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  (10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 72/6/7222 رَيكةوتي شةممةدوو 

 -كوردسـتان   ثةرلـةماني   17/6/1711رَيكـةوتي   شةممةدوو  رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11،45)كاتذمَير   
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللؤكايةتي بةِرَيز بة سةرعَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةِرَيز
 .ي خؤي بةست( 1711)ساَلي , سَييةمخولي  ي(10)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 17)ي ماددة (1)اني بِرطة حوكمةكبةثَيي 

خـولي   ي(10) ذمـارة درا دانيشـتين  ي بِريـار  ثةرلـةمان دةسـتةي سـةرؤكايةتي   , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 17/6/1711ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي دوو شـةممة رَيكـةوتي     (11،45)سَييةمي هةَلبذاردن لة كـا   

 :شَيوةية بَيت
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي ماف و ايمتيازاتي زيندانيـة سياسـية كوردسـتانيةكانة كـة لة يـةن       -1 

 .اةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة
خســتنةِروو و طوتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي بةرةنطاربوونــةوةي توندوتيــذي خَيزانــي لــة هــةرَيمي            -1

 .كوردستان

 :ثةرلةمانةرؤكي بةِرَيز س
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةناوي طةلي كوردستانة دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينة خولي سَييةمي هةَلبذاردنة ساَلي دووةمة خـولي  
 :ة بةرنامةي كار17/6/1711ة رؤذي دانيشنت (10)طرَيداني دووةمة ذمارةي دانيشنت 

ي هــةموار كــراوي ســاَلي (1)لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ذمــارة ي مــاددة بيســت (1)بــةثَيي حوكمــةكاني بِرطــة  
عَيراقة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامة  كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1221
ي ثَيش نَيوةِرؤ بَيتة بـةَ م دواكـةو  بـؤ    (11)ي ااسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (10)ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت 17/6/1711نيوةِرؤي رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي  ي ثَيش(11,45)
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي مـاف و ايمتيـازاتي زيندانيـة سياسـية كوردسـتانيةكانة كـة لة يـةن         -1

 .اةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة
زانــي لــة هــةرَيمي    خســتنةِروو و طوتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي بةرةنطاربوونــةوةي توندوتيــذي خيَ        -1

 .كوردستان
بةخَيرهاتين بةِرَيزانة وةزيري رؤشنبريي دكتؤر كاوةو هةروةها خوشكة ثةخشان زةنطةنةة بةِرَيز كاك سعد 
دةكــةينة زؤر زؤر بــةخَير هــاتنة بــةخَير هــاتين اــةو خوشــكة بةِرَيزانــةي لــة كؤمــةَلطاي مــةدةني هــاتوون    
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تنةكان دةكةنة زؤر زؤر بةخَير هاتن بةسةرضاوة اَيسـتا داوا لـة   دةكةينة كة اةمِرؤ لَيرةن و ضاودَيري دانيش
ليذنــةي ياســايي دةكــةينة فــةرموون بــؤ ســةر مةن ــةة بــؤ خــاَلي يةكــةمي بةرنامــةي كــارة ليذنــةي ياســايي  

 .فةرموون بؤ خاَلي يةك لة بةرنامةي كارة فةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ان اةنداماني ثةرلةماني كوردستانبةِرَيز

خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثـرؤذة ياسـاي مـاف و ايمتيـازاتي زيندانيـة        / خاَلي يةكةمي بةرنامةي كاري اـةمِرؤ 
 .سياسية كوردستانيةكانة كة لة  يةن اةجنومةني وةزيران ثَيشكةش كراوة

 :اَيستا بة زماني كوردي دةخيوَينمةوة
 

 7222 ساَلي  )   ( ذمارة ياساي
 كوردستانى طرياوي بةندكراوو وةرطرتنةكاني سوود و ماف ياساي

 يةكةم بةشي
 :يةكةم ماددةي

 :ياساية اةم مةبةسيت بؤ بةرامبةريانة ماناكاني خوارةوة زاراوانةي و دةربِرين لةم مةبةست
 .عَيراق - كوردستان هةرَيمي: هــةرَيم: يةكةم
 .ةنوالكراوةكانا شةهيدو كاروباري وةزارةتي: وةزارة : دووةم

 .اةنوالكراوةكان شةهيدو كاروباري وةزيري: وةزير: سَييةم
 بـؤ  دةربـِريين  ةزايينـارِ  بـةهؤ   كرابَيـت  بةنـد  نيـا  ةطريابَيـت  كـة  كةسـةية  اةو: سياسي بةندكراوي: ضوارةم

 يـان  ةنيشـتماني  اينتيمـاي  يـان ة بـاوةرِ  بـريو  و دةربـِرين  ِرا لةسـةر  ةعَيـراق  لـة  يةكـةكان  لـةدوا   يةك مةرذَي
 بزووتنـةوةي  لـة  بةشـداريكردني  يـاخود  ةيارمةتيـدانيان  يـان  اؤثؤزسـيؤنة  كردني  يةنطريي ياخود سياسية

 دةسـةتتةكاني  يـاخود  ةدادطاكـان  لـة  يةكَيك لة يةن ةدرابآ كردني حوكم بِرياري ةو كوردستان رزطارخيوازي
 .رذَيم بة سةر

 حـوكمى  بِريـاري  اةوةي بةبآ ةِراطريابآ يان طلدرابَيتةوةة يان طريابَيتة هةركةسَيك: سياسي طرياو  :ثَينجةم
 بةنـدكراو   ثَيناسـة  لـة   كة هؤيةكاني هةمان بةثَيي ةدةرضووبآ تايبةمتةندةوة دادطاي لة يةن لةبارةيةوة

 .هاتوون سياسيدا
 دووةم بةشي

 كارثَيكردني بنضينةو و اامانج
 :دووةم ماددةي
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ــاجني ــةم اام ــاية ا ــتةبةر ياس ــى دةس ــ كردن ــوود و افم ــةكاني س ــدكراوي وةرطرتن ــي بةن ــان و سياس  و رَيزلَين
ــان ضـــاودَيري  اـــةو ثايـــةي قـــةبارةو لةطـــةَل بطوجنَيـــت كـــة وا بـــةجؤرَيكي قةرةبووكردنـــةوةيان و كردنيـ

 .دةبآ كَيشةكانيان اازارو كردني كوسو بؤ اةمةش. داويانة قوربانييانةي
 :سَييةم ماددةي

 ياسـاية  اـةم  حوكمـةكانى  مةبةسـتةكاني  بؤ سياسي طرياوي و بةندكراو بة كردبآة كارانة  اةم كةسَيك هةر
 .دانانرَيت

 بَيت كةسانة لةو نيا جياجياكانداة دامةزراوة لة ثَيشوو سةركوتكةرةكانى رذَيمة لةطةَل كردبآ كار  :يةكةم
 .ةكانيانناوخؤيي حسابة يةكال كردنةوةي بةهؤي ةطريابآ ياخود ةبآ كرا بةند جا بووةة  يةنطرييان كة

 يـان  ةلـةكاتى  تاوانـةوة  كـاري  نـاو  كةوتبَيتـة  ةو ثَيشـوو  سـةركوتكةرةكانى  رذَيمـة  لةطـةلَ  كردبآ كار  :دووةم
 .بَيت بةندكردنى ياخود ةطرتن لةدوا 

 :ضوارةم ماددةي
 اةجنومـةنى  كـة  بـآة  يةكـةم  لـةثؤلي  دادوةرَيـك  سـةرؤكايةتي  بـة  تايبـة ة  ليذنةيـةكي  دامةزرانـدنى  :يةكةم

 كةمرت طشيت بةِرَيوةبةري لة ثلةيان كة ةنوَينةرَيك ضةند اةنداميةتي لةطةَل دةيثاَلَيوآ هةرَيم لة دادوةريي
 :دةكةن خوارةوة اةمانةي نوَينةرايةتي ةو نةبآ

 .وةزيران اةجنومةني -1
 .اةنوالكراوةكان شةهيدو كاروباري وةزارةتى -2
 .ناوخؤ وةزارةتى -3
.كوردستاندا هةرَيمي لة سياسيةكان وةبةندكرا كؤمةَلةي لة نوَينةرَيك -4

 ثَيكهـاتوو  تايبـةتى  ليذنةيـةكي  لةبةردةم ياسايي بةِرَيطةي سياسي طرياو  ياخود ةسياسي بةندكراوي :دووةم
 .دةبَيتةوة ساغ ياساية اةم حوكمةكانى بةثَيي

 بــدرَيت لــَيي تانــة بِريارةكــةشدةكرَيــت  وة دةردةكــا  خــؤي بِريــاري دةنــ  بةزؤرينــةي ليذنةكــة :ســَييةم
 سـاَلي   (14) ذمـارة  هـةرَيم  را وشـو  اةجنومـةني  ياسـاي  حوكمـةكانى  بـةثَيي  ةايداريـدا  دادطـا   لةبةردةمى

2002. 
 :ثَينجةم ماددةي

 يةكةم ماددة  بةثَيي كة دةطرَيتةوةة سياسيانة دةستبةسةرة بةندكراوو اةو هةموو ياساية اةم حوكمةكانى
 .دانراون راقعَي - كوردستان هةرَيمى هاووتتيي بة

 سَييةم بةشي
 "بةرذةوةندييةكان و مــاف"

 :شةشةم ماددةي
 :دةبَيت خوارةوةي بةرذةوةندييانةي و ماف اةم سياسي دةستبةسةري يان ةبةندكراو
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 بـةبآ  خانووبةرةشـي  بةخششـَيكي  وة ثيََدةدرَيت بةرامبةر بةبآ يبوون نيشتةجآ زةويي ثارضةيةك :يةكةم
 .بكا  دروست لةسةر نوويةكيخا كة ةثآدةدرَيت بةرامبةر

 ثلـة  مةبةسـيت  بؤ ةدةكرَيت هةذمار خزمة  بة فةرمانبةر دةستبةسةركردني يان ةبةندكردن ماوة  :دووةم
 يـان  ةبةندكراوةكـة  تةمـةنى  اةوةي بةبآ ةدةكرَيت خةرج بؤيشي ة خانةنشينى سةرمووضةو بةرزكردنةوةو

 .َيتطريب ِرةضاو حوكمدانيدا لةكاتى دةستبةسةرةكة
 كـراوةة  صـدي  ةت تايبةمتةنـدةوة  ليذنـةي  لة يـةن  فايلةكـةي  كة دةستبةسةرةي يان ةبةندكراوة اةو :َييةمس

 دةردةضـَيتة  دواتـر  كـة  مةرجانـة   و رَينمـايي  اـةو  بـةثَيى  ةثَيـدةدرَيت  مانطانـةي  خانةنشـيين  مووضةيةكي
 .َيتنةب كةمرت فيدراَلدا حكومةتي لة هاوتاكاني لةمووضةي مووضةية اةو بةمةرجَيك

 كـة  كاتَيـك  ةدةبوَيردرَيـت  تةمـةن  لةمـةرجي  دةيطرَيتـةوةة  ياسـاية  اـةم  حوكمةكانى كة كةسةي اةو :ضوارةم
 و بةنــدكردن بـةهؤي  كـة  كةسانةشـةوة  بـةو  بــاتداة خوَينـدنى  و سـةرةتايي  لةخوَينـدني  دةكـا   قبـولَ  داوا 

 .ضِراونث لةخوَيندن دةستبةسةركرانةوة
 لـة  منداَلـةكاني  لـة  يـةكَيك  يـان  سياسـىة  طـرياوي  و بةنـدكراو  خوَيندني  تَيضوو هةرَيم حكومةتى :ثَينجةم

 .اةستؤ دةطرَيتة هةرَيمدا لةناو اةهليةكاندا زانكؤ و حكومة  زانكؤكانى
 نةخؤشخانةكانى لة سياسي طرياوي و بةندكراو ضارةسةركردني خةرجي و اةرك هةرَيم حكومةتى :شةشةم
 لـة  كـة  ةثزيشـكي  راثـؤرتَيكي  ثيشـانداني  دوا  اةسـتؤة  َيتةدةطر انداكوردست هةرَيمي لةناو اةهلي و حكومى

 .بَيت دةرضوو ثسثؤرةوة ثزيشكيي ليذنةيةكي
ــةم ــك :حةوت ــةر كاتَي ــةرَيك ه ــة فةرمانب ــدكراو ل ــان ةبةن ــرياوي ي ــي ط ــن سياس ــتة خانةنش ــش دةكرَي  بةخش

 .نةبَيت ياترز مان  دوازدة( 12) وةزيوي لةمووضةي كة ةدةكرَيت سةرف بؤ يةكي(دةرماَلة)
 جـارة  يـةك  بـؤ  ثَيـدةدرَيتة  هاوسةرطريي بةخششَيكى مآة ض نَيرة ض سياسية طرياوي يان ةبةندكراو :هةشتةم
 .بَيت عَيراقي ديناري مليؤن سآ( 3) بِرةكةي

 بــة هــةرَيم حكومــةتى كــة ةدةيطرَيتــةوة ســوودانة ايمتيــازو اــةو سياســية طــرياوي يــان ةبةنــدكراو :نؤيــةم
 .نةبَيت كةمرت%( 11) لة رَيذةكةي كة بةمةرجَيك دةبةخشَيتة ؤمةَلطةيك ديكةي ضينةكانى

 ســاَل دة( 10) مــاوةي تــا هةيــة بــؤي اــةوا بَيــتة فةرمانبــةر سياســي طــرياوي يــان ةبةنــدكراو اةطــةر :دةيــةم
 بـوونى  تـةواو  دوا  بةتم. قةرةبووكردنةوة وةك وةربطرَيت وةزيوةكةشي مووضةي و خانةنشيين مووضةي

 .وةربطرَيت اةوةيان باشرتبَيت مووضةيان كام هةية بؤي اذة ثَيكراوماوةي اام
 سياسـي  طـرياوي  و بةنـدكراو  رؤذي بـة  دةبَيت تايبةمتةند ساَلَيك هةموو شوباتى مانطي حةوتى رؤذي :يازدة

 .كوردستاندا هةرَيمى لة
 و بةنـدكراو  بـؤ  حـةج  زيفةر تَيضوو  سياسي طرياوي و بةندكراو كاروباري طشيت َيوةبةرايةتييبةِر :دوازدة

 لــة عــومرة و حــةج طشــتيي َيوةبةرايــةتييبةِر كــة رَيذةيــةي اــةو بــةثَيي ةاةســتؤ دةطرَيتــة سياســي طــرياوي
 .دةدا  لةسةر بِرياري كوردستاندا هةرَيمي
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 قوربانيانيدانةي اةو بؤ طرتنَيكرَيز وةك لَيدةطريَيتة رَيزيان مةداليا بة سياسي طرياوي و بةندكراو :سَيزدة
 .كردووة بةختيان كوردستاندا اازادخيوازانة  بزووتنةوةي لةرَيطاي ةك

 .شةرعييةكانى مرياتطرة دةدرَيتة مردنى دوا  سياسي طرياوي و بةندكراو ايمتيازاتي و ماف :ضواردة
 ضوارةم بةشي

 "طشتيةكان حوكمة"
 :حةوتةم ماددةي

 تايبةمتةنـدةكان  دادطـا  رةوانـةي  سياسـي  اويطـري  و بةندكراو لةدذي تاوان تَيوةطالنى بة تؤمةتبارن اةوانةي
 .دةكرَين
 :هةشتةم ماددةي

ــري ــؤي وةزيـ ــةة بـ ــايي هةيـ ــت رَينمـ ــؤ ثَيويسـ ــانكردني بـ ــةجَيكردني ااسـ ــةكاني جَيبـ ــةم حوكمـ ــاية اـ  ياسـ
 .دةربضووَينَيت

 : نؤيةم ماددةي
 .بَيت ناكؤك ياسايةدا اةم حوكمةكانى لةطةَل ناكرَيتة دةقَيك بةهيض كار

 :مدةية ماددةي
 .بكةن جَيبةجآ ياساية اةم حوكمةكانى ثةيوةنديدارةكان  يةنة و وةزيران اةجنومةني لةسةر ثَيويستة

 :يازدةم ماددةي
 .دةكرَيت جَيبةجآ فةرميدا لةرؤذنامةي بآلوكردنةوةي بةرواري لة ياساية اةم

 
 ياساية اةم دةرهَيناني ثَيويستةكاني هؤية

 كؤمـةَلَيك  ماوةيـةدا  لـةو  تَيثـةِريوةة  سـةختدا  طـرذو  بةماوةيـةكي  شـةوةة كوردستاني هةرَيمي بة عَيراق وتتى
 حـوكمى  بـووةو  بـات  دةسـت  وتتـةدا  لـةم  مَيـذوو  دكتاتؤري دِرندةترين بةسةرؤكايةتيي تاوانكارة دةستدرَيذو

 بـةهؤي  بوونةتـةوةوة  طـرتن  و بةنـدكردن  تووشـي  كوردمـان  طـةلي  ِرؤَلةكاني لة طةلَيك هؤيةوة بةو ةكردووة
 ِراو لـةدذي  ميللـة   ضـونكة  كـراوةة  ثَيشـَيل  مرؤظايـةتييان  مـا   بـوون  زاَلمـة  حوكمـة  اةو دذي لة كة ةياةو

 اـةو  تكارانيسـ بةرهةَل بـؤ  يارمـةتييان  دةسـيت  يـان  بوونة تاوانكارة كؤمةَلة اةو سياسي اينتيما  بريوباوةِرو
 طرياوانـة  و بةنـدكراو  اـةو  تووشـي  زؤر اـازارَيكي  زؤرو زيـانَيكي  زةرةرو لةبةراـةوة  جـا  دةكردة درَيذ زاَلمانة

 بـؤ  زيانانـةيان  لـةو  كـةم  بةشـَيكي  كـة  اـةوةي  بـؤ  جـا  ةطرتـووة  ناهةموارييةيان اةو بةرطةي ناضار كة بووةة
 .دانرا ياساية اةم كردووةة بةختيان ميللةتةدا و خاك اةم رَيطةي لة بكرَيتةوةو قةرةبوو

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يةكةيش تكايةزؤر سوثاسة بة عةرةب
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 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمان
 .اَيستاش ياساكة بة زماني عةرةبي ثَيشكةشتان دةكةم

 
 7222لسنة ) ( قانون رقم 

 قانون حقوق وامتيازات السجناء السياسيني الكوردستانيني
 الفصل االول

 التعاريف
 :ىلاملادة االو

 :يقصد بالتعابري واملصطلحات االتية املعاني املبينة ازائها الغراض هذا القانون
 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم: اواًل

 .وزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني: الوزارة: ثانيًا
 .وزير شؤون الشهداء واملؤنفلني: الوزير: ثالثًا
بسجب  معارتجتل لظنة جة املتعاقبجة ع العجراق للجي الجر   او        هو من حبس او سججن  : السجني السياسي: رابعًا

املعتقججد او االنت ججاء الججوال او السياسججي او تعاافججل مجج  املعارتججة او مسججالدتل اججم او مشججاركتل ع ا ركججة      
 .التحررية الكوردستانية وصدر قرار ا كم لليل من قبل احد احملاكم او السلطات التابعة للنةام

كل من التقل او احتجز او اوقف دون صجدور قجرار ا كجم بجذل  مجن قبجل  ك جة        : لسياسياملعتقل ا: خامسًا
 .خمتصة لنفس االسباب املذكورة ع تعريف السجني السياسي

 
 الفصل الثاني

 االهداف واالسس والسريان
 :املادة الثانية

وتعويضهم مبا يتناسج    يهدف هذ القانون اىل ت ان حقوق وامتيازات السجناء السياسني وتكرميهم ورلايتهم
 .وحجم ومكانة التضحيات اليت قدموها للتخفيف لن معاناتهم

 :املادة الثالثة
 :اليعد سجينًا او معتقًظ سياسيًا الغراض تطبيق احكام هذا القانون كل من

بسجب    كان يع ل م  االنة ة الق عية السابقة ع مؤسساتها املختلفجة او مجن املجوالني اجا سججن او التقجل      : اواًل
 .تصفية حساباتها الداخلية

 .ل ل م  االنة ة الق عية السابقة وتورط ع ال ال اجرامية اثناء او بعد االلتقال او السجن: ثانيًا
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 :املادة الرابعة
تشكل جلنة خاصة برئاسة قاتي من الصنف االول يرشحل جملس القضاء ع االقليم ولضوية ممجثلني ال  : اواًل

 :ام ميثلون ما يأتيتقل درجتهم لن مدير ل
 .جملس الوزراء -1
 .وزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني -1
 .وزارة الداخلية -3
 .ممثل لن مجعية السجناء السياسيني ع اقليم كوردستان -4

يثبت السجن السياسي او االلتقال السياسي بالطرق القانونية امام جلنة خاصجة مشجكلة مبوجج  احكجام     : ثانيًا
 .هذا القانون

تصدر اللجنة قرارها باالغلبية ويكون قرارها قابًظ للطعن فيل امام احملك ة االدارية وفقًا الحكام قانون : ثًاثال
 .1772لسنة ( 14)جملس شورى االقليم رقم 

 :املادة اخلامسة
 يسر  احكام هذا القانون للي مجي  السجناء واملعتقلني السياسيني والذين مت حتديجدهم مبوجج  املجادة االوىل   

 .العراق –من مواال اقليم كوردستان 
 الفصل الثالث

 ا قوق واالمتيازات
 :املادة السادسة

 :يت ت  السجني او املعتقل السياسي با قوق واالمتيازات االتية
 .منح قطعة ارض سكنية بدون بدل، ومنح لقارية لبناء وحدة سكنية: اواًل

دمة الغراض العظوة والرتفي  والتقالد بصرف النةجر لجن   حتتس  لل وظف فرتة السجن او االلتقال خ: ثانيًا
 .ل ر السجني او املعتقل وقت ا كم لليل بالسجن او التقالل

يصرف للسجني او املعتقل السياسي املصادق للي اتبارتل من قبل اللجنة اخلاصة راتبًا تقالجديًا شجهريًا   : ثالثًا
ان اليقجل لجن الراتج  الجذ  ميجنح القجرانهم ع ا كومجة        وفقًا للتعلي جات والضجوابا الجيت تصجدر الحقجًا للجي       

 .االحتادية
يستثني املش ول باحكام هذا القانون من شرط الع جر لرجرض القبجول ع الدراسجات االوليجة والعليجا مبجن        : رابعًا

 .فيهم الذين انقطعوا لن الدراسة بسب  السجن وااللتقال
 واملعتقل السياسي او احجد اوالدف ع اجلامعجات ا كوميجة    تتح ل حكومة االقليم نفقات دراسة السجني: خامسًا

 .واالهلية داخل االقليم
تتح ل حكومة االقليم تكاليف معاجلة السججني واملعتقجل السياسجي ع املستشجفيات ا كوميجة واالهليجة       : سادسًا

 .داخل االقليم بعد ابراز تقرير ايب صادر من جلنة ابية خمتصة
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املوظفني من السجناء او املعتقلني السياسيني للي التقالد يصرف ام مكافأة تساو   لند احالة ا  من: سابعًا
 .اثنيت لشرة شهرًا( 11)الرات  الوظيفي مبا ال يزيد للي 

وملجرة  ( ثظث مظيني دينجار لراقجي  )مينح السجني او املعتقل السياسي من اجلنسني منحة زواج وقدرها : ثامنًا
 .واحدة

 او املعتقل السياسي باالمتيازات واملناف  اليت نمنحها حكومة االقليم للشجرائح االخجرى ع   مشول السجني: تاسعًا
 %.15اجملت   للي ان ال تقل نسبتها لن 

ع حالة كون السجني اواملعتقل السياسي موظفًا جيوز لل اجل   بني الرات  التقالد  وراتبل الجوظيفي  : لاشرًا
 .حق اختيار الرات  االفضل بانتهاء املدة املذكورة ملدة لشرة سنوات، تعويضًا لل، ولل

ختصيص يوم الساب  من شهر شباط من كل لام ليكجون يومجًا للسججناء واملعجتقلني السياسجيني ع      : حاد  لشر
 .اقليم كوردستان

تتكفل املديرية العامة لشؤون السجناء واملعتقلني السياسيني مصاريف اداء فريضجة ا جل للسججناء    : ثاني لشر
 .واملعتقلني السياسيني، وحس  النس  املقررة من قبل املديرية العامة للحل والع رة ع اقليم كوردستان

تكريم السجناء واملعجتقلني السياسجيني مبجداليات تقجديرًا لتضجحياتهم ع سجبيل ا ركجة التحرريجة         : ثالث لشر
 .الكوردستانية

 .ياسي اىل ورثتل الشرليني بعد وفاتلتنتقل حقوق وامتيازات السجني واملعتقل الس: راب  لشر
 الفصل الراب 
 احكام لامة

 :املادة السابعة
 .احالة املته ني بارتكاب اجلرائم حبق السجناء واملعتقلني السياسيني اىل احملاكم املختصة

 :املادة الثامنة
 .للوزير اصدار التعلي ات الظزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة التاسعة
 . يع ل بأ  نص يتعارض واحكام هذا القانونال

 :املادة العاشرة
 .للي جملس الوزراء واجلهات ذات العظقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة ا ادية لشرة
 .ينفذ هذا القانون التبارًا من تاريخ نشرف ع اجلريدة الرمسية
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 االسباب املوجبة
فرتة لصيبة، حيجث شجهد تسجلا جم ولجة مجن اجملجرمني تجزل هم        لقد مر العراق وبض نل اقليم كوردستان ب

التي دكتاتور لرفل التاريخ، ونمخض لن ذل  تعرض الكثريين مجن ابنجاء شجعبنا الكوردسجتاني اىل ا جبس او      
السجن وااللتقال وانتهاك حقوق االنسان بسب  معارتتهم السلطة ع الر   او العقيدة او االنت اء السياسجي او  

فوا او سالدوا معارتيها، وترت  للي ذل  ا اق الضرر واالذى بالسجناء او املعتقلني الذين حت لوا النهم تعاا
 .املصال  والجل االيفاء جبزء بسيا مما قدموف ع سبيل املباد ء اليت تحوا من اجلها، فقد شرع هذا القانون

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمة كة اةم ثرؤذةية ااراسـتةي ليذنـة تايبةمتةنـدةكاني ثةرلـةمان بكـا ة      داوا لة س
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسة بـةِرَيزانة اَيسـتا اـةم ثـرؤذة ياسـاية ااراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي واـابووري و            
ثَيويست بة ليذنةي ناوخؤ ناكا ة ضـونكة نـاوخؤ بـؤ اَيسـتايةة اـةوة      اةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةمان دةكةمة 

هي رابردووةة لة رابردوو زيندان بوونةة بؤية ليذنةي ياسايي و دارايي و اابوورييةة اَيسـتا بـؤ خـاَلي دووةم    
خستنةِروو و طوتوطـؤ كردنـي ثـرؤذة ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي توندوتيـذي خَيزانـي لـة         / لة بةرنامةي كار

رَيمي كوردستانة داوا لة ليذنةي بةرطري لة ما  اافرة  و ليذنةي ما  مرؤظ و ليذنةي كاروباري ياسايي هة
و ليذنــةي نــاوخؤ و ليذنــةي كاروبــاري كؤمةَ يــةتي و منــداَل و خَيــزان دةكــةين كــةرةم بــؤ ســةر مةن ــةة    

 .فةرموونة تكاية لة جَيطاي خؤتان قسة مةكةنة نوقتةي نيزاميت هةية؟ فةرموو
 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةو كؤبوونةوةي دوَييَن كراة اَيمة راثؤرتي هاوبةمشان لة  نييةة هَيشتا نةطةيشتؤتة دةستمان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـةي ياسـايي   كةمَيك سةبر بطرة خاتوونة اةوة لة تةكتةوة وا دةيهَينَيتة واتا لةبةرضاوي جةنابتةوةيـةة ليذ 
 .فةرموون

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةماني كوردستان
هةموومان ااطامان لَيية كة ثرؤذةة دةتوانن بَلَين دوو ثرؤذة ثَيشكةش بة ثةرلةماني كوردستان كـراوةة لـة   

ووداة بــةَ م لةبــةر نــةبووني كــا ة كــاتي خــؤي ثةرلــةماني خــولي ثةرلةمانــداة هــةروةها لــة خولــةكاني ثَيشــ
كوردستان نةيتواني اةو ثرؤذانة ثةسند بكا ة اَيستا دةرفة  هاتووة بؤ ثةرلةمانة كـة اـةو ثـرؤذةي كـاري     
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لةسةر بكا  و بيهَينَيتـة هـؤلي ثةرلـةمانة بـؤ اـةوةي طوتوطـؤي لةسـةر بكرَيـت و بـؤ دةركردنـي ياسـايةكي            
وةنــدي خَيزانــي كوردســتان و تاكــةكاني كوردســتانة هــةموومان ااطامــان لَييــة كــة دواي  طوجنــاو وة بــؤ بةرذة

سـةبارة  بـة ثـرؤذة ياسـاي      1711/ 11/5لـة  ( 21)اةوةي لة راثـؤرتي كاروبـاري ليذنـةي ياسـايي ذمـارة      
توندوتيــذي خَيزانــية ليذنــةي ياســايي راي خــؤي دابــووة لــة هــةمان كاتــدا ليذنــةكاني تــري ثةرلــةمان كــة     

ةسنت بة بابةتةكة رةاي خؤيان بة جياوازي ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرد بووة سةرؤكايةتي ثةيو
ثةرلةمان تَيبيين اةوةي كردة كة اةم راثؤرتة جياوازانـة لـة هةنـدَيك لـة بِرطـةكان و دةقـةكاني راثؤرتةكـة        

هؤي ااَلؤزي لة طوتوطـؤ كـردن   جياوازي هةية لة بِرطةكان و ماددةكان كة ثَيشكةش كراوةوة اةمةش دةبَيتة 
ــاددةي     ــةثَيي م ــة ب ــداة بؤي ــةناو ثةرلةمان ــدان ل ــةرؤكايةتي   (46)و دةنط ــةمانة س ــاوخؤي ثةرل ــةيِرةوي ن ي ث

ثةرلةمان بِرياريدا كة كؤبوونةوةيةك اةجنام بدرَيت لةنَيوان هـةموو ليذنةكانـدا بـة سـةرؤكايةتي جـةنابي      
وا بةدواي اةو كؤبوونةوةيـةة ليذنـةكانة واتـا هـةر ثَيـنج      جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني كوردستانة هةروةها د

ليذنةة ليذنةي كاروباري ياسايي و ناوخؤ و ااسايش و اةجنومةني خؤجَييةكان و بةرطري لة مـا  اافرةتـان   
و ما  مرؤظ و كاروباري كؤمةَ يةتي و منداَل وخَيزانة اةمانة راثؤرتَيكي هاوبةشيان اامادة كردووةة اَيسـتا  

تةكة بةو شَيوةيةي كة ااماذةي ثَي كراوةة لةنَيو راثؤرتةكـةدا خـاَلي جيـاواز هةيـةة واتـا رةاـي جيـاواز        راثؤر
هةية سةبارة  بة ناونيشاني ياسـاكةة اايـا ناونيشـانةكة ببَيتـة ياسـاي ثاراسـتين خَيـزان لـة توندوتيـذي لـة           

 –ندوتيذي لـة هـةرَيمي كوردسـتان    عَيراقة يان ياساي بةرةنطاربوونةوةي خَيزان لةتو –هةرَيمي كوردستان 
عَيراقة داوا لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةمة اةو بابةتة خبرَيتة دةنطدانـةوةة كـة اايـا اـةو راثؤرتـة ببَيتـة       

 .بنةمايةك بؤ طوتوطؤ كردنة يان نا؟ ثَيش اةوةي داخيلي ناوةِرؤكي راثؤرتةكة ببنة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ااراستةي ليذنةكان كرا بـووة   12/11/1772لة ( 152ك )ةم ثرؤذة ياساية كة بة نووسراومان بةِرَيزانة ا
 2/2/1717وةَ مي ليذنةكاني ناو ثةرلةمانة كة بؤ سةرؤكايةتي هاتؤتـةوةة ليذنـةي كاروبـاري ياسـايي لـة      

ليذنةي ناوخؤ بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان هاتووةة هي  11/5/1711لة ( 21)ثاشان ااخري راثؤرتيان ذمارة 
( 41)هاتووةة ليذنةي بةرطري لة ما  اافرة  لة ثَيشدا بة نووسرايان ذمارة  15/2/1717لة ( 21)ذمارة 

 15/4/1711لة ( 10)بؤمان هاتووةة ثاشان سةحبيان كردةوة ااخري وةَ ميان بة ذمارة  13/6/1717لة 
بؤمان هاتووةة بـةِرَيزانة دواي اـةوةي    11/4/1717لة ( 172)بؤمان هاتووةة ليذنةي ما  مرؤظ بة ذمارة 

كة راثؤرتـةكان هـةمووي طـرن  بـوونة هـةموو بريوبؤضـووني باشـيان دابـووة بـةَ م ايختـيالف هـةبووة بـة             
سةرثةرشيت رَيزدار جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان كاك دكتؤر ارسالن ثَيرَي لةطةَليان دانيشتة دوَينَيش خؤيان 

ة ايتيواقيـان كـردووةة كـة اـةو ثرؤذةيـان هةيـةة اَيسـتا بـؤ اـةوةي اـةم           ليذنةكان لة بةيين خؤيان دانيشـنت 
ثرؤذةيــة ببَيتــة اةســاس و موناقةشــةي لةســةر بكرَيــتة دةخيةينــة ثــَيش اَيــوةي بــةِرَيز بــؤ دةنطــدانة كــَي    
لةطةَلدايــة ثرؤذةكــة ببَيتــة اةســاس و لةســةر اةمــة موناقةشــة بكــةينة هــةم ببَيتــة راثــؤرتي ليذنــةكان و    

كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسة كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر         ثرؤذةكةة 
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سـوثاسة ســَي كـةس لةطةَلــدا نييـةة بةزؤرينــةي دةنــ  ثةسـند كــراة اَيسـتا اــةم ثرؤذةيـة طوتوطــؤي لةســةر       
 .ووندةكرَيتة فةرموو ليذنةي ياسايي بؤ خوَيندنةوةية ثاشان بؤ طوتوطؤ كردن لةسةرية فةرم

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :اَيستا راثؤرتةكة بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة
 العراق _ رئاسة برملان كوردستان/ اىل

 تقرير مشرتك/ م
املقججدم اىل رئاسججة برملججان   11/5/1711ع ( 21)ا اقججًا ملججا ورد ع تقريججر جلنججة الشججؤون القانونيججة  املججرقم   

الشججؤون القانونيججة )ردسججتان بشججأن مشججروع قججانون العنججف االسججر ، ولكججون املشججروع كججان مقججدمًا اىل اللجججان  كو
والداخليججة واالمججن واجملججالس احملليججة، الججدفاع لججن حقججوق املججر ة، حقججوق االنسججان، وجلنججة الشججؤون االجت اليججة  

ع النصجو  املقرتحجة قجد تجؤد       وكل جلنة قد درستل للي حدة ور ت رئاسة الربملان تباينًا( والطفل واالسرة
مجن النةجام الجداخلي للربملجان، اجت عجت      ( 46)واسجتنادًا  كجم املجادة    . اىل تعقيد املناقشة والتصويت ع الربملجان 

 . اللجان املختصة كلجنة واحدة اللادة دراستل و وت  تقرير موحد لنل
انون م  االشارة ت ن املواد اىل ا االت اليت فيها وبعد املناقشة واملداولة توصلت اللجان اىل الصياغة التالية للق

 :وكاآلتي را  آخر بشأنها ومنها لنوان القانون
 :بالنسبة لعنوان القانون

 : الر   األول
 7222لسنة )  ( قانون رقم 

 العراق - قانون ا  اية من العنف االسر  ع اقليم كوردستان
 :الرا  الثاني

 7222لسنة )   ( قانون رقم 
 العراق - ون مناهضة العنف االسر  ع إقليم كوردستانقان

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

 .العراق - اقليم كوردستان: االقليم -1
 جا اقجاموا   جم ولة اشخا  ابيعيني تربطهم الرابطة الزوجية او القرابجة اىل الدرججة الثانيجة اين    :االسرة -1

 .، شرط اقامتهم ع البيت االسر واالقارب من الدرجة الثالثة والرابعة
مجن شجأنل ان يلحجق     كل فعل او قول او التهديد به ا صادر من احد افراد االسرة تد اآلخر :العنف االسر  -3

 .    قوقل وحرياتلماديًا ومعنويًا وهدرًا  اترارًا
 :، تقرتح الصياغة التاليةبالنسبة اذف الفقرة وهناك ر   آخر
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صادر من احد افراد االسرة تجد اآلخجر   او للجي اسجا      ( او التهديد به ا)كل فعل او قول : العنف االسر  -3
 .                                                          اجلنس من شأنل ان يلحق تررا ماديا ومعنويا وهدرًا  قوقل وحرياتل

 :يةاملادة الثان
 .حيةرللي ا  شخص يرتبا بعظقة اسرية ان يرتك  ا  صورة من صور العنف االسر  -1

 :تقرتح الصياغة التالية بالنسبة اذف الفقرة، وهناك ر   آخر
منج  الجزواج، الجزواج بجاالكراف، زواج صجرري،      "خاصة تل  اليت تستند للي العادات والتقاليد السجائدة، مثجل    -1

ت ييجز، إهانجة، سج ، شجتم، قجذف،      الل دية، ته يش افراد االسرة، قطج  صجلة االرحجام،  و   زواج شرار، زواج مقاب
 (.ترب، وايذاء بهدف التأدي ، ممارسة اجلنس باالكراف

 .حيق لل تضرر من العنف االسر  ان حيصل للي اجراءات و ت انات   ايتل من العنف ع املستقبل -1
 .اال حترك الدلوى اال اذا كان العنف واقع -3
حترك الدلوى ع قضايا العنف االسر  مجن قبجل املتضجرر او مجن يقجوم مقامجل قانونجا او باخبجار يقجدم اىل           -4

 .قاتي التحقيق، او احملقق او املسؤول ع مركز الشراة او االدلاء العام
 .تكون اجراءات التحقيق واحملاك ة ع قضايا العنف االسر  سرية م  مرالاة اخلصوصية -5

 :ثالثةاملادة ال
لسججنة ( 13)تشجكل  ك ججة خمتصجة بقضججايا العنجف االسججر  وفجق قججانون السجلطة القضججائية لظقلجيم رقججم        -1

1770. 
للي وزارة الع ل والشجؤون االجت اليجة ع االقلجيم انشجاء دور لضجحايا العنجف االسجر  ع مراكجز  افةجات           -1

 .االقليم
 .جت الية لند لدم وجود معيل للمشول تحايا العنف االسر  خبدمات قانون الرلاية اال -3
 .ختتص املديرية العامة ملكافحة العنف تد املر ة ع وزارة الداخلية مبتابعة قضايا العنف االسر  -4

 :املادة الرابعة
 :اواًل

 .كاجراء مؤقت   اية تحايا العنف االسر ( امرا  اية)تصدر احملك ة لند الضرورة   -1 
 .ة او من ميثلل ان يطل  من احملك ة اصدار امر ا  ايةال  فرد من افراد االسر -1 

 .بجحجة وجود وسائل قانونية اخرى متاحة امام املتضرر( امر ا  اية)ال جيوز لل حك ة رفض اصدار  - 3
 .ونمديدها كل ا دلت ا اجة( امر ا  اية) للي احملك ة حتديد مدة  -4
ستجدات وللي احملك ة التأكد من ان الج  االلرجاء    املبناء للي  ملن يطل  امر ا  اية التنازل لن هذا االمر -5

 .قدم باختيار وانل ع مصلحة املتضرر
 :يتض ن امر ا  اية :ثانيا
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 .تعهد من املشكو منل بعدم التعرض لل تضرر او ا  فرد من افراد االسرة -1
 .البت الضحية ذل نقل الضحية اىل اقرب مستشفي او مركز صحي للعظج لند ا اجة او اذا  -1
 .ت ان نقل املتضرر اىل مكان آمن لند الضرورة -3
 .الادة تأهيل املتضرر من العنف االسر  من الناحية النفسية والبدنية -4
سالة ع حالة وجود خطجر للجي   ( 42)لدم الس اح لل شكو منل بدخول البيت االسر  ملدة ال تزيد للي   -5

 .ا  فرد من افراد االسرة
سالة او بررامة التقل لجن   (42)ع حالة انتهاك امر ا  اية يعاق  املخالف با بس مدة ال تزيد للي : ثالثًا

 .دينار الف (377,777)
 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةدي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة اخلامسة

دينار ( مليوني)تقل لن  وبررامة ال( سنتني)وال تزيد للي ( ستة اشهر)يعاق  با بس مدة ال تقل لن   -1
او باحدى هاتني العقوبتني كل من اجرى ل ليجة ختجان انثجي او حجرض     ( مخسة مظيني دينار)والتزيد للي 

 .للي اجرائها او ساهم فيها
ويعد ظرفا مشددًا للجاني اذا كان الفالل ابيبًا او صجيدليًا او كي يائيجًا او قابلجة او احجد معجاونيهم وللجي        -1

 .مر مبنعل من مزاولة مهنتل او ل لل مدة ال تزيد للي ثظث سنواتاحملك ة ان تأ
 :وهناك ر   ثاني، كاآلتي

 :املادة اخلامسة
ال مليجون دينجار و  ( 1)يعاق  با بس مدة التقل لن ثظثة اشهر والتزيد لجن سجنة، وبررامجة التقجل لجن       -1
 .مظيني دينار كل من حّرض للي اجراء ل لية ختان انثي( 5)زيد لن ي
مليجون دينجار   ( 1)سجنة، وبررامجة التقجل لجن     ( 1)اشهر والتزيجد لجن   ( 6)يعاق  با بس مدة التقل لن  -1

 .ل لية ختان انثي ع مليون دينار ، كل من اجرى او ساهم( 5)والتزيد لن 
مليجون دينجار    (4)وبررامجة التقجل لجن     وات،سن( 3)سنة والتزيد لن ( 1)يعاق  با بس مدة التقل لن  -3

 .مظيني دينار كل من ساهم او حرض او اجرى ل لية ختان انثي اذا كانت قاصرة( 17)زيد لن والت
 :املادة السادسة

 :م  لدم االخظل باية لقوبة اشد ينص لليها القوانني النافذة ع االقليم
( دينار مليون)وبررامة ال تقل لن ( ثظث سنوات)وال تزيد للي ( ستة اشهر)يعاق  با بس مدة ال تقل لن 

 .او باحدى هاتني العقوبتني كل من ارتك  لنفًا اسريًا( مخسة مظيني دينار)وال تزيد للي 
 :املادة السابعة
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املعدل وقانون اصجول احملاك جات اجلزائيجة رقجم      1262لسنة  111تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 
والقوانني  1772لسنة ( 15)الشخصية رقم  املعدل وقانون تعديل تطبيق قانون االحوال 1201لسنة ( 13)

 .االخرى النافذة ع االقليم في ا مل يرد بل نص ع هذا القانون
 :املادة الثامنة

 .للي جملس الوزراء و اجلهات ذات العظقة تنفيذ احكام هذا القانون
 :املادة التاسعة

 (.  كوردستانوقائ)ينفذ هذا القانون التبارا من تاريخ نشرف ع اجلريدة الرمسية 
 االسباب املوجبة

العنف ظاهرة سجلبية خمالفجة ملبجادىء حقجوق االنسجان ولكجون االسجرة اسجا  اجملت ج  ومجن اججل  ايتهجا مجن              
التفك  واختاذ االجراءات القانونية لسظمتها واستقرارها ومن  العنف االسجر  بجالطرق الوقائيجة قبجل وقولجل      

 .      ولل، فقد شرع هذا القانونوحبث ا لول االصظحية والعظجية بعد وق
راجججني التفضججل بججاالاظع ولججرض التقريججر املشججرتك بشججأنل للججي الربملججان لل ناقشججة و بججداء الججر ى املناسجج         

 .ت، م  تقديروالتصوي
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكورديةكةش خبوَيننةوة تكاية

 :بةِرَيز بةفرين حسن خةليوة
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عَيراق_سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان /بؤ
 راثؤرتى هاوبةش/ بابة 

سـةبارة  بـة    11/5/1711لـة  ( 21)دوا بةدوا  اةوة  كة لـة ِراثـؤرتى كاروبـار  ليذنـة  ياسـايى ذمـارة       
هاتووةو ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردسـتان كـراوةو لةبـةر    ( توندوتيذ  خَيزانى)ثِرؤذة ياسا  
كاروبــار  ياســايىة نــاوخؤ و ااســايش و اةجنومةنــة خؤجييــةكانة   )ةكــة ِرةوانــة  ليذنــةكانى  اــةوةش ثِرؤذ

كرابوو و هةر ليذنةيةكيش ( بةرطر  لة مافى اافرة ة مافى مرؤظة كاروبار  كؤمةَ يةتى و منداَل و خَيزان
ركراوةكان دةبَيتـة  بة تةنيا ديراسةتى كردبوو وة سةرؤكايةتى ثةرلةمان بينى كة جياواز  لـة دةقـة ثَيشـنيا   

لـة ثـةيِرةو    ( 46)هؤ  اـاَلؤز  لـة طوتوطـؤكردن و دةنطـدان لـة ثةرلـةمان و بـةثَيى حوكمـةكانى مـاددة           
ناوخؤ  ثةرلةمانة ليذنة تايبةمتةندةكان وةك يةك ليذنـة كؤبوونـةوة بـؤ دووبـارة ديراسـةتكردن و دانـانى       

ان داِرشتنةوة  ياساكةيان بـةم شـَيوةية خسـتةِروو    دوا  طوتوطؤ و تاوتوَ  كردن ليذنةك. ِراثؤر  لةبارةيةوة
لةطةَل ااماذةدان بةوة  كة لةنَيو ماددةكاندا ِرا  جياواز هةية دةربارة  و سـةبارة  بـة ناونيشـانى ياسـاكة     

 :دوو رةاي هةية
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 :ِرا  يةكةم* 
 7222  ساَلى )   (ياسا  ذمارة 

 عَيراق _تان ياسا  ثاراستنى خَيزان لة توندوتيذ  لة هةرَيمى كوردس
 

 :ِرا  دووةم* 
 7222  ساَلى )   (ياسا  ذمارة 

 عَيراق -ياسا  بةرةنطاربوونةوة  خَيزان لة توندوتيذ  لة هةرَيمى كوردستان
 

 :  ماددة  يةكةم
 :مةبةست لةم زاراوانة  خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى اةم ياساية

 .عَيراق -هةرَيمى كوردستان: هةرَيم -1
كؤمةَلة كةسَيكى سروشتنة ثةيوةند  هاوسةرطري ة يـان خزمايـةتيان تـاكو ثلـة  دووةم هةيـةة      : خَيزان -1

جا لةهةر جَييةك دابنيشن و لةطةَل خزمى ثلة سَيةم و ضوارةمة بـة مـةرجَيك لـة مـاَلى خَيـزان نيشـتةجَى       
 .بن
ثَى لَيبكرَيـت لـة تاكـةكانى خَيـزان لـة      هةر كردارَيكة يان وتةيةكة يان هةِرةشةيان : توندوتيذ  خَيزانى -3

 .دذ  يةكَيكى ديكةيانة كة زيانى مادد  و مةعنةويان ثَيبطةيةنَى و ماف و اازادييان لة دةست بدا 
 :و ِرايةكى ديكةة ثَيشنيار  اةم داِرشتنةوةية دةكا 

لة تاكةكانى خَيزان لة ( هةِرةشةيان ثَى لَيبكرَيت)هةر كردارَيكة يان وتةيةكة يان : توندوتيذ  خَيزانى  -3
دذ  يــةكَيكى ديكــةيانة يــان لةســةر بنــةما  ِرةطــةزة كــة زيــانى مــادد  و مةعنــةويان ثَيبطةيــةنَى و مــاف و 

 .اازادييان لة دةست بدا 
 :  ماددة  دووةم

هةر كةسَيك كة ثةيوةستى هةبَى بة ثةيوةندييـةكى خَيزانـىة اةجنامـدانى هـةر جـؤرة توندوتيذييـةكى        -1
 .ىَل قةدةغة دةكرَ خَيزانى 

 :و ِرايةكى ديكة هةية كة ثَيشنيار  اةمة  خوارةوة دةكا 
نةهَيشـتنى شـووكردن و شـوودان بـة زؤر و     )بةتايبةتى اةوانة  كة لةسةر نـةريت و كـةلتور  بـاو وةك     -1

 شوودانى بضووك و شووكردن بةرامبةر بة خوَينة فةرامؤش كردنى اةنـدامانى خَيـزانة دابِرانـى ثةيوةنـد     
خَيزانة جياواز  كردنة سووكايةتى كردنة جوَيندانة ىَل دانة اازاردان بـة مةبةسـتى تـةمبَى كـردنة كـردار       

 (.سَيكسى بةزؤر
زةرمةند لة توندوتيـذ  خَيزانـى مـافى اـةوة  هةيـة كـة ِرَيكـارو دةسـتةبةركردنى ثاراسـتنى هـةبَى لـة             -1

 .توندوتيذ  دواِرؤذدا
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 .رَيتة تةنيا اةطةر توندوتيذييةكة ِروويدابَىهيض داواكارييةك ثَيشكةش ناك -3
داواكــاريى لــة بابــةتى توندوتيــذ  خَيزانــى لة يــةن زيــان لَيكــةوتووة يــان اــةوة  بــةثَيى ياســا شــوَينى      -4

دةطرَيتةوةة ياخود بة ااطادارييةك كـة ثَيشـكةش بـة دادوةر  ليكؤَلينـةوة دةكـرَ ة يـان لَيكؤَلـةرةوةة يـاخود         
 .ؤليسة يان داواكاريي طشتى دةخرَيتة ِرووبةرثرس لة سةنتةر  ث

ِرَيكارةكــانى لَيكؤَلينــةوةو دادطــايى كــردن لــة بابةتــةكانى توندوتيــذ  خَيزانــى نهَينــى دةبــن لةطــةَل           -5
 .ِرةضاوكردنى تايبةمتةندةكان

 :  ماددة  سَييةم
ياسا  دةسةَ تى دادوةريى )دادطايةكى تايبةمتةند بة باتةكانى توندوتيذ  خَيزانى ثَيكدةهَينرَ ة بةثَيى  -1

 .1770  ساَلى (13)  ذمارة ( بؤ هةرَيم
ثَيويســتة لةســةر وةزارةتــى كاروكاروبــار  كؤمةَ يــةتى خــانوو بــؤ قوربانيــانى توندوتيــذ  خَيزانــى لــة    -1

 . سةنتةرةكانى ثارَيزطاكانى هةرَيم دروست بكا 
ــاودَير  كؤمةَ يــ       -3 ــا  ض ــى ياس ــذ  خَيزان ــانى توندوتي ــاتى نــةبوونى     قورباني ــة ك ــةوة ل ــان طرَيت ةتى بي

 .بةخَيوكةر
بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بةرةنطاربوونةوة  توندوتيذ  لة دذ  اافرة  لـة وةزارةتـى نـاوخؤ تايبةمتةنـدة      -4

 .بة بةدواداضوونى بابةتةكانى توندوتيذ  خَيزانى
 :  ماددة  ضوارةم

 :يةكةم
وةك ِرَيكارَيكى كـاتى بـؤ ثاراسـتنى قوربانيـانى توندوتيـذ        (فةرمانى ثاراسنت)دادطا لة كاتى ثَيويستيدا  -1

 .خَيزانى دةردةضووَينَى
هةر تاكَيك لة تاكةكانى خَيزانة يان اـةوة  نوَينةرايـةتى دةكـا ة داوا لـة دادطـا بكـا  فـةرمانى ثاراسـنت          -1

 .دةربكا 
هؤ  ديكة  ياسايى لةبـةردةم   ِرة  بكاتةوة بة بيانوو ( فةرمانى ثاراسنت)دادطا بؤ  نية دةرضوواندنى  -3

 .زيان لَيكةوتوودا هةية
دةستنيشان بكا  وة  اةطةر هةر جـارة ثَيويستيشـى   ( فةرمانى ثاراستنةكة)ثَيويستة لةسةر دادطا ماوة   -4

 .كرد درَيذ  بكاتةوة
و دادطـا  اةوة  داوا  فةرمانى ثاراسنت دةكا  واز لةو فةرمانـة بَينـَىة ثـةثَيى هاتنـة كايـة  شـتى نـوَ           -5

دةبَى جةخت لةسةر اةوة بكاتةوة كـة داواكارييةكـة  هةَلوةشـانةوة  فةرمانةكـة بـة اـارةزوو  داواكـراوةو        
 .لةبةرذةوةند  زيان لَيكةوتووداية

 :فةرمانى ثاراسنت اةمانة لة خؤ دةطرَ : دووةم
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اتـةوة بـؤ سـةر زيـان     اةطةر اةوة  شكايةتى لَيكراوة بةياننامةيةكى ثَيشكةش كردة كة دةست درَيـذ  ناك  -1
 .لَيكةوتووة يان هةر تاكَيك لة تاكةكانى خَيزان

طواستنةوة  قوربانيةكة بؤ نزيكرتين نةخؤشخانةة يان سةنتةرَيكى تةندروستى بؤ ضارةكردنى لة كـاتى   -1
 .ثَيويستداة ياخود اةطةر قوربانيةكة داوا  اةوة  كرد

 .وَينَيكى اةمن لةكاتى ثَيويستيدادةستةبةركردنى طواستنةوة  زيان لَيكةوتوو بؤ ش -3
 .دووبارة شياندنى زيان لَيكةوتوو لة توندوتيذ  خَيزانى لة يةنى دةروونى و جةستةيى -4
كاتـذمَير زيـاتر   ( 42)ِرَيطةنةدان بةو كةسة  كة شكايةتى لَيكراوة بضَيتة ماَلى خَيزانى بـؤ ماوةيـةك لـة    -5

 .تاكَيك لة تاكةكانى خَيزانةكةنةبَى لة حاَلةتى بوونى مةترسى لةسةر هةر 
كاتـذمَير  ( 42)لة حاَلةتى ثَيشَيل كردنى فةرمانى ثاراسنتة سةرثَيضيكةر دةطـريَ  بـؤ ماوةيـةك لـة      :سَييةم

 .دينار كةمرت نةبَى( 377,777)زياتر نةبَىة يان بة غةرامةيةك لة 
 :مصطفيبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :  ماددة  ثَينجةم

هةر كةسَيك كردار  خةتةنة  مَيينة بكا ة يان هـانى كردنـى بـدا ة يـاخود بةشـداريى تَيـدا بكـا ة بـؤ          -1
ماوةيةك بةند دةكرَ ة كة لة شـةش مـان  كـةمرت نـةبَى و لـة دوو سـاَليش زيـاتر نـةبَى  و بـة غةرامةيـةك           

يـش زيـاتر نـةبَىة يـاخود بـة      (رثَيـنج مليـؤن دينـا   )دينـار كـةمرت نـةبَى و لـة     ( دوو مليـؤن )حوكم دةدرَ  لة 
 .يةكَيك لةو دوو سزاية

اةطةر اةو كةسـة  اـةو كـارة  كـرد ثزيشـكة يـان دةرمانسـازة يـاخود كيمياطـةربووة يـان مامـانة يـاخود              -1
يةكَيك لة ياريدةدةرانى بووة اةوة بـارَيكى طـرانرت دةكةوَيتـة سـةر تاوانبـارو دةبـَى دادطـا فـةرمان بـدا  بـة           

 ستدانة اةو ثيشةية ة يان اةو كارة  دةيكا  بؤ ماوةيةك كة لة سَى ساَل زياتر نةبَىقةدةغةكردنى لة دة
 :و ِرا  دووةم هةية بةم شَيوةية

 :ماددة  ثَينجةم
زيـاتر نـةبَيت و بـة غةرامةيـةك     ( ساَلَيك )مان  كةمرت نةبَى وة لة( سَى)سزا دةدرَيت بة بةندكردن لة   -1

مليؤن دينار زياتر نةبَى بؤ هةر كةسَى هـانى كـردار  خةتةنـة     ( 5)لة  مليؤن دينار كةمرت نةبَى و( 1)لة 
 .مَى ينة بدا 

سـاَل زيـاتر نـةبَى و بـة     ( دوو)مـان  كـةمرت  نـةبَى و لـة     ( شـةش )سزا دةدرَيت بة بةندكردن بـؤ مـاوة     -1
ةسَيك هةستا بة مليؤن دينار زياتر نةبَى بؤ هةر ك( 5)دينار كةمرت نةبَى و لة ( مليؤن( دوو)غرامةيةك لة 

 .كردنى تاوانى خةتةنة  مَيينة ياخود بةشداربوو تَييدا
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ساَل زيـاتر نـةبَيت و بـة غةرامةيـةك لـة      ( سَى)كةمرت نةبَي و لة ( سالَيك)سزا دةدرَيت بة بةندكردن لة  -3
  مليؤن دينـار زيـاتر نـةبَيت اةطـةر هـةر كةسـَى كـار  خةتةنـة        ( 17)مليؤن دينار كةمرت نةبَيت و لة ( 4)

 .بَيت( قاصر) مَيينة اةجنام بدا  يان بةشدار بَيت اةطةر تاوانلَيكراو هةرزكار
بةهةلومةرجي توندو تيذي دةذمَيردرَيت اةطةر بكةري توندو تيذي دكتؤر بَيت ياخود دةرمانساز ياخود -4

بة ِرَيطري كردني ة ثَيويستة لةسةر دادطا بِريار دةربكا  . كيميايي ياخود مامان ة يان هةر هاوكارَيكيان بَيت
 .سآ ساَل زياتر نةبَيت( 3)لة دةستدانة ثيشةكةي بؤ ماوةي 

 :  ماددة  شةشةم
 :لةطةَل زيان نةطةياندن بة هةر سزايةكى توندتر كة دةقى لة ياساكانى بةركار لة هةرَيمدا هاتووة

كـةمرت نـةبَى و   (  شـةش مـان  )هةر كةسَيك توندوتيذ  خَيزانى اةجنامدا بة بةندكردن بؤ ماوةيةك كة لـة  
ثَيـنج  )كةمرت نةبَى و لـة  ( مليؤن دينار)يش زياتر نةبَى و بة غرامةيةكيش حوكم دةدرَ  كة لة ( سَى سال)

 .ياخود بة يةكَيك لةم دوو سزاية: يش ثرت نةبَى( مليؤن دينار
 :  ماددة  حةوتةم

ــارة     ــى ذم ــزادانى عَيراق ــا  س ــةكانى ياس ــاَلى (111)حوكم ــا  اوســ  1262  س ــة  و ياس ــايى كردن ووَلى دادط
  هــةمواركراو و ياســا  ثيــادةكردنى ياســا  بــار  كةســَيتى ذمــارة 1201  ســاَلى (13)سـزاييةكانى ذمــارة  

 .و ياساكانى ديكة  بةركار ثَيادة دةكرَينة اةطةر هيض دةقَيك لةم ياسايةدا نةهاتبوو1772  ساَلى (15)
 :  ماددة  هةشتةم

 .و  يةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى اةم ياساية جَيبةجَى بكةنثَيويستة لةسةر اةجنومةنى وةزيران 
 :  ماددة  نؤيةم

 .جَيبةجَى دةكرَ ( وةقاايعى كوردستان)اةم ياساية لة مَيذوو  باَلوكردنةوة  لة ِرؤذنامة  فةرمى 
 
 

 هؤية ثَيويستيةكانى دةرضوونى
ــون      ــةة ض ــافى مرؤظ ــيثةكانى م ــةلبى دذ ثرنس ــةكى س ــذ  دياردةي ــةو   توندوتي ــةما  كؤمةَلطةي ــزان بن كة خَي

لةثَيناو  ثاراستنى لة هةَلوةشانةوةو دةستدانة ِرَيكار  ياسايى بؤ دروسـتى و سـةقامطري  و قةدةغـةكردنى    
توندوتيذ  خَيزانى بةِرَيطا  خؤثاراسنت بةر لة ِروودانى و دؤزينةوة  ضارةسةر  ضاكسـازيى و ضـارةكردن   

 .ووَينرادوا  ِروودانىة بؤية اةم ياساية دةرض
تكايــة ااطــادار  بوــةرموون و ِراثؤرتةكــة و ِرا  لَيذنــة  ياســايى لــة بارةيــةوة خبةنــة بــةردةم ثةرلــةمان بــؤ  

 .طوتوطؤ لةسةركردنى و دةربِرينى ِرا  طوجناو لةبارةيةوة و دةنطدان لةسةر ة لةطةَل ريََزدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة ياساكةة فةرمووناَيستا ليذنةي ياسايي لةسةر عينواني ثرؤذ
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة (العجراق  –قانون ا  اية من العنف االسر  ع اقليم كوردستان )اَيستا بابةتي ناونيشاني ياساكةة اايا ببَيتة 
ثةرلةمان دةكـةمة كـة    ة داوا لة سةرؤكايةتي(العراق –قانون مناهضة العنف االسر  ع اقليم كوردستان )يان 

 .اةم بابةتة طوتوطؤي لةسةر بكرَيت و ثاشان خبرَيتة دةنطدانةوةة بؤ اةوةي يةكال بكرَيتةوةة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير رةايتانة تكاية
 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
( العجراق  –قجانون مناهصجة العنجف االسجر  ع اقلجيم كوردسجتان       )طةَل هةَلبذاردةي دووةمـن بـةناوي   اَيمة لة

بَيتة بةَ م  هةَلة هةية لـة تةرجومـةي كورديةكـةية دةبَيـت ببَيتـة ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي توندوتيـذي         
 .ة سوثاس(عَيراق –خَيزاني لة هةرَيمي كوردستان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةبيةكة دةكرَيتة اةساسة ضونكة لةسةري زياتر كار كراوةة ثاشـان تةرجومةيـةكي دروسـت دةكرَيـت بـؤ      عةر

زماني كوردية بةِرَيزانة اَيستا اةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت لةسةر اةو بابةتة قسـة بكـةن ناويـان دةنووسـنة     
طةشـة داراة عـوني بـةزازة عمـر     )داران اَيستا اةم بةِرَيزانة ناويان نوسيووة دةيانةوَيت موداخةلة بكةنة رَيـز 

امحــد وةرتــية اــةظن عمــرة ســؤزان شــهاحمة كوَيســتان حممــدة عبــدالرمحن  .عبــدالرمحنة عمــر عبــدالعزيزة د
حسنة ااشيت عزيزة شةومن حممدة هاوِراز خؤشـناوة عبدالسـالم بـةروارية صـبيمحة امحـدة نـةردان عبـداهللة        

ة كةسي تر هةية قسة بكـا ؟  (ودة ااواز عبدالواحدة رفي  صابرثةدان عزالدينة زكية سيد صاحلة سا ر حمم
تارا اةسعةدية طةشة خان فةرمووة بةِرَيزانة ضوار دةقيقةيةة تكاية تيكرار نةبَيتة كاتةكة موحةدةد بكةنة 

 .فةرموون
 :بةِرَيز طةشة دارا جالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ربوونـــةوةي توندوتيــذي خَيزانــي بَيــتة هــةم لـــة رووي     بةِراســيت مــن ثَيموايــة ناونــاني ياســاكة بةرةنطا     

زمانةوانيةوة شَيوةيةكي جوانرت وةردةطرَيتة لةبةر اـةوةي كاتَيـك دةَلَيـي ثاراسـتين خَيـزان لـة توندوتيـذي        
ــبة             ــةوَيتة بةنيس ــك ناك ــتةكة رَي ــك رس ــة جؤرَي ــا ب ــاتووةة وات ــي ه ــاوي خَيزان ــار ن ــا دوو ج ــية وات خَيزان

مةبةستمان اةوةيـة كـة تـؤ بـةرةنطاري دياردةيـةك دةبيتـةوة كـة لـة موجتةمةعـدا          بةرةنطاربوونةوةة اَيمة 
هةيةو هةدة  قانونة عيقابيةكانيش اةوةيةة كة تؤ ردةع و زةجري غةير بكةيتة رةدعي اةوة بكـةيت كـة   
 اةو كارةة اةو تاوانة دووبارة نةبَيتةوة بةرامبةر بة كةساني ترة زةجري اةو كةسةش بكةيتة عيقـابي اـةو  

كةسة بدةيت كة تاوانةكةي كردووةة لةبةر اةوة من ثَيمواية بةرةنطاربوونـةوة باشـرتةة ضـونكة تـؤ جؤرَيـك      
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لة شةرعية  دانة بة بووني توندوتيـذية يـةعين تـؤ حيمايـة ايقـرار دةكـةيت بـةوةي كـة توندوتيذييةكـة          
كـة بـةرةنطاري اـةو دياردةيـة      هةبَيتة بةَ م من دةيثارَيزمة بـةَ م بةرةنطاربوونـةوة راسـتةوخؤ بـؤ اةوةيـة     

 .بيتةوةة ثَيمواية مانايةكي باشرت دةبةخشَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار عةوني بةزاز كةرةم بكة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
قانون احلماية مـن العنـ    )ياساكةة واتا ببَيتة  زؤر سوثاسة من لةطةَل رةاي يةكةمم سةبارة  بة ناونيشاني

 بؤضي؟( العراق –ا سري   اقليم كوردستان 
لةبةر اةوةي اامانج لة ياساكة اةوةية ثاراستين خَيزان لة توندوتيذية واتـا ناونيشـانةكة دةبَيـت بطوجنَيـت     

 ناطةيةنَيتة دية بؤضي؟لةطةَلية تةنها بَلَين بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذية اةوة ااماجني ياساكة 
ــردن        ــدار ك ــدانة برين ــا لَي ــةدية وات ــذي جةس ــؤرةة توندوتي ــذي دوو ج ــةوةي توندوتي ــةر ا ــدة ........ لةب هت

توندوتيذي ترة كة ثةيوةستة بة كياني ايعتيباري كةسـةكةة واتـا مةعنةوييـةة لَيـرةدا حيمايةكـة بـة باشـي        
 .دةزامن وةكو ناونيشاني ياساكةة زؤر سوثاس

 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
 .زؤر سوثاسة رَيزدار عمر عبدالرمحن كةرةم بكة

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةم ياساية خؤي لةخؤيدا ياسايةكة ثارَيزطـاري لـة خَيـزان دةكـا  لـة هـةموو توندوتيذييـةكة لـة اةسـبابي          
ثاراسـتنةة هـةروةها ويقايـة كردنـي خَيزانيشـة لـة       موجيبةي ياساكة وا هاتووةة اةم ياسايةة ياساكة هـةدة   

هةموو توندوتيذييةكة مادام ياساكة ثاراسنت بَيت و ويقاية كردن بَيـتة بـةواتا دةبَيـت موعاقةبةيـةكي تيـا      
بَيتة كة طوترا موعاقةبـة يـةعين حيمايـة كردنـي خَيزانـةة بـةَ م اةطـةر بَيتـو بـاس لـة موناهـةزة بكـةينة             

ــة   ــن ثَيمواي ــةزة م ــ  و      موناه ــةنيا نوص ــادو ت ــة اريش ــيت ب ــةلةيةكة ثَيويس ــة مةس ــةوةة اةم ــةِروو بوون رووب
تةوجيها  هةيةة بـةَ م لَيـرة كـة عونوةكـة دروسـت دةبَيـتة يـةعين بَلَيـي اـازاردانة ناخؤشـية شـيت خـرا              

ان بةرامبةر بة تاكة كةسةكاني خَيزانة بة واتا دةبَيت عيقابَيكي بؤ دابنرَيتة اةي تؤ ضـؤن حيمايـةي خَيـز   
دةكةيت؟ خؤ اةطةر عيقابي نةبَيتة بة تةنيا هةر بة موناهةزة بِرواتةوةة كةواتة اةم ياساية ثَيويست بةوة 
ناكا  بابة عيقابيةكاني تَيدا مبَينَيتة دةبَيت عيقابيةكاني لَي دةربهَيننة بؤ اةوةي ياساكة طوجنـاو بَيـت وة   

دنة لـة ياسـاي ميسـرية لـة ايتيواقيـة دةوليـةكان       موتةبةعيشة لة ياساكاني دةوروبةريشـمان لـة ياسـاي اـور    
هاتووةة بةتايبة  نةماني تةمييز بةرامبةر بة عون ري نسوية هةدة  رةايسي لةم ياسايةة بةِراسيت زياتر 
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ثارَيزطاري كردنة لة عون ري نسوي لةم ياسايةة دةقاو دةق طوجناندني هةدةف لَيرةة دةبَيـت عينـواني اـةم    
 .بَيتة زؤر سوثاس( العراق –ن ا  اية من العنف االسر  ع اقليم كوردستان قانو)ياساية عينواني 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة رَيزدار عمر عبدالعزيز كةرةم بكة

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ِرانةوة سةرةتا ايشكاليان هةيةبةنيسبة  اةم دوو ناوةوةة بةِراسيت هةردووكيان لة رووي وةرطَي
( ياساي ثاراستين خَيزان لة توندوتيذي)كة وةرطَيِرانة كورديةكة تةواو نييةة اَيمة دةبَيت بَلَين / يةكةميان

ة ضونكة اةوة دةبَيتة ياساي ديواعة يـةعين تـؤ ديوـاع    (ياساي ثارَيزطاري لة توندوتيذي خَيزاني)نةك بَلَين 
ة وةكـو  (ياسـاي ثاراسـتين خَيـزان لـة توندوتيـذي     )كةيتة بـة عةكسـةوة دةبَيـت بلنَيـَين     لة دياردة سلبيةكة دة

تَيبينيةك بؤ وةرطَيِرانةكةة اةطةر عةرةبيةكةشي هةر عةيين شت اةو ايمحاية دةطةيةنَيتة بؤية دةقاو دةق 
تـؤ حيمايـةي   كـة اةنـةما   ( قـانون احلمايـة مـن العنـ  ا سـري     )وةرطَيِرانة كورديةكةش اةو هةَلةيةي تياية 

ة بــةس لــة عةرةبيــدا اــةو (قــانون احلمايــة العنــ  ا ســري)عــونوي اوســةري دةكــةيتة راســتة نــةمانطوتووة 
قـانون احلمايـة ا سـرة    )اةوة من ثَيم باشة بكرَيتة  يـةش اةوة دةطةيةنَيت بؤ ااطاداري بةِرَيزانة لةبر(من)

قـانون احلمايـة   )دام ناوةكـة دامـان نـاة دةَلـَين     ة ضونكة موشكيلة نييةة تؤ عونوي اوسةري لَيرة ما(من العن 
 .ة اةوة اةطةر يةكةممان ايختيار كردة دةبَيت اةو دوو تَيبينية رةضاو بكرَيت(ا سرة من العن 

ــَين    ياســاي بةرةنطاربوونــةوةي )بةنيســبة  دووةميشــةوةة مــن اــةو تَيبينيــة عــةرز دةكــةمة كــة لــةوَيش بَل
 .َيش وةرطَيِرانةكةي ايشكالي تيا بووة زؤر سوثاسة ضونكة لةو(توندوتيذي دذي خَيزان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .امحد وةرتي كةرةم بكة.زؤر سوثاسة رَيزدار د

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

مايـة مـن العنـ     قـانون احل )سةبارة  بة ناونيشاني ياساكةة من لةطةَل رةاي يةكةمدامةة كـةوا ناونيشـانةكة   
ياسـاي ثاراسـتين خَيـزان لـة     )بَيتة واتـا لـة كورديةكـةي واي لـَي دَيـت      ( العراق –ا سري   اقليم كوردستان 

ــي  ــذي خَيزان ــةَلكو      (توندوتي ــةكة ب ــةموو توندوتيذيي ــة ه ــة ل ــزان نيي ــتين خَي ــت ثاراس ــرة مةبةس ــارة لَي ة دي
لـةناو خَيزانـةوةة لـةناو اـةفرادي خَيزانـةوةة      مةبةسيت ثاراستنة لةو توندوتيذييانةي كة سةرضـاوة دةطـرن   

لَيرة دروسترتةة ديارة ااماجنيش لةم ياساية ثاراستين خَيزانة بةِراسيتة بؤية رةاي ( من العن  ا سري)بؤية 
ــرةدا مةبةســت اةوةيــة كــة تــؤ اــةفرادي خَيــزان بثــارَيزي لــة       يةكــةم بــة ي منــةوة دروســترتةة ضــونكة لَي

ييانةي كة لة اةنداماني خودي اةو خَيزانةوة رووبةِرووي يةكَيك لـة اةنـداماني   توندوتيذية اةو توندوتيذ
خَيزانةكة دةبَيتةوةة بؤية هةدةفةكة ثاراستنةة نةك بةرةنطاربوونةوةة ديارة ثاراسنت باشرتةة بؤ اـةوةي تـؤ   
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ان دةثارَيزيت بـةم  خَيزان بثارَيزية كة ثاراستتة ماناي هةم بةرةنطاربوونةوةشي تَيدايةة تؤ اةنداماني خَيز
 .ياسايةي كة ماددةكاني دياري كردووةة زؤر زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اةظن عمر كةرةمكة زؤر سوثاسة رَيزدار

 :بةِرَيز اةظن عمر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مـن ثشـتطري  اـةو ِرةايـة     هةَلبةتة هاوكارامن ثَيشى من ديارة زؤربةيان ِرةايان اـةوة بـوو كـةوا يةكـةم بـَىة      
اةكةم كةوا ِرةاى يةكةم بَىة لةبةر اةوة  اَيمـة لَيـرةدا تونـدو تيذيةكـة هةيـةة زاهريةكـة هةيـةة عونوةكـة         
وجود  هةيةة بؤية اَيمة لَيـرةدا تـةنها كـار لةسـةر اـةوة ناكـةينة بـة ياسـايةك اريشـادو تةوعيـة  خـةَلكى            

بؤ اةوة  كـةوا اـةو جةردـة هةيـةة اـةو عونوـة هةيـةة بـةَ م         بكةينة اَيمة لَيرةدا ختوتى عامة دادةنَينة 
ضارةسةر  بكرَ ة بةشَيوة  عيقابى بةشَيوة  ياسايىة بؤية بةِرةاى منيش ثشتطري  ِرةاى هاوِرَييامن اةكةم 

بؤيـة بةِراسـتى اةطـةر    ( قانون محاية ا سرة من العنـ  )كةوا ِرةاى يةكةم ِرةاى تةندروسرتةة كة اَيمة بَلَين
تو اَيمة لَيرةدا حيمايةمان كردة ثاراستنمان كـردة بـةم ياسـاية اـةتوانن اـةم خَيزانـةة شـةر  نيـة تـةنها          بَي

اافرة  بَىة ثياو و منداَل هةموو  كة لة خَيزان هةيةة كة توندو تيذ  بةرامبةر دةكرَ ة اَيمة بـةم ياسـاية   
 .ممة زؤر سوثاسحيمايةيان دةكةين و اةيانثارَيزينة بؤية من لةطةَل ِرةاى يةكة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةرَيز سؤزان شةهاحم كةرةمكة

 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نور 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاكةة        ــاوةِرؤكى ياس ــةَل ن ــوجنَى لةط ــَى بط ــة  دةب ــةينة عينوانةك ــايةك دةردةك ــة ياس ــك ك ــة كاتَي ــان اَيم بَيطوم
بةشى تيايةة لة ِرَيطة  ضيةوة مـةنعى تونـدو تيـذ  اـةكا ة     لةناوةِرؤكى اةم ياساية ثاراستنيشى تيايةة عقو

لة ِرَيطة  ديار  كردنى زاهريةكةة فيعلةكةة بةرامبةريشى عقوبةكـة  ضـية؟ة اةطـةر هـاتو اـةم فيعلـة كـراة        
لةسةر ضةند اةساسَيكة اةساسى يةكـةم اةوةيـة كـة    ( مناهضة العنف االسرى)بؤية من لةطةَل ِرا  دووةممة 

لة جاِردانى لة ناوبردنى توندو تيذ  ذنان ايمزا  كردووةة شتَيك هةيـة لـة دونيـادا     1223 عرياق لة ساَلى
ثَيى اةَلَين جاِردانى نةهَيشتنى توندو تيذ  بةرامبةر بة ذنانة بؤية لةسةر اةساسى ايتيواقيـا  كؤمـةَلَيك   

كردووةة هةرَيمى كوردستان  ايتيواقيا  هةيةة كؤمةَلَيك جاِرنامة  نَيودةوَلةتى هةيةة كة عرياقيش ايمزا 
بةشَيكة لةو ايتيواقياتانـةة بؤيـة دةبـآ ياسـايةك لةسـةر اةساسـَيك تـؤ دايدةِرَيـذ ة لةسـةر زاهريةيـةك كـة            
اومةم موتةحيدة ناو  لَيناوةة كة بةرةنطاربوونةوة  تونـدو تيذيـةة نـابَى ياسـاكة  تـؤ تـةغلي  بكـرَ  بـة         

لةو ايتيواقيانةيةة يةكَيك لـةو مةرجانـة  اـةو جاِردانـةة اةوةيـة      ناوَيكى ترة بؤ اةوة  اةو ماناية نةدا كة 
لةطةَل وشيار  كردنة دةركردنى ياساكانةة كةواتة اةبَى اةو ياساية  كةتؤ دةر  دةكة ة اةساسَيكت هـةبَىة  
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ــةلةن       ــردووةة دوا  اــةوة مةس ــؤ ك ــى ب ــدة ايعالن ــة اومــةم موتةحي ــوجنَىة ك ــةدا بط ــاخود لةطــةَل اةوبابةت ي
نةهَيشـتنى  ( مناهضجة التعجذي   )دةرضـووة اـةَلَى    1224( اتفاقيجات مناهضجة التعجذي    )متان هةية ايتيواقيا

ــةناو      ــة ب ــر هةي ــاتَيكى ت ــةوةش ايتيواقي ــةَل ا ــةعزيبة لةط اتفاقيججة جنيججف الرابعججة  ( ) ايججة املججدنيني )ت
ة اـةو هةَلمـةتى   ةة يةعنى هةردوو ناوةكة واردةة بةَ م اَيمة لَيرة اةساسةكة  دةركردنى اةم ياساية(1242

بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذيةة كة ضةند ساَلة اومةم موتةحيدة يةكَيكة لة ااماجنةكانى هةزارة  سَيهةمة 
كة دةبَى لة ِرَيطة  ياساوة توندو تيذ  بةرةنطار  ببينةوةة لة ِرَيطة  ياساكانةوةة بؤية دةبـَى اـةو ياسـاية     

 .يةك بطرَيتةوةة زؤر سوثاساَيمة دةر  دةكةينة لةطةَل مةعاير  دوةىل 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز كوَيستان حممد كةرةمكة
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة من ثَيشةكى لةطةَل ِرا  دووةمم كة موناهةزة بَيتة كةبةرةنطار بوونـةوة  تونـدو تيـذ  بَيـت لةسـةر      

مم اةوةية كة اةو دوو ثِرؤذةية  لة  يةن ذمارة  ياسايى اةندامانى ثةرلةمانـةوة  اةو اةساسةة خاَلى يةكة
تةقديم كراوةة هةردووكى ياسايى بةرةنطار بوونـةوة  خَيزانيـةة هـةردوو ياسـاكة اـاوا هـاتووةة دووةمة اـةو        

اراسـنت نيـةة   ياسايانة  كة دةرضوون ض لةناوضـةكة ض لـة ياسـا نَيودةوَلةتيـةكان موناهـةزة هـاتووةة ياسـا  ث       
خاَلى سَييةمم اةوةية كة بة ثَيى اةو اامارانة  كة حكومةتى هةرَيم هةر شةش مان  جارَ  دةر  دةكـا ة  
اةوة اةخاتةِروو كة هةر شةش مـان  جارَيـك لـةم هةرَيمـة  اَيمـة تونـدو تيـذ  لـة هةَلكشـاندايةة كةواتـة           

وو  ببينةوةة تةبعةن اةم ياساية لةطـةَل اـةو   دياردةيةكة هةيةو دياردةيةكى مةترسيدارةة كة اةبَى ِرووبةِر
ِراية  طةشة خامنة اةطـةر ثاراسـنت بـَىة كةواتـة شـةرعية  دانـة بـة دياردةكـةة بـةَ م تاكـةكان اـةثارَيزينة            
رووبةِروو  نابيتةوةة اةمة مةنعى بكةيت يان نةيهَيَلى يان ضارةسةر  طوجناو  بؤ بدؤزيتةوةة اةم ياسـاية  

 بَى اةبَى بابة عيقابيـةكان  بََيـتة اةمـة نـاوةِرؤكى ياسـاكة اةطـةر سـةير  بكـةينة         اةطةر ياساي ثاراسنت
سةيرةكةين ميكانيزمةكة  ميكانيزمى بةرةنطار بوونةوةية نةوةك ثاراسنتة بؤية من لةطةَل اةو ِرةايـةدام  

 .كة بةرةنطار بوونةوة بَى نةوةك ثاراسنتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة لبدالر ن حسنيةنابتة بةِرَيز سوثاس بؤ ج
 :بةرَيز عبدالرمحن حسن ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
منيش هةروا لةطةَل ِرا  دووةممة ياسا  بةرةنطار بوونةوة  توندو تيذ  خَيزانة ضـونكة هـةر لـة خؤيـةوة     

ة دةبَى اَيمة ياسايةك دابِرَيـذين بـؤ   كة اةم دياردةية واردة لة ناو هةرَيمى كوردستان لة ناو خةَلكى اَيمةة ك
بةرةنطار بوونةوة  اةو كردةوانة  كة دةبن لة ناو خَيزانداة كةواتة اَيمة طومتان حيماية دةكةينة حيمايـة  
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بة ض شَيوةيةك بكةينة هةروا هةروةكو جةنابى برادةران ايشارةتيان ثَييداة كـة حيمايـة بكـرَين بـة عقوبـة      
ةم ياساية و بةم ناونيشانة اةتوانن عقوبـة  بـؤ دانـراوة و ايشـارةتى ثَييـداوةة      حيماية بكرَينة  هةروةها ب

سزا بدرَين اةوانة  كة بةرةنطار دةبنةوةة ايرت منيش هةروا لةطةَل ِرةاى دووةممة طوجناو تر و باشرتةة زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةست خؤشة بةِرَيز ااشتى عزيز كةرةمكة

 :تى عزيز صاحلبةِرَيز ااش
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لة ساَ نى ِرابردوو وةكو دؤكيؤمَينت حكومةتى هةرَيم مةودايةكى باشى هةبووة بـؤ تَيطةيشـنت لـةو تونـدو     
تيذيانـة  كــة بةرامبــةر بـة خَيــزان وة بةتايبــة  بةرامبـةر بــة ذن كــراوة لة يـةن اــةو بةِرَيوةبةرايةتيــة      

سةر بة وةزارةتى ناوخؤ بووةة زانياريةكى زؤريان لة   كؤبؤتةوةة بؤية اَيمـة  بةدواداضوونى توندو تيذ  كة
اَيستا لةسةر دياردةيةك كة دياردةيةك نية بةتةنها توَيذينةوة  لةسةر نةكرابَىة زانيار  ثَيويسـتى لةسـةر   

دةبينَى كة اَيسـتا   كؤ نةكرابَيتةوةة لةسةر حاَلةتَيك لة ضةند ساَ نى ِرابردوو جؤرَيك لة واقيعة بة خؤيةوة
هةيةة بؤية من بِروام واية اَيمة اةطةر ايش لةسةر تةنها حيماية بكةينة اةمة اةبَيتة هؤكـار  اـةوة  كـة    
اةطةر ناونيشانى يةكةم بةكاربهَيندرَيتة مةنزلةيةكى  وازو موستةزعةف اةدرَ  بة منـاَلة اـةدرَ  بـة ذنة    

اـةدة  بـة بـوونى كردارةكـةة مةرحةلـة  حيمايـة كـردنة لـة         اةدرَ  بة ثري لةناو خَيزانة كة تؤ شةرعية  
نةتيجـة  يـان رةد  فعـل يـان بـابَلَين لـة دةراــةجنامى تونـدو تيذيةكـةداة كـة اةمـة حيمايـة لَيـرةدا وةكــو             
كردارَيك وةكو واقعَيك جؤرَيكة لة سةثاندنى يان شةرعية  دانة بةردةوام دانة بة عةمةلية  توندو تيذ ة 

واية كة اةمـة تـةنها خزمـة  بـة ثِرؤذةكـة ناكـا ة ضـونكة ثِرؤذةكـة ِراسـتة وةكـو هةنـدَيك            كة اةمة بِروام 
بةِرَيز وتيان كؤمةَلَيك بةند  قانونى تياية سةبارة  بة حيمايـة كـردنة بـةَ م لةهـةمان كاتـدا اـةم قانونـة        

ة  اةو ماددانة  كة تةنها حيماية  لةخؤ  نةطرتووةة بؤ منوونة اةطةر بةتةنها ناو  حيماية هةَلبطرينة ا
ااماذة بة مةسةلة  وشيار كردنةوة اةكا ة بؤ كارمةندان و بؤ خَيزان و بؤ كؤمةَلطاة اةمة لـة كـوَ  شـوَينى    
اةبَيتةوة لة حيماية؟ة بؤية تةنها ثِرؤذةكة جوزاَيكى بريتية لة حيماية كـردنة كـة بريتيـة لـةو سـزايانة       

ريةكة  اةوةية كـة بـةرةنطار بوونـةوة  تونـدو تيذيـةة بـؤ       كة دانراوةة جوزاة طشت طريةكة ة بةشة طشت ط
اةوة  ذن و مناَل و ثري لة خَيزان لةو مةنزلة موستةزعةفة  كة ثَيـى فرؤشـراوةة كـة بـة ثَيـى خـؤ  نيـةة        
ثَيويستة ِرَيزَيكى زياتر  ىَل بطريَيتة بة هةموومان بـةرةنطار  ببينـةوةة بؤيـة مـن ثشـتطري  لـة ِرا  دووةم       

 .سوثاسدةكةمة زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشة بةِرَيز شةومن حممد كةرةمكة
 



 31 

 :بةِرَيز شةومن حممد غريب
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيم باشة بةنيسبة  اةم بِرطةيةوة بِرطة  دووةمة واتة بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ  تةسبيت بكـرَ   
انى ثِرؤذةكـة  ليذنـة  ذنـانة هـةموو بِرطـةكان ايشـارة  بـةوة        لة ياسـاكةداة ضـونكة لـة نـاوةِرؤكى بابةتـةك     

اةدا  كة بةرةنطار بونةوة  توندو تيذيةة نةوةك حيماية كردنى خَيزانة وةكو هاوِرَيكامن ثَيشرتيش باسيان 
كردة جطة لةوة توندو تيذ  بة هةموو جؤرةكانيةوةة جؤرةكة توندو تيذ  مةعنةو  بَىة يان توندو تيـذ   

كة بةرامبةر اةندامةكانى خَيزان اةكرَيت و زةرةريان ىَل اةدا ة لةبةر اةوة ثَيويستة اةم تونـدو   مادد  بَى
ــزان بكــة ة بــةو ياســايانة  كــة دةراةضــَيت وة بــةو      تيذيــة بــةرةنطار  ببيتــةوة بــؤ اــةوة  حيمايــة  خَي

ــةوة ثـــَيم باشـــة ثرِ          ــة كردنـــى خَيزانـــةكانة لةبـــةر اـ ــة  كـــة دةراةضـــَيت بـــؤ حيمايـ ؤذةكـــة عقوباتانـ
 .بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ  بَىة نةوةك حيماية كردنى خَيزان بَيتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاس دةست خؤشة بةِرَيز هاوِراز خؤشناو كةرةمكةة بةِرَيزانة بؤ بري ناكةنةوة لـة دةمـج كردنـىة يـةعنى     

 .تَيكةَلَيكى بكةن زؤر موهيمةة فةرموو
 :امحد بةِرَيز هاوِراز شَيخ

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيمواية ياساكة لة جَيبةجَى كردنى قوةتى هةيةة نةوةك لة ناوةكة ة اةمة شتَيكى طرنطـةة اةمـة كـاتَى    
دةبَيتــة ياســا و جَيبــةجَى دةكــرَ ة قــوةتى اــةو لةوَيــدا دةردةكــةوَ ة ســةبارة  بــة ناوةكــة  مــن ثــَيم باشــة  

ثَيمواية ثاراستنى خَيزان لة توندو تيذ  زياتر لةطةَل سروشتى خَيزاندا  بةِراستى لةطةَل ِرا  يةكةمدامة من
دةطوجنَيــتة بةِراســتى وشــة  بةرةنطاربوونــةوة كةليمةكــة اةطــةر بــة كــورد  تــةعبري  ىَل بكــةمة وا هةســت  

ية دةكةم وَينةيةكى شةِر دةدا  وَينةيةكى خَيزان شوَينَيكى اارامطةية بؤ كةسةكانة اةم كةليمةية اةم وشـة 
 .زؤر لةطةَل اةوة ناطوجنَىة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة بةِرَيز عبدالسالم بةروار 

 :صدي  مصطفيبةِرَيز عبدالسالم 
 .بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

ــة           ــةمى هؤي ــة  يةك ــة وش ــةوة ل ــايةكة خبوَينين ــَين ياس ــةر ب ــايةة اةط ــاوةِرؤكى ياس ــِر  ن ــاة دةرب ــاو  ياس ن
دةست ثآ دةكا  بة توندو تيذ  دياردةيةكى سلبيةة بكةرة فاعل اةوة  كة ياسايةكة بايـةخى  ثَيويستةكانة 

ثاراسـتنى خَيـزان فاعلـةة    ( احلماية فاعلـة )ثَى اةدا ة توندو تيذية خَيزانيةكةيةة لَيرة بةو سياغةية بة ناو 
من هيض دذ  تيشـكى خـؤر   اَيمة جياوازيةكى زؤر هةية لة بةينى وةكو ثاراستنى مناَل لةتيشكى خؤرة واتة 

نــيمة تيشــكى خــؤر خــرا  نيــةة بــةَ م مــن ضــى اةكــةم؟ة مناَلةكــةم اــةثارَيزم لــةو تيشــكةة هيضــم نــةكرد     
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بةرامبةر ة ثاراستنى خانوو  خؤم لة  فـاوة اـةم ياسـاية مةسـجَيكى هةيـةة اـةم ياسـاية نايـة  ايجرااـاتى          
اد  و ايجرااـاتى هـةموو  كاملـة لـة ِروو  هـةر      ويقااى دابنَيت و عقوبة دانَيتة خؤ قانونى عقوباتى بةغد

كردارَيكى توندو تيذ عيقابى بؤ دانابَيتة اَيمة بري كردن لة دةركردنى اةم ياساية دةمانةوَ  ِرووبـةِروو  و  
بةرةنطار  دياردةيةك ببنة كولتور  باوة كؤمةَلطا  اَيمة بةِرةوا  اةزانَيتة اةمـة مةسـجى اـةم ياسـايةيةة     

ةطةَل اةوةمة كة بكةرةكة لة ناو ياسا توندو تيذ  خَيزانى بَيتة ضى ىَل اةكة ؟ة اةيثارَيز ة بؤية زؤر من ل
مةعقول نيةة اةو ثاراستنى توندو تيذ  خَيزانى ناضَيتة عـةقَلمة بـةرةنطار بوونـةوة يـان اـةوة بـةدَل نيـةة        

س بكـا ة واتـة اَيمـة هةَلوَيسـتَيك     دةبَى اَيمة ناوَيك دابنَين ناوةِرؤكةكة  فيعلةن ناوةِرؤكة  ياسـا اينعيكـا  
بةرامبةر بـة تونـدو تيـذ  خَيزانـى وةردةطـرينة  بـاش بـري  ىَل بكةينـةوةة موناهـةزة وةكـو سـؤزان خـان و             
اةوانة  تر طوتيانة موناهةزة هةموو ايجراااتى هةيةة موناهةزة  تةميز  عونسوردان ديـتة موناهـةزة    

ةنها اـةوة اــةَلَيمة اَيمـة اةمانــةوَ  بـةم ياســاية هةَلوَيســت    زؤر شـتى ترمــان ديـتة بؤيــة مـن جــارَيكى تـر تــ    
وةربطرينة بةرامبةر بة دياردةيةك كولتور  كؤنة كؤمةَلطا  اَيمة طؤِرانكار  طةورة  تَيدا ِرووداوةة هةندَ  
كردار  ِرةوان بة ثَيى كةلتور  بـاو اةمانـةوَ  بـةرةنطار  ببينـةوةة بؤيـة اـةو بـةرةنطار بوونـةوة  تونـدو          

ذية  خَيزانى يان موناهةزة  عون  ا سر ة دةربِرة لة ناوةِرؤكىة بَيجطـة لـةوة  تةرجومةكـةش تكاتـان     تي
ىَل دةكــةم ثاراســتنى خَيــزان تونــدو تيــذ  نيــةة يــان بةرةنطاربوونــةوة  خَيــزانة اَيمــة ناضــن بــةرةنطار     

 .خَيزانى بيتة سوثاسببينةوةة اَيمة اةمانةوَيت ياسايةك هةبَيت بةرةنطار بوونةوة  توندو تيذ  
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز صبيمحة خان كةرةمكة
 :مصطفيبةِرَيز صبيمحة امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيش هةموو شتَيك دةست خؤشى لة هةر ثَينج ليذنة دةكةمة كة بةِراستى عةزيةتَيكى زؤريـان كَيشـاوةة   

ياسايةكة من ثشتطري  لة ِرةاـى دووةم دةكـةمة كـة ياسـا  بةرةنطاربوونـةوة  تونـدو       بةَ م بةنيسبة  ناو  
تيذ  خَيزانية لة هةرَيمى كوردستانة ضونكة لَيرةدا ناو  ياسايةكة لةطةَل ناوةِرؤكى ياسايةكة دةطوجنَىة لة 

ــةن         ــةدا ه ــةَلطا  اَيم ــةناو كؤم ــة ل ــة  ك ــةو دياردان ــةمانة ا ــةرؤكى ثةرل ــةِرَيز س ــرة ب ــةكى ت ــةموويان  ي ة ه
سةرضــاوةيان لــة داحم و نــةريت وةرطرتــووةة زؤر بــة ااســايى تةماشــا  اــةم كردارانــة دةكــةن كــة بةرامبــةر   
بةخَيزان اةجنام دةدرَيتة بؤية لَيرةدا اَيمـة دةمانـةوَ  لـة ِرَيطـة  نـاو  ياسـايةكة ثـةيامَيك بـؤ كؤمـةَلطا           

 .ة من لةطةَل ِرةاى دووةممة ايرت سوثاسخؤمان بنَيرينة كة نابَيت اةم كردارانة بةردةوام بنة بؤي
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز نةردان عبداهلل  كةرةمكة
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 :بةِرَيز نةردان عبداهلل قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دياردةيةكى نةخوازراو هةية لة هةرَيمى كوردستان و لة ناوضةكةش هةيةة وة دياردةيةكة لـة عالـةميش تـا    
بةَ م لة هةرَيمى كوردستان بة ِرَيذةيةكى بةرفراوان هةيةة ديارة مةبةست لـة داِرشـتنى ياسـايةكى    حةدَيكة 

وةهــاة حةمتــةن بــؤ ضارةســةركردنى اــةو دياردةيــة كــة هةيــة لــة هــةرَيمى كوردســتانة اَيمــة اةطــةر بَيــت و 
بــة ( العنججف االسججرى قججانون ا  ايججة مججن)بضــينةوة ســةر داِرشــتنى شــَيوة  ياســاكةة ِرةاــى يةكــةم كــة دةَلــَى  

لَيــرةدا اَيمــة اةطــةر بَيــت و حيمايــة بــةكاربهَيننة كةواتــة اــةبَى   ( ياســاي ثاراســتنى خَيــزان) كورديةكــة 
ــابَى     ــَية ن ــة ب ــةَل حيمايةك ــةرةكة لةط ــَين  ( مججن العنججف االسججرى  )اوس ــةبَى بَل قججانون  ايججة االسججرة مججن   )ا

طةَل اةوة ِرةاية مبة دَيينةوة سةر ِرةاـى دووةمة  لةبةر اةوة لةِروو  تةرجةمةكةوةة شةر  نية من لة(العنف
يـان محايةكـة تـةنها ثاراسـتنةة بـةَلكو ضارةسـةر  بـؤ دانـةناوةة         ( قجانون مناهضجة العنجف االسجرى    )كة اـةَلَى  

بةرةنطاربوونةوة  تَيدا نيةة نةهَيشتنيشى تَيدانيةة كةواتة من ثَيمواية كةمرت اةتوانَى ضارةسةر  كَيشـةكة  
اةطةر بَيـت و موناهـةزة اَيمـة تةرجةمـة  بكـةينة      ( قانون مناهضة العنف االسرى)يينة سةربكا  محايةة د

كة بة بةرةنطاربوونةوة تةرجةمة كراوةة بةرةنطاربوونةوة بةِراستى موقاوةمة دةطةيةنَىة نةوةك موناهـةزة  
ةكم هةية كة بةِراسـتى  دةطةيةنَية اةوة لةوَ  هةَلةيةكى زمانةوانى هةيةة لةطةَل هةردوو ِرةايةكة من ِرةاي

اةبَى اَيمة هةوَل بدةين بؤ نةهَيشتنى اةو دياردةيةة يان لةناو بردنى اـةو دياردةيـةة بـؤ اـةو مةبةسـتةش      
قجانون مكافحجة العنجف    )كـة كردمانـة  ( قانون مكافحة العنجف االسجرى  )عينوانى ياساكةة من ثَيم باشة بكرَيتة 

َيشـــتنةكةش دةطرَيتـــةوةة كـــة حيمايةكةشـــى تَيدايـــة  اَيمـــة لَيـــرة هـــةم لـــةناوبردن و هـــةم نةه ( االسجججرى
وةبةرةنطاربوونةوةكةشى تَيدايةة بؤية اَيمة اةطةينة اةجنامَيك كة ضارةسةرةكان دةدؤزَيتـةوةة لـة نةتيجـة    
اَيمة لة ياساكة سزامان داناوةة سزاكانيش مةبةست لة نةهَيشنت و لة نـاوبردنى اـةو جـؤرة دياردةيةيـة كـة      

نيار دةكةمة لةطةَل ِرةاى دووةممة ِرةاى دووةمة موناهةزةكة بكرَيتة موكافةحـةة نـةوةك   هةيةة بؤية من ثَيش
 .موناهةزةة لةبةر اةو هؤكارانة  كة باسم كردة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسة ثةدان عزالدين كةرةمكة

 :بةِرَيز ثةدان عزالدين عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةكو اةوة  كة هةندَ  لة برادةران باسيان كردة كةناو  ياسا اـةبَى تـةعبري لـة ناوةِرؤكةكـة  بكـا ة      اةطةر 
بةِراســتى اَيمــة اةكةوينــة هةَلةيــةكى ياســايى و ثَيمــوابَى كؤمةَ يةتيشــةوةة طــةر هــةر كــام لــةو دوو نــاوة   

كـة كـة تـةركيز لةسـةر خَيـزان      دانراوة ايختيار  بكةين بؤ اةم ثـِرؤذة ياسـايةة لةبـةر اـةوة  هـةردوو ناوة     
اةكا ة اةو توندو تيذيانة  لـة خَيـزان اـةجنام اـةدرَيتة اـيرت ثاراسـتنى خَيـزان بـَى يـان بةطذاضـوونةوة            
توندو تيذ  بَىة طرن  من قسةم لةسةر توندو تيذ  خَيزانيـة كـة هةيـةة لـة دوو ِرووةوة اَيمـة اـةم دوانـة        
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قسة  لةسةر بكةينة ناتوانن اةم ناوة بكةين بة دةليل بؤ اةم هيضى ناتواننة اةطةر بةشَيوةيةكى قانونى 
قانونةة يةكةميانة اةطةر اَيمة سةير  ماددةكانى تر  ناوةوة  قانونةكة بكةين كة ناوةِرؤكةكةيةتىة جطـة  
لةوة  كة لةماددة  يةكةم باسى اةوة كراوةة كة هةر توندو تيذيةك لـة  يـةن هـةر اةنـدامَيكى خَيزانـةوة      

ةر بة اةندامَيكى تر اةجنام بدرَية لة هيض ماددةيةكى تر باسى ثيـاو وة باسـى منـاَل نـةكراوةة جطـة      بةرامب
ة هَينراوةتةوةة هةموويان للي سبيل املثاللةوة  كة اةو فيعالنة  كة بة توندوتيذ  حيسابى بؤ كراوةة وة 

اةوةية كة بةرامبةر بة ذن اةجنام  اةوانةن كة لة يةن ثياوةوة بةرامبةر بة ذن اةجنام اةدرَ ة يان زؤينة 
بـة وازحـى وتوويـةتى هـةموو      0اةدرَ ة نةوةك بةرامبةر بة ثياو اةجنام اـةدرَ ة بَيجطـة لـةوة لـة مـاددة       

اةوانة  لَيرة ناويان نـةهاتووةة بـة ثَيـى قـانونى عقوبـا  يـان اـةحواىل شةخسـىة يـان اسـوىل مةحاكـةماتى            
ة  كـة ناويـان نـةهاتووة و تونـدو تيـذ  بةرامبـةر اـةكرَ ة ثيـاو و         جةزااى مامةَلة  لةطـةَل دةكـرَ ة اةوانـ   

مناَلنة كةواتة لةكاتى اةجنامدانى توندو تيذ  بةثَيى اةم ياسـاية بةرامبـةر منـاَل وةبةرامبـةر ثيـاوة اـةبَى       
 ةة بؤ اةوة  اـةم ثِرؤذةيـة   % 177بطةِرَييتةوة بؤ قانونى عقوبا  و قانونةكانى ترة كةواتة اةمة بةَلطة  

لةبةر دةستى اَيمةدايةة ثِرؤذةيةك نية بة فيعلى بؤ ِرَيطة طرتن لة توندو تيذ  خَيزانـى بـةدةر لـةوة  كـة     
بؤ توندو تيذ  دذ بة ذنانةة لة  يةكى ترةوة لة ِروو  مةعنةويةوةة لة بةِرَيزتةوة كةيةكـةاار ايشـارةتت   

ةرة اةمِرؤ اةو زوَلمة   اةبةينة لة قةناعـةتى  كردة اةمة بؤ اةوةية خامنانة ذنانة اافرةتان زوَلمَيكيان لةس
هةر يةكَيكيشمان كة هةَلئةستنة وة بةِرَيز سؤزان خانيش ايشارةتى ثَييـدا فيعلـةن دةقيـ  بـووة كـة اـةبَى       
اةم ناونيشانة لةطةَل اةو ناونيشانة  كة لة نةتةوة يةكطرتووةكان لةسةر  ِرَيكـةوتوونة كـة اـةو بـةرةنطار     

يذ  دذ بةذنانةة كـة واتـة لـة قةناعـةتى هـةر يةكَيكمانـة تونـدو تيذيةكـة دذ بـة ذنانـةة           بوونةوة  توندو ت
اةمةش لة خؤِرا نةهاتووةة لةوةية كة ِراستة توندو تيذ  بةرامبةر بة ثياويش هةيةة بةَ م نةبؤتة زاهريةة 

هةيـةة وةبـة فيعلـى     بؤية من ثَيشنيار دةكةم بؤ اةوة ة اَيمة بة فيعلى اـةو زوَلمـة  ببـةين كـة لةسـةر ذن     
دةقي  بن لةوة  ناو لةطةَل ناوةِرؤكا بَىة اـةو دوو نـاوة هـةردووكى  بـةينة ناونيشـانى ثِرؤذةكـة ببـَى بـة         
بةرةنطاربوونةوة  توندوتيذ  دذ بة ذنانة ضونكة بةم نةوعة اةطةر اَيمـة بةمـة بيهَيَلينـةوةة لـة ناوةِرؤكـا      

َلينةوة اَيمة زوَلم زؤر لة ذن زياتر اةكةينة لةبةر اةوة  توندو توندوتيذ  دذ بة ذنانة وة بة خَيزان اةيهَي
تيذ  لةسةر ذنان تةنيا لة خَيزان نيةة لة دةرةوة  خَيزانيشةة بؤية بكرَي بة توندو تيـذ  دذ بـة ذنـان بـؤ     

 .اةوة  هةموو  يةنةكان بطرَيتةوةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سةيد صاحل كةرةمكة سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز زةكية
 :بةِرَيز زكية صاحل عبداخلال 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةز دةست خؤشيَى ليذنة  ثةيوةنديدار دكةمة بؤ دروست كرنا ِراثؤرتةكا هاوبةش حم ظى ِرةنطـىة اـةز طـةل    

ةظـة حم اةسـَلآ   رةايا دوَيمةة بؤضى؟ة ضونكو اةطة اةم بهَين سةح كـةينَىة ِرةايـا اَيكَيـدا اةطـةر اـةم زظرِ ين     
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مةشروعى ذ حكومةتى هاتىة ِرَيكارَيت ويقايَيذ  تَيدا هةبووة ذبةر هندَيذ  اةم دشياين ثاراسـتنَى بكةينـة   
دوَيرَيداة بةس وَيرَيدا ِرَيكارَيت ويقاية نةهاتنةة بةس ِرَيكارَ  يَيت عقوباتَى هاتىة ذبةر هندَيذ  اةز دبينم 

َيزانىة باشرتين ناظة كؤ بؤ هندَ  بؤ ظـَى ياسـايَي بَيتـة دانـانة زؤر     ياسايى بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ  خ
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسة بةِرَيز سا ر مةمحود كةرةمكة

 :بةِرَيزسا ر حممود مراد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيمـة ِرووبـةِروو  ثرةنسـيثَيك    لةِراستيدا لة خوَيندنةوة  هةردوو ناونيشانى ثِرؤذة ياساكة دةردةكةوَ  كة ا
دةبينةوةة كة لةسةر بنةما  ِراست و ِراسترتة دروست و دروسترتة باش و باشـرت هـاتووةة مـن تةسـةوِرم وايـة      
هةردوو ناونيشانةكة جؤرَيك لة طوجنانى تيايةة بةَ م بة حـوكمى اـةوة  كـة اـةوترَ  عينـوانى ياسـا اـةبَى        

و مةبةستةش بَى كـة لـة اةسـاس ثـِرؤذة ياسـاكة  لةسـةر بنيـاد نـراوةة         دةربِر  ناوةِرؤكى ياساكة بَىة بؤ اة
بؤية تةسةوِرم واية ِرا  دووةم طوجناو ترةة بؤية ثَيويست اةكا  ايستيناد  بكـةين لةسـةرة ضـونكة خـود      
ياسـاكة ياسـايةكى تايبةتــةة بـؤ بــةرةنطار بوونـةوة  تونــدو تيـذ  خَيزانـىة واتــة اـةو تونــدو تيذيانـة  لــة         

