دةبَي

د (مةعنةوي ثرؤذة باووكان لة رووي راوَيـذكاري و راهَينـان و هةَلسـةنطاندن و بـةرز كردنـي تواناكانيانـةوة      
واتا دواي دةست بةكار بووني ثرؤذةكانين ئةو دةعمة بةردةوام بَيتد هةروةها بِرطةيةكي ترين هةيةد بـؤ  

وونةد لة وَاتـاني خـةليج بـؤ ئـةو ثـرؤذة باـووكانةي كـة ئـابووريني و لـة رووي وةبـةرهَينان و لـة رووي            من
ــة   ــةوة ل ــا     %6خ مةتطوزاريي ــتد وات ــةوة دةكِردرَي ــةت و دامودةزطاكانيان ــةن  حكوم ــةكانيان لةاي ي بةرهةم

 .حكومةت دةبَيتة موشتةري ئةو ثرؤذة باووكانةد سوثاس
 :نبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةما

 .زؤر سوثاسد رَي دار دلَير حممود كةرةم بكة

 :بةِرَي  حممد دلَير حممود

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

( ال ائطدة )ثـرؤذة باـووكةكان لـة بـاج و رةمسـةكان و سـوود       )من ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةية بنووسـرَيتةوة  
تد ئةمة زياتر بؤ ماوةي ثَينج سـاَلد  د ئةطةر لة فائيدةي بانكين ببووردرَي(لةماوةي ثَينج ساَل دةبووردرَين

نةك بؤ هةتا هةتاييد دةبَيتة هؤي ئةوةي خاوةن ثرؤذةكة هةوَل بدات لة مـاوةي ثَيـنج سـاَلةكة دةرزةكـةي     
بطةِرَينَيتةوةد نةوةكو زياتري بكاتد كة طةِرانديةوة ئةم سندوودة ساَل بة سـاَل بـةردةوام دةبَيـت و دةوامـي     

 .د سوثاسدةبَيتد وا بة باشي دةزامن
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار ئاواز عبدالواحد كةرةم بكة

 :خضربةِرَي  ئاواز عبدالواحد 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
لَيرةدا باس لة ثرؤذة باووكةكان دةكاتد مادام ثـرؤذةي باـووكة هـةر لـة دـةرزو بَلـَيني لـة بـاج و رسـومات          

لة خؤيدا دةعمَيكة بؤ خةَلكَيكي كةم دةرامةت و اواند بـة رةئـي مـن ثَيويسـت     ببووردرَيند ئيرت ئةمة خؤي 
ناكات باج و رسوماتي لةسةر بَيت ببـووردرَيند بـؤ ئـةوةي بتـوانن ئيسـتيفادةي لـَي بكـةند يـةعين حتديـدي          

 .ثَينج ساَل نةكرَيتد هةر ببووردرَين و لَييان وةرنةطريَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد رَي دار صباح بيت اه كةرةم بكة زؤر
 
 

 

 :بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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يــن بَيتــة ئي افــة كــرند ثَيــنج ســاَلةكةش (الطمــارك)بــة رةئيــا مـن   (تع ط  املشططاريع الصططغرية مططن الضططرائب )
 .نةمَينَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .عمر كةرةم بكةزؤر سوثاسد رَي دار ذيان 

 :بةِرَي  ذيان عمر شري 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

منين ثشتطريي كاك صباح و ئاواز خان دةكةمد منين داوا دةكةم هةر باج و زةريبةيان لَي وةرنةطريَيت بـة  
 .هيض شَيوةيةكد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شلَير حممد كةرةم بكة

 :َير حممد جنيببةِرَي  شل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

منين بة هةمان شَيوة ثَيمواية كة ئةو ثَينج ساَلة ئةسَلةن لة مةشاريعي وةبةرهَيناني طةورةكان دايةد ضؤن 
دةبَيت بؤ ثرؤذةيةكي باووك تؤ ئةو باج و رسومانة بكرَيتد بة ثَياةوانةوة هةر دةبَيت ئيعفا بكرَيتد زؤر 

 .سوثاس
 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سة

 .زؤر سوثاسد رَي دار سةردار رشيد كةرةم بكة

 :بةِرَي  سةردار رشيد حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .منين هاوِرام لةطةَل ئةو خوش  و برايانةد هةموو ثرؤذةيةكي باووك با باجي لةسةر نةبَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ين كةرةم بكةزؤر سوثاسد رَي دار شلَير حمي الد

 :بةِرَي  شلَير حمي الدين صاحل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دسةكاني من كراند تةنها يةك ثرسيارم ماوةد بؤ ماوةي ثَينج سـاَل عـةفو بكـرَين لـة زةرائيـب لـة حاَلـةتَي         

ةطـةر بـؤ   ئةطةر خةسارةتي كرد؟ من هاوِرام لةطةَل ئةوانةي كة دةَلَين هةر يةك اري عـةفو بكـرَيند بـةَام ئ   
ماوةي ثَينج ساَل بَيتد ئةو ثرؤذانةي كة خةسارةتيان دةبَيتد هةمان مةعامةلةيان لةطةَل دةكرَيتد يان نـا؟  

 .سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دكتؤر حةسةن كةرةم بكة
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 :حسن حممد سورة.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئي افة بكرَيت لةطةَل زةرائيب و رسوماتد سوثاس( احلكومية والبلديةوالعوائد )بةباشي دةزامن 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار هاذة سليمان كةرةم بكة