خَيزانةوة دَينةكايةوةة ثَيش دروست بوونى خَيزانة لةطـةَل دروسـت بـوونى خَيـزانة لةبـةر دةوامـى       هةناو  
ذيانى خَيزانة لةو ِروانطةيةوة اةم ياسـا تايبةتـةة اـةبَى لـةناو قةوسـا هةميشـة اـةوة بـة نـةزةر  ايعتيبـار           

ةكـرَ ة ثاراسـتنى خَيـزان لـة     وةربطريَ  كة هةندَيجار مةسةلة  ثاراسنتة بؤ منوونة بِرطة  دووةم كة باس د
توندو تيذ  اةو توندو تيذيانةش اةطرَيتةوةة كة ياسا بةركارةكانى عرياق و كوردستان دايناوةة بؤ منوونـةة  

ة هةندَيجاريش اةو توندو تيذيانة لة دةرةوة  خَيـزان  1262عقوباتى ساَلة ( 111)بؤ منوونة ياساي ذمارة
وو دةبَيتةوةة بةَ م اةمـة كـت و مـت بـؤ نـاو خَيزانـة لـةناو خَيـزانيش         ااراستة دةبن بؤ ناو خَيزانة ِرووبةِر

اَيمة اةبَى ِراست طؤ بن لةطةَل خؤمان و لةطةَل كؤمةَلطاكةمانةة عونسر  سةرةكى و اةوة  اةبَيتة نيشـان  
م وايــة بــؤ تونــدو تيــذ  ااراســتةو بةرامبــةر دةكــرَ ة ذنــةة كضــةة ِرةطــةز  مَييــةة لةبــةر اــةوة مــن تةســةورِ 

ياسايةكة لةم ساتة وةختةدا لةوةدا خؤ  اةبينَيتةوةة كة كؤمةَلطا  كوردةوار  يـان كؤمـةَلطا  كوردسـتانىة    
لةطةَل بةرةوثَيش ضوونةكانىة لةطةَل تاك و لةطةَل كؤمةَلطاة لةطةَل ااشنا بوون بة مافةكانىة بة مومارةسـة  

او ثةيوةنديةكانة اةو هةموو بةرهةمانـة   كردنى بةشَيك لةاازاديةكانىة وة لةطةَل طةشةكردنى تةكنةلؤجي
كة دونيا  تازة  هَيناوةتة كايةوةة لةطةَل خؤشيدا بةهؤ  خرا  بةكارهَينان يـان ااشـنا نـةبوون ثَيـىة يـان      
نةبوونى ِرؤشنبري  لةطةَليداة جؤر  توندو تيذ  اةهَينَيتة كايةوة لةناو خَيزانداة بؤ اةم مةبةستة بـوونى  

ساتى خؤيداة دَيطة  دةست خؤشية من ثشتطري  لة بؤضوونةكانى طةشة خان و سؤزان اةم ياساية لة اان و 
ــة         ــى ل ــت خؤش ــاريش دةس ــة  دووةمة وة دواج ــة بِرط ــرتَ  ب ــت ببةس ــة ثش ــةمة ك ــان دةك ــتان خ ــان و كوَيس خ
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان بكةينة كة بةبَى طوَيدانة بةشَيك لـة مةحتةواكـة  بـؤ كؤمـةَلطا  اَيمـةة      



 36 

ناو  نانَيم شؤِرشة بةَ م تةحةدايةكى زؤر طةورةية بؤ نةريتى بـاوة كـة ذن و اـافرةتى اَيمـة  زؤر ثـَى      من 
شــَيل كــردووة لــة مافــةكانى بــؤ اــةم خولــة بــؤ ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانة بــؤ ليذنــةكانة بــؤ ِرَيكخراوةكــانى     

 .ةوة سوثاست دةكةمكؤمةَلطة  مةدةنىة بؤ ضا كوانانى بوار  ذنان و خامنانة جَيطة  دةست خؤشي
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .رةفي  صابر كةرةمكة.بةِرَيز د
 :في  صابر قادرر.دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةو ثِرؤذة قانونة لة بنةِرةتـدا بـةو مةبةسـتةية كـة ضارةسـةر  طرفتَيكـى كؤمةَ يـةتى بكـا ة كـة اـةويش           

كة بة توندو تيذ  خَيزانى ناو دةبرَيتة  اةم جؤرة تونـدو تيـذة   توندو تيذيةة وة جؤرَيكة لة توندو تيذ ة 
لة بنةِرةتدا لةناو خَيزاندا ِرووبةرِِِوو  اةو كةسانة دةكرَيتةوة كة  وازن لة ناو خَيزانةكةداة بة ثلة  يكـةم  

لةطـةَل اـةوةم كـة     ذنة دووةم منداَلة سَييةم ثرية ديارة هةندَيجار ثياو   واز بابَلَين يان مَيرد بابَلَينة من
ياساي بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ ة خَيزانى ثةسةند بكرَ ة لةبةر اةوة  لة هةردوو ثِرؤذة قانونيةكةدا 
اةمة هاتبووة مةسةلة  ثاراستنى خَيزان لة  يةن ليذنة  ياساييةوة هاتووةوة بؤية ِرةنطة سـةيريش نـةبَى   

ؤية ثياو ثشـتطري  ثَيشـنيارةكة  اـةوان نـةكا ة لـة هـةمان       كة ليذنة  ياسايى تةنيا يةك ذنى تَيدايةة كة ب
كاتدا من ثَيمواية اةو سةرةجنانة  كة بةِرَيز ثةدان خان باسى كـردة سـةبارة  بـة تَيهـةَلكَيش كردنـى يـان       
تةركيز خستنة سـةر اةنـدامانى تـر  خَيـزانة جطـة لـة ذن كـة ِرووبـةِروو  تونـدو تيـذ  دةبنـةوة شـتَيكى             

لــةكاتى موناقةشــة كردنــى ماددةكــانى اــةم ثــِرؤذة قانونــةدا اةمــةيان لةبةرضــاو بطــرينة  طرنطــةة هيــوادارم 
لةهةمان كاتدا اَيمة دةَلَين بةرةنطار بوونةوة  توندو تيذ ة جطة لةوة  كـة لـة ياسـا نَيودةوَلةتيـةكانة لـة      

هةَلبـذاردووةة لـة   نةتةوة يةكطرتووةكان يان سةبارة  بة توندو تيذ  دذ  ذنانة وشة  بةرنطاربوونـةوةيان  
هةمان كاتدا وشة  بةرةنطاربوونةوة خؤ  جؤرة كـةمثينَيك دروسـت دةكـا ة كـة لـة هؤشـيار كردنـةوةة لـة         

 .كردار  تر بؤ ِرَيطة طرتن لة توندو تيذ  خَيزانىة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ز تارا اةسعةد سوثاسة هةندَيجار نية تةعةدا لة اافرة  دةكرَ ة زؤربة  جارة كاكةة بةِرَي
 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ياســا  )مــن وةكــو ِرا  خــؤم شةخســىة وام بــة بــاش زانــى كــة ياســاكة بــةم شــَيوةية بَيــتة نــاو نيشــانةكة     

لةبةر اةو سةبةبةة لةبـةر اـةوة  اةطـةر اَيمـة     ( بةرةنطاربونةوةو ثاراستنى خَيزان لة توندو تيذ  خَيزانى
بةرةنطاربوونةوة يةكَيكة لة هةدةفةكانى كـة اةمانـةوَ ة تونـدو تيذيةكـة لـةناو خَيزانـدا هةيـةة دةمانـةوَ          
ثيشانى بدةين بة هةموو دونياة كة اَيمة لةطةَل اةوةين كة اـةم تونـدو تيذيـة نـةمَينَىة بـة خـةَلك دةَلـَين        

يثارَيزين لـةو تونـدو تيذيـةة بـةَ م اةطـةر بـة       دةبَى نةمَينَىة بةَ م ضى اةكةين بؤ اةوة  نةمَينَىة دَين دة
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تــةنها ثاراســنت لــةعونوى اوســةر  بَلــَينة نــازامن مــن وا  دةبيــنم كــة تونــدو تيــذ  لــة دةوروبــةر  هةيــة  
بةرامبةر بة خَيزانةكة اةكرَ ة اَيمة اةم قانونـة دةراـةهَينن لةبـةر اـةوة  لـةناو خَيزانـدا بـةهؤ  داحم و        

هةقدانَيكى تايبة  كة لة يةن بةشَيك لة خَيزانةكة بؤ بةشةكة  تـرة مـن هـيض    نةريتَيكى تايبة ة بةهؤ  
كاتَيك ناَلَيم تةنهابةس اافرة  بةرامبةر  غةَلة  دةكرَ ة زؤرجاريش بة ثَيضةوانةيةة زؤر جاريش برايةك 

رياف لة براكة  خؤ ة يان باوكَيك لـة منداَلةكـة  خـؤ  دةدا ة واتـة اَيمـة هـةدةفى اةساسـى خؤمـان ايعـت         
كردن كة توندو تيذ  هةية لة هةر  يةكة كة اةكرَيت بةرامبةر بة بةشَيك لـةناو خَيزانةكـة  كـة زؤر زؤر    
طرنطة بةتايبةتى اافرةتةكةة لة هةمان كاتدا بةرامبةر بة نةفةرةكانى تر  ناو خَيزانةكةشة اةطةر ناوةكة 

توندو تيذ  خَيزانىة وابـزامن زيـاتر ماناكـة      بةم شَيوةية بَى ياسا  بةرةنطاربوونةوةو ثاراستنى خَيزان لة
 .دةثَيكَىة ضونكة اَيمة مةبةستمان هى ناو خَيزانة نةوةك دةرةوة  خَيزان بةرامبةر بة خَيزانة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اةرسة ن فةرموو.دةست خؤشة بةِرَيز د

 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ اةرسة ن بايز امساعيل.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــةش         ــةوةة حيمايةك ــةرةنطار بوون ــان ب ــة ومت ــونكة ك ــتةة ض ــة ِراس ــةرةنطار بوونةوةك ــايى ب ــة ياس ــن ثَيمواي م
اؤتؤماتيكى حيمايةكةش بة خؤيةوة دةطرَ ة بةَ م اةطةر ومتان حيماية مةرج نية ِرووبةِروو  ببَيتةوةة لة 

( ةنطاربوونةوة  توندو تيـذ  خَيـزان لـة هـةرَيمى كوردسـتاندا     ياساي بةر)ِروو  داِرشتنيشةوة اةبَى بوترَ  
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ببورن يةك خامنَيك مابووة ااواز عبدالواحدة ببوور  فةرموو

 :خضربةِرَيز ااواز عبدالواحد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةرةنطاربونةوة  توندو تيذ  بةرامبـةر بـة   )ة منيش هاوِرام بؤ ِرا  دووةم بؤ ناو  ثِرؤذة ياساكةة كة ببَيت
ضــونكة بـةم نــاوة دةتـوانن ثــةيامَيك بـةِروونى بطةينينــة هاووَ تيـانة بــؤ اـةوة  ياســايةك هةيــة      ( خَيـزان 

ِرووبةِروو  اةم دياردةية دةبَيتةوة كة دياردة  توندو تيذية بةرامبةر بة خَيزانة بـةَ م لـة ِرا  يةكـةم كـة     
ةمة تةواو  ااماجنى ياسايةكة نـاثَيكَىة ضـونكة خَيـزان يـاخود تونـدو تيـذ  تـةنيا بـةم         ثاراستنى خَيزانة ا

مـن  منداَل و اةندامانى تر  خَيـزان   ياساية ضارةسةر ناكرَ ة لةم ناوةدا سيوةتَيكى  واز دةدرَيتة اافرة  و
ةي توندوتيـذي بةرامبـةر   هاوِرام لةطةَل ثَيشنياري دووةم بؤ ناوي ثرؤذة ياساكةة كة ببَيتـة بةرةنطاربوونـةو  

 .بة خَيزانة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة ليذنةي ياسايي رةايتان
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةنداماني ثةلةماني كوردستان ثَيشنياري باشيان تةقديم كردة سـةبارة  بـة ناونيشـاني ياسـاكةة بؤضـووني      
ةيةة توانيان دةوَلةمةندي بكةنة هةر كةسَيك بـة بؤضـووني خـؤية لةوانـةش بةشـَيك ثَييـان باشـة        جياواز ه

قانون ا  ايجة مجن العنجف االسجر  ومناهضجتل ع      )ة بةشَيكي تريان (مناهضة العنف تد املر ة)ياساكة ببَيتة 
ة (ع اقلجيم كوردسجتان   قانون مناهضة العنجف االسجر  و ايجة االسجرة    )ة هةندَيكي تريشيان (اقليم كوردستان

ة اـةم  (ياساي بةرةنطاربوونـةوةي ثاراسـتين خَيـزان لـة توندوتيـذي خَيـزان      )اةندامَيكي بةِرَيز دةَلَيت ببَيتة 
بؤضوونانة اةطةر كؤي بكةينةوةة بة رةاي من دةبَيت بة جياوازي بيخةينة دةنطدانةوةة ضونكة لة راثؤرتي 

ياساي ثاراستين خَيـزان بَيـتة يـان بةرةنطاربوونـةوةي خَيـزان لـة       هاوبةشدا تةنها دوو بؤضوون هاتووةة اايا 
توندوتيذي خَيزانة تةبيعي رةاي سةرؤكايةتي ثةرلةمانة اايـا بـة ض االيـةتَيك اـةو دوو ناونيشـانة خبةينـة       

 .دةنطدانةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةكو لة ثرؤذةكة هاتووةو/ بةِرَيزانة اَيستا سَي ثَيشنيار هةيةة ثَيشنياري يةك
ثَيشــنياري دوو هةيــةة ثَيشــنيارَيكي دةمــج بــة نووســراو لــة ضــةند بةِرَيزَيكــةوة بؤمــان هــاتووةة اَيســتا بــة    

 .تةسةلسول دَينة جةنابي وةزير موداخةلة  هةية؟ ااخري موداخةلةة فةرموو
 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة
من دةمةوَيت تةاكيد بكـةم لةسـةر سـَي موداخةلـةة بـةس ناويـان دةهَيـنمة موداخةلةكـةي كـاك اةرسـة نة           
موداخةلةكةي كاك عبدالسالم بةروارية موداخةلةكةي كوَيستان خانة كة مةبةسـيت حكومـة  لـةم قانونـةة     

ةَلـداة بةشـَيكيش اةوةيـة كـة     بةشَيكة لةو ميكانيزمةي كة هةية بؤ بةرةنطاربوونـةوةي توندوتيـذي لـة كؤم   
ناوي دةنَين توندوتيذي خَيزانية مةبةستةكة هةر اـةوة نييـةة كـة وةكـو تـاكيشة ثاراسـتين تـاكيش لـةناو         
خَيـزان و ايلتيزامَيكـةة بــةو ايلتيزاماتـة نَيودةوَلةتيانــةي كـة هةمانـةة كــة لـة ايعالنــي جةمعيـةي عامــةي        

اةوةي ثَيي دةَلَين ايعالني عالةمي رووبةِروو بوونةوةية يـان  نةتةوة يةكطرتووةكاندا هةيةة بةشَيكي هةيةة 
بةرةنطاربوونــةوةي توندوتيــذي دذ بــة ذنــانة اةمــة بةشــَيكة لــةو اةركــةي كــة جــَي بــةجَيي دةكــةينة كــة     

 .حكومة  بة طوجناندن لةطةَل ايلتيزامامتان لةطةَل موجتةمةعي نَيودةوَلةتيداة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة بةس موداخةلةي طشت اةندامة بةِرَيزةكانة موداخةلةيةو جَيطـاي رَيـزةة رَيزمـان بـؤ حكومـةتيش      سوثاس
قجانون ا  ايجة مجن العنجف     )هةيةة بةَ م لَيـرة اـةو بةِرَيزانـة بِريـار دةدةن بـة تةسةلسـول دَيينـة خـوارةوةة         

ة اـةو  (العجراق  –م كوردسجتان  قانون مناهضجة العنجف االسجر  ع اقلجي    )ة (العراق –االسر  ع اقليم كوردستان 
ة (العراق –قانون ا  اية من العنف االسر  ومناهضتل ع اقليم كوردستان )ثَيشنيارةش كة هاتووة بؤ دةمج 



 32 

قانون ا  اية من العنف االسر  ع اقليم )اةمةي اةخري دةاةة اَيستا بؤتان وازي  بووة عينواني ياساكةيةة 
بـةِرَيز لةطةَلدايـةة زؤر   ( 4)دانةوةة كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ دةخيةمة دةنط( العراق –كوردستان 

 .سوثاسة كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة بةزؤرينةي دةن  لةطةَلدا نينة
ة دةخيةمـة دةنطدانـةوةة   (العجراق  –قانون مناهضة العنف االسر  ع اقليم كوردستان / )اَيستا دةضينة دووةم

لةطةَلداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسة كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسة            كَي
بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراة ناضينة سةر سَييةمة بؤية دووةم بووة عينواني قانونةكةة ليذنةي ياسايي بـؤ  

 .ماددةي يةكةمة فةرموون
 :بةِرَيز طةشة دارا جالل

 .مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة
 :ماددةي يةكةم

 :مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت اةم ياساية
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم-1
كؤمةَلة كةسَيكي سروشتن ثةيوةندي هاوسـةرطريية يـان خزمايـةتيان تـاكو ثلـةي دووةم هةيـةة       : خَيزان -1

خزمــي ثلــة ســَييةم و ضــوارةمة بــة مــةرجَيك لــة مــاَلي خَيزانــي     جــا لةهــةر جَيطايــةك دابينشــن و لةطــةلَ 
 .نيشتةجَي بن

هةر كردارَيكة يان وتةيةكة يان هةِرةشةيان ثَي لَي بكرَيت لة تاكـةكاني خَيـزان لـة    : توندوتيذي خَيزاني -3
 .ت بدا دذي يةكَيكي ديكةيانة كة زياني ماددي و مةعنةوي ثَي بطةيةنَيت و ماف و اازادييةكاني لة دةس

 :ِرايةكى ديكة هةية بؤ ثَيشنياري اةم داِرشتنةوةية دةكا 
لـة تاكـةكانى خَيـزان لـة     ( هةِرةشةيان ثـَى لَيبكرَيـت  )هةر كردارَيكة يان وتةيةكة يان : توندوتيذ  خَيزانى)

دذ  يــةكَيكى ديكــةيانة يــان لةســةر بنــةما  ِرةطــةزة كــة زيــانى مــادد  و مةعنــةويان ثَيبطةيــةنَى و مــاف و 
 (.ازادييان لة دةست بدا ا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عةرةبيةكة خبوَينةوة
 :بةِرَيز شؤِرش ايد حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

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

 .العراق - اقليم كوردستان: االقليم -1
اشخا  ابيعيني تربطهم الرابطة الزوجية او القرابجة اىل الدرججة الثانيجة اين جا اقجاموا      جم ولة  :االسرة -1

 .شرط اقامتهم ع البيت االسر  واالقارب من الدرجة الثالثة والرابعة
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كل فعل او قول او التهديد به ا صادر من احد افراد االسرة تد اآلخر   من شأنل ان يلحق : العنف االسر  -3
 .                                                          معنويا وهدرًا  قوقل وحرياتلتررا ماديا و

 :وهناك ر   آخر، تقرتح الصياغة التالية
 للجي  سجا     و صادر من احجد افجراد االسجرة تجد اآلخجر      (التهديد به ا)كل فعل او قول او  :العنف االسر  -3

 .عنويا وهدرًا  قوقل وحرياتلمن شأنل ان يلحق تررا ماديا وم اجلنس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة راثؤرتي هاوبةشداة اةنـداماني هـةر ثَيـنج ليذنـة كـؤكن لةسـةر داِرشـتنةوةي بِرطـةي يـةك و دووة بـةَ م           

را هةيةة بؤية ثَيشنيار دةكةم تةنها طوتوطؤ لةسةر بِرطةي  سةبارة  بة بِرطةي سَي جياوازي هةيةة واتا دوو
 .سَييةم بكرَيتة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة ناكرَيتة ضونكة هةموو اةندامان لـة ليذنـةكان نةبوونـةة بؤيـة حـةقي خؤيانـة موناقةشـة بكـةنة         
يـةعين اـةوة ناكرَيـتة اَيسـتا دوو رةاـي      خيالفةكةش قةيدي ناكـا ة اةنـداماني ثةرلـةمان حـةقي خؤيانـةة      

هةيةة اةو دوو رةايةة تكاية طوَيتان لَيرة بَيتة اةو دوو رةايةة لـة هـةر رةايةيـةك ضـةند بـةِرَيزَيك قسـةي       
لةسةر بكا ة بؤ اةوةي يةكالي بكةينةوةة ثاشان لةسةر كامة رةاي موناقةشةيةكي عام بكرَيتـةوةة جـةنابي   

 .وةزير فةرموو
 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/ اوة حممود شاكرك.بةِرَيز د 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :هةندَيك ايشكاليا  هةية لةم ثَيناسانة

اَيمة ثَيناسةي توندوتيذي ناكةين بةطشيتة اَيمة ثَيناسـةي توندوتيـذي خَيزانـي دةكـةينة اةمـة      / يةكةمن
 .يةك
زَيـك طرفتمـان بـؤ دروسـت دةكـا ة ضـونكة اَيمـة        ثَيناسة كردني خَيزانة لةطةَل عيالقاتي اوسـةري تؤ / دوو

تةبيعةتي خَيزاني خؤمان دةزاننة هةندَيك حاَ تي عونوي اوسةري هةية ثَيكةوة ناذين لـة ماَلةكـةة بـةَ م    
بوار دةدرَيت بة دةرةوةي ماَلةكةش دةذيت و دَيت تةدةخول بكا  و عون  بـةكار بَينَيـتة واتـا توندوتيـذي     

ــتة مــاف بــ  ة خؤشــي دةدا ة لةبــةر اــةوة بــؤ اــةوةي دوور بكةوينــةوة لــةم ايشــكاليةتةة اَيمــة    بــةكار بَينَي
ثَيويستمان بةوة هةية ثَيناسةي عونوي اوسةري بكةينة كة ثَيناسـةي عـونوي اوسـةردان كـرد بـةو مانايـة       
ثَيناسةي عون  دةكةين لة ضوارضَيوةي عيالقاتي اوسةرية اةو كاتـة تـةجاوزي ثَيناسـةي اوسـرة دةكـةينة      
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من لَيرة داوا دةكةم ثَيناسةي اوسرة لَيرة  بََيتة ضونكة موستةقبةلةن ايشكاليامتان بؤ دروست دةكا  لة 
 .جَي بةجَي كردني قانونةكةة اةمة دوو

بةنيسبة  ثَيناسةي عـونوي اوسـةرية اَيمـة مةرجعيـةتَيكي نَيودةوَلـةتيمان هةيـةة اـةو مةرجعيةتـة         / سَي
تاني شارستاني خؤيان ثَيوة دةبةسنتة اةوةية اةو ايعالنة نَيودةوَلةتية لة يةن نَيودةوَلةتيةة كة هةموو وَ 

نةتةوة يةكطرتووةكانةوة دةرضووةة اةو ايعالنة باسي اةوة دةكا ة كة توندوتيذي خَيزاني لةسةر اةساسـي  
ــريو ثةككة       ــةم ث ــةوةة ه ــداَل دةطرَيت ــةم من ــةوةة ه ــةم ذن دةطرَيت ــةك ه ــة ماناي ــةة ب ــةوعي ايجتيماعي ــة ن وت

دةطرَيتةوةة كة بة ساَ  داضووةة لةبةر اةوة اةطةر موستةلةحي نةوعي ايجتيماعي بـةكار بَيـننة اـةم سـَي     
 .فيئةتة دةطرَيتةوةو دوور دةكةوينةوة لة تابعي جنسة كة تابعَيكي بايلؤجيةة اةمة سَي

ةوَلـةتي بـة ااشـكرا    اةم توندوتيذية زةرةرةكة زةرةري مـاددي و مةعنـةوي نييـةة مةرجـةعي نَيود    / ضوارةم
ة لـة هـيض كاتَيكـدا زةرةري مـاددية     (مجن الناحيجة اجلسجدية واجلنسجية والنفسجية     )دةَلَيت دةبَيـت اـةو زةرةرة   

زةرةري جةسةدي ناطةيةنَيتة زةرةري جنسي ناطةيـةنَيتة لةبـةر اـةوة اَيمـة وةكـو وَ تَيكـي شارسـتاني كـة         
بةنــدين بــة رَيكةوتنــة نَيودةوَلةتيــةكانة مــن داوا ثابةنــدين بــة ثرؤذةيــةكي مــةدةني و شارســتانية ة كــة ثا

 :دةكةم ثَيناسةكة وا بَيت
 .تةعريوي اوسرة  بََيت لةوَية بؤ اةوةي تووشي اشكاليةمتان نةكا / يةكةمن

العنف االسر  كل فعل او قول او التهديد به ا للي اسا  النجوع االجت جالي ع ااجار العظقجات     )بَلَين / دووةم
مجن  )ة اةو كاتة شوَيين اوسرة موهيم نييـةة  (بنية للي اسا  الزواج او القرابة اىل الدرجة الرابعةاالسرية امل

 .ة زؤر سوثاس(شأنل ان يلحق ترر  من الناحية اجلسدية واجلنسية والنفسية وهدر  للحقوق وا ريات
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَلي سَي بكا ة ضـوار كةسـيش لـةوي تـرة ثاشـان يـةكالي       بةِرَيزانة اَيستا ضوار كةسم اةوَي ديواع لة رةاي خ
 .دةكةينةوةة كة يةكالمان كردةوةة اةوجا ماددةكة موناقةشة دةكةينة فةرموو كوَيستان خان

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خَيـزانة بؤيـة وا ثَيويسـتة    هةندَيك اةندامي ثةرلةمان هةية هةمان رةاي جةنابي وةزيريان هةيـةة لةسـةر   

 .........ماددةكة هةمووي موناقةشة بكرَية ضونكة تةعريوةكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نا طومتان هةمووية اةطةر ايجازة بدةيتة برا ة ماددةكة هـةمووي بـة تةف ـيلي موناقةشـة دةكـةينة اـةوة       
  بردرَية اـةو خاَلـة اـةمييَنة ثاشـان اـةتوانن      يةكة بةتم اَيستا اةوة يةكال دةكةينةوةة يةكَيك لةو دووانة 

ََِيذنةوة بةو شكلةي كة بؤضووني اَيوة  بةِرَيز دَيتة سةري  .صياغةيةكي بكةينةوةة اةتوانن داي
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 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وة بـة شـَيوازَيكي تـر كـة بـةدةر لةمـةة       كةواتة كاتَيك كة بِرطة  سَي موناقةشة دةكةينة دةتوانن دايِرَيذينة

 .ضونكة ِراي جياوازمان هةية لةسةرية سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيستا سَي كةسم اةوَي ديواع لة خاَلي سَي بكا ة كَي و كَي اةيانـةوَي؟ خـاَلي سـَية اـاخر دوو ِرا هةيـةة سـَي       
ةوة قسة ناكةن؟ غري سِرةيان ثـَي بـدةمة بـةَلية    ديواع لةو بكا  و سَيي تريش لةوي ترة خؤ هةر هةموو ثَيك

كل فعل او قول او التهديد به ا صادر لن احد افراد االسجرة تجد االخجر    : العنف االسر )بؤ اةوةي خاَلي سَي 
كَي دةيةوَي ديواع لةوة بكـا ؟ سـَي كةسـم    ، (من شأنل ان يلحق تررا ماديأ ومعنويأ وهدرا  قوقل وحرياتل

 .مية؟ فةرموودةوَية نوقتةي نيزا
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خؤي دوو رةايةكة تةنها لةسةر خـاَلي سـَييةمةة لةبـةر اـةوة اـةم راثؤرتـةة راثـؤرتي هاوبةشـةة اـي هـةموو           
ة هةيـةة  لَيذنةكانةة ماددةكة هةمووي بةتَيكِرا با موناقةشة بكرَية لة سـةر خـاَلي سـَييةم كـة رةايـةكي ديكـ      

نةك دوو رةايةة تةبعةن دوايي اةمة بةو شَيوةية صـياغة كـراوةة كـة تـؤ لـة زمـين موناقةشـةكةيدا بـا اـةو          
خاَلــةش موناقةســة بكــرَية دوايــي بــةِرَيزاني لَيذنــة  ي خؤيــان ِرةايــةكان كــؤ اةكةنــةوةو دواتــر اةخرَيتــة  

 .دةنطدانةوةوة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي اةخري كة لَيرة داِرَيذراوة لَيرة هةَلي دةطرينة يةك نةوعي تـر اـةمييَنة اـةوجا موناقةشـةكان     اَيستا اةوة
كةس قسة دةكا ة با ايختي اري وةقتةكة بكةينة كَي اةيةوَيت ( 57ة 47)كةمرت اةبَية ضونكة اَيستا بَينت 

ة ثـةريهان فـةرمووة خـاَلي    ثـةريهان و ثـةدانة سـةرطولَ   )لةوةي خوَيندمةوة ديواعي لَي بكا ة ضةند كةسة؟ 
كل فعل او قول او التهديد به جا صجادر لجن احجد افجراد االسجرة تجد االخجر مجن شجأنل ان           : العنف االسر )سَي 

 لث انسَي كةسم اةوَي لةسةر اةوة قسة بكا ة سيوةيل ، (يلحق تررا ماديأ ومعنويأ وهدرا  قوق وحرياتل
 .فةرموو

 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز

لة سَييةم من لةطةَل اةو رةايةمةة اةوة مبينَيتةوةة بةتم دوايي اةطـةر موناقةشـةي دةكـةنة رةاـيم لةطـةَل      
رةاي بةِرَيز وةزيرةة كـة لـةو تةعديالتانـة  كـة باسـي كـردة بـةتم اـةوةي سـَييةمية دووةم ايلوـا بكـرَي وة            

 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو سةرطوَل خان

 :حسن رتابةِرَيز سةرطوَل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيســبة  رةاــي يةكةمــةوة لةســةر عــونوي اوســةرية كــة تــةعري  كــراوة بــاس لــةوة اــةكا  كــة هــةموو   
كردارَيكة يان وتارَيكة يان تةهديدة كة اةمةمان باس كردة باس لةوة دةكةين كة اةو كردارةة يـان وتـارة لـة    

ماني خَيـزان دةردةضـَية اةنـداماني خَيـزانيش نَيـر و مَييـةة كةواتـة اَيمـة ثَيويسـت ناكـا            يةكَيك لة اةندا
دياري بكةين كة لةسةر اةساسي ِرةطةزة يةعين كة اَيمة لةسةر اةوةمان دياري كردة اةوةش اةطرَيتةوةة لة 

ايـة رةاـي يةكـةم    رةاي دووةمدا تةنها اةوةي بؤ زياد كـراوةة لةسـةر اةساسـي جـنسة لةبـةر اـةوة مـن ثَيمو       
 .باشرتة و داوا دةكةم اةوة تةسبيت بكرَية سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .امحد فةرموو.سوثاسة بةِرَيز د

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

لةســةر اــةو ة مــن بةِراســيت هــةر تَيبينــيم هةيــة  (العنــ  ا ســري)بةِراســيت منــيش لةســةر خــاَلي ســَييةمة  
ثَيناســةيةي كــة بــؤ عــونوي اوســةري كــراوةة بةِراســيت لــة هــةردوو خاَلةكــةداة مــن ثــَيم باشــة يــةعين بــة      
شَيوةيةكي ديكة اةطةر دواترة نازامن بوار هةية دواتر موناقةشةي لةسةر بكةينةوة؟ بةتم من لةطةَل اةوةم 

مـة جـارَيكي ديكـة تووشـي اـةو ايشـكاليةتة       بةِراسيت لَيرة لةسةر اةساسي جنسي تَيدا نـةبَية بـؤ اـةوةي ايَ   
نةبينةوةة كة جؤري كؤمةتيةتي بةكار بَينن لة جياتي ِرةطةزة كة هةمان جةندةرةكةي ثَيشوو دةكا ة مـن  
ثَيم باشة لَيرةة ضونكة بـاس لـة توندوتيـذي نـاو خَيـزان دةكـرَية توندوتيـذي نـاو خَيـزان لةسـةر اةساسـي            

اـةوة بـَية دةطرَيتـةوة وا بـزامن ذن بـَي يـان ثيـاو بـَي هـيض جياوازيـةكي            ِرةطةز بَية لةسةر اةساسي غـةيري 
نةكردووة لةنَيوان اةنداماني خَيزانةكةة لةبةر اةوة من ثَيم باش نيية لَيـرة لةسـةر اةساسـي جنسـي تَيـدا      

اري وة بَي بةِراسيتة لةطةَل اةوةمـة خـاَلي يةكـةم بـة نـةزةر ايعتيبـار وةرطـريَية بـةَ م بـة هةنـدَيك طؤِرانكـ           
لةطةَل اةوةشم كـة لَيـرة اـةفرادي خَيـزانة اةوانـة  كـة خَيـزان اةيانطرَيتـةوةة زيكـر بكـرَين بةِراسـيتة بـؤ             
اةوةي لةو ايشكاليةتةي دةرضنة خَيزان ماناي ضية لة كؤمةَلطاي اَيمةدا؟ ضونكة اَيمة باس لـة كؤمـةَلطاي   

ي خَيزاني رَيـك خسـتووةة قـانوني عقوبامتـان     خؤمان دةكةينة كؤمةَلَيك قةوانيين ديكةش هةية كة مةساايل
هةيــةة قــانوني اــةحوال شةخ ــيمان هةيــةة قــانوني ديكــةمان هةيــة كــة اَيمــة لَيــرة هــةموارمان كــرد لــة     
ثةرلةماني كوردستانة بؤية اَيمة لَيرة ثَيويستة ثَيناسةي خَيـزان بـةثَيي كؤمـةَلطاي خؤمـان بكـةينة راسـتة       

كــردووةة بــةتم اَيمــة قــانونَيكي نــاوةخؤيي دااــةنَينة قــانونَيكي دوةلــي  عَيــراق هةنــدَيك ايتيواقيــاتي مــؤر 
دانانَينة لةبةر اةوة من ثَيم باشة لَيرة مةبةست لة اةفرادي اوسرةش روون بكةينةوةة كة زةوج و زةوجة 
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وابنْاءهم واحفادهم، وابنجْاء  احجد الجزوجني مجن زواج شجرلي اخجر،       )اةطةينَيتة بة عةقدي زةواجي شةرعي 
ة يـةعين هـةموو اةوانـة  كـة اـةفرادي      (الد و والدة ا  مجن الجزوجني، االخجوة واالخجوات ال  مجن الجزوجني      و

اوسرةو خَيزان دةطةيننة بةثَيي قةوانيين اَيمةة اَيمة لة ثَيناسـةي اوسـرة لَيـرةدا داخيليـان بكـةين وة زؤر      
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كل : العنف االسر )تا اةو خاَلي سَي كة خوَيندمانةوةة كَي لةطةَل اةوةيةة زؤر سوثاس بؤ اَيوة  بةِرَيزة اَيس

فعل او قول او التهديد به ا صادر لن احد افراد االسرة تد االخر من شجأنل ان يلحجق تجررا ماديجأ ومعنويجأ      
تـةوةة كـَي   بـةِرَيز لةطةَلـة كـة مبينيَ   ( 11)كـَي لةطـةَل اةوةيـةة اةمـة مبينَيتـةوة؟      ، (وهدرا  قوقل وحرياتل

لةطةَل اةوةية كة   بضَي لَيرة؟ بة زؤرينة  دةن   ضووة اَيستا بؤ اةو بةِرَيزانة ناويان بنووسن كة بةسةر 
طشت ماددةكة موناقةشة دةكاتنة سَي  ضوو بةزؤرينة  دةن ة اَيستا فةقةرة  سَية دوو اةوة هةبووة يةكي 

ةين و اَيوة رةايتان دةدةن و دةتوانن صياغةشي بكـةنة   ضوو و يةكي ماوةة اةوةي تر اَيستا موناقةشة دةك
اةطةر ثَيتان طرن  بَيتة كي اةيةوَي قسة بكا ؟ اَيستا اةو اةندامة بةِرَيزانة اةيانـةوَي موداخةلـة بكـةنة    

عمر عبدالعزيزة امحد وةرتية )اةطةر ثاشان يةكَيك ناوي نةنووسرا بَية داوا بكا  ناوي بنووسنة رَيزداران 
بشــرية كوَيســتان حممــدة ثــةريهان قــوبالية ثــةيام امحــدة بَيري ــان   .قــادرة امــري طؤطــاة ســؤزان شــهاحمة د اــارام 

ة حافظجنم الدينة شَيرزاد  لةي ةسةرهةن ة ثةروين عبدالرمحنة امنة زكرية سةرطوَل رةزاة ش ان امحدة 
ية بةيان امحـدة عبدالسـالم   ااشيت عزيزة مسرية عبداهللة شةومن حممدة ناسك توفي ة طةشة داراة تارا اةسعةد

 .ة كةرةم بكة كاك عمر عبدالعزيز(بةرواري

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن تَيبينــيم لةســةر مــاددة يــةكة تَيبينيــةكي  ايمحيــةة ثةيوةنــدي بــة نــاوةِرؤكي هينةكانــةوة نييــةة ســَي    
 .ليمةة يةك اوسرةيةة يةك عونوي اوسةريدةستةواذةمان ثَيناسة كردووةة يةكَيكيان ايق

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيز اَيستا بةس لةسةر خاَلي سَي اةِرؤينة ضونكة اـةوة خرايـة دةنطدانـةوةة لةسـةر طشـت ماددةكـة و ؟       

 .باشة زؤر تةبيعية فةرموو

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

/ اوســرةة ســَييةم/ايقلــيمة دووةم/ يةكةمــةوةة ســَي دةســتةواذة ثَيناســة كــراونة يةكــةم  بةنيســبة  مــاددةي
عونوي اوسةرية موسـتةلةحَيكي تـر لـة ياسـاكة حـةو  جـار دووبـارة بوويتـةوةة كـة ثَيويسـيت بـة ثَيناسـة             
كردنة بـة رةاـي مـنة اـةويش موسـتةلةحي مةحكةمةيـةة لةبـةر اـةوة خاَلَيـك ايزافـة بكـةين وةكـو خـاَلي              

ة ( ك ة خمتصة بقضجايا العنجف االسجر    )ة تةعريوةكةشي اةوة بَية (احملك ة)ارةم لة ماددةكةة بنووسن ضو
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ضونكة اةو كةليمةية لة ماددة  سَي لة بةندي يةكة لة ماددة  ضوار لة بةندي يةك و دوو و سـَي و ضـوار   
ةر اـةوةي اَيمـة كـة باسـي     و ثَينجة اةوة شةش جـارة لـة مـاددة  ثَينجـيش جارَيـك دووبـارة بوويتـةوةة لةبـ        

ايقليم و اوسرة دةكةينة تةنها وابزامن جارَيكةة يان دوو جارة ناوي هاتووةة لةبةر اةوة لةطـةَل اـةو رايـةي    
وةزيريشمة اةطةر اَيمة ثَيناسةش نةكةين ايشكالَيكمان نييةة ضـونكة لـة كوردسـتاندا قـةوانيين اوسـةري و      

ةتم من تَيبينيةكةم اةوةية كة اةو وشةية دوو جار هاتووة و شت وازحية كة مةبةستمان لة اوسرة ضية؟ ب
تةعريومان كردووةة بةس وشةي مةحكةمة كـة بـؤ يةكـةم جـار لَيـرة باسـي مةحكةمةيـةكي تـازة دةكـةينة          
شـةش جــارة حـةو  جــار لــة ياسـاكة هــاتووةة بؤيــة ثَيشـنيار دةكــةم تــةعريوي مةحكةمـةش بكةينــة خــاَلي      

 .وة سوثاسضوارةم لةناو ماددة  يةكةم 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .امحد فةرموو.سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز د

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

سةبارة  بة ماددة  يةكةمة من ثَيشرت ثَيشنيارم كرد كة ثَيناسةيةكي تر بةِراسيت بؤ خَيـزان بكرَيـتة جطـة    
جم ولة االشخا  الطبيعني تربطهم رابطة الزوجيجة والقرابجة اىل الدرججة    : االسرة)لةوةي كة لَيرة هاتووةة 

ة تا اةطاتة كؤتاييةكةية من ثَيم باشة لَيـرة نـاوي اـةفراداني خَيـزان بهَينـدرَية وةكـو ثَيشـرت قسـةم         (الثانية
ة اةوانـة بـة   لةسةري كردة هةموو اةوانة  كة بةثَيي قةوانيين اَيمةة بةتايبة  قـانوني اـةحوالي شةخ ـي   

لـة دةسـتووري عَيراقـدا     12اةفرادي خَيزان حيساحم بكرَينة ديارة خَيزان بناغـةي كؤمةَلطايـةة لـة مـاددة      
 ،(االسرة اسا  اجملت   وحتافظ الدولة للي كيانها وقي ها الدينية واالخظقيجة والوانيجة  )هاتووةة وةكو دةَلَي 

يـةو بنةمايةكـةي اـاين و اـةخالق و نيشـتيمانةة كةواتـة       لَيرة باس لةوة دةكا  كة خَيزان بناغةي كؤمةَلطا
لَيرة دين و اةخالق و خؤشةويسيت نيشتمان لة خَيزاندا ثَيويستةة عونوي اوسةرية اةوةي كة لَيرة هاتووةة 

او التهديـد  )توندوتيذي خَيزانية بريتية لة هةر كردارَيكة يـان وتةيـةكة يـان هةِرةشـةيان ثـَي لـَي بكرَيـتة        
ين لَيـرة كـردارة يـان وتـة تـا نةبووبَيتـة فيعـلة مـن ثَيموايـة لـة رووي قانونيـةوة دروسـت نييـةة              ة يةع(بهما

ة كة فيعلَيك وة قةولَيك هَيشتا نةبوو بَي بة فيعلة يةعين بة فيعلي و (الجرمية وال لقوبة اال بنص)ضونكة 
َية اةطةر بطةِرَينةوةو بضـينة  اقيع نةبوو بَية ناكرَي ايستينادي بكرَيتة سةرو عقوبة  لةسةر موتةرةتيب ب

ــةَلي     ــَييةم ا ــاَلي س ــاددة  دووةمة خ ــةر م ــوا  (الحتججرك الججدلوى اال اذا كججان العنججف واقعججأ   )س ــك دةع ة وةختَي
دةجوولَينــدرَية كــةوا توندوتيذيةكــة بــة فيعلــي واقيــع بــوو بــَية يــةعين بــووني هــةبَية لَيــرة تةهديــد بــة    

ةمة واقيع نةبووةة ايرت بؤ ضي لَيرة تؤ بة عـونوي دادةنَيـي؟   كردارَيكة يان بة وتةيةك كة هَيشتا نةبووةة ا
علـى اسـاس   )من ثَيمواية هةر لَيرة ثَيويسـت ناكـا  بةِراسـيتة لةطـةَل اةوةشـةم كـة لةسـةر بنـةماي ِرةطـةزة          

لَيرة  بردرَي وةكو ثَيشرت ااماذةم ثَيداة ضونكة هـةر توندوتيذيـةك كـة روودةدا  لةسـةر اةساسـي      ( اجلنس
َية يان ِرةطةز نةبَي اةيطرَيتةوةة توندوتيذي من ثَيم باشة لَيرة يـةك ثَيناسـةي تـري بـؤ بكـرَية لـة       ِرةطةز ب
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جياتي اةوةي كة هةر كردارَيكة يان وتةيةك لة تاكةكاني خَيزان لة دذ يةكَيكي ديكـةة يـان لةسـةر بنـةماي     
ةسـت بــدا ة اةمــة شــَيوةيةكي  ِرةطـةز زيــاني مــاددي و مةعنـةوَي ثــَي بطــةييَن كــة مـاف و اازاديــةكاني لــة د   

تةقريبةن مةتاتي هةيةة من اةطةر قبوَل بكةن لَيـرةة ثَيناسـةيةك بـؤ عـونوي اوسـةريم ثَيشـنيار كـردووةة        
كل لنف يتسب  او قد يتسب  ع ايذاء او امل جسد  او نفسي لل عتجدى لليجل، يقج  ع ااجار     : العنف االسر )

والية او لظقة باملعتدى لليل، و ميكجن ان يكجون املعتجدى لليجل      االسرة، من قبل احد افرادها، مبا لل سلطة او
 .زؤر سوثاسو، (الزوج او االب او االخ او غريهم من افراد االسرة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةر عنوةة بةِرَيز اارام قادر فةرموو( تهديد بالعن )سوثاسة 

 (:اارام)بةِرَيز ايوحم نعمت قادر
 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

دوو ثَيشـنيارم هةيــة بـؤ مــاددة  يـةكة اــةويش مةسـةلةي دادطايــةة ثَيناسـةيةك بكــرَي بـةوةي كــة دادطــاي       
تايبةمتةنــد كــة لــةو دواييــةدا دَيينــة ســةر طوتوطــؤكردن لةســةر جــؤري دادطاكــان وة هــةروةها ثَيشــنيارَيكي  

اري كؤمةتيةتية كة لـة بِرطـة    ديكةشم هةيةة كة وةزارة  دياري بكرَية كة بريتية لة وةزارةتي كارو كاروب
ي ماددة  دووي اةم وةزارةتةة بةِراشكاوانة باس لةوة كراوةة كة اةو وةزارةتة اـةركي لـة ثاراسـتين    12و  5

خَيزان وة هةروةها بةدواداضوون بؤ اةو كَيشـة كؤمةتيةتيانـة  كةلـةناو خَيزانـدا دروسـت دةبَيـتة ضـونكة        
ينة تــةنها رووبــةِرووي تاوانبــار نابَيتــةوةة بــةَلكو زةحيــةش لَيــرة  اةطــةر بَيتــو اَيمــة ســةيري ماددةكــة بكــة

بايةخي ثَي بدرَية لةبةر اةوة ثَيم ياشة وةزارة  بكرَي بة بِرطةيةكي ترة كة ثةيوةستة بـة وةزارةتـي كـارو    
 .كاروباري كؤمةتيةتية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز كاك اةمري

 :َيز امري طؤطا يوس بةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بَيتـة   بـردنة    (السجرة )اة تةعريوا (االسرة)دةربارةي ماددة يةكَي لة ايقليماة دووة يَي دووي  بردني وشةي 
هاتية تةعري  كرن طةلةك لة دةستوورا عرياقية هةِرةوةسـا لـة  ي مـةحاكما ذي    ( ا سرة)ضونكة تةعريوا 
رنة ثَيويست ناكا  دووبارة بَيتة تةعري  كرنة سَية اـةز ثشـتطرييا رةاـي بـةِرَيز جـةنابي      هاتية تةعري  ك

ة اـةو ثَيناسـة بَيتـة وةكـي بَيـذن ثةسـند كـرنة زؤر        (العن  ا سري)وةزيرَي دكةمة كؤ اةو ثَيناسة هاتية بؤ 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قمان ضية بةوية بةِرَيز سؤزان شهاحم فةرمووسوثاسة تةعريوةكة هةر بؤ قانونةكةي خؤمانةة حة
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 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمان
من جارَيكي تر وةبري هَينانةوةيةكتان بؤ دةهَينمةوةبرية كة اَيمة اةم ياساية لةسةر اةساسي اةو جاِرنامةي 

يانـةي كـة هةيـةة فيعلـةن لـة دةنطـداني بـؤ ناوةكـةية اَيمـة ايتيبـاعي اـةو            كـة دارَيـذِراوةة دةبـَي اـةو بنةما    
ايسلوبةمان كردة كة ايعتيماد بكةينة سةر اةو جاِرنامةي نَيودةوَلةتي نةهَيشتين توندوتيذية بؤية لةوَيـدا  

زان خيَـ / هاتووة بةم شَيوةية كة بة عةرةبي و بة كورديش دةخيوَينمةوةة يةكة دوو ايزافةشم هةيةة يةكةم
 بََي لةسةرةوةة هاوِرام لةطةَل بةِرَيز مامؤستا عمرة كة دةبَيت مةحكةمة لةبةر اةوةي زياتر لـة دووة سـَي   
جار ناوي هاتووةة دةبَي تةعري  بكرَيتة مةحكةمة مةبةستمان اةوةيـة مةحكةمـةي عـونوي اوسـةري كـة      

جارَي لة ثَيشدا دةخيوَينمـةوةة   دروست دةكرَيتة مةحكةمةي عونوي اوسةرية بؤية من نةصة كوردييةكةي
توندوتيــذي خَيزانــية يــاخود هــةر كردةوةيــةكي توندوتيــذي لةســةر : )دوايــي نةصــة عةرةبيةكــةية دةَلَيــت

بنةماي جؤري ِرةطةز اةجنام بدرَي و ببَيتة هؤة يـان لةوانةيـة ببَيتـة هـؤي اـازاردانة مةينـةتي بـؤ ذنـانة ض         
ني بَيتة بة هةِرةشـة لَيكردنيشـةوةوة بـة اةجنامـداني اـةم كـارة       لة يةني جةستةيية يان سَيكسة يان دةروو

ة اـةوة  (زؤرلَي كـردنة يـان بـَي بـةش كردنـي زؤرةملـَي لـة اازاديـدا ض لـة بـواري ذيـاني طشـيتة يـان تايبـةتي              
تةعريوةكةية كة لة جاِرنامةكةدا هاتووةة بؤية دةبَي اةساسي اةم تةعريوة لة نـاو ياسـاكةي اَيمـةدا ِرةنـ      

كل فعل  و قجول  و  )ةة بؤية دةتوانن بة عةرةبيةكةي كة كةس اَيستا فريانةكةوتن بكرَي بة كوردية بداتةو
التهديد به ا للي  سا  النوع اإلجت الي ع إاار العظقجات األسجرية املبنيجة للجي  سجا  الجزواج  و القرابجة إىل        

ة (ة والنفسية وهدرًا  قوقل وحرياتجل الدرجة الرابعة من شأنل  ن يلحق تررًا من الناحية اجلسدية واجلنسي
جا لة ثاَل اةوةدا اَيمة بابةتَيك هةيـة كـة باسـي خَيـزان زؤر زؤر دةكـةينة دةبـَي باسـي اـةوةش بكـةين كـة           
عومريشة ضونكة منـاَليش لَيـرةدا بةشـَيك دةبـَي لـةو خَيزانـة كـة توندوتيـذي دةكـرَي بةرامبـةرية لةطـةَل            

ةر اةوة اةطةر عومريشي خبرَيتة ثاَلـةوةة اـةم نةصـة بـةم شـَيوةية      قودرةي جةسةدية قودرةي بةدةنية لةب
 .بَيت اةوة هةدةفةكةي خؤي دةثَيكَيتة كة لة ناو جاِرنامةي توندوتيذيدا هاتووةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بشرية فةرموو. سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز د

 :بشري خليل توفي . بةِرَيز د

 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
منيش هاوِرام لةطةَل اةوة كة خـاَلي دووةم لـةو ماددةيـة تـةعريوي اوسـرة  بضـَي ثَيويسـتيمان ثَيـي نييـةة          

بكرَيتةوةة لة جياتي (  سرة)دةكرَي بة دوو وشة لة خاَلي سَييةمدا لة ثَيناسةكةي عونوي اوسةريدا جَيطةي 
اسـة بكــرَية خـاَلي سـَيهةميش عـونوي اوســةرية     خـاَلي دووةمة كـة ثَيناسـةي اوســرةية مةحكةمـة لـةوَي ثَين     

منيش ِرام لةطةَل اةوةية كة تةهديدةكة  بضَية لةبةر اـةوةي تةهديـد فيعـل نييـةة ِراسـتة جـاري وا هةيـة        
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ــاني        ــة دان ــة مــةرج نييــة ل ــةة اَيم ــة فيعلةك ــد ناكات ــاريش وايــة تةهدي ــلة بــةتم زؤرج ــة فيع تةهديــد دةبَيت
ة جاِرنامة جيهانييةكان لة هةموو بوارةكانـداة ثَيويسـتة اَيمـة تايبةمتةنـدي     ثَيناسةكاندا ايلال ثابةند بن ب

خؤمــان بثــارَيزينة هــةتا جاِرنامــة جيهانييــةكانيش جــةخت لةســةر تايبةمتةنــدي دةوَلةتــةكان دةكةنــةوةة    
ــؤية         ــةتي خ ــدي كؤمةتي ــةطوَيرةي تايبةمتةن ــؤي ب ــك بؤخ ــةر وتتَي ــرَي ه ــة دةك ــةوةة ك ــةكان دةكةن مةنتيق

ي تايبةمتةندي ياسايي خؤي ياسايةكان دابِرَيذَية يان ثَيناسةكان دابرَيذرَية بؤية من لةطـةَل اـةوةم   بةطوَيرة
ة لَيـرة اـةو   (كل فعل  و قوٍل صادر من  حد  فراد األسرة تجد اآلخجر وحتجي الدرججة الرابعجة     )كةوا ثَيناسةكة 

 ،(ل  ن يلحجق تجررام ماديجًا  و معنويجاً    مجن شجأن  )بة كار بَية ( تعري  أسرة)دةرةجة رابيعةية دةكرَي لة جياتي 
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز كوَيستان حممدة فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيناسـةية دةكـةم    سةبارة  بة ماددةي يةكةمة منيش لةطةَل اةوةم ثَيناسةي خَيزان  بدرَيتة ثشتطريي اةو

 : كة سؤزان خان خوَينديةوةة لةبةر اةو سَي هؤكارة
بؤية ثَيويستة كـة هةِرةشـة لَيكردنـي تيـا بـَية اَيمـة خؤمـان هـةر لـةم هةرَيمـةي خؤمـان ضـةندين             / يةكةم

حاَلة  هةبووةة كة ثَيشرت هةِرةشةي كوشنت لة كةسَيك كـراوةة كاتَيـك كـة ِرَيكـاري ياسـايي نةطرياوةتـة بـةر        
كـة ثشـتيواني لـةم ثَيناسـةية     / واتر كوذراوة كةسةكةة بؤية تةهديدةكة طرنطة مبَينَيتـةوةة خـاَلي دووةمـم   د

دةكةم اةوةية كة ِرزطارمان دةكا  لة ثَيناسةي خَيزانة خـاَلي سـَييةمم كـة ثشـتطريي لـةو ثَيناسـةية دةكـةم        
شتطريي لةم ثَيناسـةية دةكـةم اةوةيـةة    اةوةية كة رزطارمان دةكا  لة ثَيناسةي خَيزان لة خاَلي سَييةم كة ث

ــة ِرووي       ــت ل ــذي بةرامبــةر دةكرَي ــةي توندوتي ــة اــةو كةس ــدا ِرةنــ  بداتــةوةة ك ــكرا تياي ــَي بــة ااش كــة دةب
جةستةيية لة ِرووي سَيكسية لة ِرووي دةروونييةوة زياني ثَي طةيشتووةة اـةخري ثَيشـنيارم اةوةيـةة اةطـةر     

بةمـةرجَيك لـة مـاَلي    )زان  بََي و ثَيناسةكةي مايـةوةة ثَيشـنيار دةكـةم    اةنداماني بةِرَيز دةنطيان نةدا خَي
 بََيتة لةبةر اةوةي زؤرجار كةسي سَييةم و ضوارةم لة دةرةوةي خَيزان هةِرةشة ( خَيزاندا نيشتةجَي بنب

 .لة اةنداماني خَيزان دةكا ة بؤية اةطةر مايةوة اةوة  بََي و سوثاسة اةوةش ثَيناسةكةية
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز ثةريهان قبالية فةرموو
 :بةِرَيز ثةريهان قبالي حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  ماددةي يةكةمةوةة تةعريوي اوسـرةة مـن لةطـةَل اـةوةم كـة اوسـرة  بََيـتة لةبـةر اـةوةي لـة           

ةموو يةعينة بةتم اةطةر لةبةر اـةوةي كـة بةنـدَيكي تيايـةة     تةعريوةكة وازحيةة لة قانوني عَيراقي و لة ه
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ة اَيمة خؤمـان موجتةمـةعَيكي شـةرقنة موتةرابيتـةو موتةكاميلـةة      (شرط إقامتهم ع البيت األسر : )دةَلَي
دةبينن اةطةر لةطةَل يـةكيش نـةذياين لـة نـاو يـةك مـاَل داة بـةتم تةاسـريي كـوِري مـام و كـوِري خـاَل لـة              

شجرط  )ةر اوسرة زؤر زؤرةة لةبةر اةوة اةطةر اةو تةعريوةش مايةوة اـةو بِرطةيـة  بـََي كـة     دةرةوة لةس
ة بؤ اةوةي قـوةتَي بـدا  بـةو قانونـةة بتـوانَي زيـاتر بـةرفراوان تـر بَيـتة هـةموو           (إقامتهم ع البيت األسر 

ة بــَي اــةو قانونــة كةســَيك كــة تةهديــد دةخرَيتــة ســةر اــةفرادي اوســرةة كــة لــة دةرةوة بــَي يــان لــة نــاوةو 
 .بيانطرَيتةوة

لةطــةَل اــةو ِرايــةم بةِراســيتة اــةو تةعريوــةي كــة ســؤزان خــان و كوَيســتان خــان كرديــانة مــن لةطــةَل  / دوو
كل فعل  و قول  و التهديد به ا : العنف األسر : )اةوةدامة زؤر زؤر لةبةر اةوةي كة لة بِرطةي سَييةم هاتووة

ة اةطـةر بَيتـو   (خر  و للي  سا  اجلجنس، مجن شجأنل  ن يلحجق تجررًا ماديجاً      صادر من  حد  فراد األسرة تد اآل
اَيمة بَيينة سةر اةوةي كة بزانن عون  ضيية؟ خؤي زةرةري جةسـةدي و نةفسـي و مةعنـةوي زيـاتر لـة      
زةرةرة مادديةكة موهيم ترةة لةبةر اةوةي اةوانـةي كـة تووشـي بَلـَين عونـ  دةبـنة زؤر زؤر طرنطـة اـةو         

تيا بَية كة لة ِرووي اةوةي كة تةهديـد بَيـت بـة وازحيـي لـة نـاو ماددةكـةة لـة ِرووي تةهديـد بـة           بِرطةيةي 
عونوي جةسةدي و نةفسي و مةعنةوي تيا بَية هةتا اَيستا اَيمة لة هـةرَيمي كوردسـتاندا تةعـةداي جنسـي     

كةمـةة لةبـةر اـةوةي    هةية لة وت ة زؤربةي اةوةي كة ناتوانَي قسة بكا ة يان اةوةتا شـكا  بكـا  لـة مةح   
لةسةر خؤي دةترسَية يان لةسةر عاايلةكةي دةترسَية لةبـةر اـةوة دةبـَي بـة وازحيـي لَيـرة ديـار بكـرَية بـؤ          

 .اةوةي بتوانن قوةتَي بدةين بؤ موكافةحةي اةو دياردةيةو لة قانونةكة بضةسثَي ة زؤر زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةيام أمحدة فةرمووسوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز ث
 :بةِرَيز ثةيام أمحد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة من لةطـةَل بؤضـووني هاوِرَيكـامن سـؤزان خـان و كوَيسـتان خـانة لةطـةَل اـةوةي كـة تـةعريوي خَيـزان             

َيتة نةمَييَنة اةطةر هاتو اةوةش هةر ما دةبَي اةوة ِرَيكخـرَية بةمـةرجَيك لـة مـاَلي خَيـزان نيشـتةجَي نـةب       
ضونكة اةوة بةِراسيت اَيمة دةبينن دةرةجةي سَييةة دةرةجةي دووة لة ماَلي خَيزانةكة نيشتةجَي نةبووةة 
بةتم توندوتيذي بةرامبةر اةو اةندامانةي خَيزانة دةكا ة لةسةر اـةوةي سـَيهةم ثَيناسـةكةي كـاك دكتـؤر      

ةيـةكة يـان هةِرةشـة كـردن لةسـةر بنـةماي       كاوة زؤر بة جواني ثَيناسةي كردة كة اةوة هةر كارَيـكة يـان وت  
جؤري كؤمةتيةتي لة ضوارضَيوةي ثةيوةندي خَيزاني بنةماي طرتيَب لة ذنهَينـانة يـان خزمايـةتي تـا ثلـةي      
ضوارة يان تةمةنة كة سؤزان خانيش ايشارةتي ثَي كردة كة زيان لة ِرووي بةدةني و دةرووني و سَيكسييةوة 

اديةكان بكا ة ديارة اةوة بؤخؤي اةوة ثَيناسةيةكي باشرتة بؤ عونوي اوسةرية بطةيةنَية ثَيشَيلي ماف و ااز
لَيرةدا هةموو اةو كردةوانةوة اةو وتانةمان بؤ دياري دةكا  كة لةسةر نةوعي ايجتيماعي هـاتووةة ضـونكة   
اَيمـــة خؤمـــان دةزانـــن لـــة كؤمـــةَلطاي اَيمـــة زيـــاتر توندوتيذييـــةكان بةرامبـــةر اـــةوة دةكـــرَية جـــؤري   
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ؤمةتيةتييةكة دةكرَية زيـاتريش بـةهؤي ِرةطـةزةوةة اةوانـةي كـة كضـنة يـان ذنـن لـة ماَلـةوة بـؤ منوونـة             ك
باوكةكانة كضةكان لة خوَيندن دةردةكةنة لةبةر اةوةي كضة لة خوَيندنةكـة دةري دةكـةنة يـان بـؤ منوونـةة      

 .ي تيا بَية زؤر سوثاسلةبةر اةوةي كضة نايةَلَي بِروا  بؤ ايش كردنة ديارة اةوة ثَيويستة اةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز بَيري ان سةرهةن  فةرموو
 :بةِرَيز بَيري ان إمساعيل سةرهةن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  اةو ثرؤذة ياساية ثرؤذةيةكي زؤر طرنطةة بؤيـة داوا دةكـةم طوتوطؤيـةكي زؤري لةسـةر بكرَيـتة      

 ......اي زؤر جياوازضونكة ِر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية موحازةرة مةدةة شةرحي ِرةاي خؤ  بدة ِرجااةن
 :بةِرَيز بَيري ان إمساعيل سةرهةن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرةاي من هةَلةيةة خَيزان تةنها دايك و باحم و منداَل دةطرَيتةوةة بؤية ثلـةي دووةم و سـَييةم و ضـوارةم و    
ثَينجةم و شةشةمة اةوانة بة خَيزان دانانَيمة هةرضةندة لة ماَلةوةش لةطةَلي بنة زؤرجار خاَلؤزا و اامؤزا و 
ثوورزا اةوانة توندوتيذ دةبن بةرامبةر اةو كةسةة اةطةر هاتو ثَيناسةي خَيـزان هـةَلبطريَي باشـرتةة اةطـةر     

نة بةنيسبة  اـةوةي ثَيناسـةي توندوتيـذي ِرةاـيم     هاتو مايةوة تةنها باوك و دايك و مناَل دةطرَيتةوة خَيزا
اةوةية لةطةَل بةِرَيز دكتؤر كاوة ثَيناسةكةي زؤر جوانةة هةروةها اةو ِرايةي تر هةيةة كـة باسـي ثَيناسـةي    
توندوتيذي كراية لةسةر بنةماي ِرةطةزة من لةطةَل اةوة نيم ِرةطةزي تَيدا بَية ضونكة سَي ضـارةكي ثـرؤذة   

ر ذنانــةة هةرضــةندة ناويشــي خَيزانــةة بؤيــة اةطــةر هــاتو بنــةماي ِرةطــةزي َتَيــدابَية هــيض   ياســاكة بةرامبــة
بةَلطةيةكت نييةة هةَلسةنطاندن نييةة بَلَي لةبةر اةوةي من ذمن لَيم دةدرَية لةبةر اةوةي ذمن هةِرةشةم لَي 

بنـةماي ِرةطـةز اـةوة لـة مـا       دةكرَية لة كاتي بِرياردان بةرامبةر توندوتيذي عةدالةتي ثَيشان ناداة لةسـةر  
ـة دةربارةي اةوةية كة تةميزةة ياسايةكي جياوازةة بةتم بؤية بنةماي ِرةطةزي (discrimination)مرؤظ 

تَيــدا نــابينمة اةطــةر هــاتو اــةو كاتــة بنــةماي ِرةطــةز ديــاري دةكــرَية اةطــةر تــؤ لــة دةرةوةي خَيــزان بــووي 
كة لةبةر اةوةي اافرةتة تـةعيين ناكـةنة اـةو وةختـة دةتـواني      اافرةتَيك ضوو داواي ايشي كرد لة دااريةية

بَلَيي لةسةر بنةماي ِرةطةزة بةتم لة ناو خَيزان دوو كةسنة لة ديالؤط ناطةنـة يـةكة توندوتيـذي بةرامبـةر     
 .يةك بةكار دَيننة اةوة بؤية لةسةر بنةماي ِرةطةز لةطةَل اةوةدا نيمة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز ثةروين عبدالرمحنة فةرموو
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 :بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةرةتا دةستخؤشي لة هةموو ليذنةكان دةكةم بؤ هـةموو اـةو اـةرك و ماندووبوونـةي كـة كَيشـاويانةة مـن        
دةقـاودةق ثشـتطريي وتـةكاني كـاك دكتـؤر كـاوة       ثَيشنيار دةكـةم كـة ثَيناسـةي خَيـزان  بَدرَيـتة هـةروةها       

هـةر كردارَيـكة يـان وتةيـةك هةِرةشـةيان ثـَي لـَي بكرَيـت لـة          : دةكةمة بةنيسـبة  اـةو ثَيناسـةية كـة دةَلـيَ     
تاكةكاني خَيزان لـة دذي يـةكَيكي ديكـة لةسـةر اةساسـي جـؤري كؤمةتيـةتي لـة ضوارضـَيوةي ثةيوةندييـة           

ي و يي و خزمايـةتي بـة ثلـةي ضـوارةمة كـة زيـاني دةروونـي و جةسـتة        خَيزانيةكان و بنضينةي هاوسـةرطري 
جنســي ثــَي بطةيــةنَيتة بةِراســيت لــة كؤمــةَلطاي اَيمــة اــةوِرؤ زؤر زؤر بــآلوةة كــة كــاتَي مــامة يــاخود خــاَل     
دةستَيوةردان دةكا  لة خَيزانةكةي تر بة حوكمي اةوةي كة بؤ دةرهَيناني هَيزي ماسـولةكةكاني بةرامبـةر   

 .زانةة من دةقاودةق ثشتطريي وتةكاني كاك دكتؤر كاوة دةكةمة زؤر سوثاساةو خَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز اامينة زيكرية فةرموو
 :سعيد آمنة ذكر بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيزانَي ذَي دةربضيت و تـةعريوا كـا   سةرةِراي ثشتطريي كرن ل ِرةايا بةِرَيز وةزيرَي ِرؤشنبريي كو تةعريوا خ

دي بؤهاتية دانان كو ثَيناسة سةر هةندَي هةر كردارة يان ااخافتنةكة يان هةِرةشة  و طةف كرن دطةل دا ل 
ــان        ــذيينة ي ــَي هاظ ــةر اةساس ــو ل س ــي ا ــديَين خَيزان ــوظَى  ثةيوةن ــاكىة د ضاض ــورَ  ج  ــا ج ــةماي ي ــةر بن س

بـينت اـو زيـانَين ذ  يـَي لـةشة دةروون و سَيكسـي بطةيـةنَي و        خزمايةتي حةتا ثلة ضارَ  سةرضـاوةي كـرد   
ثَيشيليا ما  اازاديَى وان بكا ة ثَيشنيار دكةم ذي كو تـةعريوا خةتـةنَى ذ  بَيتـة كـرنة ِراسـتةة يـا تايبةتـة        
اةو تةعريوة كو ظَيرة مةسةلة خةتةنة كردنَي اةو حاَلةتي كو بؤ هاتيـة دةستنيشـان كـرنة يـا تايبةتـة بـة       

ن ظةة ذبةرهةندَي ذ  كو ظَيرةدا تةعريوةك بَيتة كرنة يان وازي  و ِروون بينتة كة مةبةست ثـَى ضـية؟   ذنا
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة فةرموورتاسوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز سةرطوَل 
 :حسن رتابةِرَيز سةرطوَل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةِراي مـن زؤر طرنطـة تةعريوـةكان بـة وردي اَيمـة تـةعريويان بـؤ        سةبارة  بة ماددةي يةك تةعريواتـةة بـ  

بكةين و دياريان بكةينة سةبارة  بة ثَيناسةي اوسرةة زؤر قسة لةسةر اةوة كرا كة نةمَييَن اةو ثَيناسةيةة 
بةِراسيت خؤي ياساكةة ياساي توندوتيذي خَيزانييةة كةواتة دةبَي اَيمة ثَيناسةي خَيزان بكـةينة بـؤ اـةوةي    
تةحديد بكةينة خَيزان لة كَي و كَي ثَيك دَي؟ اةوانةي كة توندوتيذي خَيزاني دةكةن لة ناو خَيزاندا كَين؟ 
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بـة  )من ثَيم باشة تةعريوةكة بةم شَيوةيةي لَي بكرَية بـؤ اـةوةي ثَيموايـة هةنـدَي ايشـكالي تيايـة لـةوةي        
كؤمـةَلَي  )ثَيموايـة تةعريوةكـة بكـرَي بـةوةي     لة ماَل خَيزانة يان نـا؟  ( مةرجَي نيشتةجَي بَي لة ناو خَيزان

كةسي سروشتن ثةيوةندي هاوسةرطريية يان خزمايةتيان تاكو ثلةية لَيرة بكرَي بة ثلةي ضوارةمة لـة هـةر   
اةمة بكرَيتة ثَيناسةيةك بؤ خَيزانة بؤ اةوةي اةو كةسانةي تر كة جطة لة كةسـي  ( شوَينَيك نيشتةجَي بن

ضواريش كة توندوتيذ  دةكةن بةرامبةر بة كةسـةكانى نـاو خَيـزانة اـةوانيش      سةرةكي خَيزان ثلة  سَى و
بطرَيتةوة لةهةر كوَييةك نيشتةجَى بنة مةرج نيية لةناو خَيزانةكان نيشتةجَي بنة سةبارة  بة خاَلى سَية 

ذ  خَيزانـىة  اةوة بِريار  لَيدرا كة بةو شَيوةية بَيتة بةتم من ثَيم باشة اةوة  كة باسكرا لةسةر توندوتيـ 
كة باس لةوة دةكرَيت كة اةو كردارةة يان اةو وتةية هةتاوةكو نةكرَي و جَى بةجَى نةكرَيت نابَى بة تاوانة 
بــةتم اَيمــة خؤمــان دةزانــن لــة قــانونى عقوباتيشــدا تةهديــدي بــة وتــةش كــة اــةوترَيت ســةحم و شــة      

ة كةواتــة اَيمــة دةتــوانن لَيــرة دايبنــَين و اةطرَيتـةوة لــة قــانونى عقوباتــداة اةوانــة خــؤ  تاوانَيكـة ثَيشــرت  
اةوانةة كة دةكرَ  لةشـَيوة  توندوتيـذ  اَيمـة دايدةِرَيـذين بـؤ ياسـاكةة اةوانـةش بـة تـاوان دااـةنرَيتة لـة            
ــى        ــرة بــة دةقيق ــة لَي ــَينة ثَيويســتة اَيم ــةيان بــؤ دادةن ــردا اَيمــة عقوب ــة ماددةكــانى ت ــة اَيمــة ل دواتــردا ك

 .نةوةة سوثاستةعريوةكة  دابِرَيذي
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة كاك ش ان فةرموو
 :بةِرَيز ش ان امحد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةسةر بِرطة  دووةمة منيش هاوِرام لةطةَل خوشك وبرايانى ثةرلةمانتارة كة تةعريوى اوسرة موشـكيلةمان  

ةين بة شَيوةيةكى كة موشكيلةمان بـؤ دروسـت نـةكا ة لـة اـاخري       بؤ دروست دةكا ة يان بَين عيالجى بك
اةمـة موشـكيلةمان بـؤ دروسـت دةكـا ة اةطـةر هـةَلى        ( شرط اقامتهم في البيت االسجرى )بِرطةدا هاتووة كة 

بطرين موشكيلةمان بؤ دروسـت نابَيـتة تةعريوـةكى وافيـةو كافيـة بـؤ اـةم ياسـايةة اةطـةر هـةَلى نـةطرين            
م و مام و اةوانة ودةرةجة سَى و ضواريش نايةنة بابى اوسرةة يةعنى دةكرَيت كوِرة مامَيكة لَيرةدا كوِرة ما

اــان مامَيــك عونوَيــك ثيشــان بــدا ة كــة هــيض عقوبةيــةكى لةســةر نــةبَيتة ضــونكة تــةعري  نــةكراوة لــة    
سر  كل فعـل أو  العن  ا )تةعريوى اوسرةدا نةهاتووةة بؤية اةمانة ناطرَيتةوةة بةتم لة بِرطة  سَييةم كة 

اةمة دةبَيـت بـة سـورةتَيك لـة سـورةتةكانى تةهديـدة سـورةتةكانى عونـ   دابنِرَيـتة          ( قول أو التهديد بهما
هيض اةوةيةك نييةة اةو  (الدلوى اال اذا كان العنف واقعا حترك )اةطةرنا كة لة ماددة  دوودا داهاتووة لة 

رةتَيك لــة ســورةتةكانى عونــ ة دةكرَيــت تــةحريكى  وةختــة هــيض شــتَيك نــةبووةة بــةتم اةطــةر ببَيتــة ســو 
دةعواش بكرَيت لةسةر اةو تةهديدة  كة كراوةة بؤية يان دةبَى لَيـرة هـةَلى بطـرينة يـان بـة سـورةتَيك لـة        

 .سورةتةكاني عون  دابنَينة اةمة يةك
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ر تـةعريوى  من هاوِرام لةطـةَل زؤر لـةو خوشـك وبرايانـة  كـة باسـى بِرطـة  سـَييةم دةكـةنة اةطـة          / دووةم
اوسرة هةَلبطرينة لَيرة بة يةك كةليمة دةتـوانن اـةو هةدةفـة  كـة تـةعريوى اوسـرة هةيـةتى لَيـرة جـَى          

د االسجرة تجد االخجر او    كل فعل او قول او التهديد به ا صادرا من احجد افجرا  / العنف االسرى)بةجَيي بكةينة 
ةوة  كـة تـةعريوى اـةوةمشان لـة كـؤَل      اـةوة لَيـرة كافيـةة بـؤ اـ      (سا  اجلجنس حتجي الدرججة الرابعجة    للي  

دةبَيتةوةة كة موشكيلةمشان بؤ دروست نابَيتة وةكـو ثَيشـرت ايشـارة  ثَيـى كـردة بـةتم مـن لـةوَ  بـةو وة          
هـيض وةختَيـك   ( من شأنل ان يلحق تررا ماديا ومعنويا وهجدرا  قوقجل وحرياتجل   )موشكيلةم لةطةَلى هةيةة 

أو ماديـا أو  )وو  ثَيكـةوةة ضـؤن ايسـثا  دةكرَيـت؟ اةمـة دةبـَى وابـَىة        ناتوانَى ايسثا  بكرَيت اةمانـة هـةم  
او ) ة (و)بـؤ ايزافـة بكرَيـتة نـةك     ( أو)دةكرَيت زةرةرَيك مـادد  بَيـت و مةعنـةو  نـةبَيتة دةبـَى      ( معنويا

 اةمة زؤر زؤر توندةة بةحةقيقة  اةم هةدرة زؤر موتَلةقةة من اـةوةم ثـيَ  ( وهدرا  قوق وحرياتلمعنويًا 
ة هـةدرةن زؤر اةوةيـةة زؤر حاَلـةتى نـادرة     (ويشجكل تضجيقا  و حيجد مجن حقوقجل وحرياتجل      )باشة بنووسرَيت 

اةمةة حاَلةتى زؤر وةقتينةة اافرةتَيك لة ثياوةكة  تـوِرة دةبَيـت بـؤ دوو ِرؤذ و سـَى ِرؤذ اـةوة هـةدر نييـة        
بة تةزي ة يان يوحـةد كـة تةحديـد      نيهاايةنة ثاش ضوار ِرؤذ  ديكة موشكيلةيان لة بةين نامَينَيتة بؤية

 .ايزافة بكرَيت بةو شَيوةيةة زؤر سوثاس( من حقوق وحرياتل)دةكا  
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خان فةرموو لةي ة بةِرَيز زؤر سوثاسة
 :جنم الدين حسن لةي ةبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ى زؤر جـوان و طشـتطري  كـرد بـؤ اـةم ثَيناسـةية        كـاوة دةكـةم ثَيناسـةيةك   .من ثشتطري  سـةد لـة سـةد  د   

خَيزانة لةم ثَيناسةية من ثَيمواية قسة لةسةر هةرسَىة ضوار  يةنةكة كراوةة كة ثَيناسـة  هةِرةشـة كـردنة    
يان با بَلَين توندوتيذي دةكا ة كة اةطةر بة كردةوة بَيتة يان بة قسة كـردن بَيـتة يـان بـة هـةر جـؤرَيكى       

خاَلَيكى تردا ديار  كردووة كة جؤر  كؤمةتيةتية لةناو اةم ثَيناسـةيةة خـاَلَيكى تـرة كـة      هةِرةشة بَيتة لة
باسى خَيزان دةكا ة ثةيوةند  خَيزانيةكة لةسةر بنةما  ذنهَينان و شووكردنة واتة خَيزانَيكى ذن وثيـاو و  

ــة دةر      ــر ل ــَيكى ت ــة ضةندكةس ــتة ك ــةتى بَي ــةر بنــةما  خزماي ــان لةس ــَىة ي ــةكانى ب ــةناو  مناَل ــزان ل ةوة  خي
ضوارضَيوة  اةو ماَلةدا بذيتة واتـة ثَيـى دةوترَيـت هـةر خَيـزانة بـةتم ضـى كـؤ  كردوونةتـةوةة بـا بَلـَين            
بةشَيوة  بنةما  خزمايةتىة زيانةكةشى زؤر بة جوانى ِروونكراوةتةوةة كـة لـةِروو  بـةدةنى و سَيكسـيةوة     

زاديــةكان دةكــا ة مــن بؤيــة ثشــتطري  دةكــةم و اــةم   ديــار  كــردووة زيــان بطةيــةنَىة وا ثَيشــيلى مــاف و اا  
ثَيناسةية  كة زيادم كردووةة تةنها تةمةنة تيا  نةبووة لـة ثَيناسـةكة  دكتـؤرة اـةويش بـةو شـَيوةية مـن        
ثَيناسة  دةكةمة هةر كارَيكة يان قسة ثَى كردنَيكة يان هةِرةشة كـردن لةسـةر بنـةما  جـؤر  كؤمةتيـةتى      

خَيزانى بنةما  يةكطرتوو لة ذنهَينـانة يـان خزمايـةتى تـا ثلـة  ضـوارةم لةهـةر         لة ضوارضَيوة  ثةيوةند 
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ــى و           ــةدةنى و دةروون ــةِروو  ب ــانى ل ــة زي ــونكة ك ــاوترةة ض ــت طوجن ــا بَي ــة  تي ــتة تةمةنةك ــدا بَي تةمةنَيك
 .سَيكسيةوة بطةيةنَى و ثَيشيلى ماف و اازاديةكان بكا ة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيز كاك شَيرزاد فةرمووسوثاسة بةِر
 :شري  لبدا افظبةِرَيز شَيرزاد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لــة بِرطــة  دوو دةمــةوَ  تةاكيـد  ىَل بكةمــةوةة اــةويش دةَلــَىة خَيــزان  / قسـةكانى مــن هــةموو  كــرا يـةك  

ا لةهـةر  كؤمةَلة كةسَيكى سروشتن ثةيوةندي هاوسةرطري ة يـان خزمايـةتى تـاوةكو ثلـة  دووةم هةيـةة جـ      
جَييةك دابنيشن دةبَى خزمى ثلة  سَى و ضوارة بةمـةرجَيك لـةماَلى خَيـزان نيشـتةجَى بـنة يـةعنى اَيمـة        
لَيرة اةوة دةزانن اةطةر كضَيك لة ماَلةكة شـوو  كـردو ِرؤيـى دةضـَيتة مـاَلَيكى ديكـةة لـةو كاتـةي براكـة           

شـنيار دةكـةمة اـةوة  بـةرن بـة مـةرجَيك لـة        دةتوانَى بضَى لةوَ  توندوتيذ  بةرامبةر  بكا ة بؤية مـن ثيَ 
 .ماَلى خَيزاني بَى و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز ااشتى خان فةرموو
 :بةِرَيز ااشتى عزيز صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةيـةة كـة سـةرةتا    سةبارة  بة ثَيناسة  يةكةمة كة خَيزانة خـؤ  لـة خـود  ثَيناسـةكةدا تـةناقوزَيكى تيـا       
تةعريوى خَيزان دةكا  بةوة  كـة كؤمـةَلَيك كةسـى سروشـتن و ثةيوةنديـةكى هاوسـةرطري ة يـان خَيـزان         
بةيةكةوةيان دةبةستَيتةوةو لة كؤتـايى ثَيناسـةكةدا هـاتووة كـة بـاس لـةوة دةكـا  يـةكَيك لـة مةرجـةكانى           

َين زؤر خَيـزان هةيـة كـة ثةيوةنـد  مـةرج نييـة       مانةوةيانة لةناو خَيزانداة يـان لـةناو ماَلَيكـداة يـان بـا بلَـ      
سروستى كؤيان بكاتةوةة لةوانةية بة قانون اةو خَيزانة تةشـكيل بـوو بـَىة بـةثَيى قـانونى عرياقـىة اةطـةر        

بَىة اةطةر بةثَيى قانونى وتتانى تربَيت تةبةنيةة واتة اةوانـة  كـة مناَلَيـك دةطرنـة خؤيـانة اةمـة       ( تم)
انةة تةشكيالتَيكى قـانونى بـِروا ثَيكـراوةة بـةثَيى قـانون و دةسـتوورة بـةتم خَيزانَيكـى         تةشكيالتى اةم خَيز

سروشتى نييةة بـةتم مـةرجَيكى تـر  تيـا هةيـة اـةو مناَلـة كـة لـةناو خَيزانةكـةدا دةمَينَيتـةوةة لةسـاية              
ةة بـةتم بةشـى   ضةتر  اةو خَيزانةدا ثةروةردة دةبَىة بؤية مـةرجى دووةمـى تيـا دةبـَى بـةثَيى تةعريوةكـ      

يةكةمى تيا نييةة كة بةشَيوةيةكى سروشتىة بةَلكو اةو خَيزانة خَيزانَيكى دروست كراوة بةثَيى ياساة بؤية 
خود  ثَيناسةكة خؤ  ثَيناسةيةكة طشـتطري نييـةة كـة هـةموو اةنـدامانى خَيـزان بطرَيتـة خـؤ وة  اةمـةش          

 .قانونةة ثَيويستة اةمة  بةسةردا نةِروا 
ثَيناسة  دووةمة من ثشتطري  و بةرطر  لةو ِراية دةكةمة كة ثَيويستة تةحديد بكرَيـت جـؤر    سةبارة  بة 

كؤمةتيةتىة يان ِرةطةز تيايـدا جـَى بكرَيتـةوة لـةناو اـةو ثَيناسـةيةة ضـونكة ِراسـتة ِرايـةك هةيـة كـة اـةم             
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لـة تـةميز دروسـت بكـا ة     ياساية بؤ توندوتيذ  خَيزانيةو تؤماركردنى ِرةطةز دةبَيتة هؤكارَيك كة جؤرَيك 
بةثَيضةوانةوةة بةثَيى اـةو داتايانـة  كـة لـة  مانـةو كؤكراوةتـةوة لةضـةند سـاَلى ِرابـردووداة دةبيـنن كـة            
زؤربة  توندوتيذيةكان بةداخةوة لةسةر بنةما  ِرةطةزةة كة اةمة حةقيقةتَيكـةة دةبـَى اَيمـة ِرووبـةِروو      

َيك لة توندوتيذيةكان خبةينة بةرضاو  خؤمان كـة لـة خَيزانـدا    ببينةوةة بؤ منوونةة اةطةر بة تةنها كؤمةَل
هةية لة هةرَيمى كوردستاندا هةموو  لةسةر بنةما  ِرةطةزةة بؤ منوونةة دةست درَيـذ  سَيكسـىة بازرطـانى    
كــردن زؤر جــار بــة ذن لــةِروو  سَيكســيةوةة خةتةنــةكردنى ذنــانة بــةزؤر خــؤثَي كوشــنتة يــان هانــدان بــؤ   

ةرطري  بة زؤرة نـةتوانينى هةَلبـذاردنى هاوسـةرطري  كـة زؤر جـار يـةكَيك دةخرَيتـة ذَيـر         خؤكوشنتة هاوس
فشارةوة لة دةرةوة  اريادة  خؤ  يةكَيك هةَلبذَيرَ ة توندوتيذ  ثةيوةست بةمارةيىة اةمة زؤرترة لةسةر 

امووسة هـةموو  ِرةطةز  نَير زةق نةبووةتةوةة فرةذنىة هةِرةشة  كوشنت لةسةر نامووسة كوشنت لةسـةر نـ  
اةمانة كؤمةَلَيك جؤر  توندوتيذيةة كة لةسةر بنةما  جؤر  كؤمةتيةتى ِرةطةزي بةرامبةر بةشى شـَير   
بةر ذن دةكةوَ ة بؤية طرنطة لةناو اةو ثَيناسةية جـؤر  كؤمةتيـةتى تةحديـد بكرَيـتة ضـونكة بةداخـةوة       

 .ر سوثاسبةشَيكى طةورة لةو توندوتيذيانة لةسةر اةو بنةمايانةيةة زؤ
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز مسرية خان فةرموو
 :بةِرَيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةنيسبة  ثَيناسة  خَيزان منيش هةر ِرةايم لةطةَل ِرةاـى برادةرانـة كـة  بضـَيتة ضـونكة اـةو ثَيناسـةية        

ناسة  عاايلةيةة يـان دةكرَيـت بيكةينـة خانـةوادةة يـان بنةماَلـةة نـةك خَيـزانة         ثَيناسةية  خَيزان نييةة ثَي
اةوة طؤِرانكار  ثَى بكرَيتة بةنيسبة  بِرطة  سَييةم هةر لة ماددة  يةكةم ثَيناسة  توندوتيذ  خَيزانـىة  

بريتية لة / زانكاوةة كة تةعريوةكة  وا  ىَل بَيتة توندوتيذ  خَي.منيش هةر هاوِرام لةطةَل برادةرامن  و د
اةجنامدانى هـةر ِرةفتارَيـكة كردةوةيـةكة يـان وشـةيةكى توندوتيـذ ة يـان هةِرةشـة كـردن بـة اةجنامـدانى            
ــةهؤ         ــَيكةوة ب ــةن هةركةس ــان لة ي ــرة ي ــةوة  ت ــة ا ــةر ب ــزان بةرامب ــدامانى خَي ــة اةن ــةك ل ــةن هةري لة ي

  سـَى يـان ضـوارة بةتايبـةتى بةرامبـةر      ثةيوةند  خَيزانى و خزمايةتيةوةة بةيةكيان دةبةستَيتةوة تـا ثلـة  
اــافرة ة بةساتضــوو و منــداَل لــة ااكامــدا زيــانى دةرونــى و جةســتةيى و سَيكســى ىَل بَيتــة كايــةوةو مــاف و  

 .اازاديةكان زةو  بكرَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز شةومن خان فةرموو
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 :يببةِرَيز شةومن حممد غر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بـاس لـةوة كـرا كـة لـةم بِرطةيـة       ( العن  ا سـر  )من دةمةوَ  لةسةر ماددة  يةكةم بِرطة  سَي قسة بكةمة 
ــة        ــة زؤر طرنطــة ل ــةم واتاي ــةوة  ا ــان مان ــردنة بَيطوم ــردنة واتــة هةِرةشــة ك ــد ك ــدا هــاتووةة كــة تةهدي تَيي

ةشة كردن يةكَيكـة لـةو توندوتيذيانـة  كـة لـة خَيزانةكانـدا       ثرؤذةكةداو ايشارةتى ثَي بدرَيتة ضونكة هةِر
بةرامبةر هةموو اةندامانى خَيزان دةكرَيتة ض لة ذنة ض لة ثياوة ض لة مناَلة زؤرجار مناَل وا ىَل دةكرَيت كة 
اازاديــةكانى بــةهؤ  هةِرةشــة ىَل كردنــةوة ىَل ســةلب دةكــرَ  و وا  ىَل دَيــت مناَلةكــة منــاَلَيكى نــةخؤش          

ةضَيت و اةوةندة ضاو  ىَل سوور كراوةتةوةو اةوةندة تووِرة بوون لَيىة مناَلةكة شةخسيةتَيكى نوقسان دةرد
دةردةضَية هةروةها بةنيسبة  اافرةتانةوةة زؤر جار اـةو هةِرةشـة كردنانـة  كـة لـة خَيزانـدا كـة كـراوة و         

شـى لةسـةر بكرَيـتة هـةروةك     كار  ياسايى لةسـةر اـةجنام نـةدراوةة يـاخود نةطةيةنراوةتـة مـةحاكم كـة اي       
كوَيستان خان ثَيشرت باسى كردة بةهؤ  اةوةي كة كاريسة  طـةورة  ىَل ببَيتـةوةو تـاوانى لـة دواوة دروسـت      
ببَيتة ثاشان دانانى وشة  جنس بَيطومان اَيمة دوَينَى لةطةَل اةو ليذنانة  كة كؤبووينةوة قسة و باسـَيكى  

ايــة دابــةز  بــة دوو بِرطــة  جيــاوازة ضــونكة بةِراســتى لــةناو    زؤر لةســةر  كــراة بؤيــة بــةدوو راش اــةو رِ 
خَيزانةكاندا ِراستة توندوتيذ  خَيزانى اَيمة باس دةكةينة توندوتيذيةكان لةسـةر ثيـاو لةسـةر ذن و منـاَل     
وة بةتم زؤربة  زؤر  توندوتيذيةكان لة خَيزانةة اَيمة هةموومان لـة خَيزانـةكانى خؤمانـةوة لـة دنياشـدا      

رَيتة بةرامبةر بةِرةطةز  مَيينة دةكرَيتة بةرامبةر بة جيـاوازي ِرةطةزيـةكان دةكرَيـتة لـة بةسـيت      كة دةك
ترين حاَلة  كة مناَلَى لة خَيزانَيك دا لة دايك دةبَيت جياواز  دةكرَيتة اةوة كوِرةة اـةوة كضـةة تـا دةطاتـة     

ِرؤذانـةدا ِرةنطـة اـةو توندوتيذيانـة     هةموو حاَلةتة توندوتيذيةكانى تـر كـة بةرامبـةر هـةموو يـةكَيكمان لة     
ثيادة دةكةين وة هةموو يةكَيكمان اةو حاَلةتانـة لـة خَيزانةكامنانـدا دروسـت دةبَيـت هـةتا دةطاتـة حاَلـةتى         
خوَيندنة يةكةم كةس دةر دةهَينرَ ة كضةكانن لةباتى كوِرةكانة بةتايبةتى لة  دَ  نيشينةكانداة كة  دَيكـة  

د كة خَيزانةكـة دةطةِرَيتـةوة بـؤ  دَ  توندوتيـذ  بةرامبـةر كضـةكة دةكرَيـتة كـة         مةكتةبى تيا نييةة ياخو
دةربهَيندرَ ة هةروةها توندوتيذيةكانى ديكـةش   حملة مةكتةحمة نةك كوِرةكة لةمةكتة كضةكة دةراةهَيندرَ 

كــاوة .د بــة هــةموو جؤرةكانيانــةوةة لةبةراــةوة اــةو نوقتةيــةمان بــؤ اــةوة اَيمــة لَيــرةدا داخــَل كــردة بــةتم
ايقرتاحَيكى كردة بةِراستى سةرجنِراكَيش بووة كة لَيرةدا لةسةر اةساسى جؤر  كؤمةتتيةوةة واتة جةندةرة 
ضــونكة اــةم وشــةية مشوليــةة منــاَليش دةطرَيتــةوة و ذنــيش دةطرَيتــةوةو ثيــاويش دةطرَيتــةوةة اَيمــة اــةو   

بةتايبـةتى تـةركيز بكةينـة سـةر اـةو      نوقتةيةمان كة لةطـةَل ليذنـةكان ايزافـة كـردة بـةس بـؤ اـةوة  كـة         
توندوتيذيانة  بةرامبةر ذنـان دةكرَيـتة بـةتم اةطـةر جـؤر  كؤمةتيـةتى لَيـرةدا بةكاربهَينـدرَيتة يـاخود          
جةندةرة اةمة لَيرةدا مشـوىل تـر دةبَيـت بةنيسـبة  خَيزانةكانـةوةة هـةروةها لـة كؤتاييـدا اةطـةر اةمـةش           

كاوة دةكةمة ضونكة زؤر نزيكة لةم سـياغةية  كـة ليذنـةكان    .كة  دنةيةتة دةنطدانة ثشتطري  لة ايقرتاحة
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كردوويانةوة هيض جياوازيةكى اةوتؤ نية لـة سـياغةكةداة ضـونكة هـةمان هـةدةف دةدا  بـة دةسـتةوةة زؤر        
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ناسك خان فةرموو
 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ارة من سةرةتا لةبةراةوة  اَيمة وةكو ليذنة  ذنان و زؤرَيك لة ليذنةكانى تر ماوةيةكى زؤرة مةشوولن دي

بةم موناقةشةو طوتوطؤ كردن لةسةر اةم ياسـايةوةة فةترةيـةكى زؤر اـةم ياسـاية لةبـةردةم ِرَيكخراوةكـانى       
ة دامـان ِرشـتووة وةكـو ليذنـة  ذنـان      كؤمةَلطة  مةدةنى و ِرَيكخراوةكانى ذنان بووةة اةمة  كـة اَيسـتا اَيمـ   

تةمةنام دةكرد اةندامانى ليذنة  ذنـان ديواعيـان لـة ِرةايةكـة  خؤمـان بكردايـةة وةك لـةوة  ِراسـتةوخؤ         
بضينة سةر ِرةاى اةندامَيكى بةِرَيز كة اَيستا تةرحى دةكا ة بؤية من ثَيموايـة يةكـةم جـار اوسـرة زةرورة     

ــةينة بؤ  ــرة ثَيناســة  بؤبك ــةكة    اَيمــة لَي ــذ  خَيزانيــةة اةمــة ي ــَلى ياســاكة توندوتي ــةوة  اةس ضــى؟ لةبةرا
اَيمة بؤية ثَيناسة  دةكةينة بؤ اةوة  اةو ثَيناسةي كـة لـة قـانونى اـةحواىل شةخسـى هـاتووة و اـةو        /دوو

مةبةستة ناطرَيتة خؤ  كة اَيمة دةمانةوآة دةمانةوَ  لةم ياساية بة خةَلك بَلـَين اـةم توندوتيذيـة مشـوىل     
و كــَى دةكــا ؟ يــةعين اــةم ياســاية بــؤ كــَى و كــَى يــة؟ بؤيــة هــاتووين وتومانــة قةرابــةة يــاخود بَلــَين   كــَى 

خزمةكانى ثلة يةك و ثلة دوو و ثلة سَيمان داناوةة تةنانة  اَيمة وةكو ليذنة  ذنان ِرةايمان لةطةَل اةوانة 
ايـة لـة هةنـدَ  شـوَينى اـةترافاة      دابنـدرَيتة اَيمـةش كـة قةناعةتـةمان و    (ع البيجت االسجر   )بوو كـة شـةرتة   

اامؤزاو مامةكان توندوتيذ  بةرامبةر بة داخيلى خَيزان دةكـةنة بؤيـة مانـةوة  اوسـرةة لةبـةر اـةوة  لـة        
ثَيناسة  خَيزان اةبَى مبَينَيتة بؤ اةوة  اَيمة بة خةَلك بَلَين اةم خَيزانة  لَيـرة اةمانـةوَ  لَيـرة كَييـة؟     

 .اةمة يةك
وى اوسةر ة اةمة شتَيك نييـة تـةنها اَيمـة هةسـتى ثـَى بكـةينة اةمـة اةسـَلةن اـاينى          مةوزوعى عون/ دوو

ثريؤز  ايسالم زؤر بة جوانى بنةما  اةم عونوة  لةسةر اةساسى ِرةطةز ديـار  كـردووةة بؤضـى؟ ضـونكة     
تَيـك كـة   اةوة  كة كض زيندة بة ضاَل اـةكا ة نَيرينـةكان بـوونة يـاخود كا    ( فإذا املؤودة سئلت) اةفةرموَيت 
كاتَيك موذدةيان ثَى اةدرَيت كضيان اةبَىة كَى ثَيى ( اذا بشر احدهم باألنثي تل وجهل مسودة)اةفةرموَيت 

ناخؤش بووة؟ ثياوةكان بوونة كةواتة كاتَيك لةسةر زمانى دايكى مريمة خواي طةورة ثَيمان اةَلَى كـض وةكـو   
بؤ اةوة  بيسةملَينَيت كـة كـض و كـوِر    ( ها بقبول حسنفتقبلها رب)كوِر نييةة بةَ م خوا  طةورة اةفةرموَيت 

وةكو يةك وانة اةَلَى نا جوانرتين قبوَل كردن قبوَلى اةكا  اةو نـةزرةة اـةم عونوـة شـتَيكة لـة سـايكؤلؤذ        
اينسان هةيةة بؤية اَيمة كة اـةَلَين يـةكَيك بةرامبـةر بـة يـةكَيك اـةيكا ة اةمـة هـةموو  مشـول دةكـا ة           

ك ةرامبـةر بـة بـاوكى اـةيكا ة خةسـووية     كوِرَيـك بةرامبـةر خوشـكة  اـةيكا ة كضـَيك ب     يةعنى اةوة  كـة  
من احد افراد االسرة تد )بةرامبةر بووكةكة  اةيكا ة اةمة بةشى يةكةمى ثَيناسةكة مشوىل اةكا ة اةَلَى 
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ة اةطـةر  ة اةوة  دووةم كة اةبَيت تيا  بَيت لةسةر بنةما  ِرةطةزة بـؤ اـةوة  تةحديـد  بكـةينة كـ     (اآلخر
سووكايةتيةك بة اافرة  بكرَيت لةناو خَيزانة لةبـةر ذن بـوونىة اةمـة جـورمَيكى طةورةيـة خـوا دذايـةتى        
اةكا ة نةك اينسانةكانة لةبةر اةوة من ثَيمواية اةطةر بكرَيت اَيمة وةكو ليذنـة  ذنـان بةِراسـتى داكـؤكى     

دةكةينة اةم ثَيناسة  اوسرة مبَينَيـت وة   لةم دوو ثَيناسة  خؤمان بكةينة كة ضةنيَدكة موناقةشة  لةسةر
 .عونوى اوسةريةكةش بةو شَيوةية  ىَل بكرَيت كة لة عة  اةساس جنسةكةشى تيا بَيتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .دةستت خؤش بَىة بةِرَيز طةشة دارا

 :بةِرَيز طةشة دارا جالل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاوة اةو ثَيناسـةية  كـردة   .استة ثَيشرت اةو ثَيناسةية  هةبووة بةَ م كة بةِرَيز دمن ديارة لة ليذنةكةمان ر
مـن قةناعـة  بــةوةوة ثةيـدا كــردة كـة اـةوة زيــاتر تـةعريوَيكى جــامع مانعـةة يـةعنى جــامع هـةموو اــةو          

  كـة  ينة لـةو تةعريوـة كؤبؤتـةوةوة مانعيشـة لـةوة     ةكـ مة لة ياسـاكةدا مةبةسـتمان بـَى بي   ااماجنانةي كة اَي
تةسةروبَى هةر مانايةكى تر بكا  لة دةرةوة  اةو ااماجنانة كة اَيمة لة ياسـايةكة اةمانـةوَيتة اـةوة  كـة     
من مةبةسـتمة زؤر تةاكيـد  كردؤتـة سـةر مةسـةلة  ايجتيمـاعىة اةطـةر اَيمـة مةبةسـتمان توندوتيذيـة           

ةَ يةتيـة هـةردوو ِرةطـةز    بةرامبةر تاكةكان لةسـةر اةساسـى ِرةطـةزة نـةوعى ايجتيمـاعيش كـة جـؤر  كؤم       
دةطرَيتةوةة واتة اةطةر اـةو توندوتيذيـة لةهـةر يـةكَيك لـة هاوسـةرةكان بةرامبـةر اـةويرت بيكـا ة يـاخود           
لةسةر اةساسى تةمةن بَيتة طةورة بةرامبةر بة بضـووك بيكـا ة يـان بضـووك بةرامبـةر بـة طـةورة بيكـا ة         

ةكو كوَيستان خـان طـوتىة اَيمـة ِرزطارمـان اـةبَى لـة       اةمة هةموو  اةطرَيتةوةوة بةنيسبة  اةوةشةوة كة و
تةعريوى خَيزانة كة بَلَين وةَلاَل با دةرنةضن لة دةرةوة  خوشك و برا و دايك و باوكة ضونكة كةلتوور  
موجتةمةعةكة  اَيمة وايةة بونياد  كؤمةَلطةكة  اَيمة وايةة كـة لـة دةرةوة  خَيزانـةكانيش بِريـار دةدةن     

ومسانة لةسةر ضارةنووسى تاكةكانة اامؤزاو ثورزاة اَيمـة قةزيـةمان هاتؤتـة ليذنةكـةة اـامؤزا      لةسةر ضارةنو
كضَيكى كوشتووة بة سـك ثِريـةوة خسـتويةتية ضـاَلةوةة لةبـةر اـةوة اَيمـة اـةتوانن بَلـَين اـةو تةعريوـةة            

َلَىة ثَيموايـة اـةو   تةعريوَيكى زؤر جامعة ومانعةة اةو ااسارة جةسةد  جنسى و نةفسية  كة بةجَيى اـةهيَ 
توندوتيذية كة بةسةر جةسةد  اةو كةسةوة بةجَى اةمَينَيتة جياوازةة يةعنى كة اةَلَيى مادد ة زياتر بـؤ  
 يةنى مادد  و ثـارة اةضـَيتة بـةَ م جةسـةد  اينسـانة ثَيموايـة كـةناو  بهَينـدرَيتة مـن زؤر لـةم ياسـاية            

وايــة ياســايةكةة تــةنها هــةر ياســايةك نييــةة بــؤ طــؤِرينى  تةاكيــد لةســةر ناوهَينــان اةكةمــةوةة ضــونكة ثَيم 
 .كلتورَيكيشةة لةبةر اةوة زةق كردنةوة  هةندَ  ناو بة زةرور  اةزامنة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز تارا اةسعةد 
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 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةطةَل اةوةم ثَيناسة  خَيزان مبَينَيتة ضونكة اَيمة كة اـةم ياسـاية دةردةهَيـنن بـؤ خَيزانـةة       بةِراستى من
اةم ثَيناسةيةش كة كراوة لة دوا  اةو كؤبوونةوة هاوبةشـةش كـة كردومانـة هـةموو  اَيمـة ايسـتينادمان       

ناومانة تا ثلـة  سـَييةمة   كردووةة لةسةراةوة  كة ضى بطوجنَيت وةكو ثَيناسة بؤ خَيزان بة طشتىة اَيمة هَي
ضوارةم لةطةَلية بةَ م من لةطةَل اةوةم مةرجيش نييةة اةطةر لةناو خَيزانة ماَلى خَيزاندا بَىة ضـونكة زؤر  
جار هةيةة هةروةكو برادةران ايعادة  ناكةمةوةة زؤر شت ِروويداوةة هةر لة هةمان خَيزانـةة بـةَ م لةطـةَلى    

ةناو خَيزان  بََيـت لـة ثَيناسـةكةة هـةتا وةكـو بـزانن خَيـزان بـة طشـتى          ناذ ة لةبةر اةوة مةرجى بوون ل
 .اةوانةش اةطرَيتةوةة هةتا اةطةر لة دةرةوة  خَيزانةكةش بَيت

شت لة توندو تيذ  خَيزانىة من لةطةَل اـةوة ثَيناسـةيةم ديسـانةوة كـة ِرا  دووةمـةة اَيمـة لـة نـاو         / دووةم
ةتيش لةطةَل هى ذنامنة كة اَيمة زؤر  اـةو ثَيناسـةية وةكـو خـؤ  بَيـتة      ليذنةكة هاوِرابووين وةكو كؤمةَ ي

بةس اةمة  بؤ ايزافة بكرَيـتة كـة لـة دذ  يـةكَيكى تـردانة كـة لةسـةر بنـةمانى ِرةطـةز لةطـةَليمة يـانيش            
لةسةر بنةما  جؤر  كؤمةَ يةتىة اةوةش ايزافة بكرَيت زيانى مـادد  و مةعنـةو  بـاس نـةكرَيتة بـةَلكو      

و مةعنةو  ضى اةطرَيتةوة؟ جةسةد  و نةفسى و جنسىة كـة اةمانـة هـةموو بةشـةكانيةتى لـةناو       مادد 
مادد  و مةعنةو ة بةَ م بؤية باسى دةكةينة ِراستة خةَلكانى ِرؤشـنبريو اةوانـة  دةخيوَيننـةوة زؤر  لَيـى     

ةبةستمان خزمةتكردنـةة  تَي دةطةن ضية مادد  و مةعنةو ؟ بةَ م زةق كردنةوة  هةندَ  بابة ة لَيرةدا م
بؤ اةم ثِرؤذةية  كـة اَيمـة لَيـرةدا دةيهَيـننة بـؤ اـةوة  اـةو دابونةريتانـة  كـة هةمانـة اـةوة  جوانـةو             
ِرَيكوثَيكة تةنزدَيكى بؤ بكرَيتة اةوة  كة بةثَيىة يـان بـةناو  مافـةوة بـةخؤ  دةدا ة هـةر ِرةطـةزَيك بـة        

ا بـة قـانون بوةسـتَيندرَيتة لةبـةر اـةوة لـةناو توندوتيذيةكـةة        اةوة  تر كة ثَيشَيلى مافةكة  بكا ة لَيـرةد 
ايزافة  جةسةد  و نةفسى و جنسى بكرَيت وة بنةما  جؤر  كؤمةَ يةتى بؤ زياد بكرَيـتة مـن دةقـاودةق    

 .كاوةش هاتووةة سوثاس.بةِراستى تةايد دةكةم اةو شتة جوانانة  كة لةناو ثَيناسةكة  د
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .وثاسة بةِرَيز بةيان امحدس
 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ل دةستثَيكَى اةز ثشتةظانيا ل هةمى وا نطوتنَيت ناسك خانَى دكةمة يـا دوَ  دطـةَل هنـدَ  دامـة كـو اوسـرة       

ووبارة بووة مبينينتة ضونكى وةكو عورفةكى ياسايى ناو ظى ثةرلةمانيدا ضةند جار وةختى موستةلةحةك د
ظَينت بَيتة ثَيناسة كـرنة اةظـة خاَلـةكة خـا  دوَي ذ  مـةزموونَى ظـَى ثـِرؤذة  ياسـايىة ضارضـَيوة  هـةمى           
بةحسَى خَيزانَى دكةتنة ل بةر هندَ  مانةوة  خَيزانَى دةف من طةلةك و طةلةكا زةروريـةة ضـونكى اةطـةر    

ناسـة  خَيزانـَى هاتيـة كـرنة ِرةش ن يسـَى ثـِرؤذَ        اةم بةرَ  خـؤ بـدةينَىة ل دةسـتوورا عرياقـا فيـدِراَلى ثيَ     
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) دةستوورَي هةرَيما كوردستانَى هةروةسا يا تَيـدا هـة ة لـةو مـا اـةز بَيـذم بـال مبينـينتة بـةس اـةخريا وَ            
سواًء ان كانوا مقي ني ع مسجكن واحجد   )اةز بَيذم اةو شةر  حةزف ببينتة ( شرط اقامتهم ع البيت األسر 

ة ايزافة ببينتة ثَيم باشةة هةروةسا ثشتةظانيا ل بؤضونا مامؤستا عمر عبدالعزيزَ  دكـةم  يةعنى اةظ( ام ال
بؤ ثَيناسة كرنا مةحكةمـةش ذ  ل وَيـرَ  بَيتـة كرنـَىة اـو عونـ  اوسـةر  ل سـةر اةساسـى جـنس بـينتة            

 .طةلةك سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسة عبدالسالم بةروار 
 :صدي  فيمصطبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس قسةكانى من كرا

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس بؤ طشت اَيوة  بةِرَيزة كاك نةردان ناو  نةنووسـرابووة نـازامنة دةباشـة فـةرمووة مـادةم ديوـاع لـة        
 .خامنان دةكة  فةرموو

 :بةِرَيز نةردان عبداهلل قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بارة  بــة ثَيناســة  اوســرةة اةطــةر اــةو ثَيناســة  بــةِرَيز جــةنابى وةزيــر تةبــةنى بكرَيــتة ايشــكالَيكم  ســة
جم ولة اشجخا  ابجيعني تجربطهم رابطجة زوجيجة او      )لةسةر  نييةة بةَ م اةو ثَيناسةية  اَيرة كة كراوة 

ر تونـدو تيذيـةكان بـةهؤ     ة لةبـةر اـةوة  موسـاهةرةش هةنـدَ  جـا     (املصاهرة او القرابة اىل الدرجة الرابعة
زاوايةكةو خزمةكانى زاوايةكة ِروو اةدا ة بؤية اةبَى اةوةش مةنع بكةينة بؤ اةوة  شامل تـر بَيـتة اـيرت    

ة (شجراهم اقجامتهم ع البيجت األسجر     )اةوةكة  تر ثَيويست ناكا  بينووسن كة ومتان لـة دةرةجـة رابيعـةة    
وو بـدا ة بـةَلكو كةسـانَيك هةيـة لـة دةوة  خَيـزانة بـةَ م        توندوتيذيةكان شةر  نيية هةر لـةناو خَيـزان رِ  

بةهؤ  خزمايةتيةوة تةنانة  بةهؤ  عةشريةتيشةوة هةندَ  جار اةو توندوتيذيانة دةكرَيتة سةبارة  بـة  
ثَيناسة  عون  اوسةر ة من لةطةَل اةو ثَيناسةية  يةكةممة بةَ م جةسةديةن و نةفسى بـؤ زيـاد بكرَيـتة    

لة ِروو  زمانـةوانى بـؤ مـَى    ( حقوقة)ة لةبةر اةوة (هدرا حلقوقهم)اةوة بكرَيت بة جةمع ( وهدرا حلقوقة)
سـلبةن جيايـةة   ( هـدرا حلقـوقهم وسـلبا حلريـاتهم    )بةَ م كة ومتان ( حلقوقها)ناطوجنَيتة كةواتة دةبَى بَلَين 

دانىة مـن لةطـةَل اـةوةم    هةدرةن جياية بةِراستىة بؤية لة قانونيش هةر بة سةلب هاتووة حوريا ة بـؤ سـزا  
  تةعريوى عونوى اوسةر  بَيتة لةبةر اةوة هةندَي جـار جـؤر  تـر توندوتيـذ  ِروو     (أ)كة اةمة فةرعى 

كل مجن حصجل العنجف األسجرى امامجل او      / حم)ة دووةم بكةين بة (أ)اةدا ة بةَ م دةبَيت اَيمة اةوة بكةين بة 
ر تاوانَيـك اـةكرَيت لـة بةرامبـةر ة لـةناو خَيـزانة جـا        ة هةندَ  جـا (للم بها مل يقم مبنعها دون لذر شرلي

عادةتةن اةو تاوانانـة  كـة لـةناو خَيـزان دةكرَيـتة زؤر زةمحةتـة ايسـثا  كردنـى لـة رووي مةحكةمـةوةة           
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لةبةر اةوة من خؤم لـةو بـوارة زؤر ايشـم كـردووةة هـةموو خَيزانـةكان كـؤكن بـةناو  سـومعة  و بـةناو            
ة كةس نة شاهَيتى اةدا ة كةس نة بةَلطة هن اةكا ة بة بةرضاويشـت دَيـت و   اةوة  كة خَيزان تَيك نةضَى

دةِروا ة هةندَي جاريش هةيةة هةر خَيزانةكة خؤ  مناَلَيك دادةنَى عونوةكة بكا ة دةمانضةيةك دادةنَيـتة  
يطرَيـتة مـن   فيشةكَيك لة ثَيشةوة دادةنَيتة فَير  اةكا  كة دةستى ثيا بنَيتة دوا  اـةو مناَلـة قـانونيش نا   

خؤم لةو بوارة ايشم كردووةة ضةندين جار تاوانى وةها كراوةة بؤية اةبَيت قانونةكةمان بة شَيوةيةك بَيت 
ة (كججل مججن حججرض او سججاهم او مهججد للججي العنججف األسججر  / ج)ة (حم)كــة ِرَيطــة  ىَل بطــرينة اــةوة بكرَيــت بــة  

اـةوةمان نـةكردووةة كـة اـةوة لـة زدنـى        بةِراستى اةمة زؤر طرنطةة هةنـدَ  خـةَلك هةيـة هـةَلنان اـةكا ة     
اةو ِرَي خؤشكةر  اةكا ة اةم سَى حاَلةتـة زؤربـة    ( مهد)ة يان (ساهم)عونوةكة دايةة يان هاوكار  اةكا  

حاَلةتةكان ِروودةدا  لةناو خَيـزان بـةم شـَيوانة ِروو اـةدا  وة خؤشـى دةراـةكا  لـةم ياسـاية سـبةينَىة كـة           
باشـةة لةطـةَل اةوةشـم كـة اَيمـة لَيـرة كـة         من اـةوةم ثـىَ  ( ج)و( حم)و ( أ)ت بة بيطرَيتةوةة بؤية اةوة بكرَي

موستةلةحةكامنان هَيناوةة باسى عونوى اوسةر  دةكةينة باشة اَيمة اةنواعى عونوى اوسةر  ضية؟ اَيمـة  
ََِيذينة كـة عونوـةكان ضـن؟ اةطـةر لَيـرة دامـان ِرشـت لـةم         اددة  نابَيت اةنواعى عونوى اوسةر  لَيرة داي

دووةمة لـــة جـــةدوةلَيكى تـــر  مـــاددة  دووةم ِرزطارمـــان اـــةبَىة كـــة دوو ِرةاـــى هةيـــة بـــؤ اـــةو حاَلةتـــةة  
اةنواعةكانيشـى لَيـرة هـاتووةة بـةَ م بـة كـةموكورتى هـاتووةة كـةمى تَيدايـةة بـؤ منوونـة قـةتل و جـةرحى              

حيةر للي    شخص يرتبا )َلَيت هةرتيا نيية اةسلةنة لة ماددة  دووة ِرةاى دووةميانة كة ِرةاى يةكةم دة
ســوةرةكانى عــونوى اوســةر  ضــية؟ واتــة    (بعظقججة  سججرية  ن يججرتبا    صججورة مججن صججور العنججف األسججر    

اةنواعةكانى ضية؟ هيض نةهاتووةة اةنواعى عونوى اوسةر  اةبَى دةست نيشان بكرَيتة خؤ اةطـةر عونـ    
ة عونـ  بةشـَيوةيةكى عـام    1191سـاَلى  ( 111)بَيت بـة شـَيويةكى عـامة قـانونى عقوبـاتى عَيراقـى ذمـارة        

هاتووةة اَيمة لةبةر اةوة  قانونَيكى خاس دادةنَينة بؤ عونوَيكى خاس دادةنَينة اةبَى نةوعي عونوةكانى 
بؤ دةستنيشان بكةينة لةبةر اةوة تَيكةَ ويةك دروست دةبَى لةبةينى عونوةكانة لَيرةو لة قانونى عامةكـةة  

ةي لة ياساي ِرؤذنامةطةر  و عقوباتى عَيراقيمان لَي دةكرَية اَيسـتا بؤتـة كَيشـةيةكى    هةندَي جار وةكو اةو
طةروة لة هةرَيمى كوردستانة هةندَي جار ثةنا بؤ اةوة اةبرَيتة بؤية قانونَيكى خامسان داناة اةبَى نـةوعى  

اَيمـة ثَيناسـة    تاوانة خاسةكةشى بؤ دةست نيشان بكةينة بؤية ثَيويسـت اـةكا  اـةنواعى عـونوى اوسـةر      
بكةينة كة لة بِرطة  يةكةمى هاتووة لة ماددة  دووةمة كة بة دوو ِرةاى هاتووةة اةمة ببةينة اـةوَ  قـةتل   

ته جيش  )ة بةِراستى معيارَيك و ثَيوةرَيكى قانونى ناتوانَيت (ته يش  فراد األسرة)و جةرحى بؤ زياد بكةينة 
بضَيتة اةوَ  اـةنواعى عـونوى اوسـةر  ثـَي ثَيناسـة بكـة  وة        بكةيتة شَيوةيةك لة تاوانةكانة(  فراد األسرة

مةحكةمة  عونوى اوسةريش كة هاتووةة بةِراستى مةحكةمة  عونوى اوسةر  ثَيويستة ثَيناسـة بكرَيـتة   
وةكو كـاك عمـر فـةرموو  مةحكةمـةمان هةيـةة اـةبَى ثَيناسـة بكرَيـتة ايديعايـةكى عـامى خاسـى عـونوى             

نيشان بكرَيتة بؤية من ثَيم باشة بةبَى اةو خاَ نـة جَيبـةجَى بكرَيـتة لةبـةر      اوسةريش اةبَى لَيرة دةست



 61 

اةوة  ياساكةمان بة كاملى بَيتة مةبةستةكةمان اَيمة موكافةحة كردنةة بؤ اـةوة  اـةو عونوـة نـةمَينَيت     
 ..........لة اوسرةداة هةروةها 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة بةِرَيزانة اَيستا اةو بةِرَيزانة  ويستيان موداخةلة بكـةنة هـةموو   زؤر سوثاس دةست خؤشة خة س تةواو

موداخةلةيان كـردة دةسـتان خـؤش بَيـت شـتى باشـتان و ة جـارَيكى تـر زؤر زؤر بـةخَيرهاتنى بـةِرَيز كـاك            
كاوة وةزير  ِرؤشنبري  دةكةينة بةخَيرهاتنى بةِرَيز اةميندار  طشتى اةجنومـةنى بـاَ   خامنـان خـاتوو     .د

شان زةنطةنة دةكةينة زؤر زؤر بةخَيرهاتنة هةروةها مامؤسـتا سـعد مونةسـي  لـة بـةينى ثةرلـةمان و       ثةخ
اةجنومــةنى وةزيــرانة خوشــكان برايــانة موداخةلــةكانتان طــوَ  ىَل بــووة اَيســتا دانيشــتنةكةمان كؤتــايى ثــَى  

كانة بؤ ااطادار  اَيـوة   ة داوا دةكةين باش خؤتان بؤ حازر بكةن ليذنة10:00دةهَيننة بؤ بةيانى سةعا  
ي بةيانى وةزيـر  كارةبـاة اةهَينينـة ثةرلـةمان بـؤ ِروونكردنـةوة        11:00بةِرَيزة ِرؤذ  ضوارشةم سةعا  

بزانن وةزعى هـةرَيمى كوردسـتان لـة بـارة  كارةبـا ضـية؟ بؤيـة ثاشـان لـة بةرنامـة  كـار دادةنـدرَيتة بـؤ              
ــرة دةبــنة ســبة  10:00ااطاداريتــانة ســبة  ســةعا    ــةينة   لَي ــت تــةواو  دةك   ياســايةكة خــوا ثشــتيوان بَي

 .بةيانيةكة  و دوا  نيوةِرؤكة  دااةنيشنة خوا ااطادارتان بي
 
  
 

      
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 مانيثةرلةسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 7222\6\72رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (12)تين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيش
 72/6/7222 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةِرؤي ي (17)كات ــَيش ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــةماني  11/6/1711رَيك ــتان  ثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و رسالن بايز امساعيلا.د بةِرَيز
 .ي خؤي بةست( 1711)ساَلي , سَييةمخولي  ي(12)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 17)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(12)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -كوردستان ثةرلةماني 
بةم شَيوةية  دا 11/6/1711ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (17)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
دو تيذ  خَيزانى لة هةرَيمى بةردةوام بوون لةسةر طوتوطؤ كردنى ثِرؤذة ياسا  بةرةنطار بوونةوة  تون-1 

 .كوردستان

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

دانيشتنةكةمان دةكةينةوةة خوىل سَييةمى هةَلبذاردنة ساَلى دووةمة خوىل طرَيـدانى  . بةناو  طةىل كوردستان
 .11/6/1711ِرؤذ  دانيشنت ( 12)دووةمة ذمارة  دانيشنت 

 :بةرنامة  كار
 1221  هةموار كـراو  سـاَلى   ( 1)لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ذمارة ( 17)ماددة  ( 1)بةثَيى حوكمةكانى بِرطة

  ثةرلةمانى كوردستانى عرياقة دةستة  سةرؤكايةتى ثةرلةمانة بِرياريدا بةرنامة  كار  دانيشتنى ذمـارة  
كـةم   11م دوا كةو  بؤ سةعا    ثَيش نيوةِرؤة بةَ  17  ااسايى خوىل سَييةمى هةَلبذاردن لة كا  ( 12)

 :بةم شَيوةية بَيت 11/6/1711ضارةكة ِرؤذ  سَي شةممة ِرَيكةوتى 
بةردةوام بوون لةسةر طوتوطؤ كردنى ثِرؤذة ياسا  بةرةنطار بوونةوة  توندو تيذ  خَيزانى لـة هـةرَيمى   -1

 .كوردستان
دةكةينة هةروةها بةخَيرهاتنى اةمينـدار   وةزير  ِرؤشنبري  ( كاوة.د)جارَيكى تر بةخَيرهاتنى بةِرَيز كاك

دةكـةينة بـةخَيرهاتنى   ( ثةخشـان زةنطةنـة  )طشتى اةجنومةنى باَ   خامنان لة هةرَيمى كوردستان خوشـكة  
مونةســقى نَيــوان ثةرلــةمان و اةجنومــةنى وةزيــرانة زؤر زؤر بــةخَيربَينة بــةخَيرهاتنى اــةوة ( ســعد)كــاك 

ة لة كؤمةَلطا  مةدةنيةوة ضا كن لة بوار  ثاراسـتنى مـافى اـافرة  و    خوشكة بةِرَيزانةش و اةو برايانةة ك
مافى مرؤظة زؤر زؤر هةمووتان بـةخَيربَينة اَيسـتا داوا لـة ليذنـة  ياسـايى دةكـةين كةرةمكـةن بـؤ شـوَينى          
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خؤتانة لةطةَل ليذنة  مـافى مـرؤظة ليذنـة  داكـؤكى لـة مـافى اـافرة ة ليذنـة  نـاوخؤة ليذنـة  كاروبـار             
يــةتىة ليذنــة  ياســايى فــةرموون بــؤ بــةردةوام بــوونة دوَينَيكــة بــةِرَيزان اةنــدامانى ثةرلــةمان           كؤمة نَي

موداخةلةكانيان تةواو كردة اَيستاش ليذنةكان وةَ مى اامادةكردنى اةو بابةتانة  كة ثَيويستى بة دةنطدان 
 .هةيةة داِرشتنةوة  ماددةكة كةرةمكةن فةرموو

 :زازبةِرَيز عونى كمال سعيد بة
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

   10بةِرَيزان اةندامانى ثةرلةمانى كوردستانة لة كؤبوونةوة  ثةرلةمانى كوردستانة لة دانيشـتنى ذمـارة   
ِرؤذ  دووشةممةة دوَينَىة سةبارة  بة ناونيشانى ياسايةكةة اةمة بـة دةنطـدان تةسـبيت كـراة كـة ياسـايةكة       

ة سةبارة  بـة مـاددة    (نون مناهضة العنف األسر  ع اقليم كوردستانقا) ناو  بووة ياسا  بة عةرةبيةكة 
يةكةمى ثِرؤذةكـةة اةنـدامانى ثةرلـةمان موداخة تـةكى زؤريـان كـردة ثَيشـنيار و ِرا  بـاش ثَيشـكةش كـراة           
هةموو اةو قسةو بؤضوونانة جَيطا  ِرَيز بوونة وةبةهةنـد وةرطـريانة اـةو خاَ نـة كـة قسـة  زؤر  لةسـةر        

شجرط اقجامتهم   ) بردنى ثَيناسة  خَيزانة اةطةر ماوةة بة مةرجَيك لة ماَلى خَيزان نيشتةجَينبة واتة كراة  
ة داِرشـتنى نــوَ  بـؤ ثَيناســة  خَيـزانة اةمــة دوو بابـةتى اةساســى بـوو لــة ثَيشــنيارةكانة      (ع البيجت االسججر  

بةشـَيكى تريـان قسـةيان لةسـةر      وة( تم)بةشَيك لة اةندامانى ثةرلةمانة قسةيان لةسةر اةوة كرد بابةتى 
اةوة كردة اايا ماددةكانى ثِرؤذةكة باسى تةمةن بكا ة وة مشوىل كـَى دةكـا ة تـةبيعى لـة  يـةنى ياسـاييةوة       
اَيمة ضةند ِروونكردنةوةيةك دةدةينة سةبارة  اةو ثَيشنيارانةو اةو قسانة  كة كراة يةكةميانة دةرةجة  

موعالةجـة كـراوةة واتـة اَيمـة مةبةسـتمان لـةو        02يةتىة لـةماددة   خزمايةتىة بةثَيى قـانونى بـار  كةسـا   
ماددةيةية كة ثَيشنيارمان كردووةة دةرةجـة  قةرابـة ديـار  بكرَيـت بـة وازحـىة مةبةسـتمان اةوةيـة اـةو          
كةسة  كة قانونةكة دةخوَينَيتةوةة وة ايتيالعى لةسةر دةكا ة ثاش دةرضوونىة بزانَيت خزمايةتى ضية؟ة 

رةجةكان ضؤنةو ضؤن نيةة دووةميان هةندَيك لة اةندامانى ثةرلةمانة ااماذةيان بةوة كردة كـةوا  كَيية؟ة دة
بةوازحى ايشارةتى هـةموو حاَلةتـةكانى تونـدو تيـذ  بكرَيـت لـة ياسـايةكةداة اَيمـة وةكـو ليذنـة  ياسـايى            

داة بة باشـى نـازانن بةشـى    لةطةَل ِرا  ليذنةكانى تر كة هاوبةش بوون لةطةَلمان لة اامادةكردنى ِراثؤرتةكة
زؤرمانة كة اةو ثَيناسةية بؤ هةر بِرطةو ماددةييةة بَلَين اةوة توندو تيذيةة اةوة توندو تيـذ  نيـةة اَيمـة    
هةَلةيةكى زؤر طةورة دةكـةينة تووشـى كَيشـةيةكى طـةورةمان دةكـا ة ضـونكة نـاتوانن اةطـةر كَيشـةك لـة           

اةطـةر  (  جردة و  عقوبة ا  بنص)ةكة دةكا ة بة ثَيى قاعيدة  اايندةدا ِروويداة حاكم كة تةماشا  كَيش
حاَلةتَيك لة ثةرلةمان لةبريضووة يان ااماذة  ثَى نةكراة واتة ايعتيبار ناكرَيت بة جةراايمة بةَ م اَيمـة لـة   

بة قانونى  ثَيشنيارةكةمان ااماذةمان بةوةدا كة ماددة  حةومتان داناوةة لةو ماددة حةوتةة ايشارةمتان داوة
عقوباتى عرياقىة كة لة كوردستان ايشـى ثـَى دةكرَيـتة وةقـانونى اسـول مةحاكـةماتى جـةزااىة وة قـانونى         

لة ثةرلةمانى كوردستان  1772بار  كةسايةتى كة ساَلى  15جَيبةجَى كردنى هةموار كردنى ياساي ذمارة 
ضــووةة اامــاذة  بــة وازحــى داوة بــةو دةرضــووةة اــةو حاَلةتانــة كــة لــة ثةرلــةمان ضــةند قــةرارَيكى ثــَى دةر
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حاَلةتانةة وة كؤ  اةو قانونانة كة لة كوردستان ايشى ثَى دةكرَيتة اَيمة لة ماددة  حةو  ماددةكمان داناة 
كة اةو قانونانة هةموو  جَيبـةجَى دةكـرَية بـؤ اـةوةمان كـردة هـةتا كَيشـة  ياسـايى ِرؤذنامةطـةر  ذمـارة           

رة نةبَيتـةوةة ضـونكة كـاتى خـؤ  كـة موناقةشـة  اـةو ياسـايةمان كـردة          بؤمان دووبا 1770  ساَلى ( 35)
هةنــدَ  ثَيشــنيار كــرا كــة دووة ســَى وشــةة وة دووة ســَى تــةعابري لــة ياســاكة دوور خبرَيتــةوةة لــة اــةجنامى     
دورخستنى اةم دووة سَى وشةيةة لة كاتى جَيبةجَى كردنى ياساي ِرؤذنامةطةر  لة كوردسـتانة كَيشـة  زؤر   

دروست بووة لة بةردةم دادطاكانة دادطا ناضـار بـووة حاكمـةكان بطةِرَينَيتـةوة سـةر قةواعـد  عامـة         طةورة 
قةواننة وة طلةيى زؤر كراة عةلةساس ثةرلةمان قانونى دةرهَيناوةة بةَ م مةحكةمةكان جَيبـةجَيى ناكـةنة   

ن قــانونَى دةردةكــا ة واقعةكــةش اــةوها نــةبووة مةحكةمــة مولزةمــة بــة تــةتبيقى قــةواننة كــة ثةرلــةما   
مةحكةمة تةتبيقى دةكا ة حكومة  جَيبةجَيى دةكـا ة بـةَ م حـاكم كـة تـةتبيقى نـةكردة طةِرايـةوة سـةر         
قةواعد  عامة  قـةوانينى كـارثَيكراو لـة هـةرَيمى كوردسـتانة بـة مةبةسـتى اـةوة بـوو حاَلةتـةكان ديـار             

ة دةبَيـت تةماشـا  بكـا ة حـةمسى بكـا  و      نةكرابووة مةجبورة كة حـاكميش كَيشـةيةك لةبـةر دةمـى بـَينت     
كؤتايى ثَى بَينَيتة لَيرة اَيمةبة باشى نازانن اةو وردةكاريـةة بـة ورد  لـة قانونةكـة ديـار  بكرَيـتة اَيمـة        

واتـةة منـداَلَيكى   ( تجم )ة اةنـدامَيك اامـاذة  ثَيـى كـردة كـة      (تم)وةكو ليذنة  قانونىة بةنيسبة  حاَلةتى 
يان منداَلَيكى باوك و دايكى ديار نيةة كة سَيك هةَلى دةطرَيتـةوة بـةخَيو  دةكـا ة     يةتيم بَى باوك و دايكة

دراوةة بـة وازحـى اةحكامـةكانى ديـار  كـراوةة ضـؤن؟ة        ايشـارةتى ثـىَ  ( رلايجة االحجداث  )اةمةش لة قـانونى 
تَيـدا نـةبَيتة   لةطةَل اةوةشدا اَيمة بة بامشان زانى اـةوةش ايزافـة بكرَيـتة هـةتا قانونةكـة كـةلَينَيكى وا        

ضونكة ثَيناسة  خَيزامنان كردووةة اَيمة جةخت لةسةر اةوة دةكةينة كة ثَيناسة  خَيزان مبَينَيتةوةة لة قانونةكةة 
ضونكة قانونةكة تايبةتة بة خَيزانة واتة اةطةر اةوةمان  داة مانا  اَيمة هةَلةيةكى ياسايى طةورة دةكـةينة ِرؤحـى   

  اةو ثَيشنيارانة كة اَيمة وةرمانطر ة سياغة  ماددةكة  بـةم شـَيوةية داِرشـرتاوةة اـةم     قانونةكة لةو ثَيناسةيةة كؤ
سياغةيةش دةتوانن اةطةر مو حةزاتى اةندامانى ثةرلةمان لةسةر بووة دووبـارة سـياغةكة  بطؤِرينـةوةة وة اَيسـتا     

 :سياغةكة بة زمانى عةرةبى دةخيوَينمةوة بةو شكلة
 :املادة االوىل
 :صطلحات اآلتية املعاني املبينة ازائها الغراض هذا القانونيقصد بامل

 .العراق-اقليم كوردستان: االقليم -1
رابطة الزوجية او القرابجة اىل الدرججة الثانيجة اين جا اقجاموا ،      عيني تربطهم جم ولة اشخا  ابي :االسرة -1

 .واالقارب من الدرجة الثالثة و الرابعة
ع ااجار العظقجات االسجرية     ل او التهديجد به جا للجي  سجا  النجوع االجت جالي      كل فعجل او قجو   :العنف االسر -3

 تجررام مجن الناحيجة   مجن شجأنل ان يلحجق     املبنية للي اسا  الزواج او القرابة او من يكون قجد مت تج ل قانونجام   
 .و سلبًا  قوقل وحرياتلنسية اجلنفسية و الو سدية اجل
     . ك ة مناهضة العنف االسر  : احملك ة -4

 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان
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 .نيزامية سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نور 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةنـدام ثةرلـةمان    30ة 20ثاش طوَ  طرتن لة ِرا  ليذنة  ياسايىة لةطةَل هةموو ِرَيزَيكماة اَيمـة زيـاتر لـة    
كاملان بـؤ دروسـت دةكـا ة بـةَ م اـةمان هـاتوون       كة هةَلسـاوين وتوومانـة اـةو تـةعريوى خَيزانـة لَيـرة ايشـ       

جارَيكى تر دايان ناوةتةوةة بطرة دةرةجةكانيشيان كةم كردؤتةوةة هَيناويانـة هـةتا دةرةجـة دووة بؤيـة مـن      
داوا لة بةِرَيز  دةكةمة لة ثَيشا اةوة خبةينة دةنطةوة كة اةو ثَيناسةية مبَينَيت ياخود نةمَينَيتة اينجـا لـة   

 .كةة زؤر سوثاسدوايى ماددة
 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز كاك فرست موداخةلةيةكى هةيةة اةطةر باش طوَيى ىَل بطرنة تكاية فةرموو
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بـة عـةرةبى ثَيـى دةَلـَينة      (نطاق سريان القجانون )هةر قانونَيك دةربضَيتة سنوور  سةرةيانى هةيةة يةعنى 

سَى عونسر  موهيمى تَيداهةيةة يةكة زةمانةة وةختةكةيةة يةك مةكانة جَيطايةكةيةة يةكة اةو كةسانةية 
اةوة  كة قانون لةسةر  تةتبي  دةبَيتة اةم قانونة لةسةر خَيزان تةتبي  دةبَيتة اةطـةر اَيمـة تـةعريوى    

ةمَينَيتةوة لةسةر كةس تةتبي  نابَيتة يانيش دوورنيـة يـةكَيك   خَيزان  بدةين لَيرةة قانونةكة موعةلةق د
بَلَيت حاكم تةتبي  دةكا ة بةس هـةر حاكمَيـك بـة كـةيوى خـؤ  نيتـاقى اوسـرة تةحديـد دةكـا ة ضـونكة           
نةسةكة مادام تةحديد  نةكردة خازعى ايشتيهادةة هةر حاكمَيكيش بؤخؤ  ايشتيهاد دةكـا ة لةبـةر اـةوة    

اةوة مبَينَيتة هةر قانونةن نابَيـت تةسـويت لةسـةر  دانـى بكرَيـتة ضـونكة خيالفـى         بة ِرةاى من نة بةس
 .بةديهياتى قانونةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .صباح فةرموو.بةِرَيز كاك د
 :صباح حممد جنيب.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر دةقيـ  بـنة اـةو ثَيناسـة  كـة بـؤ اوسـرة كـراة          اَيمة كـة قـانون دادةنـَين بةِراسـتى لـة ثَيناسـة اـةبىَ       

هــةروةها اــةو ثَيناســةية  كــة بــؤ عــونوى اوســةريش كــراة هيضــيان بــة ثَيــى اــةو سةرضــاوة ياســاييةة اــةو  
ــة        ــةوة  خبرَيت ــَيش ا ــةعنى ث ــة ي ــنة بؤي ــ  ن ــة دةقي ــاوة موعتةبةران ــةو سةرض ــةة ا ــاوة كؤمةَ يةتي سةرض

 .ةيةكى طوجناو  ِراست و جاميع و مانعة زؤر سوثاسدةنطدانةوةة هيوادارم بطةينة ثَيناس
 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شوان كةرةمكة
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 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةروةك هاوكارم كاك صباح باسى كردة لة تةعريوةكان اةبَى دةقي  بنة تةعريوى مةحكةمةكةة لة دواتـر  

ة مةحكةمةكة (مناهضة العنف االسرى ك ة )راوةة بةِرَيزان لة ليذنة  قانونى وتيان لة ماددة  سَى باس ك
 .لةبةر اةوة اةبَى مو حةزة  اةوة بكةن(  ك ة خمتصة بقضايا العنف االسرى)

 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر عبدالرمحن
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان
صباح كة باسى لـة اوسـرة كـردة اَيمـة بؤيـة لَيـرة بامسـان لـة خَيـزان كـردووةة هـةتا اـةو             .د بةنيسبة  كاك

عيالقةية  كة بة زةواج دروست دةبَيتة اةو عيالقة  كـة بـة قةرابـة دروسـت دةبَيـتة هـةتا دةرةجـة دووة        
وةة لــة نـةبووة بـة يةكـة    4اةمـة موتةبةعـة لـة عـورف و عـاداتى هـةموو  يـةك لـة    اَيمـةة تـا دةرةجـة            

يةك لة شوَينَيك بة يةكةوة بذينة دةرةجة ضوار اةطاتة اامؤزاة خاَلؤزاة ثـوورزاة خـالؤزا زاة اـامؤزا زاة    وخانو
اةمــة موتةبــةع كــةس لــة خَيزانَيــك لــة مانــة بةيةكــةوة كؤنابنــةوةة بــةَ م خــؤ اةطــةر اةمانــة كَيشــةيةك    

سـةر كـةس و كارةكـانى خؤيـانة اَيمـة ياسـا        بنَينةوةة خيالفَيكيـان هـةبَىة عـونوَيكى اوسـةر  ِرووبـدةن لة     
عقوباتى عرياقيمان هةيةة قانونى عقوباتى عرياقى بةسةر هةموو  يةك جَيبةجَى دةبَيتة اةمة يةكة دووة 
لة ماددة  حةوتى اةم ِراثؤرتةة باس لةوة كراوة هةر شتَيك لةم كارانة ِروو بدا ة اةطةر لةم مـاددة ياسـاية   

تةوة بؤ قانونى عقوبـا  و اـةحواىل شةخسـى و اسـوىل مةحاكـةماتى جـةزااىة اـةما        باس نةكرابَيتة اةطةِرَي
ــونوى      ــةزة  ع ــايةكة ياســاي موناه ــةر اــةوة  ياس ــاو  مةحكةمةكــة لةب ــاو  مةحكةمةكــةة ن بةنيســبةتى ن
اوسةريةة اةبَى مةحكةمةكةش مةحكةمة  عونوى اوسةر  بـَية اـةما ايختيساسـةكة  اةمـة بـة طـوَيرة        

ــى قــ  ــاي مةجلس ــةة    ياس ــةم مةحكةمةي ــد ا ــة تةاكي ــت ب ــةكة  دةكرَي ــد  ايختيساس ــتانة تةحدي ةزا  كوردس
مةحكةمة  تةحقيقةة لَيكؤَلينةوة لةو كَيشانة دةكـا ة لـةو تاوانانـة دةكـا ة  كـة لـةناو خَيـزان ِروو اـةدا ة         

تيـاد   دواتر اةم مةحكةمةية حةواَلة  مةحكةمة تايبةتيةكان دةكا ة خؤ شـةر  نيـة تـةنيا لَيـدانَيكى ايع    
بَية لةوانةية لة نةتيجة  اةو تةعةدايانة اةو خراثةكاريانة  كة لة بةينى اةندامانى خَيـزان دذ بـة يـةك    
ِروو اةدا  كوشتنى ىَل بكةوَيتةوةة لةبةر اـةوة اـةم مةحكةمةيـة تـةنيا مةحكةمةيـةكى تةحقيقيـةة دواتـر        

ــو جي    ــؤ  وةك ــةكانى خ ــة تايبةتي ــة  مةحكةم ــة حةواَل ــة طرنطان ــةو قةزاي ــتة زؤر  ا ــةح دةكرَي ــا  و جون ناي
 .سوثاس

 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان
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بةِريزان دوَينَى اةندامانى بةِرَيز موداخةلـةيان كـردة مةعوعةيـةكيان ويسـتيان لـة دةرةجـة رابيعـة بَيـتة         
بَيتة اةخيةينة دةنطدانةوةة اةمةيان وازح بـَىة تكايـة كـَى     ثالثةاَيستاش اةو ليذنانةة اةيانةوَيت دةرةجة  

بـةِرَيز لةطةَلدايـةة سـوثاسة كـَى      93لةطةَل اةوةية لة دةرةجة  رابعة بَيتة تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟ة     
لةطةَلدانية تكاية دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟ة سـَى كـةس لةطةَلدانيـةة سـوثاسة بةزؤرينـة  دةنـ  بـؤ دةرةجـة            

َيز دوَينـَى اةوةيـةكيان كـردة    هةنـدَيك بـةرِ  (  ك ة مناهضة العنجف االسجرى  )رابيعةة اةوة يةكة موختةسةة 
 .كاك عمر فةرموو(  ك ة خمتصة ملناهضة العنف االسرى)

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

كة دااةندرَيتة بؤ لَيكؤَلينةوةو ايش و كار  هـةموو اـةو تاوانانـة  كـة لـة نَيـوان        يبةنيسبة  اةم دادطاية
  اـةكرَيتة نابَيـت مةحكةمـة  موختـةى هـةبَىة مةحكةمـة  موختةصـةة        اةندامانى خَيزان دذ بة يةكرت

يةعنى مةحكةمة  جينايا ة يةعنى مةحكةمة  جونةحة يةعنى مةحكةمة  بةدااةة يـةعنى مةحكةمـة    
اةحواىل شةخسىة اةم مةحكةمةية تةبيعةتى لَيكؤَلينةوةية لةو تاوانانة  كـة ِروو اـةدا ة دواتـر كَيشـةكان     

 .ة  تايبة  دةكرَينة سوثاسحةواَلة  مةحكةم
 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .لة سياغة وةر  دةطرنة اةطةر وةر  نةطرن اةيدةينة دةنطدانةوةة كاك عونى فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةتانـة  كـة ثةيوةسـتة بـة     اةندامانى ثةرلةمانة اَيمة دةبَيت ااطامان لة دةركردنى ياسا بة تايبـةتى اـةو با  

: ثانيجا )  ياسا  دةسةَ تى دادوةر ة كة لة بِرطة  دووةمدا هاتووةة دةَلَيـت  31حاكمة تةبيعى بة ثَيى ماددة 
لرئيس جملس القضاء بناًء للي اقرتاح من رئيس  ك ة االسجتناد ان صصجص  ك جة حتقيجق لنجوع او انجواع       

دةبَيـــت بةقـــةرارَيكى اةجنومـــةنى دادوةر  ( االسجججرىمناهضجججة العنجججف )واتـــة مةحكةمـــة  ( مجججن اجلجججرائم
دامبةزرَيتة كة لة ماددةكانى دواتر ااماذةمان ثَييـداوةة داوا دةكـةين كـة تةشـكيل بكرَيـتة وةكـو كـاك عمـر         
تــةوزحيى كــردة اــةو مةحكةمةيــة لَيكؤَلينــةوة دةكــا ة لــةو تاوانانــة كــة دذ بــة اةنــدامانى خَيــزان اــةجنام    

كة كة تةواو دةبَيـتة ايمحالـة  مـةحاكمى موختـةس دةكرَيـتة وة مـةحاكمى موختـةس        دةدرَيتة لَيكؤَلينةوة
تةبيعى اةطةر كَيشةكة قةتل بووة دةبَى اَيمة ااطامان لةوة بَيتة جينايا  ضـية؟ة جنمحـة ضـية؟ة موخالةفـة     

يـةكة   (ائم من حيث جسامتهااجلر) ة لة قانونى عقوباتى عرياقى دةَلَيت20ضية؟ة جينايا  بة ثَيى ماددة  
( حيدد اجلرمية بنوع العقوبة االشجد املقجرر اجا قانونجاً    )جيناياتةة دووة جونةحةة سَىة موخالةفاتةة وة دةَلَيت 

ــت   21مــاددة   ــةوة دةدا  دةَلَي ــارة  ب ــاتى عرياقــىة ايش ــانونى عقوب اجلرميججة معاقبججة لليهججا باحججدى  )   ق
ة السجن اكثر من مخسة سنوات اىل مخسة لشرة سنةة سَىة السجن املؤبديةكة ا عدامة دووة ( العقوبات التالية

كة تةحقي  دةكا ة بة طوَيرة  ( قضايا العنف االسر )واتة اةوانة هةموو  جيناياتنة حاكمى موختةس بة 
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اةو تاوانانة  كة اةجنام دراوةة موتةهةمةكة  ايمحالة  مةحكةمة  مـةعنى دةكـا ة اةطـةر جينايـا  بـووة      
ةكا ة وة سةبارة  بة مةحكةمة  جونةحة اةو جةردانة كة مـةمشولن بـة   ايمحالة  مةحكةمة  جينايا  د

( اجلرميجة املعاقج  لليهجا باحجدى العقوبجات التاليجة       )هي ايشارةتى ثَى دراوةة  29حاكمى جونةح لة ماددة  
واتة هةر قةزيةكة حـاكمى تـةحقي    (ا بس الشديد او البسيا اكثر من ثظثة اشهر اىل مخسة سنوات)يةك 

كـة حوكمةكـة  وا تـةوةقوع دةكـا ة لـة سـَى مـان  هـةتا ثَيـنج سـاَل بَيـتة اـةوة جو ةيـة ايمحالـة                ديتى 
مةحكةمة  جونةحى تايبةمتةند دةكا  كة بة ديتنى دةعواكةة وة سـةبارة  بـة موخالةفـةكانة موخالةفـة     

حجدى العقوبجات   هجي اجلرميجة املعاقج  لليهجا با    )  قانونى عقوباتى عرياقىة موعالةجة كراوةة  10لةماددة  
واتـة اـةو تةوزحيـة  دةدةم    ( ا جبس البسجيا ملجدة اربعجة ولشجرين سجالة اىل ثظثجة اشجهر وبررامجة         : التالية

مةبةستمان لة دامةزراندنى مةحكةمةكةة كة لة دوايى دادةمةزرَ ة اةوةية لَيكؤَلينةوة دةكا  لةو تاوانانة  
ــا بَلـــ     ــزانة زد  بـ ــدامانى خَيـ ــةجنام دةدرَ ة دذ  اةنـ ــة اـ ــتة     كـ ــةدا ااراسـ ــايى لَيكؤَلينةوةكـ ــة كؤتـ َينة لـ

 .مةحكةمةكانى تايبةمتةند دةكرَيتة بةطوَيرة  ايختيساسةكانىة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز سؤزان خان كةرةمكة
 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نور 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تشجكل  ك جة   )ؤتان لةناو ِراثؤرتى هاوبةشة نووسيوتانة ايستينادةن بؤ قسةكة  بةِرَيز كاك عونىة هةر خ
ــاوة    (خمتصججة بقضججايا العنججف االسججر     ــاو ن ــةتان ن ــان ناوةك ــة  ( خمتصججة بقضججايا العنججف االسججر    )خؤت ــؤ ل ب

 ك جة خمتصجة   : احملك ة) ة اةبَى جارَيكى تر بَلَيينةوة ( ك ة مناهضة العنف االسر )تةعريوةكةيا بَلَين 
وةك ضؤن لةناو ِراثؤرتة هاوبةشةكة  اَيوة هـاتووةة اةطـةر جةنابيشـت لةسـةر اـةو       (بقضايا العنف االسر 

شتانة  كة اةو اةسبابانة  كة هاتووةة اةبواية اةو اةسبابانة لة اةسـاَل مـانع بوايـة لـةوة  كـة اـةم دةقـة        
 .بةم شَيوةية نةنووسرَي

:بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز كاك عبدالسالم بةروار 
 :صدي  مصطفيعبدالسالم  بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
وابزامن كاتى اةوة هاتووة بطةِرَيينةوة مةوزوعمانة اايا ثَيناسة  مةحكةمة هةبَيت يان نـةبَيت؟ة اـةو شـتة    
لةماددة  سَييةمة دادطاكة ثَيناسة كراوةة من اةبينم ثَيويست نية لةتةعريوةكان باسى بكةينة تـةنها لـةوَ    

مةودوا بة دادطا ناو اةبرَيت و تةواوة يةعنى بؤضى لةوَ  بنووسـن مةحكةمـة دادطـا  تايبةتـة     بنووسن لة
بة بابةتةكانى توندو تيذ ة كة خـؤ  مـاددة  سـَى اـةو تةعريوـة  كـردووةة لـةوَ  لـة خـوارةوة كـة ومتـان            
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و لةمةودوا بة دادطا دادطاة اةطةر ثَيويست بوو لة هةموو ياسايةكان لة عورفى تةشريعةيةة اةَلَيت فالن شتة
 .ااماذة  ثَى دةدرَيت و تةواو

 
 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .ن فةرمووبةِرَيز كاك عمر عبدالرمح
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تشجكل  )ةكةيـةتىة بـةَ م لـةماددة  سـَى كـة اـةَلَيت      (صظةالوال تقربوا )اةوة  سؤزان خان باسى دةكا ة هةر 

اَيمـة بامسـان كـردة كـة اـةَلَين      ( لسجلطة القضجائية لظقلجيم   ا ك ة خمتصة بقضايا العنف االسرى وفق قانون 
عونوةكــة طؤِرابــوو بــة موناهــةزة  اوســرةة موختةسةكةشــى بــة  (  ك ججة خمتصججة بقضججايا العنججف االسججرى)

ــارة   ــةو كَيشــ  13طــوَيرة  قــانونى ذم ــى لَيكؤَلينةوةيــة ل ــةة ايختيساس ــوان    ســولتة  قةزااي ــة نَي انة  كــة ل
 .اةندامانى خَيزان ِروواةدا 

 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .اةرسة ن كةرةمكة.بةِرَيز كاك د
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ اةرسة ن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةشخيسـةة ماناكـة    من ثَيمواية كـة اَيمـة دةَلـَين مةحكةمـة  موناهـةزة  عـونوى اوسـةر ة اـةوة خـؤ           

ــؤ  كــة مةحكةمةكــة      ــةوةة خ ــر بةكاربهَيني ــارَيكى ت ــخيس ج ــا  كةليمــة  تةش ــت دةك تةشخيســةة ض ثَيويس
ــَين         ــة بَل ــة ك ــةوةة كةوات ــةكرت  دةطرَيت ــة ي ــةرةتاي قانونةك ــةَل س ــةة لةط ــة  بةخؤيةوةي ــدرَيت ناوةك دادةن

 .تةشخيسة بؤ اةو مةسةلةيةة تةشخيسةكة  زيادةة سوثاس
 :ى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

 .صباح.بةِرَيز كاك د
 :صباح حممد جنيب.بةِرَيز د

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مـــن دوو ثَيناســـةم ثَيشـــنيار كـــردووة بـــؤ بـــةِرَيز ليذنة ياســـايىة اةطـــةر لـــة ِروو  سةرضـــاوة ياســـايى و   

 .كؤمةَ يةتيةكانيشةوة دةرهاتووةة اةطةر بةِرَيز كاك حاكم عونى سةيرَيكى بكا ة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو سةرطوَل خان
 :حسن رتابةِرَيز سةرطوَل 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةنيسبة  مةحكةمةكانةوةة خؤ  مةحكةمـةكان لـة قـانونى سـوَلتة  قـةزااى ديـار  كـراوةة  اةطـةر اَيمـة          
رَيتـةوة لـة دوا  تـةحقي     نةَلَين مةحكةمة  تةحقي ة نةَلَين مةحكةمة  موختةسةة اةوكاتـة اـةوة اةط  

ايمحالــة  اــةو مةحكةمــة موختةســة اــةكرَيت كــة جو ــة يــان جينايةتــةة بــةَ م اةطــةر اَيمــة مةبةســتمان  
مةحكةمـــة  تةحقيقـــةة اـــةبَى بنووســـن مةحكةمـــة  لَيكؤَلينـــةوةة بـــة كورديةكـــة  بنووســـن دادطـــا    

ر نووسيمان موختةسةة اةوكاتـة وا لَيـك   ة  بةَ م اةطة(حمكمة التمحقي )لَيكؤَلينةوةة بة عةرةبيش بنووسن 
اةدرَيتةوةة اةم مةحكةمةية لة دوا  اةوة  لَيكؤَلينةوة تةواو اةبَىة اينجا اـةم مةحكةمةيـة اـةم داوايانـة     
دةبينَيت كـة تونـدو تيذيـةة اةمـةش ثَيموايـة غةَلـةتَيكى قانونيـةة ضـونكة مةحكةمـة  موختةسـةة دواتـر            

ة اةطةر جو ة بَيت بؤ مةحكةمة  جـون ة اةطـةر جينايـة  بَيـت بـؤ      تةحقي  ديار  اةكا  كة اةم بابةت
 .مةحكةمة  جيناية ة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرَيزان اَيستا موختةسة ايزافة بكرَيت؟ة اةيدةينة دةنطدانةوةة كَى لةطةَل اةوةية مةحكةمة موختةسـة   

وختةسة لة دوا  مةحكةمةوة بَي يان ناة دةست بةرز بؤ زياد بكرَيتة دةستى بةرز بكاتةوة تكاية؟ة وازحة م
بـةِرَيز لةطةَلدايـةة كـَى لةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟ة بـة زؤرينـة  دةنـ             17بكةنةوة تكاية؟ة 

 .مايةوة وةكو خؤ ة فةرموو سياغةكةتانة كاك نةردان نيزاميةة فةرموو(  ك ة مناهضة العنف االسر )
 :اهلل قادربةِرَيز نةردان عبد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ......اةو خستنة دةنطدانة لةم ماددةية هةَلةيةكى طةورة بووة لةبةر اةوة ناو  مةحكةمة

 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .تةواو بووة دانيشةة رةجااةن دانيشةة كاك عبدالسالم نيزامية
 :صدي مصطفي  بةِرَيز عبدالسالم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
َيشنيارَيكى سةرةكى هاتبوو دوَينَىة كة ثَيناسة  خَيزان نةمَينَيت و لةناو ثَيناسـة  تونـدو تيـذ  خَيزانـى     ث

 .......هةبَى
 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

اةوة موخالوى قانونة نايدةينة دةنطدانة بةِرَيز كاك فرست زؤر وازح ِروونى كردةوةة شتَيك موخالوى مةباداى ياسـا  
 .ة دةنطدانةوةة تكاية دانيشةة ليذنة  ياسايى كةرةمكةن بةردةوام بنة فةرمووبَيتة نايدةين

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :املادة االوىل

 :يقصد باملصطلحات اآلتية املعاني املبينة ازائها الغراض هذا القانون
 .العراق-اقليم كوردستان: االقليم -1
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رابطة الزوجية او القرابة اىل الدرجة الثانية اين جا اقجاموا ،   العيني تربطهم ة اشخا  ابيجم ول :االسرة -1
 .ومن يكون قد تم اىل االسرة قانونام

ع ااجار العظقجات االسجرية     كل فعجل او قجول او التهديجد به جا للجي  سجا  النجوع االجت جالي         :العنف االسر -3
 تجررام  مجن الناحيجة   مجن شجأنل ان يلحجق     يكون قجد مت تج ل قانونجام   املبنية للي اسا  الزواج او القرابة او من 

 .و سلبًا  قوقل وحرياتلنسية اجلنفسية و الو سدية اجل
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تةصويت كراة اةوة ايزافة  كةرةوةالقرابة اىل الدرجة الرابعة، 
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كل فعل او قول او التهديد به ا للي اسا  النوع االجت الي ع ااار العظقجات االسجرية   : عنف االسرىال: ثظثة

  االسجرة قانونجا مجن شجانل ان يلحجق     املبنية للي اسا  الزواج او القرابة اىل الدرججة الرابعجة ومجن مت تج ل اىل    
.لتررًا من الناحية اجلسدية و اجلنسية والنفسية و سلبا  قوقل و ريات

 . ك ة مناهضة العنف االسرى: احملك ة: اربعة
 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

بــةِرَيزان كــَى لةطةَلدايــة تكايــة دةســتى بــةرز بكاتــةوة؟ة زؤر ســوثاسة كــَى لةطةَلدانيــة تكايــة دةســتى بــةرز   
 بكاتــةوة؟ة يــةك كةســَيكة كــاك عبدالســالم لةطةَلدانيــةة بــة زؤرينــة  دةنــ  ثةســةند كــراة بــؤ مــاددة  دوو 

 .فةرمووة ليذنة  ياسايى بةردةوام بن
 :بةِرَيز طةشة دارا جالل

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددة  دووةم

هةركةسَيك كة ثةيوةستى هةبَى بة ثةيوةنديةكى خَيزانى اةجنام دانى هةر جؤرة توندو تيذيةكى خَيزانـى  
 .لَي قةدةغة دةكرَيت

انــة  كــة لةســةر نــةريت و كولتــور  بــاوة وةك نةهَيشــتنى   اةمــة ِرا  يةكةمــةة ِرا  دووةمة بةتايبــةتى اةو 
شووكردنة بة شوودان بة زؤرة شوودانى بضووكة شووكردن بة خوَينة فةرامؤش كردنـى اةنـدامانى خَيـزانة    
دابِراندنى ثةيوةند  خَيزانىة جياواز  كردنة سووكايةتى كـردنة جنَيـودانة اـازاردانة لَيـدان بـة مةبةسـتى       

 .سَيكسى بة زؤر تةمَى كردنة كردار 
زةرةرمةند لة توندو تيذ  خَيزانىة مافى اةوة  هةية كة ِرَيكارو دةستةبةركردنى ثاراستنى هةبَى لة : دوو

 .توندو تيذ  دواِرؤذدا
 .هيض داواكاريةك ثَيشكةش ناكرَيتة تةنيا اةطةر توندو تيذيةكة ِروويدابَيت: سَى
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لة  يةن زيان ىَل كـةوتوو يـان اـةوة  بـة ثَيـى ياسـا شـوَينى        داواكار  لة بابةتى توندو تيذ  خَيزانى : ضوار
دةطرَيتةوةة ياخود بـة ااطاداريـةك كـة ثَيشـكةش بـة دادوةر  لَيكؤَلينـةوة دةكـرَ ة يـان لَيكؤَلـةرةوةة يـاخود           

 .بةرثرس لة سةنتةر  ثؤليسة يان داواكار  طشتى دةخرَيتةِروو
ن لة بابةتةكانى توندو تيذ  خَيزانى نهَينى دةبن لةطةَل ِرةضاو ِرَيكارةكانى لَيكؤَلينةوةو دادطايى كرد: ثَينج

 .كردنى تايبةمتةنديةكان
 :بةِرَيزسةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموون بة عةرةبيش بيخوَيننةوة
 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة الثانية

 .  صورة من صور العنف االسر حيةرللي ا  شخص يرتبا بعظقة اسرية ان يرتك  ا -1

 :وهناك ر   آخر تقرتح الصياغة التالية

صجرري، زواج  المن  الزواج، الزواج باالكراف، زواج "خاصة تل  اليت تستند للي العادات والتقاليد السائدة، مثل 
قجذف، تجرب،   ت ييز، إهانة، س ، شتم، الشرار، زواج مقابل دية، ته يش افراد االسرة، قط  صلة االرحام،  وال

 (.وايذاء بهدف التأدي ، ممارسة اجلنس باالكراف

 .حيق لل تضرر من العنف االسر  ان حيصل للي اجراءات و ت انات   ايتل من العنف ع املستقبل -1
 .ال حترك الدلوى اال اذا كان العنف واقعا -3
قانونجا او باخبجار يقجدم اىل     حترك الدلوى ع قضايا العنف االسر  مجن قبجل املتضجرر او مجن يقجوم مقامجل       -4

 5.قاتي التحقيق، او احملقق او املسؤول ع مركز الشراة او االدلاء العام
 .تكون اجراءات التحقيق و احملاك ة ع قضايا العنف االسر  سرية م  مرالاة اخلصوصية -5

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 رةايتان؟

 : وان وةزيري رؤشنبريي و/ كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

  على  املثالسةبارة  بةم ماددةيةة هةَلبةتة اَيمة لةطةَل اةو رةايةين كة هةندَي منوونة هةيةة على سبيل 
سبيل احل رة ضونكة اةو تاوانةي كة دامانناوةة عن  و كة لة مـاددة  شـةش عقوبـةمان لـؤ دانـاوةة كـة لـة        

ــروعي قانون    ــةو مةشـ ــي اـ ــاددة  شةشـ ــدني       مـ ــةر راطةيانـ ــةتا لةبـ ــوجني هـ ــة بطـ ــةوةي كـ ــةر اـ ــةة لةبـ ةكـ
رووبةرووبوونةوةي توند و تيذية قانونةكةمشان قانوني بةرةنطاربوونةوةيةة لةبةر اةوة من ثَيم واية اـةو  

ة تعتجرب االفعجال التاليجة للجي سجبيل املثجال ال ا صجر       موقتةرةحةي كة هاتووةة خاصةتةن بطؤِرَي بـةم جـؤرةة   
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مة وا دةكا  هةندَي دياردة هةيةة اةو دياردةية هةندَيكي بة ثَيي كةلتوور طؤرانكاري هةيـةة  عنوأ اسرياة اة
اةمانةوَي لة كةلتووري اَيمة هةندَي دياردة هةية لةوانةية بة توند و تيذي حيساحم نةكرَية بؤ منوونة ت  

كـةلتووردا حيسـابي بـؤ    كردن لـة ذنة تـ  كـردن لـة ذن ايهانةيـةكي زؤر زؤر طةورةيـةة بـةتم لةوانةيـة لـة          
نةكرَية اةَلَي ضية؟ توَيكي لَي كردووةة بة م اةطةر اَيمة ايشارةتي ثَي بكةينة لة ضوارضَيوة  عونودا اـةو  
كاتة قازي بة هةنـدي وةراـةطرَية لةبـةر اـةوة  اةمانـةوَ  اـةم قانونـةش هانـدةرَيك بـَي بـؤ طـؤِريين اـةو             

ة زؤر للججي سججبيل املثججال ال ا صججرمــةدةني دروســت بكــرَية عيالقــة تةقدليديانــة  كــة هةيــةة عيالقــاتَيكي  
ال : زةروورية اةمةي تَيدا بَية اةوة يةكة اةو شتانة  كة ايشـارةتي ثَيكـراوةة حاَلـةتي دووةمة لَيـرة هـاتووة     

اال اذا :  بَلـَين  اةطةراال اذا كان العنف االسر  واقعأ، : ة اَيمة دةبَي بَلَينحترك الدلوى اال اذا كان العنف واقعأ
دوايي لةوانةيـة التهديـد بـالعن  كـة لـة عـونوي اوسـةري هةيـةة نايطرَيتـةوةة باشـرت وايـة             كان العنف واقعأ،

حترك الدلوى من قبجل  ة بة نيسبة  خاَلي ضوارةمة ال حترك الدلوى اال اذا كان العنف االسر  واقعأ: : نبَلَي
مة داواي اةوة اةكـةين كـة حـةق بـدرَي بـة اةوانـة        ة تا نيهايةتي فةقةرةكةة اَياملتضرر او من يقوم مقامل

العنـ ة كـة    لضجحايا ايشي عام اةكةنة عاملن   اال ال محةة و الرتبية و املراكز الرمسية لتقـديم املسـاعدة   
ايلزام بكرَين كة تةبليوي ايديعاي عام بكرَين لة حا تي عـونوي اوسـةرية لةبـةر اـةوة مـن       يةحةقي اةوة

العاملني ع جمال الصجحة و الرتبيجة و املراكجز الرمسيجة تقجديم      ايزافةي اةوة بكرَية على اةمةوَي بؤ ضوارةم 
ة ضونكة مامؤستا دةبيين مناَل لَي املسالدة لضحايا العنف االسر  ابظغ االدلاء العام لن حاالت العنف االسر 

ةة اةمة اةركَييتة ضونكة اةدرَي بة لَيدانةوة هاتووةة لة مةراكزي صمحة اافرة  تووشي عونوي اوسةري بوو
اَيمة اةمانةوَي اةم مةسةلةيةي بكةينة مةسةلةيةكي ايجتيماعية اَيمـة بؤيـة قـانون بـؤ عـونوي اوسـةري       
دااةنَينة اةمانةوَي بة موجتةمـةع بَلـَين اـةم عونوـةي لـة ضوارضـَيوة  اوسـرةدا روو اـةدا ة شـتَيك نيـة           

تةمةع بةرثرسةة بؤية قانوني بؤ دااـةنَينة ايـديعاي عـام    داخراو بَيت و لة ضوارضَيوة  خَيزاندا بَيتة موج
بةرثرسةة املعنيون بالشأن العامة بة خيدمة  عامة كة لة تةربية و لة صيمحة و لة تةقددي زةحاياة ايشةكة 
اةوان بةرثرسنة بؤية نامانةوَي يةكسةر اةوان شةكوا تةسجيل بكةنة بةتم ايبالغ بكةنة يةعين حاَلةتَيكي 

كة ايلزاميان بكةنة ايبالغ بكةن بؤ ايديعاي عامة اةو كاتة ايديعاي عام خؤي تةقديري قةزيةكة خوارترة 
 .دةكا ة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة كاك عبدالسالم نوقتةي نيزاميت هةية؟ة فةرموو
 :بةِرَيز عبدالسالم بةرواري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي لةبةر اةوةية بة شَيوةيةكي سةقة  اةوةلةن نووسراوةة اةطةر تةماشا بكةين بةو شـَيوةية  نوقتةي نيزام

نووسراوة كةاةنهو رةايةك هةيةة اةو تَيكستةي هةر كةسَيك بيتة رةاي دووةم بة تايبـةتي بَيـتة بةراسـيت    
 ....فة بكرَيت بؤية بؤيةتَيكسيت يةكةم تةواو ببَيتة اةمةي خوارةوة ايزا: اةوة وا نيةة رةاي دووةم اةَلَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوة نيزامي نيةة كةي سِرة  ها  قسة بكةة رةجااـةن دانيشـةة لـة سـِرةي دووةمـدا دةسـت ثـَي بكـةنة اـةم          
ثـةدان عزالـدينة ااسـؤ كـةريمة اامينـة زكـرية بَيري ـان سـةرهةن ة         : بةِرَيزانة اةيانةوَي موداخةلـة بكـةن  

عيدة عمر عبدالعزيزة امحد وةرتـَية اـارام قـادرة هـاذة سـلَيمانة اـةظن عومـةرة سـؤزان         طوَليزار قادرة محة س
شهاحمة بشري خليلة كاردؤ حممدة كوَيستان حممدة ثةريهان قبالية ثةدان عبدالكريمة زكية سيد صـاحلة ذيـان   

م الـدينة ثـةدان   عمرة سا ر حممودة مسرية عبداهللة سةروةرة شلَير حمي الـدينة كـاوة محـدامنة عةزدـة جنـ     
عزالدينة نةسرينة نةردان عبداهللة رفي  صابرة عبداهلل علية صباح بيت اهللة هاوِراز خؤشناوة ناسك توفي ة 
شةومن حممدة دلَير حممودة ااشيت عزيزة عبدالرمحنة ظيان عبدالرحيمة طةشـة داراة تـارا اةسـعةدية شـيالن     

 .كةعبد الرزاقة كةسي تر ماية؟ة ثةيام خان كةرةم ب
 :بةِرَيز ثةيام امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةر ماددة  دووة ديارة من لةطةَل ثَيشنيارةكةي دووةمـمة اَيمـةش ثَيشـرت لـة لَيذنـةدا بامسـان كـرد وة لـة         

بـوو   علـى سـبيل     املثجال كؤبوونةوةكةي هاوبةشدا لةطةَل لَيذنةكاني تردا باسي اـةوةمان كـردة علـى سـبيل     
ان لةســةر اـةوة كــردةوةة بؤيــة منوونـةمشان هَينــاوةة ضــونكة اَيمـة خؤمــان اــةزانن كــة    احل ـرة تةاكيــدمش 

كؤمةَلطاي اَيمة كؤمةَلَيك عادا  و تةقاليدي تَيدايةة بؤ منوونة كضَيك كة اـةدرَية ذن بـة ذنـي ثـَي اـةكرَية      
بامسـان كـردووة لـة    اةو لة  ي خؤي واية كة اةمة حةقَيكة كة اـةو ايشـة اـةجنام بـدا ة لَيـرةدا كـة اَيمـة        

عونودا كة اَيمة منوونةمان بؤ هَيناوةة كةواتة اةو كضةش بةوة هةست اةكا  كة اةمةة تةعةدايةكة و لَيي 
كراوة هةر وةكو منوونةكةي دكتؤريش كة اةو توة اةوة عونوَيكة بةرامبةر اةو كةسـة اةيكـةية اايـا منـاَل     

ؤ منوونةيـةكي ديكـةة اَيمـة زؤر مناَلمـان هةيـة لـة خوَينـدن        بَية اايا ذن بَية اايا ثياو بَية جطة لةوةة مـن بـ  
بَيبةش اةكرَينة اةويش منوونةيةكة لةو عونوة و حةق واية لَيرةدا دياري بكرَية تةنانة  اـيش كـردنيش   
بة منداَلة اةويش حةق واية اَيمة لَيرةدا ميسالَيك بينن كـة تـؤ مـادام باسـي اوسـرة اةكـةية اـةبَي باسـي         

ةية لَيرةدا اةو منوونةيةش بؤ منداَل بَينَيتةوةة ضونكة ناكرَي اةو عونوة بةرامبةر منداَليش مناَلةكةش بك
بكرَية لة خاَلي ضوارداة ديارة اَيمةش تةاكيدمان كردةوةة ضـةند جـارَيكيش دكتـؤر خـؤي بةشـدار بـووة لـة        

اةكةن لةوبوارةدا بؤيان  كؤبوونةوةكانيشدا ضةند جارَيكة اَيمة باسي اةوةمان كردووة كة اةوانة  كة ايش
هةية بِرؤن اةخباري اةو عونوة بكةنة بؤ منوونة اةو ذنـة  كـة تةعـداي لـَي اـةكرَية يـان اةومناَلـةي كـة         
تةعةداي لَي اةكرَية بؤ خؤي ناوَيري لة ترسي باوك يان برا يان كةسوكارةكةية ناوَيري باسـي بكـا ة بـةتم    

َينة  كـة اـةو كةسـةي كـة تَيـدا رؤيشـتووةة اـةتوانَي بضـَي         اةو دكتؤرة يـان اـةو مومةريزةيـة يـان اـةو شـو      
نيابةتةن عن اةو دةعواية تةسجيل بكا  و ايبالغي اةو مةسةلةيةة اةو عونوة بكا ة لـة خـاَلي سـَية هـةر     

 .ثشتطريي بؤضوونةكةي دكتؤر دةكةم وة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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زؤر زؤر بـةخَيرهاتين وةزيـري كـار و كاروبـاري كؤمةتيـةتية      سوثاس بؤ جةنابتة داواي لَيبـوردن دةكـةينة   
ااسؤس نةجيب دةكةينة كةمَيك تةاخري ها  و بةخَيرهاتنمان نـةكردة دووبـارة بـةخَير بَيـتة بـةِرَيز ااسـؤ       

 .كةريم فةرموو
 :(ااسؤ)بكر كريم بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
حيةجر للجي ا  شجخص يجرتبا بعظقجة      : كةمـدا نووسـراوة  سةبارة  بـة مـاددة  دووةمة ديـارة لـة بِرطـة  ية     

ديـارة اَيمـة لـة مـاددة  يةكةمـدا تـةعريوي عـونوي        اسرية، ان يرتك  اية صورة مجن صجور العنجف االسجر ،     
اوسةردان كردووةة لَيرة ديارة ديارة لة صياغةي يةكةمدا كة اةمة ثَيشنياز كراوةة اةمة ايزافـة بكـرَي بـؤ    

ةَلَيك منوونـة  هَينـاة تـؤ هـةر ضـةندة بـة ثَيـي بـا بَلـَين زانيـاري مـن بةراسـيت             اةم فةقةرةيـةة باسـي كؤمـ   
موحةبةز نية لة قةوانن منوونةكان بهَيندرَيتةوةة ضونكة بةراسيت ناكرَي هةموو وَينـةكانية اـةو وَينانـة     

ةدا ايشارةتيان كة عونوي اوسةري دةطرَيتةوةة ضونكة كؤمةَلَيك وَينة هةيةة لةوةش زياترة كة بةراسيت لَير
كاوةم كة بـة حةقيقـة  بـةم شـكلةي لـَي      .ثَي كراوةة بةتم بة حةقيقة  من لَيرةدا لةطةَل اةو ثَيشنيازة  د

حيةر للي ا  شخص يرتبا بعظقة اسجرية، ان يرتكج  ايجة صجورة مجن صجور العنجف االسجر ، و تعجد          : بكرَي
 .ثاش اةوة وَينةكان دياري بكرَية سوثاس ة ايرتاالفعال االتية لنفأ اسريأ للي سبيل املثال ال ا صر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز امنة زكري فةرموو
 :بةِرَيز اامينة زكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  ماددة اَيكَى اةطةر بَين اةم سةح كةينَىة ناظهَينانا هةر حاَلةتَيكي يا ذم ة  درست نينـةة كـو ذ بـؤ    

رزطـار بـبنة هةنـدَيك تـةعاريوي عاميـت يـَى تونـد و تيـذيَى اـةم دكـةين كـو شـاميلي هـةمي               هندَ  اـةم ذ 
نةوعَيك بطرَيتةوة و هةر حالةتَيكي اةطةر تةعريوة وي بَيتـة كـرن بـَي هـةمي نـةوعَيت ظـان حالةتـة خـؤ         

ين تـةعريوا  طريتةظةة بؤ منوونة اةطةر اةم بَين سةح كةيين من هندةك ثَيشنيارَيت هةين وةكي بَين بيذ
توند و تيذياة جؤري توند وتيـذياة اـةنواعي تونـد وتيـذيا بَيتـة كـرنة هـةر اَيـك ذ وان ثَيناسـة ببـينتة بـؤ            
منوونة توند و تذي هؤسا نةبينتة تونـد و تيـذيا يـا لةشـىة تونـد و تيـذيا جينسـىة تونـدو تيـذيا لـةفزي و           

ا ايقتي ادية بؤ تونـد و تيـذيا يـا لةشـي كـو      عاتيوية كو اةو ذي شاميال ضةند بةشا دَيكة ة و توند و تيذي
اةم شَين  بَيذين و  حالةتى دطريتة خؤة كو اةو زيانَيت لةشية دةرد و رةنج و اةو خةتةرة كـو بـؤ ذيـانة    
و لةشي وي كةسي تيدا بكار اينانة ببيتة اةطةرَ  هندَ  كو رةوشتا تةندروسـيت وي قوربـاني كةظيتـة ذَيـر     

ة حتديد اةظ كارَ  د  شامل بكة ة توند و تيذيا ياجنسي ثَيك دَينت ذ هـةر  ضالتعرخةتةرية وةكي جراام 
كارةكَى كو كارتَيكردني ذ حسية   يان اابروو ذنَي دكـةتنة وي بضـيت كـو هـةر سـةبةبةكَي لةمتةيـةكي لـَي        

ة دانـا  بكةظينتة توند و تيذيا يا لةفزي و عاتيوي كو ذ خالن خـارَ  ثَيـك دَيـتة ايهانـةة ايسـتيهزاة تـةحقري      
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لةقةبَي ناشايستةة حم تايبة  تةعنة اةطةرا هةندَي كـو زارؤك نـةبن يـان زارَوكـَى كـوِري نـةبية تةهديـدَيت         
بةردةوام كو زيانَيت لةشي بؤ هةر كةسَيك تةهديدا بةردةوام بوو وي كةسَى بَيتة كرن كو زيانَيت لةشـي حم  

َين ثَيناسـة بكـةينة شـاملي سـَي خـات بكـا ة       قوربانى طةهينتة توند و تيذيا ايقتي ادي ذ   اةم ديسان بهـ 
اَيك مةحروميةتَيت يَيـت كـولي وة يـا جـوزاي سـةرو مـةنابيعَيت كـاري كـو اـةو قوربـاني نةشـَينت ة وةكـي             
قانونــةن يــان عورفــةن حــةقَي وَي قوربانيــةة ض ذن بــي ض زةتم بــينتة وةكــو موحتاجيَيــت رؤذانــَى مــولكَى    

وَ ة اينتيقا  كةل و ثةلي ماَلَى ة جـؤرا نةقـدةياتَيت سـةرمايَي مـةنقول و     ايشترياكي يان اينورادية خاَ  دو
غةيرة مةنقولة يان ذي هةر كةل و ثةلَيت بةهاة شاملي ظانا بكا ة يـةعين تـةعريوا وَي اـةم ديـار بكـةنة ذ      
ــانية ذوان         ــةكى قورب ــةر كةس ــان ه ــان ذن ي ــانية ي ــا قورب ــا ذن ــة  ي ــَيرتكرنا  مةمنوعي ــة ض ــة ظ ــةكي ديك  ي

مكانيــاتَي يــان ايعتبــارا ثةيوةنــديا خَيزانــي موســتةهةقة وةكــي مــولكي موشــتةرةكة يــةعين اــةو مولكــة   اي
موشتةرةكة جَييا ااكنجي بوونَيية موشتةرةك بـةينا هـةردوو كةسـا ثَيكهـاتىة اةطـةر ظـَي اـةنواعَي تونـد و         

دَي تـةمام بـية دَي شـامل     تيذيَى تةعري  بكةين و خاَل بةندي بكةينة اةم دَي ذ وان ناظ اينانَيتة جـوزاي 
بيتة هةمي نةوعَى توند و تييذي ظي طا ظَي مةحكةمة دشَينت تةعامولي دطةل نةوعي توند و تيذي كةتنة 
ضونكة ايمحتيما  ظَى طاظَى اةظ ناظ اينانة طةلةكَي ديرت مةذ بري كر  وةكـي طـةف لـَي كـرنة بَيبـةش كـرن ذ       

نانة يان ايجبار كردنا هةندةك ذن دةسـت كـارَ  خـؤ بـةردةتنة     مرياسية ايجبار كردنا شول كردنا زارَوكا و ذ
يةعين طةلي حالةتي دي تريَيـت  هـة  كـة اامـاذة ثـَي نةهاتينـة دانـانة اةظـة دَي بـؤ مةحكـةمَى موشـكيلة            

 .ضَيكة ة بةس اةطةر تةعاريوَيت تَى  بَينة كرنة دَييا كامل و شامل بيتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابتة بةِرَيز بَيري ان خان فةرمووسوثاس بؤ 
 :بةِرَيز بَيري ان سةرهن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ماددة  دووةمدا رايةك هةيةة باسي جؤرةكاني توند و تيـذي كرديـةة اـةو ضـةند منوونـةكي هَينـاوةة بـة        

ؤري تونـد و  رةاي من اةو بةشي يةكةم ببَيتـة ماددةيـةكي سـةربةخؤة ضـونكة اةساسـي ثرؤذةكةيـة كـة جـ        
تيذي تَيدايةة بةتم توند و تيذيةكة من داوا دةكةم زيـاتر روون بكرَيتـةوةة اـةويش تونـد و تيـذي كـة سـَي        
ــةند       ــتةييش ض ــةة جةس ــةروةها اابووري ــة و ه ــةروةها دةرووني ــة و ه ــتةيي هةي ــذي جةس ــد وتي ــؤري تون ج

ردنـةوةي تَيـدا بـية بـؤ اـةوةي      منوونةيةك هَينراوة لة ثرؤذةكةة خـؤية بـةتم مـن داوا دةكـةم زيـاتر روونك     
ناسراو بَي لة  ي خةَلك اةو توند و تيذيانة ضنة بؤ منوونـة مةسـةلةن اـةوةي لَيـداني تَيدايـةة اـازارداني       
تَيدايةة بة زؤر لَيكردني و ناِرةزايي اةو ذنة بؤ سـَيكس لةطـةَلية بـةتم لـة اـةوةي دةروونـية تونـد و تيـذي         

هةِرةشـة كـردنيش ثَيويسـتة روون بكرَيتـةوةة هةِرةشـة كردنـي كوشـنت         دةروونيش هةِرةشة كردني تَيدايةة
هةيةة هةِرةشة كردن هةيـةة جـارَي وا هةيـة وا دةكـا  مناَلـةكاني لـَي بسـتَيينة دةَلَيـت اةطـةر قسـة بكـةيت            
مناَلةكانت لـَي دةسـتَينمة مناَلـةكان شـتَيكيان لـَي دةكـةمة هـةروةها تونـد وتيـذي دةروونـي اةوةشـي تَيدايـة             
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اوازي بةيين كـوِرو كـضة ايهانـة كردنـةة تـ  كردنـةة جنَيودانـةة زؤر منوونـةي تريشـمان هةيـة بـؤ تونـد             جي
وتيـذي دةروونــية اـةويش اةوةيــة اةطـةر ضــاودَيري دابنَيـت لةســةر خَيزانةكـة ة اةطــةر دَلـي ثــيس بَيــتة       

ااطاداري اةوة بكاتةوة بةردةوام ضاودَيري لةسةر دابيَنة اةوةش توند وتيذي حسابةة هةروةها اةطةر ها  و 
كة بؤي نية لةطةَل اةو كةسة بطةِرَية بؤي نية لةطةَل اةو هاوِرَية بطةِرَيتة اةطةر بةردةوام زةخـيت لةسـةر   
بكـا ة اــةوةش تونــد و تيــذي حيســابةة نــاِرةزايي اــةو كةســةيةة تونــد و تيــذي دارايــيش هةيــة كــة اــةوةش  

ونـد و تيـذي و طوتوطـؤكردن ناطةنـة نةتيجـةة هةَلدةسـيَت       ثَيويستة اَيمة بيزاننة اـةو زؤر جـار لـة كـاتي ت    
هةموو كةل و ثةلي اةو كةسة كة خؤشي دةوَي لَيي دةستَييَنة يان رَيي لَي دةطرَي كار بكا ة يان اةو ثـارة   
كة مةعاشي وةردةطرَي دةبَي بيـدا  بـة ثياوةكـةة اـةوةش تونـد و تيذيـةة يـانيش دةبـَي بيـدا  بـة ذنةكـةة            

َي هةر كار بكا ة هةندَي جار هةندَي وتة هةيةة قسة هةيـةة اـةويش تونـد و تيـذي حيسـابةة      يانيش ناهَييَل
بةتم لة رؤذانـة روودةدا  لـة نَيـوان دوو كـةسة دوو هاوسـةر تونـد و تيـذي دانـانَينة جنَيـودان بـؤ منوونـة            

بــَي )  بَلَيــت وشــةي جنَيــودانيش دةبــي بناســنة ض حاَلــةتَيك تونــد و تيذيــةة اةطــةر ببــورن بــة خَيزانةكــة
و بةردةوام جنَيوي ثيسي ثَي بدا ة اةوة توند و تيذيةة يان ثَيي بَلَي طَيلة يان درؤزنة يان وشـةي  ( اةخالق

لةوة ناشرينرت هةيةة بـة خـزم و كةسـةكاني جنَيـو بـدا ة بـةو هاوِرَييانـةي كـة خؤشـي دةوَي جنَيـو بـدا ة            
 .........اةوانة هةمووي توند و تيذينةة بة رةاي من

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بَيري ان خانة اةمانة لة مةحكةمةة مةحكةمة قةرار اةدا ة اةو تةف يلة لةنا قانون نانووسرَي
 :بةِرَيز بَيري ان سةرهن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي توند و تيذيةكة ضية؟ة ضونكة زؤر كةس اةوةي بة توند و تيـذي دانانَيـتة تـةنها لَيـدان بـة تونـد و تيـذ       
دادةنَيتة بة نيسـبة  بةشـي دووةمة مـن داواكـارم بةشـي دووةم كـة نووسـراوة زةرةمةنـد لـة تونـد و تيـذي            
خَيزانية ما  اةوةي هةيةة اةوة بكرَيتة بةشي سَييةمة ضونكة هَيشتا توند و تيذي نةكراية دةَلَي زةرةمةند 

 .تة ذمارة دووة زؤر سوثاساةوةيةة دةبي ثَيشرت داواكاري ثَيشكةش بكةية بؤية ذمارة سَي ببَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز طوَليزار خان فةرموو
 :بةِرَيز طوَليزار قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة ماددة  دووة لةطةَل راي يةكةممة لةطةَل ِراي دووةمـدا نـيم كـة ضـةند جـؤرَيكي تونـد و تيـذي        

كان نـاكرَي بـة منوونـة و بـة تايبـة  بـاس بكـرَينة بـةَلكو بـة شـَيوةي           رَيز كردووةة ضونكة كارة تاوانكارييـة 
حةصري دةبَيتة جطة لـةوةة زؤربـةي اةوخاتنـة  كـة لـةو رةايـةدا هـاتووةة وةكـو ذن بـة ذن و نةهَيشـتين           
شووكردنة اةمانة هةموويان ضارةسةر كراون بة تايبـة  لـة ياسـاي سـزاداني عرياقـية مـن لةطـةَل اةوةشـدا         
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يت لةسةر توَيـك ذنَيـك بضـَيت شـكا  لـة ثياوةكـة  خـؤي بكـا ة لـة هاوسـةرةكة  خـؤي بكـا ة             نيمة بةِراس
ضونكة لة اةجنامدا لةيةك جيا دةبنةوة و منداَلةكان دةبنـة زةحيـة و ذنةكـةش زةرةر دةكـا ة كـاتَي وامـان       

ة تـاوةكو اَيسـتا تـةتق    كردة ِرَيذة  تةتق زؤر دةبَية تا اَيستا رَيذة  تة قة كَي زامين ذياني اةو ذنانةيـة كـ  
دراون؟ة من لةطـةَل اـةوةدا نـيم كـة جنَيـوَيكي بةسـيت كـة نزيكـة بـؤ خؤيـان ااشـت ببنـةوةة بؤضـي بضـنة               
مةحكةمة؟ة يان توَيكي بةسيتة دوايي خؤيانة شتةكة خةراثةة بةتم خـةراثرتي اـةوةي لـَي بكةوَيتـةوة كـة      

ة بؤية من لةطةَل اةوةدام كة وشةي جنَيودانيش لة كابرا ذنةكةي تةتق بدا  و منداَلةكاني سةرطةردان بنب
 .رةاي دووةمداة  بضَية ضونكة بةراسيت لة اةجنامي اةو كارانة هةر اافرة  دةبَيت بة زةحية و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز كاك حةمة سةعيد فةرموو
 :بةِرَيز محة سعيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةبارة  بة ماددة  دووةمة اةوةي كة خاَلي يةكـةم و خـاَلي دووةم اـةبَي تةكميلـةي يـةك بـنة اـةطينا دوو        س

مـن صـور   : خاَلي جيا ننة اةطةر تةكميلة نةبَيتة اةو خاَلةي دووةمة جوملةكـة نوقسـان اـةبَية اـةبَي دواي    
ة اةطـةر اـةوةي دووةم كـراة نـابَية     و خاصة تلك اليتة اةطينا اةبَي دةمج بكـريَ : العن  ا سرية يةكسةر بَلَي

لةطةَل اةوةم كةة تةبعةن هةردووكيان دةمج بكرَية و علـى  : دوو: اةطينا جوملةكة نوقسان اةبَية اةوة يةك
بَي   احل رة اينجا بؤ اةوةش كة اةنواعي ديكة زؤرة عـونوي اوسـةرية لـة اـاخريي جوملةكـة       املثالسبيل 

خبرَيتة سةر بؤ اةوةي هةموو اةو عونوانـة بطرَيتـةوةة اةوانـة  تـرة لـة       دواي با كراة اىل اخرةة يةكي تري
حيق لل تضرر من العنف االسر  ان حيصجل للجي اججراءات و تج انات   ايتجل مجن       : خاَلي دووةمداة كة باسي

بؤ زياد بكرَي لـةوَية ضـونكة داواكـارم لـة هـةر شـوَينَيكي اـةم ماددةيـة لـة عونـ            ( ا سري)تةبعةن  العنف،
تووةة ا سري بؤ زياد بكرَية جةماعـةتي قـانونية ضـونكة اَيمـة موسـتةلةحةكة هـةر عـونوي اوسـةردان         ها

ة كـة اـةو كةسـةي موتـةزةرير     املتضجرر ثَيناسة كردووةة هةمووي بؤ زياد بكرَية هةر بة نيسبة  خاَلي دووة 
رةكــةة بةحــةقي تججابــووةة اــةبَي بنووســن ايجراااتَيــك بــؤ رةدي حقوقةكــةي و ايجرااــاتَيكيش بةحــةقي   

مورتةكيب جةردةكةة ضونكة تؤ زةمانـةتي دةكـةي و حيمايـةتي دةكـةي كـة لـة موسـتةقبةلدا روو نـةدا ة         
اةوة باشةة بـةس خـؤ زةرةمةنـد بـووةة ايجراااتَيـك بةرامبـةر اـةو كةسـةي كـة زةرةرةكـةي كـردووة اـةبَي             

َلَيكي تـر بـة نيسـبة  ضـوارةمةوةة مـن      بنووسرَي لةوَيدا زياد بكرَي و جةماعةتي قانون بؤي زياد بكةنة خا
ثَيم واية اةم نةصة نةصَيكي كا  و شافيةة اةطةر اةوة بطرينة بةرة راستة اَيمة اةطةر بة ايعالمي بَية بة 
تةوعية بَية بة هةموو شَيوازَيك عونوي بةشةري بةرامبةر بة ثياوة بة ذنة بة منـاَلة كـوِر بـؤ كـوِرة كـض بـؤ       

ةس اةطةر اَيمة بَلَين معاون توبيةكة يان دكتؤرَيكة يان كةسَيك لة تةربيـة زانـي   كضة هةمووي روواةدا ة ب
عونوَيكي اوسةري روو اةدا  و خةبةر اةدا ة جارَي اةوة جةماعةتي قـانوني اـةزانن تـا مـودةعي نـةبَيت      
ــا تــةحريك اــةكرَية ايخبــاريشة  اةمــة      ــةبَي مودةعييــةك هــةبَي اينج اــةوة جةردــة تــةحريك نــاكرَية ا
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ــةية      قة ــةر اةمــة بك ــةية دواتــريش اةط ــؤ هــةواَلطري بك ــي نيــة ت ــتيخباراتي و اــةمين و ااسايش زيــةكي ايس
مةحكةمــة وةرينــاطرَية بــة خةبــةرَيكي شةخ ــَيكي تــرة دةعواكــة وةرنــاطرَية اــةبَي خــؤي موتةزةريرةكــة    

وازَيك دةعواكــة قةيــد بكــا ة ديســان كَيشــةي كؤمةتيةتيشــي لــَي روو اــةدا ة راســتة اَيمــة بــة هــةموو شــيَ    
هةوَلبدةين رَيطة بطرين لة عونوي اوسةري بةراسيتة هةر شَيوازَيك بؤمـان بكـرَية بـةتم اـةو شـَيوازة  كـة       
ايخبار و ايخباركاري بَيتة من ثَيم واية اةو كةسةي كة خؤي موتةزةريرة خـؤي دةعواكـة قةيـد بكـا ة لـة      

اـةو ايخبـارة جَيطـاي بوويتـةوة لـة قانونةكـةة        سريةة كةواتةة مـادام سـريةة  : خاَلي ثَينجةميشدا اةبَية اةَلَي
 .بؤية ثَيويست ناكا  كةسَيكي تر ايخبار بكا  وة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز عمر عبدالعزيز
 :بةِرَيز عمر عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كـةوة كـة لَيـي دةرناضـنة هَينانـةوةي      بة نيسـبة  مـاددة  دووة مـن وا اـةزامن خؤمـان اةخةينـة مةتاهاتيَ       

منوونةي زؤرة من اةوةتان بؤ عةرز دةكةم كة لة كؤمةَلطة  كوردستانداة بةداخةوة زؤر لةم منوونانة زيـاتر  
هةن كة لةناو ميسالةكاندا باس نةكراونة ضونكة هةوَل دراوةة اةوةي هاتووة بـةجَيهَينان نووسـراوةة ضـةند    

عين مـن سـةرةتا اةمـةوَي رةايةكـةي خـؤم بَلـيمة ثاشـان منوونـةكان عـةرز          منوونةيةكتان عـةرز دةكـةمة يـة   
دةكةمة اَيمة كـاري مةحكةمـة و قـازي و لَيكوَلينـةوةة بةشـي اـةوة بهَيَلينـةوةة قـانوني عقوبـاتي عرياقيمـان           

ةيـةكة فجوةيـةكي   ثرجر هةموو اةم شتانةة اةبَي قانون شتَيك دةربكا  ايزافةيـةك بـَية    111هةية ماددة  
ني ضارةسةر بكةينة اةطةر بَين لَيرة هةر ضي منوونةية باسي بكةينة اةبَي رَييةكي تـر بطرينـة بـةرة    قانو

اةطةر اةمانةوَ  فيعلةن ياسا دةربكةينة نةمازجيي عونوي اوسةري اَيمة دياري بكـةينة يـةعين مـن نـاَلَيمة     
مة عونوي اوسةريةة اةطةر مبانـةوَي  نابَي حةصريش بَية نابَي بؤ منوونةش بَية اةبَي حةصر بَية بَلَين اة

فيعلةن ضارةسةري عونوي اوسةري بكةينة اةبي بَلَين لة ماددةيةكي سةربةخؤ اةمانة عـونوي اوسـةرينة   
ــة  ــن        4ة 3ة 1ة 1اةم ــةوةة م ــة مةتاهاتَيك ــان اةخةين ــان خؤم ــةينة ي ــان بك َِي ــةن بن ــةوةي فيعل ــؤ ا  4،3ب

ريعةتي ايسالميدا باس كراونة و لة كؤمةَلطـة  كـوردةواري   منوونةتان عةرز دةكةمة لة قورااني ثريؤز و شة
و زؤربــةي كؤمةَلطــة شــةرقيةكانةوةة بةداخــةوة ِرؤذانــة دووبــارة اةبنــةوةة قوراــان باســي نشــوزي كــردووةة  
بةداخةوة نازامن لَيذنة  ياسايي ضؤن لة بريي ضـووة؟ة نشـوز كـة لـة زؤربـةي تَيكسـتة ياسـاييةكاندا هةيـةة         

اوةة عزل باس كراوة كة راطرتين ذنـي موتةلةقـةية اـةوةي تـة قي رةجعيـةة اامـاذة  ثـَي        ااماذة  ثَي نةكر
نةكراوةة باسي زيهار كراوة كة رؤذانة لة كوردستاندا هةيةة اةوةي كة لة كوردةواري خؤمشاندا وةكـو دايكـم   

نـةكراوةة باسـي ايكراهـي    بَية وةكو خوشكم بَية بةَلَي منيش اةوة اةَلَيمة اةَلَيم هةية لة ياساة باسـي زيهـار   
تةتق نةكراوةة وةكو زةواجي ايكـراةة تـة قي ايكراهيشـمان هةيـةة كضـي دامـاو بـة زؤر اةسـندنةوةة حاشـا          
ثَيكردن هةيةة خؤمان اةم منوونانة اةزاننة زةواجي تةحليل لَيرة هيض ااماذة  ثَي نةكراوةة اةويش هـةر  
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َيزان تكايـة خــاَلي يةكـةم كافيـةة بــا خؤمـان نةخةينــة     ذن زةحيةيـة بـة دةرةجــة يةكـداة لةبـةر اــةوةي بـةرِ     
ــَينة       ــةوة ب ــيتة بــة جوراةت ــةبَي بةراس ــان ا ــةة ي ــنياري يةكةمم ــة ثَيش ــنة اةم ــَي دةرناض ــةوة و ل مةتاهاتَيك
منوونةكاني عونوي اوسةري لة كوردستاندا حةصرةن دياري بكةينة بؤ اـةوةي خزمـة  بكـةين بـة ذنـان و      

رةخنة  زؤرمان دَيتة سةرة اَيستا رَيكخراوةكاني ذنان بَية رَيكخراوةكـاني مـا    بة كضاني كوردستانة اةطينا 
مــرؤظ بــَية خؤمــان بــن وةكــو ثةرلــةمانتارة اــةوةتا كةوتووينــة منوونــة هَينانــةوةة ضــونكة هــةر ضــةندي     

زافـة  ي تـري اي 17بينينةوة منوونةة اةوة من سَية ضوارَيكم هَيناة اةوةي تـر هةنـدَيكي دَيـيَنة اـةوةي تـرة      
بكا ة لةبةر اةوة من رةايم واية مةجال بهَيَلينةوة بؤ قازية بؤ مةحكةمةة بؤ تـةحقي ة بـؤ قـانوني ذمـارة     

كــة تــا اَيســتا موتةبةعــةة زؤرَيــك لــة دةقــة ياســايةكانييَتة ضــونكة اةطــةر وا بكــةين بــةِرَيزانة اَيمــة     111
ك بة مناَلةكةي بَلي وا مةكةة لةوانةية بيباتة لةوانةية تةاديبَيكي بةسيت كة لة ياسا جَيي دةبَيتةوةة باوكَي

بابي عون ة تؤ تا اَيوارة بَلي اةمة عونوة و بة منوونة اةيهَينَيتةوةة مةحكةمة و قازي قسةي خؤي اةكا ة 
دةقي ياسايي لةبةر دةستدايةة تةحقي   اةكا ة وا بة ااساني ناتواننة لةوانةيـة هـةموو اـةو منوونانـة كـة      

ابرا بة خةياَلي خؤية ض ذن ببَيتة زةحيةة ض منـداَل بـَية تةنانـة  مَيـرد بـَية شـةر  نيـة        اةبنة تةاديبة ك
اَيمة هةر لَيرة باسي منداَل و اافرة  بكةينة خؤي بة عون  لة قةَلةمي اةدا ة بةتم كة ضووة مةحكةمـة  

ةي اةضـَيتة بــابي  بَلـَين اـةوة تةاديبـة و وتوويـةتي دانيشـة و مـةرؤوة دةروة و وتوويـةتي وا بكـةة اـةوة كـ          
عون ؟ة لةبةر اةوة اَيمة اةطةر ميسال بينينةوة ناتوانن دةربضن لةمةة بةس اةطةر كردمان بة حةصـرة  
قانونةن اةو وةختة قازيش مولزةم اةكةينة اةَلَي بةَلَي اةمة عونوة و اةبَي تؤ بة عون  دايبنَيية ضـونكة  

ةة اـةطينا اـةوةتا هـةر لـةناو ثةرلةمانـدا خؤمـان دوو       عونوةكة لة كوردستانة تةواو قانومنـان بـؤ دةركـردوو   
رةايمان هةية لةسةر هَينانةوة  منوونةكانة اةوة مو حةزةي يةكةممة مو حةزةي دووةمة ثَيشنيار دةكـةم  

تؤزَيـك تونـد و تـؤَل بكةينـةوةة كةنـةما تؤزَيـك مـةجالَيكمان         (حيجق لل تضجرر  )بؤ لَيذنـة  ياسـايي كـة اـةو     
تؤزَيك دةن  هةَلََية ثَيشنيار دةكةم بةم شَيوةي لَي بكـرَية يـةعين بيكةينـة حةصـيلةة     داوةتَي موتةزةرير 

ة املتضجرر حي ـل  : ضونكة اَيمة باسي اةوةي دةكةين عون  لةناوبةرينة عونوي اوسةري لةناو بةرينة بَلـَين 
ة لل تضجرر حيـ   : كامنا حت يل حاصلةة قانونيش ثشتطريي لَي اةكا ة اَيمةش ثشتطريي لَي اةكـةينة نـةَلَين  

 ة صياغةكة بةو شـَيوةي لـَي بكـرَية اـةوة    االسر ، للي اجراءات و ت انات   ايتلمن العن   املتضررحي ل 
 .دووة سَي ثَيشنياري ترم هةبووة يان مو حةزةي تر بةِرَيزان باسيان كرد با كاتت نةطرمة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .د وةرتَية فةرمووأمح.سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز د

 :أمحد إبراهيم وةرتَي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة ماددةي دووةم منيش لةطةَل ِرةاي يةكةممة كة لَيرة تاوانةكان اةوانةي كة بة عونوي اوسـةري  
دادةنـرَين لـة    دادةنرَين بة منوونة نةهَيندرَيتةوةة ضونكة اةو كارانةي كة بة كاري تاوانكاري يـان ايجرامـي  
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بـنة  ( للجي سجبيل ا صجر   )بـاس بكـرَينة بـةَلكو دةبـَي     ( للي سجبيل املثجال  )قانون داة نابَي بة شَيوةي ميسالة 
ة اةطةر يـةكَيك لـةو   (الجرمية و اللقوبة إال بنص)ضونكة اةوة ثَيضةوانةي اةو قاعيدة قانونيةية كة دةَلَي 

ةة بـةتم لَيـرة لـة قانونةكـةدا نـةبَيتة لـة دادطاكـان دا        تاوانانةي كة بة عونوي اوسةري لـة واقيـع دا حيسـاب   
ناتوانرَي ايستينادي بكرَيتة سةرة لةبةر اةوةي بة نةى نةهاتووةة لةبةر اةوة ثَيويستة اةو كارانةي كـةوا  
بة عونوي اوسةري دادةنرَين و بة توندوتيذي خَيزاني حيساحم دةكرَينة ثَيويستة بـة شـَيوةي حةصـر بـاس     

شَيوةي ميسالة كـة ديـارة لَيـرةش نـاتوانن هـةموو اـةو تاوانانـةي كـة بـة عـونوي اوسـةري             بكرَين نةك بة
دادةنرَين لَيرة كؤيـان بكةينـةوةة هـةموو اـةو كردةوانـةشة اـةو كارانـةي كـة لـةو فةقةرانـةدا هاتوونـة بـة             

ة بـؤ  موعالةجـة كـراون  ( 1262)ي سـاَلي  (111)توندوتيذي حيسـابنة لـة قـانوني عقوبـاتي عرياقـي ذمـارة       
فةقـةرةي  ( 6)لة زةواجة بة زؤر بة شوودانة يام مارةكردني منداَلي بضووكة بة ثَيي مـاددةي  ( إكراف)منوونة 

ضارةسـةر كـراوة كـة بـة ياسـاي      ( 1252)ي سـاَلي  (122)لة قانوني باري كةسـي عرياقـي ذمـارة    ( 1)و ( 1)
سـووكايةتي ثـَي كـردن لـة قـانوني       هةموار كراوةة ايهانة كـردن و جنَيـودان و  ( 1772)ي ساَلي (17)ذمارة 

اةوة لـةوَي موعالةجـة كـراوةة مةسـةلةي لَيـداني      ( 435)ة (434)ة (433)عقوبا  دا هاتووة لة ماددةكاني 
( 1770)ي ساَلي (0)لة ياساي سزاداني عرياقي ِرَيكخراوة بة ياساي ذمارة ( 41)خَيزان و منداَل بة ماددةي 

راوةة تـةهميش كـردنة فـةرامؤش كـردنة اـةوة بةِراسـيت وشـةيةكي        لة يةن ثةرلـةماني كوردسـتان هـةموارك   
ــراوة؟          ــةرامؤش ك ــةوة ف ــي ِروويةك ــة ض ــةعين ل ــي؟ ي ــي ض ــةرامؤش كردن ــةة ف ــتةيةكي مةتاتي ــةة ِرس مةتاتي

ة اةوة هةندَيكي ثةيوةندي بـة لـة ِرووي شـةرعةوةة قانونـةوة حـةقي داوة بـة       (إكراف)مومارةسةي جنس بة 
ي ديكــة دا بــؤ ثياوةكــةش جــاايز نيــة لــةو حاَلةتانــة داواي ســةرجَيي هــةتا لــة  ثياوةكــةة لــة هةنــدَي حاَلــةت

خَيزانةكةي بكا ة لةبةر اةوة اةوانة بة تةف يل هةم لـة شـةرعة هـةم لـة قـانون دا بـاس كـراوةة لَيـرة مـن          
 ثَيمواية زياتر مةسةلةي توندوتيـذي لة يـةن ثيـاوة بةرامبـةر اـافرة  زيـاتر لةبةرضـاو طـرياوةة وةكـو لـةو          

دةقانةدا وا دةردةكةوَية لة كاتَيك دا ناوي ياسـاكة ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي توندوتيـذي خَيزانـي يـةة واتـا        
هــةر توندوتيذييــةك بةرامبــةر هــةر تــاكَي لــة تاكــةكاني خَيــزان بكرَيــتة دةبــَي اــةو ياســاية موعالةجــةي     

ادي خَيـزان كـرا؟ بـؤ منوونـة     كردبَيتة اةي ضي دةكةين اةطةر هاتو كـِرين و فرؤشـنت بـة يـةكَيك لـة اـةفر      
كِرين و فرؤشنت بة منداَل كراة اةوة توندوتيذي يةة اةطةر هاتو بؤ منوونة بة زؤر كاري بة منداَل كردة بة 
زؤر لــةش فرؤشــي بــة يــةكَيك لــة اــةفرادي خَيــزان كــراة يــان بــة زؤري ســواَلي ثــَي كــراة اةوانــة هــةمووي     

ة بـة زؤر  (نشـوز )ة اةوانـةي كـة مامؤسـتا عمـر اامـاذةي ثـَي دا       توندوتيذي يةة اةوانة تؤ دةبَي ِرةضاو بكـةي 
تة ق دانة اةوانة هـةمووي لةبـةر اـةوة نـاكرَي هـةموو اـةو منوونانـة لَيـرة حةصـر بكـةين لـةو فةقـةرةدا             
بيهَينينةوةة ناتوانن هةمووي حةصر بكةينة باشرت اةوةية كة لَيرة باسيان نةكةينة تـةنها ايكتيوـا بكـةين    

يةكةمة بةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمانة توندوتيـذي ثةيوةنـدي بـة بـاري كؤمةتيـةتي يـةوة هةيـةة          بة فةقةرةي 
ثةيوةنــدي بــة مةســةلةي دادوةري يــةوة هةيــةة ثةيوةنــدي بــة ثؤليســةوة هةيــةة ثةيوةنــدي بــة هؤشــياري   

يت ثـؤليس  كؤمةَلطاوة هةيةة ثَيويستة اَيمة طؤِرانكاري لة واقيعي كؤمةَلطاي خؤمان دا دروسـت بكـةينة كـوالَ   
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ثَيويستة بةرز بكرَيتةوةة بة دواداضووني خَيـرا لـة كـاتي خـؤي دا بكرَيـتة اةوانـة زيـاتر موعالةجـةي اـةو          
مةساايالنة دةكةنة نابَي اَيمة ياسايةك دابنَين كة لة جياتي ضارةسةر كردنية شريازةي خَيزاني كؤمةَلطةي 

فَيكي زيــادة نــةدةين بــة  يــةك لةســةر حيســابي  خؤمــان تَيــك بــدةينة دةبــَي زؤر وريــابن لــةو ِرووةوةة مــا 
 يةكةي ديكةة ثةرلةمان كـة ياسـايةك دةردةكـا  دةبـَي ياسـاكة جَيبـةجَي بكـرَية اةطـةر ياسـاكة جَيبـةجَي           
نةكرَي هيض سوودَيكي نيةة اَيمة ماوةيةك لةمةوثَيش لَيذنـةي ياسـايي كؤنورانسـَيكي سـازدا بـؤ دادوةران و      

ةِرَيوةبةرايةتي يةكاني بةدواداضووني توندوتيذي لة ثارَيزطاكاني هةرَيم هةولَير حاكمةكان و بةرَيوةبةري ب
و سلَيماني و دهؤكة بةِراسيت اَيمة كةم سوودمان لة ِراو بؤضـوون و تةوصـياتي اـةو بةِرَيزانـة وةرطـر  كـة       

ــةتي يــةكاني بةد     ــة بةتايبــة  بةِرَيوةبةراي ــةي ك ــي مةســةلةكان دانة اةوان ــاو واقيع ــة ن ــووني اــةوان ل واداض
توندوتيــذي لــة ثارَيزطاكــانة اةوانــةي كــة بــؤ اَيمــةيان بــاس كــرد كــة اــةوان بــة شــَيوةي مةيــداني لــة نــاو    
مةسةلةكان دانةة تةنانة  اةوان لةطةَل دةرضووني ياسايةكيش نـةبوون تـا دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان      

مـة بةِراسـيت ِرةضـاوي اـةو مةسـاايالنة      ثةسند دةكرَية بةتم لةطةَل اةوةدا كـة ياسـاكة دةردةضـَية دةبـَي ايَ    
بكةينة دةبَي ِراوبؤضووني اةوان كة بة شَيوةي مةيداني تةعامول دةكةنة مامةَلة دةكةن لةطةَل مةسةلةكان 

 .دا لةبةرضاو بطرينة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز اارام قادر ة فةرموو
 (:اماار)بةِرَيز أيوحم نعمت 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل ِراي دووةمدامة بةتم دةبَي دَيري يةكةميشي لةسةر بَية ضونكة اةو وةختة لةن  دةردةضَي وةكو 
هةندَي لة هاوكـارامن باسـيان كـردة بـؤ اـةوةي اـةو كؤمةَلـة منونـة بهَينرَيتـةوةة بـةتم منوونةيـةكي تـريش             

ةسةلةي هؤكار بؤ خؤسووتاندني اافرةتان كة بؤتة دياردةة بـة تايبـةتي   ثَيشنيار دةكةم كة خبرَيتة سةرية م
لة ناو كوردستانة جةخيت لةسةر بكرَيتةوة لة نـاو ياسـاكةداة بـؤ اـةوةي خؤمشـان ِرزطـار بكـةين لـةوةي كـة          
كؤمةَلَيك توندوتيذي تر هةن لةوانةية سةر هةَلبدا ة ثَيشنيار دةكةم اةو دَيرةي خبرَيتـة سـةر فةقةرةكـةة    
هةروةها اةو توندوتيذيانةي كة سةر هةَلدةدا  و لة تايبةمتةندي دادطاي تايبةمتةند ننة كـة ِرووبـةِرووي   
تاكةكاني خَيزان دةبنـةوةة بـة توندوتيـذي خَيـزان دادةنرَيـتة كؤمـةَلَي توندوتيـذي هةيـة كـة لةوانةيـة لـة            

دةكـرَي لـة اافرةتَيـك كـة بَيتـة سـةر        قانونةكاني تر دا نةبَيتة بـؤ منوونـة لةسـةر بـريوِراي جيـاواز كـة زؤر      
بريوِراي سياسي مَيردةكةية كة اةوةي تَيدا ني ية و ِروويشي داوة لة ناو خَيزانةكاني كوردستان داة هةروةها 
ثَيشنيارَيكي تريشم هةية زياد بكرَي وةكو فةقةرةيةك لة ياساكةداة بؤ اةوةي تةواو بَية ضونكة اةو ياساية 

كَيشـةيةك دةكـةين كـة بـرييت يـة لـة تونـدو تيـذي اةنـداماني خَيـزانة كـاتَيكيش            باس لـة ضارةسـةركردني   
ياساكة تةواو دةبَي بةِراسيت كة تـةدابريي ويقـااي هـةبَيتة عقوبـا  و تـةدابريي ايمحـتريازية عقوبـاتي تَيـدا         

ةكراوةة دةستنيشان كراوة لةم ياسايةة هةندَي تةدابريي ايمحتريازيشة بةتم تـةدابريي ويقـااي دةستنيشـان نـ    
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لةسـةر وةزارةتـي كـارو كاروبـاري كؤمةتيـةتي ثَيويسـتة كـة بـة         )ثَيشنيار دةكةم كة فةقةرةيةك زياد بكرَي 
كؤمةَليك ِرَيكاري ياسايي هةوَل بدا  بؤ كةم كردنةوة و تةشةنةنةكردني توندوتيذي خَيزانـي كـة بـة ثَيـي     

ــةي  ــة  (12)و ( 5)بِرط ــاري كؤمةتي ــار و كاروب ــي ك ــاي وةزارةت ــة  ( تيي ياس ــةركي خؤيــةتي بكرَيت ــةويش ا ا
 .فةقةرةيةك بؤ اةوةي ياساكةمان تةواو بَية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز هاذة سليمانة فةرموو
 :مصطفيبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ضـونكة بةِراسـيت اـةو توندوتيذيانـةي كـة لـة نـاو        دةربارةي ماددةي دووةم يةكةمة من لةطـةَل ِراي دووةمـم   