 :مصى  بةِرَي  هاذة سليمان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وردرَيند ضـونكة ئـةوة   منين هـاوِرام لةطـةَل هاوكـارامن بـةوةي كـة ثـرؤذة باـووكةكان لـة بـاج و رسـوم ببـو           
 .دةطةِرَيندرَيتةوة ثرؤذة باووكةكاند بؤية ثَيويست ناكات باج و رةمسي لةسةر بَيتد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار دَلشاد شهاب كةرةم بكة

 :بةِرَي  دَلشاد شهاب حاجي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دسةي من كراد زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي  س

 .زؤر سوثاسد رَي دار جةنابي وةزير موداخةلةتان هةبوو؟ كةرةم بكة

 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دةستةواذةي مةشاريعي باووكد دةستةواذةيةكي فراوانةد ئَيمة باسي ئةو مةشاريعة باـووكانة دةكـةيند كـة    
د (بأحكطام هطذا القطانون    تع ط  املشطاريع الصطغرية املشطمولة    )ونة دةيطرَيتةوةد لةبةر ئةوة دةبَيت بَلَيني ئةم دان

 .ئةمة يةك
ئَيمة خؤمـان لـة سياسـةتي ئيقتيوـادي باسـي ئـةوة دةكـةيند كـة ئَيمـة تـةجاوزي ضـةمكي            / حاَلةتي دووةم

ةيــة نةوتةكــة دةفِرؤشــيت و ثــارة دةوَلــةتي رةيعــي بكــةيند دةوَلــةتي رةيعــيد يــةعين تــؤ يةكســةر ضــارةت ه
تةوزيع دةكةيتد دةمانةوَيت سةرضاوةكاني داهات فراوان بَيتد لةبةر ئةوة زؤر ئاسايية ئَيمة بـري بكةينـةوة   
لة روسوم لة زةرائيبد بؤ ئةوةي دةوَلةت بتوانَيـت ئـةو ئـين و كارةكـاني ئينفـادي عـام بكـاتد لةبـةر ئـةوة          

 .يتد دةبَيت سنوورَي  هةبَيتد ئةو سنوورة ثشتطرييية بؤيد سوثاسناكرَيت تؤ هةتا هةتايي ئيعفاي بكة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد جةنابي وةزير كةرةم بكة

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَايةتي/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ي كردد كة طوتي ئةو دةرزانة بَي سـوودند يـان   خاَلَيكي زؤر طرنط هةبوود كة تةنها دكتؤر بةشري باسي ئةوة
سووديان لةسةرة؟ ئةو دةرزانةي كة ئَيمة دةيدةين سوودي لةسةر نييةد بةَام ثَيم باش بوو ئَيستا نوَينةري 
مالية لَيرة بوايةد ضونكة باج و رسومات بةِراسيت دةبواية ياساو رَيساي خـؤي هةيـةد ئَيمـة نـاتوانني لَيـرةوة      

بدةيند كة ئةو ثرؤذانة لـةوَي ئيعفـا دةكرَيـتد يـاخود نـا؟ بـةَام ئَيمـة لـةوة دَلنيـاين كـة ئـةم            بِرياري ئةوة 
 .دةرزانة سوودي لةسةر نييةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسد بةِرَي اند هةر بؤ روون كردنةوةيةكي كةمَي  زياترد ئةطـةر زيادةيـةكد فائيـدة نـةكاتد دـازانج      
مةت هياي لَي ناستَييَند هاوكاريشي دةكاتد بةَام ئةطةر ئيستيفادةي باشي كرد نيسبةتَيكي لـَي  نةكاتد حكو

دةستَينَيتد ئةوة كة تةحديدتان كردووة بؤ ماوةيـةك لَيـي نةسـتَينَيتد زؤر تةبيعيـةد بـةَام هـةتا هـةتاييد        
 .واب امن نةختَي  بؤ هةرَيم خراثةد بؤ خؤمان خراثةد ليذنةي هاوبةش

 :  شَيروان ناصح حةيدةريبةِرَي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئَيمة دوو تةوزحيمان هةية
ثرؤذةكة بـةناوي سـولفة هـاتووةد كـة بـةناوي سـولفةش هـاتووةد مانـاي وايـة هـيض زيادةيـةكي لةسـةر نييـةد هـيض               / يةكةميان

د ئيمكـان هـةبوو دـةرز بـة فائيـدة دةدرَيـت       فائيدةيةكي لةسةر نييةد ضؤن دراوةتةوة ئةوها وةردةطريَيتةوةد ئةطةر دةرز بواية
عادةتةند بةَام ثرؤذةكة بةناوي سولفة هاتووةد ئَيمةش وةكو ليذنةي هاوبةش لةطةَل ئـةوة دايـن كـة ثَيـنج سـاَلةكة تةسـبيت       

طرَيتـةوةد  بَينتد لةبةر ئةوة ناكرَيت ئَيمة ئيعفايةكي موتَلةق بدةيند بةَام ئةو روسـوماتانةي كـةهاتووة هـةموو رةمسـةكان دة    
ئةوةي لة هةرَيمي كوردسـتان وةردةطريَيـتد فيعلـةن ئـةو ثـرؤذة باـووكانةي كـة هةيـةد فيعلـةن ئـةو ثـرؤذة باـووكانةيةد كـة              

 .مةمشولة بةو دانونةد كة ئَيستا ئيعادةي صياغةمان كردؤتةوة بةو شَيوةيةي كة دةخوَيندرَيتةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةنابي وةزير كةرةم بكةثَين ئةوةي بيخوَيننةوةد ج
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَايةتي/ بةِرَي  ئاسؤس جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ ماوةي ثَينج ساَلةكةد بةِراسيت ئَيمة ئةو دةرزانةي كة داومانةتة ئةو خةَلكةد هةر هةمووي لة ماوةي سَي 
كة ديسـيت يةكـةم بدرَيتـةوةد بـؤ ئـةوةي كةسـي بـَي        ساَل و ضوار ساَل بووةد بةِراسيت ئَيمة ثةلةي ئةوةمانة 

 .كاري ديكة سوودمةند بَيتد ثَينج ساَل بة رةئي من زؤر زؤرةود تةنها هةر لةماوةي ضوار ساَل بَيتد سوثاس
 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكةن بيخوَيننةوة بة كورديد ثاشان بة عةرةبي
 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .ي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤك
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ثرؤذة باووكةكاني حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة لـة بـاج و رةمسـةكان بـؤ مـاوةا       :ماددةا هةشتةم
 .ثَينج ساَل دةبووردرَيت

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن الضرائب والرسوم ملدة مخس سنواتتع   املشاريع الصغرية املشموملة بأحكام هذا القانون م :املادة الثامنة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَي اند ئَيستا دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسد كـَي لةطةَلـدا نييـة       
 .دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد بةكؤي دةنط ثةسند كراد بؤ ماددةي نؤيةمد فةرموون

 :ناصح حةيدةريبةِرَي  شَيروان 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم
 :داهاتةكاني سندووق لةمانة ثَي  دَين

 .بةشداري كردني ساَانةي حكومةتي هةرَيم -1
بةخشـن و ثيتـاك و بةخشـنيد دواي وةرطـرتين رةزامةنــديي ئةجنومـةني وةزيـراند ئةطـةر لــة دةرةوةي         -1

 .هةرَيم بَين
 :ر دزةييرؤذان عبدالقاد.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة
- :تتكون موارد الصندوق من 

 .املساهمة السنوية حلكومة االقليم -1
 .اهلبات والتربعات واملنح، بعد استحصال موافقة جملس الوزراء، اذا كانت من خارج االقليم -1

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

و ماددةية دسة بكات؟ دوو كةسد سةمرية خان و كاك صباح و كاك عومـةرد  بةِرَي اند كَي دةيةوَيت لةسةر ئة
 .سةمرية خان كةرةم بكة
 :بةِرَي  مسرية عبداه امساعيل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

دروسـت كردنـي تيمَيكـي طـةجناني خؤبـةخن بـؤ       : )ثَيشنياز دةكـةم خـاَلَيكي بـؤ زيـاد بكرَيـت بـةم شـَيوةية       
ي ئةو ثارةية ثةيدا %11ووق لةاي سةرمايةداران و خاوةنكاران ود ثَيداني بِري كؤكردنةوةي داهات بؤ سند

دةكات بؤ سـندووقد دواي ئـةوةي رَيكـارَيكي رةمسـي لـةم رووةوة دةطرَيتـة بـةرد كـة سـةرمايةكة بـة رةمسـي            
 .سوثاسد زؤر (ثَيشكةشي سندووق بكاتد بةَام ئاماذة بة رؤَلي تيمةكة بكرَيت لة رازي كردني سةرمايةدار
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 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار صباح بيت اه كةرةم بكة

 :بةِرَي  صباح بيت اه شكري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د بـة رةئيـا مـن ظـَي رةنطـي بَيتـة داِرشـنت        (املسطاهمة السطنوية حلكومطة االقلطيم    )فةدةرة يـةك لـة مـاددةي نـؤ     
 .د سوثاس(كومة ضمن امليزانية العامة لالقليماملساهمة السنوية اليت ترصدها احل)

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار عمر هةورامي كةرةم بكة

 :بةِرَي  عمر صديق حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةخشــن و ثيتــاك و بةخشــني دواي )مــن ثرســيارَيكم هةيــةد ئــةوين ئةوةيــة لــة خــاَلي دووةميــان دةَلَيــت  
د ئةي ئةطةر لةناوةوةي هـةرَيم  (رةزامةنديي ئةجنومةني وةزيراند ئةطةر لة دةرةوةي هةرَيم بَينوةرطرتين 

 .بن موافةدةي كَيي دةوَيت؟ ت جيهةتَي ؟ ئةوة دةبَيت روون بكرَيتةوة
خاَلَيكي ترد ئَيمة لـة ماددةكـاني ثَيشـوو طومتـان ئيـدارةي سـندووق بؤيـان هةيـة ئيستيسـمار بكـةند دةبَيـت            

بةوة بدرَيت كة يةكَي  لة سةرضـاوةكاني ئـةم سـندوودة عوائيـدةد يـان ئـةو ئيسـتيفادةيةد كـة لـة          ئاماذةش 
نةتي ةي ئيستيفادة كردني سندووق دةطةِرَيتةوة بؤ ناو سندوودةكةود واتا دةبَيت خاَلَيكي تـر بـؤي ئي افـة    

 .بكرَيتد زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةلةتان هةية؟ نييةد ليذنةي هاوبةش رةئيتان و ئاخري صياغةتان كـةرةم  زؤر سوثاسد جةنابي وةزير موداخ
 .بكةند كةرةم بكة جةنابي وةزير