كؤمةَلطاي اَيمة دةكرَية زؤربةي بووة بة نةريت و كةلتووري باو لة ناو كؤمةَلطاي اَيمةداة زؤر لـة خـةَلكاني   
اَيمة ثَييان شتَيكي ااسايي ية اةطةر اةو توندوتيذيانة بكرَية بؤيـة بةِراسـيت مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة بـةو        

 وتيذيةكان ِريزبةنديان بؤ بكرَيتة شَيوةية توند
 :تعترب األفعال التالية للي سبيل املثال ال ا صر لنفًا  سريًا

 .إكراف املر ة للي الزواج، تزويل الصررية، لقد قران اإلناث الرت ، زواج الشرار، تزويل املر ة بداًل لن الدية-1
اهها و إيذائها و تهديدها و ممارسة الضرا النفسجي  اإلهانة و الس  و شتم األهل و إبداء النةرة الدونية جت-1

 .لليها و إنتهاك حقوقها و املعاشرة الزوجية دون رتاها
 .ترب الزوجة و األافال حبجة التأدي -3
 .ختان اإلناث-4

بةِراسـيت مةســةلةي خةتةنــة كـردنة اَيمــة لــة مـاددةي ثَينجــةم دا ســزاي بـؤ دانــراوةة بــةتم لَيـرة بــة هــيض      
ي نةهاتووةة بؤية زؤر ثَيويست دةكا  كة مةسةلةي خةتةنـة لَيـرة نـاوي بهَينـدرَية دةربـارةي      شَيوةيةك ناو

اةوةي كة اةو كةسانةي كة حةقيان هةية كة شةكوا تةسجيل بكةنة بةِراسيت مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة اـةو      
م املسالدة لضحايا العنف للي العاملني ع جمال الصحة و الرتبية و املراكز الرمسية لتقدي)بِرطةية زياد بكرَي 

 .زؤر سوثاس ،(األسر  إبظغ اإلدلاء العام لن حاالت العنف األسر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز اةظن عمرة فةرموو
 :بةِرَيز اةظن عمر أمحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةم ماددةيةدا خؤي دةطرَيتـةوةة ضـونكة اَيمـة باسـي     لة ِراستيدا اةو ياساية رؤحي ياسا و سةنطي ياساكة اا ل

عونوَيك دةكةين كة عونوي اوسةريةة خؤ اةطةر بَيت و اَيمةش كؤي بكةينـةوة هـةموو ياسـاكةة دةبـَي لـةم      
ماددةية شي بكةينةوة كة عونوي اوسةري ضي ية؟ تاوةكو اَيمة عيقابي بؤ دانَينة يـاخود مةحكةمةيـةكي   
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ةسةر اةوانةة بؤية بةِراسيت من لةطةَل اةوةدا نيم كة بةم شَيوةيةي كة هاتووة لةو بؤ دانَين كة كار بكا  ل
ماددةيةة ضونكة بةو شَيوةية زؤر  وازي دةكاتةوةة بؤية اةطةر بكرَيت اَيمة سةرةتا ماددةي دووةم بؤ اةوة 

ض شـتَيك لـة نـاو    دانَين كة تةنها و تـةنها باسـي عونوـةكان بكـةينة جـؤري عونوـةكان بكـةين تـاكو بـزانن          
اَيمةداة لة كؤمـةَلطاي اَيمـةدا عونوـة و اَيمـة بـة جةردـةي دانـَين و كـاري لةسـةر بكـةينة بؤيـة بةِراسـيت             
اةطةر بكرَيت و اةو مـاددةي بـة تايبـةتي دانـرَي بـؤ اـةوةي كـة شـَيوازةكاني عونوـةكانة تةصـني  كردنـي            

لة ناو كؤمةَلطـةي اَيمـةدا اَيسـتا بـاوةة اَيسـتا ِروو      دانرَية هةروةها اةو شَيوازانةي ياخود اةو عونوانةي كة 
دةداة ضونكة بةِراسيت بؤ ميسال اةو نةوعة عونوانة كة دانراوةة بةِراسيت اةو عونوانة اَيستا اةطةر بَيت و 

كؤمةَلطا اَيمة دةطرَيتةوةة هيض اَيستا خةَلكي ذن بة ذن ناكـا ة بةِراسـيت زؤر كةمـة اـةو     % 5شي بكةينةوةة 
يةة ياخود شيوار و زةواجـي شـيوار اةوانـة زؤر كـةم بؤتـةوةة لةبـةر اـةوة كؤمـةَلطاي اَيمـة خـؤي لـة            دياردة

مةرحةلةيــةكي اينتيقــالي دايــةة اَيســتا اــةو نةوعــة شــَيوازانةة اــةو عونوانــة ِراســتة هــةبووةة لةوةيــة           
تيقـالي كؤمةتيــةتي  موخةلـةفاتي مـابَي لـة نــاو كؤمـةَلطاي اَيمـةداة بــةتم خـؤي لةطـةَل مــرورداة لةطـةَل اين        

اَيمةدا خؤي كةم بؤتةوةة نةك لةبةر اةوةي خاتري منة كة ذن بة ذن ناكـا  لةطـةَل مـنة بـراي مـن لةبـةر       
خاتري خؤيةتية خؤي ايماني بةوة نيـة كـةوا ذن بـة ذن بكـا ة بؤيـة اَيسـتا اـةو جؤرانـةي كـة بـة ميسـال            

بكــةينة بَلــَين اــةوة عــونوي  ءةوة ايقتيــداهاتؤتــةوة زؤر كةمــةة نــابَي بكــرَي بــة ميســال و اَيمــة لةســةر اــ 
اوسةري يةة بةَلكة اةطةر بَيت و اَيمة اَيستا اةو عونوانةي كة اَيستا وجودي هةية لةطةَل كؤمةَلطاة لةطـةَل  
مروري زةمةن دا وةكو دةَلَي لةطةَل تةقةدومي موجتةمةعي اَيمة دا كة بؤتة كَيشـة بـؤ اَيمـة بَيـت اةوانـة      

لةطةَل اةوةدام كة اةو ياسايةة يـاخود اـةو ماددةيـة حةصـر بكـرَية جؤرةكـاني عـونوي         بَينينةوةة بؤية من
بيهَينينـةوة لـةم   ( ح ـراً )اوسةري دياري بكـرَية وةكـو بـةِرَيز كـاك عمـر عبـدالعزيز باسـي كـردة اَيمـة بـة           

ة بـة  ياسايةة تاوةكو اَيمة بؤ مةحكةمـة يـاخود بـؤ قـازي نةهَيَلينـةوة بـة كـةيوي خـؤية بـة مـةزاجي خـؤي           
بريوبؤضووني اةوة بة اايديؤلؤجياي اةوة ياخود بة موعتةقةداتي اةو ايجتيهادا  بكـا  بـة عونـ ة اـةوي     
تر بة عون  حيساحم نةكا ة بؤية بة ِرةاي من اةو ماددةية حةصرن دياري بكرَي عونوةكان ضي ية؟ بة ض 

نوي اوسةرية دةزانن بةشـَيكي زؤر  شَيوازَيكة؟ تةنانة  حةصر نةكرَي بؤ اافرة ة ضونكة اَيمة دةَلَين عو
لة اوسرةدا مناَلةة زةعيورتين عزووة لة ناو اوسرةداة زةعيورتين اةنـدامي اوسـرةيةة دةبـَي اَيمـة لـة بـريي       
نةكةينة بؤية ميسالةكامنان بطؤِرينة ياخود تةتعيمي بكةين بة اةمسيلةي تر وةكو ايتيجار كردن بـة منـاَل   

منــاَل و ذن بــؤ كــاركردنة اَيمــة ِرؤذانــة ســةدان منــاَل دةبيــنن لةســةر    و ذنــةوةة هــةروةها ايجبــار كردنــي 
شةقامةكان دا كلينيكس و ااو و بنيشت و اةو شتانة لةسةر جاددةكان دا دةفرؤشـَية اـةوة هـةمووي عونوـة     
بةرامبةر اةو مناَلة دةكرَية ياخود حريمان كردني مناَل و كـض لـة خوَينـدنة اةوانـة هـةمووي عـونونة اـةو        

عونوانة اَيستانة عةصرين هيض وةكو اةوة نية كة ذن بة ذن و نازامن شيوار و اـةو شـتانةة هـةروةها     جؤرة
( ح ـراً )خيانةتي زةوجية خيانةتي زةوجي كَيشةيةكةة دةبَي اَيمة باسي اةو ميسا نة بكةين هةمووي بـة  

كؤمةَلطاي اَيمةيةة دةبَي ديـاري  بَينينةوةة دياري بكةين لة ناو اةو ماددةية كةوا اةوانة فيعلةن دةردي اةو 
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بكةين و ضارةسةري بؤ دانَينة بؤية بةِراسيت من لةطةَل اةوةدا نيم بةو ميسا نة و بـةو شـَيوازة  وازة كـة    
هاتووة اةو ماددةية بةو شَيوةية تَيثـةِرَيتة اةطـةر هـاتو دةنطـي نـةهَينا و لـة دةنطـدان دا دةرنةضـووة جيـا          

ةكي تايبةتية من لةطـةَل اةوةشـم خـاَلَيكي تـري بـؤ ايزافـة بكـةين كـة ايخبـار          نةكرايةوةة نةكرا بة ماددةي
كــردنة يــان ايــبالغ كــردنة خــةَلكَي هــةبَية بــؤي هــةبَي كــةوا مــن حاَلــةتَيك دةبيــنمة دراوســَيكةمةة يــاخود    

بيـنم  خةَلكَيكي نزيكي خؤم دةبينم تةعةدا لة مناَلةكةي دةكا ة زيِرةي مناَلةكة بؤ  ي مـن دَية يـاخود دةي  
لة شوَينَيكي تردا مناَلةكةي زؤر زؤر دةضةوسَينَيتةوةة يـاخود ذنةكـةي دةضةوسـَينَيتةوةة بـةتم بـؤم نـةبَي       
هيض ِرَيكارَي بطرمة بةرة نةخَير اَيمة با دةسيت خةَلكيش بكةينةوة كة خةَلكي تر بتـوانن ديوـاع بكـةن لـة     

م لـَي بكـرَي لةبـةرة اـةوةي نامـةوَي شـريازةي       خةَلكانَيك كة زوَلميان لَي دةكـرَية شـةر  نـي يـةة مـن غـةدر      
خَيزانةكةم تَيك ضَية بؤيـة مـن ناضـم ايـبالغ بكـةم و دةعـوا رةفـع بكـةمة بـةتم خـةَلكانَيكي تـر هـةبن لـة              
خارجيي اوسرة بؤيان هةبَية دةستيان وات بـَي كـة بتـوانن ايـبالغ و ايخبـار بكـةنة بتـوانن دادطـا و جَيطـاي          

 .سوثاس تايبةتي ايبالغ بكةنة زؤر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ااسؤس خان فةرموو
 :وةزيري كار و كاروباري كؤمةتيةتي/ بةِرَيز ااسؤس جنيب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ِرام واية اةو منونانةي كـة هاتوونةتـةوة حةصـر نـةكرَية لةبـةر اـةوةي اَيمـة شـَيوازي تـري توندوتيـذدان           

ن هةيـة كـة لة يـةن مَيردةكةيـةوةة يـاخود براكةيـةوةة يـان باوكييـةوة         هةية لَيرة دياري نـةكراوةة كةيسـما  
ة اـةوة بـةو شـَيوةية تـا اَيسـتا اـةوة لَيـرة ديـاري نـةكراوةة بـةتم كةيسـمان هةيـة و             (برجاء )كراوة بؤ ( إكراف)

بـةتم  لَيـرة بـاس نـةكراوةة توندوتيـذي يـةة      ( ختجان اإلنجاث  / )ِرؤذانة ِرووبةِرووي اةو كَيشانة دةبينةوةة دوو
داواي اةوة دةكةم كة لةسةر سةبيلي ح ر نةبَية ميسال بَية اَيمة ِرؤذانة فةرمانبةر هةية واز لة دةوامةكة 

ة اـةوةش هـةر   (إكـرا  الـزوج للزوجـة علـى تـرك العمـل      )دةهَييَن لةبةر اةوةي مَيردةكةي ايكراهـي دةكـا ة   
( للي سبيل ا صر)ة دةكةين اةوة لةسةر توندوتيذي يةة منوونةي تريشمان زؤر زؤر هةيةة بؤية داواي اةو

ة نـازامن لَيـرة   (ال حتجرك الجدلوى إال إذا كجان العنجف واقعجاً     )بـَية بـؤ بِرطـةي سـَييةم     ( للي سجبيل املثجال  )نةبَي 
ََِية اةو كاتة اَيمة بتوانن دةعوا ايقامـة   ضاوةِرَيي اةوة بكةين اَيمة اةندامَيكي خَيزانةكة بكوذرَية سةر ب

اَيمة دةبَي باسي اةوة بكةين عونوي اوسةري بة هةموو اةشكالي يـةوةة ضـونكة اةطـةر اَيمـة     بكةينة بؤية 
لة قؤناغي هةِرةشة كردن دا بتوانن فرياي بكةوين كة هةِرةشةي لَيكراة بتوانن ِرَيكاري ياسايي وةربطرينة 

َيكـي تـرة ضـونكة    (case)هـةر  لةوانةية اَيمة بتوانن اةو كةسة نةبَيتة قورباني كوشنتة ياخود لَيدانة يان 
مــان هةيــة اَيمــة لــة دادطاكــان بينيومانــةة كــة وتــراوةة باســي اــةوةي كــردووةة شــكاتي كــردووة  (case)زؤر 

حتجرك الجدلوى ع قضجايا    )هةِرةشةي لَي كراوة هيضمان بؤ نةكراوةة بؤتة قورباني كوشنتة لة بِرطـةي ضـوار   
لة ا ـولي موحاكـةماتي جـةزااي    ( 3)ة بة ثَيي ماددةي (العنف األسر  من قبل املتضرر  و من يقوم مقامهم
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اــةو ِرَيكارانــةمان هةيــةة بــةتم ثَيويســتة لــةم ياســاية حــةق بدرَيتــة اــةو كةســانةي كــة بؤيــان هــةبَيت كــة   
توندوتيذييةكة ببينن ايخباري بكةنة بؤ منوونة لة هةندَي وتتان هةيـةة بةشـي تـةوارية ايمَيرجنسـي لـة      

فةي لـةوَي يـة فَيركـراونة دةوراتيـان وةرطرتـووة كـة توندوتيـذي ببيـنن ايخبـاري          نةخؤشخانةكان اـةو سـتا  
 يةني ثةيوةنديدار بكةنة هةروةها حةقَيك بدرَيتة من بؤ منوونة كة دراوسَي يةكم توندوتيـذي بةرامبـةر   

بكـا   بكرَيتة اةطةر بة ثَيي اةو ماددةية بَيـت اـةو كةسـة خـؤي نـةتوانَيت داواي اـةوة بكـا ة باسـي اـةوة          
هةِرةشةي لَي كراوةة توندوتيذي بةرامبةري كراوةة باشة اةطةر لةو حاَلةتانةي كـة ناتوانَيـت ايخبـار بكـا ة     
ــَيكةم         ــةوا دراوس ــا  ك ــدار بك ــةني ثةيوةندي ــاري  ي ــة ايخب ــؤي هةي ــَي ب ــة دراوس ــةوة هةي ــر ا ــاني ت ــة وتت ل

 ة يـاخود  يـةني ثةيوةنديـدار بكـا ة     توندوتيذي بةرامبةر دةكرَية بةتم ناشتوانَيت ايخباري سـوَلتا  بكـا  
واتا بؤمان هـةبَيت اَيمـة لَيـرة حـةق بدةينـة كةسـاني تـريش كـة هةسـت بكـةن توندوتيـذي هةيـةة يـاخود              
بيبينن بة بيسنتة بة بيننة حةقي ثَي بدرَي كة داواي ايجراااتي ياسايي بكا  بةرامبـةر اـةو كةسـةي كـة     

 .توندوتيذيةكة اةجنام دةدا ة سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

سوثاسة بةِراسيت هةر توندوتيذييةك بوو لة ناو عاايلة مةمحي بَية يةعين اـةوة نوقتةيةكـةة توندوتيـذي    
ثَيويســتة عيقــابي ياســايي هــةبَية اينجــا اــةو كةســة خــؤي دةضــَي شــكا  دةكــا  يــان ناضــَيتة ِرةبتــة بــة      

دةرضووة دةضـَيت شـكا  دةكـا ة عيقـابي قـانوني       كةسَيكةوةة اةطةر توند بَية زؤر بَية كةسَيك زانية دةنطي
هةيةة حاكميش نةصي لةبةر دةستةة اةطةر ناة اةوة زؤر زؤر تةبيعي يـةة بـةتم مـةمحي بكـةين بَلـَين لـة       
ناو اوسرة هةندَي توندوتيذي ببَيت قةيناكةة اةوة خةتةرةة نابَيتة يةعين نابَيت هـيض توندوتيذييـةك لـة    

 .ؤية دةتوانن زؤر اةوةي بكةنة سؤزان خان فةرمووناو هيض ماَلَيك هةبَية ب
 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمانة ثَيشةكي من دةمةوَي اـةوة ِروون بكةمـةوة كـة اـةم ياسـاية تايبةتـةة يـةعين        

ةسةري اةو بابةتانة كراوةة اةطـةر هةيـةة لـة    اَيمة جارَيكي تر نةيَين بَلين وةَلال لة ناو ياساكاني تردا ضار
ناو ياساكاني تردا ضارةسةري اةو بابةتانة كراوةة اةي بؤ توندوتيذي لة ناو كؤمـةَلطاي اَيمـةدا ِرؤذ بـة ِرؤذ    
زياد دةكا ة نةك كةم بكاتةوةة كةواتة سوودمان وةرنةطرتووة لةو ياسايانةة بؤية اـةو ياسـاية تايبةتـةي بـؤ     

من لَيرة ثشتطريي لة ِراي برادةرامن كـاك حةمـة سـعيدة مامؤسـتا عمـر عبـدالعزيز و كـاك         دةردةكةينة بؤية
دةبَي ناوي بَيتة توندوتيذييـةكان ضـي يـة؟ هةنـدَي توندوتيـذيش هةيـة كـة نـاوي         / اارام دةكةمة كة دةَلَين

ة (بيل املثجال للجي سج  )بَيـتة نـةك   ( للي سبيل املثال و لكن للجي سجبيل ا صجر   )نةهاتووة لة ناو اةوةدا نةك 
دةبــَي حةصــري بكةينــةوةة بَلــَين اةوانــة توندوتيــذي يــةة اةطــةر نــةَلَين اةوانــة توندوتيذييــة بــة جَيــي   
دةهَيَلينةوة بؤ تةقديري حاكمة تةقديري حاكم دةَلَي اةوة توندوتيذي ني يـةة بـة ثَيـي فـالن عقوبـة و بـة       

داواكارم لَيرة لة اةنداماني بـةِرَيزة اـةوة ياسـايةكي    ثَيي فالن ياسا مامةَلةي لةطةَل دا بكا ة لةبةر اةوة من 
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تايبةتةة با اَيمة تايبةمتةندَييت خؤي بدةييَنة ضـونكة يةكـةم جـارة اـةو ياسـاية لـة هـةرَيمي كوردسـتان دا         
 (تعتجرب األفعجال التاليجة لنفجًا  سجرياً     / )دردةضَية بؤية من ثَيم باشـة يـا اـةوةتا بـة ماددةيـةكي جيـاواز بَلَيـي       

توندوتيـذي خَيزانـي يـاخود هـةر كةسـَي كـة ثةيوةسـيت        / كة هَينـا  لـة سـةرةتاوة باسـت كـرد وتـت      ياخود 
هةبَيتة ثةيوةندييةكي خَيزاني اةجنامداني هةر جؤرة توندوتيذييةكي خَيزانـي لـَي قةدةغـة دةكرَيـتة بـة      

 :تايبةتي اةوانةي خوارةوة بَيي هيين بكةي
ي مناَلي سةر بَيشـكةة طـةورة بـة    (عقد قران)شوودانة شووداني مناَلة ة بة زؤر بة ( إكراف املر ة للي الزواج)-أ

 (.الديةزواج )بضووكة لة بري خوَين ذنة 
ايهانةة جنَيودانة جنَيودان بة كةس و كـارة سـةير كردنـي بـة كـةمة اةوانـة مومارةسـةي زةغـيت نةفسـية          -حم

ةردووكي بؤ هةردوو  يان بَية نـةك  ه( دون رتاه ا)ة (معاشرة الزوجية دون رتاه ا)اينتيهاكي مافةكانية 
ة بـؤ هـةردوو  يـةن بَيـتة مـادام اَيمـة دةَلـَين حيمايـةي اوسـرة بـَية لـة حاَلـةتي واش هةيــة             (دون رتجاها )

مومانةعة هةيةة مومانةعةش جؤرة سيالحَيكة ذن بةكاري دةهَييَن بةرامبةر بـة ثيـاوة اـةوةش دةبـَي بـاس      
 .بكرَي

ــةِرَيزان لــة       (التأديجج  تججرب الزوجججة و األافججال حبجججة   )-ج ــةمة ب ــاقلي دةك ــةوةي وةَلــال ع ــةر ا ــدان لةب ة لَي
(Facebook ) و(youtube )   دا وَينةيــةك بــآلو كرايــةوةة مــن زؤر زؤر دَلخؤشــم بــةوةي كــة حكومــةتي

هةرَيمي كوردستان خسيت ية حيسابي توندوتيذي بةرامبةر بة مناَلَيك كة مامؤستاكةي دةيكا ة سزاشي داة 
وةيـة اَيسـتا اَيمـة تَيطةيشـتنةكامنان بـؤ توندوتيـذي نةفسـي وردة وردة خةريكـة بـةرفراوان          اةوة مانـاي اة 

دا بآلو كراوةتةوة ذنَيكة مناَلَيكي سـاَلو  (facebook)و ( youtube)دةبَيتة اَيستا حاَلةتَيكي تر هةية لة 
ة لةقة دةيشوا ة مـن قـة    ني و دةشوا ة باوةِرتان هةبَي اينسان طرياني دَيتة هةموو ضَلك بة طيانيدايةة ب

هةتا اَيستا شتين اةو حاَلةتةم نةبينيوةة قاض دةخاتة سةر سنطي مناَلَيكي ساَل و نيوة ذنَيك باوةِرتان هـةبَي  
َِنةوة هةزاري وةكو اةو مناَلةي تيـادا دةبَيـتة اـةو نةوعـة توندوتيذييةيـة لـة نـاو وتتـي اَيمـةداة           بةس بي

حة  دةيَلَيم يةعين اةوةة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة باسـي خةتةنـة كردنـي    مناَل دةبَي بثارَيزرَية بة صةرا
مَييينة نةكراوة لة جؤري تةعريوي عونوةكان داة لة تةعريوي عونوةكان دا باسي خةتةنة كردنـي مَييينـة   

بـة   نةكراوةة ماددةشي بؤ دانراوةة اةي تؤ كة ماددة  بؤ دانـاوة و دةتـةوَي مامةَلـةي لةطـةَل دا بكـةي وةكـو      
كامتـان لـة ِرؤذنامـةكان دا     ،(التحجريض للجي اإلنتحجار   )ماددةي ياسايية دةبَي باسي بكةي كة اةوانة عـونونة  

ا رمجان  )نةتاخنوَيندؤتةوة كة ضؤن تةحريزي اينتيمحار دةكرَي و كةسةكة ثةنا دةباتة بـةر خؤسـووتاندنة   
إجبجار الطفجل و   ) هـةر كامَيكيـان دةبَيـتة    ة حةقت دراوةتَي بة شـةرعة نايـدةنَي  يـةنَيكيانة اـيرت    (من املرياث

ي شةو لةبةر ترافيك  ييت  ي عةنكاوةوة مناَلي ثَينجة شةش ساَلم بينيـوة  (11)ة سةعا  (املر ة للي الع ل
اةوانـة بَيـنن    ،(اإلكراف للي ممارسجة البرجاء  )، (اإلجتار بالطفل و املر ة)ميزةَلالن دةفرؤشَية بة دةم خةوةوةة 

اددةيةكي جياوازةوةة من لـة كؤبوونةوةكـةي تـر حاكمـة بـةِرَيزةكان لَيـرة بـوون تةحـةموو          بيخةينة ناو م
نةكرد دانيشمة هةَلسام بة جَيم هَيشنتة بؤية داواتان لَي دةكةم بةِرَيزان بة جَيي مةهَيَلن بؤ تةقديري هيض 
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ندوتيـذي نـابَي مبَينَيـتة    كةسَيكة تةحديد بكرَية ثشتطريي قسةكةي بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم كة تو
هةموو كةسَيك لة شوَيين خؤي دا هةست بة اةميين و اةماني بكا ة اينجـا سـةبارة  بـة ايبالغةكـة اَيمـة      
مةجالي اةوة بدةينة خؤ ناضن بَلَين وةَلال اةو تةحريكي دةعوا بكا ة بةتم ايـبالغ كـردن بـؤ حاَلةتةكـة     

 .كاني توندوتيذية ض لة ي داواكاري طشيتزؤر زؤر زةرووريةة ض لة بةِرَيوةبةرايةتيية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بشري خليلة تةواو سـؤزان خـانة بـةس ثـَيش كـاك بةشـرية قـةتل جةردةيـةة بـةتم بـة           . زؤر سوثاسة كاك د
قانونيش هةندَي شـوَين اـةمر ايعـدامي لةسـةرةة بـةس هةيـةة دةشـيَبة يـةعين تـؤ نـاتواني اـةوةش بكـةية             

 .ة خةَلكيش حةبس دةبَية بةردةوام دةبَيتة هةر هةيةة فةرمووعيقابيش دةبَي
 :بشري خليل توفي .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسيت اَيمة طوتوطؤي ثرؤذة ياسـايةكي زؤر طـرن  دةكـةينة كـة لةوانةيـة طؤِرانطارييـةكي زؤر ايجـابي و        

ــاو خَيز    ــةكان و ن ــةتي ي ــة كؤمةتي ــةر ثةيوةنديي ــةرَيين بةس ــذة    ا ــة مَي ــةَلطاداة زؤر ل ــاو كؤم ــة ن ــَييَن ل ــي ب ان
ثَيويستيمان بةوة هةيةة بـةتم زؤر زؤر ثَيويسـتة كـة اَيمـة زؤر واقيـع بينانـة لةطـةَل اـةو ثـرؤذة ياسـايةدا           
مامةَلة بكةينة نةك بة سؤز و عاتيوةة بة شَيوةيةكي ااوا كةوا ايستيوادة و سوودي لة جَيبةجَي كردنةكةي 

ة سليب يةكةية بؤ اةوةمان بَي كة بةِراسيت موشكيلةيةك حةل بكةينة بؤ اةوةمان بَي كـة  زياتر بَي لة يةن
بةِراسيت اةو توندوتيذيانةي كة هةية لة ناو خَيزانة لة ناو كؤمةَلطا  بدةينة نةك لةبـةر اـةوةمان بـَي كـة     

لَيـرة و لـة دةرةوة يـان لـة     موجةرةد قانونَيكمان هةبَي بة ناوي قانونة بؤ زاتي قانون بؤ اةوةي خـةَلكانَيك  
ناوةوة دةستخؤشيمان لَي بكةن بَلَين وةَلال اةوةتـة كوردسـتان قـةوانن دةردَيـيَنة ذمـارةي قةوانةينـةكان و       
ناوي ياساكان طرن  نية بة قةدةر اةوةندةي كة بة شَيوازَيكي ااوا بَي كة لة ناو واقيـع دا جَيبـةجَي بكـرَية    

ي بكـا ة بــةِرَيزان كَيشـةي اَيمــة لةطـةَل توندوتيــذي بةِراسـيت كَيشــةي     واقيعـي كؤمــةَلطاي خؤمـان جَيبــةجيَ  
اةجنامداني توندوتيذييةكة نيةة بـة قـةدةر اةوةنـدةي اَيمـة لةطـةَل توندوتيـذي اـةو كَيشـةيةمان كَيشـةي          
فيكرةة كَيشةي كلتوورةة كَيشةي بريو هزرةكةية كة لة ناو عةقل و بري و هؤشي زؤر لة خـةَلكاني كؤمـةَلطاي   
اَيمةدا اةوة ِرةط و ِريشةي داكوتاوةة كة اةوة دةبَيتة هؤي اةجنامداني توندوتيذييةكـةة بؤيـة مـن ثَيموايـة     
قانونَيكي ااوا ثَيويستة موعالةجةي اةوة بكا  كة ضؤن اَيمة بتوانن لة ناو عةقل و بري و هؤشةكان دا لـة  

ك دروست بكـةين يـان مرؤظَيـك ثةيـدا بكـةينة      ناو كلتووري خؤمان دا اةوة نةيةَلنة اَيمة نامانةوَي مرؤظَي
كة اةو مرؤظة توندوتيذي اةجنام نـةداة نـاة اَيمـة دةمانـةوَي مرؤظَيكمـان هـةبَي كـةوا ِرقـي لـة توندوتيـذي           
ببَيتــةوةة هــةروةها توندوتيــذي  ي شــتَيكي قَيــزةوةن بــَية لــة فيكــرو بــري و هؤشــةوةة نــةك بــةس بؤخــؤي  

نـةبَي كـةوا خـةَلكي تـريش اـةجنامي بـدا و لـة نـاو كؤمـةَلطادا وجـوودي            اةجنامي نةداة بةَلكو حةزيشـي لـيَ  
هةبَية اةوةش ثَيويسـت بـةوة دةكـا  كـة ايجرااـاتَيكي تةوعيـة و هوشـياركردنةوة دةسـت ثـَي بكـةينة مـن            
ثَيمواية اةو ياساية بة قةدةر اةوةندةية كة لةوانةية جَيبةجَي ناكرَي بة قةدةر اةوةندة نيـة كـةوا شـتَيكة    
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ستيوادةي بؤ كؤمةَلطا هةبَية ضونكة اةوة ماددةكاني اـةو ياسـاية زيـاتر موعالةجـةي توندوتيـذي دةكـا        اي
ثاش اةجنامدانية بةتم اَيمة ثَيويسـتة ثـَيش اةجنامـداني توندوتيـذي ِرَيـي لـَي بطـرينة بةِرةنطاربوونـةوةي         

بَيـي نةيـةَلَي بيكـةية عقوبـة و     توندوتيذي ماناي اةوة نية تـؤ بوةسـيت تـا توندوتيذييةكـة دةكـرَية اينجـا       
سزاي بؤ دانَيية بةتم ضؤن وا بكةين اَيمة كة نةكرَي اةوةة هةر لة بنةِرة  دا نةكرَية بؤية اةوة من دةَلَيم 
ثرؤذة ياسايةك ثَيشرت ثَيشكةش كرابوو لة يةن حكومةتةوةة اةو ثرؤذة ياساية حكومة  سـةحيب كـردةوةة   

ش و حةو  و هةشيت اةو ثرؤذة ياسايةي كة لة حكومة  سـةحب كـراوةة   بةتم ماددةي ضوار و ثَينج و شة
زؤر شيت ضاك و ايجابي باشي تَيدابوو كة ايجرااـاتي ايعـتريازي تَيـدا بـووة يـةك لةوانـة مةسـةلةن دةيـو          
ــة           ــةن ب ــت بك ــة دةس ــةريان ك ــة س ــتة ل ــة ثَيويس ــنبريي و اةوان ــةروةردة و ِرؤش ــةوقاف و ث ــةكاني ا وةزارةت

اري و اريشادا  مةسةلةنة ثَيويستة هةيئـةتَيكي موكافةحـةي عونـ  دامبـةزرَي بـؤ اـةوةي       هةَلمةتَيكي وشي
اةوانة دةست بكةن بة ضاكسازي و ضاككردنةوةة اةوانة ثَيويستة ة منيش لَيرة بة ضـاكي دةزامن لـة جيـاتي    

ان بـؤ بـةِرَيزان   ماددةيةكي ثَيشرتمان هةبَي كة اةو ماددةية و من شَيوازةكةشم داِرشـتووةة ثاشـ  ( 1)ماددةي 
ِرةوان دةكةمة كة اةوةية شَيوازي ايمحتريازي ثَيش ِرووداني اةو توندوتيذيانةة بؤية بةِراسيت اةو ياساية بـة  
ِراي منةوة بة شَيوازَيكي فيعلي نابَيتة هؤي بةِرةنطاربوونةوةة لةبةر اةوةي تـةنها  يـةني سـزاداني تَيدايـةة     

َلَيكي تر كة لة ماددةي دووةم دا هاتووةة اـةويش اـةو تةف ـيلةي كـة      يةني وشيار كردنةوةي تَيدا نيةة خا
لة شَيوازي توندوتيذيةكان دا هةيةة بـؤ منوونـة اـةوة و جنَيـودان و اـةو شـتانةة مـن ثَيموايـة اـةو منوونـة           
هَينانةوة اةصَلي توندوتيذيةكان زةعي  دةكا ة ضونكة اةوانةي كة باس كـراوةة ديـارة شـيت طـرنطنة بؤيـة      

نةي كة ماون طرن  ننة بؤية اةوة هةر موجةرةد باس كردني اةوانة و بة منوونة هَينانةوةي اةوانةة اةوا
اةواني كة بة منوونة نةهاتوونة زةعيويان دةكا ة لةوانةية ثةراوَيزيشيان خبا ة بؤية اةطةر لة ماددةيةكي 

نيـةة ِرؤذ بـة ِرؤذ و سـةعا      موستةقيليش باس بكرَي بة حةصر باس بكرَية يةك و دوو و سةد و دوو سةد
بــة ســةعا  شــَيوازي نــوَي لــة توندوتيــذي دروســت دةبــَية ثةيــدا دةبــَي بؤيــة مــن ثَيموايــة اــةوةي كــة لــة     

اةوة نةكرَية اةوةي كـة زيـاني بـة جةسـتة و بـة      ( كل  نواع العنف األسر )تةعريوةكةدا هاتووة زؤر ضاكةة 
 .جنس و بة  يةني دةرووني دةطةيةنَية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسة بةِرَيز كاردؤ حممد

 :ثريداود بةِرَيز كاردؤ حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خؤي اامانج لة دةركردني ياسـاكة ضارةسـةر كردنـي دياردةيةكـة كـة ثةيوةنـدي بـة توندوتيـذي خَيزانـةوة          

كردنةوةي توندوتيذية كة اةوةش ِرؤَلـي   هةيةة كة ثَيشم واية ياسايةكي طرنطةة كاريطةري دةبَي لةسةر كةم
بةتم قسةيةك هةيةكة اةطةر من لةطةَل اةو ِرايـةم اةطـةر ياسـاكانى تـر كـة تـا اَيسـتا        ة دةبَي لة كؤمةَلطاش

ِرَيطرن لة جةردة و توندوتيـذ ة اةطـةر بيـانتوانى بايـة هـيض ثَيويسـت بـةو ياسـاية نـةدةكراة كةواتـة اـةم            
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دياردةيةك كة توندوتيذية و ثةيوةند  بة خَيزانـةوة هةيـةة بؤيـة دةبـَى اـةم       ياساية تايبتمةند  هةيةة بؤ
ياساية عة  سةبيلى حةسريش باسى توندوتيذيةكان و دياردةكان بكا ة تؤ ناتوانى بة ياسايةك ضارةسـةر   

ن اةم هةموو كَيشةكانى كؤمةَلطا بكة ة اةم ياساية تايبةتة بة خَيزان و توندوتيذ  لة خَيزاندا هةية و ض
ــةر       ــت كــة بــؤ ه ــتة اةمــة هــةم بــة ثَيضــةوانة  قاعيــدة  قــانونيش نابَي توندوتيذيانــة؟ دةبــَى بــاس بكرَي
جةردةيةك دةبَى نةسَيك هةبَىة اةمة بة ثَيضةوانة  اةمةش نابَىة كاريطةريشـى دةبـَى لةسـةر اـةوة  كـة      

مواية كة موناقةشة  اةوة كـرا  اَيمة ضارةسةر  دياردةيةك دةكةين كة خزمةتى كؤمةَلطاكةمان دةكا ة ثَيش
كة ِراستة توندوتيذيةكة سةبارة  بة ذن و بة مناَليشةة بةتم اَيمـة دةتـواننة ضـونكة خـةَلكى معـةوةقيش      
هةية يان بَلَين خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان زؤرجار توندوتيذيان بةرامبةر لة كؤمةَلطا بةكاردةهَيندرَ ة 

بةرامبةر بة ساتضـووانة اةمانـة ديـار  بكـةين كـة هـةر ِرةفتارَيـك يـان هـةر          لةناو خَيزان بة تايبةتىة يان 
هةِرةشةيةك لة يـةن اةنـدامَيكى خَيزانةكـةوة بكرَيـت لةبةرامبـةر اـةوة  تـر اةمـة ثيـاويش دةطرَيتـةوةة           
يةعنى زؤرجار ثياويش تووشى اةو توندوتيذية دةبَيتةوة كة ثَيم وابَى اةو اةشـكالةمان ضارةسـةر دةكـا ة    
جطة لةوة بة   منةوة دياردةيةك هةيـة كـة زؤر زةقـة لـة كؤمـةَل اـةويش كوشـنت بـة بيـانوو  نـامووسة           
يةعنى اةمة زؤر زؤر لةكؤمةَلى اَيمـة زةقـة و ثاسـاو  بـؤ دةهَيندرَيتـةوةة جطـة لـةوة اةطـةر اةمـة ديـار            

دَ  توندوتيـذ  دانـاوةة هـةتا    نةكرَيتة كةلتور  اَيمة يان دةتوامن بَلَيم نةريت و عاداتى اَيمـة ثاسـاو  هةنـ   
لة   حاكمةكانيشة يةعنى اةمة يةك لة كَيشةكانةة هةندَيك توندوتيذ  هةية لـة كـةلتور  اَيمـة يـان لـة      
نةريت و عادا  و تةقاليد  اَيمة ِرَيطة  ثَيدراوةة ِرةنطة كابرايةك ثَيى سةير بَيتة بَلَى تؤ قسـةيةكى تونـد   

ضـةوانةوةة بـةتم بـة ِرةاـى مـن كـة اَيمـة حةسـر تةحديـد  دياردةكـة           لةطةَل خَيزانةكة  مةكة يـان بـة ثيَ  
بكةينة ضارةسةر  قانونيش بدؤزينةوةو قانونيش بةشَيكة لة وشيار ة يةعنى اةوة نية تؤ بتـوانى اةطـةر   
بة مةوعيزة با و بة ِرَينوَينى با بؤ بةشةرية  اَيستا دةبوواية بةشةرية  لة موجتةمةعةك بـذ  كـة هـيض    

يا نةبَيتة بةتم اةوة قانونة ِرَي دةطرَ  لةوة  كة اينسان كارَيك نةكا  كة ثَيضةوانة  بَيتة جطة كَيشة  ت
لةوةش هةندَ  ناكؤكى بةِراستى دةكةوَيتةوة سةر خيالف يةعنى فةرق دةكا ة حةقة قانون ِرَيى ىَل بطرَيتة 

َ  ناكؤكى هةية لة خَيـزان ناضـَيتة   ناضَيتة ضوارضَيوة  جةردةة يةعنى اَيمة ضارةسةرَيك بؤ بكةينة هةند
ضوارضَيوة  جةردةة اَيمة ثَيويستة قانون عيالج بؤ اةوة بدؤزَيتةوةة جطة لةوة اَيمـة لةطـةَل دادوةرةكـان    
قســةمان كــرد يــةكَيك لــة كَيشــةكانى اــةوان حيمايــة بــووة اايــا وةزارةتــى كاروبــار  كؤمةتيــةتى اايـــا             

اية  اةو اةندامانة بكا  كـة ِرووبـةِروو  توندوتيـذ  دةبنـةوةة     مواةسةسةيةكى هةية بؤ شوَينَيك كة حيم
 .ثَيش اةوة  ايجراااتى كؤتايى ثَى بَيت لةِروو  قانونيةوة؟ة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةر بؤ ااطادار  قانون لةسةر نامووس هةموارمان كرد لة ثةرلةمانى كوردستانة اةوة هةموار كـراوةة وةكـو   

 .يةة وةكو جةردةيةكى قةتل حساحم دةكرَيتة اةوة قانونى ثَى هةيةة كوَيستان خان فةرموواةوة  عرياق ن
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 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تةبعـةن اـةم حاَلةتـةم ثـَى باشـةة هةركةسـَيك كـة ثَيوةنـد  هـةبَى بـة ثةيوةنديـةكى             1من لةسةر ماددة  

ر جؤرة توندوتيذيةكى خَيزانى ىَل قةدةغة دةكرَي و اةم ِرووداوانة  خـوارةوةش  خَيزانى لة اةجنامدانى هة
وةك منوونة بة توندوتيذ  خَيزانى دةذمَيردرَينة ثَيش اةوة  بَيمة سـةر منوونـةكانة اةمـةوَ  اـةوة ِروون     

/ كـةم بكةمةوة بؤ من ثشتطري  لةوة دةكةم كة بة منوونة بَيـت نـةك بـة حةسـرة لةبـةر اـةم سـَى هؤيـةة ية        
اَيمة ناتوانن لة ماددةيةك دا هةموو توندوتيذيةكان بنووسنة بة تايبةتى لةطـةَل طؤِرانكـار  كؤمةتيـةتى    
و ثَيشكةوتنةكاندا جؤر  توندوتيذ  تازة دَيتة اـاراوةة بؤيـة اَيمـة نـاتوانن هـةموو توندوتيذيـةك حةسـر        

ري بضَيتة اةو كاتـة اَيمـة بةَلطةيـةك دةدةينـة     تةنها يةك توندوتيذدان ب/ بكةين لةناو اةم ياسايةداة دووةم
دةست دادطا كة اةمة توندوتيذ  نيةة اةو مافةشـى دةبَيـتة ضـونكة لـة ياسـايةكة  تـؤ دا نـاو  نـةهَيناوةة         

اةوةية كة اَيمة نابَى ترمسان هةبَى لةوة  كة ِرةنطة قسةيةك يان كردةوةيةك ببَيتة هـؤ  اـةوة    / سَييةم
ريـةك هةَلوةشـانى خَيزانـىة لةبةراـةوة  لـة ثَيناسـة  توندوتيـذ  دا دةَلـَى دةبـَى          كة بة توندوتيذ  و لةبة

زيانى جةستةيى و دةروونى و سَيكسـى ىَل بكةوَيتـةوةة مـاف و اازاديـةكانى ىَل زةو  بكـا ة لةبةراـةوة هـةر        
ــةبىَ         ــان لةوةه ــت ترمس ــة نابَي ــةة بؤي ــاحم ني ــذ  حس ــة توندوتي ــةوة ب ــة  ىَل نةكةوَيت ــةك اةمان ة توندوتيذي

بةزؤر كض بةشـوودان و ِرَيطـة ىَل طرتنيشـى بـة منـاَل      / منوونةكانيش من بة ضةند خاَلَيك نووسيومةة يةكةم
سـوكايةتى ثـَى كـردن و    / بة شودانة يان مارةبِرينى سةر بَيشكة و ذن بةذنى و ذن لـة جيـاتى خـوَينة دووةم   

ىة اـازاردان و هةِرةشـة ىَل كـردن و    جنَيو دان بـة ذن و كةسـوكار  ذنة تـ  ىَل كـردن و بةكـةم تةماشـا كردنـ       
لَيدانى ذن و مناَل بةناو  / فشار  دةروونىة بةزؤر جو  بوون لة طةَلى داوة زةو  كردنى مافةكانىة سَييةم

خةتةنـةكردنى مَيينـةة هـةر لـةم     /بةزؤر كارثَيكردنيان يـان ِرَيطـة ىَل طـرتينة ثَينجـةم    / تةمَى كردنة ضوارةم
مةند لة توندوتيذ  خَيزانى مـافى اـةوة  هةيـة كـة ِرَيكـار و دةسـتةبةركردنى       ماددةية خاَلى دووةمة زةرةر

ثاراستنى هةبَى لة توندوتيذ  لةدوا ِرؤذداة اةو دواِرؤذة دةبَى  بـةرينة يـةعنى بـةِرا  مـن اةوةنـدة بةسـة       
ة زةرةمةنــد لــة توندوتيــذ  خَيزانــى مــافى اــةوة  هةيــة كــة ِرَيكــارو دةســتةبةركردنى ثاراســتنى هــةبَى لــ  

من اةم ثَيشنيارةم هةيةة اةم كةسانة  خوارةوة مافى داوا تؤماركردنيـان   4توندوتيذ ة سةبارة  بة خاَلى 
ــةم      ــةردةم دادطــاة اــةويش بــة خــاَل نووســيومةة خــاَلى يةك / هةيــة لــة   ثــؤليس يــان داواكــار  طشــتى لةب

يـان دراوسـَى يـان هةركةسـَى      هةركةسَى دووضار  توندوتيذ  خَيزانى بؤوة يان يةكَى لة اةندامانى خَيـزان 
داواكار  طشـتى و جَيطرةكـانى و اةوانـة  لـةبوار  تةندورسـتى      / بةبةرضاويةوة توندوتيذ  بكرَيتة دووةم

ثةروةردة يان اةو كةسانة  لةناوةندة فةرميةكانى قوربانيانى توندوتيذ  كاردةكةن وااطادار  حاَلةتةكانى 
ديارة منوونة زؤرة و هاوِرَيكامن زؤر منوونةيان هَينايـةوةة بـةتم   توندوتيذ  دةبنة من بؤ اةوانةم نووسيوةة 
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من ضةند منوونةيةك ايزافة دةكةمة كةسَيك خؤ  دةسوتَينَى و دةضَيتة خةستةخانةة اةوانـة  كـة خؤيـان    
دةســووتَينن حةمتــةن لــةذَير فشــارَيكى دةروونــى دا تــةحريز كــراونة هــةموو اــةو حاَلةتانــة بــة ثــةرةمَيز     

لةيةكــةم تةماشــاكردنى ثزيشــك يــان كارمةنــد  تةندروســتى يةكســةر دةزانــَى اــةوة خــؤ           نووســراونة 
سووتاندووةة بةتم لةبةراةوة  لة دةمى خؤيةوة يان كةسوكارةكةيةوة دةَلَين اةمـة بـة ثـةرةمَيز سـووتاوةة     

ش يةكسةر مةسةلةكة دااةخرَ  فايلةكة ة بؤيـة ثَيويسـتة هـةم ثزيشـك و هـةم كارمةنـد  تةندروسـتيةكة       
ــؤ  و         ــةك خ ــةنة ن ــان بك ــت نيش ــة دةس ــوانن حاَلةتةك ــةوان دةت ــونكة ا ــَيننة ض ــذ  بناس ــة توندوتي ــة ب اةم

 .خَيزانةكة  وة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةريهان خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةريهان قوبال  حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كـة بَلـَيم قـانونَيكى خاسـة و تايبةتـة بـة عـونوى         ة بةِراستى خؤ  جوانى اةم قانونـة 1بة نيسبة  ماددة  

اوسةر ة اينجا من لةطةَل اةوةم عة  سةبيلى ميسال بَيتة حةسر نةكرَيتة حةسـربكرَيت لـةو ميسـا نةوة    
وةكو برادةرامن باسيان كرد تةنها اةوان دةطرَيتةوةة كة لةو قانونة دةنووسرَينة لةبةراةوة من لةطةَل اةوةم 

سةبيلى ميسال بَيتة لَيرةشدا اةطةر بتوانن اةو منوونانة وةكو كوَيستان خان و كاك كاردؤ بؤ منوونة عة  
و برادةرانيش باسيان كردة لةطةَل اةوة  كة فيئاتى عومر  ديـار نـةكراوة تيايـدا بـؤ منوونـة اةوانـة  كـة        

وةتا كة مناَل ترة كة ايجبار طةورةن لة عومرة بَلَين باثرية باوكى طةورةية كة دةردةكرَيت لة ماَلةوة يان اة
دةكرَيت بؤ ايش كردن يان لة مةكتةحم دَيتة دةرةوةة اةيهَيننـة دةرةوة بـؤ شـتى تـرة شـتَيكى تـريش هةيـة        

يةكَى لة طرنطى اةم هينة كة ميسـال بـؤ   ( للي ممارسة للي الدلارة والبراء)ايجبار  زةوجةة يةعنى بَلَين 
لَيــرة ديــار  بكرَيــت بــة نوقتةيــةكى تايبــة ة لةبةراــةوة  لــة   داوا دةكــةم (ختججان االنججاث)خةتةنــة  ذنــان 

قانونةكة هاتووة و تا اَيستا من خؤم بـووم يـةكَيك لةوانـة  كـة بةحسـى ماجسـتَيرةكةم لةسـةر خةتةنـة          
كراوة لةسةر خةتةنة  ذنـانة لَيـرة لـة دةرةوةة نـةتوانراوة قانونَيـك       بووة ضوار ساَلة دةيان كؤنورانس ذنان

دابندرَيت بؤ اةوانة  كة موشاركن لة خةتةنة  ذنان و اـةوة  كـة دةشـكرَ ة لةبةراـةوة  بـة      يان سزايةك 
ذنــة  177لــةو  03,3ذنــدا كــة وةرطــرياة   177نةســى قــانون نــةهاتووةة بــؤ اــةوة  كــة ديــار بكرَيــتة لــة    

نةفسـى  خةتةنة  ذنانيان هةبووة تةبعةن دةرةجاتى هةيةة بَيجطة لة دةرةجةيان يان اةوة  كـة كاريطـةر    
هةيةة مـن دةتـوامن دوايـى اـةو بةحسـةش خبةمـة بةردةسـتى ثةرلـةمان ودةتـوانَى تةرجومةكـة  بكـا  بـؤ             
عةرةبى يان كورد  بـؤ اـةوة  خـةَلك ايسـتوادة  ىَل بكـا ة بؤيـة داوا دةكـةم خةتةنـة  ذنـان بـة هينَيكـى            

صل للي اجراءات و ت انات لل تضرر من العنف االسرى ان حي)تايبة  بَيت لةوةة بة نيسبة  اةوة  دووةمة 
 بََيـتة لةبةراـةوة    ( وحيـ  )هةروةكو هاوكارم كوَيستان خان باسى كردة (   ايتل من العنف في املستقبل

حي  يةعنى موتةزةرر بؤضى حةقى هةبَى؟ اةوة حةقَيكة خؤ  هةيـةتىة بـؤ موتـةزةرر هـةر ض     ( رلل تضر)
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الحتجرك الجدلوى اال اذا   /   و زةمانا  وةربطـرَ ة سـَييةم  موتةزةررَيك بَيت عونوى اوسةر  دةتوانَى ايجرااا
يـةة بؤيـة اـةو    ( حتـرك الـدعو   )ة يةعنى ايلال عونوةكة لة شَيوةيةكى جةستةيى بيبينىة كان العنف واقعا

ة اايا بـة جةسـتةيى بَيـت يـان مةعنـةو       (حترك الدلوى اذا كان اى من العنف االسرى و واقعا) بََيتة (  )
حتجرك الجدلوى فجي    )ايكرا  بَيتة اةوةش تةبعةن بؤ اةوةية قوةتَيك بدا  بة قانونةكة زياترة بَيت يان بة 

ة بةِراسـتى اةمـة موشـكيلةيةكى زؤر زؤرةة مـن     (من قبل املتضجرر ( )رابعا)بة نيسبة  ( قضايا العنف االسرى
ان زاهـريةم بينيـوة   منوونةيةك دةهَينم لةسةر اةوة  كة دكتؤرةكان كة خؤشم ثَيشرت موشكليةم بينيوة دةي

كة بةلَيدان بووةة تةبعةن دَيتة خةستةخانة تؤ وةرةقة  شورتة  بؤ دةكة ة بةتم دوا  اةوة سةير دةكة  
اةمة حةقَيكى عامة بة   منةوةة تؤ كة ذنَيك يان ثياوَيك يان مناَلَيك ايهانـة بكرَيـت بـة لَيـدان بَيـت يـان       

ة رةفــع بكـا  يـان مـن حــةقم هـةبَى وةكـو دكتؤرَيـك يــان       حـةقَيكى ايـدعا  عامـة كــة بتـوانَى اـةو دةعوايـ      
مامؤستايةك يان هةر ض كةسَيكة وةكو اةظن خانيش ايشارةتى ثَيى دا كة وتى بَلَين دراوسَى بَى كة بتوامن 
اةو بة غة بكةمة زياتر دكتؤر بَيت يان مامؤستا بَيـت اـةو ديارةدةيـة دةبينـَى لةسـةر مناَلةكـة يـان لةسـةر         

بؤ  هةبَى كة ايبالغى سوَلتا  بكا ة بؤ اةوة  اةو اةشـكالةش  بَدرَيـت كـة رةفعـى دةعواكـة      طةورةكانة 
دةدرَيت بة ذنةكة كة دوايى ناوَيرَ  دةعوا رةفع بكا  لةبةراةوة  شَيواز  اوسرةكة تَيك نةضَيتة بؤية من 

تكجون  )دةنطدانـةوةة   لةطةَل اـةو خاتنـةم كـة كوَيسـتان خـان بـةجوانى هينـى كـردة اةطـةر اـةوةش خبرَيتـة           
ة من لةطـةَل اـةوةم بـةتم    (اجراءات التحقيق واحملاك ة في قضايا العنف االسرى سريا م  مرالات اخلصوصية

بؤ اةوة  بتوانَى موجتةمـةعيش ايسـتوادة    ( م  لدم ذكر االمساء)دةكرَ  دوايى اةوانة بكرَين بة ميسال 
ة تؤ بؤ موستةقبةل دةدةي كة اةو نةوعة عونـ  و اـةو   ىَل بكا ة كة بؤ اةوة  وةكو اةوة  هؤشياريةكةة ك

جؤرانة  كة اةوة سزاكة  دةبـَىة يـةعنى باشـرت وايـةة بـةتم دةتـوانى كـة اـةمسا فعلـةن سـريش بَيـتة زؤر            
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةدان خان فةرموو
 :بةِرَيز ثةدان عبدالكريم عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ا  ثشتطري  كردمن لة قسـةكانى كوَيسـتان خـان و ثـةريهان خـانة كـة داوا  اـةوة دةكـةن عـة  سـةبيلى           وَيِر

ميسال بَيتة نةك حةسرة بةتم مةسةلةن حاَلةتى تر هةية كة لَيرةة حاَلةتى تـر هةيـة زؤر زةرةمةنـدةة بـة     
دا توندوتيذ  دروست دةكـا   تايبةتى بؤ اافرة  كة لَيرة باس نةكراوةة يةك لةو حاَلةتانة كة خؤ  لة خؤي

اةو حاَلةتانةة اةويش وةكو مافى ذنى تةتق دراو كـة هـةر ذنَيـك دووضـار  اـةو حاَلةتـة دةبَيتـة بةِراسـتى         
ِرؤذانة طلةييةكانيان بةرز دةكةنةوة بؤ اَيمة كة وةكو اةندامانى ثةرلةمان كة مافةكانيان خوراوةة وةكو بَى 

َلةكانيان كة اةوان دةبنة موعيـل منداَلـةكانيانة اـيرت لَيـرة اةوانـة      بةشيان لة مووضة و موخةسةساتى مندا
خؤ  لة خؤيدا توندوتيذية وابزامن بةرامبةر اـةو ذنانـة دةبـَى  يـةنى ثةيوةنديـدار هـةبَى كـة اـةو جـؤرة          



 20 

كَيشانة ضارةسةر بكا ة يانيش اةو ذنانـة  كـة ثياوةكـة  تووشـى مةحاكةمـة و دةعـوا  قـةزااى دةبَيـت و         
ة  دةكةوَيتــة ســجن و اــةو ذنــة بــة بــَى موعيــل دةمَينَيتــةوةة اــةوة خــؤ  لــة خؤيــدا توندوتيــذ  ااخريةكــ

بةرامبةر دةكا  كة بَى موعيل دةمَينَيتةوة و سةرضاوةيةكى ذيانى نيةة اةو ذنة بـَى طومـان دووضـار  زؤر    
َيــتة اـةوة ضــةند  مةشـاكيلة دةبـَى وزؤر جــار شـريازة  خَيزانةكـة هةَلدةوةشــَيتةوة و تةتقـدان دروسـت دةب      

تَيبينيةك بووة وَيِرا  اةوة  زةو  كردنى مافى منداَل و دةست بةسـةر داطرتنـى و كـارثَيكردنى بـة زؤر ة     
اةمانة هةموو  دةخرَينة ضوارضَيوة  اةو توندوتيذيانةوةة بؤية دةسـت نيشـان كردنـى و بةسـتنةوة  بـة      

الحتجرك الجدلوى اال اذا كجان العنجف     ) 3خـاَلى   ضةند توندوتيذيةك اةمة زةرةرمةندة بؤ دواِرؤذ  ياسايةكةة
تةبعـةن اَيمـة بتـوانن لَيـرة جَيطـا  اـةوة بكةينـةوة كـة نـةهَيَلن لـةزؤر حاَلـة  دا توندوتيذيةكـة             ( واقعا

ِرووبدا ة واتة زؤر ذن هةية هةست دةكا  تةهديد دةكرَيتة ثياوةكة  تةهديد  دةكا ة كة تةهديد  كـرد  
ِرابطرَ ة خؤم ضةند حاَلـةتَيكى وام بينيـوة كـة ثـَيم وتـووة دةعوايةكـة بةرزبكـةوةة          يةنَيك هةبَى طوَيى ىَل

دةَلَى دةمكوذَ  اةوجارةة جا اةطةر هةبَى  يةنَيكى ثةيوةنديدار بؤ وةرطرتنى تةهديدةكةة كةلَيرة لة خاَلى 
ِراستة اةوة هةموو   كة 5دا جَيطة  بكرَيتةوةة اةوةش زؤر باشةة ثشتطري  اةو خاَلةش دةكةم لة خاَلى  3

سِر  بَيتة اةو حماكةمةو ِروونكردنةوة  كَيشةكةة بةتم وةكو عةينة وةربطريَ  كة اةو جؤرة كَيشانة هةية 
 .لة كؤمةَلطاة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زكية خان فةرموو

 :بةِرَيز زكية سيد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دطةل هةندَ  دامة كو ببيتة خات ايكَى و خات دوويَىة نـةكو ظـى ِرةنطـى هـاتى و     اةز  1بة نيسبة  ماددة  
كو ِرةايةكا دييا هة ة خات دوهـَى ذ  دا بِرَيـز سـةرؤكَى ثةرلـةمانَىة بئةنـدامَيت بِرَيزَيـت ثةرلـةمانَىة اـةم         

َى نوكـة دظَيـرَ  دا   نةشَين حةسرا شَيوازَيت َيت توندوتيذية  خَيزانَى دا بكةينة بؤضـى اـةم نةشـَين اـةظ    
هاتينة كو هزرا مة بؤ طةلةك تشتَى د  نوكـة ل َيـرَ  هاتنـة ايشـارة كـرن كـو اةسـَلةن تَيـدا نةهاتينـةة بـؤ           
منوونة مةسةلةن خةتةنةيا هاتىة كو اةسَلةن دظَيرَ  دا نةهاتيةة اةطةر اةم بهَين سةح كـةينَىة ايسـتوال    

ثَيدا لسةر جادَة  مة يان ذ  ل مةيدانَيت مة تَين تشتا دفرؤشـنة  يا اابووريا زارؤكا كو سؤزان خانَى ااماذة 
يان ذ  ايستوال  اابووريا اافرةتَى خبؤ ذ  ل َيرَ  ااماذة ثَى نةهاتة كـرنة هـةتا مةسـةلةيا هـزر و بـريا كـو       

اـان  دةربِرينا هزر و برياة بؤ منوونة دةضينة ماتكى ثرسـيارا يـا زارؤكـَى دكـة  و دبَيـذيَى تـو نـاج  بـوو          
ضووية مةدرةسَى دبينى دايك و باحم ثَيش وَ  جواحم ددا ة يان دطةل ذنكا ااخاظـة دبينـى زةتم دَيـت ثـَيش     
ظة جواحم ددا ة واتة طةلةك نةوعية  توندوتيذ  هةن كة دضنة بوارَ  نةفسى و جةسـةد  اـةز ل َيـرَ  دا    

وندوتيذَ  بكةينة دطـةل هةنـدَ  ذ    ااماذة ثَى نةهاتية كرنة ذ بةر هةندَ  اةم نةشَى حةسرا يا نةوعَيت ت
دانة هةنـدَ  توندوتيذيـة  هـةينة ديـت هـةتا وِرايـة موجتةمـةعَى تَينـة وجـود ة بـؤ منوونـة اةطـةر اـةم              
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سات موشكيلةيا موبايلَى نةبوو كو توندوتيذ  ىَل بكةتنة ىَل اةظرؤكة اةم دبيـنن   15بينينة بريا خؤ بةر  
ة  بكارهينانـا موبـايلَى و ايسـتوالل كرنـا وَ  بـؤ توندوتيـذ  كـرن        بةرا ثرت اةو موشـكيلةيا غةلَـ   1776ل 

بةرامبــةر يــَى موقــابلَى خؤيــا هاتيــة وجــودَيشة ذ بةرهةنــدَ  ذ  اــةم نةشــَين هــةمى نــةوعَيت يــة  يــان  
شَيوازَيت توندوتيذيَى دظَيرَ  دا حةسر بكةينةظةوةة اةم شَين وةكو بؤ منوونة هةنـدةكا بيـنن ل دومـاهى    

يَىة اةظة نسبةتا خـات ايكـَى و يـا دويـَىة يـا ديـنت نسـبة  ايبالغـَىة ايبالغـَى اـةم دزانـن اةطـةر             هةتا دوا
بن يسن هةر كةسةك دشَيت ايبالغَى بكا  واتة هةمى مواةسةساتَيت فةرمى ذ  وةدةطريتةوةة بؤ منوونة 

بـينت دشـَيت   مواةسةسةية  ثةروةردةينـة هـى سـمحةينةة ضـونكة هـةر كةسـةكى موكـةل  بَيـت يـا مـوزةف           
ــدانة          ــة ِري ــَى هاتي ــاتن ي ــار دك ــَى دا ك ــةو ت ــي ةيَى ا ــةك ضارض ــو توندوتيذي ــدآ ك ــؤ هةن ــاتنة ب ــَى بك ايبالغ

 .زؤرسوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ذيان خان فةرموو

 :بةِرَيز ذيان عمر شري 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة مبَينَيتـةوة و بكرَيـت بـة خـاَلى يةكـةم و      منيش ثشتطري  لة قسةكانى زكية خان دةكةمة كة ثَيويسـتة اـةو  
خاَلى دووةمة بةتم باشرت واية بةشَيوةيةك تةسةلسولَيكى مةنتقى بؤ بكرَيتة بةشَيوة  مةترسيةكانى نـةك  
بَلَيى بؤ منوونة و هةموو  لةيةك ااسـت دا سـةير بكرَيـتة بؤيـة باشـة  كـة مبَينَيتـةوة و شـَيوةكانى ديـار           

هةية كة ت  كردن و جنَيودان ثياو دةَلَى اةم ايعتياديةة مافى خؤمةة كـة نـازانَى   بكرَيتة ضونكة زؤر كةس 
اةوة ضةند ايهانةية بؤ اافرة  كة توى ىَل بكة  يان جنَيوَيكى ثَى بدة ة قسـة  كـوردةوار  خؤمـان هةيـة     
ــةر         ــةوة وه ــاك نابَيت ــة  ض ــة  ق ــاخؤش ق ــةيةكى ن ــوَينى قس ــةتم ش ــَىة ب ــاك دةب ــةك ض ــوَينى فيش ــَى ش دةَل
اةمَينَيتةوةة يان زؤر جار باوك بة مافى خؤ  دةزانَى كة ذن بة ذنى بكا  يـان مـارةيى خبـوا  كـة مانطَيـك      
ثَيش اَيستا من خؤم دراوسَييةكى خؤمة كضةكة  داوة بة مارةيى لةشار  سلَيمانى كة شـارَيكى ِرؤشـنبرييةة   

ا خـؤمة ضـونكة زؤرجـار خةَلكةكـة بـة      مارةييةكة  خواردووةة يةعنى بة منوونة من اةم ماَلة دةناسم اَيسـت 
هةَلة تَى طةيشـتووةة جياوازيـةك ناكـا  لـةنَيوان عـورف و شـةرع كـة اةوانـة عـورفَيكن لـة ثـَيش ايسـالمدا             
ــض       ــةذنى هــةبووة مــارةيى هــةبووةة ك ــض هــةبووةة اــةوةش ذن ب ــى ك ــاَل كردن ــؤن زيندةبةض هــةبووةة كــة ض

ة شتةكان ديـار  بكرَيـت بـؤ اـةوة  كؤمةَلطاكـة  اَيمـةش       نةيانهَيشتووة خبوَينَىة لةبةراةوة يةعنى ثَيويست
 .بةرضاو ِروونيةكى ثَى بدرَ  و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــى    اةوانــةش لةطــةَلياة ضــونكة اــةوة ببَيتــة ماددةيــةكى   ( ومنهــا)باشــرت نيــة دةمــج بكرَيــت؟ مةســةلةن بَلَي
 .سةربةخؤ ضى ىَل دةكة ة كاك سا ر فةرموو

 :ا ر حممود مرادبةِرَيز س
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةر لة بؤضوونةكة  جةنابتةوة دةست ثَى دةكـةم مـن ِرام وايـة هـةر دةبـَى دةمـج بكرَيـتة تةسـةورم وايـة          
لةوانةيــة هةرهةَلــة  مةتبــةعيش بَيــت بــةو جــؤرة هــاتووةة مــن وا  دةخوَينمــةوة كــة اــةم مةســةلة  كــة   

سـتى دا ِراسـتة ياسـايةكة تايبةتـة بـة توندوتيـذ  خَيزانـىة هةنـدَ          ثةيوةند  بة توندوتيذيةوة هةيـة لةِرا 
توندوتيذ  هةية تةداعياتى بؤ تاكةكانى ناو خَيزان هةية و هةندَ  توندوتيذ  دةطوازرَيتةوة بـؤ ناوضـة و   
هةروةها نـاو كؤمـةَلطاشة هةنـدَ  توندوتيـذ  هةيـة لـةناو خَيزانـدا ِرةنطدانـةوة  بـؤ سـةنطى كؤمـةَلطا بـة             

ةتى هةية لة ض ااستَيكة لة ااسـتى دةرةوة  كؤمةَلطاكـة  خـؤ ة واتـة لـة ااسـتى نَيودةوَلـةتى داة لـةو         تةواو
ِروانطةيةوة اَيمة دةبَى اةو منوونانة  كةلةناو اةم بِرطانةدا هاتووةتـةوة كـة تةايـد  دةكـةم عـة  سـةبيلى       

نة بة ثَيى بايـةخى خـؤ  ثَيطةيـةك    ميسال بهَيندرَيتةوة و تةركيز يان ديقة  هةبَى و هةر يةك لةو منوونا
يان مةسافةيةك لـة زؤر منوونـة  ورد تـر داطـري بكـا ة بؤيـة بـؤ منوونـة مةسـةلة  جنَيـو دان و لَيـدان بـة             
ــَيتة         ــةروةها دةض ــةوةة ه ــَيوة  جنَيودان ــَيتة ضوارض ــةر دةض ــة ه ــةكاتَيك دا اةم ــردنة ل ــةمَى ك ــتى ت مةبةس

و دا وةكو فةزيلةيةك قسة لةسةر اةوة بكرَيت لَيدان هـةبووة  ضوارضَيوة  لَيدانةوةة اةطةر قسةكة لةِرابردو
و بؤ مةبةستى تةمَى كردن و يان جؤرَيك لة ثيشاندانى نةزعة  ثياوسا رانة لةسـةر ذن و خَيزانـدا قؤنـاغ    
بة قؤناغ اةو مةسةلةية تَى ثةِر  كردووةة بؤية دةكرَيت مادام اَيمة دةرفةمتان لةبةردةست دايةة كؤمةَلَيك 

ونة  ثةيوةند  بة سومعة  كؤمةَلطاكةمانةوة هةية لة ااستى نَيودةوَلةتى لة مةسةلة  كوشنت بـةناو   منو
شةرةف و هةروةها مةسةلة  زةو  كردنى بريوباوةِر ض بة بريوباوةِر  اازاد  بَيتة يان عةقاايد  بَيتة يان 

تنى دوعـا و منوونـة  تـر كـة لـة      هةندَ  مةسةلة  تر دةكرَ  اَيمة لة منوونةكان بؤ منوونة منوونـة  كوشـ  
ااستى نَيودةوَلةتى دا تةاسرياتى لةسةر كؤمةَلطاكةمان هةبووة دةكـرَ  بـة جؤرَيـك لـة جؤرةكـان سـوود لـةم        
مةســةلةية وةربطــرينة ضــونكة لةِراســتى دا كؤمــةَلطا  جيهــانى بــة ثَيــى ثَيــوةرة نَيودةوَلةتيــةكانى مــاف و    

ِرنامة  طةردوونى مافى مرؤظة دةكـرَ  اَيمـة قسـة لةسـةر اـةوة      اازاديةكانة هةروةها بة ثشت بةسنت بة جا
بكةين كؤمةَلطا  مرؤظايةتى خود  خـؤ  اـةويش جؤرَيكـة يـةعنى خَيزانَيـك كـة بةشـَيوةيكى طشـتى اـةم          
تةداعياتانة ِرةنطدانةوة  هةية لةسةر اةو ثرسانة  كة ثةيوةند  بة ضارةسةركردنى اةو طرفتانةوة هةية 

ة اـةوة  ثةيوةنـد  بـة بِرطـة  دووةمـةوة هةيـةة       1َيمة كـار  بـؤ دةكـةينة اةمـة بِرطـة       كة بة ثَيى ياسا ا
ــةنتةرةكانى         ــوانن س ــة بت ــةدا اَيم ــةم بِرط ــة ل ــن ِرام واي ــةوتووة م ــان ىَل ك ــةبر  زي ــار  ل ــة داواك ــةبارة  ب س

بكــةنة  داَلـدةدانى ذنـان يـان شـيَلتةرةكانيش ايزافـة بكـةينة بــؤ اـةوة  بتـوانن اـةوانيش تـةحريكى دةعـوا           
ضونكة هةندآ جار ذنان يان كةسَيك و فةردَيك ثةنايان بؤ اةبا بؤ هةر هؤكارَيك كـة نـاتوانَى سـكات تؤمـار     
بكا ة من منوونةيةك دةهَينمةوة ثار سـاَل وةكـو ليذنـة  مـافى مـرؤظ كـة ضـووينة زينـدان و طرتووخانـة           

ى خؤ  وةرطرتبووة بةتم بة حـوكمى  دهؤك ذنَيك لة طرتووخانةدا تاوانةكةشى تةواو كردبوو يةعنى حوكم
كؤمةَلَى هؤكار  خَيزانى نة  دةوَيرا لة طرتووخانة بَيتة دةرةوةة بؤية اةمانة دةبَى لة ااستَيكى بـةرفراوان  
تر بري  ىَل بكرَيتةوةة خةَلكيش يةعنى اَيمة هةموومان داكؤكى كاربن لة ماف و اازاديـةكانى يـةكرتة واتـة    
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ةكانى مرؤظ بـةرفراوان تـر بكرَيـتة ضـونكة دةزطـا و ِرَيكخـراو و ضـا كوان اـةوانيش         بازنة  ثارةزَيرانى ماف
بهَيندرَينــة نــاو ضوارضــَيوة  بازنــةوةة لــة ااســتى مةســةلة  شةخســى دا بتــوانَى تــةحريكى دةعــوا بكــةن و  

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية خان فةرموو

 :بةِرَيز مسرية عبداهلل
 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكى ثة

منيش هةر ِرةاـيم لةطـةَل هـةردوو  ِرةاـى دايـةة بـؤ منوونـة اَيسـتا تةوزحيـةك دةدةم يـةعنى ِرةاـى يةكـةم             
ودووةمة تَيبينى اةوة دةكرَيت اةو سةرجةم دةستةواذانة  لةو ياساية كةموكورتى تَيدا هةيةة اةو ياساية  

هانـا بـردن بـؤ ايجتهـاد كـردن بـؤ هـةذمار        تريش ثَيناسة نـةكراوة بؤيـة دادطـاو دادوةر دةكةونـة بةرامبـةر      
كردنى كردارةكة بة تاوانة اةمةش ِرةنطة ببَيتة هؤ  فةوتانى مافَيك ض لة مافى داواكـار  يـان داوا لَيكـراوة    
بؤ منوونة ِرؤذانة حاتتى نوَ  دَيتة طؤِرَ ة بةسةدان حاَلة  هةيـة اَيسـتا مةسـةلةن باسـيان كـرد كـة نوَينـة        

يــةك لــة منوونةكانــة كــة اَيســتا اَيمــة بامســان نــةكردووةة بــةتم   ئيجهججاضوونانــةداة وبــاس نــةكراوة لــةو من
ثَيويستة اةو منوونانةش وةكو منوونـة باسـى بكرَيـتة بـةتم تةسةلسـولَيكى بـؤ دابنـدرَيت هـةم وةكـو ذيـان           
خانيش طـوتى بـة ثَيـى مةترسـيةوة اةطـةر دابـةش بكرَيـت يـان دابنـدرَيتة تةسـني  كردنـى تاوانـةكانيش             
لةسةر ثؤلن بيكا ة كارثَيكراو لةياسا  عرياقى جيناية و جن  موخالةفا ة اةمانة هـةموو ديـار  بكرَيـتة    
اةو ثرؤذةيةش داندراوة هةر بؤ خؤشى اافرة  و اازادي لةناو كؤمةَلطا هةسـت بـة هـاووتتى بـوونى خـؤ       

ة وَ تَيكـى ايسـالمينة لةطـةَل اَيمـة     بكا ة يةكسانى لةنَيوان هةردوو ِرةطةزدا اةطةر بـؤ منوونـة بَلـَينة اَيمـ    
ناطوجنَيــتة تةماشــا  وَ تــانى تــريش بكــةينة توركيــاة ماليزيــاة اةندةنوســياة دةوَلــةتانى ثَيشــكةوتونةو زؤر   
ايسالميشن و لةو ثـةِر  اـازاد  و ددوكراسـى اـافرةتى  تَيدايـة حقـوقى مـافى ايسـالمةتى و كؤمةَ يـةتى          

ؤمةَلطايةكن لةو دونيايـةة موجتةمـةعَيكن لـةناو موجتةمـةعة هـةر بـة       خؤيان تَيك نةدايةة اَيمةش هةر ك
واقعا يةعنى ضـىة كةموكورتيـةكى تَيدايـة تـةناقوزيش دةكـا  لةطـةَل       ( عن  واقعا) نيسبة  بِرطة  سَييةم

كاوة وتى اةطـةر اوسـةر  ايزافـة بكـةينة سـياغةكة  جـوانرت دةبيـتة لةسـةر         .اةسبابى موجبةة هةروةكو د
ة اايا خؤ ؟ اايا نـاو  ة يةعنى كَى ايخبارةكة  دةدا ة اايا دةروجريانة(من قبل من؟)بارة ايخبار قانونى ايخ
اايا مةكتةبة يان موستةشواية؟ة يان وةكو كاك سا ر طوتى شةَلتةرةة اةمانةش ديـار  بكـرَين و    كؤمةَلطاية؟

 .زؤر باشة وة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك سةروةر فةرموو

 :سةروةر عبدالرمحن.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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من لةوةوة دةست ثَى دةكةم اةو ثرسيارة دةكةم ااخؤ مةبةست لة دةركردنى اةم ياساية ضية؟ ديارة اةمـة  
ياسايةكى تايبةتة وةكو هاوِرَيم سؤزان خان باسى كردة اةطـةر بَيتـو جيـاواز  نـةبَى لةطـةَل ياسـاكانى تـرداة        

مة هيضمان نةكردووةة لةزؤربة  بابةتةكان دا كة دَيينة سةر  بةِرَيزان لة ليذنة  ياسـايى دةَلـَين   كةواتة اَي
  سزادانى عرياقى دا موعالةجة كراوةة اةمة لةوَ ة اةطةر اةو هةموو شـتانة لةوَييـة    111اةمة لة ياساي 

دةست ثـَى دةكةمـةوة اَيمـة لـة      بةِراستى ثَيويست ناكا  اَيمة اةو ياسايةش دةركةينة هةر بؤية من لةوةوة
كؤمةَلى كوردةوار  دا لةبةراةوة  اـةم ياسـاية بوعـدَيكى كلتـور  هةيـةة كؤمـةَلَيك داحم و نـةريتى بامشـان         
هةية هةروةكو اةوة  لـة كؤنـةوة ِرؤذهـةت  ناسـةكانيش و اةوروثيـةكانيش كـة هـاتوون باسـيان كـردووةة          

األ اةمةشــدا كؤمــةَلَيك داحم و نــةريتى داِرزيــو هةيــةة اــةم  هةقــة اَيمــة شــانازيان ثَيــوة بكــةينة بــةتم لــة ثــ 
دابونةريتانة كةوا لَيرةدا هةنة وةكو اـةوة  لـةو بِرطةيـة  كـةوا بـةرَِِِيزان داوايـان كـردووة ايزافـة بكرَيـتة          
هاتوون كؤمةَلَيك منوونةن و حةقة تيايـدا هـةبَيتة ِرايـةك هةيـة و دةَلـَى اَيمـة ناكرَيـت و لةوانةيـة شـةرم          

ن و لةوانةية ثَيمان عةيب بَيت كة لة ياسادا اةم جؤرة شتانة بَيتة نةخَير شةرم اةوةية نية اَيمة لـة  بكةي
ياسادا جةرديان بكةينة شةرم اةوةية اَيمـة اـةو شـتانة بشـارينةوةة اَيمـة حةقـة لَيـرةدا ثةجنـةيان خبةينـة          

ةمانى كوردسـتان جوراــةتَيكى زؤر  سـةر و ِرووبـةِرويان ببينـةوةة بةِراسـتى دةركردنـى اــةم ياسـاية لـة ثةرلـ        
طةورةيةة بؤية ثَيويستة بةو جؤرة بَيت كةوا اَيمة مةبةستمانةة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانة من لةطةَل اـةوة  
دام كــة اةوانــة جــةرد بكــرَين و ديــار  بكــرَينة مــةرج نيــة حةســر بكرَيــتة بــؤ منوونــة و لةوانــةة ضــونكة    

ة  هيض نا زؤربة  هـةرة زؤر  جـةرد بكـرَين تـاوةكو مـةجالَيك      بؤ اةو/ مةبةستى تر  لة ثشتةوةيةة يةك
نةمَينَى ايجتهاداتى تر  ثـَى بكرَيـتة خؤتـان دةزانـن لةطـةَل ِرَيـز  زؤرم بـؤ حاكمـةكانة بـةتم اـةوانيش و           
اَيمةش هةموومان لةو موجتةمةعة داينة هةموومان ِرةنطدانةوة  اةو داحم و نةريت و كلتورةين كةوا لـةو  

دا هةيةة وةكو اةوة  اَيستا بةِرَيزان باسـيان كـردة كـةوا لةوانةيـة بـة ايجتهـاد  حاكمَيـك اةمـة         كؤمةَلطةية
اةم ياساية لة ثاَل اةوةدا كة ياسـايةة  / توندوتيذ  بَيت و بة هى يةكَيكى تر توندوتيذ  نةبَىة خاَلى دووةم

جةرد  بكةينة كَى هةية لة اَيمة مةبةستى هؤشيار كردنةوةشى دةبَيتة ضونكة اةطةر بَيتو اَيمة لة ياسادا 
ياساي سزادانى عرياقى بة طشتى كة دةَلَيم خةَلك ياساكة  خوَيندبَيتةوة و ثَيـى ااشـنا بَيـتة بةداخـةوة لـة      
كوردستاندا  ساتنة لة زانكؤكانـدا زؤرتـرين ذمـارة  خـةَلكى ياسـايى تةخـةروج دةكـةن و دةردةضـنة بـةتم          

مة اةطةر بَيتو بةو ياساية ااشنا نةبنة بَى طومامن لةوة  كـة لَيـرةدا   كةمرتين هؤشيار  ياسييمان هةيةة اَي
جةرد بكرَيت هيض نةبَى بةشَيك دةبَيت لةو هؤشيارية كةوا خةَلكَيك بسَلةمَيتةوة لةوة  كة اةمة جؤرَيكـة  

َيـرةدا يةكـةم   اَيمة ِرووبةِروو  اـةو ديـاردة باوانـة دةبينـةوة كـةوا ل     / لة تاوانَيك كةوا دةيكا ة خاَلى سَييةم
ــاو و داِرزيوانـــة ببَينـــةوةة هـــةوَلى     ــاردة بـ ــتة ِرووبـــةِروو  اـــةم ديـ شـــوَين ثةرلـــةمانى كوردســـتانة ثَيويسـ

بةِراستى مـن لَيـرة دا دةبيـنم هـيض مةنبـةعَيكى ياسـايى نيـة اةطـةر بَيتـو          / قةدةغةكردنيان بدا ة ضوارةم
ة اَيمـة عورفَيكمـان هةيـة لـة ياسـا  وةزارةتـى       اةوانة دةست نيشان بكرَينة اةطةر دةَلَين كـةوان ناكرَيتـةوة  

ِرؤشنبري  دا كةوا نةمان كردةوة بة وشة  جَيندةرة اةمة بوو بة عورفَيك كة زؤر ااسـايية لَيـرةش كةوانـة    
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بكةينةوةة اةطةر بؤ اةمة نابَيت بؤ اةويش نةدةبووة اةطـةر بـؤ اـةو كردمـان حةقـة بـؤ اةوةشـيان ببَيـتة         
ندامانى ثةرلةمانة سةبارة  بةوة  كة اَيمة ناكرَ  بةدوو جؤر تَيِروانينمان هةبَيتة خاَلَيكى تر بةِرَيزان اة

بةِرَيز كاك عمر و كاك عونى باس لةوة دةكةن لة ليذنة  ياسايى لة ماددة  يةكةم دا سـةبارة  بـة خَيـزان    
ا نـةبَيت بـؤ ياسـا     بوو باسيان لةوة دةكرد كةوا اةطةر بَيتـو شـتَيك تيايـدا نـةبَى اـةو كاتـة لـة ياسـايةكة د        

سزادانى عرياقى دةطةِرَيينةوةة باشةة قبوَلمةة زؤر جوانة ِرايةكةيانة لةمةشدا اةوانة جةرد دةكـةينة اةطـةر   
شتَيك نةهاتبوو اةو كاتـة لَيـرةدا بـة بـا بـؤ ياسـاي سـزادانى عرياقـى بطةِرَيينـةوةة واتـة زؤر طرنطـة لَيـرةدا             

َيز سةرؤكى ثةرلةمانة سةبارة  بةس بؤ اةوة  اةو بةدحاَلى بوونة اةوانة جةرد بكرَين و تيايدا بَيتة بةِر
نةك رِِاي يةكةم و ِراي دووةمة بةَلكو ايزافـة كردنـي    نةبَى حةق بوو ليذنة  ياسايى ثَيشرت اةمةديار  بكا 

اةو بِرطةية و ايزافة نةكردنية ضونكة هةردووكي يةك بِرطةيـةة سـةبارة  بـة بِرطـةي دووةمة ديـارة اَيمـة       
لةمةشيانداة هةست دةكةمة اَيمة ياسا دادةِرَيذين ثَيويستة ِروون بَيتة ضـونكة اةمـةش جؤرَيـك مةتاتيـةتي     
تَيدايةة دواخاَلم بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة بِرطةي سَييةمةة كـة اةمـةش ثَيويسـتة دةسـتكاري بكرَيـتة بـةو       

 .ؤمار بكرَيتة نةك اةوةة سوثاسشَيوةية بَيت كة ثَيويستة لةكاتي بووني هةر هةِرةشةيةكة سكات ت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز شلَير حممدة فةرموو
 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسيت بةنيسبة  اةو ِرةاي اةخرية كة خـؤي هـةر يـةك ماددةيـةة اـةو ِرةايـةي دكتـؤر كـاوة زؤر ِراسـتةة          

سكراة بةس لَيرةدا مةنعي تةعليم و عةمةلة بةِراسيت زؤرجـار بةرامبـةر بـة    اةوة زؤر با( للي سبيل املثال)
ذنان و كضان اةوة دةكرَيتة هيض شتَيكيش نية ِرةدعي اةو خَيزانانة بكا  كـة نـاهَيَلن كضـةكانيان مةكتـةحم     

كة اـةو  تةواو بكةنة هةروةها ايستواللي ماددي ذنة ض لة يةن مَيردةوة ض لة يةن برايةوة بةتايبةتية ضون
ذنانةة وةزيوةيان هةيةة بةثَيي هةموو شـةرعيش ذن اـةبَيت ايسـتقاللي مـاددي خـؤي هـةبَيتة كـة بـةهيض         
شَيوةيةك كةس نةتوانَيت بةزؤر لَيي وةربطرَيتة حةتا اةوان بةثَيي دينيش كـة اَيمـة هـةموومان ايمامنـان     

يسوالل دةكرَينة اةو ماددةيةشـي تَيـدا   ثَييةتية هةر لةسةر اةوة دةرِ ؤن حةقة اةو ذنانةي كةبةو شَيوةية ا
ياســاي  41مـن ثرسـيارَيكم هةيـة لــة ليذنـةي ياسـايية مـاددةي       ( ايجذاء بهججدف التأديج   ) بَيـتة بـة نيسـبة     

الجرمية ع تأدي  الزوج لزوجتل وتأدي  االبجاء واملعل جني ومجن ع حك هجم لجظوالد      )سزاداني عَيراقية اةَلَيت 
ايجذاء بهجدف   )بـةثَيي اـةو ماددةيـة كـة يـةكَي شـكايةتي كـردة كـة دةَلَيـت          يةعين اةمـة  ( القصر ع حدودهم

دوايي كة اَيمة دَيينة سةر اةو ياساي سـزاداني عَيراقيـةة اـةوة ِرَيطـر نابَيـت لـةوةدا؟ة ضـونكة اـةو         (التأدي 
ش زؤر لة صاَلمحي ذندا نيةة كة دَيتة سةر مةحاكمة هـةروةها مـاددةي   323ماددةي  472ماددةيةو ماددةي 

كة بؤ ايت ا تي سلكي و  سلكي بؤ تةحةروش دانراوةة بةتم اَيمة اَيستا مؤبايل و اةنتةرنَيت و شت 361
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زؤر عةزيةتي اافرةتي تَيـدا دةدرَيـتة زؤر ايهانـةو زيـان بـة اـافرة  دةطةيـةنَيتة بةتايبـة  نـاو زِرانـدن و           
 .ةخاَلَيك وةربطرَيتة زؤر سوثاسبةتايبةتيش لةمةسةلةي وَينةو طرتةو اةو شتانةة تكام واية اةوةش ب

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسة بةِرَيز كاوة حممد امنة فةرموو

 :وةزيري رؤشنبريي/حممودبةِرَيز كاوة 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـدو تيـذي هَينراوةتـةوةة    نَيتةوةة اةو منوونانةي كة بؤ تووةَلآل منيش هةر لةطةَل اةوةدام بةحةسري نةمَي
بــةكراوةيي بَيــت بــة منوونــة بَيــتة ضــونكة لةوانةيــة اَيمــة اَيســتا دةنطــي لةســةر بــدةينة لةســةر اــةو      بــا

منوونانةي تووندوتيذي خَيزانية بةياني بَين و هةريةكةمان دووة سَي منوونةي تريشمان ثَي بَيتة كة لَيرة 
َينَيتةوةة تـا كؤتـاييش لةطةَلـدا بَيـتة     ناوي ناهَيننة لةبةر اةوة من لةطةَل اةو ِرايةدام كة لةسةر منوونة مب
الحترك الدلوى اال اذا كان ) ،اةَلَيت 1اةوة عيالجي دةكا ة تَيبيين دووةم اةوةيةة بِرطةي سَييةم لةماددةي 

ة ياخود بةكورديةكةي دةَلَيت داواكاري لـة بابـةتي توونـدو تيـذي هـيض داواكارييـةك ثَيشـكةش        (العنف واقعًا
تووندوتيذييةكـة ِروويـدابَيتة مـن ثـَيم وايـة اةمـة زيـادةة اةطـةر برادةرانـي ياسـايي           ناكرَيتة تةنها اةطـةر  

تؤزَيك بة ديقةتـةوة تةماشـا بكـةنة ضـوارةم خـؤي لةخؤيـدا وةتميـةتي بـؤية دوايـي اةطـةر شـتَيك واقعـي             
م ثَي نةبَيتة تةقدديشي بكا  خؤي باتَلةة مةحكةمة خؤي ضارةي دةكا ة بؤية بةِراسيت من بِرطةي سَييةم

 .زيادةة اةطةر زياديش نية حةز دةكةم ِروونكردنةوةم بدةنَية زؤر سوثاس
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز عزدة جنم الدينة فةرموو
 :جنم الدين حسن لةي ةبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تووندوتيـذي خَيـزانة يةكَيكـة لـة      ديارة قسةكردن لةسةر اةم ثِرؤذة ياساية كة ثرؤذةي بةرةنطاربوونـةوةي 

ثرؤذة هةرة باشةكانة كة ثةرلةماني كوردستان لةم خولةدا كاري لةسةر كردبَيتة لةبةر اةوةي اَيمةش لـةم  
ثرؤذة ياسـايةدا نةضـووينةتة نـاو اـةو وردةكارييانـةي كـة طـةورةترين كَيشـةية لـة كؤمـةَلطاداة كـة كَيشـةي             

ةَلطاي كوردي ثَي دةناسرَيتةوةة اةوةي كـة كَيشـةي طةورةيـة لـة نـاو      تووندوتيذييةة بةِراسيت اةوةي كة كؤم
خَيزان و لةناو كؤمةَلطاداة اةم تووندوتيذيية بووةتة هؤكاري سةرةكي كؤمةَلَيك كَيشةو طرفـتة لـة زؤربـةي    

ة كايةكاني ذيامنانداة بؤية من اةم ثرؤذة ياسـاية بـةطرن  دةزامنة بـةتم طرنطـي اـةم ياسـاية لةوةدايـة اَيمـ        
لةوانةية لةثَيشرتدا لة ياساي سزاداني عَيراقي كؤمةَلَيك ياسامان هةبَيت بؤ ايجرااا  كردن لةسةر اةوانةي 
كةتووندوتيذي و اةوانـةي كوشـنت بةياسـا دةيانطرَيتـةوةة بـةتم لةبـةر اـةوةي كـة كـاري ثينَينـةكراوةة بؤيـة            

م ثــرؤذة ياســايةداة تايبةمتةنــدي اــةو اــةوةي كــة دَلمــان ثَيــي خــؤش بــووة مايــةي خؤشــمحاَلي اَيمــة بــووة لــة
دةزطايةية يان بـا بَلـَين اـةو دامةزراوةيـة كـة دروسـت دةبَيـتة يـان اـةو دادطـا تايبةمتةندةيـة كـة بـؤ اـةم               
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ثرؤذةية كاري لةسةر دةكرَيتة بةِراسيت بووني اةو دادطا تايبةمتةندة زؤر ثَيويست بوو ثَيش هةموو شتَيك 
ةنراة كة بتواندرَيت كار لةسةر ماددةكاني اةم ياساية بكـا ة بةِراسـيت اةطـةر    بةِرؤحي اةم ثرؤذة ياساية داد

اَيمة قسة لةسةر مةسةلةي تووندوتيـذي خَيزانـي بكـةينة يةكَيكـة لةهـةنطاوةكان كـة لـةم ثـريذة ياسـايةدا          
ةروةردةة هةنطاوي بؤ نراوةة دواي اةوة اَيمة لة ثرؤذةي با بَلَين ضاكسازي كردن لة خَيزانـةوة اينجـا بـؤ ثـ    

اينجا بؤ كؤمةَلطاة بةِراسيت اةمة هةنطاوَيكي باشةة من بةثَيويسيت دةزامن كة اـةم ثرؤذةيـة هـةبَيتة بـةتم     
داة من لةم خاتنةدا بة طرنطي دةزامن ايزافةيـةكي بـؤ بكـةمة لـة مـاددةي      1اةوةي كةلَيرة هةيةة لة ماددةي 

وايـة تةواوكـةري يـةكرتي بـن اـةو دوو ِرةايـةة نـةك        دووةمة هةردوو ِرةايةكة كة دوو ِرةاي هةيةة مـن ثـَيم   
ــت       ــةماددةي دووةم دةَلَي ــرة ل ــةوي ت ــت ل ــا بَي ــي جي ــةو ِرةا ــة    )هةريةك ــةبَيت ب ــدي ه ــَيك كةثةيوةن هةركةس

هةركةســَيك كةثةيوةنــدي هــةبَيت بــة )لَيــرةدا بــابَلَين نةقســَيك هةيــةة كــةدةَلَيت( ثةيوةندييــةكي خَيزانــي
ة تووندوتيـذي خَيزانـي دةكـةين شـةر  نيـة اـةم تووندوتيذييـة تـةنها         كـة بـاس لـ   (ثةيوةندييةكي خَيزانـي 

ثياوةكة بَيت بةسةر ماَلةكةداة جاري وا هةيـة بـراي طةورةيـةة يـان كـوِري ماَلةكةيـة بةسـةر خوشـكةكانيداة         
بةسةر دايكيداة جـاري وا هةيـة كةسـَيكي بضـووكرت لةماَلةكـةدا خـؤي فـةرز كـردووةة بؤيـة مـن بةثَيويسـيت            

َيرةداة كة دةَلـَين لةهـةر تةمـةن و لةهـةر ِرةطةزَيكـدا بَيـتة واتـة لَيـرةدا جياكـاري ناكـا  لةبـةيين            دةزامن ل
اةوةي كة تةنها اةو كةسةي كـة تووندوتيـذي دةكـا ة ثياوةكةيـة يـان ذنةكةيـةة اَيمـة نابَيـت اـةو تؤمةتـة           

ــةدا كؤمةَلطا      ــةَلطاي اَيم ــة كؤم ــتة ل ــةنها ِراس ــَين ت ــة بَل ــةوة ك ــاَل ا ــة ث ــةموو   خبةين ــا رييةة ه ــاو س ــةكي ثي ي
تووندوتيذييةكان زؤربةي ثياونة بةتم اَيمة دةبَي لةوةش نةطةِرَين كة لةبةر اةوةي كـةبت هةيـةة كـةبيت    
اينسان بةرامبةر بة ذن كراوةة لةوانةية تووندوتيذي لة يةن ذنيشةوة هةبَيتة بؤية من بةثَيويسيت دةزامن 

بطــرينة بــؤ اــةوةي يةكســانيةك هــةبَيت لةبةرةنطاربوونــةوة لــةم   بــؤ اــةوةي هاوســةنطيةك هــةبَيت و ِراي  
حاَلةتةداة هةر كةسَيك كة ثةيوةسيت هةبَيت بة ثةيوةندييةكي خَيزاني لةهةر تةمةنَيك و ِرةطـةزَيك بَيـتة   
اةجنامداني هةر تووندوتيذييةكي خَيزاني لَي قةدةغة بكرَيتة لةهةر تةمةن و ِرةطةزَيكة واتة لَيرةدا حةق 

ين بةهةردوو يةنةكةة نةك جياكـاري لـةنَيوان اـةوةي كـةذن بَيـت يـان ثيـاو بَيـتة تووندوتيذييةكـةي          دةدة
كردووةة بةتم اةوةي كة لةِراكةي تر هاتووةة من بة ثَيويسيت دةزامن اةوانةي كة لةسـةر نـةريت و كلتـوري    

شتين شـووكردن و ذن بةشـوودان و   باوة اةو نةرَيت و كلتورة باوانةي كة لَيرةدا باسي لَيوة كراوةة وةك نةهَي
ي اةم كَيشانة نةماوة لةناو كؤمـةَلطاي  %07مناَل مارةكردن لةسةر بَيشكةة من ثَيم واية اةمانة بؤ خؤي لة 

اَيمةداة بة تَيثةِربووني كا ة لةطةَل ثَيشكةوتين كؤمةَلطاة لةطةَل طةشةكردني هؤشياري اةمانة بؤ خؤي كةم 
رفتة اَيستاة اةطةر اَيمة اةو كةسةي كة اةم ثرؤذة ياسا كة دةرضووةة يان اةو بووةتةوةة بةتم اةوةي كة ط

كةســانةي كــة اــةم بِرطانــةي دانــاوةة اــةبَيت اامــارَيكي لةبةردةســت بَيــتة اــةبَيت توَيذينةوةيــةكي زانســيت   
َيشـكة  لةبةردةستدا بَيتة تؤ تةنها اةمانة بةطرفت دةزانـي كةتـةنها نةهَيشـتين شـووكردن ومنـداَل لةسـةر ب      

بةشوودان و تةتقدان و نـازامن ايهانـة كـردنة بـةتم اَيمـة دةبَيـت سةرضـاوةي اـةو وردةكارييانـة كـة لـةناو            
خَيزانةكاندا هةيةة قسةي لةسةر بكرَيتة نةك تةنها اةمانةة هةرضةندة اةمانةش ماوةة بةتم بةشَيوةيةكي 
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تـةوةة خـاَلَيكي تـر اـةوةي كـة دةَلَيـت هـةر        كـةم بووبيَ % 07كةمرت جارانة وةكو اةوةي كة و  لةوانةية لـة  
ايزافــة كردنــة بــؤ جيــاوازي كــردن و ســووكايةتي كــردن و جنَيــودان و اــازاردان بةمةبةســيت تــةمَي كــردنة  
هــةروةها كــرداري سيكســي بــةزؤرة بــةتم خــاَلَيكي تــر كــةمن لَيــرةدا ايزافــةي دةكــةمة كــاركردن بةمنــداَل و  

ــان   ــت ي ــةذن بَي ــةكاركردن ب ــةطرتن ل ــة ذن       ِرَيط ــة ك ــة ِرَيطاي ــاركردن تاك ــةوةي ك ــةر ا ــداة لةب ــت لةماَل ــض بَي ك
ِرووبــةرووي كؤمــةَلطا دةبَيتــةوةة هؤشــيار دةبَيتــةوةة خــؤي اةناســَيت دةبَيــت بــةخاوةن داهــا  و داراييــةكي  
ــاركردن       ــةوةي ك ــةر ا ــرينة لةب ــد وةربط ــايةدا بةهةن ــةم ياس ــاركردني ذن ل ــت ك ــة دةبَي ــة اَيم ســةربةخؤة بؤي

ةم ياسـايةدا بةهةنـد وةربطرَيـتة هـةروةها ِرَيطـةدان بـةذن يـان كـض لةماَلـدا بـؤ اـةوةي لـةذَير             بةمنداَلَيش ل
دةسةتتي اـابووري و كؤمةتيـةتي بـاوك و بـراو مَيـرد دةربضـَيتة ثَيويسـتيمان بـةوة هةيـة كـة لةياسـاكةدا            

 .بكرَيتِرَيطةدان بة كاركردني ذنة هةركاتَيك ذنَيك سكاتيةكي كردة بؤ اةوةي كاري لةسةر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة تةواو بةِرَيز ثةدان عزالدينة فةرموو
 :بةِرَيز ثةدان عزالدين عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةطةر بةهةَلةدا نةضـوومبة ثـَيم وابـَي    : لةسةر اةم ماددةية بةِراسيت من ضةند تَيبينيةكم هةيةة يةكةميان

امينة بووة كة لـةخاَلي يةكةمـدا اَيمـة جؤرةكـاني تووندوتيـذي بـاس بكـةينة لـةوةي كـة          ثَيشنياري خاتوو ا
بضينة ناو مةسةلةكانةوةة ضونكة بةهَينانةوةي منوونة ِراسـتة هَينـاني منوونـةكان طرنطـي خـؤي هةيـةة بـؤ        

شةيةك هةيةة اةوةي اةو جؤرانة بةتووندوتيذي بناسرَينة كة تا اَيستا بةتووندوتيذي نةناسراونة بةتم كَي
كة اةطةر اَيمة اةم كةوانةية بكةينةوة ِرةنطةة ثَيويست بكا  سَي بةقةدةري ياساكةة كةوانةكـة دوورودرَيـذ   

زانَيكةوة بؤ خَيزانَيكي ترة لة تَيطةيشتنَيك بؤ تَيطةيشتنَيكي ترة بَيتةوةة ضونكة شَيوازي تووندوتيذي لةخَي
كةوة بؤ يةكَيكي تر دةطؤِردرَيتة بؤية نـاتوانن اَيمـة بةمنوونـة    لة شَيوازي مامةَلةكردني اةنداماني خَيزانَي

ضــةند بهَينينــةوةة لةبــةر اــةوةي ِراســتة منوونةكــة طرنطــةة بــةتم مــن دَلنيــام لــةوةي كــة دواتــر لــة كــاتي     
جَيبةجَيكردنداة اةوةندةي اةم منوونانة لةسةر سةبيلي حةسر حسابي بؤ اةكرَيتة لة يةن دادوةرةكانـةوة  

ة بة منوونة حسابي بؤ ناكرَيتة بؤية اةوسا زؤر زةمحة  دةبَيـت كة دةمَينَيتةوة بؤ ايجتيهاد و بـؤ  اةوةند
ِراي دادوةرة بةِرَيزةكانة كة بةتووندوتيذي دةزانن يان نايزاننة بؤية من بؤ خاَلي يةكـةمة جطـة لـةوة لـةناو     

تـةنويزدا ايشـكاليةتَيك دروسـت دةكـا ة     منوونةكاندا ببورةة هةندَيكي هةيةة كـة لَيـرةدا هـاتووةة دواتـر لـة      
لةطــةَل اــةوةدا مــن لةطــةَل اــةوةدام مومارةســةي جــنس بــة ايكــرا  تةنانــة  لــةنَيوان ذن و مَيرديشــدا بــة  
تووندوتيذي حساحم بكرَيتة بةتم اةمة دةمانباتةوة سةر كؤمةَلَيك ياساي تر كة ياساي باري كةسي و ياساي 

اسةي ممارسةي جنس لةنَيوان ذن و ثياوداة كة اةمة بةتاَل دةكاتةوة سزاكان بؤ تةعريوي ايوتي احم بؤ ثين
دواتر لةجَيبةجَيكردنداة زؤرينةي تةوجوهي دادوةرةكانيش بةِراسيت بةو ااراستةية كة دواتـر اـةوة بـةتاَل    
بكاتةوةة بؤية اةطةر اَيمـة شـَيوازةكاني تووندوتيـذي وةكـو اـةوةي كـة اامينـة خـان باسـي كـردة كـة خـاَلي             
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ةمي حةزري اةوي تووندوتيذييانة دةكا ة دواتر خاَلَيكي تري بؤي ايزافة بكرَيت هةموو اةو شَيوازانة يةك
كامة بة تووندوتيذيي خَيزاني دادةندرَيتة تووندوتيذيي كؤمةتيةتية هي سَيكيسـية هـي اـابوورية هـةموو     

ةند منوونةيـةك دواتـر   دةرج بكرَيت كـة خؤمـان بـةدوور بطـرين لـةوةي كـة ضـ        اةو جؤرانةي تووندوتيذيي
ــاَلَيكي تـــر كـــةمن دةمـــةوَيت قســـةي لةســـةر بكـــةمة حيكمـــة  لـــة هـــةر ياســـايةك     مباخناتـــة هةَلـــةوةة خـ
جَيبةجَيكردنيةتية اةوةش كةوا دةكا  زؤرتر ياسا جَيبةجيَ نةبيتة زؤرجـار اةوانةيـة كـة اـةو كةسـانةي      

اي بؤ ببـةنة يـان نـاوَيرن ايسـتيوادةي لـَي      ياسايةكةيان بؤ دةرضووةة يان نازانن ايستيوادةي لَي بكةن و ثةن
بكةن و ثةناي بؤ بةرنة لـةم ياسـايةدا اـةوةي كـةبؤي دةرضـووة بةزؤرينـة ذنـةة بةدَلنياييـةوة دةبَيتـة اـةو           
فيئةي كة ناوَيرَيت ايستيوادة لةم ياساية بكا ة كة ذنيش نةيوَيرا ايستيوادةي لَي بكا ة لةسةر يةكَيك لةو 

كا  بكا ة اةم ياساية حيكمةتي خؤي لةدةست دةدا ة بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم     جؤرانةي تووندوتيذيي ش
مشـول بكـرَين  بـة ياسـاي ضـاودَيري      ( تجحايا العنجف االسجر    )دا نووسـراوةة كـة   3لةطةَل اةوةي لـة مـاددةي   

ةتي دا خاَلَيـك زيـاد بكرَيـت اـةو خاَلـة زةمانـ      2كؤمةتيةتية بةتم اةمة اةوة ناطرَيتةوة بةوةي لـة مـاددةي   
بكا ة بؤ اةوةي اَيمة لة ياساكةدا ثشتيواني بـدةين بـةو ذنانـةي كـة     ( تحايا العنف االسر )بذَيوي و ذياني 

لة ترسي تةتقداني تةعةسو  لة يةن مَيردةكانيانةوةة بةهؤي تةسجيل كردنـي دةعوايـةك نـةوَيرن سـوود     
 .لةم ياساية وةربطرنة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ة بةِرَيز نةسرين عالة فةرمووسوثاس

 :مصطفيبةِرَيز نةسرين عال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة اةم ياساية هةموومان كؤكن لةسةر اةم ثرؤذة ياسايةة كة ثـرؤذة ياسـايةكي طرنطـة بـؤ كؤمةَلطاكـةي      
دا كـة هـةموومان   2ةي اَيمةة ثرؤذة ياسايةكيشة كة دةبَيت تايبةمتةندييةكي باشي ثَي بدرَيتة بؤية لـةمادد 

رؤحـي اـةم ثـرؤذة ياسـايةيةة مـن لـةوةوة دةسـت ثَيدةكـةمة كـة           2داكؤكي لةسةر اةوة دةكةينة كة ماددةي 
جؤرةكاني تووندوتيذيي زؤرنة اةطةر بَيت و تووندوتيذييةكان دابنيشن لةسةري و ِريزبةندييةكي بكةينة 

يـذيي لةخَيسـةكردنَيكةوة بـؤ تـةعليقَيك تـاوةكو كـاري        ثةِرة تةواو نابَيتة اةم تووندوت 4تا  3وابزامن بة 
ــةرجةمي       ــة لةس ــةكرَيت اَيم ــة ا ــةة بؤي ــةمووي تووندوتيذيي ــة ه ــتنيش اةم ــاوةكو كوش ــةزؤر و ت ــي ب سَيكس
اةمانةداة كؤبةندييةك دروسـت بكـةينة بتـوانن بةشـي يةكـةم و بةشـي دووةم دةمـج بكـةينة ضـونكة اـةم           