 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةايـةك  لةوانةية روون كردنةوةيةكمان ثَيويست بَيت بؤ حاَلةتَي د مةبةست لةوةي موساهةمةي سـةنةوي  
و دوايي ئـةو عائيداتانـةي لـة سـولفة كـة دةطةِرَيتـةوةد ئـةو عائيداتانـةي لـة سـولفة بطةِرَيتـةوةو مـودةوةر             
حيسـابي بكــةين لةســةر خؤمــاند ئــةوة ئــةو وةختـة موســاهةمة ســةنةويةكة كافيــةد بــةَام ئةوعائيداتانــةي   

يـةعين حاَلةتةكـة   ( العائـدات مـن السـل    )ئةطةر لة سندوودةكة دةرباَيتد دوايي بطةِرَيتةوةد دةبَيـت بَلـَيني   
واي لَي دَيتد بؤ ئةوةي اي ليذنةي دانوني وازيح بَيتد بؤ ئةوةي صياغةيةك بدؤزينةوةد بطوجنَيتد ضونكة 
لة سندوودةكة دةردةضَيتد دوايي جارَيكي تر دةبَيت بطةِرَيتةوةد ئايا بة مودةوةر حيساب دةبَيت ئةمةد يان 

 .يساب دةبَيت؟ سوثاسبة حاَلةتي طةِرانةوة ح
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسد ليذنةي هاوبةش
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ثَيمانواية ئةوة ئيعتيبار ناكرَيت بة واريدد ئةوة بة مودةوةري سندووق حيساب دةكرَيت و دةضـَيتةوة  
سلي  دةست ثَي دةكاتةوة بةنيسبةت ئةو ثارانـةي كـة وةردةطريَيتـةوةد    سةر حيساباتي سندووقد دووبارة تة

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسد ئاخري صياغةتان خبوَيننةوة بة كورديد ثاشان بة عةرةبيد دةيدةينة دةنطدانةوةد فةرموو
 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د

 .ةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي ث

هةر زياتر بؤ بةرضاو روونيد ئَيمة لة ماددةي ثَين ةم ئيشارةتَي  كراوة بة ئيستيسماري ئةموالي سندووقد 
 .ئايا ئيستيسماري ئةموالي سندووق بة عائيدات حيساب نييةد يةعين ئةوةش باشةد ببوورن

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كاك شَيروان
 :دةريبةِرَي  شَيروان ناصح حةي

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة ئةوةي تَيدةطةين عائيدات كـة دَيـنت ئريادَيكـي تازةيـةد ئـةوةي لـة موازةنـةي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان تةخوـيص            
دةكرَيت و دةضَيتة سندوودةكةد ئةمة دةبَيتة واريدَي  بؤ ئةم سندوودةد سـندوودةكة ئيشـي ثـَي دةكـاتن و سـولفةي دةداتـند       

ولفةكة دةطةِرَيتةوة ناو سندووق لة زدين واريداتةكة تـةدويري ثـَي دةكرَيـتد ئـةو عةمةليـة ثَيـي بـةردةوام دةبَيـتد         دوايَي س
يةعين ئةمة واريدة تةخويوـةكة واريـد نييـةد ئـةو مينحةيـة كـة حكومـةتي هـةرَيم بـؤ ئـةو سـندوودة تةخوـيص دةكـاتد              

دد ضونكة خؤي واريدة لة زدين سندوودةكة دةوران دةكاتند بؤيـة مـن   دووبارة كة وةردةطريتةوةد ئةو سولفةية نابَيتةوة واري
بةش بةحاَلي خؤم وا تـَي ناطـةم ئـةوة واريـدةد ضـونكة ئـةوة لـة تةخويوـاتي حكومـةتي هةرَيمـةو داخيلـي سـندووق بـووةو              

ن دةكرَيـت و دةبَيتـةوة   عةمةليةي دةوراني لةسةر كراوةد ئةوةي تازة دَينتد هةر سـاَلَي  دَيتـة سـةر سـندوودةكةد ئـةوة ئيمكـا      
 .واريد لةناو سندوودةكةو دةوراني ثَي دةكرَيت و دةبَيتةوة سةرمايةي ئةو سندوودةد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةس ديار بَيت وةكو مورود ئيشارةتَيكي ثَي بكرَيت و صياغةكةمان بدةنَيد كةرةم بكة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .كي ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤ

 ............بةو شَيوةية ماددةكةمان داِرشتةوة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةِرَي  خورشيد امحد سليم
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 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

بةس دةديقةيةكد يةعين ئةمة ئةطـةر نةكةينـة واريـدد مانـاي وايـة ئَيمـة داخيلـي شـتَيكي غةَلـةت دةبـنيد           
 1111لة فةرزةك سةري ساَل ئةم سندوودة سةد مليؤني هةيةد لة خياللي ساَلي  حيسابيةن غةَلةت دةبنيد

مليؤند وانيية؟ ئةطةر ئَيمـة ئـةو   ( 161)ثةجنا مليؤن دةرزي بؤ طةِراوةتةوةد دةبَيت رةصيدي ئةوان ببَيتة 
 ثةجنا مليؤنة نةكةينة رةصيدد ئةي ضؤن حيساب دةكةيند بة ت شكلَي  حيساب دةكةين؟

 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَي  سةر

 .وةكو واريد ئيشارةتي ثَي بكةند صياغةي بكةند دكتؤرة ئةطةر خبوَينيةوةد تةواود كاك شَيروان كةرةم بكة
 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

اريـد ئيعتيبـار ناكرَيـتد    موستةرةداتي سولفة بة واريد ئيعتيبار ناكرَيتد موستةرةداتي سولفة زدـين سـندووق دةدرَيـتد بـة و    
موستةرةداتي سولفة لة طةجنةكان و لة اوةكاند واريدةكي خؤمان داومانةتَي و خـؤي دةداتـةوة ئَيمـةد كـةي ئـةوة واريـدة؟ لـة        
مةبلةغي خؤمان داومانة بة ئةواند واريدةكي تازة نيية دَيتة ناو ئـةو سـندوودةد هـةمان رصـيدي سـندوودة تـةدوير دةبَيـتد        

 .سوثاس
 :  سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .جةنابي وةزير كةرةم بكة
 :وةزيري رؤشنبريي و اوان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

لةو داهاتةي كة دَيتة سندوودةكة هةموو ساَلَي  تؤ موازةنةت هةية لةو سندوودةد ئةوةي لَيي دةرضوو مـةرج نييـة هـةمووي    
ن نيسبةيةك دادةنَيني لةوانةية بؤ زةرةرةد بؤ مةشروعَي  زةرةر دةكات و ئةوانـةد لةبـةر ئـةوة تـؤ     بطةِرَيتةوةد ضونكة دائيمة

ناتوانيت هةر هةموو ئةوةي كة حكومةت دةتداتَي ئـةو سـندوودة بيكاتـة مـاَل بةسـةر خـؤيد ئـةو سـندوودة حةرةكـةتي تيـا           
يـةعين ئـةو   ( in put)هةيـةد بةشـَيكي تـر هةيـة     ( out put)دةكـةوَيتد بةشـَي  لـةو حةرةكةتـة دةضـَيتة دةرةوةد يـةعين       

حةرةكةتةي تيايةد لةبةر ئةوة ديسانةوة دةبَيت لة ضوارضَيوةي ئةو حةرةكةتة تةماشا بكةيند بة تةسةوري خـؤمد لةوانةشـة   
 .تةسةوري كاك شَيروان راست بَيتد بةس من ئةوةي لَيي تَي بطةم وا بؤي دةضمد سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .خري صياغةتان كةرةم بكةنئا
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةَلاَلهي زةمحةتة ئةو هةموو راو و بؤضوونة جياوازة ئاخري صياغة هةبَيت
- :تتكون موارد الصندوق من :املادة التاسعة

 .قليماملساهمة السنوية اليت ختصصها احلكومة من املوازنة العامة لال -1
 .عائدات استثمار اموال الصندوق -1
 .اهلبات والتربعات واملنح بعد استحصال موافقة جملس الوزراء اذا كانت من خارج االقليم -3
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ثَيمان خؤشـة ئرياداتـةكان زؤر بَيـتد سةرضـاوةي داهاتـةكان زؤر بَيـتد بـةَام ئـةوةي كـة لـة توانـادا هةيـةو             
 .دةكرَيت جَي بةجَي بكرَيت

 (.عائدات استثمار اموال الصندوق)بِرطةي دووةمةد تَييداية ( تثمار اموال الصندوقعائدات اس)
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 ليذنةي دارايي رةئي ئَيوة ضية؟
 :بةِرَي  فرست امحد عبداه

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .رماجنيئيستريدادي سولةف بة واريد حيساب دةبَيت بؤ سندووقد يان نا؟ هةر بةكورت و ك
 :ئاراس حسني حممود.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
دةبَيتةوة بة رةئس مالي سـندوودةكة جـارَيكي ديكـةد تةسـ يلةكةي     . ئيستريدادي سولةف بة واريد حيسابة

 .بة واريدد دةبَيتةوة بةواريد بؤ سندووقد بةَلَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ند دكتؤرة ئيشارةتَيكي ثَي بكةد نةوةكو واريد حيساب بَيترةئيةكةي ليذنةي دارايي وةردةطري
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ئةو ثَيشنيارةمشان وةرطرت 
- :تتكون موارد الصندوق من :املادة التاسعة

 .املساهمة السنوية اليت ختصصها احلكومة من املوازنة العامة لالقليم -1
 .دات استثمار اموال الصندوق وريع النشاطاتعائ -1
 .عائدات السلف املسضدة -3
 .اهلبات والتربعات واملنح بعد استحصال موافقة جملس الوزراء اذا كانت من خارج االقليم -4

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين خبوَيننةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .دةدة عةرةبيةكةم لةبةر دةستةد هةوَل دةدةم بيكةمةوة كوردي

 :داهاتةكاني سندووق لةمانة ثَي  دَين :ماددةي نؤيةم
 .بةشداري كردني ساَانة بةو بِرةية كةوا حكومةت تةرخاني دةكات لة بودجةي طشيت هةرَيم -1
 .ي كةوا ئةجنامي دةداتدازاجني بةرهةمهَيناني سةرمايةي سندووق و دازاجني ئةو ضااكيانة -1
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 .وةرطرتنةوةي دةرزةكان -3
بةخشـن و ثيتـاك و بةخشـنيد دواي وةرطـرتين رةزامةنــديي ئةجنومـةني وةزيـراند ئةطـةر لــة دةرةوةي         -4

 .هةرَيم بَين
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كـَي لةطةَلـدا نييـة     بةِرَي اند ئَيستا دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسد   
كةس لةطةَلـدا نييـةد بـؤ مـاددةي دةد     ( 3)دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد بةزؤرينةي دةنط ثةسند كراد 

 .فةرموون
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي نؤيةم لة ئةسَلي ثرؤذةكةد كة دةبَيتة ماددةي دةيةم
وة ضـووني كـاري ئةجنومـةني بـةِرَيوةبردني سـندووق و ميكـاني مي بـةِرَيوةبردني بـة         بـةِريَ  :ماددةي دةيةم