ينة كةتوانيمان اـةم دوو بةشـة دةمـج بكـةين اـةو كاتـة دةتـواننة        دووبةشةة هةردووكيان تةواوكةري يةكرت
بةمنوونة اةو تووندوتيذييانةي كة هةية بة منوونة دةستنيشـاني بكـةينة بـةتم كـةهاتوو اَيمـة اةوانـةمان       
بةمنوونة دةستنيشان كردة لةوانةية لةداهاتوودا كؤمةَلَيك تووندوتيذي تر بَيتة اـاراوةة لَيـرةدا دةستنيشـان    

كراوةة اةو كاتة لة مةحاكمدا ثَيمان دةَلَين كة اةمـة دةستنيشـان نـةكراوةة بـؤ زانيـاري اـةم ياسـايةي كـة         نة
اَيمة دةري دةكةين بؤ اةو تووندوتيذييانةي كة اَيستا لَيرةدا دةستنيشاني دةكةينة بـؤ اـةوة باسـي دةكـةمة     
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كوَيـدا جَيطـاي اةكرَيتـةوة؟ة اايـا اـةوة      كة لـةداهاتوودا تووندوتيـذيي تـرة اةطـةر هاتـة اـاراوةة اايـا اـةوة لة        
مةحكةمة خؤي قةراري لةسةر دةدا ؟ة بؤية من ثَيم باشة بِرطةي يةكةم و دووةم هةردووكي دةمج بكرَيت 
وةكو و  ضونكة تةواوكةري يةكرتينة ناكرَيت جيا بكرَينةوة لةيةكرتي اةو كاتةة اةطـةر اةمانـة بةمنوونـة    

نيةة لةطةَل دةرضووني اةم ياسـاية و جَيبـةجَيكردني لةمةحاكمـدا اَيمـة      دةستنيشان بكرَيتة شتَيكي خرا 
ــةة      ــان هةي ــةي خؤم ــياركردنةوةي كؤمةَلطاك ــةتَيكي هؤش ــتمان بةهةَلم ــةوة ثَيويس ــي ماددةك ــةند كردن لةثةس
بةتايبةتي لـةدةزطاكاني ِراطةياندنـةوةة ضـونكة ناكرَيـت اةمـة بََيـت بـؤ مـةحاكم جَيبـةجَيي بكـا ة بـةتم            

 .طاكةماني لَي هؤشيار نةكةينةوةة بؤية ثَيويستمان بةو هةَلمةتة هةيةة زؤر سوثاسكؤمةَل
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز نةردان عبداهللة فةرموو
 :بةِرَيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةة كـة اـةم ماددةيـة بةِراسـيت تـةدةروج      ماددةي دووةم طرنطيةكي تايبةتي هةية لـة ياسـاكةداة مـن ثـَيم باشـ     

بكةين يان بة بِرطةي جياواز دايبنَينة تَيكةتوييةكي تَيدا دةبينمة من ثَيم باشةة تاوانةكان كة دةستنيشـان  
ــا ة           ــن  و  الو ــا  و ج ــاداة جيناي ــة لةياس ــؤ منوون ــةينة ب ــان بك ــؤ دةستنيش ــؤي ب ــاتي خ ــرَينة جوزاي دةك

سي تاوان دةكةينة كةِروودةدا  و ثَيي دةوترَيت تووندوتيذييجياكراوةتةوةة اَيمةش لَيرةدا با

ــة     ــة ب ــَيم باش ــن ث ــة م ــان     (أ و حم و ج) بؤي ــةينة ثاش ــان بك ــووكةكان دةستنيش ــةكان و س ــة قورس ــة تاوان اَيم
عقوباتةكانيشي لة قانوني عقوبا  و ياساكاني تردا بؤي دانراوةة اةو كاتة اةضَيـتة قاَلبَيكي تايبةتةوةة اةو 

لَيرة كة ناوةكاني نةهَيندرَين اَيمة اةو مةحكةمةيةي كة دروسيت دةكةين مةحكةمةي موختةسـة   مادانةي
سبةي دةسةتتي اةوةي نيةة بضَيتة لةو قةزيانةدا تةداخول بكا ة كة لَيرة نيـةة بؤيـة ماددةكـة لـة بِرطـةي      

كورتي تَيدايـةة زيـادةي   يةكةم ثَيويست ناكا  من لةسةر بِرطةي دووةم قسة دةكـةمة بةِراسـيت هةنـدَي كـةمو    
اةمــة ثَيوةرَيكـة بةِراســيت موبهةمــة  ( ته ججيش افجراد االسججرة ) تَيـدا هــاتووة بـؤ منوونــة يــةكَيك لةتاوانـةكان    

ناكرَيتة بتوانَيـت دةستنيشان بكرَيتة ضـؤن اـةم تةهميشـة دةستنيشـان دةكرَيـتة اـةو كاتـة ايتيهاماتـةكان         
ممارسجة  )ي زؤر طـةورة دةبَيـتة بؤيـة اـةوة ديـار نيـةة وة       اةوةندة زؤر دةبَيــتة مـةحاكم تووشـي كَيشـةيةك    

اةطــةر هــاتو لــةدةرةوةي خَيــزان و شــةريعة  بَيــتة اــةوة تــاوانَيكي تــري هةيــةو زينايــةة   (اجلججنس بججاالكراف
لةوانةيـة ممارسـةيةكي شـةرعي و ذن و    (ممارسجة اجلجنس بجاالكراف   )عقوباتي خؤشي هةيـة بةِراسـيتة لَيـرةدا    

كردبـَي سـبةي شـةرَيك دةكـةنة اةضـَيتة مةحكةمـة دةَلَيـت بـةو شـَيوةية بـوو بـةس             مَيردَيك كـة كارَيكيـان  
ايسثاتاتيشي دروست نابَيتة شاية  ضية كة تؤ بَلَيي بة ايكرا  بووة يـان بـة ايكـرا  نـةبووة؟ة بؤيـة اـةوة       

ادة دةزامنة حاَلةتَيكة بةِراسيت كَيشةيةكي طةورة دروست دةكا ة ضارةسةريشي نابَيتة بؤية اةو دووانة بةزي
هةروةها كةموكورتيةكي زؤري تَيدايـةة يـةعين اـةو تاوانانـةي كـة اَيمـة دةستنيشـاني دةكـةينة بـؤ منوونـة           

) ي تَيـدا نـةهاتووةة   (اينتمحـار ) ي تَيـدا نـةهاتووةة كـة اةمانـة طـةورةتري تووندوتيـذينة وة       (قتل و جرح)



 172 

ي تَيدا نةهاتووةة بةِراسـيت اةمانـة   (تهديد)وةة ي تَيدا نةهاتو(دةرمان خواردن)ي تَيدا نةهاتووةة (سووتاندن
زؤر بـةرفراوانن لـةناو كؤمـةَلطاي اَيمـةداة يـان بةشـوودان بــةزؤري تَيـدا هـاتووةة كـة اةمـةش تـةنها مَيينــة            

هـاتووةة بـةتم لـة     ( الجزواج بجاالكراف  )دةطرَيتةوةة بةتم اَيمة زياتر تةبعةن لة عةرةبيةكةدا بـةباش هـاتووةة   
يةكةدا هاتووة شوودان بةزؤرة اةوة دةبَيت بكرَيت بة هاووسـةرطريي بـةزؤرة لةبـةر اـةوةي     تةرجومة كوردي

هةندَيجار كـوِريش بـةزؤر ذنـي بـؤ مـارة دةكـةنة اـةو حاَلةتانـة زؤر هةيـةة بؤيـة لةكوردييةكـة بكرَيـت بـة              
شـَيوةيةكي  هاوسةرطريي بةزؤر بؤ هةردوو ِرةطةزةكةة جؤرَيكي تري زةواجيش هةيـة كـة لةكوردسـتاندا بـة     

كةم هةيةة بةتم لةهةندَي ناوضة بةشَيوةيةكي تايبةتي وةك دياردة هةيةة نةك وةك حاَلة ة ثَيي دةوترَيت 
زواجي بن تووَية اةوانةي كة لة سكي دايكداية دةيكةن بة هدية بؤ كةسَيكة نازامن اةوة لةهةندَي ناوضةي 

 )نطة اةويش نـاوي بهَينـدرَيتة بِرطـةي دووةمة دةَلَيـت    كوردستاندا تةنها وةكو دياردةيةكي لَيهاتووةة بؤية طر
) ض ايجراااتَيك كة  زم بةو ايشة بَيتة و( حيق لل تضرر من العنف االسر  ان حيصل للي االجراءات الظزمة

اةوة هيض مانايـةكي نيـةة ضـي لـة موسـتةقبةل دةكـةي؟ة تـؤ        ( الض انات املؤن للح اية من العنف ع املستقبل
الحتجرك الجدلوى اال اذا كجان    ) وودانةكةدايتة بؤيـة داهاتووةكـة بـةزيادة دةبيـنمة بِرطـةي سـَييةم      لةحاَلةتي ِر
اةمةش بةزيادة دةبينمة لةبةر اةوة لةماددةي ضوارةمة ااماذةي داوة بةوةي كة كَي بـؤي هةيـة   (العنف واقعًا

يد اةكرَيت بـةوةي كـة اـةو    شكاية  بكا ة واقيعةتةكة اةبَيتة كَيشةيةكة سبةييَن هةندَي جار هةيةة تةهد
تووندوتيذييةي بةرامبةر بكرَيتة ناتوانَيت شكاية  بكا ة لةبةر اةوة اةَلَيت واقيعةن نـةبووةة بؤيـة اـةوة    

زةرةرمةنـد لَيـرة   ( حتجرك الجدلوى ع قضجايا العنجف االسجر  مجن قبجل املتضجرر        ) هةر زيادةة اـةوي تردةَلَيـت  
اةوةي كـة تاوانةكـةي بةرامبـةر كـراة او املتضـرر      (اجملل لليل) دةستنيشان نةكراوةة لةجياتي اةوة بوترَيت 

بؤيــة ثَيويســت دةكــا  تةحديــد بكرَيــتة ثَينجــةم لَيــرة  (مــاددي و مةعنــةوي)اــةويش لــةنَيوان كةوانةيــةك
يةعين لَيرةدا فةرزي ( تكون اجراءات التحقيق واحملاك ة ع القضايا العنف االسر  سرية)دةستنيشاني كردووة

دةبَيت سِري بَيتة خؤ هةموو عونوةكان ثَيويست ناكا  مةساايلَيكي اةخالقي تَيدا بَيـتة هةيـة   كردووة كة 
جيجوز ان تكجون اججراءات التحقيجق     ) تةهديدةة جوَينَيكةة ثَيويست ناكا  سِري بَيـتة بؤية دةكرَيت بوترَيتة 

ثَيويسـت ناكـا  سـِري بَيـتة     ي %10يـةعين لـة   ( واحملاك ة ع القضايا العنف االسر  سرية اذا دلت الضجرورة 
بؤية لةكاتي ثَيويستدا دةبَيت اـةوة سـِري بَيـتة ضـونكة كـة تـؤ هَينـا  اـةو كاتـة هـةر دةبَيـت سـِري بَيـتة              
بةشَيوةيةكي طشيتة بؤية مـن داوا دةكـةم اـةو ماددةيـة بـةو شـَيوةية جيـا بكرَيتـةوةة نـةوعين تاوانـةكان و           

 .و ماددةي جياوازة سوثاسشَيوةي ثَيشكةش كردني دةعواكان بكرَيت بةدو
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز رةفي  صابرة فةرموو
 :رفي  صابر قادر. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةِراستيدا اةم ثرؤذة ياساية لةبنةِرةتدا بؤ ثاراستين اةنداماني خَيزان ثينَيشنياركراوةة بةتم لةهةمان كاتـداة  
كَيكي زؤر بةكةمكردنةوةي تووندوتيذي لةناو كؤمـةَلطادا بكـا ة لةبـةر اـةوةي ِرةنطـة زيـادة       دةتوانَيت كؤمة

رؤيي نةبَيـت طةر بَلَيم خَيزان بؤ خؤي كارخانةي بةرهةم هَيناني تووندوتيذيية بؤ ناو كؤمـةَلطاة يـان اـةو    
بـةرةو كؤمـةَلطا دةِروا     شوَينةيةة كـة تووندوتيـذيي طـةراي تَيـدا دةكـا  و لـةوَيوة دواتـر تووندوتيذييةكـة        

رؤذانةيانـدا   ي اةوانـةي لـة ذيـاني   %40وبآلو دةبَيتةوةة زؤر باس و لَيكؤَلينةوة اةوةيان سةملاندووةة كـة لـة   
دةبةن لةكؤمةلطاداة يان اةوانـةي لةذنـةكان و منداَلـةكانيان دةدةنة ثَيشـرت بـة منـداَلي        ثةنا بؤ تووندوتيذي

ووندوتيـذيي تَيـدا بـاو بـووةة لةبـةر اـةوة كةمكردنـةوةي تووندوتيـذي و         لةخَيزانَيكدا ثةروةردة بوون كة ت
ِرَيطةطرتن يـان بـةرةنطار بوونـةوةي تووندوتيـذيي لـةناو خَيزانـدا سـةرةتايةكي جدييـة بـؤ كةمكردنـةوةي           
تووندوتيذيي لةكؤمةَلطادا كة بةداخةوةة ذياني اَيمةي بةتةواوةتي تةنيوة بةِرادةيةك كة بـاوك كضـي خـؤي    

ك منداَلي خؤي و برا خوشكي خؤي بـةجؤرَيك دةكوذَيـت هـةر بـةو شـَيوةي كـة سـَيك مريشـكَيك يـان          و داي
ــاري           ــَيوةي ك ــة ش ــةين ك ــاري بك ــة نة دي ــةو مةس ــة ا ــة اَيم ــةوةدام ك ــةَل ا ــن لةط ــتة م ــؤلةكةيةك بكوذَي ض

نـي خبرَينـة   تووندوتيذيي هةموو اةو شتانةي كة لَيرةدا باسيان لَيوة كراوةة  بؤ جـؤري تووندوتيـذيي خَيزا  
نــاوةوةة لةبــةر يــةك شــيَت زؤر طــرن ة اــةويش اةوةيــة بةِراســيت بةشــَيكي زؤر لــةو تووندوتيذييانــةي كــة   
لةخَيزاني كوردةواريدا ثـةيِرةو دةكرَيـت لةبنةِرةتـدا ِريشـةيةكي كلتورييـان هةيـةة لـةِرووي كؤمةتيةتيـةوة         

اةطةر اَيمة اةمانة بؤ ايجتيهادي مةحاكمةكان قبوَل كراون يان بة تووندوتيذيي دانانرَينة بةواتايةكي ترة 
بةجَي بهَيَلنة بةدَلنيايةوة لَيدان لة منداَل و جنَيودانة دابِرين و طؤشةطريكردني اةنـدامَيكي خَيـزان لـةناو    
ــةتي تــرة كــة لةكؤمةَلطــةدا لــة خَيزانــدا ِروودةدةنة اةمــة بةتووندوتيــذيي حســاحم نــاكرَينة      ــداة زؤر حاَل ماَل

َيكةوتنَيكي جيهاني هةيةة لـةبارةي اـةوةي كـة تووندوتيـذيي ضـيةو شـَيوازةكاني تووندوتيـذيي        لةكاتَيكدا ِر
دا كـــة نةتـــةوة يـــةكطرتوةكان  1113ضــؤنن و لةجاِرنامـــةي طـــةردووني نةتةوةيـــةكطرتووةكان لـــة ســـاَلي  

ة كــة ثةســةندي كــردووةة ثــَيم وايــة هــةرَيمي كوردســتان و عَيــراقيش دةبَيــت ثابةنــد بَيــت ثَيــوةي هــاتووة   
دةبَيــت دةوَلـةتان تووندوتيـذيي    ) دا هاتووةة لةبارةي نةهَيشتين تووندوتيذيي دذي ذنة دةَلَيـت  4لةماددةي 

مــةحكوم بكــةنة نابَيــت بةبةهانــةي هــيض جـؤرة داحم ونــةريتَيك يــان لةبــةر هــؤي اــايين  ( اـافرة  ) دذي ذن
ة اةطـــةر بةشـــَيكي زؤر لـــةو بـــةم مانايـــ( خؤيـــان لـــة بةرثرســـيارَييت نةهَيشـــتين تووندوتيـــذيي بدزنـــةوة

ــةي   ــةي كةلةبِرطـ ــذيي خَيزانيـ ــاددةي 1تووندوتيـ ــَيوةي   2ي مـ ــاو ضوارضـ ــة نـ ــة بِرذَيتـ ــاتووةة لةوانةيـ دا هـ
كلتورييةوةة اَيمة بةم ياسايةة تةنها ثَيش لةتووندوتيذي ناطرينة بةَلكو اةم يـا سـاية كؤمـةك بةنةهَيشـتين     

ورةكةمان يان كؤمةَلطاكةماندا هةيـةة داِرزيـوة كـة دذي مـا      كؤمةَلَيك داحم و نةرييت دواكةوتووانة يان لةكلت
 ......مرؤظةة دذي اينسانيةتن 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَل لةبةردةم جةنابتةة تؤ ِرةايت لةسةر اةوانة بدةة تكايةة خاَلةكان يـةكة يـةك ضـية بـاس      5كاك رةفي  

 .دةمج ببَيـت يان  بضَيت؟ة فةرمووبكةة لة مةوزوع دةرمةضؤة ضيت دةوَيـت كةمبَييَن يان 
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 :رفي  صابر قادر. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تووندوتيذيي خَيزانيدا دةتوانَيت و ما  اةوةي هةية كـة ِرَيكـاري   لةماددةي دووةمدا هاتووةة زةرةرمةند لة 

ت اـةوةي بـؤ دةسـتةبةر بكـا ة     دةستةبةر كردني ثاراستين هةبَيتة لة تووندوتيـذيي دواِرؤذداة كـَي دةتوانيَـ   
اَيمــة ااطــادارين ذنــان لــة هةنــدَي ســةنتةرةوةة هةنــدَيجار ثــةلكَيش دةكــرَينة دةردةهَينــدرَينة كــَي دةتــوانَي  

 .ثارَيزطارييان لَي بكا ة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز عبداهلل علية فةرموو
 :بةِرَيز  عبداهلل علي ابراهيم

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
هــةم لــة : هــةموو شــتةكان زؤر وتــرانة تــةنها لةســةر خــاَلي يةكــةم يــةكة دوو مو حــةزةم هةيــةة يــةكَيكيان 

هةركةسـَيك  )نووسينة عةرةبيةكـةدا هـةم لـة كوردييةكةشـداة مانايـةكي تـةواو بـة جوملةكـة نـادا ة اـةَلَيت          
يـةعين  ( كارانـةي لـَي قةدةغـة دةكرَيــت    كةثةيوةسيت  هةبَيت بة ثةيوةندييةكي خَيزانـي اةجنامـداني اـةم    

تووندوتيذييانـةيان لـَي قةدةغـة ناكرَيـت؟ة لةعـةرةبي و      اةوانةي لة دةرةوةي خَيزان بـنة اةجنامـداني اـةو    
كورديةكةشدا هةر واهاتووةة ثَيم واية دةبَيت بَلَين اةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوةة اـةوةي لـةناو خَيزانـدا اـةم       

كةزؤربـةي بـرادةران   : ياسـاية دةيطرَيتـةوةة كـار بةياسـايةكي تـر ناكرَيـتة دووةم      تووندوتيذييانة بكا  اـةم  
ايشارةتيان بةوةكردة لة بِرطةي يةكةمدا يةكةم بَيت يان دووةمة اَيمة لـة ليذنـة فةرعيةكانيشـدا كـةبامسان     

تة يـان نـا؟ة   كردة اةمة دوو خاَل نيةة بةَلكو يةك خاَلةة يةكةم بَيتة فةقـةرةي دووةميشـي ثَيـوة زيـاد بكريَـ     
بةتم بةدوو شَيواز خوَيندرايةوةة يةكةم بَيت يـان دووةم بَيـتة بـةتم دووةمـي بـؤ زيـاد بكرَيـت كـة بـةِرااي          
اَيمةش زؤرتر بوو كة دووةمي ثَيوة زياد ناكرَيـتة ضونكة اةطةر بَيت و منوونة بهَينينةوة اةوة منوونـةكان  

فةرامؤش كردني اةنداماني خَيـزانة  : ة نووسراوةة يةكَيكيانيةكجار زؤرترن لةوةة لةناو اةوانةدا دوو منوون
بةثَيي ماددةي شةشةمة  دابِراني ثةيوةنديي خَيزانية اةطةر اةمة خبرَيتة ياسايةك بة تووندوتيذيي: دووةم

خةَلك حوكم بدرَيتة لةسةر اةوةي ماَلَيك دؤستايةتي يان برايـةتي لةطـةَل مـاَلي خـةزووري كوِرةكـةي يـان       
 .اكا ة سزا بدرَيتة كارَيكي زؤر خةتةرة لةكؤمةَلطاداة زؤر سوثاسكضةكةي ن

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسة بةِرَيز دكتؤر صباح بةرزجنية فةرموو

 :صباح حممد جنيب. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بعظقجة اسجرية ان    حيةجر للجي ا  شخصجني يجرتبا    ) سةبارة  بةماددةي دووةمة لةبِرطةي يةكةم كـة دةَلَيـت  
ثَيويسـت ناكـا ة ضـونكة    ( يجرتبا بعظقجة اسجرية   )اةو قةيـدي  ( يرتك  بأ  صورة من الصور العنف االسر 
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اةطةر اةو قةيدة هةبَيتة مةفهومي موخالوةكةي اةوةية كة اةطةر كةسَيك بةتاقي تةنها خـؤي بَيـتة بـؤي    
مةش اةوةية بةِراسيت هيض كةسَيك نةتوانَيت هةية بضَيتة تووندوتيذيي خَيزاني اةجنام بدا ة مةبةسيت اَي

) تووندوتيذيي خَيزاني اةجنام بدا ة اةطةر كةسَيكي ِرةبةنيش بَيت فةرزةنة كةواتة اةطةر هةر بووترَيـتة 
اــةوة باشــرتةة غةرةزةكــةش باشــرت  ( حيةججر للججي ا  شججخص ان يرتكجج  ا  صججورة مججن صججور العنججف االسججر   

 اَيمــة هــةموو جؤرةكــاني يــان زؤرينــةي جؤرةكــاني تووندوتيــذيي   اــةثَيكَيتة وة اــيقرتاح دةكــةم بةِراســيت 
ــةو        ــةعين ا ــةة ي ــةَل و ثَيكةَليي ــةم تَيك ــَيوة ب ــةم ش ــاوا ب ــةك ا ــَينة ن ــةربةخؤ دابن ــةكي س ــي بةماددةي خَيزان

اةوة بكرَيت بةماددةيـةكي جيـاوازة ثشـتطريي لـةوةش     ( حيق لل تضرر) ايجراااتةي كةدوايي باس دةكرَيتة 
للجي سجبيل   ) زؤرينةي مةصادي  و جؤرةكاني تووندوتيـذيي لـةم ياسـايةدا هـةبَيتة اةطـةر      دةكةمة بةِراسيت

يش بَيتة هيض كَيشة نيةة ضونكة بةِراسيت اَيمة كةمسان ناتوانن ايمحاتة بكةين بةهةموو جؤرةكانية (املثال
جـؤري تـر    يةعين بة اةنـداماني ثةرلـةمان هـةر هـةموويان اةطـةر هةمووشـي كؤبكةينـةوة ِرةنطـة هةنـديَ         

هةبَيت اَيمة نةتوانن تةصةوري بكةينة بةشَيك لةو جـؤرة بـارزو زؤر بةرجةسـتةن لةكؤمـةَلطاي خؤمانـدا      
ــدا          ــةماددةي يةكةم ــةكة ل ــةو ة ثَيناس ــي دةرك ــةبوو دواي ــريش ه ــؤرَيكي ت ــةر ج ــانهَيننة اةط ــةى بي ــة ن ب

سـتيةكيش هةيـة دةبَيـت بيـزانن     دةيطرَيتةوةة ضونكة ثَيناسةكة ثَيناسةيةكي جامع و مانع بـووة اـةبَيت ِرا  
زةرورييةة بةَ م كـا  نييـةة يـةعين قةواعيـدي قـانوني بـؤ رَيطـة طـرتنة بـؤ          بةِرَيزان كة قةواعيدي ياسايية 

بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خَيزانية بةِراسيت هةنطاوَيكي زؤر ثَيويستةة بةَ م نابَيت بة تةما بـن تـةنها   
ــةري   ــانوني ضارةس ــدي ق ــدي     بــة قةواعي ــانوني قةواعي ــدي ق ــاَل قةواعي ــة ث ــونكة ل ــةينة ض ــانة بك ــةو كَيش ا

اةخالقيش هةيةة قةواعيدي اةخالقة قةواعيـدي ديـنة مـةوازيعي فـيرتةة فيرتةتـي بةشـةرية يـةعين بؤيـة         
بةِراسيت جاري وا هةيـة كةليمةيـةكي بةسـيت دةبَيـت بـة توندوتيـذية بـةَ م جـاري وا هةيـة اـةو كةسـةي            

ان اةجنامــدراوة ضاوثؤشــي دةكــا  بــةثَيي قةواعيــدي اــةخالقة بؤيــة اَيمــة دةبَيــت  كةليمةكــةي بةرامبــةري
ااطامان لةوة بَيتة بة تةنها اةو ياساية ناتوانَيت بةرةنطاربوونةوة بكا ة بةَ م زةرورة اةم ياسايةة بـؤ اـةوة   

فيرتةتـي بةشـةري    اي هةندَيك مـةوازيعي فـيرتي بةشـةريشة يـةعين    نيية كة بَلَين اةم ياساية نةبَيتة وَيِر
جاري وا هةية قةواعيدي اةخالفيشي ضارةسةري مةوزوعةكة ناكا ة بةَ م اةو اولوة  و مةحةبةتةي كـة  
لةنَيوان خَيزانةكاندا هةيةة لةنَيوان اةندامةكاني خَيزاندا هةيةة زؤر بـةهَيزترة لـةو ثةيوةنديـةي لـةنَيوان     

بةِراسـيت بَلـَين بـةو شـَيوةيةو بـةو رةهاييـة بهَيَلينـةوةة        اةندامةكاني كؤمـةَلطادا هةيـةة بؤيـة اَيمـة نابَيـت      
ة يـةعين جـاري وا هةيـة    (نةجرة فبأبتسجامة فسجظم، فحنيجنن، ف ولجد، فلقجاء      )ضونكة وةكو شاعريةكة دةَلَيت 

مةحكمة ضارةسةري مةوزوعةكة ناكا ة قةواعيدي اةخالقيشي فرياي ناكةوَيتة بةَ م لَيرة اـةو تةبيعةتـة   
وان اينسانةكاندا كةفيلة بؤ اةو مةوزوعةة اَيمة نابَيت هيض جؤرة توندوتيذييةك بة كةم و بةشةريةي لةنَي

بة سووك بزاننة يةكَيك لة بريمةندةكان دةَلَيت وةكو بناغةي خانوو بريتيـة لـة خشـتَيكة جـاري وا هةيـة      
دةكـا ة اـةم ياسـاية    بناغةي شةِرَيكي خَيزان لة كةليمةيةكةوة دةست ثَي دةكا ة لة وشةيةكةوة دةسـت ثـَي   

تةبعةن تةاكيـدي لةسـةر دةكةمـةوة لـة اـاخري خـاَلم اةوةيـة ياسـايةكي زؤر طرنطـةة بـؤي هةيـة ببَيـت بـة              
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نوقتةي تةحةول لة كؤمةَلطاي كوردستانداة بؤية داوا دةكةم زؤر بة وردي و بة كاوةخؤيي و بة نةزِرةيـةكي  
ََِيذينة ضونكة اةطةر وا نةب َيت اَيمة لةجياتي اةوةي ضاوةكة بِرَيـذينة ضـاوةكةي   مشولي ايستيعابيةوة داَي

 .ة زؤر سوثاس(اراد ان تكحلها فع اها)كوَير دةكةينة اةو ثةندةمان بةسةر هاتووة دةَلَيت 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرمان
 .زؤر سوثاسة رَيزدار هاوِراز خؤشناو كةرةم بكة

 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بارة  بة ماددةي دووة منيش ثَيمواية اةم رةاي يةكةم و رةاي دووةمةة دةبَيت دةمج بكرَيتة ضونكة لة سة

ماناو تَيطةيشنت و لة ناوةِرؤكدا بةِراسيت اةمة زياتر مانـادار دةبَيـت لـة دةمـج كردنـية بـةَ م سـةبارة  بـة         
ة بـؤ خـؤي لةوَيـدا بةِراسـيت ديـارة      رةاي دووةم بةِراسيت اةم تايبة  كردنةو تةحديد كردنةو حةسر كردنة

اَيمة هةموومان دةزانن بةر لةو شتانةي كة ذماردراون و هـةذمار كـراونة شـيت تـر هةيـةة توندوتيـذي تـر        
هةيةة بةرامبةر بة خَيزان دةكرَيتة لةبةر اةوة كة ناكرَيت اةمانة لة رووي ياسايية ايشكا تَيكي طةورةمان 

ةِراسيت اةمة ناكرَيت اةم هةذمار كردن و اةمانة بةو شـَيوةية بَيـتة لـة    بؤ دروست دةكا ة اةمة بةشَيكي ب
رووييةكي ترةوة اةم كةوانة كردنةوةيـةو داخسـتين كةوانـة كـة لـة دواي هـةذمار كردنـي اةوانـة بةِراسـيت          

رةيـةو  لةوَي دياري بكرَيتة اةمة ديسان ايشكا تَيكي تري طةو( تا دوايي)يان ( اىل اخرف....... )بةبَي اةوةي 
تؤ بة راشكاوانة دةَلَيي اةو شتانةن و بة دةر ضي تر نينةة اةمة بةِراسيت بؤ خؤي جَيطاي اةوةيةة من ثـَيم  
باشة شيت مةتن بطوترَيتة نةك اةم وردةكارييانة باسي لَيوة بكرَيتة اةطةر شيت مةتن بطوترَيتة اةو كاتـة  

 .بةو ياسايانةي كة هةية دةتوانن تةحديدي بكةين
  بة خاَلي سَييةمة من نازامن دةبينم اةم خاَلة يةعين تؤزَيك ثَيويسـيت بـة روون كردنةوةيـةة ضـؤن     سةبارة

دةســـةَلمَيندرَيت اةمـــةي كـــة بـــاس لـــةوة دةكـــا  هـــيض داواكارييـــةك ثَيشـــكةش ناكرَيـــتة تـــةنيا اةطـــةر    
زانـي ثَيناسـة   توندوتيذييةكة روويدا بَيتة لة ماددةي يةكةمـدا كـة باسـي اـةوة دةكـا ة كـة توندوتيـذي خيَ       

دةكا ة باس دةكا  كة هةر كردارَيكة يان وتةيةكة ايرت تا دوايي اةم ثَيناسةيةة لةبةر اةوة من واي دةبينم 
 .اةم خاَلةة خاَلي سَي  بضَيتة يان بةشَيوةيةكي تر روون بكرَيتةوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار ناسك تؤفي  كةرةم بكة
 :ز ناسك تؤفي  عبدالكريمبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة زؤربةي قسةكان كرانة تةنها اةوةندةية شتَيك بة بريي خؤمـان و اةنـداماني ليذنـةي ذنـان بَينمـةوةة      
اةوةية كة اةسَلي ناوهَيناني اةم جؤرةي توندوتيذي بؤ اةوة بووة كة هةر اـةو ثرؤذةيـةي كـة يةكـةم جـار      
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انة جؤرةكاني توندوتيذي تيايةة ديارة اةم ثرؤذةيةش زؤر لة زووةوة هاتووةة يـةعين لـة   هاتؤتة ناو ثةرلةم
خولي ثَيشووي ثةرلةمانيشدا هةبووةة يةعين اةوة زياتر لة ثَيجة شةش ساَلي بةسةر ضووةة بؤيـة هةنـدَيك   

لـة اـيعالم و لـة    لةم توندوتيذيانة لةوة دةضَيت وردة وردة بةرةو كةم بوون ضوو بَيتة نةتيجةي اةوةي كة 
بواري ثةروةردةيي و هؤشيارييةوة ايشي لةسةر كراوةة هةندَيك لةم توندوتيذيانة بةرةو نةمان ضوو بَيـتة  
بؤية وةكو هاوِراز خان طوتي داخستين اةم قةوسةة اةو كاتةش مـن ثرسـيارم كـرد لـة ليذنـة و  اةمـة بـؤ        

دةبَيـت رؤشـن بَيـتة بـؤ اـةوةي حةسـر نـةبَيت لـةم         ميسالةة يان بؤ حةسرةة طوتيان بؤ ميسالةة بةَ م ديارة 
 .بؤ زياد بكرَيتة اةوة خاَلَيك( اىل اخرف)منوونانةة 

اةوة ( هناك ر   اخر)خاَلي سَييةمة هةر من ثَيمواية زيادةة هةر  يببةينة خاَلي يةكةم اةوةي كة كراوة بة 
ة دةَلَيت رةاـي اـاخر تةكميلـة بَيـت بـؤ      دةمج بكرَيت لةطةَل يةكةمداة يةعين يةكةم هةر مبَينَيتة اةمةي ك

اةويرتة نةك يةكَيكيان بَيتة يةعين يةكَيكيان لة بـِري اـةويرتيان دانـَينة يـةك مو حـةزةي تـرم هةيـة لـة         
اةخريدا اةويش اةوةية خؤزطة هةموومان كة بري لةم ياساية دةكةينـةوة بريمـان بَيـت اةمـة بـؤ اوسـرةيةة       

مة تةنها بؤ ذنانةة يةعين وا بـري بكةينـةوة كـة اةمـة تـةنها مـا  ذنـي تيـا         يةعين ذنان وا بري نةكةنةوةة اة
دةثارَيزرَيــتة بريمــان بَيــت بــؤ اــةوةي منداَلــةكامنان ســبةييَن نــةتوانن بــةو شــَيوةيةي دةمانــةوَيتة يــاخود  

رةيةة برامانة خوشكمانة بؤ اةوةي هةموومان بتوانن بة كاملرتو شاملرت بري لةوة بكةينةوةة اةمـة بـؤ اوسـ   
يةعين تةنها ذن تيايدا قازاجنبار نابَيتة اوسرة بةعام تيايـدا موسـتةفيد دةبَيـتة اةطـةر زةرةريـش بكـةينة       

 .هةموومان بة يةكةوة زةرةر دةكةينة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرمان

 11/5/1711زؤر سوثاسة راستة ياساكة زؤر لة زووةوة تةقديم كراوةة بةَ م ااخري راثـؤر  بـؤ اَيمـة  لـة     
 .طةيشتة دةستمانة اَيمة دامانناوةة بؤ ااطاداري جةنابتة رَيزدار شةومن حممد كةرةم بكة

 :بةِرَيز شةومن حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  ماددةي دووةوة من ثَيم باشة خاَلي يةك و دوو يةكبخرَيتة واتا دةمج بكرَين بة يةكةوةة ضونكة 

ــةردووكيان اينجــا ب  ــذي مــةوداكاني    بــة ه ــكراية بابةتــةكاني توندوتي ابةتةكــة تــةواو دةكــةنة هــةروةها ااش
اةوةندة زؤرو باَلوةو جؤرةكاني باَلوةوة وابزامن لةم ثرؤذةيةدا ناتوانن هةموو بابةتةكان بة تةواوةتي باس 

ــازة       ــؤري ت ــا ج ــة جؤرةه ــادا رؤذان ــةموو دني ــة ه ــةلؤجيا ل ــةكنيك و تةكن ــكةوتين ت ــةروةها ثَيش ــةينة ه ي بك
توندوتيذي دةهَينَيتة كايةوةة بؤ اةوةي اةندامةكاني كؤمةَلطا بة ذن و ثياو و منداَلةوة ثَيوةي طريؤدة بنبة 

دابنرَيتة اةم توندوتيذييانةي كة بـاس كـراوةة بكرَيـت    ( للي سبيل املثال)لةبةر اةوة ثَيم باشة لةم خاَلةدا 
ي توندوتيذي كـة دَيتـة اـاراوةة دةرطـا اـاوةَ  بَيـت بـؤ        تاكو لة داهاتوودا جؤرةكاني تر( للي سبيل املثال)بة 

اةو دادوةرة بةِرَيزانةي كة كاري تيا دةكةنة جؤرةكـاني تـري توندوتيـذيش خبرَيتـة اـةم حاَلةتـةوةو ايشـي        
لةسةر بكرَيتة بةَ م اةوةي لة اَيسـتاداية اَيمـة باسـي اـةم بابةتانـة بكـةينة لـةم قانونـةدا لةبـةر هةنـدَيك           
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اةم توندوتيذيانة اةطةر سةيري بكةين زؤربةي زؤري اةو توندوتيذيانةية كة رؤذانـة لـةناو    هؤيةة ضونكة
خَيزانةكاني كؤمةَلطاي اَيمةدا بةِرَيوة دةضَيتة بووة بـة كـةلتوورَيكي عـام لـة كؤمـةَلطاداة لـة زؤربـةي زؤري        

ردن لَييــانة لــة زؤربــةي ماَلةكانـدا بــةِرَيوة دةضــَيتة بــؤ منوونــةة لةوانـةي كــة بــاس كــراوة مةســةلةن تـ  كــ   
خَيزانةكان اةم توندوتيذيانة بة مةبةسيت تةمَي كردنة ياخود اريشاد كردنة يـان لـة منـداَل دةدا  زؤر بـة     
خراثي لةسةر اةساسي اةوةي كة منداَلةكةي تةميَب دةكا ة بةَ م توندوتيذيةكان هـةر هةيـة لـة كؤمـةَلطاو     

بَيتـةوةة لةبـةر ثَيشـكةوتن و شـارةزايي خـةَلك بـة هؤيـةكاني        هةر بةردةوامةة رةنطة نيسبةتةكاني كةم بوو 
راطةياندنة هةروةها ثَيشكةوتين كؤمةَلطاة بةَ م  يةزال بةنيسبةتَيكي زؤر هةر ماوة لةناو كؤمةَلطاداة اينجا 
ثَيمواية جطة لةوةش لة حاَلـةتَيكي تـردا بـاس كردنـي اـةو توندوتيذييانـة لـةناو قانونةكـةدا دةبَيتـة هـؤي           

ــة ــة          ا ــةي ل ــةو قانونان ــيت ا ــتاة بةِراس ــةتيش اَيس ــةمانة بةتايب ــة ثةرل ــةيت ل ــك دةردةك ــؤ قانونَي ــة ت وةي ك
ثةرلةمانةوة دةردةضَيت خـةَلك زؤر طـوَيي لـَي دةطرَيـتة خـةَلك هؤشـيارةة موتابةعـةي دةكـا ة لـة حاَلـةتي           

باس كردني اةم بابةتـةو   رووبةِروو بوونةوةشدا لةناو مةحكمةكانداة هةر خةَلك لة قانونةكة شارةزا ببَيتة
اةم جؤرة توندوتيذييانة ااشنا كردني خةَلكة بـةم بابةتانـةة لـة رووي سـايكؤلؤجيةوة مـن تةسـةور دةكـةم        
تةاسريَيكي باشي لةسةر خةَلك هـةبَيتة كـة طـوَيي لـَي بَيـتة بـؤ منوونـة اـةو ثيـاوةي كـة بـة حـةقي خـؤي              

ندي لة منداَلةكةي دةدا  و اازاري دةدا ة كاتَيك كة دةزانَيت اةطةر ت  لة ذنةكةي بكا ة ياخود زؤر بة تو
اةم قانونةي طوَي لَي دةبَيت و دةيبيستَيتة من تةسةور دةكةم هةَلوَيستيةك بكا  جارَيـك و دوو جـار هـةر    
هةَلوَيستة دةكا  لةسةر اةوةي اةو قانونة رةدعَيكة بؤ كـةم كردنـةوةي اـةو توندوتيذييانـة لـة داهـاتووداة       

 .باس بكرَيتة سوثاس( للي سبيل املثال)شة اةو بِرطانة لة قانونةكةدا بؤية ثَيم با
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار دلَير حممود كةرةم بكة
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود  

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاني ما  مرؤظ بضةسـثَينن  اَيمة بةثَيي اةم ياسايةة اةطةر مةبةستمان اةوة بَيت كة ثرةنسيثة بنضينةيية

بة كردةوةة لةبةر اةوة من وا بةباشي دةزامن لة قوتاخبانةكانداة لةوةزارةتي ثةروةردة بابـةتَيك هـةبَيت كـة    
بةرنامةي تايبة  بَيت بة ما  منداَ ن و ما  مرؤظ خبوَيندرَيتة ضؤنيةتي هةَلسوكةو  كردنية بـؤ اـةوةي   

ذرَيتة نــةوةكو اَيســتا هــةر ماددةيــةكة اــةوةي كــة لــةناو خَيزانــدا هةيــة لــة اَيســتاوة بناغةيــةكي بــؤ دابِرَيــ
 .ضارةسةري بكةين و بناغةيةكي بؤ دانةِرَيذينة اةمة لة يةكةوة

لة يةكي ترةوةة ماددةي دووةم كـة اَيمـة دةَلـَين توندوتيذييـة بةرامبـةر بـة توندوتيـذي خَيزانـية لَيـرةدا          
مي لة خاَلي يةكةمداة من ثَيم ضاكة ياخود يةكةميان بةكار بهَينرَيت تةنها توندوتيذي بةثَيي ماددةي دووة

ــؤرة       ــةر جـ ــداني هـ ــي اةجنامـ ــةكي خَيزانـ ــةبَيت ثةيوةندييـ ــيت هـ ــة ثةيوةسـ ــَيك كـ ــةر كةسـ ــت هـ ــة دةَلَيـ كـ
توندوتيذييةكي خَيزاني لَي قةدةغة دةكرَيتة اةطةر رةاي دووةم بَيتة اةوةي كة جؤرةكـاني دةسـت نيشـان    
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انة زؤر كةمنة زؤري زؤر لةوة زياتر هةيةة اةوةي كة لَيرة هةيـة تـةنها ثةيوةنـدي هةيـة     كردووةة اةو جؤر
لة توندوتيذي بةرامبةر بة ذنانةوةة باشة توندوتيذي بةرامبةر بـة منـداَ نة منـداَلَيك كـة بـة زؤر لة يـةن       

ثـَي دةطرَيـت بـةبَي هـيض     طةورةكةيةوة لةشوِرؤشي ثَي دةكرَيتة بةزؤر لة قوتاخبانة دةردةهَينرَيت و رَيطاي 
عوزرَيكي مةشروعة لَيرة تةنها دةينرَيتة ناو بازاِرو شيت ثَي دةفرؤشَيتة ياخود توندوتيـذي لـةو كاتـة اـةوة     
ــةكاني       ــةر بــة منداَل ــت بةرامب ــةم دةكاتــةوةة دَي ــة ذنةكــةي ك ــة توندوتيــذي بةرامبــةر ب تــةبعي اينســانةة ك

بَي اـةوةي هـيض سـؤزَيكي باوكايـةتي هـةبَيت بةرامبـةر بـة        بةشَيوةيةكي تر ايورازاتي تر دةردةبِرَيـت و بـة  
منداَلةكةية لةم حاَلةتةدا كةواتة ثَيويستة اةطةر اَيمةجؤرةكاني توندوتيذي تةسـني  بكـةين و جؤرةكـاني    
زياتر بكةين و ما  منداَليشي تَي بكةينة كة منداَليش بـةو شـَيوةية دوور بَيـت لـة توندوتيـذية لـة هـةمان        

رة بةرامبـةر بَينَيـت اـافرةتيش لـةوةي كـة زؤر زيـاتر اَيسـتا بـاوةة مةسـةلةي خـؤ سـووتاندنة            كاتدا هةر لَي
كوشنت بةناوي نامووسةوةة اةمانةش هةر لةخؤيةوة شوَيين كراوةتةوةة من بة ضاكي دةزامن كـة شـوَيين بـؤ    

ت شـكاية  بكـا ة   بكرَيتةوةة لةهةمان كاتدا لة بِرطةي ضوارةمدا باسي اةوة دةكا  كة اةو كةسة خؤي بضـيَ 
باشة لة كوردستاني اَيمةة ياخود لة هيين اَيمة زؤر منداَل هةية باوةثياِرةي هةيةة ياخود بـاوة ذنـي هةيـةة    
اةم منداَلة اةطةر تووشي اازار دةبنة كة اةوانةي باوةذنيان هةيةة يان باوةثياِرةيان هةية تووشي عةزيةتي 

وانةية اةطةر خـؤي بضـَيت شـكاية  بكـا ة تووشـي اـةوة بَيـت        زؤر دةبنة اةو عةزية  و اازارانةي دةبن لة
زياتر وةزعي خرا  بَيتة بةَ م اةطةر دراوسَييةكةية يان خزمةكـةي دةرةجـة سـَي و ضـواري رَيطـا بـةوةش       
بدا  كة خزمي دراوسَييةكةية يـان خزمـي دةرةجـة سـَي و ضـواريش بضـَيت شـكاية  بكـا  و سـكاَ ي اـةو           

 .ين خؤية سوثاسمنداَلة بطةيةنَيتة شوَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار ااشيت عةزيز كةرةم بكة
 :بةِرَيز ااشيت عزيز صاحل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة ماددةي دووةمة من رام وايـة كـة بِرطـةي يةكـةم بـة طوجنـاوي نـازامن بـؤ ثرؤذةكـةة اـةويش بـة            

حديد نةكرَيت كة شَيوازةكاني توندوتيذي لةبةر اةوةي اـةو سـةندةي   ثاساوي اةوةي كة بةِراسيت اةطةر تة
كة قانون لة كوردسـتان و لـة عَيراقـداة لـةم مةنتيقةيـةدا ايعتيمـاد ناكاتـة سـةر عـور  حمـاكمة واتـا عـور              
حماكم و اةو مومارةسةي لةناو حماكمـدا دةكرَيـت بـة سةرضـاوةيةكي قـانوني دانانرَيـت و سـوود لـة كةيسـة          

كاني حماكمةكان نابينريَيتة بؤ اةوةي بكرَيت بة مةتنَيك تا هةموو مةحكمةيةكي جيـاواز بتوانَيـت   جياوازة
سوودي لَي ببَينَيتة لةبةر اةوةي سروشيت كاركردني قانونة سةرضاوة قانونيةكاني عَيراق بةو شـَيوةية كـة   

ةردةم دايـةة بةِراسـيت اةوةيـة كـة     اَيمة ناتوانن ايستيوادة لة عور  حماكم بكةينة اَيمة يةك رَيطامـان لةبـ  
بةردةوام قانون دةربضَيتة بؤ اةوةي بتوانَيت مواكةبةي شتة تازةكـان بكـا ة اةمـة ض رَيطرَيكـة لةبـةردةمي      

كة بؤ كؤمةَلَيك كَيشة دروست بووةة كة مواكةبـةي تـةتوري    1262اةوةي كة ياساي سزاداني عَيراقي ساَلي 
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ــةردة    ــتة ب ــة ثَيويس ــا ة بؤي ــتا ناك ــةو      اَيس ــةموو ا ــي ه ــت  وةَ م ــتة بتوانَي ــةوةدا بَي ــازة بوون ــة ت ــا ل وام ياس
طؤِرانكاييانة بداتةوةة ضونكة مرؤظ بةثَيي تةتور كردني ايبداع دةكـا  لـة شـَيوازةكاني توندوتيذيـداة بؤيـة      

بَيـتة ضـونكة ضـةند تةكنـةلؤجيا     ( للي سبيل املثال)اةمة ثاساوَيكيشة بؤ خاَلي دووةمة كة حةسر نةكرَيت 
ــ ــَيوازةكاني        ل ــؤ ش ــةوة ب ــة دةدؤزَيت ــةكاني وا حيل ــة ايبداع ــانيش  يةن ــدة اينس ــتة اةوةن ــكةوتندا بَي ة ثَيش

توندوتيذي كـة لةوانةيـة اةطـةر حةسـر بكرَيـت تيـاي نةدؤزرَيتـةوةة تيايـدا قةيـد نـةكرَيتة اةمـة يـةكَيك             
 .لةخاَلةكان

ا ة يان منداَل تَيدا فةرامؤش كراوةة من رةايةكي تر هةيةة كة اةم ثَيناسةية بةشي دووةم مشولي منداَل ناك
ة (زواج مقابـل الديـة  )ة (زواج ال ـوري )ة اايا اةمة منـداَل ناطرَيتـةوة؟   (الزواج باالكراف)رةايم واية كة دةَلَين 

يةعين تةهميشي اةفرادي اوسرةة مةرج نيية اةمة بة تةنها مةبةست لة ثةيوةندي نَيوان ذن و مَيرد بَيت 
وايايةكي تةسةكةة بؤ اَيمة كة عورفَيكي دروست بووة بةرامبـةر اـةو ناونانـةة بـِروام وايـة      و اةم روايايةة ر

اةمانـة منـداَليش دةطرَيتـةوة لـة خَيزانـداة منـداَلَيك كــة تـؤ لـة بةرثرسـياريةتي خوَينـدن و دابـن كردنــي            
ــةوةة          ــداَليش دةطرَيت ــة من ــة اةم ــردنة ك ــةرامؤش ك ــة ف ــة ل ــة جؤرَيك ــدنة اةم ــيت خوَين ــةروةها  ثَيداويس ه

تةمييزيشة جيا كاريية لةنَيوان كض و كوِرداة مةرج نيية تةنها لةنَيوان كضَيك كة لةسـةرووي ثـازدة سـاَلةوة    
هـةموو اةمانـة   ( ايذاء بهجدف التأديج   )بَيتة اةمة منداَليش دةطرَيتةوةة ايهانةة سةحمة شة ة قةزفة زةرحمة 

ك لة مان دروست بووةة كة زؤر جار روايايـةكمان هةيـة   منداَل دةطرَيتةوةة بةَ م لةبةر اةوةي اَيمة عورفَي
بؤ اةم مةسة نةة لةبةر اةوةي كَيسةكاني ذن زؤرةة اةمة واي كردووة زةمينةيـةك دروسـت بـووةة كـة اـةم      
شتانة  طوَي لَي بَيـت و ذمنـان بـري بكةوَيتـةوةة كـة اةمـة دةبَيـت اَيمـة ديـدطاي خؤمـان بطـؤِرين سـةبارة              

وداي بري كردنـةوةمان بةرامبـةر بـة كةيسـي توندوتيـذية دةبَيـت اَيمـة ايزافـة بكـةين          فراواني بكةين و مة
بةرامبةر بة بؤضووني خؤمان بةرامبةر بة حاَلةتةكانة بِروام واية اةطةر وشةكان بَيتة دةتوانَيـت وشـةكان   

ؤرةكـانة  هةمووي بثارَيزَية بؤية من يـةك ايقترياحـي اـةخريم هةيـةة اةطـةر هـاتو دووةم تةسـبيت بـووة ج        
ضةند جؤرَيك هةيةة كة ايقترياح كـرا لةوانـة كـار ثـَي كـردن بةمنـداَل و لةشوِرؤشـي كـردن و اةمانـةة مـن           
بِروام واية تاوةكو لة عَيراقدا ياساي بازرطاني كردن بـة مـرؤظ نييـةة لـة هـةرَيمي كوردستانيشـدا نييـةة كـة         

وَ تـةكاني رؤذهـةَ تي ناوةِراسـتيش ياسـاي      اَيستا اةمة ياسايةكة لةسةر ااسـيت نَيودةَلـةوتي زؤربـةي زؤري   
تايبةتيان هةيةة اَيمة فةقةرةيةكي تيا ايزافة بكةينة اةويش بازرطاني كردن بَيت بة مرؤظة كة لةشوِرؤشي 

 .و كار ثَي كردن و جؤرةكاني تري ضةوساندنةوة دةطرَيتة اةوة شَيوةيةكي مشوليرتةة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرمان

 .اسة رَيزدار عبدالرمحن حسن كةرةم بكةزؤر سوث
 :بةِرَيز عبدالرمحن حسن ابابكر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِراسيت اةم ياساية تايبةمتةندي و طرنطي خؤي هةيةة بؤية كـة ديـاردةي توندوتيـذي لةناوخَيزانـدا هةيـة      
بة جددي بَيينة ثَيش وة نةك بة اةمِرؤ تايبة  لةسةر ذنة بؤية اَيمة اةمة دةبَيت بة طرنطي وةربطرين و 

ياسايةكي تر وةكو بَلَين ياساي سزاداني عَيراق و نازامن اةو و اةو ة اةمة ياسايةكي تايبةتة بـة خَيـزان و   
 .بة ذنةوة طرَي دراوة

ســةبارة  بــة مــاددةي دووةمة مــن ثَيموايــة هــةردوو بِرطــةي يةكــةم و دووةم دةمــج بكرَيــتة بــةم شــَيوةية     
هةر كةسَيك كة ثةيوةسيت هةبَيت بة ثةيوةندييةكي خَيزاني اةجنامداني هـةر جـؤرة   )ةوةة بَلَيت دابِرَيذرَيت

توندوتيذييةكي خَيزانية بَيينة سةر بِرطةي دووةمة كة دةَلَيت لةسةر دابونةرييت كةلتووري باوة بؤ منوونـة  
تـا دوايـية اةمـة تـةواو     مةسةلةن وةك نةهَيشتين شوو كـردن و اـيرت شـوودان بـةزؤر و شـووداني بضـووك و       

 .بكرَيتة ثَيمواية اةمة باشرت دةبَيت
سةبارة  بة خاَلي دووةمة خاَلي دووةم هةر وا مبَينَيتة خاَلي سَييةم كة دةَلَيت هيض داواكاريةك وةرنةطريَيت 
تا توندوتيذييةكة روو نـةدا ة كةواتـة اةطـةر ثياوَيـك ذنةكـةي كوشـت اينجـا بضـَيت شـكاية  بكـا ة اـةوة            

انةكــةمان تَيكــداة هيضــي بــؤ نــةماة دةبَيــت اــةو داواكارييــة بــة تةهديــد بَيــتة بةقســة بَيــتة لةســةري    خَيز
حاكمةكة وةربطرَيتة داواكارييةكة وةربطرَيتة بةدواداضووني بؤ بكا ة بزانَيت اايا اةوة راسـتةة يـان راسـت    

هةر داواكارييـةك ثَيشـكةش   )َيتةوة نيية؟ اةطةر راستة شتَيكي بؤ بكا ة من ثَيمواية اةم بِرطةي وا دابِرَيذر
ة نـةك بَلـَين هـيض داواكارييـةك     (بكرَيتة اةطةر توندوتيذييةكة روويدا بَيـتة دةبَيـت بـة هةنـد وةربطرَيـت     

ثَيشكةش نةكرَيتة مةسةلةن ناكرَيـت تـةنها تـا روودانـي رووداوةكـةة كـة رووداوةكـة روويـدا اةمـة بؤضـيةة           
 .ي بطرينة خَيزانةكة زةرةرمةند دةبَيتهةردووكيان زةرةرمةند بوون و هةردووك

بةنيسبة  خاَلي ضوارةمة كة دةَلَيت دةبَيت شكاية ة يان خةبةردان جريان بَيتة يان كةسانَيكي تر بَيتة من 
ثَيمواية كة جريان بوو اةمة كَيشـة دروسـت دةكـا ة بـؤ جـريان تـةداخولي كَيشـةي بكـا ة بـةَلكو خَيزانةكـة           

تةسروفة كة مَيردةكةي لةطةَلي بكا  شتَيكي تري لَي بكا ة اةطةر رازي بَيت  خؤي رازي بَيت بةو عادة  و
با بضَيت شكايةتي خؤي بكا ة بؤ جريانةكة بضَيت شكايةتي بكا ؟ يـةعين هـيض حـةقَيكي نييـة تـةدةخولي      

بـةو  اةو خَيزانة بكا ة كَيشةيةكي تر دروست دةبَيتة يان بَلَيت قةيدي نيية اةطةر يةكَيك ثةيوةست بَيـت  
خَيزانة مةسةلةن بة دةرةجة ضـواريش بَيـت بضـَيت هاوكـار بَيـت لةطـةَلية يـان ثـةنا بباتـة بـةرة مةسـةلةن            
ذنةكة اةطةر كَيشةيةك روويدا لةناو خَيزانةكةي بضَيت ثةنا بباتة بةر جريان تا يارمةتي بدا ة بيباتة  ي 

ي لَي نةبَيت بضَيت شكاية  بكـا  بَلـَي اـةو    دادطاة قةيدي ناكا ة بةَ م كة خؤي بضَيت تةداخول بكا  و ااطا
خَيزانة وا بـووةة اةمـة زؤر شـتَيكي يـةعين بةِراسـيت هـيض دابونـةريتَيكي نييـةة  بـةرةاي مـن تـةدخولَيكي            

 .يةعين ناِرَيك و ثَيكةة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار ظيان عبدالرحيم كةرةم بكة
 :حيم عبداهللبةِرَيز ظيان عبدالر
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاسة قسةكامن كران

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار طةشة دارا جالل كةرةم بكة
 :بةِرَيز طةشة دارا جالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
م دَيمـةوة سـةر اـةو    بةِرَيزانة وابزامن زؤر لة قسةكان كراة لةبةر اةوةي كةومتة كؤتايية اةخري كةسـمة بـة َ  

بابةتةي كة اةمة ياسايةكي تايبةتةة بـؤ مةبةسـتمانة بةمنوونـة بـاس بكرَيـت اـةو تاوانانـةو بـذمَيردرَيت؟         
ياسايةكي تايبة  بة تةنها ياسا نييةة ياسايةكة بوعدَيكي كةلتووري هةية طؤِرانكاري لةسةر ااسيت كؤمةَلطة 

كة لة يةن كةسـاني توندوتيـذكارةوة دةكرَيـتة لـةناو خَيزانـدا      دروست دةكا ة بةِراسيت يةعين اةو تاوانانة 
بةمافَيكي خؤي دةزانَيتة هةر اةو كارة دةزانَيت اةطةر لةسةر جادةيةكة يان لة شوَينَيكي تر بيكا ة يان لة 
دااريةيةك بيكا ة اةمة تاوانـةة بـةَ م ثَيـي وايـة اةطـةر لـةناو ماَلـدا بيكـا  اةمـة مـافَيكي خؤيـةتية اةمـة             
ثارَيزراوةة مةصونةة يةعين لة يةن شةرعةوةة اةمـة كةلتوورَيكـةة نـة لـة شـةرع وايـةة نـة لـة قـانون وايـةة           
راستة ياساي سـزاداني عرياقـي باسـي لـةو تونـد و تيذيانـة كـردووةة بـةتم اايـا بـؤ منوونـة اَيمـة كـة باسـي               

دةكـا ة تـا اَيسـتا ض    ( العضجو بجرت  )لـة ياسـاي سـزاداني عرياقـي باسـي       411خةتةنةمان كردووةة كة مـاددة   
بة سةريدا تةتبي  بكرَية لةبـةر   411كةيسَيك ضووة بةردةسيت مةحكةمة لةسةر بابةتي خةتةنة ماددة  

اةوة اَيمة كة اةَلَين بة منوونة باس بكرَية زياتر بوعدَيكي كولتوري و طورانكارييةكي سةقا  لةسةر ااسيت 
دةسـت بـَيينة اـةم ياسـاية و موعالةجـة  اةمـةمشان كـردووة كـة         كؤمةَلطة و لة ثةيوةنديـة خَيزانيـةكان بة  

ايجتيهادي قازي نةهَيَلَيتةوة بؤ اةوةي كة اةمِرؤ تاوانَيك لة شوَينَيك بة تاوانَيكي توند و تيذي خَيزاني بة 
ــايي           ــة  ياس ــةِرَيزان لَيذن ــة ب ــيين ك ــةم ب ــةم حاَلةت ــن ا ــةوة م ــةبَية بةداخ ــر ن ــوَينَيكي ت ــة ش ــَي و ل ــاوان ب ت

ونةوةيةكيان بة ياساناس و حاكمةكان كردة حاكم هةبوو باسي لةوةي كـرد كـة اايـا بـة زؤر بـة جـوو        كؤبو
بوون لةطةَل خَيزانةكةيدا مافَيكي شةرعي خؤي نية؟ة يةعين اةمة تَيِروانيين خةَلكي اَيمةيةة لةبـةر اـةوة   

نة بةتم بةس بـة منوونـة نـا علـى     ثَيويستة اَيمة لةم ياساية زؤر بة روون و ااشكرايي اةو منوونانة بذمَيري
بة ثَيـي ياسـاي سـزاداني عرياقـي     : سبيل احل رة موعالةجةي اةوةمشان كردووة لة ماددة  حةوتدا كة اةَلَي

بةسةردا تـةتبي  بكـرَية لةبـةر اـةوة مـن       1262ي 111هةر حاَلةتَيك لةم ياسايةدا باس نةكرابَية قانوني 
: اـةم تاوانانـة تونـد و تيـذي خَيـزاننة وةك منوونـة      : ة دارَيذرَيتةوةثَيشنيار دةكةم اةم ماددةية بةم شَيوةي

زؤر كردن لـة هاوسـةرطريية زؤر كـةس باسـي لـةوةي كـردة بـؤ اَيمـة تـةنها باسـي كـض بكـةينة راسـتة اةمـة               
ياسايةكي خَيزانيةة لةبـةر اـةوة هاوسـةرطرييةكة باشـرتةة بـةزؤر تة قـدان و شـووداني كـض و شـووكردن لـة           

نة ذن بة كـةم سـةير كـردنة جنَيـو دان بـة خـؤي و كـةس و كـارية لَيـدانة لَيـدان بـة مةبةسـيت             جياتي خوَي
تةنبية كردنة فةرامؤشـكردني اةنـداماني خَيـزانة رَيطـة طـرتن لـة ثةيوةنـدي خزمايـةتية كـة زؤر بـاوة لـة            
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و تونـد و تيـذي    كؤمةَلطاي اَيمةداة فشاري دةروونية بة زؤر جوو  بوون لةطةَليداة رَيطة طرتن لـة خوَينـدن  
اابوورية ثشتطريي رايةكةي شلَير خان اةكةمة خـؤ سـووتاندن كوَيسـتان خـانيش باسـي كـردة كـة اامارةكـان         
اةدوَينة كة ساتنة لة زيادبووندايةة خؤسووتاندن ياخود كوشنت لة اةجنامي كاري تونـد و تيـذي بـة طشـيت     

كـاوةي  .ن لة كار كردنة هةروةها ثشتطريي رايةكةي دباس بكةينة اكراة الزوجة على البوْا  ة بة زؤر واز هَينا
دةكةمة اةو كةسانة  كة لة بواري تةندروسـيت و ثـةروةردة و شـوَينة رةمسيـةكانة كـة حاَلةتـةكاني تونـد و        
تيــذي دةضــَيتة بــةردةميانة هاوكــاري قوربــاني بكــةن بــؤ اــةوةي كــة تــةبليوي داوة كــاري طشــيت بكــا ة زؤر  

 .سوثاس
 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز تارا اةسعةدي فةرموو
 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةدي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسيت اةم ياساية كة هاتووتة دةرَي بؤ اةم كؤمةَلطايةي خؤمانداة حةز دةكةم لَيـرةدا بـة بضـووكي بَلـَيمة     

هـةموومان بةنـدين ثَيـوةية هـةر تـةنها بـؤ  يـةك نييـةة         اةمة بؤ داناني اةو ماف و داحم و نةريتانةيـة كـة   
لةبةر اةوة من بؤ خاَلي يةكةمة واي اةبينم كة اةم دوو كردنةي يةكةم و دووةمةكة اـةتوانن بيكـةين بـة    
يةكة بةم شَيوةية كة ثشتطريي خؤم بةراسيت لة طةشة خان دادةنَيم كة بَيت اةمة لةطةَل يةك ببسرتَيتةوةة 

ضـاري هـةر جؤرَيـك لـة     ر كةسـَيك ثةيوةنـدي خيـــَزاني كـة دو    وةية دايئةِرَيذمةوةة كـة هـة  بةس من بةم شَي
يرتك  ا  صورة : توندوتيذي اةبَيت كة اةبَي ثَيكةوة بَيت كة شَيويةك لة شَيوةكاني توندوتيذي كة اةَلَيت

بـاس نـةكردووةة    ة بةس اَيمـة هـيض صـورةتَيكمان   (ا  صورة من صور)ة اَيمة دةَلَين من صور العنف االسر 
تاكو بةم شَيوةية بَيت وةكو اةوانة  كة هاوكارامن كة دةستنيشانيان كردة لةبةر اـةوة مـن واي دااـةنَيم كـة     
ــةك          ــةة ن ــو منوون ــوانن وةك ــة دةت ــذي ك ــَيوةكاني توندوتي ــة ش ــَيوةيةك ل ــةر ش ــة ه ــَين ب ــةتوانن بَل ــة ا اَيم

ة بة تةرخان كراوي نةبَية بةَلكو بة منوونةة (صرللي سبيل املثال ال ا )بةشَيوةيةكي حةصر كردنة يةعين 
توندوتيــذي كؤمةتيــةتية كــة هاوســةرطريي بــةزؤر اةطرَيتــةوةة نةهَيشــتين  : يةكــةم: بــةم شــَيوةي خــوارةوة

شووكردني ذن بة ذنية طةورة بضووكة شووكردن بة خوَينة فةرامؤشي خَيزاني اةندام كـة صـيلةي رةمحـةة    
توندوتيــذي زارةكــية كــة ســووكايةتي كــردن بــة زار و   : تيةتيــةة دووةماةمانــة هــةمووي توندوتيــذي كؤمة 

توكــردن و اــازاردان بــة مةبةســيت تــةميَب كــردنة ســَييةم توندوتيــذي نةفســية كــة اةمــة زؤر زؤر بــاوةة بــة 
داخةوة دةيَلَيمة كة لة زؤربةي وتتان و بةتايبةتي لة وتتي خؤمشان اةمة هةيـةة وة دان و كةمكردنـةوة و   

دان و طةورةترين رَيذة  اينتيمحارو خؤكوشنتة كة نةتيجة  اةم  يةيـةة بةِراسـيت  يـةني دةروونيـةة     جنَيو
كة كار اةكا ة كة بةداخةوة اةيَليمة من اةوةش ايقترياح اةكةمة كة اينتيمحار كة اةمة بةشَيكة بةتايبـةتي  

بة طشيتة كة سووتان يةكَيكـة  هةية كة باسي كوشنت دةكا   472سووتانة كة راستة لة قانون و عقوبا  لة 
لة شَيوةكانية بةتم بةشَيوةيةكي زةق لَيرةدا باسي سووتان بكا ة بةتم ثشـتطريي خـؤم اةكـةم لةوانـةي كـة      
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باسيان كرد لَيرةدا وابزامن كاك كاروانيش باسي سووتانيان كـردة زؤر هاوكـاراني تريشـم كـة سـووتان ببَيتـة       
و خَيزانةكـة يـةكَيك لـة اةندامـةكان خـؤي اةسـووتييَنة بـةتم كـَي         يةكَيك لةوانة  كة زؤر جـار هةيـة لـةنا   

بةدواي سووتاندني بووة؟ة بؤ خؤي دةراةضَيت و نازانرَيـت و سـةبةبةكةي وا دادةنرَيـتة يـان نةخؤشـيةكي      
نةفســي هةيــةة يــان مَيشــكي واي وةرطرتــووةة يــانيش بَيــزار بــووة لــة ذيــانة بــةتم خــؤي لــة دوايــدا اةكيــد   

ــة     ســةبةبَيك هــةبو ــاَل رَيذةكــةي زؤر ل ــووتَينيتة كــة بةداخــةوة اةمس وة كــة بوويتــة اــةوةي كــة خــؤي بس
توندوتيذي اابووريشة اةوةش بةشَيكة لةوانة ة اةوانة  كة زؤرترين لة  دَيكان و : بةرزبووندايةة ضوارةم

كـردة دةنطـي    توندوتيذي رؤشنبريي كة زؤر لـة هاوكارةكـامن باسـيان   : طوندةكان زياتر اةمة اةبَيتة ثَينجةم
خؤم اةخةمة ثاَليانة كة زؤر جار هةية لة خوَيندن و اةوانة دادةبِرَينة ثَيش اةخرية توندوتيذي منداَل كة 

رفيقـيش يـةكَيك بـوو لـةو كةسـانة  كـة مـن        .لةطةَل اةوانة  كة وتيان و باسـي منـداَليان كـردة بةِراسـيت د    
سية كة سَي شتة لةناو كؤمةَلطاكةي خؤمشانـدا  ثشتطريي اةكةمة توندوتيذي منداَل نةفسي و جةسةدي و جن

اةوة دااةنرَيتة كة هةر دَيينةوة سةر اةو خاَلةية اةطةر لة منداَلييةوة توندوتيذي بةرامبةر نـةكرَية اـةم   
توندوتيذية خَيزانيةي كة دةبَيتة دايكة خؤي غـةدر لـة منداَلةكـةي خـؤي دةكـا ة يـان دةبَيتـة بـاوك هـةر          

توندوتيــذي منــداَل زؤر زؤر طرنطــةة يــةكَيك لــة صــنوةكاني عــونوي اوســةريةة    هــةمان شــتةة لةبــةر اــةوة 
هةشتةم و خةتةنة كردنة كة بابَيكي بؤ دانراوةة دةبي ديسانةوة سورةتَيك لة سورةتةكاني عونوةة كة اَيمة 

ها بة يةكرتيةوة اةبةستنة دةبَي اةوةش بة زةقي باس بكرَية سةبةبةكةشي اةوة بوو كـة وةكـو ومتـان تـةن    
اــةوة نيــة بــةس اــةوة هةيــة لــةناو كؤمــةَلطاي كــوردية بــةَلكو شــيت تــريش هةيــةة بــةتم اةمــة شــتة هــةرة  
ديارةكانة كة لةناو كؤمةَلطاكة  اَيمة ديارةة بة تايبةتي توند و تيـذي جةسـةدية كـة كوشـتين بةدواوةيـة و      

ونـية اينجـا هـي سـَييةم هـي      سووتاني بةدواوةيةة اةوةش خاَلة هةرة طرنطةكةيةة اينجا هـي نةفسـي و دةرو  
زارةكي كة شتَيكي زؤر باوةة زؤر بة تةبيعي باسي اةكةينة اةمةش خاَلةكـةي يةكـةم بـووة خـاَلي دووةم كـة      

مــن العنــ ة اــةوةي بـؤ  بــََي كــة لــة دوا رؤذي تَيـدا نــةبَية ضــوارةم مــن    لل تضجرر حيــ  : اةمـةوَيت بيَلــَيم 
دةبـِرم لَيـرةداة كـة شـوَيين تريشـي بـؤ زيـاد بكـرَية اـةو          ثشتطريي خؤم لة ااسؤس خان و دكتؤر كـاوةش دةر 

كةسانة  كة لة تةندروسيت و لة ثةروةردةو لة مةراكزي صيمحي كة اةوانيش شتَيك اةبينن كة توندوتيذي 
تَيدايةة بؤية اَيمة اةوانةمان هةَلبذاردووةة ضونكة بةِراسيت ضاو بووني اَيمـة زؤر جـار هةيـة ثياوةكـة يـان      

منداَلةكة ناتوانَي خؤي بضَيت خةبةر بدا ة اةطةر يةكَيك بيبينيت بةس بة مةرجَيكة اـةو   اافرةتةكة يان
مةرجانةي تَيدا بَي كة اايا راستة اةو توند و تيذيةي تَيدا بَيتة با ببَيتة هاوكارَيك وةكو حيمايةتَيك بؤية 

 .كة اةو توند و تيذية نةكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ة كاتت تةواوة شيالن خان فةرمووزؤر سوثاس تةواو

 :بةِرَيز شيالن عبداجلبار عبدالوين
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِراسيت من تَيبينيةكم هةية لةسةر ماددة  دووة بِرطة يةكة بةشي يةك وةكو ثَيشـنيار هاتيـةة اـةو رسـتة     
ةَلَي راسـتة هةنـدَيك ديـاردة    ة بـ تلج  الجيت تسجتند للجي العجادات والتقاليجد السجائدة       بة عةرةبي هاتيةة خاصـة  

موخابن و هَيدي هَيدي وةكـو ضـةند قؤناغـا بووينـة عـادا  لـةناو كؤمـةَلطا كورديـداة وةكـي شـووكردن يـان            
ذنهَينا بة زؤرية يان شووكردنا بضووكة يان شـووكردن بةرامبـةري خـوَينة بووينـة عـادا  لـةناو كؤمـةَلطاي        

ة كـةنطي بوتـة عـاداتي كوردةواريـةة بـةلكي اـةوة رةوشـيت        قذف و تربكوردية بةلَية ايهانةة سب و شتم و 
مرؤظي خةراثةة يانيش ثةروةردةي خةراثةة ضونكة لة كؤمةَلطاي كورديداة يان لة هةر كؤمةَلطايةكي تـر داة  

خاصجة تلج  الجيت تسجتند للجي      )لة سةرانسةري جيهانيداة اةز ذ بةر هةندَي ثَيشنيار دةكةم كو اةظ رستانةة 
ة نةمينَيتة بةشي يةك دةمج بَيت لةطةَل بةشي دووة اـةز دطـةل اـةظ ثَيشـنيارةم     (اليد السائدةالعادات و التق

كو زؤربةي هةظاَلي مة اةندام ثةرلةمان اةظرؤكةة كـو ضـةند منوونةيـةكي هَينايـة ديـاردةي تونـد و تيـذية        
نـة نووسـنة كـو    ضةند منوونةي هينايـةتن كـو ضـوويتة ضوارضـَيوةي توندوتيذيـداة نـاظ تـة اـةظ لَيـرة هاتي         

طةلةك دياردةي دينة اةو ذي كة ضوارضَيوةي توندوتيذيدا اةو بَينت لَي زَيـدة كـرن وةكـي خةتةنـة كـردنة      
ذن بة ذنة دياردةيةكي تر كة اةز دبينم خراثرتين تشتة كة دَيتة كرن توندوتيذيا بةرامبةري بضووكي نـاظ  

ضَيك لةناو خَيزان طةل بضووكة ض كض بَيتة ض كوِر خَيزانَيدا اةو ذي ثَي دو فيلي يان ذي سَيكس كرن طةل ك
ساَلية ض باحم طةل كض بَينتة يـان بـرا مـةزن طـةل خوشـكَي بـَينتة يـان ذن مـام طـةل          ( 12)بَيت ذَير تةمةني 

برازية يان برا طةل براي بضووكة كة اةظة نوكة سةرانسةري جيهانيـدا دياردةيةكـة مـةزترين بةرامبةريـدا     
دةستكاري هاتـة كـرن كـو اةظـة ذي وةكـي توندوتيذييةكـة بةرامبـةري بضـووكدا لـةناو          بكاة اةطةر هاتو اةظ 

 .خَيزاندا اةو ذي بَيتة ايزافة كرنة طةلةك سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسة بةِرَيزانة اَيستا هةموو اةوانةي كة ويستيان موداخةلـة بكـةنة موداخةلـةي خؤيـان كـردة دةسـتتان       
ــةندة  ــتة هةرض ــؤش بَي ــتا       خ ــو ة اَيس ــةجواني ط ــان زؤر زؤر ب ــي خؤت ــةَ م رةا ــووة ب ــدا ب ــارةي زؤر تَي دووب

 .ي اَيوارةة بةردةوام دةبن لةسةر بةرنامةكةمانة زؤر سوثاس(6)دانيشتنةكة دوا دةخةين بؤ سةعا  
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 دانيشتين دووةم
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةناو  خوا  طةرةو ميهرةبان

كوردستانة بةردةوام دةبن لةسةر دانيشتنةكةمان داوا لة ليذنة ثةيوةنديدارة بةِرَيزةكان  بةناو  طةىل
دةكةين فةرموون بؤ سةر مةنةصةة بؤ بةردةوام بوون لةسةر بةرنامة  كارة ليذنة  ياسايى فةرموون 

 .فةرموو 1بةردةوام بن لةسةر بةرنامة  كارة بؤ ماددة  
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
  ثِرؤذةكةة اَيمة ليذنة  هاوبةش سياغة  ماددة  دووةمان بةو 1لة اةجنامى طوتوطؤ كردنى ماددة  

 .شَيوةية كرد
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزانة اةم سياغةية لةسةر موداخةلة  اةندامانى ثةرلةمانةة نةوةك هى ليذنةكان بةتايبةتى هى 
موداخة نة  كةبةيانى كردتان هةموو  لةبةردةستيان كؤيان كردةوةة سياغةيان كردووةة خؤيانةة اةو 

 .اَيستا عةرز  اَيوة  بةِرَيز  دةكةنة فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة الثانية

ومنها العنف البدني واجلنسي  حيةر للي    شخص يرتبا بعظقة اسرية ان يرتك  لنفًا اسريًا: اواًل
 :والنفسي ع ااار االسرة، وتعترب االفعال االتية للي سبيل املثال لنفًا اسريًا

 .االكراف ع الزواج -1
 .زواج الشرار وتزويل الصرري-1
 .التزويل بداًل لن الدية -3
 .الطظق باالكراف -4
 .قط  صلة االرحام- 5
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 .وامتهان الدلارةاكراف الزوج للزوجة للي البراء  -6
 .ختان االناث -0
 .اجبار افراد االسرة للي ترك الوظيفة  و الع ل رغ ًا لنها -2
 .اجبار االافال للي الع ل والتسول وترك الدراسة -2

 .االنتحار اثر العنف االسر  -17
 .االجهاض اثر العنف االسر  -11
 .ترب افراد االسرة واالافال بأية حجة -11
لس  وشتم االهل وابداء النةرة الدونية جتاهها وايذائها وممارسة الضرا النفسي لليها االهانة وا -13

 .وانتهاك حقوقها واملعاشرة الزوجية باالكراف
 .لل تضرر من العنف االسر  ت انات   ايتل من العنف: ثانيًا
 : ثالثًا

ل قانونًا باخبار يقدم اىل حترك الدلوى ع قضايا العنف االسر  من قبل املتضرر او من يقوم مقام -1
 .ركز الشراة او االدلاء العامك ة او احملقق او املسؤول ع ماحمل
 .للعاملني ع جمال الصحة والرتبية واملراكز الرمسية تقديم االخبار ملسالدة تحايا العنف االسر  -1

 .تكون اجرائات التحقيق واحملاك ة ع قضايا العنف االسر  سرية: رابعًا
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز

ضونكة جةمعةة اةو ضاك بكرَية اَيستا بةِرَيزان ( رغما عنهم( )رغما عنها)بةِرَيزان تةنها لة خاَلى هةشت
كَى لةطةَلة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة زؤر سوثاسة كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة سوثاسة 

 .سَىة زؤر سوثاس بؤ اَيوةبةكؤ  دةن  ثةسةند كراة اَيستا بؤ ماددة  
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :املادة الثالثة

لسججنة ( 13)تشجكل  ك ججة خمتصجة بقضججايا العنجف االسججر  وفجق قججانون السجلطة القضججائية لظقلجيم رقججم        -1
1770. 

نجف االسجر  ع مراكجز  افةجات     للي وزارة الع ل والشجؤون االجت اليجة ع االقلجيم انشجاء دور لضجحايا الع      -1
 .االقليم

 .مشول تحايا العنف االسر  خبدمات قانون الرلاية االجت الية لند لدم وجود معيل لل -3
 .ختتص املديرية العامة ملكافحة العنف تد املر ة ع وزارة الداخلية مبتابعة قضايا العنف االسر  -4

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .خبوَينةوةبة كورديةكةش فةرموو 
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 :بةِرَيز سا ر حممود مراد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :ماددة  سَييةم
دادطايةكى تايبةمتةند بة بابةتةكانى توندو تيذ  خَيزانى ثَيك دةهَيندرَيتة بة ثَيى ياسا   -1

 .1770  ساَلى (13)دةسةَ تى دادوةر  بؤ هةرَيم ذمارة 

ةتى خانوو بؤ قوربانيانى توندو تيذ  خَيزانى ثَيويستة لةسةر وةزارةتى كاروبار  كؤمةَ ي -1
 .لةسةنتةرةكانى ثارَيزطاكانى هةرَيم دروست بكا 

قوربانيانى توندوتيذ  خَيزانى ياسا  ضاودَير  كؤمةَ يةتى بيان طرَيتةوة لة كاتى نةبوونى  -3
 .بةخَيوكةر

ارةتى ناوخؤ بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بةرةنطار بوونةوة  توندوتيذ  لة دذ  اافرة  لة وةز -4
 .تايبةمتةندة بة بةدواداضوونى بابةتةكانى توندوتيذ 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تشكل  ك ة )ثَيش اةوة  موناقةشة  اةو برا بةِرَيز و خوشكة بةِرَيزانة دةست ثَى بكا ة ماددة  سَى
 ك ة مناهضة العنف )اَيمة لة ماددة  يةك دةنطمان لةسةر  دا كة بؤتة (ضايا العنف االسرىخمتصة بق

 ك ة خمتصة بقضايا مناهضة تشكل )لةبةر اةوة ثَيشةكى اَيمة خؤمان بةناو  هةموو ليذنةكة ( االسرى
 .زياد دةكةين زؤر سوثاس( العنف االسرى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ير كةرةمكةبةِرَيز جةنابى وةز

 :  وةزير  ِرؤشنبري  و  وان/ بةِرَيز كاوة حممود شاكر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مناهضة قضايا العنف  )ببَيت بة ( قضايا العنف االسرى)لةماددة  سَى هةروةكو اةوة  كة هاتووةة اةوة  
والشؤون االجت الية ع للي وزارة الع ل )اةمة يةكة بةنيسبة  فةقةرة  دوو لة ماددة  سَىة ( االسرى

ضونكة زؤر ( ع مراكز  افةات االقليم)من ثَيم وانية بَلَين ( االقليم انشاء دور لضحايا العنف االسرى
تةحديد  دةكا ة اَيمة شوَينى ترمان هةيةة لةوانةية سبة  لة ِرانية بكرَ ة لة زاخؤ ثَيويست بَىة لةبةر 

 4نة اةم جوملةية ايزافة بكةين كةلة هن هاتووةة لةماددة   بةري( ع مراكز  افةات االقليم)اةوة 
يةعنى هةدةف ( الادة تاهيل املتضرر من العنف االسرى من الناحية النفسية والبدنية)فةقةرة دوو هاتووة

انشاء الدور لضحايا العنف االسرى من اجل الادة تاهيل املتضرر من العنف االسرى من الناحية النفسية )لة 
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اةم فةقةرةية ايزافة بكرَ  بؤ فةقةرة دوو لةماددة  سَىة بةنيسبة  ماددة  ضوارةوةة اةوة  ( ةوالبدني
اةمة اةيكا ة بةَ م جطة ( متابعة العنف االسرى)ية (متابعة)نية ( ملكافحة)خؤ  ( ختتص املديرية العامة)

ى ناوخؤ ثَيويستة قسمَيكى لةوةش لةو مديريةيةة ايشى اةو موديرية جياية لة ايشى اةوة  كة لة وةزارةت
خاس هةبَى لة سلكى شورتةة اةو قسمة خاسة لة سلكى شورتة كة ثَيكهاتةكة  شورتة  ذن بَىة بؤ اةوة  

بَلَين ( للي وزارة الع ل)تةعامول بكا  لةطةَل قةزاية  عون  اوسةر ة يةعنى من ثَيمواية ضؤن اةَلَيى 
لتعامل م  القضايا العنف الشراة قوامها االساسي من النساء للي وزارة الداخلية انشاء قسم خا  ع سل  ا)

بؤ اةوة  فةقةرةيةكى تر ايزافة بكةينة اةويش كة زؤر طرنطةة اةم مةسةلة  قةزية  ( االسرى
موتابةعةة ايشى يةك وةزارة  نية هةر عةمةل و شئونى ايجتيماعى و داخلى بَىة كؤمةَلَيك وةزارة  

موختةسة بةو جانبة كة اةبَى ايشى بؤ بكا ة لةبةر اةوة من  ومةجاليس هةية هةيئا  هةيةة
( للي الوزارات واايئات املختصة بتعامل م  الشأن االجت الي ع حكومة اقليم كوردستان)موقتةرةحم واية

يةعنى اةمةش ايزافة بكرَ ة اةوة تةكلي  ( الرتويل بثقافة مناهضة العنف االسرى)مةبةستمان اةوةيةة 
اةعال  مةجلسى اافرةتان اةبَىة وةزارةتى تةربيةو و وةزارةتى تةعليمى عاىل اةطرَيتةوةة  دةكرَ  ايشى

للي الوزارات واايئات املختصة بتعامل م  الشأن )وةزارةتى ِرؤشنبري  اةطرَيتةوةة يةعنى بةو سيوةية بَى
 .سوثاسزؤر ( االجت الي ع حكومة اقليم كوردستان الرتويل لثقافة مناهضة العنف االسرى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .نيزامية ثاشان

 :بةِرَيز  كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةطةر بكرَ  اَيستا ِرَيم بدة  يةك ِروونكردنةوة لةسةر اةم بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بةرةنطار بوونةوةة كة 
 .....ةم بةِرَيوةبةرايةتية دروست كراوةكاوة باسى كردة ضونكة اةمة لة خوىل ثَيشوو ا.بةِرَيز د

 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كوَيستان خان اَيستا سرة  دَ  قسة بكة لةسةر ة ااسؤس خان فةرموو

 :وةزير  كارو كاروبار  كؤمةَ يةتى/ بةِرَيز ااسؤس حممد جنيب
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لَيرة (  ك ة خمتصة بقضايا مناهضة العنف االسرىتشكل )سةبارة  بة ماددة  سَىة بِرطةيةك نووسراوة 
هيض شتَيك ديار  نةكراوةة مةحكةمة موختةسةكة ايشى ضيةة تةنها تةحقي  اةكا  لة كةيسةكة؟ة 
ضونكة لَيرة تةداخوليةك و تَيكةَليةك هةيةة ضونكة مةحكةمة  تةحقيقمان هةيةة جونةمحان هةيةة 

للي وزارة الع ل والشؤون )ك زياتر بدرَ ة شتَيكى ضاكةة دووجينايةمتان هةيةة اةطةر بكرَ  تةوزحيَي
يةك كَيشةيةكمان ( اةبَى سةنتةر دروست بكا )لة كورديةكةش نووسراوة ( االجت الية ع االقليم  نشاء دور

من هةندَيك جار ( للي وزارة الع ل والشؤون االجت الية ع االقليم توفريدور)هةية لَيرةة لَيرة بنووسرَ  
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نةية ثَيويست بةوة نةكا  اةو ذنانة لةبةر ناحية  اةمنى و ثاراستنى ذيانيان لةوانية من دابةشيان لةوا
بكةم بةسةر ضةند شوَينَيكة حا متان هةية اَيمة ذنةكان لة سلَيمانيةوة نةقل دةكةم بؤ هةولَيرة زؤر جار 

بثارَيزينة لةوانةية اَيمة لةدواِرؤذ  لة هةولَيرةوة نةقليان دةكةين بؤ دهؤكة لةبةر اةوة  بتوانن ذيانيان
بتوانن سةنتةرَيك ياخود بتوامن ضةند خانوويةك بةكرَ  بطرم بؤ ثاراستنى ذيانيانة لةوانية لة 
قةزاكانيش بَيتة مةبةستم اةوة لَيرةية نةوةك تةنها اينشااى دور بَيتة يةك سةنتةر بَى ياخود دوو 

َيمة اةطةر مبانةوَ  ذيانى اةو ذنانة بثارَيزينة نابَى بةو شَيوةية بَى سةنتةر بَىة شوَينةكة  دياريكراو بَىة ا
للي وزارة الصحة تأمني )شوَينةكة  ديار  بكرَ ة داوا  اةوةش دةكةم كة بِرطةيةكى تر زياد بكرَيت 

ضونكة اَيمة اَيستا وةكو هاوكار  وزارةتى تةندروستى هاوكاردان ( الرلاية الصحية والنفسية لضحايا
ويستيان بة عيالجى نةفسى كا ة بةَ م لَيرة لةياساكة جَيطة  بؤ بكرَيتةوةة ضونكة زؤرجار اةو ذنانة ثَياة

هةيةة اةضنة سةنتةر  اةوانة  كة عيالجى نةفسى وةردةطرن و اةوسا اةيانهَيننةوة بؤ سةنتةر  
رةتى تةندروستىة كة اةو شةَلتةرةكانى    خؤمانة اةطةر بكرَيت اةو بِرطةيةش زياد بكرَ ة بةسةر وةزا

مشول تحايا العنف االسرى خبدمات قانون الرلاية )رعاية  سةحى و نةفسيان بؤ جَيبةجَى بكا ة 
اةو ( لل لدم وجود معيل)لَيرة اَيمة نابَى بةو شَيوةية بَلَين ( لل االجت الية لند لدم وجود معيل

وةة اةو كاتى كة كَيشةكة  اةبَىة ايزافة  اةوة موعيلى هةية اةوكاتةة بةَ م اَيستا هةِرةشة  لةسةر كرا
بكةين كة كَيشةكة  تةواو بووة كَيشةكة  كؤتايى ها  بةوة  كة ضارةسةر كراوةة طةِرايةوة بؤ ناو 
خَيزانةكة  خؤ ة لةو رعاية ايجتيماعيةة اةوكاتة دةردةكرَيت لة تؤِرةكةو سوودمةند نابَىة اةمة تؤزَيك 

 .وثاستةوزحيى زياتر  اةوَيتة س
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابتة بةِراستى بةِرَيز ااسؤس خان ِراست دةكا ة يةعنى اةطةر لة ناحيةيةكى بضووك 
مةركةزَيك هةبَىة اافرةتَيك لة ماَلةكة  ِرا بكا  بضَيتة اةوَ ة لةوَ  بضنة سةر  هةر كوشتنيش دروست 

ةوةة اَيستا اَيوة  بةِرَيز كَى اةتانةوَ  قسة لةسةر اةم ماددةية بَيتة بؤية اةمة اةبَى ورد بري  ىَل بكرَيت
 لةي ةة لث انبكةن ناوتان اةنووسنة كوَيستان حممدة اارام قادرة امحد وةرتىة عمر عبدالعزيزة خليل 

جنم الدينة كاوة حممدامنة شوان كريمة ش ان امحدة شيالن عبداجلبارة نةردان عبداهللة تارا اةسعةد ة 
 .شرية اةم بةِرَيزانة داوايان كردووة موداخةلة بكةنة فةرموو كوَيستان خانب.د

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دادطا  تايبةمتةند بؤ بةرةنطار بوونةوة  )سةبارة  بة ماددة  سَييةم ثَيويستة اةمة بنووسرَ 
كرَ ة بؤ دووبارة اامادةكردنةوةيان لة ِروو  جةستةيى و لة بِرطة  دووةم اةوة  بؤ زياد ب( توندوتيذ 

دةروونيةوةة هةروةك هةردوو اةو بةِرَيزانةوة هةردوو وةزيريش ااماذةيان ثَيى كردة  لةسةر بِرطة  ضوار 
من اةمةوَ  يةك ِروون كردنةوة بدةمة اةطةر يارمةتيم بدةن بؤ بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بةرةنطار 
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ذ ة ديارة اةم بةِريوةبةرايةتية ِراستة اَيستا بةِرَيوةبةرايةتى بةدواداضوونى بوونةوة  توندو تي
توندوتيذيةة بةَ م ثَيمواية ناوةكة  بة هةَلة هاتووة لة ياسايةكةة لةبةر اةوة  من اةمةوَ  اةوة تةوزي  

بَلَيى ثَيشنيارمان  بكةمة لةخوىل ثَيشوو كاتَيك كة ياساي وةزارةتى ناوخؤ موناقةشةكراة يةكَيك لةوانة  كة
كردة من ثَيشنيارم كرد كة بةِرَيوةبةرايةتى بةدواداضوونى توندو تيذ  هةبَىة اةوكاتة سؤزان خان وتى با 
اةو بةِرَيوةبةرايةتيةة بةِرَيوةبةرايةتى بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ  بآة ضونكة ياسايةك هةية لة 

تيذ ة دواتر كةخراية دةنطةوة بة بةرةنطاربوونةوة  ليذنةكة بةناو  ياسايى بةرةنطاربوونةوة  توندو
توندوتيذ  خراية دةنطةوةة جةنابيشت ايدارة  كؤبوونةوةكة  اةكردة دوايى من سةير  ثرؤتؤكؤليشم 
كردووةة بة بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ  خراوةتة دةنطدانةوةة لةناو ياسايةكة لة سايتى ثةرلةمانيش بة 

تيذ  هاتووةة بةَ م دواتر نازامن بؤ كةلة سةرؤكايةتى هةرَيم طةِراوةتةوة كراوةتة بةرةنطاربوونةوة  توندو
بةدواداضوونة بؤية اَيستا تةبعةن حكومة  ايش لةسةر وةقاايع اةكا ة بةدواداضوونى بؤ كردووةة بةَ م 

َيرة ثَيويستة هةر ِراستيةكة  لة ثةرلةمان بة بةرةنطاربوونةوة  توندوتيذ  ِرؤيشتووةة بؤية من ثَيمواية ل
بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ  بَىة اَيمة هةوَل بدةين اةوة  حكومة  وةك اةوة  ثةرلةمان ىَل بكةينةوةة 
ضونكة ثةرلةمان وا تةسديقى كردووةة من خؤم بةدواداضوومن بؤ  كردووةة خاَلَيكى ترم هةية بِرطةيةك 

لة هاوِرَيكامن باسيان كردة كة هةندَيك لة وةزارةتةكان  زياد بكرَ ة كة ثَيشرتيش لة ماددة  ثَيشوو هةندَيك
كاريان اةوةبَىة كة هؤشدار  بدةن لةسةر بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ ة بؤية من ثَيمواية اةم ماددةية 
جَييةتى كة بنووسرَ ة هةندَيك لة وزارةتةكان اةكرَ  ناويشيان بَيتة بةشداربن لة هةَلمةتى 

دو تيذ ة وةكو ثةرةوةردةة وةكو اةوقافة وةكو صةحة اةمانة ناويان بَيت كة فعلةن بةرةنطاربوونةوة  تون
لة ثِرؤذةكة  ثَيشوو كة دة اةندامى ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردووةة كاتى خؤ  حكومة  نارد ة اةوة  

 .تياية كة اةو وةزارةتانة كاريان اةوةبَى هةَلمة  بكةن بؤ بةرةنطاربوونةوة  توندوتيذ ة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةو ثِرؤذانة  كة بِروا  بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم دةستكار  يةك كةليمةة يةك حةرفى ناوةِرؤكى ناكرَ ة لة 
ثِرؤتؤكؤَل ضؤنة اَيمة بةو شَيوةية دايدةِرَيذينة ضةندجار تةدقي  اةكرَيتة ااخري جار لة  يةن بةِرَيز 

ثاشان منيش سةير  دةكةمة بؤية بة تةاكيد لةناو ثرؤتؤكؤل بةو سكرتَير  ثةرلةمان تةدقي  دةكرَيتة 
شَيوةية هاتووةة ضونكة سةرؤكايةتى هةرَيم هةر بؤ مةعلوماتى جةنابتة بةندَيك ِرةفز بكةنة يان ارياديان 

ن لةسةر طشت ثِرؤذةكة هةبَىة اةَلَين اةمة  بضَىة اةمة بطةِرَيتةوةة بةَ م اةتوانن سةير  ثرؤتؤكؤل بكةي
 .من و جةنابتة بزانن بة ض شَيوةيةكةة كةرةمكة فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خؤم بةدواداضوومن بؤ كردووةة لة ثرؤتؤكؤليش وايةة لة سايتى ثةرلةمانيش وا دابةزيوةة بؤية اةطةر 
 .ثةسةند كردووةة سوثاس بةداداضوونَيك بكةنة بةثةلة دةراةكةوَية كة ثةرلةمان وا 
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاس بؤ جةنابتة اةوة بةِرَيز سكرتَير  ثةرلةمان اةو نوقتةية بة هةند وةربطرآة بةِرَيز اارام قادر 

 .كةرةمكة
 
 

 (:اارام)بةِرَيز ايوحم نعمت قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةيةكى جد  جَيبةجَى بكرَ ة سةبارة  بة ثَيكهَينانى ثَيشنيارَيكم هةية بؤ اةوة  اةم ياساية بة شَيو
مةحكةمة  تايبة  بؤ ِرووبةِروو بوونةوة  توندو تيذ ة اةمة شتَيكى زؤر زؤر باشةة بةَ م وةكو ااطادارين 
كة ثَيكهَينانى دادطايةكى تايبة  لةماوةيةكى كورتدا جَيبةجَى ناكرَ ة منوونةمشان هةية كة لة ساَلى 

و اَيستا بِريار  ثَيكهَينانى مةحكةمةيةكى موكافةحة هةبووة لة هةولَير تا اَيستا ةوة تاوةك2002
دانةمةزراوةة اةويش كؤمةَلَيك ثاساو  خؤيان هةيةة لةبةر اةوة من ثَيشنيار دةكةم كة لة ثاش اةو 

ة  كة بِرطةيةوةة بِرطةيةكى بؤ زياد بكرَ ة بكرَيتة يةك شتة بوترَ  ياخود اةو دادطا تايبةمتةندان
دةكةوَيتة سنوور  نيشتةجَى بوونى تاوانبارة ياخود قوربانى دةر ياخود اةو شوَينة  توندو تيذيةكة  ىَل 
دةكةوَيتةوةة ضونكة اةو جؤرة توندو تيذيانة  كة هةيةة جؤرَيك جينايةهةية جو ةيةة بؤ اةوة  

نَيت و بةدواداضوونى بؤ بكا ة ِراستةوخؤ ثاش دةرضوونى ياسايةكة مةحاكم بتوانَيت اةو دةعوايانة ببي
سةبارة  بة بِرطة  ضواريش تةبعةن اةو موديرية عامة  كة دانراوة تةنها بؤ توندوتيذ  ذنانةة بةَ م 
سةبارة  بؤ بةدواداضوون بؤ كاروبار  خَيزان بة شَيوةيةكى طشتى مناَل و هةروةها  وان و توندو تيذ  

ةتى كاروكاروبار  كؤمةَ يةتيةة ثَيويستة اةو لَيرة جيا بكرَيتةوة بةرامبةر بة ثياوانة لة ايختيساسى وةزار
 .ة زؤر سوثاس2لة خاَلى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .امحد وةرتى.سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز د

 (:وةرتي)امحد ابراهيم على.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مة دادطا  تايبةمتةند بة بابةتةكانى توندو تيذ ة ثَيمواية سةبارة  بة ماددة  سَيهةمة دةربارة  خاَلى يةكة
 ك ة )هةر اةوة دروست ترة كة بَلَيىة دادطا  تايبةمتةند بة بابةتةكانى توندو تيذ  خَيزانىة يةعنى 

ضونكة مةحكةمة بؤ قةزاية  بةرةنطاربوونةوةكة نيةة بؤ قةزاية  ( خمتصة بقضايا مناهضة العنف االسرى
ةعنى بؤ مةساايلى عونوةكةية توندوتيذيةكةيةة واتة لَيرة ناوةكة  هةر اةوة دةبَىة ضونكة عونوةكةيةة ي

مانا  اةوة نية كة قانونةكة قانونى موناهةزة  عونوى اوسةريةة تؤ مةحكةمةكةش هةروا ناو بنَيىة 
تيشة وةكو يةعنى دادطا  تيابةمتةند بة بابةتةكانى توندوتيذ  خَيزانىة سةبارة  بة بةِرَيوةبةراية
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جةنابى وةزير باسى كردة ديارة بةِرَيوةبةرايةتى بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ  نية اةو بةِرَيوبةرايةتية  
كة هةيةة بةِرَيوةبةرايةتى توندو تيذ  خَيزانيةة من ثَيشنيار دةكةم خاَلَيكى تر زياد بكرَ ة كة ليذنة  

ثاق االسر  تألف بقرار من الوزير جلان و)ةو شَيوةية خَيزانى دروست بكرَيتة بة قةرار  وةزيرة ب ويثاقي
ختصا  من  ى جهة بذوى اخلربة واال ذل مسالي االصظح والتوفيق بني افراد االسرة واا االستعانةوتتوىل ب

 .زؤر سوثاس( د اصظحل ليوثق لل بينهمت العظقة لتحقيق هذف الراية لريذا
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .َيز عمر عبدالعزيززؤر سوثاسة بةِر
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةنيسبة  ماددة  سَىة دووة سَى تَيبينى بةسيتم هةيةة يةك دوانَيك باس كران بة نيسبة  كةليمة  ناو  

ة وتومانة بةو سياغ(  ك ة خمتصة مبناهضة العنف االسرى)مةحكةمةكةوةة اَيمة لةماددة  دوو وتومانة 
 ك ة تشكل )لة تةعريوةكةة اةو مو حةزةية  كاك دكتؤر وتى منيش لةطةَليام كة هةر وا  ناو بنَين 

تحايا العنف )لةخاَلى سَى تَيبينيةكى لوغةوية برايان ضاكى بكةنة كة ( خمتصة مبناهضة العنف االسرى
ة لةوَ ة بةنيسبة  اةو مو حةزة  ضونكة كؤية جةمع( لند لدم وجود معيل ام)اةبَى بَلَين ( االسرى

بةِرَيز وةزير باسى كردة من تَيبينيةكى طشتيش لَيرة اةَلَيمة كة ماددة  سَى و ضوار تَيكةَليةكيان هةيةة بؤ 
الادة تأهيل املتضرر )منوونة اةو ايقرتاحة  جةنابيان باسيان كرد لَيرةة لة ماددة  ضوار هةمانةة كة اةَلَي 

تةقريبةن دةقاو دةقى اةوةية كة ااماذة  ثَى كراة ( الناحية النفسية واالجت اليةمن العنف االسرى من 
لةبةر اةوة بةِراستى بة بؤضوونى من اةو دوو ماددةية ثياضوونةوةيةكى تر  اةوَ ة لة ماددة  ضوار باسى 

دور لضحايا  للي وزارة الع ل  نشاء)لَيرةش وتومانة ة ( مكان امن)كراوة( ت ان نقل املتضرر ملكان اخر)
تَيكةَليةك هةية لة بةينى اةم دوو ماددةيةة ثَيويستة ايعادة نةزةرية بكرَيتةوة لة سياغةة ( العنف االسرى

 .يةعنى دوو بةيةك اةخؤن ماددةكان و تكراريشى تَيدايةة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لث انسوثاسة بةِرَيز خليل 
 :محدامن لث انبةِرَيز خليل 

 .ِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانبة
سةبارة  بةماددة  سَى قسةم لةسةر خاَلى يةكةم نيةة برادةران زؤر قسةيان لةسةر  كردة بةَ م خاَلى 

والنساء  ر لضحايا العنف االسرى من للرجالللي وزارة الع ل والشؤون االجت الية ع االقليم  نشاء دو)دوو
ر لة سةنتةر  ثارَيزطاكانيش نةبَىة هةروةكو جةنابى وةزير واتة هةريةكة  جيا بكرَيتةوةة هة( واالافال

ااماذة  ثَيى كردة يةعنى هةموو اةو داتايانة  كةتاوةكو اَيستا لةبةر دةستدايةة هةموو ااماذةكان ثَيمان 
دةَلَين لةمةنتيقة ناايةكان اةو قسانة زؤر زياترن وةكو اةوة  كة لة سةنتةر  ثارَيزطاكانة هةروةها لةو 
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واتة ( ان ترالي فيها خصوصية كل صنف من املذكورين الظف) انةش لة اةخري  اةوة زياد بكرَ دةور
خسوسيةتى هةر يةك لة ثياو ذن و منداَل لةو دةورانة واتة لةم شوَينى حةوانةوةية لةبةرضاو بطريَ ة 

  ثَى كراة اةوة ديارة سةبارة  بةخاَلى سَييةم ديارة قسة  زؤر  لةسةر كراة بةَ م اةوة  كة لَيرة ااماذة
اَيمة ثَيمان واية كة اةمة كافى نيةة هةروةكو برادةران وتيان (  ختتص املديرية العامة ملكافحة تد املر ة)

بة موتابةعةة ضونكة اةم مديريةتة ناتوانَى بة تةنيا موتابةعة  ايشى قوربانيانى ذن بكا ة بةَلكو دةبَى 
و اةمةيا بكرَيتةوةة كةيسى ثياو هةروةها منداَليش لةوَ  موعالةجة ناوةكة  بطؤِردرَيتة يان بةشَيك لةنا

بكرَيتة من ثَيمواية دةبَى لةناو اةو موديريةتانة بةشَيك هةبَىة هةروةكو ضؤن بةشى موخةدةرا  و 
بةشةكانى تر هةيةة اةمةش هن بكرَيتةوةة خةَلكى شارةزاو ثسثؤِر لةو بوارة كار  بؤ بكا ة لةوَ  

ة باحسى ايجتيماعى بَى لةوانةيةة ثَيويستت بة كؤمةَلَيك خةَلكى شارةزابَىة تؤ ثؤليسَيك ثَيويستيت ب
اةنَير  ايمانى بة قةزيةكة نةبَىة بؤ كةيسَيكى وةها لةوانةية هن نةكا ة من ثَيمواية دةبَى اةمة اةو 

اةبَى بةِراستى  خةَلكانة  بةدوا  اةو كةيسانة دةضنة اةو ثؤليسانة زؤر جياواز بن لة ثؤليسى ترة
 .ايمانيان بة قةزيةكة هةبَىة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .جنم الدين لةي لسوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز 

 :جنم الدين حسن لةي لبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نة زياد بكرَ  بة اةوة  تَيبينى منة لةسةر اةو ماددةية لة زياد كردنى دوو بِرطةدايةة يةكَيك لةو بِرطا
ِرةاى منة اةويش وةزارةتى كاروبار  كؤمةَ يةتى ااسؤس خان دةطرَيتةوةة خؤ  ثَيويست بووة اةبواية 
ثَيشترييش لة كؤبوونةوة  ليذنةكان ااسؤس خان ااطادار بكرابايةوة و ِرةاى خؤ  بدا  لةطةَل اةم 

رةتى كارو كاروبار  كؤمةَ يةتىة من ثَيمواية بِرطانة  كة اَيستا لة ماددةكة هاتووةة كة تايبةتة بة وةزا
لَيرة اامانج تةنها بةرةنطاربوونةوة  اةو توندو تيذيانة نية كة دروست بووةة بةَ م اةبَى ااماجنمان 
اةوةش بَى كة ضؤن ضارةسةرَيك بدؤزينةوةة بؤ اةوة  كة اةم توندو تيذيانة  كة ِروويداوةة بؤ اةوة  كة 