 .ثةيِرةوَيكي تايبةتي دةست نيشان دةكرَي
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبين تكاية
 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .آلية ادارتها بنظام خاصحيدد سري عمل جملس ادارة الصندوق و : املادة العاشرة
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كةس لةسـةر ئـةوة دسـةي هةيـة؟ نييـةد دةنةمـة دةنطدانـةوةد كـَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر             
 .سوثاسد كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد بةكؤي دةنط ثةسند كراد بؤ ماددةي يازدة

 :قادر دزةييرؤذان عبدال.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

وةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست دةربكات بؤ ئاسـانكاري جـَي بـةجَي كردنـي حوكمـةكاني       :ماددةي يازدةم
 .ئةم ياساية

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بة عةرةبين كةرةم بكة
 

 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تن يذ احكام هذا القانون: شرةاملادة احلادية ع



 411 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةيةكي رؤتينيةد ئيعتيادييةد دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلدايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسد      
 .كراد بؤ ماددةي دوازدة تكايةكَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد بةكؤي دةنط ثةسند 

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دوازدةم

ةوة جـَي  (1/1/1111)دا باَلو دةكرَيتةوةو لة رؤذي (وةدائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذنامةي فةرمي 
 .بةجَي دةكرَي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

مسرية خاند شظان امحدد عبدالسـالم بـةرواريد عمـر    )ماددةية دسة بكات؟ سَي كةسد كةس هةية لةسةر ئةو 
 .د فةرموو سةمرية خان(هةورامي

 :بةِرَي  مسرية عبداه امساعيل

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ــند          ــة رؤذي ثةس ــاية ل ــةم ياس ــتد ئ ــاكة بطؤِرَي ــي ياس ــةجَي كردن ــَي ب ــاتي ج ــتة ك ــةماددةي دوازدةمد ثَيويس ل
 .ة جَي بةجَي بكرَيتكردنييةو

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شظان امحد كةرةم بكة

 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا ئَيمة لة مانطي ضواريند مانطي ضوار تةواو دةبَيت و ئةم ياساية دةرناضـَيتد يـةعين ضـوار مـانط لـةم      
مة بارَيكي دورس دةخةينـة سـةر حكومـةت بـةبَي ئـةوةد ئَيمـة لـة رؤذي دةرضـوونيةوة         ساَلة دةردةضَيتد ئة

 .ئيعتيباري بؤ بكرَيتد سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد لة تارني نةشريةوة دةبَيتد رَي دار عبدالسالم بةرواري كةرةم بكة
 
 
 

 

 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .انبةِرَي  سةرؤكي ثةرلةم
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تاكو ببينة سَيد منين دةَلَيم لة تارني نةشـري بَيـتد ضـونكة ميكـاني مي ئةوةيـةد ئَيسـتا خـةَلكَي  هةيـة         
 .خؤي تةدديم كردووةد ئةوة يةك

دووةم مواحةزةمد دةطةِرَيمةوة راثؤرتي ليذنـةي دارايـيد تَيبينيـةكي زؤر طرنطيـان بـاس كـردووةد كـة لَيـرة         
حةدة بة رةئي من يان ماددةيةكد يان لةم ماددةية ئيشارةتي ثَي بكـةيند   ثَين ئةوةي ئَيمة تةواوي بكةيند

 .........مليار دينار( 16)لة ثرؤذةي بودجةي خةمَلَينراو 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

د دةيدي نييةد لةسةر ئةمة وةرةد ثاشان دَيينة سةر ئةوةي (ينشر هذا القانون)رجائةند وةرة سةر ماددةكةد 
 .ترد فةرموو
 :صديق مصى  بةِرَي  عبدالسالم 

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
هةروةها ئةو ثارانـةي تـةرخان كـراوة بـؤ ثـرؤذةي دـةرزي باـووك بـة دةرضـووني ئـةم ياسـاية رادةطريَيـتد             

 .مليار دينارمان بؤ ئةوَي هةيةد ئَيستاش ئَيمة دادةنَيني( 16)ضونكة 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .عمر كةرةم بكةزؤر سوثاسد رَي دار 

 :بةِرَي  عمر صديق حممد

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .دسةكاني من كراند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد ليذنةي هاوبةش كةرةم بكة

 :بةِرَي  شَيروان ناصح حةيدةري

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

عي ئــةوةمان دةكــرد كــة ثرؤذةكــة ثةســند بكرَيــتد بؤيــة لــة  بــوود تــةوةدو 1111ئَيمــة كــة راثؤرتةكــةمان ئامــادة كــرد بــوو  
 .باشرتةو زؤر سوثاس( من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية)مان داناوةد بةَام عادةتةن ئيعتيبارة 1/1/1111

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا ئاخري صياغةتان خبوَيننةوة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .ثةرلةمانبةِرَي  سةرؤكي 

 :املادة احلادية عشرة

 (.وقائع كوردستان)ين ذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكوردين كةرةم بكةن
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 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي دوازدةم
 .كوردستان بآلو دةكرَيتةوة ئةم ياساية لة رؤذنامةا فةرمي وةدائيعي

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَي اند ئَيستا دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسد كـَي لةطةَلـدا نييـة       

 .دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد بةكؤي دةنط ثةسند كراد بؤ ئةسباب موجيبة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 هؤية ثَيويستيةكان