م بكرَيتةوة و كار  بؤ بكرَيتة يةكَيك لةوانة من ثَيشنيار دةكةم كة لة وةزارةتى جيل بة جيل اةمانة كة
كارو كاروبار  كؤمةَ يةتىة سةنتةرَيكى تايبة  دروست بكرَيت لة توَيذةرانى كؤمةَ يةتى و توَيذةر  

  اةو سةنتةرةوةة دةروونىة لةحاَلةتَيك كة خَيزانَيك توندو تيذيةكى تيا ِروو دةدا  اةتواندرَيت لة ِرَيطة
اةو توَيذة بة بةردةوامى لة زؤربة  وَ تة ثَيشكةوتووةكان اةو حاَلةتة هةيةة اةو توَيذةرة اةنَيردرَيتة ناو 
اةو خَيزانةوةة تةنيا كةسَيك ناة ايمحتيمالة لةناو خَيزانةكةيا جار بة جار موتابةعة  اةو كَيشةية بكا ة 

يان بيباتة اةو شوَينة  كة ضارةسةر  تيا دةكرَيتة وةكو اةو يان ضارةسةر  دةروونى بؤ بدؤزَيتةوةة 
شوَينانة  كة بابَلَين ضارةسةر  دةروونى ضاكساز  تيايةة خاَلَيكى تر ثَيويستة لةسةر وةزارةتى كاروبار  
كؤمةَ يةتى خانوو بؤ قوربانيانى توندو تيذ  خَيزانى لة سةنتةرةكانى ثارَيزطاكانى هةرَيم دروست بكا ة 



 131 

ةمة لَيرة مةبةست اةو سةنتةرانة نيةة سةنتةر  داَلدةدان و شةلتةرةكان كة ذنانى تياية لةسةر ا
مةسةلة  بابَلَين كؤمةَ يةتىة كؤمةَلَيك مةساايلى تر لةناو اةو سةنتةرانة دانراونة  اَيمة باس لة 

اةكرَية اةطةر لةو حاَلةتانةة  حاَلةتَيك دةكةين كة توندو تيذ  بةرامبةر بة مناَل و بة ثريو بة مَيردمناَل
يان لةو تةمةنانة بووة اَيمة ثَيويستمان بةمة ية كة اةو سةنتةرة  كة لة وةزارةتى كاروبار  كؤمةَ يةتى 
هةيةة لةطةَل اةم سةنتةرة جياواز بَىة كؤمةَلَيك باحيسة  تيا بَىة مواةسةسةيةك بَى بؤ ضاك كردنة لة 

ِروو  ضاكسازيةوة سةر بة وةزارةتى كاروبار  كؤمةَ يةتى بَىة تةنها لة ِروو  ثةروةردة  دةروونيةوةة لة 
سةنتةر  ثارَيزطانيش نةبَىة من ثَيمواية لة قةزاو ناحيةكان زؤرتر كَيشةو توندو تيذ  هةيةة  ثَيويستة 

كرَيت لةناو قةزاكانيش اةم سةنتةرانة دروست بكرَيتة خاَلَيكى تر كة بة طرنطى دةزامن اةطةر ايزافةش نة
وةكو ثَيشنيارَيك بؤ وةزير  ِرؤشنبري  و وةزير  كاروبار  كؤمةَ يةتىة بؤ وةزارةتى ثةروةردةو تةنها 
اَيمة مةبةستمان اةوة نية بة ياسايةك بتوانن ثَيشى اةوة بطرينة اَيمة اةتوانن ضةندين بةرنامة  

ة بةرنامةمان هةبَىة بةردةوام بن لةسةر وشيار  لة ِرَيطة  وةزارةتةكانةوةة لة ِرَيطة  تةلةفزيؤنةكانةوة
اةمةة كة اَيمة مبانةوَ ة تةنها بة ياسايةك بةبَى دةنطى بتواني اةم كَيشانة ضارةسةر بكةينة بؤية 
ثَيويستيمان بةوةية كة اةم سَىة ضوار وةزارةتة مةعنية  كة باسم كردة وةزارةتى ِرؤشنبري  و وةزارةتى 

ةتى ثةروةردةو خوَيندنى باَ ة دةوريان هةبَى لة وريا كردنةوةو وشيار كاروبار  كؤمةَ يةتى و وةزار
كردنةوةة لة ِرَيطة  بةرنامةكانةوةة لة ِرَيطة  مةنهةجةكانةوةة لة ِرَيطة  طؤظارو ِراطةياندنةكانيانةوةة من 

 .ثَيمواية اةطةر بةم شَيوةية بَيت ضارةسةر اةكرَيتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .س بؤ جةنابتة بةِرَيز كاوة حممد امنسوثا
 :وةزيري رؤشنبريي/حممود شاكربةِرَيز كاوة 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةروةكو هةموو  يةك دةزانن اةو ثِرؤذة ياسايةة ثِرؤذة ياساي بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذية 

بؤ بةرةنطاربوونةوة  توندو تيذ ة بةَ م وةثاراستنى خَيزانة يةكَيك لة ِرَيطاكان دادطاية ثةنا  بؤ دةبةينة 
اةو تاوانانةي كة دذية ياخود اةو حاَلةتانةي كة ِروودةدةن لة اةنداماني خَيزانة دادطا هةمووي  هةموو

موعالةجة ناكا ة بةشَيكي ثَيش اةوةي بطاتة دادطا بة هؤشياري دةكرَيتة بة قةناعةتي من اةوةي كة كاك 
ان ايشارةتي ثَيداة لةو وةزارةتانةي كة مةعنن بة ثةروةردة و كاوة و بةشَيكيش عةزدة خ.د

بآلوكردنةوةي هؤشياري بةِرةنطاربوونةوةي توندوتيذي لة ثاراستين خَيزانة دوو وةزارة  هةية كة خَيزان 
خؤي بةردةوام ثةيوةندي ثَيوة هةيةة اةندامةكاني خَيزانة يةكَيكيان وةزارةتي اةوقافةة لة مينبةري 

ان و لة كةناَلةكاني كة لةوَي ثةيوةنديةكي توند و تؤَل هةية لة بةيين اةنداماني خَيزان لةطةَل مزطةوتةك
اةو شوَينانةة اةوةكةي تريشي كة قوتاخبانةكانة بةِراسيتة اةنداماني خَيزان زؤربةي زؤري لة هةموو 

ي ِراستةوخؤيان هةيةة بؤية مةرحةلةكاني قوتاخبانة هةتا دةطاتة خوَيندني بات اةنداماني خَيزان ثةيوةند
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من تةاكيد دةكةمةوة لةسةر بآلوكردنةوةي هؤشياري بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذية اةوانة لَيرة خبرَيتة 
ناو ثرؤذة ياسايةكةة اةو وةزارةتانةي مةعنينةة لةطةَل اةوةش دا اةطةر بكرَيت لة وةزارةتي كارو كاروباري 

يان بةشَيك هةبَي بؤ هؤشيار كردنةوةي بآلوكردنةوةي اةو كؤمةتيةتي اةطةر بكرَي موديريةتَيك 
 .سةقافةتةة شتَيكي زؤر باشةة زؤر سوثاس

 
 : بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز شوان كريم كابانة فةرموو
 :بةِرَيز شوان كريم كابان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لـةو ايزافانـة دةكـةم كـة بـةِرَيز وةزيـري ِرؤشـنبريي اامـاذةي          سةرةتا من ثشتطريي( 3)بة نيسةبت ماددةي 

للجي  )ثَيداة ثَيمواية ايزافةي طرن  دةبـن و اـةو ماددةيـة تَيرتـر دةكـا  بةِراسـيتة دووةمة لـة خـاَلي دووةم         
ة ة بةِراسيت من ثَيمواية اةوة ل(وزارة الع ل و الشؤون اإلجت الية ع اإلقليم إنشاء دور لضحايا العنف األسر 

ة يـةعين لةوانةيـة وا تةفسـري بكـرَي كـة اـةم ياسـاية خـانوو         (إنشجاء دور )ِرووي زمانةواني يةوة زؤر رةكيكة 
دروست دةكا  بؤ اةوانةي كة توندوتيذيان بةرامبةر دةكرَية خؤي لة ِراسيت دا اـةوةي كـة بـةِرَيز وةزيـري     

( إنشجاء دور )ةكـةشة  (دور)وفرية لـةجياتي  ة بكرَي بة تة(إنشاء)كارو كاروباري كؤمةتيةتي وتي تةوفريةة اةو 
ة (توفري مراكز لرلاية تحايا العنجف األسجر   )ة يةعين دةبَيت بة (توفري مراكز لرلاية تحايا العنف األسر )

مـن ثَيموايـة بةِراسـيت اـةو تةوزحيـةي اـةوةي كـة بـاس لـةوة دةكـا  كـة لـة قـةزا و              / اةوة دووة سَيهةميش
بَي بؤ ضاودَيري اةوانةي كة ِرووبةِرووي توندوتيـذي دةبنـةوةة بةِراسـيت    ناحيةكان سةنتةري لةو بابةتة هة

لة سةنتةري شارةكان بَي باشرتةة ضونكة اةوةي بةِرَيزيشت وتت لةوانةية لةو شوَينانة نةتوانرَي ثارَيزطاري 
كـية ثَيشـرت   لةو شوَينانة بكرَي وةكو ثَيويستة جارَيكي تر اةو كةسـة ِرووبـةِرووي لةوانةيـة اـةوجارة طرفتيَ    

لَيي درابَيت اَيستا لةو سةنتةرة ضاودَيري دةكرَية لةوانةية اةوةي كة تاوانةكةي بةرامبةر كردبَي اةوجارة 
 .بضَيتة سةرية لةوَي لةوانةية اةزيةتةكةي زياتر بَية ايمحتيمالة بطاتة ِراددةي كوشنتة زؤر زؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ز ش ان أمحدة فةرمووسوثاس بؤ جةنابتة بةِرَي
 :بةِرَيز ش ان أمحد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بِرطةي يةكةمة اةم مةحكةمة خاصة بة حةقة  من بة زةرووري نـازامنة بـؤ؟ مةحكةمةيـة    ( 3)لة ماددةي 

ةة جنايةيةة هةردوو مةحكةمةش لة هةموو شوَينَيك هةن( إما)جو ةيةة ( إما)بؤ قةزيةي عونوي اوسةري 
قـازي زياترمـان لـة    ( 177)لة يةكي تريش ايمكانياتي سوَلتةي قةزااي لةوبةرة وةكو من ااطادارم حـدودي  

كوردستان نيةة اةطةر تةقسيم بكرَي بة ثَيي نيسبةي سـوكاني لـة سـتانداردَيكي يـةكجار زؤر عالـةمي دوور      
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نوــوس بَيــتة بؤيــة مــن نــة  دةكةوينــةوةة كــة بــة ثَيــي ســتانداردي عالــةمي هــةر قازييــةك دةبــَي بــؤ ضــةند
ايمكانيةتي قةزا دةبينم لةوةداة نة بة ثَيويسيت دةزامن كة عيالجي بكا ة اةوة بة نيسبة  بِرطةي يةكـةمة  

ــةي دووةم ــةيةكي زؤر        / بِرط ــةوة قس ــنم ا ــن دةبي ــوَينمة م ــنمة دةخ ــتا دةبي ــن اَيس ــة م ــةي ك ــةو موتلةقيي ب
ة ( سجرة )نـةك بينـاي   (  سرة)ة اةوة دةبَيتة تةفكيكي مةسئوليةتي تَيدايةة بةتم من مةسئو  لة قسةي خؤم

بكةينة تةفكيك دةكرَيتة من مةسئو  لة قسةي خؤمة ايلال اةطـةر بطـؤِرين   (  سرة)لة جياتي اةوةي بيناي 
لة حاتتي زةروورية حاتتي ايستيسناة اةوةي كاك شوان باسي كردة يـةعين دةبـَي اـةو صـيوةي كـة لَيـرةدا       

/ ة بِرطـةي سـَييةم  ( سجرة )ي تَيدايةة نةك بيناي ( سرة)بة حةقة  من دةبينم تةفكيكي هاتووة بةو شَيوةية 
لنجف تجذ   )ة (تجد املجر ة  )اةو موديريةي كة لة وةزارةتـي داخلـي هةيـة موختةصـة تـةنيا بـة موكافةحـةي        

ةدا نيـةة  ة اةوة اةو تةوسيعةي كةوا اَيستا لةو قانونة هاتووة بة تةاكيد لة تواناي اةو موديريـة عامـ  (املر ة
اةوةش دةبَي صيوةيةكي بؤ ببينينةوةة هةروةها بة ايتالقي بةجَيي نةهَيَلنة موديريةيةك كة تواناي اةو 
هةموو مةسئوليةتةي نةبَيتة ثَيي ناكرَيتة ضونكة تةنيا لة دذي اافرة  بووةة ايمحتيمالة لـة كاروبارةكـاني   

اةو كاديرة شارةزا و توانايانةي كة ثَيويسـت بـووة    زؤر سةركةوتوو نةبووةة تواناي نةبووة اةوةندةة بة ثَيي
 .هةبَيتة بؤية اةوةش ثَيويسيت بة عيالجَيكة لةو قانونةدا عيالجي بكةينة زؤر سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز شيالن عبداجلبارة فةرموو

 :بةِرَيز شيالن عبداجلبار عبدالوين
 .ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل

للي وزارة الع ل و الشؤون اإلجت اليجة ع اإلقلجيم إنشجاء دور لضجحايا العنجف      )( 1)بِرطة ( 3)سةبارة  ماددا 
ة اةذي ثشتةظانيا وَي ثَيشنيارَي دكةم كـو نـة تـةنَي سـةنتةرَي ثارَيزطاهـا      (األسر  ع مراكز  افةات اإلقليم

اشي بينتة ذبـةر دوو هؤيـاة هؤيـا اَيكـَي اةطـةر حـةمي       ايقليمي بيتة بةلكي لة قؤناغا اَيكي لة قةزايَية قةز
قوربانيا توندو تيذيَي لة سةنتةرَي ثارَيزطاها كؤ بنبة فشارةكي مةزن دروست دبينت لةسةر سةنتةرية بارَي 
عةمةليشي  كار وةس  زةمحةتةة ض مةسةلة دي ضـوونَية يـان هاتووضـوونَية تـةحقيقي وانـة هـةمي لةسـةر        

ختتص املديرية العامة ملكافحة العنجف تجد املجر ة ع الجوزارة الداخليجة      )  بِرطا ضارَي سةنتةري دةبنة سةبارة
ة اـةذي دةنطـا خؤيـا دةخةمـة ثـاَل دةنطـَي بـراي بـةِرَيز كـاك شـ انية كـو اـةظ             (مبتابعة قضايا العنف األسجر  

شـارةزاييا ثسـثؤريا    موديرية عامة زياتر شارةزاية لة بوارَي توندوتيذيَي دذي ذنَي ظةة بـةلكي اـةوانا ذ اـةظ   
بَينت بؤ ديكضوونا توندوتيذيَي كو بةرامبةرية بضي يان زو  دَيتة كرنة كو اةظةذي كةس ببيـنم حةلـةكي   

 .ضارةسةرةكي دي بؤ بَيتة كرنة طةلةك سوثاس
 : بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز نةردان عبداهللة فةرموو

 :ادربةِرَيز نةردان عبداهلل ق
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـان  بـرد لـة موناقةشـةكاني ثَيشـووة ثَيويسـت دةكـا         (تشجكيل  ك جة خمتصجة   ( )3)سةبارة  بة مـاددةي  

ي بـؤ زيـاد بكـرَي كـة اَيمـة لـة جيـاتي موختةصـة بؤمـان دانـاة           (مناهضة( )قضايا مناهضة)لَيرةش  بضَيت 
كة هاتووةة يةك مةحكةمة دروست دةكرَي لـة هـةرَيمي   دروستكردني اةو مةحكةمةية بةِراسيت بةو ثَييةي 

كوردستانة لة ِرووي ثراكتيكي يةوة اةوة كَيشةيةكي طةورة دروست دةكا  بؤ هَيزةكاني ثؤليس و اةوانـةي  
ــةي        ــةوةة كَيش ــاو وردةكارييةكانيي ــووينةتة ن ــة ض ــ ة اَيم ــةكاني عون ــيت كَيش ــةنة بةِراس ــوارة دةك ــةم ب ــار ل ك

جـار  ( 17)ةجنام دةدرَية بؤ يةك مةحكةمة و تا بة اةجنام طةياندني لةوانةية مةحكةمةش دةزانن ضؤن ا
ــةك        ــة رةوة ي ــة ك ــةوةة ل ــة كوريي ــاكرَي ل ــةعين ن ــةة ي ــوددةعي بَيتــة مةحكةم ــار و م ــا  تاوانب ــت بك ثَيويس

بـؤ سـةر    مةحكةمة لة هةولَير دا هةبَية لةوَي بَي تا اَيرةة يان لة دهؤكةوةة لة زاخؤوة بَيتة اَيرةة بؤ نةقلة
فيئةتي زيادةة بؤ مةشوول كردني هَيزةكاني ثؤليس و ااسايشة بةِراسيت اةمة ايشكالَيكي عةمـةلي دروسـت   
دةكــا ة بؤيــة نــاكرَي تــةنها يــةك دادطــا بَلــَينة بؤيــة ثَيويســت دةكــا  ضــةند دادطايــةك دروســت بكــرَية لــة  

ة لةبـةر  (ع مراكجز احملافةجات و اإلدارات  )َي كؤتاييةكةدا من ثَيشنيار دةكةم بؤ لَيذنةي ياسايي اةوة زياد بكر
اةوة ايداراتةكانيش هةموو ثَيداويستيةكاني موحافةزة و هةيكةلةكاني ايداراتي موحافةزةي تَيدا دروسـت  
كراوةة بؤية موحافةزا  و ايدارا  ثَيويست دةكا  ضوار دادطا بَيتة بؤ اةوةي زووتر ايشةكان اةجنام بدرَي 

ــةر كــ   ــا  و لةس ــة رؤتين ــي و      ل ــةو هيالك ــت ل ــان بَي ــيش ِرزطاريي ــؤليس و ااسايش ــاني ث ــاترة هَيزةك اتَيكي زي
للي )/ ماندووبوونةة بؤية تةنها مةحكةمةيةك ناتوانَي هةموو ايش و كارةكان جَيبةجَي بكا ة خاَلي دووةم

وامنة ة منـيش لةطــةَل اــةو بؤضــوونةي بـراي بــةِرَيزم كــاك شــ  (وزارة الع جل و الشججؤون اإلجت اليججة ع اإلقلججيم 
ة يـةعين شـوَيين داَلـدةدانة شـةر  نيـة هـةتا هـةتايي        (مجأوى )أو ( تـوفري دور )ةكـة  بـدرَي و بكرَيتـة    (إنشاء)

تا اةو كاتةي كَيشةكةي حةل دةبَية بؤية دابن كردنـي  (  مأو)مبَينَيتةوةة تؤ خانوويةكةي بؤ دابن بكةية 
اـةوة  /  بـََي وةكـو بـةِرَيز جـةنابي وةزيـر وتـي       (ع مراكجز احملافةجات ع اإلقلجيم   )شوَينَيك يان مةاوايـةكة  

كةواتة دةبَي ايداراتيشي بؤ زياد بكرَية بؤية (مراكز  افةات اإلقليم)ثَيويست ناكا  لة مةراكزية كة وتت 
ختجتص املديريججة العامججة ملكافحججة  / )موحافةزاتةكـةش هــةبَي بــة ثَيـي ثَيويســت اــةو كاتـة دادةنــرَية ضــوارةم   

ة اـةو  (متابعجة العنجف  )نيـةة اـةوة   ( مكافمحـة العنـ   )َي هةَلةيةك ِراسـت بكةمـةوةة اـةوة    لَيرة دةمةو( العنف
ــة   ــةتي ي ــة      (تججد املججر ة )بةِرَيوةبةراي ــةوةي ك ــراوة ب ــاى ك ــنة ايختي  ــادار ب ــةم ااط ــةز دةك ــةوة ح ــة ا ة بؤي

موتابةعـةي قةزايـةي عــونوي اوسـةري بكــا ة بـؤ اــةم بةِرَيوةبةرايـةتي يــة تـةنها بــؤ موكافةحـةي عــونوي        
( إتجافًة إىل مهامجل  )ية بة تايبةتية بةتم دةكرَي بوترَي لـة كؤتاييةكـةي   (تد املر ة)وسةري نيةة بؤ عونوي ا

اةوةي بؤ زياد بكرَية لةبةر اةوة بَيجطة لةوة اةو بةِرَيوةبةرايـةتي يـة ايشـي هـيين عـونوي اوسـةري نيـةة        
زارةتةكاني ترة تةنانة  لةطةَل ثؤليس و بةلكو بةدواداضوونةة كاري ِرؤشنبريي يةة هةماهةنطي ية لةطةَل وة

ثؤليسي اةنتةرثؤليش بؤ قةزايةي عونوي اوسةري و اةو شتانةة مـةهامي تـري هةيـةة تـةنها اـةو مةهامـة       
مناهضجة العنجف   )ةوة بيكـةين بـة   (تجد املجر ة  )نييةة اةطةر كردمان بةو مةهامة دةبَي ناوةكةشي بطؤِرين لة 
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اةوةي بؤ زياد بكرَي لـة اـةخريداة بِرطـةي ضـوارةمة لَيـرة بةِراسـيت دةوري       ( إتافًة إىل مهامل)ة بؤية (األسر 
اةجنومةني خامنان لةم ياساية زؤر زةروورةة لةبةر اةوة بة ثَيي ياسا اةجنومةني خامنان و بةِرَيوةبةرايةتي 

زؤر  بةدواداضووني توندوتيذي دذي ذنان دوو جيهةتي موختةصن كة كار بكةن لةسةر اةوةة بؤيـة لـة ياسـا   
زةروورة جَييــان هــةبَية شــوَينيان هــةبَي لــةم بــوارة ِرؤَلــي خؤيــان بطَيــِرنة يــةكَي لــة كَيشــةكاني موديريــةي  
موتابةعةي عونوي اوسةري لةبةر نةبووني ياسا نةيانتوانيوة كار بكةنة باَلييان بةسرتاوةتةوةة بـة كؤمـةَلَي   

نَينة هةر بـة نوَينـةري نـازاننة بؤيـة مـن داوا      تةعليماتي سةرثَييي ايش دةكةنة مةحكةمةكان داني ثَي دانا
للي احملاكم املختصجة بقضجايا العنجف األسجر  اإلسجتعانة مب ثجل جملجس        )دةكةم لَيرةدا بِرطةيةك زياد بكةينة 

ــةتي ( املججر ة ــة  (متابعججة العنججف تججد املججر ة كخججبري اإلسججت اع إليه ججا   )اــةو موديري ــريَي ل ــو خــةبري وةربط ة وةك
كةن لة مةحكةمةكان داة بؤ ديواع كردن بـَي يـان ايسـثا  كردنـي عونوةكـة بـَية       مةحكةمةكان دا كة قسة ب

بؤية لة زؤربةي بوارةكان لة مةحاكم دا خةبري ايستيعانةي ثَي دةكرَية بةتم خةبري لة بواري اـةو عـونوي   
جَييـان  اوسةري ية كَيية؟ اةو دوو مواةسةسةية كة دروست كراوةة بؤية نوَينةرةكان وةكو خةبري ثَيويستة 

بؤ بكرَيتةوة لة ِرووي ياساييةوة كة كاري خؤيان بكةنة هةروةها اةو دوو بةِرَيوةبةرايـةتي يـة دةسـةتتَيكي    
يـان  ( جمللجس السجيدات  )تريان ثَي بدةين لة ِرووي قانونييةوة دادطاكامنان بيانناسنة خـاَلَيكي تـر زيـاد بكـرَي     

جمللجس السجيدات  و املجر ة و مديريجة متابعجة      )دةنووسـنة   لة عةرةبيةكـةي ( مر ة)يان ( سيدا )نازامن ( املر ة)
بؤيان هةبَي تةحريكي دةعوا بكةنة بؤية هةنـدَي  ( العنف تد املر ة، حتري  الدلوى ع قضايا العنف األسر 

لةو تاوانانةي كة ِروودةدا لة عونوي اوسةري كةس شكاتكةر نيـةة مـن خـؤم لـةو بةِرَيوةبةرايـةتي يـة بـووم        
يداوةة بة فراوانيش ِروودةداة كةس شكاتكةر نيةة بؤيـة اةوانـة بؤيـان هـةبَي شـكا  تـةحريكي       تاوانةكة ِروو

دةعوا بكةنة اةو مةجليسـة و اـةو بةِرَيوةبةرايـةتي يـة موختةصيشـن بتـوانن تـةحريكي دةعـوا بكـةنة بـؤ           
 .اةوةي ديواع بكةن لةو مافانة و نةفةوتَية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز تارا اةسعةدية فةرمووسوثاسة 

 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةدي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

للي وزارة الع ل و الشؤون )بةِراسيت من لةسةر خاَلي دووةم بةس اةوةندة بةو شَيوةية داِرَيذرَيتةوةة 
لادة تأهيلهم من اإلجت الية بالتنسيق م  وزارة الصحة ع اإلقليم توفري دور لضحايا العنف األسر  إل

ة بةِراسيت لَيرة زؤر طرنطة كة اةو دورانةي كة دةكرَيتة يان بَلَين اةو شَيوةي (الناحية الصحية و النفسية
كة بةرامبةريان دةكرَي لة توندوتيذي شوَينيان هةبَي وةكو اةم داَلدانةة يان اةو سةنتةر و شةَلتةرانةي كة 

ةو ضي دةكةن؟ يةعين من نازامن اَيرة كة دادةنرَي مةفرووزة هةيةة اةوةي دةزانن شةش مانطة دواي ا
مودةتةكةي دابنرَي ضةند حيماية  بكرَي؟ ضةند دةتوانن اةو توندوتيذييةي كة دةكرَي لَيرةدا وةزارةتي 
عةمةل لةطةَل وةزارةتي صمحة كة ايشي اةوةية تةاهيل كردنةوةيان لة ي من بةِراسيت لة ناحيةي صمحي و 
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بةدةني زؤرجار هةية جؤرَي لَييان دةدرَيت هةندَي شت هةية ضاك ناكرَيتةوة لة يةني  نةفسية ضونكة
بةدةنييةكةية تةنها بة جرياحة و شتةة اةوةش وابزامن هةر ضاك كردنةوة نيةة بةَلكو تةركيئةكةة 

ي ضاك ضاككردنةوةيةكي موةقةتةة يان مةسةلةن اةو بَلن اةو خيتانة كة دةكرَي بة ض  يةنَيكي بةدةن
دةكرَيتةوةة يان تةعةدايةك لة ضةند كةسانَيك لة هةندَيك اافرة  دةكرَيت لة ناو سجنةكان دا اَيستا 
هةيةة هةندَيكي لة داَلدةكان هةيةة من نازامن  يةني جةسةدي اةوة ضؤن ضاك بكرَية لةبةر اةوة 

مشول تحايا )/ َية سَييةمنةفسيةن و صمحيةن اةو دووة زياتر هةوَل بدرَيت كة لةوَيدا موعالةجة بكر
ة زؤرجار هةية اافرةتَيكة موعيلي نيةة خؤي بةسةري دا (العنف األسر  خبدمات شبكات الرلاية اإلجت الية

هاتووةة يان هاوسةري نيةة يان بَلَين تةتق دراوةة يان بَلَين كضَيكة لة ماَل دا ايشكةرةة لة كاتي ايش دا 
ناخؤش بووةة واتا هيض موعيلَيكي نيةة تةنها خؤي نةبَية كاتَي تووشي تةعةدا بووةة تووشي شتَيكي 

دةخرَيتة شتَيكي بةسةر دَيت و دةخرَيتة شوَينَيك كةسي نامَينَيت صةرف بكا  لةسةر خَيزانةكةية لةو  
كاتةدا اةو خَيزانة دووضاري شيت تري ناخؤش دةبَية بة تايبةتي اةطةر اافرةتي هةبَية يان كةسَيكي هةبَي 

اَل دا لة كاتي هةرزةكاري بَية يان شتَيكي ناخؤش بةسةريان دابَية اةطةر شةبةكةي ريعايةي لة م
ايجتيماعي بؤي تةرخان بكرَي بؤ اةو كةسانةي كة هيض موعيلَيكي تريان نيةة اةوةي كة خَيزانَيكي هةية 

رةميش لةطةَل اةو بةجَيي هَيشتووة جودايةة بةتم تةنها حاَلةتَيكي خاصة اةوة بؤي زياد بكرَية ضوا
وان وايان ايقترياح كردووة كة كاوةمة بةِراسيت لَيرةش اةنداماني تر وةكو كوَيستان خان و اة.ايقترياحةي د

ي ذنان كة دةكرَيتة بةِراسيت قسةكردن و طوتوطؤكردن لةو كاتةدا (case)رتةيةكي ذنان هةبَي بؤ شو
ةكةي بة ِرَيك و ثَيكي لَي ببا ة شةرم و اةوةي كة لة (case)اافرةتَي لةطةَل اافرةتَي زؤر زياتر دةتوانَي 

ناو كؤمةَلطاكةي خؤمان هةية واي لَي دةكا زؤرجار مومكينة لةطةَل ثياوة زؤرجار هةية كة لة كاتي 
 .تةحقي  كردن قسةي دَيتة سةر و كَيشةش دروست بووة زؤرجار اَيمة اةوةمان ديوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بشرية فةرموو.د بةِرَيز

 :بشري خليل حةداد.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة زؤر طرنطة لة كاتي موناقةشةي ثرؤذة ياسايةكي ااوادا اةوةمان لةبري بَي كة ايش و كارةكامنانة 
اتي خَيزانة قسةكامنان لة ثَيناو يةكطرتوويي خَيزان بَية لة ثَيناو ثاراستين خَيزان بَية نةك تَيكداني عيالق

لةبةر اةوة اةوةندةي ثَيويستيمان بةايجراااتي اي الحي و ضاككردنةوةو تةوعيةي ِرؤشنبريي هةيةة 
بة ي منةوة اةوةندة ثَيويستيمان بة جةزاو عقوبا  نييةة وا تَينةطةن لة قسةكةي من كةوا ثَيويستيمان 

تم عقوبة بة تةنها كار ناكا  اةطةر وشيار بة سزا نييةة نةخَير سزا دةبَي هةبَية عقوبة دةبَي هةبَية بة
كردنةوةو تةوعيةي لةطةَلدا نةبَيتة بؤية من ثَيمواية مةسةلةي تةشكيلي مةحكةمةة اةوة اةطةرضي 
شتَيكي ثَيويستيشة مةحكةمة هةبَية بةتم مةحاكم هةيةة يةعين اَيمة تةداخول لة ايشي بةعزةك 
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حوالي شةخ ي و مةحكةمةي جون  و مةحكةمةي مةحاكمةكان دروست دةكا  وةكو مةحكةمةي اة
جينايا ة يةعين وةك بةِرَيزة حاكمةكان اةوةيان باس كرد كاتَي اَيمة لَيرة ضاومان ثَييان كةو ة بؤية لة 
ساتني ِرابردوودا مةحكةمةكاني كوردستان زؤر مةساايلي توندوتيذيان موعالةجة كردووةة سزايان بةسةر 

ندووةة بةعزَيكيان طةيشتؤتة حةددي لة سَيدارةدانة اَي باشة كةواتة لةوة زياتر انةدا سةثا(case)زؤر لةو 
ضي بكا  مةحكةمة؟ بةتم جَيبةجَي نةكردني بةعزَيك مةوادي قانوني بةسةر بةعزَي لة كةيسةكان داة 

ية مةعناي اةوة نية مةحكةمة موقةصريةة بةتم مةعناي اةوةية كةوا وشيارييةكةي ِرؤشنبريدان لةوانة
من ثَيم باشة اةو خاَلةي  (وزارة الع ل و الشؤون اإلجت اليةعلى / )نةبَيتة بة نيسبة  خاَلي دووةم

 :دووةمة بكرَيتة سَي فةقةرةة بةو شَيوةية
 :للي وزارة الع ل والشؤون اإلجت الية ع اإلقليم -
 .توفري مراكز اإليواء و التأهيل - 

( توفري مراكز اإليواء و التأهيل)لةطةَل ِرةاي كاك شوانةة بيكةينة منيش ِرةايم ( إنشاء دور)ناوي نةنَين 
 .هةتا هةم بؤ اةو شوَينةي كةوا حةوانةوة بَية هةم بؤ تةاهيليش بَي

 .مشول تحايا العنف األسر  خبدمات قانون الرلاية اإلجت الية-ب
افة بكةينة اةويش اةوة ايزافة بؤ ايز( ج)لة زدين خاَلي دووةمداة خاَلي ( حم)واتا خاَلي سَييةم ببَيتة 

 :بكةبنة بَلَين
 .تشكيل جلان من اجلهات ذات العظقة والباحثني اإلجت اليني -ج

بةِراسيت لَيرةدا ِرؤَلي توَيذةري كؤمةتيةتي زؤر زؤر طرنطةة يةعين ثَيش مةحكةمةة ثَيش سزادانةكة 
ةحة و ثَيكهاتنةوةة هوشياركردنةوةي ة بة دانيشنت و بة ِرؤشنبريي و بة موصاَل(case)اةطةر كرا اةم 

 يةنةكان ثَيك بَية باشرت لةوة نية كةوا مةسةلةن بضنة مةحكةمةو سزايةكة بسةثَيندرَية بؤية كوا ِرؤَلي 
باحيسة ايجتيماعييةكان لَيرة؟ بؤية من ثَيمواية لَيرةدا خاَلَيكة ليجان تةشكيل بكرَية وةزارةتي كاروباري 

تةشكيل بكا  بؤ اةوةي كة اةو باحيس ايجتيماعييانة و نوَينةري اةوقاف و  كؤمةتيةتي ضةند ليجان
ثةروةردة و  يةنةكاني تر تَييدا بةشدار بَية بة نيسبة  ايقترياحةكةي جةنابي وةزيري ِرؤشنبريي 

ثَيمواية بةيانييةكةي ايقترياحَيكم نارد بؤ سةرؤكايةتي بؤ جةنابتانة من ( الرتويل لثقافة الظلنف)
للي الوزارات )مواية اةوة كة دةبَي لة ماددةيةكي موستةقيل بَية ماددةيةكي موستةقيل دابنَين كةوا ثَي

اةوةي كة اةوقاف و تةربية و تةعليم عالي و ِرؤشنبريي و ايجتيماعي و اةوانة لةطةَل ( ذات العظقة
الرتويل لثقافة )وانة هةيئةي ما  مرؤظ و لةطةَل  يةنةكاني ترة لةطةَل موجتةمةعي مةدةني و اة

 .ة زؤر سوثاس(الظلنف
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابتة اَيستا موداخةلةكان تةواوة لَيذنةي ياسايي لةسةر اةو موداخةتنة و موداخةلةي 
 .جةنابي هةردوو وةزير ااخري صياغةتان
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة ماددةي سَييةم ثرسيار كرا تةوزي  بكرَي مةحكةمة ضية سةبارة  بة قةزايةي عونوي  سةبارة 
اوسةري؟ ضؤن تةشكيل دةكرَي؟ كارةكاني ضية؟ اَيمة لة ماددةكة هةرضةندة صياغةكة ضاك دةكةينةوةة 

ساَلي ( 13)دةبَي بة طوَيرةي اةو طؤِرانكاري ية كة لة عينوانةكة كرا ياساي دةسةتتي دادوةري ذمارة 
تةاكيد لةوة دةكا  ضؤنيةتي دامةزراندن ضؤن دةبَي؟ واتا لَيرة اةو مةحكةمةية ( 31)لة ماددة ( 1770)

تايبةمتةندة بة لَيكؤَلينةوةة تةحقي ة ثاش اةوةي تةحقيقا  تةواو دةبَي اينجا ايمحالةي مةحكةمةي 
تةة كةمرت بَي بؤ مةحكةمةي موختةى دةكرَي بة طوَيرةي جؤري دةعواكان قةتلة بؤ مةحكةمةي جينايا

بة طوَيرةي كارةكةي كة لة ياساي عقوبا  دياري كراوةة اةوة ( جن )جو ةة موخالةفةية بؤ مةحكةمةي 
يةكةمة سةبارة  بةوةي كةوا اايا وةزارةتي كاروباري كؤمةتيةتي بةو كارةي هةَلبسيَت و بة تةامن كردنية 

( إنشاء دور)ايمحتيمالة اةو ايمكانياتة نية بَلَيي ( إنشاء دور)ي ضاكةة ة فيعلةن ثَيشنيارَيك(إنشاء دور)واتا نا 
مةقسةدي اةوة دةبَي كة بينا بكةية بةتم تةامن بكةية ايمكانيا  نيةة دةتواني لة هةر موحافةزةكان بَية 

كة كراة لة قةزا و ناحيةكانيش بَية صياغةكة ايمحتيمالة دةستكاري لَي بكةين بة طوَيرةي اةو ثَيشنيارةي 
مةحكةمة ثَيش اةوةي تةماشاي دةعواكان بكا  يان لة كاتي ديتين دةعواة اةطةر / ثَيشنيار هاتووة دةَلَي

دييت كَيشةكة ايمحتيمالة ضارةسةر بكرَية ثَيش اةوةي ِرةوانةي مةحكةمةي بكا ة مةحكمةي موختةىة 
َيكهَيناني لَيذنةة يان ايمحالة كردني واتا قةزايةكة قابيلي صوحلةة بؤ كَيشةكة طةورة بَيتة هةر خؤي بة ث

مةوزووعةكة بؤ تةوافوقي اوسةري لَيذنةة لَيذنة ثَيك بَي يان ضةند كةسَيك بكةونة نَيوانيان بؤ اةوةي 
كَيشةكة ضارةسةر بكرَي ثَيش اةوةي ِرةوانةي مةحكةمة بكرَيتة بةر لةوةي ِرةوانةي مةحكةمةي 

محةة نازامن اةو ثَيشنيارة اةطةر قبوَل كراة دوايي دةتوانن موختةى بَي لةو قةزايانةي كة قابيلي صوَل
صياغةكةش بكةينة اةو ثَيشنيارانةي كة لة يةن جةنابي نوَينةراني حكومة  كة ثَيشكةش كراة 
صياغةكةي بةو شَيوةية اَيستا دةخيوَينمةوةة اةوة قابيلة دووبارة طؤِرانكاري لةسةر بكرَية ايمكانة 

 موعالةجة بكرَية 
 / ادة الثالثةامل
( 13)تشكل  ك ة خمتصة بقضايا مناهضة العنف األسر  وفق قانون السلطة القضائية لإلقليم رقم  -1

 (.1770)لسنة 
 .للي وزارة الع ل والشؤون اإلجت الية ع اإلقليم توفري مراكز إليواء تحايا العنف األسر  -1
 .جت اليةمشول تحايا العنف األسر  خبدمات شبكة ا  اية اإل -3
للي وزارة الصحة بالتنسيق م  وزارة الع ل و الشؤون اإلجت الية تأمني الرلاية الصحية و إلادة تأهيل  -4

 .املتضرر من العنف األسر 
 .ختتص املديرية العامة ملكافحة العنف تد املر ة ع وزارة الداخلية مبتابعة قضايا العنف األسر  -5
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ة (املديرية العامة ملكافحة العنف تد املر ة)شارةمتان بةوة دابوو موكافمحةة اَيمة لة ِراثؤرتي هاوبةمشان اي
ة واتا دةبَي عينوانةكة (1772)ي ساَلي (6)اةو عينوانة تةسبيت كرا لة قانوني وةزارةتي ناوخؤ ذمارة 

 .بطوجنَي لةطةَل اةو ناونيشانةي كة لة قانونةكةدا هاتووة
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةي كارو كاروباري كؤمةتيةتية اةو دكتؤر بَييَنة نةك وةزارةتي صمحة دكتؤر بَييَنة يةعين بؤضي؟ اةو وةزا
كة مادام اةوان سةرثةرشيت شتةكة دةكةنة اةوان تةاميين دكتؤر بكةنة نازامن تةاهيلة جةنابي وةزير 

 .ثاشان دَيمة  ي تؤة كةرةمكة
 :ةتيةتيوةزيري كارو كاروباري كؤم/ بةِرَيز ااسؤس جنيب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة وامان كردووةة داواي اةوةمان كردووة تةاميين ريعاية صمحييةكة بة تةنسي  لةطةَل اَيمةدا بَية واتا  

بة قانون وةزارةتي تةندروسيت مولزةم بَي بةو ايشةة اَيستا هاوكارنة بةتم اَيمة لَيرة لة ثرؤذة ياساكة 
واي اةوة كة تةنسي  لةطةَل اَيمة بكا ة لةوانةية اَيمة هةندَيك ثزيشك هةبَي ايلزامي دةكةينة بةتم د

نةهَيَلن بِرواتة اةو مةركةزةة ضونكة اَيمة ِرَيطة نادةين هةموو كةسَي بضَيتة اةو شةَلتةرة و هاتوضؤ 
بضَيتة دةرةوةة  بكا ة اةطةر بة بَي تةنسيقي اَيمة بَيت لةوانةية خةلةلَيك دروست بَية نهَيين شةَلتةرةكةش

ويستم بةرضاو ِروونييةكة بؤ بةِرَيزان خبةمة ِرووة اَيستا دوو وةزارة  مةعين ية بة ثرسي ذنانة 
ةة دواي (case)سةعا  لةوَي دةمَينَيتةوة اةو ( 01)بةِرَيوةبةرايةتي توندوتيذي سةر بة وةزارةتي ناوخؤ 

اةوة دياري بكةين ضي كاتَيك داواكة دةِرواتة  سةعاتةكة ِرةوانةي  ي اَيمة دةكرَية دةبَي اَيمة( 01)
بةردةم مةحكةمةي موختةىة لة شةَلتةرةكاني  ي خؤمان لة داَلدةداني اةو ذنانة باحيسي ايجتيمعيمان 
هةيةة ايشي زؤر باش دةكةنة اَيمة ثَيش اةوةي اةو ذنة بطَيرينةوة بؤ ناو خَيزانية ايشَيكي زؤر دةكرَية 

 باسي اةوةي كرد كة ضؤن لَيذنةيةك ثَيك بهَييَنة اةطةر مبانةوَي ايش بكةين لَيذنة بشري.اةوةي وا اَيستا د
نابَي ثَيك بهَينرَيتة اةو لَيذنةية زؤر زةمحةتة ثَيكهَينانية بةتم اةوةي اَيستا ايشي لَيذنةكة دةكا  

ة لةطةَل خَيزاني باحيسي ايجتيماعي ية لةطةَل خَيزانةكة قسة دةكا ة واتا تةدةخولَيكي موباشريي هةي
حاَلة  لة يةن توَيذةري ( 110)حاَلةمتان هةبووةة نزيكةي ( 150)قوربانييةكةة بؤ منوونة لة هةولَير 

كؤمةتيةتييةوة ضارةسةر كراوةة ايشَيكي زؤر باشي كردووةة بةتم لةسةر وةزارةمتان اةوةية اَيمة دةوراتي 
ةكان ضارةسةر بكةنة بؤية لَيرة بتوانن (case)زياتر زياتر بؤ اةو ستافة بكةينةوةة بؤ اةوةي بتوانن 

مةحكةمة موختةصةكة دياري بكةينة لة ض كاتَيك داواكة دةضَي بؤ اةوَي؟ سةبارة  بةوةش اَيمة 
سيستةممان هةية اَيستا بؤ اةجنومةني وةزيران ِرةوانةمان كردووةة كة ايشي اةو داَلدةداني شةَلتةرةكان لة 

 .ك خبرَية يةك سيستةم بَية سوثاس بؤ اَيوةشهةرَيمي كوردستان ِرَي
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة فةرموو خامنة فةرموو
 : حسن رتابةِرَيز سةرطوَل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  مةحكةمةكةوة اَيمة لة دانيشتين بةياني دا اةوةمان يةكال كردؤتةوةة خستوومانة دةنطدانةوةة 

ي قانوني (31)ار درا موختةصةكةي لَي بكرَيتةوةة اةوةي كة كاك عةوني باسي كرد ماددةي بة زؤرينة بِري
اةجنومةني دادوةري باس لة دروست كردني مةحكةمةي تةحقي  دةكا ة اَيمة دةبَي بة صةرحيي بنووسن 

كة مةحكةمةي لَيكؤَلينةوةي عونوي اوسةرية لةو كاتة كة اةوةمان دانا اةو ايشكالةش حةل دةبَي 
اَيمة يةك مةحكةمة ضارةسةري كَيشةكان ناكا ة ضونكة بة ثَيي قانونةكة لة هةر شوَييَن / دةوترَي

مةحكةمةي بيدااة هةبَي مةحكةمةيةكي تةحقيقيش تةشكيل دةكرَية لةبةر اةوة اَيمة دةبَي اةوة لَيرة 
 .حةسم بكةين كة مةحكةمةكة هي تةحقيقةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اسة كاك عونية فةرمووسوث
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 بةو شكلة نيةة ( 31)فةقةرةي دووةم لة ماددةي 

لرئيس جملس القضاء بناءًا للي إقرتاح من رئيس  ك ة اإلستئناف ، صصص  ك ة حتقيق لنوع  و / ثانيًا
 . نواع معينة من اجلرائم

مةني دادوةري خؤي قةرارَيك دةردةكا  بة طوَيرةي اةو االيةتةي كة لةو ماددةيةدا هاتووةة واتا لَيرة اةجنو
سةبارة  بة ضؤنيةتي دامةزراندني اةو دادطايةة هؤكارةكانية لة اةمرةكةي دامةزراندن تةحديد دةكرَية 

 سل  الشراة للي وزارة الداخلية إنشاء قسم خا  ع)فةقةرةي شةش لة ثَيشنيارةكان كة ثَيشكةش كرا 
 (.قوامها األساسي من الشراة النسائية للتعامل م  قضايا العنف األسر 

 ،(للي الوزارات و اايئات الرمسية املختصة الرتويل لثقافة مناهضة العنف األسر / سبعة)
لةن ثَيشنيار كرا كةوا تَيكةَلييةك هةيةة واتا ايختيالتَيك هةية بةيين ماددةي سَييةم و ضوارةم داة فيع

اَيمةش وا هةست دةكةين كة نةوعة اريتيباتَيكة تَيكةَلييةك هةية لة بةيين اةو دوو ماددةيةة بؤية اَيمة 
ثَيشنياز دةكةين لَيرة بة ناوي لَيذنة كة اةو بابةتةة واتا اةو دوو ماددةية يةك خبرَيتةوةة اةوةش بة 

ية سةرؤكايةتي ثةرلةمان اةو بابةتةي عةرزي دةنطداني اةنداماني ثةرلةمان دةبَية لَيرة ثَيشنيارمان اةوة
اةنداماني ثةرلةمان بكا ة اايا موافةقة  دةكةن اةو دوو ماددةيةي دةمج بكةين تا بتوانن ايش لةسةر 

 .هةردووك بكةينة اةحكامةكانيش لَيك نزيك بكةينةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة ضونكة موناقةشة خةتى بووة كةس او بابةتةي بةِرَيز لَيذنةي ياسايي تكاية ااخري صياغةتان بكةن
 .نةهَيناة اةوة شتَيكي تازةيةة ااخري صياغة بكةن دةيدةينة دةنطدانةوةة فةرموو

 
 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بيين اةوة دةكةين اةندامَيك اةو بابةتةي ايسارة كردة وابزامن كاك عمر عبدالعزيز بووة فيعلةن اَيمة تَي

كة نةوعة تَيكةَلييةك هةيةة ايمكانة بَلَين فةقةرةي يةكةمي ماددةي سَييةم بينينة ثَيش ماددةي ضوارةمة 
واتا بيكةينة فةقةرةي يةكةم لة ماددةي ضوارةمة اةو وةخيت ايشةكان ديار دةبَية تةشكيلي مةحكةمة 

 .مةعلوم دةبَية كارةكانيش ضؤن كار دةكا ة ديار دةبَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزيرة فةرموو
 :وةزيري ِرؤشنبريي و  وان/ بةِرَيز كاوة حممود شاكر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ماددةي سَي و ماددةي ضوار دوو ماددةي جياوازنة ماددةي سَي سياساتَيكي عام دادةنَي بؤ كؤمةَلَيك وةزارا ة 

لةطةَل اةو قةزييةيةة اةمما ماددةي ضوار كؤمةَلَيك شيت ( policy)ةَلَين تةعامولَيكي سياسي اةوةي ثَيي د
 .ميكانيزم و ايجرااي ية كة ضؤن اةو مةحكةمانةة اةو شتة كار دةكا ة لةبةر اةوة تَيكةَل كردني باش نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة كوَيستان خانة فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
بؤ ِرةاي تةنها اةندامَيك ناخرَيتة دةنطدانةوةة وةكو جةنابيشت ايشارةتي ثَيداة اَيمة موناقةشةمان تةواو 
كردووةة كةس باسي تَيكةَل كردني اةو دوو ماددةيةي نةكردووةة يةك كةس نةبَيتة ناخرَيتة دةنطةوةة 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . حةمسي بكةن تكايةة فةرمووااخري صياغة 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 /املادة الثالثة
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( 13)تشكل  ك ة خمتصة بقضايا مناهضة العنف األسر  وفق قانون السلطة القضائية لإلقليم رقم -1
 (.1770)لسنة 

 .راكز اإليواء لضحايا العنف األسر للي وزارة الع ل و الشؤون اإلجت الية ع اإلقليم توفري م-1
 .مشول قضايا العنف األسر  خلدمات شبكة ا  اية اإلجت الية-3
للي وزارة الصحة بالتنسيق م  وزارة الع ل و الشؤون اإلجت الية تأمني الرلاية الصحية و إلادة تأهيل -4

 .املتضرر من العنف األسر 
 .ر ة ع وزارة الداخلية مبتابعة قضايا العنف األسر ختتص املديرية العامة ملكافحة العنف تد امل-5
للي وزارة الداخلية إنشاء قسم خا  ع سل  الشراة قوامها األساسي من الشراة النسائية للتعامل م  -6

 .قضايا العنف األسر 
 .للي الوزارات و اايئات الرمسية املختصة الرتويل لثقافة مناهضة العنف األسر  -0

 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

بةِرَيزان كَي لةطةَلة تكاية دةست بةرز بكا ؟ زؤر سوثاسة كَي لةطةَل دا نية؟ بة كؤي دةن  ثةسند كراة 
 .اَيستا بؤ ماددةي ضوارة فةرموو

 :بةِرَيز شؤِرش سيد ايد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددةي ضوارةم

 / يةكةم
وةك ِرَيكارَيكي كاتي بؤ ثاراستين قوربانياني توندوتيذي ( فةرماني ثاراسنت)دادطا لة كاتي ثَيويست دا  -1

 .خَيزاني دةردةضوَييَن
هةر تاكَيك لة تاكةكاني خَيزان يان اةوةي نوَينةرايةتي دةكا  داوا لة دادطا بكا  فةرماني ثاراسنت -1

 .دةربكا 
ديكةي ياسايي لةبةردةم ِرة  بكاتةوة بة بيانووي هؤي ( فةرماني ثاراسنت)دادطا بؤي نية دةرضواندني -3

 .زيان لَيكةوتوودا هةية
ةكة دةستنيشان بكا  و اةطةر هةرجارة و ثَيويستيشي (فةرماني ثاراسنت)ثَيويستة لةسةر دادطا ماوةي -4

 .كرد درَيذي بكاتةوة
طا اةوةي داواي فةرماني ثاراسنت دةكا  واز لةو فةرمانة بَييَن بة ثَيي هاتنة كاري شوَيين شيت نوَي داد-5

دةبَي جةخت لةوة بكاتةوة كة داواكارييةكةي هةَلوةشانةوةي فةرمانةكة بة اارةزووي داواكراوة و لة 
 .بةرذةوةندي زيان لَيكةوتووداية

 /دووةم
 :فةرماني ثاراسنت اةمانة لةخؤ دةطرَي
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ر زيان اةطةر اةوةي شكايةتي لَي كراوة بةياننامةيةكي ثَيشكةش كرد كة دةست درَيذي ناكاتةوة بؤ سة-1
 .لَي كةوتوو يان هةر تاكَيك لة تاكةكاني خَيزان

طواستنةوةي قوربانييةكة بؤ نزيكرتين نةخؤشخانة يان سةنتةرَيكي تةندروسيت بؤ ضارةكردني لة كاتي -1
 .ثَيويست دا ياخود اةطةر قوربانييةكة داواي اةوةي كرد

 .ةمن لة كاتي ثَيويست دادةستةبةر كردني طواستنةوةي زيان لَي كةوتوو لة شوَينَيكي ا-3
 .دووبارة شياندني زيان لَي كةوتوو لة توندوتيذي خَيزاني  يةني دةرووني و جةستةيي-4
كاتذمَير زياتر ( 42)ِرَيطةنةدان بةو كةسةي كة شكايةتي لَي كراوة بضَيتة ماَلي خَيزاني بؤ ماوةيةك لة -5

 .تاكةكاني خَيزانةكة نةبَيت لة حاَلةتي بووني مةترسي لةسةر هةر تاكَيك لة
 / سَييةم

كاتذمَير زياتر ( 42)لة حاَلةتي ثَيشَيل كردني فةرماني ثاراسنت سةرثَيضيكةر دةطريَيت بؤ ماوةيةك لة 
 .هةزار دينار كةمرت نةبَيت( 377)نةبَيت يان بة غةرامةيةك لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بة عةرةبيش خبوَيننةوة
 :ن اةسعةديبةِرَيز تارا حتس

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الرابعة

 /  واًل
 .تصدر احملك ة لند الضرورة  مر ا  اية كإجراء مؤقت   اية تحايا العنف األسر  -1
 .أل  فرد من  فراد األسرة  و من ميثلل  ن يطل  من احملك ة إصدار  مر ا  اية-1
 .جة وجود وسائل قانونية  خرى متاحة  مام املتضررالجيوز لل حك ة رفض إصدار  مر ا  اية حب-3
 .للي احملك ة حتديد مدة  مر ا  اية ونمديدها كل ا دلت ا اجة-4
ملن يطل   مر ا  اية التنازل للي األمر بناءًا للي املستجدات و للي احملك ة التأكد من  ن ال  اإللراء قدم -5

 .بإختيار و نل ع مصلحة املتضرر
 / ثانيًا

 :تض ن  مر ا  ايةي
 .تعهد من املشكو منل بعدم التعرض لل تضرر  و    فرد من  فراد األسرة-1
 .نقل الضحية إىل  قرب مستشفي  و مركز صحي للعظج لند ا اجة  و إذا البت الضحية ذل -1
 .ت ان نقل املتضرر إىل مكان آمن لند الضرورة-3
 .لناحية النفسية و البدنيةإلادة تأهيل املتضرر من العنف األسر  من ا-4
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سالة ع حالة وجود خطر للي     42لدم الس اح لل شكو منل بدخول البيت األسر  ملدة التزيد للي -5
 .فرد من  فراد األسرة

 / ثالثًا
( 377)سالة  و بررامة التقل لن  42ع حالة إنتهاء  مر ا  اية يعاق  املخالف با بس ملدة التزيد للي 

 . لف دينار
 :ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب

احملك ة لند الضرورة  مر ت در / )بةِرَيزان هةندَيك خةتةاي ايمالاي تَيدايةة يةكةم لة عةرةبييةكة
ة (للي احملك ة حتديد مدة  مر ا  اية/ )ةكةي زيادة لَيرةة لة ضوارةم( لف و الظم)، ( مر  اية)نا ( ا  اية

لَيرة زيادةة ( أمر( )ملن يطل   مر ا  اية)ة ثَينجةم (مدة ا  اية)( ا  اية)ةش لَيرة زيادةة (أمر)اةو 
ة ايرت اةواني تر وةك خؤيةتية بةِرَيز (ملن يطل  لن البل) ضونكة( التنازل لن هذا الع د لن البل)

 .جةنابي وةزيرة فةرموو
 :وةزيري ِرؤشنبريي و  وان/ بةِرَيز كاوة حممود شاكر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (يتض ن ا  اية)طة لة تةوزحيةكاني جةنابت كة اَيمة لة طةَليداينة اَيمة ثَيمانواية يةكةمن لة دووةم ج

ة يةعين (سالة 11ت ان نقل املتضرر إىل مكان آمن لند الضرورة خظل فرتة التتجاوز )لة هنة لة سَييةم 
اَيمة ضوارةممان نةقل كرد / ضوارةم /سةعاتي تَيدا بَية اةوة يةكة دووةمن( 11)فةترةيةكي تَيدا بَية 

ة ضونكة (إلادة تأهيل املتضرر)فيكرةكةي بؤ ماددةي سَية لةبةر اةوة ضوارةم ثَيويست ناكا  مبَينَيتةوة 
اَيمة طواستمانةوة بؤ ماددةي سَية من دةمةوَي لةسةر ثَينجةم قسة بكةمة بؤ اةوةي لة شروحا  و لة 

ة تَيطةيشتين هةَلةي تيا نةبَية  قةدةغةكردن كة نةضَيتة ماَلةوةة موداخة تدا بة هةَلة تَينةطةيةنرَي
مةبةسيت اةوةية كة تاواني طةورةتر ِروونةدا ة حاَلةتةكةش بة اةمري مةحكةمةيةة لة ضوارضَيوةي 
بووني مةترسييةكي طةورةية لةسةر فةردَيك لة اةفرادي اوسرةة لةسةر تاكةكاني خَيزانة لةبةر اةوة اةم 

سةعاتةكة يةكةمن كةس اةو كةسةي كة مومارةسةي عون  دةكا ة اةو دةثارَيزَية جطة ( 42) اةمرة بؤ
لةوةي اةندامَيكي تري خَيزانةكة دةثارَيزَية لة حاَلةتي زةروورةية و بة قةراري مةحكةمةشةة لةبةر اةوة 

 .بؤ اةوةي بة هةَلة حاَلي بوون نةبَي لة خاَلي ثَينجةمة سوثاس
 :ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي ث

زؤر سوثاسة بةِرَيزان كَي دةيةوَي لةم مةوزووعة موداخةلة بكا ؟ ثَيش اةوة لة خاَلي ثَينجي اةخرية لة 
ة اةوةش ايزافة بكرَية اَيستا اةو (خطر للي املشكو منل  و    فرد من  فراد األسرة( )سطر)ااخري ( ثانيًا)

ة بَيري ان سةرهةن ة ااهرة عال للية جالل ليلمحة سعيد محة : بةِرَيزانة دةيانةوَي موداخةلة بكةن
ة ش ان  ي الدينشلَير  لث ان،ااسؤ كريمة اامينة زيكرية بشري خليلة بةيان أمحدة سؤزان شهاحمة سيوةيل 
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أمحدة صباح بةرزجنية ااشيت عزيزة قادر حسنة شيالن عبداجلبارة فازل بةشارةتية عمر عبدالعزيزة كةسي 
 . ة فةرمووتر هةية؟ نةردان عبداهلل

 :بةِرَيز محة سعيد محة علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

عينواني بؤ دانةنراوة كة هةموو (  واًل)من وَيِراي اةوةي كة لةطةَل مو حةزةكاني جةنابتمة ماددةي ضوار 
باسي اةمري حيماية دةكا ة كةواتة اةو عنوانةي كة بؤ ( 5)و ( 4)و ( 3)و ( 1)و ( 1)فةقةرةكاني 

دانراوة ثَيمواية بؤ عينواني يةكةم دةشَيتة ضونكة هةموو خاَلةكان باسي اةمري حيمايةيةة ( ًاثاني)
دةكا  كة ( رمتضر)ضونكة هةموو خاَلةكاني باسي  (قضايا متعلقة باملتضرر)عينواني دووةميش بكرَي بة 

لة ماددةي سَي دا ( 4)و ( 1) خاَلي (ثانيًا)لة / ضي بكرَي بةرامبةري و ايجرااا ة اةوة خاَلَيكة خاَلَيكي تر
بامسان كردة دةنطدان بة دةنطدان بامسان كردة اَيستا ثَيويست ناكا  لَيرة باس بكرَيتةوةة تيكرار بكرَيتةوةة 

عيالجيش هةر شَيوةيةكة لة تةاهيلة  ،(نقل الضحية إىل  قرب مستشفي  و مركز صحي للعظج)ضونكة 
ت ان نقل املتضرر إىل ( )1)هةر لة فةقةرةي ( 3)نيسبة  خاَلي تةاهيلَيكي جسمي يةة اةوة خاَلَيكة بة 

ة بة موتلةقي يةة دةبَي شوَينةكة دياري بكرَية اايا بؤ اةو سةنتةرةية كة باسي (مكان آمن)اةو ( مكان آمن
ةتي يان دياري بكرَي بؤ اةوةي شوَينَيكي موتلةق نةبَية خاَلَيكي تر لة حاَل( مركز اإليواء)ايوااةكةمان كردة 

إلادة تأهيل املتضرر من العنف األسر  من الناحية النفسية )داة كة دةَلَي (1)ي فةقةرةي (4)مانةوةي خاَلي 
ة اةوة تةواوةة من ثشتطريي اةو تةاهيلة دةكةمة بةتم هةندَي حاَلة  هةية تةاهيل نابَية بؤ (و البدنية

ه ببووة يان حاَلةتَيكي نةفسي واي بؤ منوونة اةطةر عزوويةكي لة دةست دابووة يان عزوويةك تةشوي
ة تةاهيل نةدةبووةوةة ثَيويست بة قيساس دةكا ة من ثَيمواية ثَيويستة لةو (متضرر)دروست ببوو اةو 

حاَلةتانةي كة مةسةلةن ضاوي لة دةست دا لة اةجنامي لَيدانةوةة لة اةجنامي شتَيك بووة كة اةوة تةاهيل 
اهيل دةبَي؟ كةواتة ثَيمواية ثَيويسيت بة قي اصة و بة غةرامةية كة نابَية ضاوي لة دةست داوة ضؤن تة

كاوة نةبوايةة يةعين .كة بةِراسيت اةطةر اةو تةوزحيةي كاك د/ لَيي بسةنرَية خاَلَيكي ترة خاَلي ثَينجةم
سي وازح نةبووة كةواتة ثَيويست دةكا  اةو تةوزحيةي تيادا دابنرَية اةو تةوزحيةي كة بةِرَيز وةزير با

( 42)نةيَيتةوة بؤ ماَلةوةة اةي اةطةر دواي ( مشكو منل)سةعا  ( 42)كردة كة باس دةكا  دواي 
سةعاتةكة هاتةوةة خؤ هةر موعةرةز نية بؤ اةوةي كة بَلَين زةرةر بطةيةنَي بةو فةردة؟ يان هةر 

( 42)يةعين دواي فةردَيكي اوسرةكة؟ كةواتة ثَيويست بةوة دةكا  اةويش تةعةهودَيكي لَي وةرطريَية 
سةعاتةكةش كة هاتووة تةعةهودَيكي لَي وةرطرَي لة يةن مةحكةمةوة كة هيض اريتيكابي جةردة نةكا  

 .بةرامبةر بة اةنداماني خَيزانةكةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة فةرموولليسوثاسة بةِرَيز جالل 

 :بةِرَيز جالل علي عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة يةعين (   فرد من  فراد األسرة)عيبارةتةكة زؤر ِرةها و كراوةيةة يةعين ( ثانيًا)دا (4)من لة ماددةي 

أل  فرد من  فراد األسرة اليت )هةموو اةندامَيكي خَيزان بؤي هةية بضَيتة مةحكةمةة بةتم بكرَي بة 
ةموو فةردَي لة خَيزان بؤي هةبَي ة ضونكة اةوة ِرةها و كراوةيةة هةموو كةسَية ه(تتعرض للعنف األسر 

داواي حيماية بكا ة حةز دةكةم اةوة ضاك بكرَية ضونكة لة وةقاايعي كوردستان دا بآلودةبَيتةوةة خةَلك 
 .دةخيوَينَيتةوةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة فةرمووااهرسوثاسة بةِرَيز عال 

 :ابراهيم ااهربةِرَيز عال 

 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
دةبينن جؤرَيك تةناقووز هةيةة يةعين جوملةكان لةطةَل (  واًل)اةطةر بَين و سةيري اةم ماددةية بكةينة 

ة (   فرد من  فراج األسرة/ )ة دووةم دةَلَيت(تصدر احملك ة لند الضرورة)يةكرت ناطوجنَينة يةكةم دةَلَي 
ةة يانيش (بناءًا للي ال )يان ( لند الضرورة)اايا ة (الجيوز لل حك ة رفض إصدار األمر/ )ثاشان دةَلَيت

بؤضي؟ من ثَيشنيار دةكةم خاَلي سَييةم ( للي احملك ة نمديد مدة  مر ا  اية)/ ة؟ ثاشان دةَلَي( جيوز)
ية و (لند الضرورة)هةر لَيرة  بدرَيتة نةمينَيتة ضونكة مادام ( الجيوز لل حك ة رفض إصدار  مر ا  اية)
ةة مةحكةمة موختةصةة يةعين خؤي دةزانَيتة داعي نية لَيرة زيكر بكرَيت و ثَيويستة (ال  بناءًا للي)

 بدرَيتة بة باشرت دةزامن خاَلي يةكةم و دووةم و ضوارةم بة يةك خاَل دابرَيذرَيت و بةم شَيوةيةي 
 :خوارةوة

فرد من  فراد األسرة  و من  تصدر احملك ة لند الضرورة  مر ا  اية لند الضرورة و بناءًا للي ال    -1
ميثلل كإجراء مؤقت   اية تحايا العنف األسر  للي  ن يتض ن األمر فرتة ا  اية و لل حك ة نمديدها كل 

 . ما دلت ا اجة
 .دا بَيتة زؤر سوثاس( 1)اةوة هةموو بة ماددة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز بَيري ان سةرهةن ة فةرموو

 :ز بَيري ان امساعيل سةرهةن بةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي (فةرماني ثاراسنت)دادطا لة كاتي ثَيويست دا / )لة ماددةي ضوارةم لة بةشي يةكةمة لة بِرطةي يةكةم دةَلَي

ة مةعناي اةوةية دادطا اةو فةرمانة دةردةضوَييَنة بةتم لة (قوربانياني توندوتيذي خَيزاني دةردةضوَييَن
مةعناي اةوةية فةرمانةكة اَيمة دةري ( فةرماني ثاراسنت اةم شتانة لةخؤي دةطرَي/ )ي دووةم دةَلَيبةش

دةكةينة ماددةي دووةم لةطةَل يةكةم ِرَيك ناكةوَية بؤية بة ِرةاي من باشة اةو فةرمانة ناوةِرؤكي 



 140 

ا اازاد بَية ضونكة دادطا دةزانَي فةرمانةكةة خاَلةكاني كة اَيمة لَيرة نووسيمان بهَيَلينةوة بؤ دادطاة دادط
جؤري توندوتيذييةكةي بة ثَيي ِراثؤرتي ثزيشكي كة نةخؤش حةواَلةي اةوة دةكرَية اَيمة لة ثةرلةمان 
فةرماني ثاراستين دادطا دةردةكةينة بةتم لة عةينةن وةختيش لة بةشي يةكةم دةَلَين دادطا فةرماني 

 .ثاراسنت دةردةكا ة زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز

 .سوثاسة بةِرَيز ااسؤ كريمة فةرموو

 (:ااسؤ)بةِرَيز بكر كريم حممد

 .  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيمواية ثَيويستة ثاش و ثَيش بكرَية بةم ( 1)و ( 1)بةنيسبة  ماددةي ضوارةم ديارة لة يةكةم بِرطةي 

، ( فراد األسرة  ن يطل  من احملك ة إصدار  مر ا  ايةللضحية  و من ميثلها  و أل  فرد من / )شكلةي لَي بَي
كام ( احملك ة)ة ضونكة لَيرة بنووسرَي (تصدر  ك ة مناهضة العنف األسر / )ثاش اةوة اينجا بنووسرَي

لند الضرورة  مر ا  اية كإجراء )ة ( ك ة مناهضة العنف األسر )مةحكةمة؟ بؤية ثَيويستة دياري بكرَي 
 .ة سوثاس(ايا العنف األسر مؤقت   اية تح

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز اامينة زيكرية فةرموو

 :سعيد آمنة ذكر بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من بؤ دووةم فةرمانى ثاراسنت ضةند ثَيشنيار هةنةة كو زَيدة كرن تَيدا بهَينة كرنة  يا اَيكَى ذ بلى هندَ  

كةفتى ذ  يَى دةرونى و كؤمةَ يةتي ةة شياندنا وان بَيتة كرنة ضارةسةريان بَيتة كرنة  كو اةوَ  زيان ىَل
ثَيت يا تؤمةتبار ذ  اةوَ  توندو تيذ  كر ة شياندنا وان بَيتة كرنة مةركةز و سةنتةرَيت تايبةمتةند د 

لةكيا هة  كو اةوة بوارَ  دةروني ة بَينة عيالج كرنة ضونكة اةوَ  توندو تيذيَى دكة ة حةمتةن خةلة
حاَلة  ضَى بو  توندو تيذيَى دكةتنة خالةكاد  بَيتة زَيدة كرنة اةم هةمى دزانن كوة طةلةك جارا ذ  يَى 
ثؤليساة يا ِرَي ةبةرا نةهَيالنة توندو تيذيا اةز حم خؤ اَيك ذ ظان كةسان بوومة بةرَ  نوكة من ِرَيكخراوةكَى 

انى كوردستانَىة طةلةك جارا اةو ِرَي ة بةريا نةهَيالنا توندو تيذيا ذنانة شؤل كرة ِرَيكخراوَ  يةكَيتى اافرةت
اةو توندو تيذيا كو ضونة وَيرَ ة ثؤليسا نة دوَيران حةتا داخازيا خؤ بطةهَينتَىة طؤتنا هةِرة ماَل ثَيت ى 

ةبينت و بؤ هاندانا ناكةتنة ظَى موشكيلَى هةِرة ماَل ضارةسةر بكةة ذ بؤ هندَ  كو اةظ كَيشة يا بةردةوام ن
ثؤليساة يا فةرمانبةرَ  نةهَيالنا توندو تيذيَىة وةها ل وان نةكةنة اةو كةسَى كو دضيت سكاَلَى تةقديم 
دكةتنة ذَير زةختَى نةبينتة يا ثَيت يا خاَلى بؤ بَيتة دةست نيشان كرنة  كو نابى ثؤليسَين يَين قةزااى 

و ذ  يَى هةركةسةكَى ظة هاتبيتة كرن بكا ة اةطةر كَيم سةبارة  سكاَ  يان هةر ااطا  داركرنةكا ك
تةرخةمى كرة بةرامبةر هةر ِريدانةكا ِريدانةكا ضَى ببيت بةرثرسيارةة هةر ثَى شَيلكاريةكى ذ  يَى قةزايىة 
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يان ِرَي ة بةريَى نةهَيالنا توندو تيذ ة بؤ ايجبار كرن يان بؤ فشار خسنت سةر قوربانىة ذ بؤ تةنازول كرن 
 .ذ سكاَ يَى د دةوامَى كار  رمسيداة دذ  قانونَيية ثَيت ية  ايجراااتَى ثَيويست بَيتة وةرطرتنة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةشري خليل كةرةمكة.بةِرَيز د

 
 

 :شري خليلب.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوةلةنة لة يةك خاَلدا كؤ بكرَيتةوةة منيش وا دةبينم لةو ماددةيةة دةكرَ  هةر ثَينج خاَلةكة  
ت ان )خاَلى سَيهةمة ثانيًا بةشَيوةيةكى مورةكةز مانايةكة  بدا ة ثَيويست بةو ضوار خاَلة درَيذة ناكا ة لة 

انشاء مراكز )؟ اَيمة لة ثَيشوودا لة ماددة  سَى طوتبوومان (مكان آمن)بؤ بَلَين  (نقل املتضرر اىل مكان امن
مادام اةوة لةوَ  دانراوة ثَيويست ناكا  بؤ مةكانَيكى  (نقل املتضرر اىل احد مراكز اإليواء)ن دةَلَي( إيواء

ةكة لة ماددة  سَى باس كراوةة بةنيسبة  (إلادة تأهيل)اامنى ترة خاَلى ضوارةمةكة زيادةة اةوةش طومتان 
ة دةبَى بة ميزاجى شورتةو بة ة بةِراستى اةمة خاَلَيكى طرنطة(لدم الس اح لل شكو منل)خاَلى ثَينجةم 

مشكو )ميزاجى ثؤليس و زابتان نةبَىة دةبَى بة قةرار  مةحكةمة بَىة اةمة تةسبيت بكرَ  بالوعل كابرا  
لةماَلةكة  خؤ  دووربَىة بةس نةك سجن بكرَ ة نةك ايداعي سجن بكرَية لةماَل دوور خبرَيتةوة بؤ ( منل

  بضَيتة بؤ شارَيكى تر و بؤ شتَيكى ترة بةَ م بة قةرار  هةر شوَينَيكى ترة بؤ ماَلَيكى خزمى خؤ
سةعا ة جار  وا هةية موشكيلةكة بة دوو سةعا  تةواو  84مةحكةمة نةضَيتةوة ماَلةوةة نةشَلَين بؤ 

لدم الس اح لل شكو منل بدخول البيت االسر  )سةعا  تةواو نابَىة بَلَين ( 27)دةبَىة جار  وا هةية بة 
اةوجا اةوكا  اةسبابةكة بة سةعاتَيك كؤتايى ها ة بة ضوار رؤذة بة  ،( ة و  ني زوال األسباببقرار احملك

هةفتةيةك هةتا سةبةبةكان ماوة نابَى اةوة بطةِرَيتةوة ماَلَىة ضونكة هةندَيك شت هةيةة وةكو جةنابى 
لة  ،(جمل لليل)بؤ  وةزيريش ااماذة  ثَيداة كة اةمة يةكةاار ثاراستنة بؤ خؤ  بؤ جانيةكةة اينجا

كؤتاييدا دةمةوَ  بَلَيم منيش ثشتطري  لة ِرايةكة  اامينة خان دةكةمة كة اةوانة  توندو تيذ  اةجنام 
دةدةنة اةوان لةوانةية زياتر ثَيويستيان بة تةاهيل و شياندن هةبَىة لةوانة  كةوا توندو تيذيان بةرامبةر 

 .ة ماددةكان دا جَيطة  بكرَيتةوةة زؤر سوثاسدراوةة بؤية دةبَى لةو قانونةة ماددةيةك ل
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز بةيان امحدة كةرةمكة
 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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عنوان  يا هة  بةس اةوةلةن ثانيًاسةبارة  ماددة  ضارَ ة من ذ  ثَى باشة عنوان بيتة دانان بؤ اةوةلةنة 
تصدر احملك ة لند الضرورة  مر  اية كإجراء مؤقت   اية تحايا )هةبينتة خاَ  د  تر اةوةلةن بةحسَى 

ة ثشتى هةنطَى اةطةر اةم سةحكةينَىة يةعنى اةم تةبةنيا موستةلةحةكى قانونى بكةين (العنف األسر 
ةتا بةحسَى اةو  ديا هاتية كرنة  ظَيرَ  د هةمى باب( قوربانية)ة يةعنى دطةل نوسخا كورديذ  (تحايا)

ة وةكو موستةلةحةكى قانونى اةم (تحية)ببيتة ( متضرر)ة يةعنى ظان هةميادا اةطةر (متضرر)بةحسَى 
بةدةلي ( إلزام)ة اةز ظَى شَيوةيَى بَيذم بَيتة داِرَيشنت ثانيًا، اواًلبكار بيننة تشتةكى باشةة خاَ  د  تر 

إلزام املدلي لليل )( املدلي للية)ةحةكى قانونى اةم دانَين اةم بَيذين اةو ذ  حم موستةل( املشكو منل)
دةف من باشرتةة خاَ  ضارَ ة هةر اةزيش دةنطَى خؤ ( بعدم التعرض للضحية  و    فرد من  فراد األسرة

 مدلي)بينتة بةلكو بؤ ( تحية)نةبةس بؤ ( تأهيل)بشري و خوشكة اامينةة كو فعلةن .ددةمة دةف دةنطَى د
ضونكة مة دظَينت نةفةسةكا ايسالحى تَيدابينتة اةظ كةسَى هةنَى جارةكاد  حم شَيوةيةكى ( لليل

ل  ايعفي ا)تةندروستة بزظريتة ناظ كؤمةَلطاي داة خاَلةكا د  اةز ثَيشنيار دكةمة خاَ  شةشَى بينتة 
 . ة زؤر سوثاساةظ ثَيشنيارة ذ  ثَى باشة كو زَيدة ببينت ظى ماددة( ا  اية من كافة الرسوم

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسة بةِرَيز سؤزان شهاحم كةرةمكة

 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نور 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشةكى من ثشتطري  لة هةردوو ِرا  بةِرَيزان اامينة خان و كاك مة  بةشري دةكةمة بؤ اةوة  كاتَيك كة 
دةكا ة اةوة دةبَى بةِراستى ضارةسةر بكرَيتة ايعادة  تةاهيل  اةو كةسة  كة كردار  توندو تيذيةكةش

بكرَيتةوةة ضونكة دةركةوتووة كة توندو تيذ  زؤر جار حاَلةتَيكة بةسةر اةو كةسانة دَيت كة كاتَيك 
فعلَيك اةجنام دةدا  لة دوا  اةو ثةشيمانى لة دوا دةبَيتة بؤ اةوة  اةو حاَلةتة تيكرار نةبَيتةوةة ياساكة 

غزا  خؤ  بثَيكَى ثَيويستة اةو كةسة  كة توندو تيذييةكة اةكا  ايهمال نةكرَيتة  اةمة حاَلةتَيكة مة
حاَلةتى دووةمة بةِريز سةرؤكى ثةرلةمانة بةِرَيزان اةندامانى ثةرلةمانة شتَيكى زؤر موهيم دةبَى لةناو اةم 

اَيستا طرفتى هةرة طةورة  دونيا  ياساية هةبَىة كةمتةرخةمى لة وةرطرتنى سكاَ كان نةكرَيتة ضونكة
اةوةية كةمتةرخةمى دةكرَيت لة وةرطرتنى سكاَ كانة ياخود بة هةند وةرناطريَيتة بةَ م كة جارَ ة دوو 
جار تيكرار بؤوةو بةهةند وةرنةطريا و واقيعةكة قةوماة كةسةكة كوذراة ياخود كارَيكى توندو تيذ  

دا ة هيض شتَيك تةعويز  اةو ِروحة ناداتةوةة بؤية دةبَى اةوة باس بةرامبةر كراة اةوسا هيض شتَيك داد نا
بكرَيت كة هةموو سكاَ يةك بة هةند وةربطريَيتة بةدواداضوونى بؤ بكرَيتة لة  يةن اةو شورتة  

من حةز دةكةم لة خاَلى ثَينجةم دا ( تعامل م  القضايا العنف االسر )نيساايية  كة دااةندرَيت بؤ 
تةاكيد بكةمةوةة اَيمة اةم ياساية بؤ اةوة دةرناكةين رق دروست بكةين لة بةينى خَيزانةكان جارَيكى تر 

و كةسةكان داة توندو تيذ  فعلَيكة لةوانةية بؤ جارَيك ببَىة لةوانةية خةَلكَيكيش هةبَى ايستيمراريةتى 
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ةوة نية فِرة  دةنة مةعنا  ا( لدم الس اح لل شكو منل بدخول البيت األسر )لةسةر وةرطرتبآة بؤية 
سجنةوةة ضونكة كة خستتة سجنةوةو هاتة دةرةوةة هةقى ىَل اةكاتةوةة با اةمة  تيا نةبَىة موهيم اةوةية 

كمة دوو كيلؤ مةترة سَى كيلؤمةترة لة دةور  ماَلةكة ( 72)  (ZONE)يةك بازنة لة دونياش وايةة دةَلَي 
بيتةوةة ايرت اةشى نَيرن بؤ ماَلى كةسَيكىة هةرض ة ب(ZONE)دااةندرَيت اةَلَى بؤ  نية نزيكى اةو 

شوَينَيك بَيتة بةَ م طرن  اةوةية نةخرَيتة ناو سجنةوةة يةعنى اةمة وازح بَى بؤ هةموو  يةكة خاَلي 
شةشةم كة حةز دةكةم  ايزافة بكرَية بةِرَيزان هةر لةو مةحكةمةيةوة دوا  دةركردنى اةمر  حيمايةو 

اقى اوسةر ة لة هةموو دونيا اةمة حاَلةتَيكة موتةبةعةة لةوانةية لَيرة توَيذةر  اةم شتانةة جلانى ويو
كؤمةَ يةتى هةَلسَى بةو بابةتةة بةَ م اةبَى هةوَلَيك هةبَى بؤ بةيةك طةياندنةوةة ياخود هةوَلَيك هةبَى بؤ 

لة هةموو دونيا (  جلان الوفاق األسر)اةو سواى فةهمة نةمَينَىة لةبةر اةوة اةوةش ببَيتة خاَليك 
 .موتةبةعةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة لث انسوثاس بةِرَيز سيوةيل 

 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةبعةن اةويش ناونيشانى دةوَيتة ضونكة ناونيشانةكةش هةموو  لَيرة اواًل / رابعًابةنيسبة  ماددة  
بَيتة سةر اةوة باشرتةة بةنيسبة  ( يتض ن امر ا  اية) ةو اةوانة  تَيدايةة اةطةر اةوة اةمر  حيماي

خاَلى يةكةمة اةطةر بكرَيتة خاَلى دووةمة دووةميش بكرَيتة خاَلى يةكةمة لةبةر اةوة  هةركةسَيك 
حملك ة لند تصدر ا)داواكاريةكى هةبَىة اينجا بؤ  جَيبةجآ دةكرَيتة بةس لة خاَلى يةكةم نووسراوة 

اةطةر دووةم ببَيتة يةكةمة يةكةميش ( أل  فرد من  فراد االسرة)لةدوايى نووسراوة ( الضرور امر  اية
حيق )ببَيتة دووةمة ثَيم باشرتةة واتة تةسةلسلةكة  بطؤِردرَيتة بةَ م بة مةرجَيك اةوة  دووةم بنووسرَ  

واتة جوملة  ( الى فرد من  فراد االسرة)نةوةك  ة يةعنى مافى دةدةينَى(أل  فرد متضرر من  فراد األسرة
حيق أل  فرد من  فراد األسرة  و من ميثلل  ن يطل  )موتةكامل نيةة اةوةش قانونة دةردةضَيتة بنووسرَ  

اةوة ببَيتة يةكةمة هى يةكةميش ببَيتة دووةمة بةنيسبة  ضوارةم هةمانةة ( من احملك ة إصدار  مر  اية
لطال  )ةكةمان  برد لَيرةة بةَ م اةطةر بنووسرَ  (أمر( )ملن يطل  امر  اية)ةمانة بةنيسبة  ثَينجةم ه

لطال  ا  اية )ي  بةينة اةطةر بنووسن (ملن يطل )يان ( لطال  ا  اية)وابزامن باشرتةة ( امر ا  اية
تعهد )ناكرَ  بَلَين ( ن املشكوتعهد م)أوً  / ثانيًاوابزامن سيوةكة ِراسرتةة بةنيسبة ة ( التنازل لن هذا االمر

واتة ( اخذ تعهد من املشكو)يان دةبى بَلَين ( تقديم تعهد من املشكو)يان دةبَى بَلَين ( من املشكو
تقديم تعهد من املشكو بعدم التعرض لل تضرر او اى )يان ( اخذ)بةَلَيننامةيةكي ىَل وةربطريَيتة اةوجا يان 

إذا ال  )كا ة واتا ( حية إىل  قرب مستشفي  و مركز صحي للعظج لند ا اجةنقل الض)ثانياً ...( من االفراد
ثَيويست ناكا  وابزامن شتَيكى زيادةة لة عيبارةتةكة  اةطةر بةِرَيزان اةندامانى ليذنة ( الضحية ذل 
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شريو  ب.اةطةر لةسةر قسة  اامينة خان و بةِرَيزان درابعًا هيضة  ثالثًاديقة  بدةنة اةوةة بة نيسبة  
سؤزان خانيش وابزامن تةايد  كردنة اةطةر تةاهيلى اةو كةسةش بكرَيتةوةة كة تاوانةكة  بابَلَين اةوة 

املتضرر والفالل من العنف ) بةيين دوو قةوس ( الادة تأهيل الطرفني)بووة فاعل بووةة واتة بنووسرَ  
خامسًا شنيارةكة قبوَل دةكرَ ة بةنيسبة  وابزامن باشرتةة اةطةر ثَي( االسر  من الناحية النفسية والبدنية

اةطةر كَيشةكة هةندة قورس ( سالة 84لدم الس اح لل شكو منل بدخول البيت االسر  ملدة التزيد للي )
باشرتة اةطةر كَيشةكة هةندة قورس بَىة وةك ( ساعة 84 تقل عن )سةعا  كةمرتة اةطةر  84بَىة وابزامن 

كَيشة هةية بة نيو سةعا ة بة ضارةطَيكة بة سةعاتَيك حةل بَىة كَيشةش  بةِرَيزان باسيان كردة لةوانةية
ع حالة إنتهاك  مر  اية يعاق  )ثالثًا سةعا  و حةفتةك ايدامة  بَىة بةنيسبة   27هةية لةوانةية 

واتة اةطةر تةماشا  ،  ( لف دينار 033سالة  و بررامة التقل لن  84املخالف با بس ملدة التزيد لن 
 033سةعا ة اةوي تريش نووسراوة  84سةكةو غةرامةكة  بكةينة زؤر زؤر  فةرقةة كةمرت لة حةب

هةزار دينارةكة  كةم بكةينةوةة  033يانيش دةبَى ( سالة 84التقل لن )هةزار دينارة يان دةبَى بَلَين 
 .عقوبةكة تةقريبةن نزيك بَيت لة يةكة سوثاس واتة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سةعا ة شلَيرخان فةرموو 42لة باتى ( التى يقدرها احملكمة)ية بَلَين باشرت ن

 :بةِرَيز شلَير حمى الدين صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر لة بةِرَيزان باسى خاَلى يةكـةم و دووةم و سـَييةم و جَيطـؤِر  اـةو خاتنـةيان كـردة بـةتم مـن ثَيشـنيار          
ة بكرَيتة يةك بِرطةة بةو شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة و عةينى واتاش بدا ة دةكةم خاَلى يةكةم و دووةم و سَييةم

تصدر احملك ة لند الضرورة امر ا  اية كاجراء موقت   اية تحايا العنف االسرى بناءا للي ال  اى فرد )
هـةمان  اةوانـة بكرَيتـة يـةك بِرطـةة      ( حك جة رفجض اصجدار ا  ايجة    للمن افراد االسرة  و من ميثلل، والجيوز 

ثشـتطري  اـةو خاَلـة دةكـةم تـةاهيل زؤر      (تاهيل املتضجرر اعادة )  4لة خاَلى ( ثانيا)لة / مةعنا بدا ة دووةم
زؤر شتَيكى طرنطةة زؤر جار لة شاشاتى تةلةفزيؤن بةرااى عالةمى دةبينن كة زؤر كةسان هةنة مودمنى 

اـةوة  كـة اوسـرةكةيان تةفـةكوك     موخةدةراتن و مـودمنى مةشـروبن يـان زؤر توندوتيـذن طةيشـتوونةتة      
بكا  بةهؤ  تةاهيل و بةرااى تةاهيلة بةتم بة شةرتَيك بةرااةكة زؤر زؤر ااستةكة  بةرز بَىة اةوانـة  

فـى حالـة انتهـاك امـر احلمايـة يعاقـب املخـال         ( ثالثجا )طةِراونةتةوة سةر ِرَيطا  ِراست و ضارةسةر كراونة لة 
ــاحلبس ــاك  ( ب ــةتى اينته ــةن حاَل ــةوا      داايم ــةوة ك ــارة دةبَيت ــة ِروو دةدا  دووب ــةو كةس ــة ل ــةمر  حيماي ى ا

توندوتيذيةكــة  اــةجنام داوةة بــاوةِر ناكــةم زةحيةكــة دووبــارة اينتهــاكى بكــا ة داايمــةن اــةو كةســة  كــة  
توندوتيذ  اةجنام داوةة لةوانةية اةو توندوتيذيـة  دووةمـن جـار كـة دووبـارة دةبَيتـةوة تـوِرة تـر بـَى و          

تة عقوبةكة  خرا  تر بَيتة لةبةراةوة  بةرامبةرةكة  هةستاوة شكايةتى كردووة يان داوا  خرا  تر بَي
 377سـةعاتة و   42حيماية  كردووةة كة دووبارة  كردةوة توندوتيذيةكة زياتر دةبَيتة بؤية لَيرةدا اـةو  
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زؤر كـةمة هـةروةها   هةزار دينارة زؤر زؤر كةمةة ضونكة دةتـوانَى اـةو توندوتيذيـة بكـا  موقابيـل شـتَيكى       
 .ثشتطري  لة ِرايةكة  اامينة خان دةكةمة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك ش ان فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز ش ان امحد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ن ثَيم ة م(ال ل  خري)دةكةمة من هيض دةورَيكى سوَل  تَييدا نابينمة  4اةوةندة  من تةماشا  اةو ماددة  
باشة بِرطةيةك دابِرَيذرَيت بة سيوةيةكى وازح كة جارَ  سوَل  دةور  اةساسى بَيت جا ض مةحكةمـة بَيـتة   
ض اةو هةيئاتانة  كة ثَيشرت بامسان كردنة منيش هاوِرام لةطةَل زؤربة  خوشك و برايانى ثةرلـةمانتار كـة   

يش نـةبَيت بِرطـة  يةكـةم ودووةم بكرَيتـة     هيض نةبَيت بِرطة  يةكةم و دووةم لـة اةوةَلـةن اةطـةر سـَييةم    
لَيرة زؤر بة وجوبى هاتووةة لةسةرةوة بة جواز  هاتووةة  3يةك بِرطة و وةكو خؤ  سياغة بكرَيتة بِرطة  

ة (جيوز للممحكمة)يةعنى لَيرة من دةبينم اريادةيةكى نامَينَيت مةحكةمةة من ثَيم باشة هةر جةواز  بَيتة 
كة هاتووة بةو شَيوةية هةتا ااخر ة نازامن اةمـة بـة ض   ( لدم الس اح لل شكو منل)خاَلى دووةم  5لةبِرطة  

يعاقج  املخجالف   )لـة حاَلـةتى اينتهـاكى اـةوة     / االيةتَيك دةكرَيت؟ االيةتةكة  ديار نية و وازح نيـةة سـَييةم  
فـة بكرَيـت   سـةعا ة ايزا  42ة ضونكة حةبسى بةسيت زياتر نية لـة  (البسيا)ثَيم واية بنووسرَ  ( با بس

 .وة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .صباح فةرموو.كاك د

 :صباح حممد جنيب.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا تةايد  موهةندس محة سعيد دةكةمة كة باسى اةوة  كرد كة اةوةَلةن هيض عيوانَيكى نيةة يةعنى 
وية دةربضَيتة هةوةرها ثشتطري  لة كاك عال دةكـةمة كـة   اةوة شايستة نية بؤ دةقَيكى قانون يان بةو ثشَي

سيوةيةكى زؤر جوان و ثوختى ثَيشكةش كرد حةق واية بةِرَيزان بـة نـةزةر  ايعتبـار وةر  بطـرنة اةطـةر      
اةو سيوةيةش وةرنةطرياة اةو بؤضوونة  كاك ااسؤش ثشتطري  ىَل دةكةم كة وتى لةاةوةَلـةن دا يةكـةم بـَى    

ببــَى بــة يةكــةمة ضــونكة تةرتيبــة مةنتقيةكــة  بــةو شــَيوةيةيةة يــةعنى لةثَيشــدا دةبــَى بــة دووةم ودووةم 
تةَلةبَيك لة يةن يةكَيك لة اةندامانى خَيزانةوة بضَيت بؤ مةحكةمة بَيت واةمر  حيمايةكة دةربكا ة لـة  

ري دةكـةمة كـة   بش.هةمان كاتدا بة نيسبة  بةشى دووةم لة خاَلى ثَينجةم دا ثشتطري  لة بؤضونةكة  كاك د



 153 

ة اـةوة زؤرطوجنـاو تـرةة اَيمـة لـة باسـى       (حلن زوال اسباحم املنـع )سةعاتة بةِراستى  بََيتة بوترَ   42اةو 
اةوةداين كـة ضـؤن باشـرتين حيمايـة تـةوفري بكـةين بـؤ اـةو كةسـانة  كـة دةبـن بـة قوربـانى توندوتيـذ                

موةقة  كة دةكرَيتة هةندَ  حيماية  تـريش  خَيزانىة يةكَيكيان اةم حيماية قانونيةيةة وةكو ايجرايةكى 
هةية كة لةشةريعةتى ايسالمى دا زؤر بة جوانى هاتووةة بؤ منوونة دةكرَ  اةو كةسة  كة وياليـة  هةيـة   
اةطةر دةركةو  فعلةن كةفااةتى نيةة سةلبى ويالية  ىَل بكرَيت بة قـةرار  مةحكةمـةة اـةوةش دةخرَيتـة     

 .شى جةنابتانى دةكةمة زؤر سوثاسناو اةو ثَيشنيارانةوةكة ثَيشكة
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ااشتى خان فةرموو

 :بةِرَيز ااشتى عزيز صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بِرطـة  يةكـةمى كـة     4من زؤربة  تَيبينيةكامن وتراوة اةوة  جَيطة  سةرنج بـَى اةوةيـة كـة لـة مـاددة       
لةبةراةوة  اَيمة لَيـرة دةبـَى بِريـار لةسـةر دروسـت كردنـى       ( ايةتصدر احملك ةلند الضرورة امرا  )دةَلَى 

مةحكةمــة  موختــةس بــدةينة بــةتم وةكــو اــةزانن دادوةر  موختــةمسان نيــة بــؤ لَيكؤَلينــةوةة اــةوانيش   
لةوانةية ثَيويستيان بة كؤمةَلَيك خوىل وشياركردنةوة هةبَى بؤ معامةلـة كـردن لةطـةَل اـةم كةيسـانةدا كـة       

ستا زؤرجار اةمة ِرةاى قانونيةكان خؤشـيانة كـة زؤرجـار اـةمرَيك جـَى هَيَلـدراوة بـؤ ايجتهـاد          اَيمة تا اَي
 (تصجدر احملك جة لنجد الضجرورة    )حاكمةكة بةثَيى زةرورة  قةرار  بـؤ دةرنـةكردووةة بؤيـة لَيـرة كـة دةَلـَى       

حيمايةكة دةربكـا  يـان    لةوانةية زةرورةتة جارَيكى تر بؤ ايجتهاد  حاكمةكة جَى بهَيَلدرَيتةوة كة اةمر 
كـة   5دةر  نةكا  كة اةمة جؤرَيك لة مةتاتية  و دةست بآلو  دةدا  ثَيىة لـة هـةمان مـاددةدا لـة خـاَلى      

اَيمة ( ال  الراء قدم باختيار وانل في مصلحة املتضرر)لة كؤتاييةكةيدا ( ملن يطل  امر ا  اية)نووسراوة 
رر ثَيويســتة ايعــادة  تــةاهيلى بــؤ بكرَيتــةوةة كةواتــة   هــةموومان قســةمان لةســةر اــةوة كــرد كــة موتــةزة  

ايتواقَيكى زدنى هةية كة اةو كةسة لة حاَلةتَيكى كؤمةتيةتى و دةروونـى بِرواثَيكـراوةة يـان طوجنـاوة كـة      
باالسجتناد  )بتوانَى بِريار لةسةر ذيانى خؤ  بدا ة بؤية من ايقرتاحى اةوة دةكةمة اةوة  بـؤ زيـاد بكرَيـتة    

ة لةبةراـــةوة  لةوانةيـــة كـــة تـــةنها بِريـــاردان لةبةراـــةوة  دةترســـَى لـــة (الباحجججث االجت جججالي اىل تقريجججر
تؤَلةكردنةوةة دةترسَى توندوتيذيةكة فراوان تر بَيت لـة خَيزانةكـة دا تؤَلـة  ىَل بكرَيتـةوة يـا ترسـى لـةوة        

َينَى بيطرَيتـة خـؤة   هةبَى كـة لـة خةسـتةخانةكة يـان لـة دوور  مةاواكـة دةضـَيتة دةرةوة و شـوَينَيكى نـةم         
لةوانةية زؤرجار نةفسيةن و ايجتماعيـةن خـؤ  بِريـار دةدا  كـة تـةنازول دةكـا  لـة كةيسـةكة كـة اةمـة           
ثَيويستة ايستناد  تيا بَيت بؤ سةر اةو تـةقريرة  كـة لة يـةن باحسـى ايجتماعيـةوة لـة زؤربـة  وتتـان         

تةبةعـة لـة مـةحاكمى عـرياق و هـةرَيم دا      ايعتماد دةكرَيتة سـةر باحسـى دةروونـيشة بـةتم اـةوة  كـة مو      
يتضج ن امجر   )تةقرير  باحسى ايجتماعى بة ايعتبار وةردةطريدرَيتة سـةبارة  بـة بةشـى دووةم كـة دةَلـَى      
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لة خاَلى ثَينجةمىة اةمة لَيرةدا تةايد  ثَيشنيازةكة  كاك محة سعيد دةكةم كة ثَيويستة جؤرَيك ( ا  اية
 42سايى تةسبيت بكرَيت بؤ اـةوة  كـة جؤرَيـك لـة طـةرةنتى بـدا  لـة دوا         لة تةعةهود يان ِرَيكارَيكى يا

 .سةعا  اةو كةسة توندوتيذ  بةرامبةر بة خَيزانةكة  نةكاتةوة و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك قادر فةرموو
 
 

 :بةِرَيز قادر حسن قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثشتطري  لة ِرا  هاوكارامن دةكةمة منـيش هةسـت    5مانى ثاراسنت بِرطة  دووةم فةر 4سةبارة  بة ماددة  
 42دةكةم زةمانةتَيك و االيةتَيك دةست نيشان نةكراوة بؤ ِرَيطـةطرتن لـة نةضـوونى بـؤ خَيـزانة هـةروةها       

ــة  مةترســيةكة            ــا اــةو كات ــؤ ماوةيــةك ت ــةلةن بنووســرَيت ب ــةم  بــََ  و مةس ــةعاتةكة ثَيشــنيار دةك س
 .وةو حاَلةتةكة ضارةسةر دةكرَيتة زؤر سوثاسدةِرةوَيتة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شيالن خان فةرموو
 :بةِرَيز شيالن عبداجلبار عبدالوين

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
دخول بيجت االسجرة مجدة التزيجد لجن  انجة       لدم الس اح لل شكو من ) 5خات دوَ  بِرطا  4سةبارة  بة ماددا 

يا ذمن اةظ بِرطا زَيدةيةة كو اةظَى تشتَى ( فراد االسرةالة وجود خطر للي ا  فرد من اسالة في حواربعني 
تعهجد مجن املشجكو منجل بعجدم التعجرض       )لـوَيرَ  هاتيـةة   ( يتضج ن امجر ا  ايجة   )بهَيَلن بـؤ دادطـايَىة لـة دووةم    

ةورةسـا ذ  ل بِرطـا   ه( ت ان نقل املتضرر اىل مكان امن لند الضجرورة )هةروةها ل سَى ذ  هاتية (  تضررلل
يةعنى لوَيرَ  دادطا مبينـَينت بِريارَيـت سـةر بـداتن كـة       ،(دة ا  اية ونمديدهاج للي احملك ة حتديد م 1) 4

ضةند ثَيت يا اةو كةسةية كة توندوتيذ  اةجنام دةدةنة بضتة ماَلَى اان نةضينت يان ذ  فةرمانَى ثاراستنَى 
ند سةعاتةيا و بؤ ضةند ِرؤذانة بهَي يا دادطةهَى بهَيَلنة هةروةسا و فةرمانَى حيماية بؤ ضةندَ  ية و بؤ ضة

سالة وبررامة التقل  42ع حالة االنتهاك امر ا  اية يعاق  املخالف با بس مدة التزيد لن )ذ  ل يا سَى 
 يةعنى تـةوقي  ( 42مدة التزيد لن )يةمشا ذ  حةبس نابَيتة بةَلكو تةوقي  بَينت ( لن ثظث مائة دينار

لسةر جؤرا توندوتيذيَى نينةة توندوتيذ  هةية بةَلكى اةجناما وَ  بريندار بوونة و بةَلكى كوشتنةة نابَيـت  
هةزارة كو طةلـةكى كةمـة اـةو ذ      377سةعاتا زَيدة تر نةبينتة ذ غةراما  42سزايَى وَ  حةبس بينتة ل 

 .سوثاسهةروةسا مةحكةمة بهيَلن و لسةر جؤرَ  توندوتيذيَى ذ  بينن طةلةك 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان



 155 

 .فةرموو فاتلكاك 

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاتلبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةرضةندة اةو بةِرَيزانة زؤريـان بـاس كـردة بـاس ثاراسـنت دةكـا  كـة فـةرمانى          1لة بِرطة   4لة ماددة  
ةتى ثَيى بـدةم بـة حةقيقـة  لَيـرة اـةوة  مـن       ثاراسنت دةربكا ة لةِراستى دا اةوة  كة من ثَيويستة ايشار

دةيبينم هةرضةندة لة عامى ثرؤذةكة من بة حةقيقة  مو حةزةم هةبووة بـةتم نـاكرَ  لةسـةر هـةموو      
قسة بكرَيتة لةم بِرطةيةدا اةوة  كـة مـن تَيبينـى دةكـةم هـةتا اَيسـتاش اـةوة  كـة دةبينـدرَ  تةربيـةتى           

يةتيــةة نــةك تةربيــةتَيكى ياســايىة هــةتا اَيســتا لــة موجتةمــةعى   موجتةمــةعى اَيمــة تةربيــةتَيكى كؤمةت
كوردستان ياسا نةبووةة بةتم دةتوامن بَلَيم جوانرتين تةربيـةتى ايجتمـاعى هـةبووةة دذوارتـرين تةربيـةتى      
كؤمةتيةتى و خَيزانى هةبووةة بةتم لةم بِرطةيةدا اةوة  كة من دةيبينم دةسةتتى وةكو بـابَلَين اـةمر    

زان يان ضوارضَيوة  خَيزانى كةم دةكاتةوةة بؤية بةِراستى اَيمة ناتوانن هةرضةند جـةنابى وةزيـر زؤر   خَي
ايشارةتى ثَيى كرد اَيمة ناتوانن اَيستا لة موجتةمةعى اةمِرؤ  كوردستان بضينة سـةر دابونـةريت و يـان    

لة خَيزاندا شكايةتى ىَل دةكرَيـت   تةربيةتى موجتةمةعى اةوروثىة لَيرة كة باس  لة ثاراستنى اةو تاكة كة
يان بثارَيزرَ ة اةمة بة حةقيقـة  مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة اـةم بِرطةيـة ثَيداضـوونةوةيةكى ثَيـدا بكرَيـتة           
لةبةراةوة  من ثَيمواية اةمة زياتر ااَلؤز  لةناو خَيزان دروست دةكا  لـةوة  تـاوةكو ثارَيزطـار  كردنـىة     

بــةِرَيز  5هاوكــارامن ثَيموايــة زؤر باســيان لــَي   كــردووةة لةســةر بِرطــة    اــةو بِرطــة  تــر اــةو بةِرَيزانــة 
سةرؤكى ثةرلةمانة ديارة هةر ياسايةك لةهةموو طة نى دنيا بؤ بةرذةوةند  اةو وتتة يان بؤ بةرذةوةند  

ثياو شكاتى اةو طة نة دةردةضَيتة اةم بِرطةية كة لَيرة باسكرا من ثَيمواية اةمة بِريارَيكى زؤر قورسة كة 
كاذمَير نةضَيتة ماَلةوةة هةم بؤ خـؤ  قورسـة هـةم بـؤ خَيزانةكـة ة مـن نـازامن اةمـة لـةناو           42ىَل بكرَيت 

كؤمةَلطا  كوردستان اةمة بِريارَيكى سةختة من ثَيشنيار دةكةم ثَيداضـوونةوةيةك بـةو بِرطةيـةدا بكرَيـتة     
و  دابـَى و نـة اةمـةش تـةتبي  دةكرَيـت بةِراسـتىة       ضونكة اةمة تا اَيستا باوةِر ناكةم نـة لـة كوردسـتان ِرو   

خاَلَيكى تر بةِرَيز كاك كاوة حممد ايشارةتى ثَيى كرد لةسةرجةم ثرؤذةكان دا بة حةقيقة  بةِرَيز سةرؤكى 
ثةرلةمانة كة اةوة  من زؤر بة طرنطى دةزامن تةربيةتى كؤمةتيةتى نةكراوةة يان ثةروةردة  كؤمةتيةتى 

ؤذةيةداة اةوة  كة من بة زةرور  دةزامن بةِراستى اةوة لة زؤر لة خاَلـةكان طـرنطرتةة مـن    نية لةناو اةم ثر
ثَيموا نية كة بة بِرطةيةك لةم ثرؤذةية بتوانن اةمة موتوربة  ناو اةقَلى موجتمةعى خؤمان بكةينة بـة  

ــان وةزارةتــى كــا     ــاتر وةزارةتــى ِرؤشــنبري  ي ــة مــن بــة زةرور  دةزامن زي ــار  حةقيقــة  اــةوة  ك رو كاروب
كؤمةتيةتى لة اةستؤ  بطرن بة تايبةتى لةو كاتانة  كةوا عوتَلة  قوتاخبانةكان هةيةة بؤضـى وةكـو بَلَيـى    
نيمضة دةوامَيكى ثةروةردة  كؤمةتيةتى لة هةرَيمى كوردستان نةبَى اـةوجا ثـةنا بـؤ بِريـار  ياسـايى يـان       

اــةوة زؤر باشــرتة و زيــاتريش لــةناو كؤمــةَلطا    تــةتبي  كردنــى بِرطــة  اــةم ثرؤذانــة بــََ ة مــن ثَيموايــة 
 .كوردستان تةتبي  دةبَى و زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو ل ركاك 

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ك تيكـرار لـةم   ةوة مـن دووبـارة  دةكةمـةوة كـة اَيسـتاش دةَلـَيم دووبـارة و بـةعزيَ         4بة نيسـةبت مـاددة    

ماددةية هةية كة اةوة بة هةرحاَل بةس اَيستا بؤ اةوة  نةكةوينةوة ناو هةمان هةَلة كة هةندَ  جار تَيى 
كــةوتووين لــة ياســاكان بــة ورد  اــةم ماددةيــة ســياغة بكرَيــتة لةبةراــةوة  مــن اــةخري كةســم بــةعزَيكى   

مـن ثشـتيوانى اـةو سـياغةية  كـاك       4و 3و  1تةسنية لةسةر قسة  برا و خوشكانة بـة نيسـبة  مـاددة     
دةكةمة سياغةيةكى جوان دةكرَ  ليذنة  ياسايى بيكةنة اةسَل و ثَيداضوونةوة و تةعديالتَيكى  ااهرعال 

كاوة و خؤشى ااماذة  ثَيى كرد بؤ اةوة  اةو .لةسةر ثَيشنيار  بةِرَيز د 1بِرطة   5ترة بة نيسبة  خاَلى 
برَ  بةِراستى بؤ اةوة  اـةو كَيشـةية دروسـت نـةبَيت كـة هةنـدَ  برايـان        خوَيندنةوانة  ىَل نةكرَيت يان  

كَيشـةكة ضارةسـةر دةبـَىة تـةنها اـةو سـَى       ( بعد قـرار احملكمـة  ) ااماذةيان ثَيى كرد يان تةحديدةن بنووسن 
يش وشةية  لة كؤتايى دا بؤ دانَينة خاَلَيكى طرنطى تر ماوة كة دةمةوآ ااماذة  ثـَي بكـةمة بـؤ اـةوة  اـةو     

بة كايـة  ثَيشـنيارةكة  تـر نةضـَيت كـة ليذنـة  ياسـاييش ثشـتيوانيان ىَل كـردو وتيـان يـةك كـةس بـووةة              
تةسنية  ثَيشنيارَيكى كاك شوانة وابزامن باسى لةوة كرد كة اَيمة لةم ياساية بة داخةوة تـا اَيسـتا باسـَيكى    

يةتى هـةموو  بةِراسـتى بـة كـاَلى     سوَل  و ضارةسةر  طرفتةكان و ثةروةردة  اةخالقى و هؤشيار  كؤمةت
ااماذةمان ثَيى كردووةة بةعزَيك جـار بـة كةليمـة  ايعـادة تـةاهيل يـان اـةوةة اَيمـة ِراسـتة سـزا  تاوانبـار            
دةدةيـنة لةوانةيـة تاوانبارَيـك كـة هةَلدةسـتَى بـة توندوتيـذ  دذ  خَيـزان سـزا  دةدةيـنة يـان ضارةسـةر              

وتيذ  دةكةينة بةتم لةم ثرؤسةية خؤ  بؤ خـؤ  ضـةندين تـاكى    طرفتى قوربانيةك لة قوربانيةكانى توند
تر لةناو خَيزان دةبنة قوربانى هةر اةو منوونـة  كـة اَيسـتا باسـكرا ثياوَيـك دةبرَيتـة مةسـةلةن تـةوقي          
دةكرَيـت يـان اافرةتَيـك وهاوسـةرَيك كـة دةبَيتـة قوربـانى دةبـرَ  بـؤ بنكـة  داَلـدةدانة لـة عـةينى لــةحزة              

بوونةتـةوة قوربـانى خـؤ نةضـووين ضارةسـةر  طرفتـى اـةو ماَلـة بكـةينة مـن نـاَلَيم بنكـة               منداتن لةوَ 
داَلدةدان نـةبَى و مـن نـاَلَيم بـةدةم زةحيةكانـةوة نـةبنة بـةتم باسـم لةوةيـة ياسـا بـؤ ضارةسـةر  طرفتـى              

باســى كؤمةتيــةتى و طرفتــى خَيزانــى دةبــَى زؤر بــة ورد  ســياغة  بكــةينة هــةر لــة عــةينى لــةحزة كــة     
موتةزةرر و زيامنةند دةكةين يان باسى تاوانبـار دةكـةينة باسـى موتةعـةلقاتى اـةوانيش بكـةين كـة اـةوان         
ضيان بةسةر دَيتة اَيمة لةم ياساية كة دةَلَين بنكـة دانـَين بـؤ اـةو بةِرَيزانـة يـان دةَلـَين زةمـانى نـةقَلى          

ر  كةسـةكانى ترمـان دؤزيوةتـةوة لـةم ياسـاية؟      موتةزةرر بكةين بؤ شوَينَيك اايا لة عةينى كا  دا ضارةسة
اةوان ضيان بةسةر دَيتة حكومة  يان جيهةتى ثةيوةندار هةَلساوة بة ضارةسةر كردنى اةمـة؟ لةبةراـةوة   
من ثشتيوانيةكى جد  لة ثَيشنيارةكة  كاك شوان دةكةمة سياغةيةك بكرَيت و ماددةيـةك تـةرخان بكـةين    

بة ضارةسةر و بة ثـةروةردة  اـةخالقى و بـة هؤشـيار  كؤمةتيـةتى بـؤ       بة وازحى ااماذة بكةين بة سوَل  
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اــةوة  اــةو كَيشــانة لــة نةتيجــة  ايجرااــاتى مةحكةمــة و لــة نةتيجــة  ضارةســةر  طرفتــى هةنــدآ لــةو   
 .كةسانة  كة دةبنة قوربانى طرفتى ترمان بؤ دروست نةبَى لةناو تاكةكانى خَيزان

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ن فةرمووكاك نةردا
 
 
 

 

 :بةِرَيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةبَى مةحكةمـة  تَيـدا    5من ثشتطري  لة ثَيشنيارةكة  بةِرَيز مامؤستا عبداهلل دةكةم سةبارة  بة بِرطة  

سةعاتة دةسـت نيشـان بكرَيـتة بـاقى قسـةكانى مـن        42دةست نيشان بكرَيـت كة لة يةن مةحكةمةوة اةو 
 .كراة زؤر سوثاس دووبارة  ناكةمةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان سوثاسة اَيستا موداخةلةكان تةواو بوونة اَيستا ماوة اةو بةِرَيزانة لةسةر اةو بؤضوونانة  اَيـوة   
تى بةِرَيز كة ثَيشكةشتان كرد سياغة  بكةنةوة و هةروةها بؤ اةو ثَيشنيارانة  كة هـاتن ماددةيـةكى تايبـة   

بؤ حازر بكةنة سياغةيةكى ِرَيكى هةبَى و بةِرَيزان لةسـةر  موناقةشـة بكـةنة ليذنـة  ياسـايى؟ كـاك عمـر        
 .فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنةيـة  كـة لَيرةيـةة كـؤك      5دوا  موناقةشة و طوتوطؤ  سةرجةم اةندامة بةِرَيزةكان و تَيِروانينى اـةم  
ين لةسةر اةوة  اةو مو حةزتانة بة هةند وةربطريدرَينة لةبةراةوة  لة خزمةتى ضـِروثِر تـر كردنـى    بوو

بـة   4ياسايةكة و دةوَلةمةند كردنى ياساكةيةة هةر لة بيدايةتـةوة دةسـت بـةوة دةكـةين كـة وتـرا مـاددة         
ؤشنبري  باسى لةسـةر كـرد   اةوةَلةن دةستى ثَى كردووة و بة بَى عينوانة هةتا اةوة  كة جةنابى وةزير  ِر

لة ماددة  ثَيشرت كة دةنطى لةسةر دراوة و باسـكراوة كـة سـياغةيةكى ضـِروثِر تـر  دراوةتـَىة        4كة بِرطة  
 42لةبةراةوة ثَيويست ناكا  لَيرة مبَينَىة ثَيويست بة طواستنةوة  دةكا ة اةو مو حةزاتانةش كة لةسـةر  

ؤ  لــةو شــوَينة  كــة تاوانةكــة  تيــا ِروو دةدا ة اَيمــة لــة  لــة دوورخســتنةوة  مةشــكو مينهــو لــة مــاَلى خــ 
ليذنــةكانى اامــادةكراو كــة اَيســتا لَيــرةين كــؤك بــووين لةســةر اــةوة  ســياغةكة بــةم شــَيوةية  خــوارةوة    

 .دابِرَيذينةوة كة اَيستا دةخيةينة خزمة  بةِرَيز  و اةندامة بةِرَيزةكان
 :املادة الرابعة
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لند الضرورة  و بناًء للجي الج  ا  فجرد مجن افجراد االسجرة او مجن        (  مر  اية)ة تصدر احملك ة املختص: اواًل
ميثلل كإجراء مؤقت   اية تحايا العنف االسر  للي ان يتض ن االمر مدة ا  اية ولل حك ة حتديدها كل ا 

 .دلت ا اجة
نجمـان كـردة بـةم دوو    دا تةوحيـد  يـةك و دوو و سـَى و ضـوار و ثيَ    ( او )لة بةشى  اَيمة لةم ماددة  ضوار

 .بِرطةية كة دةقاودةق نةسَيكى وازح دةدا  بةماددةكة
 :يتض ن  مر ا  اية: ثالثًا

 .تعهد من املشكو منل بعدم التعرض لل تضرر او ا  فرد من افراد االسرة -1
 .نقل الضحية اىل اقرب مستشفي  و مركز صحي للعظج لند ا اجة او اذا البت الضحية ذل  -1
الس اح لل شكو منل بدخول البيت االسر  بقرار من احملك ة ولل دة اليت تراها ع حالة وجود خطجر   لدم -3

 .للي املشكو منل او ا  فرد من افراد االسرة
سةعا  لة حاَلة  وجود  خةتةر بةم سيوةية  خواراوة لةسـةر   42اةو فةقةرةية كة وا هاتووة بةوة  كة 

 .كردن مةشكو مينهو هاتة خوارَ  كة عةرزم
سالة او بررامة التقجل لجن   ( 42)ع حالة انتهاك  مر ا  اية يعاق  املخالف با بس مدة التزيد للي : رابعًا

 .دينار( 377,777)
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

زؤر سوثاسة كَى لةطةَل دانية؟ بة كـؤ  دةنـ  ثةسـةند كـرا      لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ بةِرَيزان كَى
بةس ثَيشرتيش هةندَ  ايقرتاح ها  كة اوسرة تةفكيك نةكرَ  و ثَيشنيارَيك بكرَيت اةوة بة  5 بؤ ماددة 

 .ة فةرموو5ماددةيةكى ايزافى سياغةيةكى باشى بؤ بكةن و ايزافة  دةكةينة اَيستا بؤ ماددة  
 :بةِرَيز علي حسن حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 5ماددة  
  مَيينـة بكـا  يـان هـانى كردنـى بـدا ة يـاخود بةشـدار  تَيـدا بكـا  بـؤ            ـ هةركةسـَيك كـردار  خةتةنـة   1

مان  كةمرت نةبَى و لة دوو ساَليش زياتر نـةبَى و بـة غةرامةيـةك حـوكم      6ماوةيةك بةند دةكرَيت كة لة 
مليؤن ديناريش زياتر نةبَيتة يـاخود بـة يـةكَيك لـةو دوو      5دةدرَيت لة دوو مليؤن دينار كةمرت نةبَى و لة 

 .زايةس
ـ اةطةر اةو كةسة  اةو كارة  كرد ثزيشك يان دةرمانساز ياخود كيمياطةر بووة يان مامان ياخود يةكَيك 1

ــة             ــدا  ب ــةرمان ب ــا ف ــَى دادط ــار و دةب ــةر تاوانب ــة س ــرانرت دةكةوَيت ــارَيكى ط ــةوا ب ــوو ا ــدةدةرانى ب ــة ياري ل
 .ساَل زياتر نةبَى 3وةيةك  كة لة قةدةغةكردنى لة دةستدانة اةو ثيشةية  يان اةو كارة  دةيكا  بؤ ما

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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كــاك عــونى اــةوة  لــةناو ثرؤذةكــة هةيــة هــةردووكى خبوَينــةوةة ثاشــان ثَيشــنيارةكةتانة هــةردووكى وةكــو  
 .نةسةكة خبوَيننةوة ثاشان ثَيشنيار  تازةتان خبةنة ِرووة  فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى 

واديـــارة تةرجومـــة  ِرةاـــى دووةم بـــة كـــورد  نيـــةة داوا  ىَل بـــوردن دةكـــةينة اَيســـتا بـــة عةرةبيةكـــة   
 .دةخيوَينمةوة
 :املادة اخلامسة

( مليجوني )و بررامجة ال تقجل لجن    ( سجنتني ) و ال تزيد للي ( ستة اشهر )يعاق  با بس مدة ال تقل لن   -1
او باحدى هاتني العقوبتني كل مجن اججرى ل ليجة ختجان انثجي او      ( نارمخسة مظيني دي)دينار و التزيد للي 

 .حرض للي اجرائها او ساهم فيها
و يعد ظرفا مشددًا للجاني اذا كان الفالل ابيبًا او صيدليًا او كي يائيًا او قابلة او احد معجاونيهم و للجي    -1

 .ثظث سنوات احملك ة ان تأمر مبنعل من مزاولة مهنتل او ل لل مدة ال تزيد للي
 :كاآلتيتقرتح سياغتها وهناك ر   ثاني ، 

 :املادة اخلامسة
مليجون دينجار   ( 1)يعاق  بجا بس مجدة التقجل لجن ثظثجة اشجهر والتزيجد لجن سجنة، وبررامجة التقجل لجن              -1
 .مظيني دينار كل من حّرض للي اجراء ل لية ختان انثي( 5)تزيد لن الو
مليجون دينجار   ( 1)سجنة، وبررامجة التقجل لجن     ( 1)اشهر والتزيجد لجن   ( 6)يعاق  با بس مدة التقل لن  -1

 .، كل من اجرى او ساهم ل لية ختان انثيردينا ينيمظ( 5)والتزيد لن 
دينجار   يجني مظ (4)و بررامة التقل لجن   واتسن( 3)سنة والتزيد لن ( 1)يعاق  با بس مدة التقل لن  -3

 .او حرض او اجرى ل لية ختان انثي اذا كانت قاصرةمظيني دينار كل من ساهم ( 17)والتزيد لن 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ِراستة هةدةف لةم ياساية كة اَيمة خةريكن ياسايةك دةربكةين بؤ ثارَيزطار  تةكوينة  خَيـزان و ثَيكـةوة   
تى و ااشتى خواز  لة نَيوان خَيزان دا بةرقةرار و بةردةوام بَىة دةسـتى اـةو كةسـانةش    ذيانى خَيزان و ااش

بطـريدرَ  كـة دةيانــةوَ  كـردار  ناشــريين و خـرا  بةرامبــةر اةنـدامانى خَيــزان بكـةنة ِراســتة اـةم ياســاية        
ةرةحَيك هةيـة  هةندَ  بابى ويقااى تياية وهةندَ  بابى عيقابيشـى تيايـةة بـةتم ثَيمـان باشـة اةطـةر موقتـ       

لةسةر اةوة  ثَيش اةوة  بضينة بابة عيقابيةكان ماددةيةكى ايزافى دروست بكـةين اـةو ماددةيـة بريتـى     
بَيت لةم شَيوةية  كة اَيستا عةرز  جةنابتانى دةكةمة اةو ماددةيـة هـةردوو تـةرةفى ناخؤشـيةكة لـةخؤ       
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يجتمـاعى و لـة خـةَلكى لَيـزان بتـوانن      كؤبكاتةوةو لة يةن هةندَ  خةَلكى خوبةراو موختـةس لـة باحسـى ا   
بةين بكةن ثَيش اةوة  بضنة اةوة  دادطا و كَيشـة بـنة اةطـةر كـرا و ايسـالح كـرا        ذاتاةطةر كرا اي الح 

باشــرتةة اةطــةر نــةكرا اةوســا تــةبيعى ِرووبــةِروو  مةحكةمــة  ( ال ــل  خــري()ال ــل  ســيد ا حكــام)اةمــة 
 :لةطةَل دا دةكرَيتة اةو موقتةرةحةش بةم شَيوةية  خوارةوةيةدةبنةوةو بة ثَيى اةم ياساية مامةَلةيان 

للي احملك جة احالجة ااجراف الشجكوى اىل جلنجة تشجكل مجن اخلجرباء واملختصجني الصجظح ذات الجبني قبجل احالجة              
 .القضية اىل احملك ة املختصة وذل  ع القضايا اليت جيوز الصلح فيها

بةِرَيزةكان اةم ماددةية ايبتدااية و لة كاتَيك دا كة شـةكواكة   بةِرَيز جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان و اةندامة
لةبةردةم مةحكةمة  تةحقيقى تايبة  دروست دةبَيتة ايجراااتى تةحقيقى تيا دةكرَيتة هةم ترسـَيكيش  
دةدا  بة هةردوو اةتراف و هةم مةحكةمة اةطةر ثَيى كـرا لـةو قةزيانـة بـوو كـة قـابيلى سـوَلمحةة يـةعنى         

ناطرَيتةوة كة كوشتنَيك ِروو  داوة و اينتمحارَيكى طةورة ِروو  داوة بَلَين بة سوَلمحَيك كؤتـايى  اةمة اةوانة 
لةبةراـةوة  سـوَل  سـةيد  اةحكامـةة اَيمـة      ( التـى جيـوز ال ـل  فيهـا    )ثَى دَيتة دةَلَيت لـةو قةزيانـة  كـة    

ةوة ذيانى خَيزان بة قوة  تر بَيتة نامانةوَ  خَيزان هةَلبوةشَينينةوة بةم ياسايةة دةمانةوَ  تةماسك و ثَيك
بةتم لةسةر اةساس و بنةما  ِرَيزطرتنى بةرامبةر بَى باشرتةة ثَيمان باشة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان اـةو  

 .موقتةرةحةمان خبةيتة دةنطدانةوةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز 

ماددةكة دةبَى زؤر بة ااشكرا اةوة  تيا بَيت كة اةو حاَلةتة جةردـة تيـا ِروو  داوةة جةردـة بـةس قـةتَل      
جار  واهةية لـة قـةتَليش دا سـوَل  دةكرَيـتة شـوَينَيكى لةدةسـت دةدا ة       ( جيوز ال ل  فيها)نيةة اةو دةَلَى 

ا بكرَيـت كـة جةردـة ِروو  نـةدابَىة جةردـة بـةس قـةتَل        ضؤن؟ بؤية ثَيويستة زؤر بة وازوحى اةوة اـاكر 
نيةة جار  واية لةدةست دانى اةنـدامَيكى لةشـةة بؤيـةة مـن ثَيموايـة وازح تـر بـَى اـةوة  كـة بـؤ ِروودانـى            

 .جةردة سوَل  نةكرَ  و سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نور 

 .ى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

دةست خؤشيان ىَل دةكةمة بةتم اَيمة ومتان جارَيكى تر بةِرَيز وةزير  كاروباريش باسـى كـردو طـوتى اَيمـة     
توَيذةر  كؤمةتيةتيمان هةيةة اةمانة لةسـةر ااسـتى فـةردين و تـاك تـاكنة كـة دادةنيشـن لةطـةَل هـةردوو          

ةيـةكى باشـة اةطـةر بيكـةين و نـاو  ىَل بنـَين و       خَيزاندا و توانيوشيانة سوَل  بكةنة كةواتة اةمة تةجروب
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ة تةبعةن لة حاَلةتى جةردـة دا ويوـاق نـابَىة بـةتم كـة وتـت       (جلان الوفاق ا سري)ة (جلان املخت ة)نةَلَين 
اةو حاَلةتانة  كة لة سواى تةفاهةمةوة دروست دةبَيت و تةعةهود دةدةن هـةردوو   ( جلان الوفاق ا سر )

و لـة  ( جلـان الوفـاق ا سـر    )ةو كارة نةكةنةوةة بؤية من ثَيم باشة بةو شَيوةية ناوبنرَيتة كة جارَيكى تر ا
 .حاَلةتة بةسيتةكاندا و بَى طومان كة طوتت ويواقى اوسةر  ناطاتة حاَلةتى جةردةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك رفي  نيزامى؟ فةرموو

 :بةِرَيز رفي  صابر قادر

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكى ثةر

هةر تاوانَيك كة دةكرَيت دوو  يةنى هةيةة  يةنَيكى كة ثةيوةند  بة مافى تايبةتيةوة هةيةة  يةنَيكيشـى  
كــة ثةيوةنــد  بــة حــةقى عامــةوة هةيــةة اــةم ثَيشــنيارة لةِراســتى دا لــة بنةِرةتــدا دةشــَى ِروح و نــاوةِرؤكى 

دةكــا  و قةزيةكــة لــة كــؤَل خــؤ  دةكاتــةوة يــان ياسـايةكة بــة تــاَل بكاتــةوةة دادطــا دةوةســتَى و ضــاوةِروانى  
تةحويلى دةكا  بؤ اةو ليذنةية  كة لةوانةية اةو ليذنةية تا ماوةيةكى زؤر نةتوانن بطةنة اةجنامَيك لةو 
كاتةدا قوربانى دةبَى بة دةست اـازار و ناِرةحةتيةكـة  خؤيـةوة بنـاَلَينَىة مـن لةطـةَل اـةوةم كـة مةسـةلة           

 ........ ااشت بوونةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاس كاك فرست ِروونكردنةوةيةكى هةية فةرموو

 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مةخسةد لةو قةزايانة  كة سوَلمحى تَيدا دةكرَ ة اةو قةزايانة  كة سوَلمحى تَيدا كرا قةزية  غـةل  دةبـَى و   
تة هةموو جةردةيةكة قابيلى سوَلمحةة بةس هةموو جةردةيةكة اةوة  كة سوَلمحى تَيدا موتةهةم بةردةبَي

دةكرَيت قابيلى غةل  نابَيتة قةزاية  كوشنت ِراستة دةتوانن سوَلمحى بكةنة بةس قاتيلةكة هةر لةناو سـجن  
كةما  جزااية اةو دةمَينَيتةوةة اةو موستةَلةحة موستةَلةحَيكى ِروون و ااشكراية بة موجبى قانونى مةحا

جةراايمانة تةحديد كراون كامة جةردة دةتوانن سوَلمحى تَيـدا بكـةن و قةزيةكـة غـةل  بكرَيـت موتةهـةم       
ايمحالــة  مةحكةمــة نــةكرَيتة جــةراايمى تــر اــةوة  موتةبــةقى هــةموو اةوانــةن سوَلمحيشــى تَيــدا بكرَيــت  

 .سجن دةمَينَيتة سوثاسقةزيةكة وةكو خؤ  دةمَينَيت و موتةهةميش حوكم دةبَيت و لةناو 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان



 161 

مةسةلة  سوَل  هةروةكو كاك فرست باسى لةسةر  كردة ِراستة سوَل  واريدة و سـوَل  سـةيد  اةحكامـة و    
اسى لةسـةر  دةكـا ة بـةتم حـةقى عـاميش هةيـةة       سوَل  خريةة اةمة قاعيدة  قانون و فيقه بة شةريعة ب

حةقى عامةكان اةوانـة  كةلـة قـةتال بينيومانـةو بيسـتوومانةة بـةرةت بـوونة اةوانـة  دوا  سـوَلمحة و بـة           
قةرار  تايبةتة و خؤ اـةم قـةرارة تايبةتانـة جـاايز نيـة هـةموو كاتَيـك و لـة هـةموو كـاتَيكيش دةرناضـَىة            

وة اةوة  كة سوَلمحةكة  لةطةَل دةكـا  و لَيـى خـؤش دةبـَى و لةسـةر حةقـة       موتةهةم لة سجن دا دةمَينَيتة
شةخسيةكة  خؤيةتى لَيى خؤش دةبَىة بؤ  نية داوا  تةعويز  مادد  لةسةر بكا  ايرتة وازلة حةقةكة  
خؤ  دَينَىة بةتم حةقة طشتيةكة  كـة هـةموو كةسـَيك مـوَلكى موجتةمةعـة كـةس نـاتوانَى تـةنازول لـةو          

ة بكا ة اةمة لة يةكة لة يةكى تـرةوة اَيمـة هـةدةفمان لـةم ياسـاية كـة اَيسـتا دةر  دةكـةينة         حةقة طشتي
هةدةفمان لةوة نية دارَيكمان هةَلطرتبَى و هةرضى كةسَيك هةية لةناو خَيزاندا و هةموو اةندامانى خَيـزان  

ة ثـَيش اـةوة  عيقـابي    خبةينة بةر سجن و عقوبة و حةبس و تَى هةَلدان و غةرامةوةة هـةدةف لـةم ياسـاي   
بَيت ِراستة فةلسةفة  تةشريعى عيقابى و فةلسـةفة  تةشـريعى جينـااى زةجلـةن لـة بـؤ موتةهةمـة و وة        
رةدعة لة  غةيريهىة اةمة لَيرة بؤ اةوة نية كة اَيمة هةرضى كَيشةيةكى لةنَيوان خَيزانةكة ِروو  دا خَيرا 

نيةوة و هةركـةس بة يـةكاة نـةخَير اـةم ياسـاية اةسـَلةن       خَيزانَيكى ضةند ساَلة  بة يةك و دوو هةَلبوةشَي
فةحوا  اةم ياساية لة خزمةتى خَيزاندايةة لة خزمةتى دروست بوونةوة  خَيزانة و لة خزمةتى بةردةوام 
بوونى خَيزاندايةة لـة خزمـةتى بـوونى اـيمحرتام و بـوونى هـةموو تاكـةكانى خَيزانـة بةرامبـةر بـة يـةكرت             

قبجل وقولجل وحبجث ا لجول     )موجبةكة  باس لةوة كراوة كة دةَلـَى بـة تروقـى ويقـااى     هةروةكو لة اةسبابى 
باس لةسةر اةوة كراوة باس لة عيقابةكة  نةكراوةة لةبةراةوة سوَل  لَيـرة هةنـدَ     (االصظحية والعظجية

و  لة كَيشـةكان كـةم دةكاتـةوة و زؤر جاايزيشـة بـة نةتيجـة  طـوَ  طـرتن لـة قسـةكانى باحسـى ايجتمـاعى            
خوبةرا  موختةسن اةوانة  كة لة نةفسيا ايش دةكةن اةم زة مانة و اةم اينسانانة و اةم كةسانة  كـة  
تووشـى غةَلـة  بــوون بَينـةوة ســةر ِرَيطـا  ِراســتة اَيمـة لــة حـةياتى مــةحاما  و قـةزااى خؤمانــدا كـة لــة         

ةســيان ســوَل  كــردووة و مــةحاكم ايشــمان كــردووةة زؤرمــان ديــوةة مةكتــةبى باحســى ايجتماعيــةكان زؤر ك
 .اَيستا بةختةوةرترين خَيزاننة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير هيض موداخةلة  هةية؟ فةرموو

 :وةزير  ِرؤشنبري  و  وان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سـةلةية اـةجنام داوةة وةكـو بـةِرَيز وةزيـر  كـارو       اةو ايجراااتى سـوَلمحة هةَلبةتـة اـةوة  داَلـدةكان اـةو مة     
كاروبار  كؤمةتيةتى ااماذة  ثَيى كردة كؤمةَلَى قةزا هةية ضارةسةر كـراوةة بـةتم لَيـرة لـةم ماددةيـة مـن       

للي ان التؤثر للي اجراءات ا  ايجة الجواردة فجي املجادة     )ثَيشنياز  اةوة دةكةم فةقةرةيةكى بؤ زياد بكةينة 
  واهةبووة بة ناحيةية  عةمةىل اَيمـة  لـة تـةتبيقى عةمةليـةوة بـووةة بـةناو  سـوَلمحةوة        ضونكة جار (4
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ايجراااتى حيمايةكة كةم كراوةتةوة و زةحيةكـة بووةتـة قوربـانىة لةبةراـةوة دةبـَى كارنةكاتـة ايجرااـاتى        
 .سوثاس  (4للي ان التؤثر للي اجراءات ا  اية الواردة في املادة )حيمايةة 

 :ةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز س

 .كاك كاردؤ  فةرموو
 
 
 

 

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من بؤ خؤم سةرةتا لة ثَيشنيارةكةم و ة حةقة اَيمة عيالجَيكى اةوة بكةين اةطةر خيالفةكة نةضـووبَيتة  
ة  كـاك عمـر ِروونـى كـردةوةة     ضوارضَيوةيةكى جةردة و ِرووة قانونيةكة  نةطرتبووة بةتم بةِراسـتى بـةو  

اةمة ياساكة بـةتاَل دةكاتـةوةة ضـونكة حوجةيـةك دةداتـة اـةو  يةنانـة بـؤ اـةوة  هـةموو اـةو تاوانانـة              
ِروودةدةن بيخاتة ضوارضَيوة  سوَل ة خؤ دةزانى قينـى كؤمةتيـةتى اَيمـة اةوةنـدة بـة قوةتـة لـةو ِرووةوة        

  ض جا بيـانوو  بدةيـة دةسـتة لةبةراـةوة مـن ثَيموايـة اـةم        اةم ياساية بةتةواو  ناتوانن جَى بةجَى بكا
ياساية بةتاَل دةكاتـةوة و دةبَيتـة ياسـايةكى شـكلىة اـةوة  كـة كـاك عمـر اةطـةر اـةو دةقـة  خباتـة نـاو ة              

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةوماددةية  بةتاَل نابَيتةوةة اةو ياسـاية بـة كؤمـةَلَى عقوبـاتى خؤيـةوة كـار  خـؤ  دةبينـَى و          اةو ياساية
ايجرااــاتَيكى ويقــااى و عيقــابى تيــا تةحديــد كــراوةة اةمــة لة يــةكة لة يــةكى تــرةوة اــةو موقتةرةحــة   

ة (ة الواردة في هذا القجانون للي ان ال يؤثر للي اجراءات ا  اي)جةنابى وةزير اةطةر بَيتة ثَيشَى لةطةَلى دا 
اةمة قوةتَيكى ديكة دةدا  بةم ماددةيةة ِراسـتةة بـةتم يـةك شـتى ديكـة هةيـة بـا اَيمـة بـاش لَيـى بـزاننة            
اةوة  كة سوَلمحةكة  كردو بؤ بةيانى ثةشيمان بووةوة لة سوَلمحةكة بة طوَيرة  قانونى اسوَلى موحاكةما  

مـوجردى عـةودة عقوبةكـة  موشـةدةد تـر دةبـَى و اـةبَى زةرفـى         و قانونى عقوباتى عرياقى ثَيى دةوتـرَ   
للجي ان ال يجؤثر للجي اججراءات ا  ايجة الجواردة فجي        )موشةدةد بؤسةر ة بةتم اةطةر اةمة  ايزافة بكةينة 

ة طــةلَيك ماددةكــة بــة قــوة  تــر دةكــا  و هــيض تةاســريَ  لــة اةســَلى قانونةكــة ناكــا  و بــة    (هججذا القججانون
 .نةكة بةهَيز تر دةكا ثَيضةوانةوة قانو

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كاك فرست موداخةلة  هةيةة فةرموو

 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةر بَى اةو ماددةية كةس ناتوانَى مةنعى هةردوو تةرةف بكا  و سوَلمحى بكـةن و حـاكم نـاتوانَى ايمحالـة      
ختةس بكا  و كةلةو جةراايمانة  بةسيت بن اةوة  قانونى اسوَلى موحاكةما  جةزاايةو مةحكةمة  مو

اةوة شتَيكى تازة نيـةة لـة قـانونى اـةحواىل شةخسـى لـة دةعـاو         / مةجبورة سوَلمحى بكةنة اةوة يةكة دوو
اوةلـة  تةتق و تةفري  مةحكةمة مولزةمة ايمحالة  هةردوو   بكا  بؤ ليذنةيةكى كـة خـةبريةكان كـو موح   

بكا  كَيشةكة لة نَيوانيان حةل بكةن و دةعواكـة ايبتـاَل بكرَيـتة لةبةراـةوة بـة ِرةاـى مـن اـةوة تةاكيـدة          
لةسـةر اــةو مةوازيعانــة مـادام هــةدةفى قــانون اةوةيــة كـو خَيــزان بثــارَيزرَ ة هــةدةفى اـةوة نيــة يــةك لــة     

تةوةة لةبةراــةوة بــةِرةاى مــن اــةو  خَيزانةكــة اينتقــام لــة تــةرةفى تــر بكــا  و يــان خَيزانةكــة هةَلبوةشــيَ  
 .ماددةية  تَيدا بَيت باشة و هيض خراثى تَيدا نية و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  ياسايى ااخر سياغة خبوَيننةوةة كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جلنجة تشجكل مجن اخلجرباء واملختصجني الصجظح ذات الجبني قبجل احالجة          للي احملك جة احالجة ااجراف الشجكوى اىل     
القضية اىل احملك ة املختصة وذل  ع القضايا اليت جيجوز الصجلح فيهجا للجي ان ال يجؤثر للجي اججراءات ا  ايجة         

 .الواردة ع هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةنـدامى بـةِرَيز لةطـةَل     42ايـة دةسـت بةزربكاتـةوة؟    بةِرَيزان كَى لةطةَلة بةو نةسة  كة خوَيندرايـةوة تك 
اةندامى بةِرَيز لةطةَل دانيةة بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كرا و اةو  14دايةةزؤر سوثاسة كَى لةطةَل دانية؟ 

ة 6لــة اةســَلى ثرؤذةكــة كــة دةكاتــة مــاددة        5ماددةيــة ايزافــة كــراة زؤر ســوثاس اَيســتا بــؤ مــاددة        
 .بى وةزير كة ماددةكة خوَيندرايةوة ِرةايتان لةسةر ؟  فةرمووخوَينداراوةتةوةة جةنا

 :وةزير  ِرؤشنبري  و  وان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بـة ثَيويسـتى دةزانـن كـة دةاَيـك بكـرَ  لـة نَيـوان هـةردوو موقتـةرةحى كـة هـاتووةة              5اَيمة لة ماددة  
تايبةتى كة باسـى خةتةنـة كـردن دةكـةينة هةَلبةتـة اةمـة مةسـةلةيةكى        مةسةلة  تةحريز بة / يةكةمن

زؤر طرنطة لةوانةية ياسايةكى تايبة  هةبَيت لة ِرؤذهةتتى ناوةِراست كة ياساي وا كة حاَلـةتى وا لـة اَيمـة    
ن ِروو  نةدابَىة لةبةراةوة بة نيسبة  تةحريزةوة جيا  بكةينةو لة موساهةمةو لة كارةكةة فةرقَيك بكـةي 

لةبةينى تةحريز و موساهةمةة لة تـةحريز بـة تايبـةتى كـةلتورَيكى بـاو كـة جـار  واهةيـة لـةناو كلتـور            
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ــة         ــةوة ثَيمواي ــتى واة لةبةرا ــة و ش ــتاو  حةرام ــت دةس ــردن دةدا  و دةَلَي ــةحريز ك ــانى ت ــوردةوار  دا ه ك
ن ثَيموايـة وابـَىة   تةحريزةكة عقوبة  توند نةبَى و عقوبةكـة  غةرامـة بَيـتة بـة نيسـبة  تـةحريزةوة مـ       

مظيني دينار كل مجن حجرض للجي اججراء ل ليجة       5مليون والتزيد لن  1يعاق  بررامة التقل لن )/ يةكةم
ة بة نيسبةتى دووةمةوةة اَيمة لةطةَل اةوة داين كة بالغ و غـةير  بـالغ جيابكرَيتـةوةة بـالغ و     (ختان االنثي

ةة بةتم لةبةراةوة  اةم قانونـة قـانونَيكى تازةيـة و    قاسر جيا بكرَيتةوةة هةروةكو لة موقتةرةحةكة هاتوو
موجةرةد قانونَيـك هـةبَى كـة اـةم دياردةيـة قةدةغـة بكـا  لـةم كاتـة دا و لـةم هةَلومةرجـةدا و سياسـةتى             
عيقــابى لــة هــةموو عالةمــدا كــة سياســةتى عيقــابى بــةرةو تونــد  و حــةبس نــاِروا ة بــةرةو اــةوة دةبــَى     

 1لةبةراةوة بة تايبةتى اةغلـةبى قـةوانينى اـةوروثى مـن ثَيموايـة مـاددة        كةمةجاىل غةرامةشى تيا بَىة 
مليون  1يعاق  با بس مدة التقل لن ستة اشهر والتزيد لن سنتني وبررامة التقل لن )بةم شَيوةية بَيت 

ة يةعنى (أو باحد  هاتن العقوبتن)وةكو اةوة  موقتةرةحى دووةمى هن هاتووةة ( مليون 5والتزيد لن 
مةجالَيكى تيا دابَيت كة قاز  مةرج نية هةر حةبس بَيت و جار  وا غةرامةش هةَلبذَيرَ ة بةو مةبةستة  
كة اَيمة سياسةتى عيقابى دنيا هةموو  بةرةو حـةبس نـاِروا  بـةرةو عقوبـا  و بـةرةو غـةراما  دةروا ة       

يعاقج  بجا بس مجدة    / ة سـىَ يةعنى اةوة  كة بالغ بـىَ ( نثي بالرةن اجرى او ساهم في ل لية ختان اكل م)
مليون، او باحجدى   17مليون والتزيد لن  4سنة، والتزيد لن ثظث سنوات وبررامة التقل لن  1التقل لن 

ة  (قاصجرة ن اجرى او ساهم في ل لية ختان انثي كل م)ديسانةوة اةو مةجالة  تيا بَيتة ( هاتني العقوبتني
،   ج اذا كانجت الفالجل    (  و ب)بيكةينجة دوو بجة    ( لججاني يعجد ظرفجا مشجددا ل   / )كة اةطةر قاسـر بـووة ضـوار   

ابيبا صيدليا او كي يائيجا او قابلجة او احجد معجاونهم وللجي احملك جة ان تجامر مبنعجل مجن مزاولجة مهنجتهم او            
ة حم ـ لة زؤربة  اةو حاَلةتانة  كة بينراوة شةفرة  حيالقة بةكاردَيت لة (سنوات 3ل لهم مدة التزيد لن 

ة شوَينةكانى ترداة شةفرة  حيالقة و اةو مةقةس و  شـتى وا شـتَيكى زؤر ثـيش و قَيزةونـة و     طةردان و ل
بةيةك جار تووشى نةزي  و شتى وا دةبَى اةو حاَلةتانـةة لةبةاـةوة بـا زةرفـى موشـةدةد حسـابى بكـةين و        

ة (زججاج حججادة  اذا اسجتخدمت اجلجاني فجي ل ليجة اخلتجان سجكينا او شجفرة ا ظقجة او مقصجا او قطعجة          )بَلـَين  
ضونكة اةو حاَلةتانة  كة بينراوة لة طةرميان و اةوة  كة اةجنامى داوة خؤ  باسـى كـردووةة باسـى اـةوة     

 .دةكا  هةر طوَيزانى ِريش تاشن بةكاردَينَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

نـةوَ  قسـة بكـةنة ااشـتى عزيـزة      بةِرَيزان كَى دةيةوَ  لةسةر اةو ماددةيـة قسـة بكـا ؟ اـةو بةِرَيزانـة دةيا     
ة شوان كـريمة شـ ان امحـدة سـةمرية عبـداهللة      لث انبةشارةتىة رفي  صابرة ثةدان عزالدينة سيوةيل  فاتل

طوَليزار قادرة ثةريهان قوبال ة كوَيستان حممدة هاذة سلَيمانة شةومن حممـدة تـارا اةسـعةد ة صـبيمحة امحـدة      
 .ااشتى خان فةرموو

 :بةِرَيز ااشتى عزيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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كـاوة دةكـةمة تةاكيـد    .من تةايد  ِروونكردنـةوةكانى جـةنابى وةزيـر  رؤشـنبريي د     5سةبارة  بة ماددة  
دةكةمةوة سةر اةوةة بةتم لة شتَيك دا خيالفم هةية كة بة مةنعةكة مةنعَيكى موشـةدةد و ديـار  كـراو و    

بؤ اةو وةسيالنة  بةكاردةهَيندرَ  لة عةمةليـة  خيتـان    يةكالكةرةوة بَيتة نةك حوجةيةك بهَيندرَيتةوة
داة ضونكة اةطةر هاتو اَيمة جؤرَيك لة ثاساو دةهَينن اةطةر هاتو اةو االةتة يـان اـةو شـتة  كـة بـةكار       
دةهَينَى لة ثرؤسة  خةتةنة كردنةكةداة اةطةر هاتو هةر وةسـيلةيةك بَيـت اـةبَى كاريطـةر  نـةبَى لةسـةر       

 .ةرفى موشةدةد بؤ عيقاحم لةبةرامبةر خةتةنة كردندا و زؤر سوثاسكةمكردنةوة  ز
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو فاتلكاك 

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاتلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هةرضةندة اةم ماددةية ثَيمواية لة هةرسـَى خـوىل ثةرلـةمان  باسـى لةسـةر كـراوة و بـة حةقيقـة  نـازامن          
مة لة عامى ثرؤذةكة بةِراستى هةندَيك ماددة باس دةكرَيت مـن ثَيموايـة ااسـةوار  نـةماوة لـة هـةرَيمى       اة

كوردســتانة بــة تايبــةتى اــةم حاَلةتــة  كــة اَيســتاكة بــاس دةكرَيــتة يــةعنى مــن ثَيموايــة اةمــة حاَلــةتَيكى 
ة بةو شكلة مابَى كة اَيسـتا لـة   سةردةمى شةستةكانةة من ثَيموا نية اَيستا لة هةرَيمى كوردستان اةم حاَلةت

ثةرلةمانى كوردستان باسى ىَل بكرَ  و ببَيتة ياساة بةبِروا  من لة كَيشة  اافرة  زؤر لةمة طةورةتر هةيـة  
كة باسى لَيـوة نـاكرَ ة يـةعنى اةمـة بـة حةقيقـة  اةمـة مةوزوعَيكـة مـن ثَيموايـة لـة بِريـارَيكى ليذنـة               

َِ نـةبَى بـةو شـكلة نـامَينَى كـة لَيـرة          اةوقاف يان وةزارةتى اةوقاف اةم مة سةلةية اةطةر بـة تـةواويش بنـ
باسى لةسةر بكرَيتة بؤية حاَلةتَيكى تر هةية من ثَيموايـة ثَيويسـتة اـةو حاَلةتـة لةبةرضـاو بطـريدرَ  لـةم        
ماددةيةة اةويش عيالقة  بـة مةسـةلة  طةرمةسـَير و كوَيسـتانةوة هةيـة اـةم مةسـةلة  خةتةنـة كردنـى          

لة كوردستان يان لةهةر جَيطايةكى ترة اةوة حاَلةتَيكى تايبةتـةة اةطـةر لَيـرة بِريـار بـدةين هـةر بـة        مَيينة 
يةكجار  قةدةغة بكرَيتة ثَيمواية اةوة حاَلةتَيكى كؤمةتيةتى دروست دةكا ة بؤية بةِراسـتى مـن دةَلـَيم و    

تى طرفتى تر  طـةورةتر هةيـة كـة    ثَيشنياريش دةكةم بة تايبةتى لة اافرةتانى ثةرلةمانى كوردستان بةطش
ثَيويستى بة باس كردنة و ضارةسةركردنةة اةم مةوزوعة نازامن سَى خوىل ثةرلةمان باسى لةسةر دةكـرَ  و  
نازامن لةم خولة  اَيستا يان لةم كؤبوونةوة لةم ثرؤذةية حةسم دةكرَيت يان ناة من اومَيدةوارم اةمة اـةو  

ــَير و ناوضــة      تايبةمتةنديانــة  لةبةرضــاو بطــريدر َ  ــى دا عيالقــة  بــة طةرمةس ــو ايشــارة  ثَي ــةوا وةك ك
 .كوَيستانةوة هةيةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك رفي  فةرموو

 :رفي  صابر قادر.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كوردستاندا بةرامبـةر بـة   مةسةلة  خةتةنة  ذنان يةكَيكة لةو دياردة ناشريين و لةو ثَيشَيلكاريانة  كة لة 
مـافى مـرؤظ دةكرَيــت و تاِرادةيـةكى زؤريــش روخسـار  هــةرَيمى كوردسـتانى لــة دةرةوة و لـةناو كؤمــةَلطا        
جيهانى دا ناشريين كردووةة لةبةراةوة جَيى خؤيةتى كة ياسـايةك اـةم ماددةيـة زؤر بـة طـةرمى ثشـتطري        

دووةميـان دةكـةمة ضـونكة اـةم دياردةيـة بـة ثَيـى        اةم ماددةيـة دةكـةم و بـة تايبـةتى ثشـتطري  ثَيشـنيار        
مةعاير  نةتـةوة يـةكطرتووةكان و ِرَيكخراوةكـانى مـافى مـرؤظ بَيجطـة لـةوة  كـة شـَيوازَيكى توندوتيذيـةة           
توندوتيـذ  جةســتةيى و توندوتيـذ  دةروونــيش حسـاحم دةكرَيــتة لةبةراـةوة  عاقيبــةتى سايكؤلؤجيشــى     

وة يـةكطرتووةكان لـةبارة  توندوتيـذ  دذ  ذنـان و منـداتن اةمـة بـة        دةبَيتة بؤية لة بةياننامةكانى نةتة
تاوانَيك دانراوة يان داواكراوة كة مةحكوم بكرَيتة من لةطةَل خاَلى دووةممة لةبةراـةوة  بةِراسـتى هـةموو    

وكـار   تاوانَيك كة دةكرَيت بَيجطة لة تاوانبار و تاوان ىَل كراو دةشَى كةسى سَييةميش هةبَىة كة اةوانةن ها
تاوانبارانن و يان هاندةر  كردنى اةو تاوانانةنة بؤية لةطةَل اةوة  سـَييةميامن بةومةرجـة  اةوانـة  كـة     
خاَلى دووةمى بِرطة  يةكةم و كة اةوانة  لةبوار  تةندروستى دا كاردةكـةن ثَيويسـتة اـةوانيش بةِراسـتى     

  وشــياركردنةوةية لــةبارة  اــةم   ســزايةكى زياتريــان ثــَى بــدرَيتة اــةوة  كــة طرنطــة لَيــرةدا مةســةلة        
فةتوايـةكيان دةركــرد   0/0/1772مةسـةلةيةوةة زؤر بـة داخــةوة ليذنـة  فــةتوا  هـةرَيمى كوردسـتان لــة      

مةسةلة  خةتةنة كردن و خةتةنة نةكردنى كضانيان بةجَى هَيشت بؤ بةخَيوكةرة يةعنى تؤ منـاَل بـةجَى   
تيذيـة بةرامبـةر بـة منداَلةكـة بـةكاردَينَى يـان نـاة بـة         دَيَلى بؤ رةمحةتى باوك يـان دايـك اـةم شـَيوة توندو    

حةقيقة  من ثَيمواية كاتى اةوةية كـة مامؤسـتايانى اـايينى و ليذنـة  فـةتوا ِرؤَلـى خؤيـان ببَيـنن و اـةم          
فةتواية ِراكردنة لة مةسئولية  و خؤ دزينةوةية لة ضارةسةر كردنى كَيشـةيةك و ثَيشـَيلكاريةك بـؤ مـافى     

 .تى بةرامبةر بة كضان دةكرَيت و زؤر سوثاسمرؤظ و بة تايبة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية تيكرار نةبَى و رةجااةن موراعاتى وةخت بكةنة ضونكة شةو درةنطة و هَيشـتا ايشـمان مـاوةة ثـةدان     
 .خان فةرموو

 :الدين عبدالرمحنبةِرَيز ثةدان عز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وانى خةتةنـةكردنى مَيينـة تـاوانَيكى جيهانيـةة اَيسـتا لـة زؤربـة  ِرَيككةوتنامـة         ِراستيةكة  بابةتى يان تـا 
نَيودةوَلةتيةكان دا ايشارة  ثَى دةكرَيتة بةو ماناية  كـة اَيسـتا اـةو بابةتـة لـةوةدا نةماوةتـةوة كـة اَيمـة         

ة ثـَيم وابـَى   تةسةور بكةين لة كوردستان دا نةماوة يان دياردةيةكى كؤنـة يـان شـةرم بكـةين لـة قسـةكردنى      
مةسةلة  خةتةنة كردن و هاتنة ناوةوة  بؤ ِرَيككةوتننامـة نَيودةَلةتيـةكان و ايشـارة ثَيـدانى لـة ِراثـؤرتى       
ِرَيكخراوةكانى مافى مرؤظ دا اةمة ااماذة  اةوةية كـة مةسـةلة  شـةرم و مةسـةلة  تـرس لـة قسـة كـردن         

ةمان قسة  لةسةر نةكا  ثَيم وابَى عةيبةيةكى لةسةر  تَى ثةِراندووةة بووة بة مةوزوعَيك كة اةطةر ثةرل
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طةورةيــة هَيشــتا لــةو بابةتــة بســووِرَيينةوةة مــن لةســةر اــةم ماددةيــة لةطــةَل ِرةاــى يةكــةمم بــة كؤمــةَلَيك 
ايزافةوة يةكَيكيان اَيمة لةم دوو بِرطةيةدا بؤ زةرفى موشةدةد باسى حاَلةتَيك نةكراوة كة اةطةر مردنى ىَل 

ؤ بةَلطة  اةوة  كة اةم دياردةية هةتا اَيستا هةية و دياردةيةك نية اينقراز  كردبَيتة كةوتةوةة ضونكة ب
كة ضةند ساَلَيك ثَيش اَيستا لة بازيانى نزيك سلَيمانى كضَيكى ضوارة ثَينج سـاتن بـة خةتةنـة كـردن مـردة      

امى هةيةة مـن ثَيموانيـة   طيانى لةدةست داة كة ضوار ثَينج ساَل لةمةوثَيش بووةة هةتاوةكو اَيستاش بةردةو
رةبتى بة ناوضـةكانةوة هـةبَىة تةنانـة  اةطـةر رةبتـى بـة ناوضـةكانةوة هـةبَى طـةرميان و كوَيستانيشـةوة           
هةبَىة موهيم اةوةيـة اَيمـة قةزيةيـةك لَيـرة يـةكاليى بكةينـةوةة اَيمـة  لةطـةَل اـةوةداين كـة بةشـَيك لـة             

َِدرَ  بة بيانوو  طةرميان يان كوَي ستان بؤ اةوة  حاسـةيةك لةدةسـت بـدا ة اةمـة اةسـَلى      جةستة  ذن ب
مةوزوعةكةيــة كــة مــةفروزة لةثةرلةمانــدا قســة  لةســةر بكرَيــتة بؤيــة مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــة زةرفــى     
موشةدةد بؤ اةو حاَلةتانةش ايزافة بكرَيت كة مردنى اـةو كةسـة  ىَل دةكةوَيتـةوة كـة خةتةنـة دةكرَيـتة       

اا   و اةدةواتةكة بهَيندرَ ة ضونكة اةو كاتة شةرعيةتَيك دةدة  بـةوة كـة   لةطةَل اةوة نيم كة مةسةلة  
اةطةر دكتؤر يان هةركةسَيك كةلةو سلكة دا ايش بكا  هةستَى بة اةجنامدانى خةتةنـة كردنـى مَيينـة بـة     

مـن  اادا  و اةدةواتَيكى باش و موعةقمة اَيمة بة تاوانى حساحم نةكةينة ضونكة يةكَيك لةو دياردانـة  كـة   
بؤ خؤم زانياريم لةسـةر  هةيـة و لةشـار  سـلَيمانى دا نـازامن لـة شـارةكانى ديكـة دا هةيـة يـان نـا؟ اَيسـتا             
بــةناو  عةمةليــة  تةعيلــةوة خةتةنــة كردنــى مَيينــة لة يــةن كــةوادير  تــوبى ثزيشــكةوة بــة اــةجنام    

نةدا اَيمة لةسةر اـةو تاوانـة بـَى    اةطةيةنرَ ة بؤية اةمة حاَلةتَيك نية كة اَيمة لةذَير ثةردة  شةرم و اةوا
 .دةن  بن و قسة  لةسةر نةكةينة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةيل خان فةرموو

 :لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دة مج )بة نيسبة  اةو ماددةية من لةطـةَل ِرا  يةكـةممة بـةتم بـا بَلـَين عقوبةكـة  لـة كؤتـايي نووسـراوة          
ة ضونكة اةطةر هةركةسَيك مانطَيك سجن بَيت ثَيى بة دة (سنة واحدة)ثَيم باشة ( التزيد للي ثظث سنوات

 .ساَلةة اةطةر سَى ساَل بَيتة ثَيمواية زؤر زؤرةة اةطةر يةك ساَل بيت باشرتةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شوان فةرموو

 :بةِرَيز شوان كريم كابان

 .ةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز س

يةكةم شت من لةطةَل ماددةكةمة دووةم شت لةطةَل سياغة  دووةممة بـةتم لـة سـَييةمي سـياغة  دووةم دا     
 بََ ة ضـونكة لـةم دةقـةدا و لـة دةقـى       لَيرة حةرزة بةِرا  من، (كل من ساهم او حرض او اجرى)كة دةَلَى 
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ةسةر خةتةنة كردن عقوبة  بؤ داندراوةة جارَيكى دووةم دا لة سةرةوة كة لة يةكةم دا مةسةلة  تةحريز ل
ديكة ِراستة لَيرة بؤ قاسرةة اَيمة لةسةرةوة لة خـاَلى يةكـةم دا عقوبـةمان بـؤ تةحريزةكـة دانـاوة جـارَيكى        
ديكة لَيرة تيكرار دةبَيتةوة بؤ مةسةلة  قاسر موهيم نيةة ضونكة لةوَي دا لة تةحريزةكة عقوبة  هةيـةة  

يةكةم دا و دووةمى سياغة  يةكةم بةِرا  من ايزافة بكرَيت بؤ دةقةكةة يـةعنى اـةوة    لة سياغة / سَييةم
مـن هـيض   / ببَى بة ضوارةمى اةو سياغةية  دووةمة ضونكة اةوةش بةِراسـتى ِرَيطريـةكى زؤر باشـةة ضـوارم    

وة  كردارةكـة  لةطةَل اةوة نيم بةِراستى باسى اامَير واةوانة بكرَيتة ضونكة اةوة ِرَيطا خؤش دةكا  بؤ اـة 
 .بكرَ  و يةعنى اةوة شتَيكى باش نية و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية خان فةرموو

 :بةِرَيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ت كاوةم و ثشتطري  ِرايةكة  اةو دةكةمة بةتم اةطةر بكرَيت عينـوانَيكى بـؤ دابنـدريَ   .من لةطةَل ِرايةكة  د
لةسةرةوة بةدةر لة اةندامانى خَيزان هةركةسَيك ثَيشنيار يـان خـود  خةتةنـة اـةجنام بـدا  حوكمـةكانى       

تةسةلســولةكة  بَيتــة خــوارَ ة اةوةشــى كــة بَلــَين  4و 3و  1و  1اــةم بِرطانــة  خــوارةوة دةبَيــتة اــةوجا 
نكة اَيستا اَيمة وةكـو ثـةدان   ميهنةيةكى توبى هةية اةطةر بكرَيت هةر لة ميهنةكة دةربكرَيت باشرتةة ضو

 ......... .خان طوتى اةوة كة زاهريةيةكى جيهانية و ِراستة لةبر  
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية ثَيش اَيستا مةنعمان كردو جةردةية و بةدةر لة خانةوادة ضؤن دةبَى؟  فةرموو

 :بةِرَيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةسةر شيماىل عرياق دا  نـاوةو كوردسـتان بـة موسـَل و كـةركووكي رةبـت       ( هيومان رايتس وؤض)كخراو  ِرَي
كردبوو كة اةو زاهريةية زؤرةو بة زةجةيةكى عاملى زؤر باسى لَي كراوةة وةلـة كؤمـةَلطا  كـوردةوار  هةيـة     

يينى دادةنـَينة بـةتم اةطـةر    لة هةموو شوَينَيك نا بةس لة هةندَيك شوَين هةية و اـةوانيش بـة شـتَيكى اـا    
اَيمة تةماشا   قوراانى ثريؤز بكةين هيض نةسَيكى قوراانى تَيدانية و لة هيض حةديسَيكى سةحيمحيش اةو 

ةوة  اـةوة  مـةنع    1204لة ساَلى  انطاوىشتة نيةة اةطةر بَلَين اةوة واجبَيكة كة بيكةينة سةيد حممد 
شَيخى اةزهةر  طةورة  م ر لة هـةموو عالـةم ايعرتافـى ثـَى     سى ااشكرا  كردووة كة . بى. كردووة لة بى

دةكةنة بؤية ثَيويست دةكا  كؤمةَلطا  هيض كضةكانى خؤيان نةكةنـة قوربـانى اـةو زاهريةيـة مـةنع بكـةنة       
 .ضونكة زيانى جةستةيى و دةروونيشى ىَل دةكةوَيتةوةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .طوَليزار خان فةرموو



 107 

 :َيز طوَليزار قادر امساعيلبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .قسةكانى من كراة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ثةريهان خان فةرموو
 
 

 

 :ثةريهان قوبال .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاددة    ــبة  م ــة نيس ــةو     5ب ــت لةبةراــةوة  اةمــة بــة   اَيم ــَيوةية بَي ــةو ش ــةم ب ــن داوا دةك ــو ةوة م ة وةك
جةردةيةك واية و من ثَيشرتيش لـة ماددةكـة  تـر ايشـارةم ثَيـى دا كـة اـةم دياردةيـة هةيـة لـة هـةرَيمى            

دا مـن خـؤم نةخؤشـم لـة فيئـاتي عـومر  كـة لـة منـاَل دةبَيـت تـا ثَيـنج سـاَلة               1776كوردستانة لة سـاَلى  
  هةبووة كـة دوو حاَلـة  هـةبووة    ساَلةة ثَيش دوو ساَليش حا  17نةخؤشى ثَينج ساَل بووة كةواتة اَيستا 

كة مردنى تيا ِروويداوةة لةبةراةوة  كة اةمة دةبَيتة هؤ  اةوة  حاَلةتةكة ببَى يان اةوة  كة تـا تووشـى   
نةزيوَيك دةبَى و يان اةوةتا هةتا عومر و حةياتى ناتوانَى حـةياتى جنسـى لةطـةَل مَيردةكـة  دا بـة باشـى       

دةبَيتة اةو هؤيةة لةبةراةوة دةبَى زؤر زؤر بة وازحى باس بكرَيتة من بطرَ  و زؤربة  اةسبابى تةتقيش 
يعاق  با بس مدة التقل لجن مخجس سجنوات والتزيجد لجن لشجر       )داوا دةكةم عقوبةكة زؤر موشةدةد بَيتة 

والتزيد لجن لشجرة مظيجني او    )اةطةر بكرَيت اةمةش كةمةة ( سنوات وبررامة التقل لن ارب  مظيني دينار
ة (اتني العقججوبتني كججل مججن اجججرى ل ليججة ختججان االنثججي او حججرض للججي اجراءهججا او سججاهم فيهججا     باحججدى هجج

لةبةراةوة  اةوة  موحةرزة و اةوة  دةيكا و اةوة  كة دةشى با  هةموويان يةك جةردةيان هةية و بة 
ؤربـة   عةكسةوة اةوة  موحةرةزةكةية زياترة اَيمة لـة بةحسـةكة ايشـارةمان ثَيـى داوة كـة دةركـةوتووة ز      

اــةوة  كــة لةطةَليانــدا دةذ  داثــرية يــان خوشـــكى دايكةكةيــة يــان ثووريــةتىة لةبةراــةوة هةرســـَيكيان          
موشتةرةكن لةو جةردةداة بة نيسبة  دووةم كة دكتؤر يان اةوانة  كة لة سلكى توبى ايش دةكـةنة اـةوة   

عزوَيك دةكا  كة تؤ دةزانى  زؤر زؤر دةبَى موشةدةد بَيت عقوبةكةة لةبةراةوة  خؤ  دةزانَى اةمة قةتعى
ويعد ترفا مشددا للجاني اذا )سنةواتة كةمة وا  ىَل بكرَيت  3دوايى عةواقبةكة  ضيةة لةبةراةوة من اةو 

او قابلجة، او احججد معجاونيهم، و للجي احملك ججة ان تجأمر مبنعجل مججن       كجان الفالجل ابيبجا او صججيدليا او كي يائيجا    
اـةوة  كـة وا بكـا ة قةسـةمي خـواردووة كـة نـابَي شـتَيك بكـا  دذي           ة لةبةر اـةوة  مزاولة مهنتل اىل االبد

قةسـةمي اـةخوا ة لـة     اج  اةوةي كة اـةو قةسـةمةي كـة خواردوويـةتي لـة كـاتي اـةوةي كـة لـة كوليـةي           
دينيةن و لة عولةماي اةزهةر مةنعيان كـردووة كـة اةمـة سـوننة  نيـةة هـةموو اـةوةة لةبـةر اـةوة  دوو          
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ة دينيةن موحةرةمة و هةر لة ناحيةي توبيشـةوة موحةرةمـةة لةبـةر اـةوة اـةبَي      مةدرةسة هةبوو تا اَيستا
مةنع بكرَي لة مزاوةلةي ميهنة اىل ا بدة قاصر بَي يان باليغ بي عةيين نةتيجة  اةبَيتة لةبةر اةوة اَيمـة  

 .اةتوانن لَيرة قاصر و باليوةكةشي بؤ ايزافة بكةين هةر لةم ماددةيةة زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

 .سوثاسة حةبس لة ثَينج ساَل كةمرتةة اةطةر زياتري بكةي دةبَي سجن بَية بةِرَيز كوَيستان حممد فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديــارة مةســةلةي خةتةنــة كردنــي مةيينــة يةكَيكــة لــة تونــد و تيذييــةكي زؤر قــورسة كــة زؤربــةي جــار      
ةكان هةَلئةوةشـَيتةوةة هـةر وةك هـاوِرَيم ثـةريهان ايشـارةتي ثَيـدا كـة اةمـة وا اـةكا  اـةم ذنـة بـة             خَيزان

درَيذايي ذياني كةمئةندام اةبَية بةشَيكي جةسـتةي لةدةسـت اـةدا  كـة اةمـة ااسـةواري زؤر خـةراثي لـَي         
ة بـة ثَيـي هـةمووي اـةم     كةوتووتةوة كة بؤتة هؤكاري اةوةي كة خَيزانةكان هةَلئةوةشَيتةوةة اـةم دياردةيـ  

اامارانة كة رَيكخراوةكان اةيكةن هةتا اَيستا بةردةوامةة بة تايبةتي لة طةِرةكة دوورة دةستةكاني شـارةكان  
ي كضـةكاني  % 27و لة قـةزا و ناحيـةكان بةشـَيوةيةكي بـةِربآلو اـةكرَية هةنـدَي قـةزا هةيـة تـا اَيسـتا لـة            

تة بؤيــة ثَيويســتة اةمــة قةدةغــة بكــرَية مــن لةطــةَل اــةو  خةتةنــة اــةكرَينة يــةعين شــتَيك نيــة نــةما بيـَـ 
صياغةيةي بةِرَيز وةزيردامة بة سَي تَيبينيةوةة تَيبيين يةكةمم اةوةية كة هاوِرَييامن ااشيت خان و ثـةدان  
خان ايشارةتيان ثَيدا كة اةخري بِرطة نةمينَيتة مةسةلةي بةكارهَيناني هةر ضييةك بَيـتة دووةم تَيبينـيم   

ثةريهان ايشارةتي ثَيدا كة اةوةي دكتؤرة و اةمانةة ضونكة اةمانة لـة هـةموو كـةس    .كة هاوِرَييم د اةوةية
زياتر اةزانن كة ااسـةواري اـةم عةمةلييـةة ضـةند خةتـةرةة بؤيـة اـةبَي مـد  احليـاة ميهنةكـةي لةدةسـت            

زيندانيةة يـان ثارةيـة يـان    عقوبةكةي سجنة يان : بدا ة تَيبيين سَييةمم اةوةية كة لةهةر بِرطةيةكدا اةَلَي
بة يةكَيك لةم دوو عقوبةيةة من ثَيشنيار دةكةم كة اةمة  بـََية ثَيويسـتة هـةردوو عقوبةكـة وةربطرَيـتة      
زيندانيش بكـرَي و غةرامةكـةش بـدا ة ضـونكة خَيزانـي وا هةيـة اةوةنـدة دواكـةوتووةة اامادةيـة غةرامـة           

نـة   بََيـت كـة بـة يـةكَيك لـةو دوو عقوبةيـة بَيـتة         بدا ة بـةتم كضـةكةي خةتةنـة بكـا ة بؤيـة اـةو هي      
 .ثَيويستة هةردوو عقوبةكة وةربطرَي وة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز هاذة سليمان فةرموو
 :مصطفيبةِرَيز هاذة سليمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َلطاي اَيمـة كردةوةيـةكي زؤر قيزةوةنـة وة بـة ثَيـي اـةو       بَيطومان كردةوةي خةتةنـةكردني مَيينـة لـة كؤمـة    
ايشـارة  بـةوة اـةدا  كـة      1717راثؤرتانة  كة هةية بة تايبةتي ِراثؤرتي وةزارةتي تةندروسيت لة سـاَلي  

اافرة  لة هةرَيمي كوردستان خةتةنـة كـراوةة بؤيـة بةِراسـيت اةمـة رَيذةيـةكي زؤر زؤر خةتةرناكـةة        % 41
دياردةيـة قةدةغـة بكـةينة ثَيويسـت بـةوة اـةكا  كـةة مـن ثـَيم وايـة تـا ضـةند اَيمـة               اَيمة بـؤ اـةوةي اـةم   

عقوبةكان يان سزاكان زياتر بكةين هَيشتا هةر كةمة بؤ اةوة  كـة اـةو كردةوةيـة يـاخود خةتةنـة كردنـي       
َلي مَيينة قةدةغةبكةين لة هةرَيمي كوردسـتانة بؤيـة بةراسـيت مـن لةطـةَل ِراي دووةمـم بـة زيـادكردني خـا         

 يعجد ظرفجا مشجددا للججاني اذا كجان الفالجل ابيبجأ او صجيدليا او كي يائيجأ،         : دووةم لة ِراي يةكةمة بةوةي كة 
هةروةها اَيمة لةكاتي راثؤرتي لَيذنة  بةرطري لـة مـا  اـافرة ة اَيمـة خـاَلَيكي ترمـان دانـابوو كـة اـةوةي          

ؤر باشةة ضونكة كة باس لـةوة دةكـا  كـة اـةو     ثةدان خان باسي كردة اةويش لَيرة ثَيمواية ايزافة بكرَي ز
كةسةي كة دةبَيتة هؤي مردنية اةو كةسةي كارةكة اةجنام دةدا  لة هةموو بارَيكدا بة بةندكردني حـوكم  

 .ساَل كةمرت نةبَي اةطةر بووة هؤي مردني قوربانيةكةة زؤر سوثاس 17دةدرَيت  كة لة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن امحد فةرمووسوثاسة بةِرَيز ش ا
 :بةِرَيز ش ان امحد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ماددة  ثَينجةم خةتةنة كردني مَيينة اَيستا بة قانونة ياسـا تـةنزيم كـرا هـةتا مـةنع كـراة اَيسـتا وةكـو         

لي عورفَيكي مةحةلي بووةة اةو عورفةش تةبيعي لة هةموو شوَينَيك نةبووةة وةكو طـو  عـورفَيكي مةحـة   
لة هةموو كوردستان نية كة هةموو كوردسـتان بـةو شـَيوةية كـة لـة تـةقاريري بـةعزَي مونـةزةما  هاتيـةة          

ة لَيرة با بةس بؤ تةبيب موشةدد بَيتة اةواني يعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان الفالل ابيبأبِرطة  دووةمة 
دةزامن كـة صـيدلي و كيميـااي اـةم     ديكة صةيدلي و كيميااي اةوانة هيض ايشي اةوان نيةة من بـة تةاكيـد   

ة لـة جيـاتي صـيدلي و كيميـاوية او     او مجن ذو  املهجن الصجحية   : ايشة اةجنام نادةنة بـةَلكو لـةوَي بنووسـن    
قابلةة قابلة دروستةة بةس او احد معاونيةة قابيلة معاوني نيةة او احد معاونيـة ثَيويسـت ناكـا ة هـةر اـةو      

 .ايزافةم هةبوو وة زؤر سوثاس
 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي

 .سوثاسة بةِرَيز شةومن حممد فةرموو
 :بةِرَيز شةومن حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بَيطومان خةتةنة يةكَيكة لـةو تاوانـةي كـة بةرامبـةر ِرةطـةزي مَيينـة اـةجنام اـةدرَية كـة بـة تايبـةتي لـةم             

ةم كارة هةبوو و تةارخيةكـةي اةطةِرَيتـةوة بـؤ    هةرَيمة  اَيمةداة لة زؤربةي زؤري دةوَلةتةكاني دونياشدا ا
زةمــةنَيكي زؤر كــؤنة بــةتم لــة اَيســتادا اــةم كــارة مــاوة و لــة ِرووي تةندروســتيةوة زةرةرة و زيــانَيكي زؤر  
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طةورةي لةسـةر ذنـان دروسـت كـردووةة لةبـةر اـةوة  هـةم زانـانيين اـاييين و هـةم دةوَلةتـة اةوروثيـةكان             
ناعةتةي لة رووي توبيةوة كة اةوة خةتةرةة لةبةر اةوة ايشي لةسةر بكـةنة  هةمووي هاتوونة سةر اةو قة

هةندَي لة بةرادةرامنان باسيان كرد كـة اَيسـتا لـة كوردسـتاندا ديـاردة  خةتةنـة كـردن نـةماوةة بـةتم مـن           
ــة مــانطي    ــتداية كــة ل ــة  يــةن ســةنتةري   5/1711اامــارَيكم لةبــةر دةس ــةي ِرانيــةة ل دا كــةكراوة لــة ناوض

 ....كبريي و راطةياندني ذنانة لة شاري سلَيمانييةوة كراوةة لةم اامارةدا منداتن لةرؤنا
 
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكايةة رةجااةنة اَيستا باشة يان خةراثة؟ة بيكةين يان نةيكةين؟ة عيقابةكـةي ضـؤن بَيـت؟ة اَيمـة شـةرحي      
 هةية لة كوَي هةية؟ة بـةتم عيقابةكـةي بـؤ دانـَين     وةزعةكة ناكةينة لة كوَي هةية و لة كوَي نية؟ة اةَلَين

 .سة مة  بية رةجااةن باسي عيقابةكةي بكةنة ضؤن بَي ضؤن نةبَي؟ة زؤر بَية زؤر نةبَي؟ة فةرموو
 :بةِرَيز شةومن حممد غريب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اوةة لةبـةر اـةوة ديـاردةي    لـة اَيسـتادا خةتةنـة كـر     420بة ثَيـي اـةم ايمح ـااية بـةس لـةناو شـاري رانيـة        
خةتةنــة كــردن   يــزال هةيــةة كــارَيكي زؤر ضــاكة ثةرلــةماني كوردســتان بنــةبِري بكــا ة بــة نيســبة  اــةو 
بِرطةيةشةوة كة هاتووةة بيطؤمان لةطةَل ماددة  ثَينجم كة اةو بِرطانة  كة هاتووة مبينَيتـةوة وةكـو خـؤي    

فـة بكـرَية اـةو بِرطـة  كـة ثةيوةنـدي بـة دكتؤرةكـان و         و هةروةها لة اـةخريدا بِرطةيـةكي ديكـة  بـؤ ايزا    
: اةوانة  ايشي توبي دةكةنة ستا  توبي و عقوبةشيان بؤ دياري بكرَية ضونكة لة بِرطة  ثَيشووتردا دةَلـيَ 

مـن ثـَيم باشـة لَيـرةدا حةبسـَيكي بـؤ        مزاولجة مهنتجل و ل لجل ملجدة ال تزيجد للجي ثجظث سجنوات،        و ودنع من 
 .داة ماوة  سَي ساَل كةمرت نةبَي وة سوثاسدابندرَي لةطةَلي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز تارا اةسعةدي فةرموو
 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعدي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةراسيت ماددة  ثَينجةم من واي دااةنَيم كة اةمة بةقةدةر اةو ماددانة  تـر كـة لـة هـةمووي طـرنطرتة وة      
اسةكةمانة كة اَيمة باسي توند و تيذي اةكةينة اةو توند و تيذيةي كـة اـةكرَيت لَيـرةدا خةتةنـة     كرؤكي ب

كردن يةكَيكة لةو توند و تيذيانةة لةبةر اةوة من ايقترياح دةكةمة اةوة  كة داندراوة بؤ اةوة  كـة بَلـَين   
لةوانـةش كـة وتوويانـة بةراسـيت      زةر  موشةدةد بَيتة من لةطةَل ِراي ثةدان خان و كوَيستان خان و زؤري

كة هةندَي خةتةنة كردن هةية كة دةطاتة اةجنامي كوشنتة لةو حاَلةتةدا اَيمة دةبَيت دةست نيشان بكرَيت 
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سـاَل   15و عقوبةكةي لة قانوني عقوبا  اةوانة  كة دةبَيتـة هـؤي كوشـنت لـة نةتيجـة  عونـ ة وا بـزامن        
ين مواةبةد دابنرَيتة اةوة  من اةيَلَيمة بؤ  ضي دةَلَين توند و دانراوةة بةس من وا ايقترياح دةكةم بة سج

تيذيةة يان بؤ اةَلَين خةتةنة بكرَي لةبةر اةو هؤيانة  كة حةز دةكةم كؤمةَلطاي خؤمان كة كؤمةَلطايـةكي  
زؤر ثَيشكةوتووترة لة زؤر وتتـاني تـرة كـة راسـتة لـة  ي اايينـةكاني تـريش هةيـة خةتةنـة كـردنة بـةتم            

تي خؤمان لة ثَيشكةوتندايةة لةبةر اةوة اةو ااسةوارة نةفسي و ناخؤشيانةي كة بـؤ دةروونـي منـداَلَيك    وت
كاتَيــك خةتةنــة كــردن دةكــرَي زؤر زؤر طةورةيــة كــة يةكَيكــة لــة هؤكارةكــاني كــة لــة دوارؤذدا يــةكَيك لــة   

ووةم شت اةوة  لة زؤر وتتان هؤيةكان وةكو دكتؤرة ثةريهان وتية بؤ تةتق اةوة يةكَيكة لة سةبةبةكانة د
نةزؤكي اافرة  يان ذن دةطةِرَيتةوة بؤ خةتةنة كردنة ضوارةم و كـة لـة هـةمووي    % 15ديراسة  كراوة كة 

طرنطرتةة اةطةر لة رووي ايسالمةوة تةماشاي بكةينة اينسان دروست كراوة لة احسن تقويمة اَيمة دَين بة 
ةو دروسـت كردنـة  كـة خـوا بؤمـاني كـردووةة اةطـةر لـة هـي          دةسيت خؤمان دةيطـؤِرينة اـةو تةقودـة و اـ    

و املتوريا    خل  اهللة اةوانة  طؤِرانكـاري اةكـةن لـة خلقـي خـواة اـةبَي سـزا        : ثَيوةمبةريش بَي هةر دةَلَي
بــدرَينة لةبــةر اــةوة مــن وا ايقــترياح دةكــةمة اــةوة  دةكــرَي بــؤ عقوبــا  تــا بتــوانن تةشــديدي بكــةين و  

ركردنةوةيةكي زياترة بة سوثاسةوة كـة ثـار سـاَل زانايـاني اـاييين لـة مزطةوتةكانـدا دانيـان         لةطةَليشي وشيا
بةوة نا كة توند و تيذية بةرامبةر بة مَيينة اةكرَي اةم خةتةنة كردنةة بة هيـواين اةمسـاَل زيـاتر هـةوَل     

نن زيـاني هةيـةة بـة    بدرَي كة شيت تةوعية و هوشيار كردنةوةة ضونكة كؤمةَلطايةكن وةراةطرين و اةشزا
ة زيـاتر نـةبَية بـةَلكو لَيـرة بوةسـتَيت خةتةنـة       1711لـة  % 45كة اَيستا دةبَيتة % 41هيواين اةو داتايةي 

كردنة ثَيدانان ثَيي لةناو اةم ثةرلةمانةدا جَيطـاي خؤشـمحاَلية كـة اةندامـةكان هـةموو  لةطـةَل اـةوةن كـة         
 .ساةمة توند و تيذية و دةبَي ضارةسةر بكرَية سوثا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة سةبيمحة اةمحةد فةرموو
 :مصطفيبةِرَيز صبيمحة امحد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكاني من كرا وة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز

من نوقتةيةكم هةية نازامنة لَيم ببورن اةطةر نيزامي نةبَية من ثَيم واية اةم ماددةية ماددةيةكي جيددية 
هي طاَلتة كردن نيةة لةبةر اةوة من ثَيم واية اةم ماددة زؤر زؤر جيدديةة   حيـْا    الـدين و اَيمـة باسـي     

 .........ةبنقةزيةكي زؤر جيدي دةكةينة كة روبةرووي د
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثاس جــةنابي وةزيــرة كــةس نــةيوتووة جيــددي نيــةة زؤر جيدديــة و ايعتريافمــان كــرد كــة جةردةيــةة   
دانيشن و عيقابي بؤ دانينة كةس باسي عيقابةكة ناكا ة اةِرؤن شةرحي دةكةن و موحازةرة دةدةنة كاكة 

 .ن كةريم فةرمووتكاية لة جَيي خؤ  قسة نةكةية كاك شوا
 :بةِرَيز شوان كريم كابان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةموومان بِروامان واية كة اةم مةسـةلةية ثةيوةنـدي بـة خـودي اينسـانةكانةوة هةيـةة مةسـةلةيةك نيـة         
ثةيوةندي بة جوطرافياوة هةبَية ناوي هةندَي شار و شارؤضكة ها ة من تكام لة سةرؤكايةتي اةوةيـة نـاوي   

ار و شارؤضكانة لة ثرؤتؤكؤَلدا   بـردرَي بـؤ اـةوة  كـةس لةسـةر خـؤي حيسـاحم نـةكا  و نـةبَي بـة           اةم ش
 .كَيشةيةك بؤ ثةرلةمان وة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ جةنابتة راستة اةو ناوانة  كـة هـاتووة بسـِرَيتةوة لـة ثرؤتؤكـؤلة سـوثاس بـؤ جـةنابتة اَيسـتا          
 .خري صياغةتان فةرموو ثَيشكةشي بكةنلَيذنة  ياسايي اا

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيش اةوة  ااخري صياغة خبوَينينةوةة من ثَيم باشة تةوزحيَيك بدةينـة سـةر بابةتةكـةة اَيمـة لـة مـاددة        
 : شةشثَينجةم كة ِراي لَيذنة  ياساييةة تةسبيتمان كردية اَيستا ذمارةكةي بووة 

يعاق  با بس مدة ال تقل لن ستة اشهر و ال تزيد للي سنتني، و بررامة ال تقل لن مليجوني دينجار و ال   -1
تزيد لن مخسة مظيني دينار او باحدى هاتني العقوبتني كل من اججرى ل ليجة ختجان انثجي او حجرض للجي       

 .اجراءها او ساهم فيها
ا او صجيدليا او كي يائيجا او قابلجة او احجد معجاونيهم و للجي       يعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان الفالجل ابيبج  -1

 .احملك ة ان تأمر مبنعل من مزاولة مهنتل او ل لل مدة ال تزيد لن ثظث سنوات
ــوان عــومرة اَيمــة     هةنــدَيك لــة اةنــداماني ثةرلــةمان ايشــارة  بــةوةي دةدةن كــةوا جيــاوازي بكــرَي لــة نَي

طـةورةة   انثجي مةعلومـة كَييـةة    انثجي موو خةَلك جَيبـةجَي دةبـَية   قانونةكة دةردةكةينة قانونةكة لةسةر هة
حيسابةة مَيينة بة كوردييةكةية واتا ثَيي ناوي اَيمة جياوازي بكـةينة قاصـرية بـَية غـةير      انثيطضكةة هةر 

ساَل زياترة اةوة خؤي مةسئولة لة خـؤية خـؤي قبـول نـةكا ة      12قاصرية بَية اةو كةسةش كة عومري لة 
ي خؤي اةطةر ايشةكة دةكا  اةوة كةس ناتواني موحاسةبةي بكا ة اةوة جةسـةدي خؤيـةتي و   بة اارةزوو

تةعامولي لةطةَل دةكـا ة وةكـو اـةوة  كـة يـةكَيك ددانـي ديشـي دةضـيتة  ي دكتـؤر دةَلـَي لـؤم رايكَيشـة و             
اةوةينـة بـةو   بيكَيشةوة ددانةكةمة نا عيالجي بكةة اةمةش هـةر دةيشـوبهَينن بـةو حالةتـةة اَيمـة لةطـةَل       

شَيوةيةة بةتم كةوا ثَيشـنيار كـرا عقوبةكـة زؤر تونـد بـية دةتـوانن لَيـرة لـة بيدايـةتي ماددةكـة ايزافـةي            
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ة باية لقوبة اشد تنص لليهجا ع القجوانني النافجذة ع االقلجيم    فةقةرة و جوملةيةكي بكةينة مع عدم ا خالل 
يـش ايشـارةمتان   0بنة بة تايبةتي اَيمة لة مـاددة   اةوجا ماددةكة خبوَينينةوةة اةوة جَيطريي هةمووي دة

بةوةي داية كةوا هةر حالةتَيك لةو قانونة نةبوو قةوانينةكاني كة لة كوردستان كاري ثَي دةكرَية لةوانةش 
قانوني عقوباتي عرياقية اوصولي حماكةماتي جةزااية قانوني اةحوال شةخ ية ضةند قةوانن و قـةرارا   

ةة اةوانة هةمووي جَيبةجَي دةكرَية واتا اةطةر اةو ثَيشـنيارة قبـول كـرا بـةو شـَيوة        لة ثةرلةمان دةرضوو
 .بيخوَينمةوة اةوة بدرَيتة دةنطدانة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .طةشة خان فةرموو
 :بةِرَيز طةشة دارا جالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـة شـَيوةيةكي موتلـةق هـاتووةة      انثجي بـاس لـةوة اـةكا  كـة     اَيمة سةبارة  بة راي دووةم كـة كـاك عـةوني    
سـاَل كـة كـاميلي اةهليةيـة و      12سـال و سـةروي    12راستةة بـةتم خـؤي هـةر لـة ياساشـدا تةمـةني خـوار        

ناقي ي اةهليةية جياكراوةتةوةة يةعين خؤي خاوةني اريادةيةكي موتةكاميل نيـة لـة ياسـاداة لةبـةر اـةوة      
ســاَل  12ســاَلة لــة ســةرووي  12كــدا كـة اــةو تاوانــة  بةرامبــةر اــةكرَي سـةرووي   بـَي دةســةتترتةة لــة كاتيَ 

 12فورسةتي زياتري لةبةر دةمداية كة بةرةنطاري اةو تاوانة بَيتةوةة لةبةر اـةوة ثـَيم وايـة اةطـةر خـوار      
سـةكةي  ساَل بَيتة تاوانةكـة تونـدتر بـَي و بـة زةرفَيكـي موشـةدةد دابنـرَي باشـرتةة مـن لةطـةَل ثشـتيواني ق           

كاوة دةكةم بةراسيت اةمة قةزيةكي اينسانية بةس بة داخةوة ناو قاعةكة جؤرَيك شـَلةذاني بـة خؤيـةوة    .د
 .بينيبوو لةكاتي باس كردني بابةتةكةة اةم ماددةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةَلَي فةرموو
 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة

ساَل بَيتة ماناي اةوة نية كة يةكَيك بضَيت جةردةي تةشويهي عوزوةكي بؤ  12اةطةر يةكَيك لة سةرووي 
بكا ة يان تةعتيلي عـوزوةكي بـؤ بكـا ة لةبـةر اـةوة مةسـةلةكة خـؤي جةردةكةيـة لـةو حالةتـةداة بـةتم            

ةتم لـة هـةموو كاتَيكـدا جةردةيـةة     سـاَلة سـوَلتاني اـريادة  نيـةة بـ      12فةرقةكة لةوةداية اةوة  لة خـوار  
سـاَل   12يةعين ايزافةتةن بؤ قسةكة  طةشة خان كة روونـي كـردةوةة ديسـان اـةوة موبـةرير نيـة اةطـةر        

بووة يةكَيك بَيت جةردةكةي بؤ بكا  خةتاني بؤ بكا  و بَلَيت اةوة مادام باليوة با بؤي بكةمة لةبةر اةوة 
 .ثَيم واية اةبَيت تاوان بكرَيتة يةعين جةردةيةتةواو بكا  هةر ديسانةوة  12اةطةر 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة كاك عةوني فةرموو
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة باسـي املسـاهمة   اجلردـة     54ةوة تا ماددة   40با اَيمة ااطامان لةوة هةبَية قانوني عقوبا  لة ماددة  
 ة هةتا كةسَيك مةسةلةن موساهيم بَية شةريك بَية موحةريز بَية اةوانة هـةمووي دةكرَيتـةوةة اـةوة    دةكا

اةو وردةكاريية لةو قانونة بكةين بةراسيت من بة هةَلةيةكي ياسايي دةزامنة مـةفروزة اَيمـة بـةو وةزعـةي     
 .بؤ نةِرؤين

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

غة بؤمان خبوَيننةوةة واز لة شةرح بَينن و نيـزاميش نـةما و تـةواوة اَيسـتا     لَيذنة  ياسايي تكاية ااخري صيا
 .تةصويتةة ااخري صياغة خبوَيننةوةة فةرموون

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السادسة
 .م  لدم االخظل بأية لقوبة اشد تنص لليها ع القوانني النافذة ع االقليم

 :ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب

سؤزان شةهاحم لة جَيطاي خؤتان قسة مةكةنة اَيستا لَيذنة  ياسايي ااخري صياغة خبوَيننة اةطةر موداخةلة 
هةبوو لَيذنةكان لَيرة موداخةلة اةكةنة زياتر تةواو بووة ضونكة ناكرَيت هةر بةو شَيوةية بِرؤينة فـةرموو  

 .كاك عةوني ااخري صياغة خبوَينةوة
 :ِرَيز عوني كمال سعيد بةزازبة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو ِرا هةيــةة مــن بــة باشــي دةزامن كــة اــةو مةوقيوــة حةســم بيــتة اايــا اــةو مــاددة  ثَينجــةم كــة اَيســتا   
ذمارةكة  بووة شةشة كة لة بيدايةتي راثؤرتةكةمان نووسرايةة اةوة بيخوَينمةوة و خبرَيتة دةنطـدانة يـان   

 ....دي كة لة جوملةي اةخريي ماددة  ثَينجةمي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز اَيمة سةعاتَيكة موناقةشة اةكةينة لة بؤضووني اةندامة بةِرَيزةكان صـياغةيةكمان بـؤ حـازر بكـةن     
 .لةو موداخة نة  كة كرديانة هةردووكي بكةنة يةك و شتَيكي لَي دةربضَي و بيدةينة دةنطدان

 :يد بةزازبةِرَيز عوني كمال سع

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ....دةنا ضارَيطة سةعاتَيك مةجاملان بدةنَية ضونكة طؤِرانكاري لة بِرطةكان دةكرَي و لة عقوبةكانة دةتوانن
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .صياغةكة اامادة بكةنة فةرموون خواتان لةطةَل بي 2,37لَيرة حازر اةبنة تاكو  2,37باشة سةعا  
 
 
 
 
 
 

 دانيشتين سَييةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةناوي خواي طةورة و ميهرةبانة بةردةوام دةبن لةسةر دانيشتنةكةمانة اَيستا داوا دةكةين لة لَيذنة  
 .ياسايي ااخري صياغةيان خبوَيننةوةة دوايي موداخةلةي بةِرَيزةكاني اةندام ثةرلةمانةكان دةبَية فةرموون

 :ل سعيد بزازبةِرَيز عوني كما
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :صياغةي ماددة  ثَينجةمي ثرؤذةكة كة ذمارةكةي بووة ماددة  شةشةمة بةم شَيوةيةية
 :املادة السادسة

 : م  لدم االخظل بأية لقوبة اشد، تنص لليها ع القوانني النافذة ع االقليم
سة مظيني دينار، كل من حرض للي اجراء يعاق  بررامة ال تقل لن مليون دينار و ال تزيد لن مخ-1

 .ل لية ختان انثي
يعاق  با بس مدة ال تقل لن ستة اشهر و ال تزيد للي سنتني و بررامة ال تقل لن مليوني دينار و ال -1

 .تزيد لن مخسة مظيني دينار او بأحدى هاتني العقوبتني كل من اجرى او ساهم ع ل لية ختان انثي
دة ال تقل لن سنة واحدة و ال تزيد للي ثظث سنوات و بررامة ال تقل لن مخسة يعاق  با بس م-3

مظيني دينار و ال تزيد لن لشرة مظيني دينار او بأحدى هاتني العقوبتني، كل من اجرى او ساهم ع 
 .ل لية ختان انثي اذا كانت قاصرة

ي يائيأ او قابلة او احد معاونيهم و للي يعد ظرفأ مشدد  للجاني، اذا كان الفالل ابيبأ او صيدليأ او ك-4
 .احملك ة ان تأمر مبنعل من مزاولة مهنتل او ل لل مدة ال تزيد للي ثظث سنوات

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان طوَيتان لَي بووة اَيستا كَي لةطةَلة تكاية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسة كَي لةطةَلدا نية؟ة بة 
 . د كراة اَيستا بؤ ماددة  شةش لة اةصَلي ثرؤذةكة كة اةكاتة ماددة  حةو ة فةرموونكؤي دةن  ثةسن

 :بةِرَيز علي حسن حممد 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددة  شةشةم
لةطةَل زيان طةياندن بة هةر سزايةكي توندتر كة دةقي لة ياساكاني بةركاري هةرَيم هاتووةة هةر كةسَيك 

يي اةجنام بدا ة بة بةندكردن بؤ ماوةيةك كة لة شةش مان  كةمرت نةبَي و سَي توند و تيذي خَيزان
ساَليش زياتر نةبَي و بة غةرامةيةكيش حوكم دةدرَي كة لة مليؤن دينار كةمرت نةبَي و لة ثَينج مليؤن 

 .ديناريش ثرت نةبَية ياخود بة يةكَيك لةم دوو سزاية
 
 

 :بةِرَيز طةشة دارا جالل

 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

 :املادة السادسة
 :لليها القوانني النافذة ع االقليم ينصية لقوبة اشد أم  لدم االخظل ب

مليجون  )وبررامجة ال تقجل لجن    ( ثجظث سجنوات  ) وال تزيجد للجي   ( سجتة اشجهر  )يعاق  با بس مدة ال تقل لجن  
 .ن ارتك  لنفًا اسريًااو باحدى هاتني العقوبتني كل م( مخسة مظيني دينار)وال تزيد للي ( دينار

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير؟
 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ااكامي وةزعي عةمـةلي كـة دةيبيـننة حاَلـةتَيك هةيـة كـة فـةراغَيكي قـانوني دروسـت دةكـا ة اـةويش            
و تيذية اةو كةسةي كة زةحيةية يان قوربانيةكةيةة يان شروع دةكـا  بـة    اةوةية كة لة ااكامي كاري توند

اينتيمحار كة خؤي دةسووتَييَنة يـان اينتيمحـار دةكـا ة يـان دةكـرَي يـان شـروعة بـة اينتيمحـارة اـةو حاَلةتـة            
ي قانوني عقوباتي عرياقي نايطرَيتةوةة ضونكة اةمة تةحريز نية تةحريزي بكا ة اةمـة رةد  472ماددةي 

َيكي نةفسية كة اةجنامي اةدا ة لةبـةر اـةوةة مـن ثـَيم وايـة اةمـة يـةك بـِروا ة بـةتم دوو اةمـةي بـؤ            فعل
اذا جنم لن فعل العنف االسر ، يان لن جرمية العنف االسجر ، دفج  الضجحية، يعاقج  اجلجاني      ايزافة بكةينة 

فج  الضجحية اىل الشجروع ع    من قانون العقوبات العراقي اذا جنجم لجن فعجل العنجف االسجر  د      472حس  املادة 
اـةو حاَلةتانـة بطرَيتـةوةة حاَلـةتَيكي تـر هةيـة نـازامن         472ة يةعين بؤ اـةوة  مـاددة    االنتحار او االنتحار

يعتجرب العجود ع جرميجة العنجف االسجر  ظرفجا       : ضةندي زةروورية بؤ لَيذنة  قانوني بـة جـَي دَيَلـمة اـةويش    
بؤشاييةكةي ثـِر   472ةكا ة اةوة اةوةيةة بةتم اةوةي ماددة  ة اةطةر ثَيويست بكا  يان ثَيويست نمشددا

 .ناكاتةوة ايال اةطةر ايشارةتَيكي بكةين لَيرة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمانة كَي اةيةوَيت لةسةر اةم ماددةية قسة بكا ؟ة كةس نيةة زؤر سوثاسة اَيستا 
 .ننةوةة فةرموونلَيذنة  ياسايي صياغةكةتان خبوَي

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة السابعة
 :لليها القوانني النافذة ع االقليم ينصية لقوبة اشد أم  لدم االخظل ب

مليجون  )وبررامجة ال تقجل لجن    ( ثجظث سجنوات  ) وال تزيجد للجي   ( سجتة اشجهر  )يعاق  با بس مدة ال تقل لجن  
 .او باحدى هاتني العقوبتني كل من ارتك  لنفًا اسريًا( مخسة مظيني دينار)زيد للي وال ت( دينار

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزان وةكو خوَينديانةوةة هةر اةوة  عقوبة اشد ينص اةبَيتة تنصة نوقتةي نيزاميت هةية؟ة فةرموو
 :بةِرَيز ثةريهان قبالي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .....كاوة.ري بةِرَيز دثَيشنيا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةريان نةطر ة اَيستا اةخرَيتة دةنطدانةوةة كَي لةطةَلداية دةسيت بـةرز بكاتـةوة تكايـة؟ة زؤر سـوثاسة كـَي      
لةطةَلدا نية؟ة زؤر سوثاسة بة كؤي دةن  ثةسـند كـراة اَيسـتا بـؤ مـاددة  حـةو  لـة اةصـَلي ثرؤذةكـة كـة           

 .تاةكاتة ماددة  هةش
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة
املعدل وقانون اصجول احملاك جات اجلزائيجة رقجم      1262لسنة  111تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 

نني والقوا 1772لسنة ( 15)املعدل وقانون تعديل تطبيق قانون االحوال الشخصية رقم  1201لسنة ( 13)
 .االخرى النافذة ع االقليم في ا مل يرد بل نص ع هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير رةايتان؟
 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيمة تَيبينيمان لةسةر نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة كةس نية؟ة باشة 2لة اةصَلي ثرؤذةكة كة اةبَيتة ماددة   0اني ثةرلةمانة لةسةر ماددة  بةِرَيزان اةندام
 .موتةفقنة ااخري صياغة بيخوَيننةوة بؤ دةنطدان

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة
ل وقانون اصجول احملاك جات اجلزائيجة رقجم     املعد 1262لسنة  111تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم 

والقوانني  1772لسنة ( 15)املعدل وقانون تعديل تطبيق قانون االحوال الشخصية رقم  1201لسنة ( 13)
 .االخرى النافذة ع االقليم في ا مل يرد بل نص ع هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكاتــةوة؟ة زؤر ســوثاسة كــَي لةطةَلــدا نيــة؟ة بــةس كــاك شــوان  بـةِرَيزانة كــَي لةطةَلدايــة تكايــة دةســيت بــةرز 
 .ة فةرموون2لة اةصَلي ثرؤذةكة كة اةكاتة ماددة   2لةطةَلدا نيةة بة زؤرينة  دةن ة اَيستا بؤ ماددة  

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة التاسعة
 .قة تنفيذ احكام هذا القانونللي جملس الوزراء واجلهات ذات العظ

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير رةايتان؟
 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تَيبينيمان لةسةر نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رفي  بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمان؟ة يةك نيزامي هةيةة فةرموو كاك
 :رفي  صابر قادر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يتعجارض مج    من ثَيشنيار دةكةمة ثَيشي اةو ماددةيـةة ماددةيـةك ايزافـة بكـرَية   يعمـل بـاي نـص قـانوني         
 .ة سوثاساحكام هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  قانوني؟
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 
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اةطةر اةو ماددة  دابنَينة مةعناي قانونةكة تَيك دةضية ضونكة عقوبةي اشد مان لَيرة دانايةة لة سوودي 
 .قانونةكة نابَية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سة كـَي  ثَيشنيارةكة  نيزامي نةبوو و وةرنةطرياة اَيستا كـَي لةطةَلـة فـةرموو دةسـت بـةرز بكـةنة زؤر سـوثا       
ة 17لة اةصَلي ثرؤذةكـة كـة اةبَيتـة مـاددةي      2لةطةَلدا نية؟ة بة كؤي دةن  ثةسند كراة اَيستا بؤ ماددة  

 .فةرموون
 
 

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة العاشرة
 (.ستانوقائ  كورد)من تاريخ نشرف ع اجلريدة الرمسية  ينفذ هذا القانون التبارًا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نيزامية كاك ش ان؟ة فةرموو
 :بةِرَيز ش ان امحد عبد القادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشة اةم قانونة اَيمة زكر بكةين كة ثاش مودةيةكي قانوني بكرَية ضونكة زؤر ايجرااـاتي اـةوة    
ي فةترةي شةش مان  يان بة ي كةمي سـَي مـان  لـة ثـاش     تَيدايةة بؤ اةوةي عالةم ااطادار بَينتة هيض نةب

 .اةوة نةفازي خؤي وةربطرَيتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ديواع لة ما  اافرة  ضي اةَلَين اَيوة؟
 :بةِرَيز طةشة دارا جالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة هةَلمـــ     ــيت بـ ــة ثَيويسـ ــتة اةمـ ــرة راسـ ــاكاني تـ ــةموو ياسـ ــو هـ ــاكة و  وةكـ ــؤ ياسـ ــة بـ ةتَيكي روونكردنةوةيـ
وشــياركردنةوةيةة بــةتم اَيمــة لةطــةَل اــةوة دايــن كــة تــةنويز بــَي لــة رؤذي بآلوكردنــةوةي لــة وةقــاايعي     

 .كوردستان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ياسايي؟
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دة  عقابي تَيدايةة مةفروزة لة قةوانيين جـةزااي كـة مـاددة  عيقـابي تَيدايـةة هـةتا       اةحكامي قانونةكة ضةند ماد
 .خةَلك ااطاي لَي بَي لة قانونةكانة مةفروزة ماوةيةكي بؤ ديار بكرَية اةوجا رةاي رةاي اةنداماني ثةرلةمانة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 جةنابي وةزير؟
 :بريي و  وانوةزيري رؤشن/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة لةطةَل راي لَيذنة  داكؤكي كردن لة ما  ذناننة ضونكة بةشَيك لة موستةلزةماتي اةم قانونـة اامـادة   
 .كراوةة حكومة  كاري ثَي كردووة

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 سؤزان خان ايزافة  هةية؟
 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نوري

 .ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر

ــاايعي        ــة وةق ــةوة  ل ــة رؤذي بآلوكردن ــووة و ل ــدا ب ــابي تَي ــاتي عق ــردووة و ايجراا ــان دةرك ــاي ترم زؤر ياس
كوردستاندا يةكسةر نافز املوعول بووةة تَيناطةم بؤ ضي اةمـة هـيين اـةوَية دواي اـةوة بـةِرَيز وةزيـري كـار        

لةبـةر اـةوة مـن لةطـةَل اـةوةدام كـة وةكـو         خؤي باسي كردووة كة اةمانة ضةند هةنطاو ضوونةتة ثَيشةوةة
 .....خؤي بَي و ثشتطريي لة لَيذنة  ما 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة اَيستا دوو بؤضوون هةيةة بؤضوونَيك هةية داوا اةكةن كة ماوةيةكي تر ايجرااـا  و بؤضـوونيش   
 .ة فةرمووهةيةة كة اةيةويت لة رؤذية وةكو نةصةكة  كة هاتووةة نيزامية؟

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةتم اةوة تةنها كاك شوان باسي كردووةة يةك كةس ضؤن اةخرَيتة دةنطدانةوة؟
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وع ناة لَيذنة  ياساييش ثشتطرييان كردة لَيذنة  ياسايي ثشتطريي بؤضوونةكةي كاك شوانيان كرد كة تـةوةق 
دةكةم سةر ناطرَية اةخيةينة دةنطدانةوةة كَي لةطةَل اةوةية كة ماوةيةكي بؤ دابندرَيت تكاية دةسـيت بـةرز   

بـةِرَيز لةطةَليدايــة كـة ماوةيــةكي بـؤ ديــاري بكـرَية كـَي لةطةَلــدا نيـة؟ة بــة زؤرينـة  دةنــ          12بكاتـةوة؟ة  
كاية دةسيت بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسة كـَي  لةطةَلدا نيةة كَي لةطةَل دةقي نةصةكةية كة وةكو خؤي هاتية ت

 .لةطةَلدا نية؟ة بة زؤرينة  دةن  يةك بةِرَيز لةطةَلدا نيةة اَيستا بؤ اةسباحم موجيبة فةرموون
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 االسباب املوجبة
حقجوق االنسجان ولكجون االسجرة اسجا  اجملت ج        و ةالشرائ  الس اوي ظاهرة سلبية خمالفة ملبادىء االسر  العنف

واختاذ االجراءات القانونية لسظمتها واستقرارها ومنج  العنجف    و اية افرادها ومن اجل  ايتها من التفك 
 .االسر  بالطرق الوقائية قبل وقولل وحبث ا لول االصظحية والعظجية بعد وقولل، فقد شرع هذا القانون

 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

بةِرَيزانة اَيستا ثرؤذةكة بة طشت ماددةكاني لةطةَل اةسباحم موجيبةة لةسةر ديباجة موناقةشـةتان هةيـة؟ة   
سـؤزان شـهاحمة بــةيان اةمحـةدة خليــل    : ببـورن فـةرموونة اَيســتا اـةم بةِرَيزانـة اةيانــةوَي موداخةلـة بكــةن     

بـةروارية سـا ر حممـودة رفيـ  صـابرة       ة عبدالسـالم لث جان جنم الدينة سيوةيل  لةي ةة كاردؤ حممدة لث ان
 .فةرموو سؤزان خان
 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةســاس لــةم ياســاية ثاراســتين خَيزانــةة بــةتم لــة هــةمان كاتيشــدا ثاراســتين تاكةكانــةة هــةتا اَيســتا نــاوي    
اةسـباحم موجةبةكـةة راسـتة اَيمـة خَيـزان       تاكةكاني ناو خَيزان نةهاتووة لةناو اةم ياسايةة بـة تايبـةتي لـة   

العنجف  : دةثارَيزين و سياسةتي ناتوند و تيذي بآلودةكةينـةوةة بـةتم بؤيـة مـن ايقـترياح دةكـةم كـة اـةَلَي         
ظاهرة سلبية خمالفة ملبادئ حقوق االنسان و لكون االسرة اسا  اجملت ج  و مجن اججل  ايتهجا مجن التفكج  و       

لة ريطاي اةم ياسـايةوة بـؤ تاكـةكاني نـاو اـةو خَيزانـة حيمايـة هـن اةكـةينة          ضونكة اَيمة   اية افرادها،
 .تةوفري اةكةينة بؤية ثَيويستة اةو ناوة بَيت لةو ياساية وة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز بةيان امحد فةرموو
 :بةِرَيز بةيان امحد كؤضةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ظجاهرة سجلبية خمالفجة    زَيدة بكةينة ضونكة مةوزوع موتةعةليقـة بـة خيـزانة     االسر ن ثَيم باشة العن ة م
حبجث ا لجول   ة اةظ هةردوو كةليمة بَي زَيدة بنب و رَيزا اـةخريَي و  ملباد ء الشريعة و مواثيق حقوق االنسان

 .ة زؤر سوثاساالصظحية و العظجية و العقابية بعد وقولل
 :رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة

 .سوثاسة بةِرَيز كاك خةليل فةرموو
 :محد امن لث انبةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دوايـيشة  ( العن  ا سـري )هةروةها بةيان خان وتي : تةايدي قسةكةي سؤزان خان اةكةمة اةوة يةكةمة دوو
اويةة اةوةشي بؤ ايزافة بكـرَي وة  و الشرااع السم ظاهرة سلبية خمالفة ملباد ء حقوق االنسان: العن  ا سري

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة كاك كاردؤ فةرموو
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيمواية اةسباحم موجيبةكة زؤر باشةة دةتوانن بؤ تةاكيد كردنةوة باسي اةوة بكـةين كـة ثَيشـكةوتين    
بووري بة خَيراييةكي زؤر طةلَي شوَينةوراي سةليب خستووتة سـةر خَيـزانة ض بـة هؤكـاري     كؤمةتيةتي و اا

تةمةن بَي يان بة هؤكاري نةرييت بَية كـة تةاسـري لـة ذن و كـض و خوشـك دةكـا ة يـان بـةهاي كؤمةتيـةتي          
كةوتنة بـةرةو  خَيزاني كة دةيةوَيت ثاراستنَيكي طوجناو بؤ تاكةكاني خَيزان دروست بكا ة بة هؤي اةم ثَيش

تةفةكوكةوة نية كة لَيرة باس كراوةة اةم دياردةي توند و تيذي ثةيدا بووةة بؤية اَيمة اةم ياسايةمان داناة 
يــةعين مــن ثــَيم وايــة ثَيشــةكيةك بــاس بكــرَي كــة ثةيوةنــدي بــةو طؤرانكارييــةي كــة لــة ذيــاني خَيــزان و   

دوو و بةشـَيكمان زؤر بةثةلـة دةيـةوَي بـؤ ااينـدة      اةندامةكان روويداوة و بةشَيكمان ثابةندين زؤر بة رابـر 
بروانَية اةمة ايستيدامي دروست كردووةة خَيزاني لة حاَلةتَيكي تةبيعي نةهَيشتووةة بؤية زاهرية  توند و 

 .تيذي زياد بووة و اَيمة اةم ياسايةمان بؤي دةرهَيناية وة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان فةرموو لةي ةسوثاسة 
 :جنم الدين حسن لةي ةبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوة  تَيبيين منة لةسةر اةم ديباجةيةة من ثشتطريي قسةكةي سؤزان خان دةكةم كة لَيـرة تونـد و تيـذي    
لةسةر تاكي خَيزاني تَيدا نية وة هةروةها ياساكة خؤي بةرةنطاربوونةوةية بةرامبةر بة اـةو داحم و نةريتـة   

لة كـةلتووري كوردةواريدايـةة ثَيويسـتة لـةناو هينةكـةدا تيـاي بـَية مـن بـةم شـَيوةية ثَيناسـةم            كؤنانةي كة 
تونــد و تيــذي دياردةيــةكي ســليب دذ بــة  : كردووتــةوةة تاكيشــم لةطــةَل بةرةنطاربوونــةوةم ايزافــة كــردووة 