ئةم سندوودة دانراوة بـؤ طرنطيـدان بـة اوان و بـةكارهَينان و بـةِرَيوةبردني وزةو تواناكانيـان و يارمةتيـدانيان بةشـَيوةيةكي         
ي لةسـةر شـاني   جدديرتد بؤ كةمكردنةوةي كَيشةي ئابووريياند لةايـةكي ديكةشـةوة بـؤ ادانـي فشـارو كةمكردنـةوةي بـارطران       

طةجنينةي دةوَلةتد كاركردن لةثَيناوي طؤِريين  ئارةزووةكاند يان بةهرةكاني اوان بةرةو سوود وةرطـرتن لـة وزةو تواناكانيـان    
 .و جةخت كردن لةسةر جَي بةجَي كردني ثرؤذة ئابوورييةكان و بةثَيي بةدةستهاتين دارايي و بة يارمةتي سندووق

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .بة عةرةبين كةرةم بكةن

 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 االسباب املوجبة

لقطد اسطتحدث هطذا الصطندوق لالهتمطام بالشطباب واسطتغالل وادارة طاقطاتهم واعطانتهم جبديطة اكثطر للتقليطل مطن وططأة مشططاكلهم               
اهل خزينة الدولة، والعمل علط  حتويطل رغبطات او مواهطب     االقتصادية، ومن جهة اخرى لرفع الضغط وتقليل االعباء من عل  ك

الشباب حنو االست ادة من طاقاتهم، والتأكيد عل  تن يذ املشطاريع االقتصطادية الصطغرية وحسطب امكانيطاتهم املاليطة ومبعاونطة مطن         
 .الصندوق

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

كـاوة حممـدد شـوان    )دسـة بكـةند رَيـ داران     كةس موداخةلةي هةية لةسةر ئةمة؟ ئةم بةِرَي انـة دةيانـةوَيت  
 .د كةرةم بكة(كةريمد شظان امحدد شلَير حممدد سةروةر عبدالرمحند شيالن عبداجلبار

 :بةِرَي  كاوة حممد امني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 كةمكردنـةوةي بـارطراني لةسـةر شـاني طةجنينـةي دةوَلـةتد كـاركردن لـةثَيناوي طـؤِريين          )لة خةتي سـَييةم  

د بةِراسيت لةثَيناو طؤِريين ئارةزووةكان نازامند تَي ناطةم ئَيمة ضؤن دةتوانني ئـارةزوو بطـؤِريند   (ئارةزووةكان
لَيرة ئارةزوو طؤِرين جوملةيةكـة لـةجَيي خـؤي نييـة بةِراسـيتد يـان نـةمَينَيتد يـان لـةثَيناو دابـني كردنـي            

 .ئةطةر راست بكرَيتةوة باشةد سوثاسئارةزووةكاني ترد لَيرة ئةو جوملةية لةجَيي خؤي نييةد 



 416 

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسد رَي دار شوان كةريم كةرةم بكة

 :بةِرَي  شوان عبدالكريم جالل
 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ةم ديسـان  من دوود سَي تَيبيين زمانةوانيم هةية لة كورديةكةيد سـةرةتا كـة دةَلَيـت ئـةم سـندوودة دانـراوة بـؤ طرنطيـداند هـ         
 .طرنطيدان هاتؤتةوة ثَيشةوة بكرَيتةوة بة ثشتيواني باشرتةد ئةوة يةك

لة دَيري دووةمدا كة دةَلَيت بةشَيوةيةكي جدديرت لةوَيدا باشرت واية بطوترَيت بةشَيوةيةكي باشرتد يان كاريطـةرترد لـة   / دووةم
ثَيناوي طـؤِريين ئارةزووةكـاند بةِراسـيت لـة عةرةبيةكـةي      دَيري سَييةمد ئةوةي هاوكارم كاك كاوةش ئامـاذةي ثَيـدا كـاركردن لـة    

ـةد من ثَيمواية تةحويلةكة لَيـرة ئاراسـتة كردنـي بـةهرةكاني اوان بـةرةو سـوود وةرطـرتند ئاراسـتة كـردن لـة رووي           (حتويل)
 .زمانةوانيةوة جوانرتةد زؤر سوثاس

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةزؤر سوثاسد رَي دار شظان امحد كةرةم ب
 :بةِرَي  شظان امحد عبدالقادر

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ كاك شوان دسةكاني مين كرد
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شلَير حممد كةرةم بكة
 :بةِرَي  شلَير حممد جنيب

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

ر ثـرؤذة ياسـايةد بنووسـني ئـةم ثـرؤذة ياسـاية بةشـَيكة لـة         بةِراسيت لة بيدايةتةكةد لةبةر ئةوةي ئةمة هـة 
ضارةسةر كردني كَيشةي بَي كاري طةجناند بةثَيداني دةرزي باووك لة رَيطاي ئـةم سـندوودةوةد دواي ئـةوة    

 .بؤ كةمكردنةوةو ئةو مواحةزانةي كاك شوان و كاك كاوة باش بوو بؤ طؤِريند سوثاس
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةروةر كةرةم بكة.اسد رَي دار دزؤر سوث
 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
من تَيبينيةكةم هةم لة رووي زمانةوانيةو هةم لـة رووي رَيكخسـتنةوةيةتيد هةنـدَي ئـةوة مامؤسـتا كـاوةو       

طيـداني زيـاتر بـة اواند    ئـةم سـندودة دانـراوة بـؤ طرن    )برادةرانين باسيان كردد ثَيم باشة بةم جؤرة بَيـت  
بةطةِر خستين وزةو تواناكانياند ئاوةِردانةوةيةكي جيدديرت لَيياند بؤ كةمكردنةوةا كَيشـةي ئابووريـاند لـة    
ايةكي تريشةوة بؤ كةمكردنةوةي فشارو بارطراني لةسةر شاني طةجنينةا حكومةتد ضونكة لةوَي دةوَلةت 

بَيت كة دةزطاكاني حكومةت دامبةزرَيند بـةَلكو بتـوانن سـوود لـة     هاتووةد بةوةي اوان تةنها ضاويان لةوة نة
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تواناكاني خؤيان وةربطرن لة رَيطةي جَي بةجَي كردني ثرؤذةي ئابووري باـووك كـة هةيانـةو كـار بكرَيـتد      
ــندوودةو      ــةم سـ ــاني ئـ ــةي دانـ ــة رَيطـ ــةهرةكان لـ ــاو بـ ــتين توانـ ــان و دةرخسـ ــةديهَيناني ئارةزووةكانيـ ــؤ بـ بـ

 .د زؤر سوثاس(تي تايبةتبووذاندنةوةي كةر
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسد رَي دار شيالن كةرةم بكة
 :بةِرَي  شيالن عبداجلبار عبدالغين

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
د ئةظ سولفة هةمي كوا عبةئةكة سـةر  (وتقليل االعباء من عل  كاهل خزينة الدولة)ظَي بةشي رستا دوَي كة بة عةرةبي هاتية 

اني طةجنينةي دةوَلةتَيد يةعين ن امن ئةز ظَيرَي دبينم كو ئةوة هاتي دذةد يةعين دذة مةبةستة ظَي ثرؤذة ياسايةد ثَيشـنيارا  ش
د (علـى املـدا البعيـد    وتقليطل االعبطاء مطن علط  كاهطل خزينطة الدولطة       )من ئةوة كو نةمينَينت ئةظ رستةد ئان ذي لَي زَيدة بكةن 

 .سوثاس
 :ةمانبةِرَي  سةرؤكي ثةرل

 .سوثاسد ليذنةي هاوبةش
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةِرَي  د

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 االسباب املوجبة

لقد استحدث هذا الصندوق لزيادة االهتمام بالشباب واستغالل وادارة طاقاتهم واعانتهم جبدية اكثطر للتقليطل   
ليل االعباء عل  خزينة الدولة، والعمل عل  من وطأة مشاكلهم االقتصادية، ومن جهة اخرى لرفع الضغط وتق

ت عيل مواهب الشباب حنو االست ادة من طاقاتهم، والتأكيطد علط  دعطم املشطاريع الصطغرية وحسطب امكانيطاتهم        
 .املالية ومبعاونة من الصندوق

 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون
 :بةِرَي  عماد حممد حسني

 .بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
 ويستيةكانهؤية ثَي

ــان و         ــةِرَيوةبردني وزةو تواناكاني ــةكارهَينان و ب ــة اوان و ب ــدان ب ــاتر طرنطي ــؤ زي ــراوة ب ــندودة دان ــةم س ئ
يارمةتيدانيان بةشَيوةيةكي جيدديرتد بؤ كةمكردنةوةا كَيشةي ئابوورياند لة ايةكي ديكةشـةوة بـؤ ادانـي    

د كاركردن لة ثَيناو طؤِريين بـةهرةكاني اوان  فشارو كةمكردنةوةا بارطراني لةسةر شاني طةجنينةا دةوَلةت
بةرةو سوود وةرطرتن لة وزةو تواناكانيان و جةخت كردن لةسةر جَيبةجَي كردني ثـرؤذة ئابوورييـةكان ود   

 .بةثَيي بةدةست هاتين دارايي و بة يارمةتي سندووق
 :بةِرَي  سةرؤكي ثةرلةمان
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ــة لةطــةَل ديباجةكــة   ــت ثرؤذةك ــتا طش ــةِرَي اند ئَيس ــؤ   ب ــاس ب ــة عةرةبيةكــة دةكةينــة ئةس ــباب موجيب د ئةس
تةرجومةد دةنةمة دةنطدانةوةد كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد كَي لةطةَلدا نيية دةسـيت  
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسد بةكؤي دةنط ثةسند كراد ثَيشةكي ثريؤزبايي لة طـةجناني كوردسـتان و خـةَلكي    

ثرؤذة ياسايةي كـة ثةرلـةماني كوردسـتان ثةسـندي كـردد سـوثاس بـؤ يةكـة يةكـةي          كوردستان دةكةين بةم 
ئَيوةي بةِرَي د بؤ ئةوانةي ثرؤذةكـةيان تةدـديم كـردووةد بـؤ ئةوانـةي كاريـان لةسـةر كـردووةد سـوثاس بـؤ           

نين هةردوو رَي دار ئاسؤس خان و دكتؤر كاوةد كة لة بةيانيةوة لةطةَلمانن و زؤر هيالك بووند لة ليذنـةكا 
وةخيت خؤي دةورييان هةبووةد سوثاس بؤ ليذنةي هاوبةش كة ئةزيـةتيان كَيشـاوةد دووبـارة ثريؤزبـايي لـة      
خةلََِكي كوردستان و ثةرلةماني كوردستان و حكومةتي هةرَيم دةكةيند دةستان خؤش بَيتد سـبةي سـةعات   

 .دةهَينني دانيشتنةكةمان دانيشتين داهاتوومان دةبَيتد هةر سةركةوتوو بند ئَيستاش كؤتايي بة( 11)
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