ةوة و ثاراسـتين  ثرنسيثةكاني ما  مرؤظـةة ضـونكة خَيـزان بنـةماي كؤمةَلطايـة و لـة ثَينـاوي بةرةنطاربوونـ        
خَيزان و هةَلوةشاندنةوة و دةستدان لة رَيكاري ياسايي بؤ دروسـيت و سـةقامطريية قةدةغـة كردنـي تونـد و      
تيذي خَيزاني بة ِرَيطاي خؤثاراسنت بةر لة رووداني و كاريطةري خراثي توند و تيذي لةسةر تاكي خَيزان و 

 .دؤزينةوة  ضارةسةري ضاكسازي بةر لة روودانية سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة سيوةيل خان فةرموو
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 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةوة  من بة عةرةبي دةيَلَيمة عةزدة خان بة كورديةكةي وتية زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة كاك عبدالسالم فةرموو
 :ريبروا مصطفيبةِرَيز عبدالسالم 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دوَييَن نةصَيكي ثَيشنياركراوم بؤ بةِرَيز سكرتَيري ثةرلةمان ناردبووة من ثَيشـنيار دةكـةم اـةم بِرطةيـة     
ميجر  : ايزافة بكرَيتة ثَيش اةو ديباجةيةة بة تَيكسيشم ناردبووة بةِرَيزية من ثَيشنيارةكةم دةسي ثَيبكردبـا 

نتقالية حتدث فيها حتوالت جذرية ع كافة جماالت اجملت  ، مما يؤثر للي العديد اقليم كوردستان ع مرحلة ا
من القيم و العادات و املعايري االجت الية و، بصورة خاصة ما صجص امل ارسجات و املواقجف املقبولجة مجن بعجض       

بَيت بـؤ اَيمـة اـةم    ة لَيرة ديار اةقطالات اجملت  ، و يشكل العنف االسر  احدى اهم هذة امل ارسات و املواقف
اخلة مـن تةصـور دةكـةم    .... ، لجذل  و بجالنةر لكجون العنجف االسجر      قانونة دةراةكةينة ثاشان تةكميلة بكـةن 

 .بةمة اَيمة اةسباحم موجيبة و اةهميةتي قانون ديار اةكةينة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز كاك سا ر فةرموو
 :بةِرَيز سا ر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة راسـتيدا مـن بـة جـؤرَيكي تـر تـةواوي هؤيـة ثَيوةسـتيةكامن داِرشـتووتةوةة كـة لةناويـدا هـةم مةسـةلةي              
رؤشنبريي ناتوند و تيذية ااشتةوايي ناو خَيزانة ثاراستين ما  تاكةكانة تونـد و تيـذي خَيزانـي تيـا تؤمـار      

ان بنـةماي كؤمةَلطايـةة لـة ثَينـاو ثاراسـتين لـة هةَلوةشـاندنةوة و        بةو ثَييةي خَيز: كردووةة اةمة دةقةكةية
ثاراســتين تاكــةكاني خَيــزان بــة رَيكــاري ياســايي و بــؤ بةرةنطاربوونــةوة  تونــد و تيــذي خَيزانــي وةك           
دياردةيةكي مةترسـيدار و سـليب كـة دذة بـة ثرنسـيثةكاني مـا  مـرؤظة بـؤ خؤثاراسـنت بـةر لـة روودانـي و             

ةر و راهَينانةوة و ااشتةوايي دواي روودانية بؤ بآلوكردنةوة  رؤشنبريي ناتوند و تيذية دؤزينةوة  ضارةس
 .اةم ياساية دةرضوَيندراة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رفي  فةرموو.سوثاسة د
 :رفي  صابر قادر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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رتنة لة توند و تيذية كة بةرامبةر اينسان دةكـرَية طروثَيكـي   من ثَيمواية اةم قانونة لة بنةِرةتدا بؤ ثَيشط
ــةكة         ــةة اةساس ــةكة مرؤظ ــدا اةساس ــة لةوَي ــةوة زؤر طرنط ــةر ا ــزانَيكنة لةب ــداماني خَي ــة اةن ــراو ك ــاري ك دي
اةنداماني خَيزان و ثاراستين اةوانة لة توند و تيذية كة اةو توند و تيذية خؤي رةنطة ببَيتة هؤي اةوةي 

: َيزان هةَلبوةشَيتةوةة بؤية من لةطةَل اةو ثَيشنيارةم كة رستةيةكي بؤ زيـاد بكـرَية كـة دةَلـيَ    سةراةجنام خ
ظاهرة سلبية خمالفة ملبادئ حقوق االنسان و لكون االسرة اسا  اجملت   و الجل  ايتها من التفك  و اختاذ 

اخلة .... لعنجف و منج  العنجف االسجر     االجراءات القانونية لسظمتها و استقرارها ومن اجل  اية افرادها من ا
 .اةو بِرطةيةي بؤ زياد بكرَي وة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ طشت اَيوة  بةِرَيزة موداخةلةكان تةواوة لَيذنة  ياسايية فةرموو تارا خان
 

 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةدي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر لـة اةنـدامان اـةوة دةَلـَين كـة اـةم قانونـة بؤيـة دةرضـووةة بـؤ اـةوةي داحم و            ببورةة من وا داوا اةكـةم زؤ 
نةرييت كؤن  بدةينة من دةَلَيم داحم و نةرييت خراثي كؤن  بدةينة نةك داحم و نةريتة ضـونكة لـة هـةموو    

وا بـة   وتتَيك شانازي بة داحم و نةرييت خؤي اةكا ة لةبةراةوة من وةكو كضَيك لةناو كؤمةَلطايةكي كوردية
بــاش اــةزامن اةطــةر بــة شــَيوةيةكي طشــيت بــاس كــراوة لــة ثرؤتؤكؤلــةكان  بــردرَي و بكرَيتــة هــي كؤنــةة      

 .خراثةكانة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ياسايي ااخري صياغةتان لةسةر اةو موداخة تانة؟
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :سباحم موجيبةكان ثاش اةم موداخة تانة بةو شَيوةيةيةصياغة  اة

 االسباب املوجبة
حقوق االنسان ولكجون االسجرة اسجا  اجملت ج      و الشرائ  الس اوية ظاهرة سلبية خمالفة ملبادىء :االسر  العنف

  العنجف  واختاذ االجراءات القانونية لسظمتها واستقرارها ومنج  و اية افرادها ومن اجل  ايتها من التفك 
وحبجث ا لججول االصججظحية والعظجيجة بعججد وقولججل، فقجد شججرع هججذا     ،االسجر  بججالطرق الوقائيجة قبججل وقولججل  

 .القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة كَي لةطةَلة ثرؤذة ياساييةكة طشيت لةطةَل اةو اةسـباحم موجيبـةي كـة بـةو شـَيوةي خوَيندرايـةوة       
كايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ة زؤر سـوثاسة كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ة بـة زؤرينـة            ااخري صياغة كـَي لةطةَلدايـة ت  
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دةنـ ة بــةس كــاك شــوان لةطةَلــدا نيــةة بــةِرَيزان زؤر ســوثاس بــؤ طشــت اَيــوةي بــةِرَيز كــة زؤر بــة جيــددي  
بةشداريتان كردة سوثاس بؤ لَيذنةة بةِرَيزان اـةو دةنطدانـة بـؤ طشـت ثـرؤذة ياسـايةكة و اةسـباحم موجيبـة         

بة كؤي دةن  ثةسند كرا و يةك بةِرَيز دذي وةستاة بـة زؤرينـة  دةنـ  بـووة سوثاسـي اَيـوة  بـةِرَيز         بووة
دةكةين كة ماوةيةكي زؤرة كة هةمووتان بةشدار بووينة و ماوةيةك بوو اينتيزارتان دةكردة دةست خؤشـي  

ؤ وةزيـري رؤشـنبريي و   لة لَيذنـة ثةيوةنديـدارةكان و يةكـة يةكـة اةندامـة بـةرَيزةكان دةكـةينة سـوثاس بـ         
وةزيري كار و كاروباري كؤمةتيةتي و اةمينداري طشيت اةجنومةنى باتي خامنان لة هةرَيمي كوردستان كة 
بةشدار بوون لةطةَلمان و دةوريان هةبووة سوثاس بـؤ كؤمةَلـةي موجتةمـةعي مـةدةني كـة ضـةند رؤذ بـوو        

ثَيرؤزبـايي لـة خـةَلكي كوردسـتان و لـة هـةموو        اةهاتن و بةشـداريان اـةكرد و ثَيشـرتيش دةوريـان هـةبووة     
خانةوادةيةك اةكةين كة اةم ياسايةيان بؤ دةرضوو بة تايبـة  لـة خوشـكان و لـة خامنـان و لـة ذنـان و لـة         
منداَلةكانيش اةكةينة ثـريؤز بَيـت لـة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتانيشة بـةِرَيزان سـبةي دانيشـتنةكةمان          

ي ثاش نيوةِرؤ تا بـةيانيش  3ة بةس اةيكةينة سةعا  11منان كرد سةعا  لةطةَل وةزيري كارةباة كة ايعال
لَيرة اـةبَيت   3دةردةشةيةكي باشرت بكرَي لة بةيين خؤتان و سواالةكانتان حازر بكةنة اةو وةزيرة سةعا  

 بـةِرَيزيان بـؤ كـارَيكي ثـريؤز    ( 3)و روونكردنةوة اةدا  لةسةر رةوشي كارةبا و دواخستنةكةشي بؤ سةعا  
و نةتيجةشــي اينشــْا  اهلل بــةخري دةردةضــَي و طوَيشــتان لــَي اــةبَية   1تــاكو ســةعا   11مةشــوولةة ســةعا  

بةِرَيزيان دَي روونكردنةوة اةدا  لة بواري رةوشي كارةبا لة كوردستان ضؤنةة ضي كردووة و بؤ داهـاتووش  
روون بَيتة اَيستاش داوا لة بـةِرَيز  ضي اةكا ؟ة بؤ اةوةي لة ثَيش ضاوي اَيوة  بةِرَيز و خةَلكي كوردستان 

 .كاوة اةكةين كة وتةيةكي هةبَي بة موناسةبةي دةرضوونية ثةسند كردني اةم ياسايةة فةرموو.كاك د
 :وةزيري رؤشنبريي و  وان/كاوة حممود شاكر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تي ثةرلةماني كوردستان اةكةينة سوثاسي من بة ناوي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوةة سوثاسي سةرؤكاية
هةموو اةنداماني ثةرلةمان اةكةينة بة هةموو فراكسـيؤنةكانةوةة كـة هـةوَلَيكي زؤريـان دا بـؤ دةرخسـتين       

دةكةين كـة دةوريـان    ngoاةم ياسايةة سوثاسي تَيكِراي ِرَيكخراوةكاني ذنان و اافرةتان و اةو رَيكخراوانة  
اسي اةو برادةرانة اةكةين كة لة كابينة  ثَينج و لة دةورةي ثَيشرتي ثةرلةمان هةبووة ضةند ساَلَيكةة سوث

كاريان كردووة بؤ اةم ثرؤذة ياساية و سوثاسي هةموو كةسَيك اةكةين كة هةوَلي داوة بؤ اـةم دةسـتكةوتة   
ين يـةك  كة بةراسيت ثةرلةمان رؤَلَيكي زؤر طرن  و بةرضـاوي بـيينة اةمـة هـةنطاوَيكي طةورةيـة و دةربـِري      

بووني ثةرلةماني كوردستانة بة هةموو فراكسيؤنةكانيةوةة لـة مةسـةلةيةكي كؤمةتيـةتي زؤر طـرن ة زؤر     
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسة بةِرَيزانة اةو وشانة  كة ايشارةي ثَي كراة اةوةي ناطوجني لةطةَل داحم و نـةرييت كؤمـةَلطاي اَيمـةة    
 . 3ردرَية خوا ااطادارتان بَي تا سبةي سةعا  داواكرا لة ثرؤتؤكؤل  اةب
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 72)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 7222\6\77رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 77/6/7222 رَيكةوتي شةممةضوار

عَيـراق   -كوردستان  ثةرلةماني  11/6/1711رَيكةوتي  شةممةضوار رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (3)كاتذمَير   
 ِرَيزبـة  بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1711)ساَلي , سَييةمخولي  ي(12)

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 17)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(12)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ةرلةماني كوردستان ث
بـةم شـَيوةية    دا 11/6/1711ي ثاش نيوةِرؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكـةوتي  (3)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
 روونكردنــةوة و ثَيشكةشــكردن بــؤ ةعَيــراق – كوردســتان هــةرَيمي كارةبــاي وةزيــري بــةِرَيز اامــادةبووني-1 

ــي دةربــارةي ــا ِرةوش ــتنةِرووي و كارةب ــةنطاوةكاني خس ــةبارة  وةزارة ة ه ــة س ــاككردني ب ــاري ض ــا ب ــة كارةب  ل
 .هةرَيمدا

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 طرَيداني خولي دووةم ساَلي نةهةَلبذارد سيََيةمي خولي دةكةينةوة دانيشتنةكةمانة كوردستان طةلي بةناوي
 .كار بةرنامةي ة11/6/1711 دانيشنت رؤذي ة12 دانيشنت ذمارةي دووةمة
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ــةثَيي ــةي حوكمــةكاني ب ــةيِرةوي( 17)مــاددةي ي(1) بِرط ــارة نــاوخؤي لةث  ســاَلي هــةمواركراوي ي(1)ذم
 كــاري  مــةيبةرنا بِرياريــدا ثةرلــةمان  ســةرؤكايةتي دةســتةي عَيــراقة  كوردســتاني ثةرلــةماني  ي1221

ــتين ــارة دانيش ــايي ي(12)ذم ــؤي ااس ــة خ ــولي ل ــَييةمي خ ــذاردن س ــةكا  هةَلب ــاش ي3 ل ــوةِر ث  رؤذي ؤةني
 :بَيت خوارةوة شَيوةي بةم دا11/6/1711 ِرَيكةوتي ضوارشةممةة

 روونكردنــةوة و ثَيشكةشــكردن بــؤ عَيــراقة – كوردســتان هــةرَيمي كارةبــاي وةزيــري بــةِرَيز اامــادةبووني-1
 لــة كارةبــا بــاري ضــاككردني بــة ســةبارة  وةزارة ة هــةنطاوةكاني خســتنةِرووي و كارةبــا ةوشــيِر دةربــارةي

 .هةرَيمدا
 بـةخَيرهاتن  زؤر دةكـةينة  كارةبـا  وةزيـري ( مـاوةتي  ابـوبكر  شـَيخ  ياسـن ) كـاك  بةِرَيز بةخَيرهاني زؤر زؤر

 و كوردستان ثةرلةماني واننَي هةماهةنطي و ثةيوةندي ِرَيكخةري( خالد سعد كاك) بةخَيرهاتين سةرضاوانة
 بةٍرَيوةبــةري(قــةرةداغي حســن نــةجا  اةنــدازيار) بــةخَيرهاتين هــةروةها دةكــةينة وةزيــران اةجنومــةني
 وةزيـر  لةجـةنابي  داوا اَيسـتاش  بـةخَيرهاتنة  زؤر زؤر دةكـةينة  وةزيـر  جـةنابي  بةِرَيز تايبةتي نووسينطةي

 ثةرلـةماني  كـاري  بةرنامـةي  يـةكي  خـاَلي  بـةثَيي  ةيروونكردنةوةكـ  ثَيشكةشكردني بؤ بكا  كةرةم دةكةين
 .فةرموو كوردستانة

 (:كوردستان هةرَيمي كارةباي وةزيري)ابوبكر شيخ ياسن بةِرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةِرَيز

 بـارودؤخي  لةسـةر  كورتةيةك لةنزيكةوة ِرةخساة بؤمان كة كاتةي اةم بؤ خؤشمحاَلن زؤر باشة كاتةتان اةم
 ثَيويســـتة كـــة لـــةوةي بكةينـــةوةة ِروون خؤشةويســـت بـــةِرَيزو اَيـــوةي بـــؤ هـــةرَيم كارةبـــاي ِرةوشـــي

 دةِروا ؟ة كـويَ  بـةرةو  بارودؤخةكةمان هةروةها بكةينة ااشنا جةنابتان كارةبا وةزارةتي بةكاروضا كيةكاني
 و اقلــةعَير كارةبــا دةربــارةي كورتةيــةك دةكــةم حــةز ســةرةتا كــوَي؟ة طةيشــتووينةتة هــاتووين؟ة لــةكوَيوة

 هــةتا عَيــراق ثَيشــرت هةيــةة شــارةزاييان كارةبــادا لــةبواري كــة اةوانــةي خبةمــةِرووة كوردســتان لةهــةرَيمي
 لةعَيراقــدا  كارةبــا بةرهــةمهَيناني توانــاي  نــةبووة كارةبــاي طرفتيََكــي كيََشــةو  هــيض كوَيــتة داطريكردنــي

ــاوا (2577) ــووة مَيط ــةموو ب ــيت ه ــراق ثَيداويس ــة عَي ــنيع ب ــة تةص ــاوا (5577) وةعةسكةريش ــووة مَيط  ب
 لـة  كارةبـايي  بـيَ  طـرفيت  هـيض  بؤيـة  بـووة  جـؤرة  بـةو  لةعَيراقـدا  كارةبـا  بـةكارهَيناني  اةوكاتـةي  بارودؤخي

 وردة وردة عَيـراقة  لةسـةر  اـابووري  طةمارؤي و كوَيت داطريكردني لةدواي كاتةة اةو نةدةكرا بةدي عَيراقدا
 زؤري زؤربـةي  ة1773 هـةتا  بةشـَيوةيةك  نةدةطةِرانةوةة و وندةرضو لةكار كارةبا بةرهةمهَيناني يةكةكاني

 مَيطاوا (6777) بؤ( 5777) لة عَيراق بةرهةمهَيناني تواناي تااَيستا لةوكاتةوة كة كةوتنة لةكار يةكةكان
 هــيض كوردســتانة هــةرَيمي بــة بةرامبــةر ســةدامة ِرذَيمــي ثَيشــووي سياســةتةي اــةو بــةحوكمي تَيناثــةِرَيتة

ــةكي ــ ثرؤذةيـ ــرتاتيذي و رن طـ ــةرَيمي سـ ــتاندا لةهـ ــةجَيي كوردسـ ــةكردووةة جَيبـ ــةندين نـ ــتطةي ضـ  وَيسـ
 لةتـةواوي  بـةرزة  نيثةسـتا  طواسـتنةوةي  هَيَلـي  وة طـةورة  كـةي ي  477 طـؤِريين  وَيستطةي بؤ بةرهةمهَينانة

 جطـة  عَيـراق  وريولـةباك  وَيسـتطة  ضـةندين  بةداخةوةة كوردستاندا لةهةرَيمي بةتم كراوةة دروست عَيراقدا
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 لـة  كـة  لةوكاتـةدا  بـووةة  مَيطـاوا   هـةزار  ضـوار  تـا  تةوليديان كةتواناي كراونة دروست كوردستان لةهةرَيمي
ــةمسيمي ــةو ت ــتطانةدا ا ــةبووةة وَيس ــةتم ه ــةوة ب ــةرَيمي بةداخ ــتان ه ــةنها كوردس ــتطةي ت ــدا وَيس ــووةة تَي  ب

 طـةورةكان   فاوة لة بةرطةطرتن ة بةهةد و ااودَيري بةهةدة  اةويش دةربةندخيانةة و دوكان كةوَيستطةي
 خؤمـان  حـوكمي  كـة  ــةوة 1221 سـاَلي  لـةدواي  بـووينة  عَيـراق  بة سةر كة كاتةي اةو اَيمة كراونة دروست

 كــا  بــةزووترين يةكــةمة فــةترةي لــة تــوانرا اابووريانــة طــةمارؤ اــةو بــووني لةطــةَل دةمــانكردة بــةخؤمان
ــتطةي ــدخيان وَيس ــةوة دةربةن ــارة خبرَيت ــةروةه ك ــيت اه ــدخيان ِرةب ــة دةربةن ــلَيماني ب ــتة س ــؤ بكرَي ــةوةي ب  ا

 سـاَلي  تـا  بـوو  بـةردةوام  اةمة وةربطريَيتة دةربةندخيان و لةدوكان هاتوو بةرهةم وزةي لة سوود بتواندرَيت
ــةكاتي ة1226 ــاري ل ــةو  بِري ــةر ن ــة بةرامب ــؤراكة ب ــة خ ــةو ك ــارة ا ــةندين بِري ــراو لةض ــةرَيمي ِرَيكخ  لةه

 كوردستان هةرَيمي بؤ هةن كوردستاندا لةناو كة تر قتاعةكاني كوذاندنةوةي بؤ ةكردةد ايشيان كوردستاندا
 كـة  موافةقاتانـةي  اـةو  هـةموو  اةوةي لةبةر نةكراة كارةبا بؤ هيض كاتةشدا لةو بةداخةوة بؤية  دانرابوونة

 كوردسـتاندا  يلةهـةرَيم  سـرتاتيذي  ثـرؤذةي  نـةدةبووة  ِرازي بةغـدا ( u.n.d.p) بـؤ  بةغـداوةة  لة يةن دةكرا
 بةرهـةمهَيناني  كارةبـاة  بةرهـةمهَيناني  لـة  بـوو  بـرييت  سـةرةكي  طـرفيت  كوردستان هةرَيمي بكرَيتة دروست

 وَيسـتطةي  كـة  دراة زؤر هةوَلَيكي بؤية دةوَيتة زؤري كولوةيةكي زؤرو ثارةيةكي بووة طران كارَيكي كارةباش
 دهـؤكة  لةهةولَيرة دراة وَيستطة( 3) لةسةر زامةنديِرة تةنها بةداخةوة بةتم بكرَيتة دروست بةرهةمهَينان

 مليـار ( 37) مةشـروعَيك  هـةر  دةكا ة كار بةديزَل كة مَيطاواتي(12) وَيستطةي دةوترَيت كةثَييان سلَيمانية
ــدا دؤ ري ــةرف تَي ــراة س ــة ك ــو اةم ــةرَيكي وةك ــووك ضارةس ــوو بض ــؤ ب ــةوةي ب ــوانن ا ــاني بت ــاوة ثرؤذةك  ا

 لةطـةلَ  كوردسـتان  هـةرَيمي  بـووني  فـراوان  لةطـةلَ  بكـةينة  ثـيَ  اـيش  وَيسـتطانة  اةم لةسةر خةستةخانةكان
 كــة كوردســتان لةهــةرَيمي كــرد زيــادي كارةبـا  ثَيداويســيت وردة وردة خــةَلكة بــذَيوي ااســيت بةرزبوونـةوةي 

ــدرا ــةدوكان نةدةتوان ــدخيان و ب ــة دةربةن ــتة تةختي ــدخيان بكرَي ــَي دةربةن ــةي س ــةة يةك ــةمسيمي تَيداي  لةت
 دةكاتـة  كـة  مَيطـاوا  (27)يةكـةي  هـةر  يةكـة  ثَيـنج  دووكـانيش  مَيطـاوا ة (142)  مَيطاوا ة(63)  ةكةهةري
 بةداخـةوة  بـةتم  كـراوةة  اـةوة  لةسـةر  وَيسـتطةكة  تـةمسيمي  واتـة  كةثةسـيت  ديـزاين  اةمانة مَيطاوا ة 477

 لةم ايستيوادة كة انراوةد% 47 لة بؤية ااوةة و باران لةسةر ايعتيماد اةوةي لةبةر هايدرؤدا لةوَيستطةكاني
 كـةمرتيشة  يـان % 17 بـؤ  َيتزدادةبـة % 47 لة اةو ببَيتة ااوي كةم و ساَلي وشةكة اةطةر بكرَيـتة توانايانة

 سـةدام  ِرذَيمـي  كـة  كاتـةي  اـةو  طةشـتينة  تـا  طوزةرانـدني  كوردسـتان  هـةرَيمي  بَيـتة  هةرضـؤنَيك  اَيمة بؤية
 بةسـتنةوةي  بـؤ  كـرا  اةمريكيةكانـةوة  لةِرَيطـةي  بةثةلـة  رةوطةو هةنطاوي يةكةم داة1773 ساَلي لة ِرووخاة

 موصــَلة بــؤ خــة  1 خــة  4 لةِرَيطــةي لةهــةولَيرةوة عَيراقيــةوة نيشــتماني بــةتؤِري ســلَيماني و هــةولَير
ــةرةقوشة ــةروةها ق ــة 1  ه ــؤ خ ــةركووكة ب ــز ك ــةروةها ةدوب ــة  1 ه ــة خ ــةماَلةوة ل ــؤ ضةمض ــتطةي ب  وَيس

 وةربطـرينة  هـةولَير  بـؤ  مَيطـاوا   57 يةكـةمة  مةرحةلةي لة توانيمان مةاة تاسلوجةة لة ي477 كةركووكي
 بـرييت  كوردسـتان  هـةرَيمي  بـة  كـةدرا  ةيكارةبايـ  اةو ضةمضةماَليشة خةتةكةي تةواوبووني دواي هةروةها

 اــةو وةربطــرينة خؤمــان ِراســتةقينةي ِرَيــذةي اَيمــة كــراة زؤر حمــاوة تَيكي ضــةند مَيطــاوا ة 177 لــة بــوو
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 نةكردووةة بةشداردان لةوانة كؤبوونةوةيةك لةهيض ايََمة دابووة لةسةر بِرياريان اةوان ثَيشرت كة ةيِرَيذةي
 بـة  دابوويـان  كـة  ِرَيـذةي  اـةو  اةوةشدا لةطةَل دياريكردبووة ثارَيزطاكانيان و عَيراق ثَيداويسيت خؤيان بطرة
 كـة  دةكـرد  بـةوة  هةسـتمان  كـة  ثَيكـردة  يتدةسـ  لـةوةَيوة  موعانامتـان  ثَينةدةداينة اةوةشيان ي%57 لة اَيمة

ــة ــدوورينة اَيم ــةندين مةغ ــةوَلي ض ــداة ه ــةتم زؤرمان ــةوةة ب ــةروةري بةداخ ــكردني نادادث ــا لةدابةش  كارةب
 كؤبوونةوةكامنان بةشداري اَيمة بووة بَيزار لَيي ثارَيزطاكان زؤري زؤربةي كة بوو بةدةرةجةيةك لةعَيراقدا

 كَيشاة توَلي شَيوةية بةم هةر ايشة اةم بةداخةوة بةتم بةغدادة لة زطاكانثارَي طشت كؤبوونةوةي لة دةكردة
ــا ــة ة1776 ت ــاتَيكي اَيم ــةورةمان زؤر موعان ــةَل  ط ــةوةدا لةط ــةبوو ا ــة ه ــان ك ــَي كارةباي ــةدةداينة ث ــة ن  بؤي

 يـان  عَيـراق  نيشـتماني  تـؤِري  مـةوزوعي  سـةر  بكاتـة  سـةرةكي  ايعتمـادي  نـةيتواني  ضـيرت  هةرَيم حكومةتي
 بريؤكــةي لةوكاتـةوة  بؤيـة  بكــا ة دابـن  هاووتتيـان  بــؤ كارةبـا  ثَيويسـتة  كــة عَيراقـي  حكومـةتي  وزوعيمـة 

 وَيســتطةي بتــوانن اَيمــة كــة نــةبووة ااســتة لــةو حكومــة  داراييــةي توانــا اــةو وَيســتطةكان دامةزرانــدني
 حكومـة   نـةماوةة  جيهانـدا لة اـةوة  مـؤدَيلي  بَلـَين  تـر  بـةجؤرَيكي  يـان  دامبةزرَيننة طةورة بةرهةمهَيناني

 كردنــي وكــاريها بـؤ  تايبــة  كــةرتي هَينـاني  مــؤدَيلي كــة مؤدَيلـةي  اــةم اَيســتا بَيـتة  شــتَيك هــةموو خـؤي 
 كـة  لـةوةي  نيـةة  تازة شتَيكي اةمةش دةكرَيتة ثيادة دونيا وتتاني لةتةواوي سَيكتةرةكان لةطشت حكومة 

 عَيـراقة  كارةبـاي  وةزارةتي لةطةَل هةبوو طرَيبةستَيك بؤية نةبووبَيتة اةمة وجودي هَينابَيتمانة تازة اَيمة
 لةطـةَلية  نةتيجـة  نةطةشـتنة  اـةوان  بـةتم  بيكـا ة (امساعيل امحد) كاك بةِرَيز( طَلؤبةَل ماس) كؤمثانياي كة

 طـرن ة  يمَيـذووي  بِريـارَيكي  بةِراسـيت (بـارزاني  نَيضـريظان ) كـاك  جـةنابي  بِرياريـداة  هـةرَيم  حكومـةتي  بؤية
 بِريـارة  اـةو  كارةبـاة  كَيشةي ضارةسةركردني لةمةوزوعي نةوعي قةفزةيةكي هؤي بووة بِريارة اةو اكةتَييد

 كـة  بكرَيـتة  دروسـت  هـةرَيم  كارةبـاي  هةيكـةلي  كـة  كارةبـا  وةزارةتـي  هةيكةلـةي  اـةو  كـة  اةوةي هؤي بووة
 لةتـةواوي  جيـاواز  مـة اَي كة دةخؤينة بةرهةمةكةي دةيبيننة كة اةوةية بةرهةمةكةي اَيمة اَيستا بةراِِسيت

 ســةعا  11 هةمانــة كــة رؤذةي 17 اــةو موعــةدةلي تــا ســةرةوة بــؤ ســةعا  17 عَيــراق تــري ناوضــةكاني
 كارةبـا  عَيـراق  تري لةناوضةكاني بةتم يةكة وةكو كوردستان هةرَيمي ثارَيزطاكاني بةهةموو داوة كارةبامان

 كــة كــردةوةة لــةوة بريمــان اَيمــة َيوةيةشــ بــةم اةمانــة نيــةة زيــاتر ســةعا  6 و ســةعا  4 و ســةعا  5 لــة
 سروشـتيةكان  سـامانة  سةرضـاوةكاني  وةكو اَيمة ناوضةكاني بووني هةروةها بكةينة خؤمان لةسةر ايعتيماد

 هـةرَيمي  دةكـةينة  قسة ايََمة كة كاتانةدا لةم خؤشبةختانة وةربطرينة لَي سوودي كةبتوانن غاز بةتايبةتي
 بـؤ  لةتوركياشـةوة  نـة  لةعَيراقةوة نة اَيمة مَيطاواتَيك هيض خؤيةتية رلةسة ي%177 ايعتيمادي كوردستان

 سـَيكتةرة  ضـوار  بةسـةر  بـوون  دابـةش  هةمانـة  اَيمـة  كـة  كارانةي اةو هةرَيم كارةباي وةزارةتي ناية ة اَيمة
ــَيكتةري ــةمهَينانة س ــَيكتةري بةره ــتنةوةة س ــَيكتةري طواس ــكردنة س ــةروةها دابةش ــَيكتةري ه ــؤنرتؤَل س  و ك

 سـيَ  اـةم  دةيبيـنن  كـة  اةمـةي  كارةبـاة  سيسـتمي  ثَيكردنـي  ايش و كردن كؤنرتؤَل لة مةسئولة كة اندنةطةي
 هةيــةة يةكــدا لةطــةَل عيالقــةيان كــة تَيبطــةينة لَيــي كــة وادانــراوةة هةرســَيكيان كــة ِرةايســيةية ســَيكتةرة
 ثَيكردنية ايش و كؤنرتؤَل سيستمةكةو ايدارةكردني لة بريتية كؤدةكاتةوة هةموويان كة يةكَيك لةناوياندا
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 قسـةي  اَيمـة  كاتةكـة  هـةبَيت  دةرفـة   كـة  لـةوةي  دراوةة اـةجنام  جؤراوجـؤر  ضـا كي  سَيكتةرةكان لةهةموو
 تـؤِري  لـة  اةوةي بكةينة كارةبا داتاكاني بةثةلةي سةيرَيكي مَيذووييةوةة لةِرووي كرد حةزم بكةينة لةسةر

 اَيسـتا  تـا  وة 1776 سـاَلي  لـة  بكـةينة  ِرةمسـة  اـةم  سـةيري  ةراةطـ  ةةوهـاتو  اَيمـة  بؤ لةعَيراقةوة نيشتماني
 لـــة مَيطـــاوا (165)1772 لـــة مَيطـــاوا ة(123)1770 لـــة مَيطـــاوا (146)1776 لةســـاَلي دةبيـــنن

 سـاَلي  لـة  بكـةين  تَيبـيين  اةطـةر  ميََطـاوا ة (سـور )1711 لـة  ميََطـاوا ة (13)1717 لة مَيطاوا ة(23)1772
 خؤمـان  تةوليـدي  وةحـداتي  اَيمـة  زانيـان  كاتَيـك  ِرؤشـتة  زؤر ابـةزينَيكي د بـةرةو  ِرَيذةيـة  اـةم  ـةوةة1770

ــة ــيش دةكةوَيت ــةَل وردةة وردة ا ــةرداخَل لةط ــوونَيكي ه ــةكي ب ــةة يةكةي ــان(15) اَيم ــا مَيطاواتي ــةم كارةب  ك
 هـةر  اَيسـتاش  مَيطـاوا ة (سـور ) بـة  ببَيـت  11/6/1717 لـة  كارةبـا  اةوةي طةشتة بةدةرجةيةك دةكردةوةة

 اَيـران  لةطـةلَ  دةولـي  طرَيبةسيت مةركةزييةوة لةحكومةتي كارةباة لةقةيراني دةرضوون بؤ ورةةس بةردةوام
 نةبةسـرتابووة  كوردسـتان  هـةرَيمي  تـؤِري  لةطـةلَ  تؤِرةكةي ثَيشرت دهؤك كارةباة ِراكَيشاني بؤ كراوة توركيا و

 بطةيةنـدرَيت  كارةبـا  َيمـةوة لةهةر نـةتوانراوة  كـة  لـةوةي  هـةبووةة  زؤريـان  موعاناتَيكي وزاخؤة دهؤك شاري
 بضـَيت  كارةبايـةش  لـةو  بةشـَيك  هةروةها و وزاخؤ بةدهؤك كارةبا ثَيداني بؤ توركي طرَيبةسيت بؤية بةوانة

 ٍرؤذ 15 تـةنها  ة1711 لةسـاَلي  دةكـةين  تَيبيين داتاكانةة اةمة ـةوة1776 ساَلي لة اةجنامدراوةة موصَل بؤ
 نـويَ  طرَيبةسـتةكةي  عَيراقـي  حكومـةتي  اةوةي لةبةر ها ة اَيمة بؤ لةتوركياوة كارةبا 1711/ 1 لةمانطي

 دراوســَيكانةوة لةوتتــة كارةبــا هَينــاني مةركــةزةة دةســةتتي لــة طرَيبةســتةكة كردنــةوةي نــوَي نــةكردةوةة
 نووســراو ضــةندين ـــةوةة 0/1717 لــةمانطي كــردووة حماوةلــةمان ضــةندين اَيمــة اةواندايــةة لةدةســةتتي

 اامـادة  بـةتم  كـردة  بةغدادم سةفةري ضووم 11/1717 لةمانطي خؤشم بةداخةوةة بةتم ةةهةي لةنَيوامنان
 كارةبايةكيش هيض اَيستا ةكردووة لةوة ايستيونامان اَيستا اَيمة بؤية بكةنةوةة نوَي طرَيبةستة اةم نةبوون
 اـةم  بـةردةوامي  بـة  اوا مَيطـ (5) نزيكـةي  اَيسـتا  اَيمـة  اَيرانيـةوةة  لـةتؤِري  هـاتوو  دةربارةي ناية ة لةوَيوة

 بــِرةش اــةم ودةوروبــةرية لــةثَينجوَين دانــراوة مؤبايلَيــك ثَينجوَينــةة ناوضــةي بــؤ تــةنها اَيــران مَيطاواتــةي
 مَيطـاوا  (5) وةردةطـرينة  مَيطاواتـة  بـِرة  اـةو  اَيمـة ةوة  1772 سـاَلي  لة مَيطاوا (5) دةطاتة موعةدةلةكةي

 اـةوة  قـابلي  كـة  ذمارةيةكـة  وابزامن مَيطاوا ة(1427) لة بريتية هةمانةة اَيمة كة بةوةي بكرَيت موقاِرةنة
 لـة  ثَينجـوَين  دووريةكـةي  بـةحوكمي  ة1711 سـاَلي  لةثالني اَيمة بكرَيتة لةسةر حساباتَيكي ضةند كة نية

 ناوضـةية  اـةو  خـةَلكي  و دادةبةزَيت ظؤَلتَيي اةوَي بطةيةنينة كةي ي(33) بة كارةبا اةطةر صادقةوةة سةيد
ــةنة ادةيايســتيو ــداوة بؤيــة لَيناك ــوَين لــة كــةي ي(131) وَيســتطةيةكي بِريارمان ــةينة دروســت ثَينج  وة بك

 كـة  بكـةين  مَيطاواتـةش (5) لـةو  ايسـتيونا  اـةوةي  بـؤ  كوردستانةوةة هةرَيمي كارةباي بةتؤِري بيبةستينةوة
 بةرزبوونةوةيـةة  رةوبـة  بكـةينة  تَيبـيين  اةطـةر  خؤمـانة  ناوخؤي وَيستطةكاني لة هاتوو بةرهةم بِري هةيةة

 مَيطـاوا  (040)1717 لةسـاَلي  مَيطـاوا  (570)1772 سـاَلي  مَيطـاوا  (111) بةردةوام ـةوة1772 لةساَلي
ــاَلي ــةدةلي1711 لةس ــةوةي موع ــة ا ــةنينمان ك ــردووة ت ــة ك ــاَل ك ــةمي اةمس ــنن بةره ــة بهَي ــة بريتي  ل

 كـةهاتووة  اةوةشـي  هـةروةها  وةةهَينـا  بةرهـةممان  كـة  اـةوةي  دابةشـكراو  و بةرهةم كؤي مَيطاوا ة(1132)
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 لــة دابةشــكراوةة اةمةنــدة كةهــةبووةة كاتــةوة لــةو اــةوةي عَيــراق توركيــاو بةتايبــةتي تــرةوةة لــةتؤِرةكاني
 سـاَلة  سَي اةو دةكةين تَيبيين مَيطاوا ة(451)1772 لة مَيطاوا ة(404)1770 لة مَيطاوا ة(400)1776

 مـةوزوعي  لةسـةر  زيـاد  كـةمَيك  خؤيـةتية  هةروةكو نةبووة شتَيكمان هيض اةوةي لةبةر اَيمةوةة بةنيسبة 
 بووينـة  خؤشـبةختانة  كـارة  كةوتة 11/5/1772 لة يةكةمان يةكةم 1772 لةساَلي بؤية بووةة هايدرؤكان

 بـةرز  كـةهاتووةة  اةوةشـي  و كوردسـتان  لـةناوخؤي  تةوليـد  موعـةدةلي  1772 لـة  خؤمـانة  كارةباي خاوةني
ــةوة ــؤ بووي ــاوا ة(027) ب ــيدو مَيط ــاَلي اي ــةوة 1717 س ــؤ بةرزبووي ــاوا ة(1745) ب ــارة مَيط ــاَل بِري  اةمس

ــةدةلي ــاوا (1307) موع ــةتَيكِراي مَيط ــاَلدا ل ــةش س ــةينة داب ــةر بك ــةر بةس ــَي ه ــاداة س ــةرزترين ثارَيزط  ب
 مَيطـاوا ة (1032) بة بووة 1770 لة بووةة مَيطاوا (1450)1776 لةساَلي كوردستان هةرَيمي ثَيداويسيت

 بـــة بـــووة 1717 لـــة مَيطـــاوا ة(1726) بـــة بـــووة 1772 لـــة مَيطـــاوا ة(1222) بـــة ةبـــوو 1772 لـــة
 لـة  بـوو  بـرييت  كـة  دةكرَيـتة  تؤمـار  زسـتاندا  لـة  اَيمـة  حاَلـةتي  بـةرزترين  كة 1711 لة مَيطاوا ة(1371)

 ثيشــانداني وةكــو ِرةمســةيان اــةم بكــةينة تَيبــيين اةطــةر مَيطــاوا ة(1276)طةشــتة اةمســاَل دووي مــانطي
 بــةرزترين شــينةكة ســاَلةكانة بــةثَيي كارةبــاة تــةجهيزي لةطــةَل حاَلــة  بــةرزترين وةكــو اَيمــة ويســيتثَيدا

 اَيمـة  دةيبيـننة  كـة  اـةوةي  اَيسـتا  دابةشـكردووةة  كارةبامـان  اَيمـة  كة لةوةي بريتية سوورةكة ثَيداويستيةة
 وةكـو  تَييـداينة  كـة  انطـةي م اـةم  كـرد  حـةزم  بكـةينة  ثَيداويستيةكان تةختيةي بتوانن كة ماوة بةشَيكمان

 يينيشـتمان  تؤِري بكةينةوةة ِروون جةنابتان بؤ شتَيك مانطةداينة لةم حاليةن اَيستا كة بةرجةستة شتَيكي
ــراق ــةم عَي ــةدا ل ــاوا (121) مانط ــاتووةة مَيط ــة ه ــووة 1772 ل ــة ب ــاوا ة(04) ب ــة مَيط ــووة 1717 ل ــة ب  ب

ــاوا ة(15) ــة مَيط ــدا لةهــةمان 1711 ل ــووة مانط ــ) بــة ب ــاوا ة( ورس ــاوة لــة مَيط ــةمان توركي  شــَيوةة بةه
 بـؤ  كارةبايـةكمان  هيض مانطةدا لةم 1711 لة بةتم مَيطاوا ة(154)1717 لة بووةة مَيطاوا (140)1772
 تـةواوي  بةسـةر  دابةشـكردووة  مَيطاوامتان(422)1772 لةساَلي مانطةدا لةم هةر دابةشكراو كارةباي ناية ة

ــداة ــةي هةرَيمــ ــة بةوانــ ــةبووةة كــ ــة هــ ــاوا ة(047) 1772 لــ ــة مَيطــ ــاوا ة(1721)1717 لــ ــة مَيطــ  لــ
 6)  1772 لـة  شـارةكةة  سـيَ  هـةر  بـؤ  بةتَيكِرا كوردستان لةهةرَيمي كارةبا بووني مَيطاوا ة(1427)1711
 4 و سـةعا   10)1717 لـة  دراوةة( دةقـة  43 و سـةعا   11)1772 لـة  دراوةة كارةبـا (دةقة 47 و سةعا 

 هاووتتيـان  بـة  داوة وةعـد  مـان (سـةعا   17) بوونة طوَيبيسيت جةنابتان ةكوو اَيمة 1711 لة دراوةة(دةقة
 ِرابـردووي  ِرؤذةي(17) اـةو  تَيكـِراي (دةقـة  11 و سةعا  11) اَيستا خؤشبةختانة بةتم بكةينة دابيين كة

 بــة ســَيكتةر ســَيكتةرة هــةر اةطــةر وزةة بةرهــةمهَيناني ســَيكتةري دةربــارةي داوةة كارةبامــان شــةش مــانطي
 دوكـان  لة كة هايدرؤثاوةرةة وَيستطةكاني ِرةمسي اةمة 1776 ساَلي لة بَلَينة لةسةريان نةبزةيةك ةريعيس
 لَي ايستيوادةي اةوةي بؤ كؤدةكةينةوةة ااو وةرزةكاندا لةتةواوي اَيمة وَيستطانة اةم هةيةة دةربةندخيان و

) دةربةنـــدخيان و دوكــان  لــة  تووبةرهــةمها  موعــةدةلي  1776 لــة  بهَيــننة  بــةكاري  هاوينــدا  لــة  بكــةين 
ــاوا (126 ــووةة مَيط ــة ب ــاوا (136)1770 ل ــووةة مَيط ــة ب ــووة 1772 ل ــة ب ــاوا ة(61) ب ــة مَيط  1772 ل

 بةرهـةم  مَيطاوا (17) موعةدةلي بة ناوة دامان 1711 لة مَيطاوا ة( 134) بة بووة 1717 لة بووةة(40)
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ــننة ــار مــةاَي هــاوينة ثــار لةطــةَل جيــاوازين اَيســتا اَيمــة بهَي ــي ث ــكيلةيةك ضــةند تووش ــووينة موش  دوو ب
 تَيـك  هـةمووي  بةرنامـةكاني  كـة  بووة دروست بؤ تؤربايين ِريشةي موشكيلةي غازي هةولَيري لة وةحدةمان

 لةســةر خراثــي كاريطــةري و نــةكا  بوونةوةكــة بةكــةم هةســت خــةَلك زؤر بةرنامــةكان اــةوةي بــؤ ضــووة
 لةسـةر  بةغـداد  لةطـةلَ  كَيشـةمان  دايـم  اَيمـة  ثـار  بؤيـة  ركردةوةةبةسة بةشةمان اةو اَيمة نةكا ة هاووتتي

ــةوة ــةبووة ا ــة ه ــانوو  ك ــاو دةي ــةوةة زؤر ا ــةتم بةردةدةن ــة ب ــارمان اَيم ــار ض ــوو ناض ــانة ب ــةر ومت ــاو اةط  ا
 بةرهـةمي  اَيمـة  كـة  كارةبـاي  اةم اةوةة لةسةر هةية حةقمان اَيمة ضونكة بدةنَية كارةبامان بةرنةدةينةوة

 ميزانيـةي  لةسـةر  كـردن  دابـن  كارةبـا  مةفروزة كة هةرَيمةة ثارةي كةية% 10 لة بودجةي سةرلة دةهَينن
ــتة دابــن كارةبــا كــة اــةوةي بــؤ عَيراقــداة لــة ســيادية  كــةم اــاو اَيمــة خؤشــبةختانة اةمســاَل بــةتم بكرَي

 ااوةكـة  اَيمـة  اميبةبـةردةو  كة لَيدةكا  داوامان بةغدا غازيةكانةة لةسةر زؤرمان ايعتيمادي بةردةدةينةوةة
 لةطـةلَ  موشـتةرةك  بةرنامةيـةكي  اَيمـة  ثَييـةتية  ثَيويسـتيان  ناوضـةكان  كـة  اـةوةي  بـؤ  بؤيـانة  بكـةين  زياد

 ااويــةكاني سةرضــاوة وةزارةتـي  لةطــةَل هــةروةها هةيـةة  هــةرَيم ااويــةكاني سةرضـاوة  و كشــتوكاَل وةزارةتـي 
 اـاوةوة  بـةو  ايلتيـزام  اَيمـةش  بةربدرَيتـةوةة  يستةثَيو ااوة اةو كة اينسانيةكةة جانيب لةبةر هةيةة عَيراق

 كارةبـاة  بةرهـةمي  اَيمـةش  بةردانةوةكـة  موقـابيلي  بة بنة سوودمةند لَيي هاووتتيان كة اةوةي بؤ دةكةينة
 اـةم  كـة  هـةبووة  بةوة ثَيويستيمان اَيمة اةساسدا لة بةتم وةربطرينة لَي سوودي اةوةي بؤ بهَيننة بةرهةم

 بةرنامـةكاني  اـةوةي  بـؤ  دةبـنة  مةشـاكيل  تووشـي  كـة  تـرةوة  كاتانـةي  اةو بيخةينة هةيةة كة زيادةي ااوة
 بـةم  مَيطـاوا  (1427) هةمانةة اَيستا اَيمة كة اةوةي بةنيسبة  توانيوةة نةمان بةتم نةضَيتة تَيك خةَلك

 طــةرما ثلــةي يبةرزبوونــةوة لةطــةَل غازييــةكان وَيســتطة وَيســتطةكانةة بةرهــةمهَيناني توانــاي كــة شــَيوةية
ــةوداة ــدةكانيان لةج ــةزَيتة تةولي ــتاندا دادةب ــديان لةزس ــةردةكةوَيت تةولي ــؤ س ــةرةوةة ب ــدا س ــةم لةهاوين  ك
 بـؤ  بةرنامـة  بـةثَيي  هةيـة  مَيطاوامتـان (527) بةرهـةمهَيناني  توانـاي  غازي وَيستطةي سلَيماني لة دةبَيتةوةة

 لةزســــتاندا ة(327)غــــازي ةولَيريهــــ لــــة مَيطــــاوا ة(057) دةبَيتــــة زســــتاندا لــــة ة1711 ي6 مــــانطي
ـــتة ــاوا ة(057)دةبَي ــؤكي مَيط ــازي ده ــاوا ة(327)غ ــة مَيط ــتاندا ل ــة زس ــاوا ة(457) دةبَيت ــةدرَي ب مَيط اع
 وكـاني د مَيطاواتةة(157) كة كارة دةكةوَيتة بةرنامة بةثَيي زستانداة لة بةتم ة(سورة) اَيستا ِرةش بةنةوتي
 مَيطـاوا  (سـور ) لةزسـتاندا  دةمانـةوَيت  دانـاوةة  مَيطاوامتـان (07)اـاوي كارؤ دةربةنـدخياني  هةروةها كارؤااوي

 تـةنها  دابةزاندة وَيستطانةدا لةو تةوليدمان تةواوي اَيمة وة 6/17/1717 لة وابوو ثارمان بةرنامةي بَيتة
 اـاوي  ثـرؤذةي  هـةروةها  و سـلَيماني  اـاوي  ثرؤذةي لةبةر بةردةدايةوةة سانيةيةكدا لة مانسَيجا مةتر ضةند

 خؤشبةختانة بؤية ثارة خةزيين ااستةي اةو بطةينةوة بتوانن تا ِراطر  بةتةواوةتي تةوليدمان كةركووكة
 دةربةنـدخيانيش  لـةثارة  ونيوَيـك  مـةتر  لـة  زيـاد  بـة  كـردووة  زيـادي  دوكان ااوي ااسيت لَيرةمة كةمن اةمِرؤ
 دةربةنـدخيانيش  نزيكـدا  ايندةيـةكي ا لـة  نـاوةة  كـةدامان  بةرنامانـةي  اـةو  لةثارة كةمرتين لةمةترَيك كةمرت

 بـة  بيـدةين  6 لـةمانطي  اَيمـة  مَيطـاوا  (1427) بِريـارة  كـة  طشـيت  كـؤي  ثـارةوةة  ااسـيت  سةرووي دةكةوَيتة
 داوةة نااـةجنامم  كة طرنطانةي ايشة لةو يةكَي اَيمة مَيطاوا ة(1173)بطةينة بتوانن لةزستاندا هاووتتيان
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 ييمَيـذوو  زؤر بـةكارَيكي  بةِراسـيت  هـةرَيم  كارةباي وةزارةتي وةكو من ةنكارةباما اةندازياري وةكو اَيمة كة
 دةَلـَين  ثَيـي  كـة  ايشـثَيكردنة  بـةجؤرَيكي  دةربةنـدخيان  لةوَيسـتطةي  يةكـة  يةك توانيمان بوو اةوة دةزاننة

 ااسـيت  سـةر  كـردة  طـةورةي  زؤر كاريطةرييـةكي  بةِراسـيت  اةمـة  كـة  بكـةينة  ثـيَ  اـيش (كؤندَيسـةر  سينكرؤ)
 كوـري  و كـة ر  ظـؤَلتَيي  ضـاككردني  مـةوزوعي  سـةر  كردة طةورةي كاريطةرييةكي هةروةها ااوة دانةوةيبةر

 كارةبـا  لـة  سوود نةياندةتواني وكوري كة ر خةَلكي اَيمة بةدةرةجةيةكة يةعين وشارةزوورة ودةربةندخيان
ــؤي وةربطــرنة ــداربوواني ك ــةوَي اَيمــة بةش ــداربووةة هــةزار( 173) ل ــةو بةش ــة ر يةناوضــة ا ــري و ك  و كو

 هـةموو  بَيـت  نـزم  كـة  كاتَيك هةر ظؤَليَت بووة نزم ظؤَليَت كة اةوةي لةبةر ودةربةندخيانة شارةزوور ناوضةي
 نة اةكا  ايش سثليت نة بكةنة خؤيان ايشي ناتوانن دةكةنة ايش بةلةف كةساردكةرةوةنة اامَيرانةي اةو

 ثيََــدةداة كارةبامشــان ناوضــانة لــةو هــةبووة اــاو يثــرؤذة موجةميــدةة نــة ســة جةو نــة بةباشــي موبةريــدة
 ثـيَ  اـيش  مةزةخـةكان  دةتـواني  نـةي  بـووة  نـزم  ظؤَليَت كة اةوةي لةبةر ثَيبكةنة ايش ااوةكة نةياندةتواني

 اةطـةر  كردمـانة  اَيمـة  كـة  ايشـةي  اـةم  بكـا ة  كـار  اـةوةي  بـؤ  اـةويَ  لةسـةر  دانرابـوو  مؤليدا  بؤية بكةنة
 مليـؤن  سـيَ ( بانـك  كةثةستةر)  دةَلَينة ثَيي كة ظؤَليَت بوونةوةي بةرز بؤ بكرداية سستمَيكمان دامةزراندني

 يابانيةكانةوة لة يةن تةمسيمةة اةم ةايشة اةم بكةينة ايشة اةم بَين اَيمة اةوةي بؤ بوو ثَيويست دؤ ري
 اـةم  بـؤ  َيسـت ت و كؤميشـنن  عَيراقيـداة  حكومـةتي  لةسـةردةمي  بةداخـةوة  بةتم كراوةة دروست خؤي كاتي

 اـةوةي  لةبةر هَيشرتاة بةجَي هةر مةوزوعة اةم دوايي بووة كاندا 27 ساَلي كؤتايي لة كة نةكراوةة ثرؤذةية
 لـة  يةكةااريشـة  دةدرَيـتة  اـةجنام  شـَيوةية  بـةو  ايشـثَيكردني  جؤري كوردستاندا لةهةرَيمي يةكةاارة كة

 و اةنـدازيار  بـة  كـة  بـووينة  خـةريكي  ِرَيكـة  اَليسـ  يـةك  مـاوةي  اَيمـة  كـة  دةربةندخياندا وَيستطةي مَيذووي
 جار ضةندين حماوةلةو جار ضةندين وةزارةتيش بةردةوامي موتابةعةيةكي بةناوخؤة خؤمان كاري تةكنيك
 ظـؤَلتَيي  اَيسـتا  كـة  اـةوةي  بـةهؤي  بـوو  اةمة كة بةوة طةشتن اَيمة 31/5 لة خؤشبةختانة بةتم فةشةلة

كـة هَيشـتا    بةدةرةجةيـةك  يةعين باشرتةة دوكان قةزاي ناو ظؤَلتَيي لة زوورةشارة و دةربةندخيان و طةرميان
ظؤَلتَيي دوكان بةحوكمي قورسايي سستمةكة هةمووية لة ظؤَلتَيي كة ر باشرتةة باشي اةم سسـتمة لةوةدايـة   

يسـتيمان  كة اَيمة ااو بةرنادةينةوةة جاران لةبةرخاتري اةوةي كة ظؤَلتَيي كـة ر وكوـري ضـاك بكـةينة ثَيو    
ثَيي هةبوو كة وةحـدةي دةربةنـدخيان اـيش ثَيبكـةينة اـاو بةربدةينـةوة هـةتاكو اـةوان سـوود لةكارةباكـة           

حسـاحم  (سـيندؤر كؤندَيسـةرة  )وةربطرنة اةطةر بَيـت و جـةدواي ايقت ـادي بـؤ مـةوزوعي سـوودةكاني اـةم        
لـةتؤِري دابةشـكردني كارةبـاداة    بكةينة لة كةم بوونةوةي ون بوون لة هَيَلةكانداة لةكةمبوونةوةي ون بـوون  

مليـؤن   17لةسوودطةياندن بةهاووتتية كـة سـوودَيكي بـةردةوامي هةيـةو سـوودةكة ِراناوةسـتَيتة زيـاد لـة         
دؤ ر بؤ ساَلَيك تةنن دةكرَيتة لةوةي كة اَيمة سوود لةمة وةربطرينة دةربارةي سـَيكتةري طواسـتنةوةي   

ــاة ب    ــي كارةب ــو وةزارةت ــة وةك ــاة اَيم ــة دواي      كارةب ــة ل ــا بريتي ــتنةوةي كارةب ــةرةتاوة طواس ــة س ــرد ل ــان ك امس
كــةي ية (33)كــةي ي هــةروةها هَيَلــةكاني طواســتنةوةي (131)بةرهــةمهَينان دَيــتة هَيَلــةكاني طواســتنةوةي

كةي ية اةو كارةبايةي كة لة وَيستطةي تةوليد بةرهـةم  (33)كةي ي و وَيستطةي (131)هةروةها وَيستطةي 
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بةااســاني ناتوانــدرَيت بطةيةندرَيتــة دةســيت بةشــداربوواني كارةبــاة لةبــةر اــةوةي اــةبَيت  دةهَينرَيــتة زؤر 
ظؤَلتَيكةي بةرز بكرَيتةوةة اةمثَيرييةكةي كةم بكرَيتةوةة تا بتوانن بؤ ناوضة دوورةكانة بـؤ نـاو جةرطـةي    

ثيــادة دةكرَيــتة شــارةكان بيبــةينة لةبــةر اــةوة اةمــة ثَيداويســتيةكي حةمتةيــةة اةمــة لةهــةموو دونيــادا    
طواستنةوة بة سَيكتةرَيكي زؤر طرن  دادةندرَيتة اَيمة يةكَي لةو هةنطاوانةي كةناومانةة برييت بوو لة زوو 
ثةلةكردن بة ِرةبت كردني دهؤك بة هـةرَيمي كوردسـتانة بـؤ اـةوةي ضـيرت اـةو جياوازييـة نـةبَيتة ضـيرت          

كةينة كة لة يةن بةغدادةوة بكرَيتة كة اايـا دةيكـةن   اَيمة ايعتيماد لةسةر نوَي كردنةوةي طرَيبةستَيك نة
ة اَيمة دهؤكمان ِرةبت كـرد بـة هـةرَيمي كوردسـتانةوةة كـة      6/1/1711يان نايكةنة بؤية خؤشبةختانة لة 

 5/1اةمة بؤ يةكةمن جـار بـوو هـةرَيمي كوردسـتان بـوو بـةخاوةن تـؤِرَيكي سـةربةخؤي خـؤية لـة ِرؤذي           
ســةعا ة اــةو ( 11)ووة دوو ٍرؤذ دواي ِرةبتةكــة كارةبــاي دهــؤك بــوو بــة  كارةبــاي دهــؤك ضــوار ســةعا  بــ 

كارةبايةي كة لةتوركياوة دةها ة لة زاخـؤ و دهـؤك اَيمـة وةرمـان دةطـر ة ايسـتيوادةمان لـَي دةكـرد وةكـو          
حسة كة دةهاتة ناو تؤِري اَيمةوةة كوري و كـة ر ايسـتيوادةيان لـَي دةكـردة وةحدةيـةكمان لةدةربةنـدخيان       

ثَيبكرداية دهؤك و زاخؤ ايستيوادةيان لَي دةكردة وةكـو يـةك بـؤ اـةوةي بةشـَيوةيةكي دادثةروةرانـة        ايش
كارةبامان دابةشكردووةة جطة لةوةي كة اَيمة موراجةعةيةكي تةواوي ثالنةكةي خؤمان كردؤتـةوةة كـة لـة    

ــاَلي  ــة   1772سـ ــذكاري بـ ــةكي ِراوَيـ ــةن كؤمثانيايـ ــتةرثالنة لة يـ ــاوةني ماسـ ــة خـ ــة بووينـ ــة اَيمـ ريتاني كـ
موراجةعةي اةو ثالنةمان كردؤتةوةة بةثَيي اةو بارودؤخةي كة هاتووةتة ثَيشةوة بؤ اَيمةة اَيمة ضةندين 
ثالن لةوةي ثَيشوو كةدانراوةة ِرامشان طةياندووة بؤ ستا  خؤمـانة هةركةسـَيك ثَيشـنياري كـردووة ثالنَيـك      

ةجَي بكرَيتة بةتم اَيمة اَيسـتا طةيشـتووينةتة اـةوةي    كةضووةتة اةو حاَلةتةي كة تةسبيت بكرَيت و جَيب
كـة اــةم ثالنـةي كــة بـاش نــةبَيت يـان ثَيويســيت بــة طـؤِرين هــةبَيتة اةمـة اايــةتي قوراـان نيــةة اــةتوانن        
دةستكاري بكةينة بؤية موِراجةعةيـةكي تـةواوي ثالنةكـةمان كـردةوةة دوو وَيسـتطةي زؤر طـةورة كـة بـايي         

ــوو د (36) ــةبووة    مليــار دينــار ب ــةكي ايقت ــادي طــةورةي ن ــلَيماني كــة هــيض جةدواي انرابــووة لةناوضــةي س
هةستاين بة طواستنةوةي اـةم وَيسـتطانة لـةو شـوَينة بـؤ شـوَينَيكي تـرة بـؤ شـوَينَيك كـة اَيمـة موعانامتـان             

 كةي ي دانرابوو لة بازيـان بـؤ كارطـةكاني ضـيمةنتؤة كـة     (131)بةدةستيةوةيةتية بؤ منوونةة وَيستطةيةكي 
مليـار دينـار بـووة بـةتم لةكاتَيكـدا لـةناو جةرطـةي سـلَيماني         (11)كةي ي بووة اةمة بـايي  (33)بؤ ( 131)

لةجادةي سا  كة هةموو بة جادةيةكي جتاري و طرن  حساحم دةكرَيتة نةتوانرابوو كة كارةبايان بـؤ دابـن   
يراسةيةكي قوَل بؤ مةوزوعةكـةة  مةتري لة سلَيماني بؤية اَيمة هةستاين بةد(67)بكرَيتة هةروةها جادةي 

بة طوتوطؤ كردن لةطةَل ستا  خؤمانة اةو وَيستطةية كة ثَيشـرت طرَيبةسـتةكةي ايمـزا كرابـووة لـةو شـوَينة       
طواستمانةوة بؤ ناوجةرطةي سلَيمانية لة ِرزطاري كة بة وَيستطةي ِرزطـاري نـوَي مةشـهورةة كـة اةمـة اَيسـتا       

تانة اةم وَيستطةية بةتةماين هةمووي بة اةندةر طراون كَيبَل بيدةين لةذَير جَيبةجَي كردندايةة خؤشبةخ
مةتريةكـةي سـلَيماني بةشـي    (67)هيضي بةخةتي هةوااي نايدةينة كة جـادةي سـاملي سـلَيماني و هـةروةها     

خوارةوةية هةمووي تةختية دةكا ة حةتا حسابي اةوةمشان كردووةة عةرزي بةتاَل هةيةة دامان نـاوة اـةوة   
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وودا ببَيتة عيمارةيةك و بؤ اةوةي اَيمة بتوانن كارةبا بؤ هةمووان دابن بكةينة لةهةمان كاتدا بؤ لةداهات
ثَيداني كارةبا بة كارطةكاني ضيمةنتؤ وةكو دةعمَيكي حكومةتي هةرَيم بـؤ كـةرتي صـناعية اَيمـة بانطمـان      

مان نيةة ميزانيـةمان نيـةة كـة وَيسـتطة     كردن ومتان اَيمة اامادةين كة كارةباتان ثَي بدةينة بةتم اَيمة ثارة
بؤ اَيوة دروست بكةينة بؤية داوامان لَيكردن اةطةر بَيت وخؤمـان وَيسـتطةيةك دروسـت بكـةين لـة شـوَيين       
اةو وَيسـتطةيةي كـة ثَيشـرت موقـةِرةِر بـوو دروسـت بكرَيـتة بؤيـة خؤشـبةختانة سـَي كؤمثانيايـان كـة سـَي              

يـةكَيكي تريـان لـة ذَيـر جَيبـةجَي كردندايـةة اامادةييـان دةربـِري كـة          كارطةي ضيمةنتؤ دوانيان لةكاردان و 
طوذمةي اةم وَيستطةية بطرنة اةسـتؤة اَيمـة تـةنها هَيَلـةكاني طواسـتنةوةي وزة دةطةيةنينـة اـةو شـوَينانةة         
اَيســتا لــةطوتوطؤداين كارةكــةش لة يــةن هــةر ســَي كؤمثانيــاوة قبــوَل كــراوة لةســةر اةســتؤي خؤيــان اــةم    

ةية دروسـت دةكـةنة اَيمـة بـةوة قازاجنَيكمـان كـردة لَيـرة كارةبـاي ناوضـةي كارطـةي ضـيمةنتؤ وةكـو             وَيستط
دةعمَيكي كةرتي صناعي دةيدةينة بةتم وَيستطةكة دةبَيت عاايدي خؤيان بَيتة لةهةمان كاتدا سوودمان لة 

بووة كة سةنطةسةر تـابعي  وَيستطةكة وةرطر  بؤ ناوجةرطةي سلَيمانية وَيستطةيةكي تر لة سةنطةسةر دانرا
مَيطــاوا  بــووة بــةتم لةكاتَيكــدا قــةتدزة كــة بــةرزترين   (2)قــةزاي ثشــتدةرةة بــةرزترين ثَيداويســتيةكةي  

مَيطـاوا  و اؤظـةرلؤد بـووة بؤيـة بـة طرنطمـان زانـي كـة سةنطةسـةر ثَيويسـيت بـة            (13)ثَيداويستيةكةي لة 
كةي يـةة اَيســتا اـةويش لــةذَير   (131)َيســتطةيةكي كةي يــةة وة قـةتدزة ثَيويســيت بـة و  (33)وَيسـتطةيةكي  

دةبَيـت بكةوَيتـة    1711تـا ثـايزي    1711جَيبةجَيكردندايةة بةو بةرنامةي كة هةمانة لةاةخريي هاويين 
كارة قةتدزة موعاناتَيكي زؤر طةورةي لةسةر قةزيةي ظؤَليَت هةيـةة اـةويش وةكـو ناوضـةي كـة ر و كوـرية       

كـةي ي كارةبـا   (33)ةر دةبَيتة لةبةر اةوةي اَيستا لة ضوارقوِرنةوةة بة هَيَلَيكـي  بةمة كَيشةي ظؤَليَت ضارةس
كـةي ي دةيبـةين كـة    (131)دةضَيت بؤ قةتدزةو سةنطةسةرة بةتم اَيمة اةو بةرنامـةي كـةدامان نـاوةة بـة     

تمي اَيمةة اَيمة ظؤَليَت دانابةزَيتة بةردةوام لة سَيكتةري طواستنةوة بؤ ضارةسةركردني خاَلة  وازةكاني سس
لة موِراجةعة كردنةوةو لةثالن دانانداينة بؤ اةوةي كة بتوانن ثَي ِرابطـةين بـؤ اـةوة بتـوانن ايسـتيعابي      
اةم طةشةيةي كارةبا لةهةرَيمي كوردستاندا بكةينة وة ايستيعابي اةوة بكةين كة تووشي مةشـاكيل نـةبن   

وَيسـتطة لـة   (2)كةي يةكانة لة هـةولَير  (131)دستاندا لة اةو وَيستطانةي كة اَيستا هةمانة لة هةرَيمي كور
وَيسـتطةة وَيسـتطةكاني مؤبايـلة تةبعـةن وَيسـتطةي مؤبايـل بريتيـة لـة         (11)وَيستطةة لة سلَيماني (0)دهؤك

وَيســتطةيةكي موتةنــةقيلة كــة دةتــوانن لةســةر تايــة بيطوازينــةوة لةشــوَينَيك بــؤ شــوَينَيكي تــرة اةمــة لــة 
كـةي ي لـة هـةولَير    (33)دانةة وَيسـتطةكاني  (0)و لة سلَيمانيش ( 6)مان هةيةة لة دهؤك دانة(11)هةولَير 

كـةي ي هـةروةكو ومتـان    (33)وَيستطةة وَيستطةكاني مؤبايلي (34)لة سلَيمانيش ( 14)دانةة لة دهؤك (31)
 سـلَيماني  لـة  (3) دهـؤك  لـة  دانـة (5)هـةولَير  لـة  ةوَيستطةي موتةنةقيلةة بـةس اةمـةيان ظؤلنَيتَيكـةي جيـاوازة    

كةي ية لة هةرَيمي كوردستان كة اَيستا ايشي ثَيدةكـةين  (131) كة هةمانةة اَيمة كة هَيآلنةي اةو دانةة(4)
كـمة  ( 417)كمة لة دهؤكيش (227)كم لة سلَيمانيش (260)و كارةبا لةهةرَيمدا بةِرَيوة دةبا ة بريتية لة 

ارمان نـةهَيناوةة لـة ااينـدةداة لةطـةَل اـةو شـوَينانةي       كةي ي تااَيسـتا لةهةرَيمـدا بـةك   (131)تةبعةن كَيبَلي 
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ــةذَير         ــة لـ ــةكمان هةيـ ــتا ثرؤذةيـ ــةة اَيسـ ــة لةبةرنامةماندايـ ــِرة اَيمـ ــة ضـ ــارةكاندا كـ ــةناو شـ ــةتي لـ بةتايبـ
جَيبةجَيكردندايةة لةوَيستطةي اازادييةوة لة طةِرةكي اازادي لةهـةولَير بـؤ  ي بـازاِري نيشـتمانة بـة كَيبـَل       

كـم  ( 414)كةي يـةكانة وةكـو هَيَلـةكان    (33)كةي يـةة بةنيسـبة    (131)شنة كة دوو خةتي اَيمة ِرايدةكَي
كـم  (31)كـم بـة   (617)كم كَيبَلي ذَير زةويشمان هةيةة لة سـلَيماني (15)هَيَلي هةواايمان هةية لة هةولَير 

اَيستا لة وَيسـتطةي   كم كَيبَلي ذَير زةوية اةو ثرؤذانةي كة(10)كم بة ( 637)كَيبَلي ذَير زةوية لة دهؤك 
كةي ي ولةذَير جَيبةجَيكردندانة لةدهؤك يةك وَيستطةيةة لة هةولَير سَي وَيستطةيةة لـة سـلَيمانيش   (131)

ة لةهـــةولَير (3)دانـــةة لـــة دهـــؤك(0)كـــةي ية لـــة ســـلَيماني(33)ســـَي وَيســـتطةيةة بةنيســـبة  ثرؤذةكـــاني
ــي     (33) ــةجَيكراوة ثالن ــرؤذةي جَيب ــو ث ــةة وةك ــةي يمان ني ــتطةكاني   1711ك ــةبواري وَيس ــةي ي (131)ل ك

وَيســـتطةة لةســـلَيمانيش ( 0)وَيســـتطة دروســـت بكـــةينة لـــة دهـــؤك ( 17)بةرنامـــةمان وايـــة لـــة هـــةولَير  
وَيستطةة كةخؤشبةختانة لة بودجةي اةمساَل كـة بؤمـان دابـن كـراوةة مةرحةلـةي تةنـدةر هـةمووي        (15)

هةفتةي داهـاتوودا   1ي لةاايندةيةكي نزيكدا لةماوةي تةواو كراوةة هةندَيكيمان ايعالن كردووةة هةندَيكيش
ة (1)وَيستطةة لة دهؤك(6)كةي ي لة هةولَير (33)مان بؤ وَيستطةكاني 1711ايعالني دةكةينة ثالني ساَلي 

ة اــةو ضــا كيانةي كــة وةزارةتــي كارةبــا اــةجنامي داوةة لــةبواري طواســتنةوةة لــة هــةولَير   (4)لةســلَيمانيش 
كـةي ي ودارةتـووة قوشـتةثةة طردةضـاَلة بـارزان      (131)ووةة كة ٍرؤذهةتتي هةولَيرة وةكـو  ثِرؤذةمان هةب(5)

كةي ية وَيستطةيةكي اةمة بريتية لة ضارةسةكردني كَيشةي ضةند سـاَلةي نـةبووني كارةبـاة بـؤ     (33)وةكو 
ةوام اَيمة نةمان منوونة لة ناوضةيةكي وةكو قوشتةثةة وةكو طردةضاَلة وةكو بارزانة وةكو دارةتووة كة بةرد

دةتواني كارةباي فيدةرةكان بدةينة اةطةر كارةبـاي هـةموو عَيراقيشـيان بهَينايـة بـؤ اَيمـةة نـةمان دةتـواني         
ســـوود بـــةو ناوضـــانة بطةيـــةننة لةبـــةر اـــةوةي موشـــكيلةي تـــةحويلي ظؤَلتَيمـــان هـــةبووة لـــة ســـلَيماني  

كةي ي فراوانكـراوةة لـة اةزمـةِرة    (131)ةيةكيثِرؤذةة لةكة ر وَيستط(5)ثرؤذةمان هةيةة فراوانكردن (17)
شـةهيد  )لة ضةمضةماَلة لة ضوارقوِرنةة لة سةيد صادقة لة بنيادنانيش وةكـو وَيسـتطةي تـازةشة وَيسـتطةي     

ثرؤذةمـان هةيـةة   (4)ة خورماَلة لة دهـؤكيش  (طردي جؤطة) لة هةَلةجبةي شةهيدة شؤِرش لة( محة سةعيد
نارتاة اَيمة بةنيسبة  طواستنةوةي وزةي كارةباة جطـة لـةوةي كـة ِرةبـيت     دهؤكي سَي لؤمانةة جن لةطةَل دي

دهؤكمـان لةطــةَل سيسـتمي كارةبــاي هـةرَيم اةجنامــداة خؤشـبةختانة دوو ناوضــةي زؤر طـرن  لــة ناوضــةي      
دهؤكة كة كارةباكةيان لةسةر كارةباي موصَل بووة موعاناتَيكي زؤريان هةبووة كـة اـةويش مؤبـايلي ااشـكةة     

طونـد   57تـا   47ضةي ضِرةو كةَلةكضية هةروةها ناوضـةي قـةزاي شـَيخان ودةورووبـةرية كةنزيكـةي      لة ناو
ســةعا  كارةبــا  4بــوونة اَيمــة اةوانــةمان هَينايــةوة ســةر هــةرَيمي كوردســتانة يــةعين بةدةرةجةيــةك لــة  

تــةواوي  ســةعا ة وةكــو 12لةشــَيخان ودةوروبــةرية لةطــةَل ِرةبتةكــةي كــة اَيمــة كردمــان كارةبــا بــوو بــة    
ناوضةكاني تري هةرَيمي كوردستانة دةربارةي سَيكتةري قورس لةوةزارةتي كارةباة كة بريتية لة سـَيكتةري  
دابةشــكردني كارةبــاة اةوةيــة كــة كؤنتــاكي ِراســتةوخؤي لةطــةَل هاووتتيــان هةيــةة اــةو فيدةرانــةي اَيمــة     

كــةي ي بَيــتة دابةشــبوون (33)ان بَيــت يــ(131)دابةشــبوون لــة وَيســتطةكانةوة دةردةضــنة جــا وَيســتطةكة 
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بةســةر طةِرةكةكانــداة بةســةر ناوضــةكاندا كــة كارةبــاي لَيــوة وةردةطريَيــتة كــة حمةويلــةكانيش لةســةر اــةو  
فيـدةرة لـة سـلَيمانيش    (141)فيدةر لةتةواوي ثارَيزطا هةيـةة لـةدهؤك  ( 311)خةتانة بةسرتاونة لة هةولَير

لةهـةرَيمي كوردسـتاندا هةيـةة كـة ثَيويسـيت بـةوة هةيـة        فيـدةر  (211)فيدةرمان هةيةة كؤي طشيت (342)
بةردةوام مةوزوعي صيانةو تةشويل وموتابةعةو حمةويلة لةسـةر اةمانةيـة كـة كـارَيكي قورسـي وةزارةتـي       

حمةويلـة  (2406)كارةبايةة بةردةوام دةبَيت ااطاي لَيبَيتة وةكو حمةويلةي بةشداربوواني كارةباة لة هـةولَير 
هةيـةة هاوبةشـاني كارةبـاة    (2151)هةيةة لة سـلَيمانيش (4217)اي هةولَير هةيةة لةدهؤكلةتةواوي ثارَيزط

بةهــةموو جؤرةكانيــان لــةماتنة لــة بازرطــانية لــة حكــومية لــة ثيشةســازية لــة كشــتوكاَلية بــةم شــَيوةية لــة  
هةيـةة كـؤي   (324572)هةيـةة لـة سـلَيمانيش   ( 125113)بةشداربوو هةيةة لـة دهـؤك  (371105)هةولَير

اَيمـة   1711بةشداربووي كارةبا هةيةة كة ثَيشبيين دةكةينة لة كؤتايي سـاَلي  (227226)داربووامنان بةش
مليؤن بةشداربووة اةطةر تَيبـيين بكـةين اـةم وَينةيـة نيشـاني دةدا ة ِرَيـذةي بةشـداربووان لـة         (1)بطةينة 

تؤمارمـانكردووةة   1770ي كـة لةسـالَ  ( 551025)هةرَيمي كوردستاندا بـةردةوام لـة بةرزبوونةوةدايـةة لـة     
كة بةوازحي لة وَينةكةدا ديارةة دةربارةي نرخة كة اـةو كارةبايـةي اَيمـة    ( 227226)اَيستا طةيشتووينةتة

هةمانةة تةبعـةن حكومـة  دةعمـي كارةبـا دةكـا  بـؤ هاووتتيـانة بـؤ اـةو كارةبـاي كـة دةيورؤشـَيتةوة بـة              
عَيراق كة لةسةري ِرؤشتووينة اَيمةش درَيذة ثَيدةري  بةشداربووانية اةم دةعمةة بؤ اةو سستمةي ثَيشووي

اةو سستمةي ثَيشووي عَيراقنة اةم سستمة لة وتتة ثَيشـكةوتووةكاندا نيـةة اـةم سسـتمة اةطـةر بتـةوَيت       
طةشة بة بواري ثَيشكةوتن بدةيت لةهةموو سَيكتةرةكانداة بةم شَيوةية تؤ ناتوانيتة قورساييةكي وا طـةورة  

شاني حكومة  كةحكومة  لة بين دةرناضـَيتة كـة ثَيويسـيت بـةوة هةيـة ثـارةي زؤر طـةورة        دةكةوَيتة سةر
هايل دابندرَيتة هةر وةختَيك نرخي كارةبا هـةرزان بـووة خـةَلكي اامـادة نيـة و ناترسـَيت طَلؤثـة زيادةكـان         

ةي كة اَيمة كارةبا بكوذَينَيتةوة هةمووتان سةرداني دةرةوةي وتتتان كردووةة هيض وتتَيك نيةة بةو كراوةي
بةكاردَيننة اةوانيش بةكاري بهَيننة دةضَيتة هةر شوَينَيك يان بؤ خؤي دايؤدَيكي رونـاكي بـؤ دانـراوةة كـة     
جســمَيكي موتةحــةِركي بــيين كارةباكــة هةَلــدةبَيتة كــة كــةس نــةما كارةباكــة دةكوذَيتــةوةة يــان بــةجؤرَيك  

تةواوي طَلؤثةكاني ماَلةكةي خؤي دابطرسَينَيتة من خؤم  تةرتيب كراوةة لةوةي كة هيض كةسَيك اامادة نيةة
تةعقييب طةِرةكَيكم كـردووة لـةدوورةوةة خانوويـةكم بةنيشـانة وةرطرتـووةة لـةوةي كةجـةدوةلي مؤليـدةي         

ــؤ ة  4هــةبووة لــةو كاتــةداة توانيوومــة   ــة لــةدوورةوة بــذمَيرمة كةضــاوم لــةخودي    5طَل ــؤ  مــن لــةو ماَل طَل
طَلــؤ  مــن خــؤم  13ضــارةكَيك كــةكارةباي ِرةايســي هاتووةتــةوةة بينيوومــة زيــاد لــة  طَلؤثــةكان بــووةة دواي

لةدوورةوة بَي اةوةي كةمن نزيك ببمةوة لةو شوَينةة ذماردوومةة اةمة كاريطةرييةكي زؤر طـةورةي هةيـةة   
ــيض       ــارة بــدةين بــة زيــادة ســةر  وة ه ــري لــةوة بكةينــةوةة تاكــةي اَيمــة ث ــت ب  كــة حكومــةتي هــةرَيم دةبَي

وةختَيكيش اَيمة ناتوانن لة ِرَيطةي ايعالمةوةة لةِرَيطاي ااطاداركردنةوةي خةَلكةوة بَلـَين اـةي خةَلكينـةة    
ختوا ثياوي ضاك بن كارةبـا زؤر سـةرف مةكـةنة دةبَيـت سيسـتمَيك دروسـت بكرَيـتة سسـتمَيك دامبـةزرَيت          

ة بطرَيتة اةطةر مؤبايل مةفتوح بوايةة وةكو تةواوي وتتاني دونياة كة خةَلكي لةبةر خؤي دةست بةكارةباو
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بةم شَيوةية مؤبايل بةكار نةدةها ة بةتم اَيستا مؤبايل هةمووكةس بةثَيي ِرةسيدي يةكةكاني قسة دةكا ة 
يةكَيك تاجرة كارتةكةي عةدةدَيكةة يـةكَيك مامؤسـتايةة يـةكَيك دةخلَيكـي ديـاريكراوي هةيـةة بـةثَيي اـةو         

هـةزاري هةيـةة بَلـَي تـؤ      377 ة يةعين شةر  نية يـةكَيك كـةدةخلي كةمـة    داهاتةي كة هةيةتي قسة دةكا
مليـؤن مةعاشـي هةيـةة هـةموو كـةس خـؤي ِرَيكخسـتووةة بـةبَي          1قةيناكة بةقةد كابرايةك قسة بكـةة كـة   

اةوةي كةسيش داوايان لَيبكا ة اةوان خؤيانة خؤيان ِرَيكخستووةة هةروةختَيكيش تؤ سةنتت نةماة بـةهيض  
ؤ ناتوانيت يةك دةقةش قسة بكةيتة جا لةبةر اةوة اَيمة لةسةر اةوة خـةريكن وةكـو وةزارةتـي    جؤرَيك ت

كارةباة سستمَيكي ااوا دامبةزرَيننة سستمَيك كة هةموو اةم شتانةمان بؤ كـؤنرتؤَل بكـا ة اةمـة نرخةكانـة     
ة اـوردنة لـة مسـتةوايةكي    كة لةوتتاني دةوروبةر وضةند وتتَيـك بةمنوونـة هَيناومانـةة تَيبـيين دةكـةين لـ      

بةرزدايةة كوردستان ِرةنطة شينةكةمان داناوةة عَيراق سةوزةكةيةة اةمة شـَيوةي اـةو نرخانةيـة بـة سـةنت      
ســةنتةة يــةعين لــةهيض  14كــة لةوتتانــدا هةيــةة تَيبــيين دةكــةين لةهةموويانــدا بــةرزتر اةَلمانيايــةة كــة   

كومةتــةوة وةربطرَيــتة بــؤ اــةوةي خزمةتطوزارييةكــةي  وتتَيكــدا كارةبــا ثَيويســيت بــةوة نيــةة دةعــم لــة ح 
بةخةَلكي بطةيةنَيتة كارةبا هةمووي شةريكاتةة بة تةوليدو بة تةوزيع و بة بةِرَيوةبردنيشـةوةة قـازاجنيش   
دةكا ة خزمةتطوزاريشي بةردةوامةة اةطةر تَيبيين بكـةين بـةم شـَيوةيةيةة نـةك بـةو شـَيوةي كـة هةمانـةة         

رد لةوة كة عَيراق كةمرتينةة اَيمةش هـةموومان وةزعـي عَيـراق بـاش دةبيـننة اةمـةي       اَيستا تَيبينيمان ك
ك وا  بووة كة اَيمة دياردان كردووة وةكو وةزارةتي كارةباة بـؤ ضارةسـةركردني كَيشـةي    (057)ثَيشوو بؤ 

ةيــة  كارةبــا لةهــةرَيمي كوردســتانداة وةكــو ضارةســةركردني كَيشــةي بنــةِرةتي كــة ثَيويســتيمان بــةوة ه         
موِراجةعةيــةكي اةمانــة بكــةينة اــةو ســَيكتةرانةي كــة اَيمــة هةمانــة ثَيويســيت بــة دةعمــةة وةكــو دةعمــي  
ــة         ــتا لةموِراجةع ــة اَيس ــةينة اَيم ــةر دةك ــاري لةس ــةمووي ك ــة ه ــتيارية اةمان ــتوكاَلية طةش ــازية كش ثيشةس

% 57امنان زيـاد بكـةينة لـة    كردنةوةي نرخةكاني كارةباداينة اَيمة نامانةوَيت نرخي كارةبا لةسةر هاووتتي
ك وا  لـة مانطَيكـداة بؤيـة ثِرؤذةيـةكمان     (057)ي هاووتتياني اَيمة كارةبا بةكاردَينن لة سـنووري  %67بؤ 

ثَيشنيار كردووةة خؤشبةختانة لة اةجنومةني وةزيران موافةقةتي لةسةر كـراوةة هـةروةها لةطـةَل ليذنـةي     
ن كـردووةة كـة ليذنـةش قبوَليـةتية اَيمـة خـةريكي زةمينـة        ثيشةسـازي و وزةة اَيمـة باسـي اـةو ثرؤذةيـةما     

ــةوةي كــة      ــةويش بريتيــة ل ــةة ا ــةو ثرؤذةي ــةجَيكردني ا ــؤ جَيب ــازين ب ــةي  ( 057)س ــةو ماتن ــؤ ا ك وا ة ب
ــةو            ــةموو ا ــةكان لةه ــؤ ماَل ــتان ب ــةرَيمي كوردس ــةموو ه ــؤ ه ــَين ب ــان بَل ــاريكراونة ي ــي دي ــةخاوةن دةخل ك

ــة ج   ــة س ــةة ل ــتيانةي كةهةي ــدةة    ثَيداويس ــةة موبةِري ــالةة ثانك ــوة غةس ــايية اوت ــكي كارةب ــدةة طس ةة موجةمي
ةر و سـثليتة وتوومانـة   اةمانةمان هةمووي داناوةة بةتم دوو شيت زؤر قورمسان دانةناوةة كةبريتية لة بؤيل

هةزار بـؤ  ( 17)اي سةرف كردة با حكومةتي هةرَيم ـك وا  كارةب(057)هةر ماَلَيك لة سنووري اةطةر هاتو
هــةزاري لــَي بســةنَيت زيــاتر نــاة بــةتم اةوانــةي كــة اــةجهيزةيان زؤرةة اةوانــةي كــة دةوَلةمةنــدنة      (15)

ــة        ــدا ك ــة طةِرةكَيك ــدةنة ل ــا ب ــة ثــارةي كارةب ــا اةوان ــان زؤرةة ب ــة دةخلي ــارة ك ــةي كــةاامَيريان زؤرة دي اةوان
ي اـةوةي كـة حمةويلةكـة    ماَل ببنة هـؤ (17)ماَلي لةسةر بَيتة (57)حمةويلةيةك اؤظةر لؤد دةبَيتة اةطةر 
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ماَلةكـةي تـر   (47)ماَلةكةي تريش مةحروم بنة بةِراسيت اةمة بةم شـَيوةية نابَيـتة   (47)اؤظةر لؤد ببَيتة 
سـثلييت ثَيكـردووةة بـةتم حمةويلةكـةي     ( 17)اةَلَين اَيمة تاوامنان ضية؟ة لةوةي كة اةمة خوا داوَييت ثَيي 

اَيمة بةِراسيت بةجدي ايشي لةسـةر دةكـةينة ضـونكة اةطـةر وا      من دةسووتَينَيتة يةعين اةمة موعاناتَيكة
ــةكامنان         ــان خزمةتطوزاريي ــة لَيم ــة مةتَلوب ــَيوةيةك ك ــكة بةش ــَيوةيةكي ِرَيكوثَي ــاتوانن بةش ــة ن ــِروا  اَيم ب
بطةيـةنن بـة هاووتتيـانة بؤيـة اةطـةر كةسـَيك ايمكانيـةتي باشـةة فـةرموو اـةوة كارةبـاة ضـةند  دةوَيــت             

هةزار ( 15)هةزار تا ( 17)اري بهَينةة بةتم ثارةمان بدةرَية اةوةشي كة ماَلَيكي ااساييةة با بةسةرضاو بةك
هةزار دينار ثارةيةكة كة زؤر نية لةم كاتةدا بـؤ كارةبـاي مانطَيـكة بـؤ      15 – 17دينار ثارة بدا ة وابزامن  

لــة قةزايــةك اــةو ِرؤذةي كــة  اــةو شــتانةي كــة بامســان كــرد بــةكاري بهَينيــتة اَيمــة تَيبينيمــان كــردووةة    
عةدادةكان دةضن ثارةي كارةبا كؤدةكةنةوةة بؤ اةم نرخةي كة اَيستا هةمانةة كة نرخَيكـي بةِراسـيت كةمـة    

ي لؤدي اةو ثارَيزطاية بؤ ِرؤذي دواتر دااةبةزَيتة يـةعين خـةَلكة   %17وةكو دةيبينن لةضاو وتتاني ترة لة 
و بـةثارة بَيـت اـةويش خـؤي زةبـت دةكـا ة بـةتم اةطـةر زانـي          هاووتتي هةست بـةوة دةكـا ة اةطـةر هـاتو    

ك وا ة اـةوة  ( 1777)لَيثرسينةوة نيةة اةوكاتة تؤ بيكةي يان نةيكةي ض طرنطيةكي تَيداية؟ة بة نيسبة  
لةمانطَيك بـؤ جـؤري ماتنـة اةمـةي كـة دةيبيـننة اـةو وتتانـة وتتَيكـي وةكـو سـعوديةة كـة دةعمـي زؤرةو              

اةوة زؤر مةدعومة بةِراسيتة بةتم اـةو وتتانـةي كـة لـةدةرةوةن و سةرضـاوةي نـةوتيان        ايمكانيةتي زؤرةة
 ينيةة اةوان زياتر مةدعومنة بؤ جؤري بازرطاني اةمةية كة بةم شَيوةي دةيبيننة لـة لوبنـان يةكـةمة دوايـ    

ردَيك لـةوةي كـة   سوريا دوايش م رة كوردستانة عَيراقة ايمارا ة سعوديةة ليبياة قةتةرة اةمـة وةكـو بـةراو   
ك وا ة كاتـذمَير بـؤ دةعمـي صـناعي بـةم شـَيوةةيةيةة كـة كوردسـتان لـة          (5777)دةيبيننة بةنيسبة  بـؤ  

ااستَيكي باشدايةة بةتم هَيشتا ثَيويستيمان بة موِراجةعة كردنةوة هةيةة بؤ اةوةي دةعمي صناعي بضووك 
ثَيويستيمان بةوةش هةية كـة دةعمـي صـناعي    بكةينة اَيستا اَيمة دةعمي صناعي طةورةمان كردووةة بةتم 

لة وةزارةتي كارةباي هـةرَيم دةرضـووة بةموافةقـةي     1/1/1772بضووكيش بكةينة نرخةكان كة اَيستا لة 
ك وا  اةوةر بة (457)اةجنومةني وةزيرانة لةو كاتةوة ثيادة دةكرَيتة اَيستا لة هةرَيم بةم شَيوةيةيةة تا 

دينـارةة  ( 67)بـة  ( 1177)دينارةة بؤ ( 37( )1577)دينارةة تا (17)بة  ك وا  اةوةر(277)دينارة( 15)
ــؤ  ــة  ( 3777)ب ــةوةر ب ــؤ  ( 057)ك وا  ا ــارةة ب ــؤ  ( 157( )5777)دين ــارةة ب ــةرةوة  ( 5777)دين ــؤ س ب

دينــارةة اةمــة بةســةنتة هــةروةها بــؤ بازرطــاني بــةم شــَيوةيةية كــة دةيبيــننة بــة ( 177)هةرضــةند بَيــتة 
هةر وةختَيك هاووتتيةك كةمي بةكارهَيناة ثارةي كةمي بؤ دَيتةوةة لةطةَل زياد بـووني  تةساعودي دانراوةة 

اةوة ثارةكةي زياد دةبَيتة لةوتتيش هةيةة سستمةكةي يةك نرخةة هةرضةند بةكار بهَينيت هةر اةوةيـةة  
ري مــريي و ســةنتةة ضــةند بــةكار دَيــين بــةكاري بهَينــةة بــؤ جــؤ ( 14)مةســةلةن بــؤ منوونــة لــة اــةَلمانياة  

دينارة اَيمـة بـؤ دةعمـي    (37)دينار بة شَيوةيةكي سابت دانراوةة هةروةها بؤ كشتوكاَلي(67)كشتوكاَلة اةوة 
صــناعي هــةتا ظؤَلتيــةكان جيــاواز بــوونة كــة مةســرةف دةكرَيتــة ســةر كؤمثانياكــة نرخــةكامنان داطرتــووةة   

ك كارطةيـةكي هـةبَيتة كارةبـا وةردةطرَيـت     ظؤَلت كة وةكو ماتنة اةطـةر يـةكيَ  ( 477)دةبينن لة ظؤَلتَييةك 
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كةي يةكةو صـيانةو تةشـويل وهـةمووي عاايـدي     ( 11)نرخةكةي بةرزةة لةبةر اةوةي تَيضووي حمةويلةي 
( 57)كةي ي كة حمةويلةكة عاايدي خؤيةتية نرخةكةي كةمَيك لةوة دابةزيوة بـووة بـة   ( 11)اَيمةيةة لة 

دينـارةة  ( 37)ورةتر و كؤمثانياكة اةركي زياتري دةكةوَيت سـةرة  كةي ي كة طوذمةيةكي طة( 33)دينارة لة 
مليؤن دؤ ر بدةن بـؤ اـةوةي   ( 17)وةكو اةوةي كة باسم كردة كة سَي كارطةي ضيمةنتؤ دةبَيت ( 131)لة 

دينارةة لةو ضا كيانةي كة وةزارةتي كارةبا بةردةوام هةيةتية ( 17)اَيمة كارةبايان ثَي بدةينة كارةباكة بة 
ريتية لةِرووناكردنةوةي تةواوي هةرَيمي كوردستانة طةياندني كارةبا بؤ تةواوي طونـدةكانة خؤشـبةختانة   ب

ديــاري كــردووة بــؤ وةزارةتــي كارةبــاة هــةروةها  ةة بــةهؤي اــةو بودجةيــةي كــة حكومــة كــارَيكي زؤر كــراو
طونــدة لــة (227)ردووةة بودجــةي ثةرةثَيــداني ثارَيزطاكــانة كــة هاوكارييــةكي باشــي وةزارةتــي كارةبايــان كــ 

طونـد كارةبـاي طةيشـتووةتَية    (1100)طونـد مـاوةة لـة سـلَيماني     (126)هةولَير كارةباي طةيشتووةتَية تةنها 
ــة دهــؤك  (057) ــتووةتَية تــةنها  (051)طونــد مــاوةة ل ــةوزوعي  (66)كارةبــاي طةيش ــاوةة تةبعــةن م طونــد م

تان لةسـةر وةزارةتـي كارةبـا هةيـةة اَيمـة      طوندةكان كاريطةرييةكي زؤري لةسةري بودجةي هةرَيمي كوردسـ 
بةثَيي اامار وبةثَيي ناوي طونـد و بـةثَيي ناحيـةكانة طونـدةكان بـةو شـَيوةيةنة تَيبـيين دةكـةين طوندةكـة          
داواي كارةبا دةكةنة ناحيةية يان قاايم مةقاميةتةة كـة ليذنـةكامنان دةضـن بـؤ اـةوَي سـةير دةكـةين هـيض         

ا  لةوةي كـة لةسـاَلَيكدا جارَيـك ِرؤشـتةوة بـؤ طوندةكـةي كارةباكـةي هـةبَيتة         ماَلي تَيدا نيةة هةر حةز دةك
بــةس اةمــةة حــةزةة بــؤ اَيمــة زؤر زؤر قــورس دةكــةوَيتة بؤيــة اَيمــة اــةو دةســةتتانةمان دابةزانــدووة بــؤ  

تي خوارةوةة وتوومانة دةبَيت ِريزبةندي بكرَيت بؤ طةياندني كارةبا بؤ اةو شـوَينانةة ثارةيـةك كـة حكومـة    
دؤ رة اـــةبَيت زؤرتـــرين كـــةس لـــةم ( 177)هـــةرَيم بـــؤ اَيمـــةي ديـــاريكردووةة اةطـــةر بـــرييت بَيـــت لـــة 

دؤ رة موستةفيد بَيتة نةك كةمرتين كةسة ِراستة لةوة اةضَيتة اةطـةر تَيـبين بكـةين موخالـةفا      (177)
ــوَينَيك ك      ــدراوةة لةش ــة اةجنام ــان اةم ــيمة ثَيش ــي ِرازي ن ــؤم ثَي ــؤ خ ــن ب ــداوةة م ــي  ِرووي ــةم لَي ــةَلكَيكي ك ةخ

سوودمةندةة بةتم لة شوَينَيكي تر خةَلكَيكي زؤر لَيي سوودمةند دةبووة بةتم بؤ اةو شوَينة كارةبا درةنـ   
كةشتووةتة اةوَي يان بؤيان نةبردووةة اةمة اَيمة وةكو وةزارةتي كارةبـا بةرنامةمانـةة بةهـةموو اةمانـةدا     

وةيةك سةرف بكرَيـتة كـة زؤرتـرين كـةس لَيـي سـوودمةند بَيـتة        ضووينةوةة كة ثَيويستة اةو ثارةية بةشَي
دةربارةي سـَيكتةري كـؤنرتؤَل و طةيانـدني وزةي كارةبـاة كـة بريتيـة لـة ايـدارةكردني سسـتمةكةة اـةو سـَي            
سَيكتةرةي تر كةبامسان كردة هةر يةكةيان ثةيوةنـدي لةطـةَل اـةوي تـر هةيـةة كـة بةرهـةم و طواسـتنةوةو         

ةرَيك هةية لةوَي كة ثةيوةندي هةر سَيكيان كؤ دةكاتةوةة وةكو ضؤن لة اينساندا مَيشـك  دابةشكردنة سَيكت
تةوجيهاتةكاني دةدا ة بةشَيكة لـة لةشـةكةة كـؤنرتؤَليش بـةو شـَيوةيةية ايـدارةي سسـتمةكة دةكـا ة اَيمـة          

وو لة نةهَيشتين خؤشبةختانة كارَيكي زؤر طةورةمان اةجنامداوةة كة شانازي ثَيوة دةكةينة اةويش برييت ب
كوذانــةوة طشــتيةكانة كوذانــةوةي طشــيت لةهــةرَيمي كوردســتاندا كــة ِروويــدةداة بــرييت بــوو لــة كوذانــةوةي   
يةكثارضةيي كارةبا لةهةموو هةرَيمي كوردستانداة يةعين هيض كةسَيك لةهةرَيم لـةو كاتـةدا كـة بةيةكـةوة     

ثرؤذةي ااو بَيتة ترافيـك  يـت بَيـتة فنـدقَيك      دةكوذايةوة كارةباي نةدةبووة جا اةوة خةستةخانة بووايةة
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بَيتة ماَلَيك بَيتة حكومة  بَيتة يان هةر شتَيكي تر بَيتة اةمة كاريطةرييةكي زؤر طـةورةي هةيـة لةسـةر    
مةوزوعي اامَيرةكاني وَيستطةكاني اَيمة لةوَيستطةكانة بةنيسـبة  اـةو مَيطاواتـة كةمـةي كـة اَيمـة ثَيشـرت        

ذانةوةي طشيتة اةطةر تةشبيهي بكةين وةكو جةَلتة وايـة كـة لـة اينسـان دةدا ة جةَلتـة      هةمانبووة اَيمة كو
كة لة اينسانيداة تةواو هةموو حةرةكاتي ِرادةوةستَينَيتة اةويش بةو شَيوةيةيةة كاريطـةري جةَلتـة لةسـةر    

ة لــةمانطي اينســان ضــؤنةة كاريطــةري كوذانــةوةي طشــيت لةســةر سســتمي كارةبــا بــةو شــَيوةيةيةة بؤيــة اَيمــ 
كوذانةوةي طشيت ِروويدابووة (15)من سوَيندي ياساييم خواردة تةنها لةو مانطةدا  1/11كة لة  11/1772

كاتذمَير كارةبا لة سةرتاسةري هـةرَيم نـةبووة لةبـةر كوذانـةوةي طشـيتة اـةم        11جةذني قوربان بؤ ماوةي 
تة بؤ اةو بِرة تةوليدةي كة هةبووةة اَيمـة  كوذانةوة طشتيانة كاريطةرييةكي زؤر خراثيان هةبووة بؤ اةو كا

تةشبيهي دةكةين كوذانةوةي طشيت لةو كاتةدا بؤ اةو بِرة مَيطاواتةة وةكو اةوة واية جةَلتة لة كةسَيكي ثـري  
بدا ة كة جةَلتة لة كةسَيكي ثري بدا  بة ثَيي ثَيوةري عيلمي كاريطةرييةكةي كةمرتة لةوةي كة جةَلتـة لـة   

طـةنج ايمحتمـالي كوشـتين زؤرتـرةة بـةتم لـة ثـريدا ايمحتيمـالي كوشـتين نيـةة لةبـةر اـةوة             طةجنَيك بدا ة لة
مَيطاوا  كة زؤر بووة اةطةر كوذانةوةي طشيت تَييدا ِروويداة بزةبت وةكو اةوة واية كة جةَلتـة لـة طـةجنَيك    

رد بـة ديراسـة    بدا ة لةبةر اةم قورسايي و كاريطةريية لةسةر سستمي كارةباي هـةرَيم اَيمـة دةسـتمان كـ    
كـردن و حـةلكردني اـةوةة لـة مقـابلي هـةر كوذانةوةيـةكي طشـيتة وةزارةتـي كارةبـا اَيمـة ثارةمـان دةدا بــة             

لةبةر اـةوةي كـة عةقدةكـةمان وايـة دةبَيـت كارةباكـة بـة بـةردةوامي وةربطـرينة          (ماس طَلؤبةَل)كؤمثانياي 
دةبَيـت اَيمـة قةرةبووةكـةي بـدةينة جطـة      اةطةر اَيمة موسةبيب بـووين لـةوةي كـة كارةبامـان وةرنـةطر ة      

لـةوةي كـة هــاووتتي كارةبـاي نــةدةبووة جطـة لــةوةي كـة مةنزومةكــةمان تووشـي عةزيــة  و اـازار دةبــووة        
ة بـرييت بـوو لـة    1772لةهةمان كاتيشدا دةبوو قـةرةبوو بـدةينة بـةس قـةرةبووي جـةذني قوربـاني سـاَلي        

م لةكاتَيكـدا خـةَلك ثَيويسـيت بـةكارةبا هةيـةة كارةبامشـان       هةزار دؤ رة لةجةذندا موناسـةبةيةة بـةت  (137)
ٍرؤذة اةسـبابي  (17)نيةة دةبَيت قةرةبووش بدةينة بةتم خؤشبةختانة اَيمة ديراسـةمان كـردة لـة خياللـي     

شة  داونةكةي جـةذمنان دةرهَينـا كـة شـة  داونةكـة هـيض ثةيوةنـدي بـة مةنزومـةي كارةبـاي هةرَيمـةوة            
ة ثارةيـةمان نـةداة ضـونكة ايتيواقةكـة وادةبَيـت كـة ايمـة موسـةبيب بـنة نـةك اـةوة            نةبووة بؤية اةو بـرِ 

دةربارةي بودجةي وةزارةتي كارةباة اةو ثارانةي كةسـةرف كـراوة بـؤ بودجـةي ثـالنة بـةثَيي اـةو سـاتنةي         
 اـيعالن كـراة اـةو بودجـةي كـة ثَيشـرت       0/5لـة   5كة حكومةتي هةرَيم لة مانطي  1776كةهةيةة لة ساَلي 

هةبوو لةايدارةي سلَيماني وايدارةي هةولَيرة بةردةوامي ثَيـدراة اـةو بودجةيـة بؤيـة تَيبـيين دةكرَيـت كـة        
ــؤ  1770مليــار بــووةة لــة ســاَلي  (163)ثارةيــةكي كــةم بــووة لــة كارةبــا ســةرفكراوةة كــة    بةرزبووةتــةوة ب

ــاَلي  (326) ــة س ــارة ل ــاَلي  (100) 1772ملي ــة س ــارة ل ــة  (661)1772ملي ــارة ل ــة  (054)1717ملي ــارة ل ملي
ش اةو بِرةي كة بؤمان دانراوة تةبعةن اةمةي كة دةيبيننة اةمة سةرفكراوي فيعليةة كة بريتية لة 1711

ثرؤذةي بةردةوامة هةروةها ثرؤذةي ثَيشنياركراوي اةو سـاتنة كةاةمـة مـةوزوعَيكي حةقيقيـةة مـةوزوعي      
مليـارة  (366)بةرزبووةتـةوة بـؤ    1772ة مليـار (141)مليـار دوايـي  (26)1776بودجةي ااسـايية لـة سـاَلي    
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اـةو بودجـةي كـة بـؤ اَيمـة ديـاريكراوة جطـة        1711مليـارة بـؤ سـاَلي    (405) 1717مليارة ( 476) 1772
لةدابن كردني سووتةمةنيةضونكة دابن كردني سووتةمةنية من لةطـةَل دةسـتبةكاربوومن اـةو موهيمةيـة     

مانة سروشــتيةكانة كةاــةوان مــةعنن بةمــةوزوعي    بةثَيويســتم زانــي كــة بســثَيردرَيت بــةوةزارةتي ســا     
سووتةمةنية اَيمة تةنها بِرةكاني ليرت دياري دةكـةينة بـؤ اـةوةي كـة بؤمـان دابـن بكـةنة بـةتم باقيةكـةي          

ــا        ــِريين كارةب ــةة ك ــدا ني ــةوي تَي ــة ا ــةة بؤي ــي اةوان ــاىة ايخت اص ــو ايختي  ــةي  (647)وةك ــارة مووض ملي
و شَيوةيةية كـةدةيبيننة داهـاتي كارةبـا لـة هـةرَيمي كوردسـتان بـةو        باقيةكةي تريشي بة( 144)كارمةندان

مليار (30)1772مليؤن بووةة ساَلي (242)مليار و (12) 1770نرخانةي كة اَيمة كؤمانكردؤتةوة لةساَلي 
مـان  1711مليـار بـووةة موخةمـةني سـاَلي     (115)1717مليـار بـووةة لـة سـاَلي     (67)1772بووةة لة ساَلي 

مليــارة اةمــة بةشــَيوةيةكي طشــيت بــارودؤخي كارةبــاي هةرَيمــةة اَيســتا اَيمــة وةزعمــان    (151)بريتيــة لــة 
لةباشيدايةة اةطةر كَيرظـي وةزارةتـي كارةبـا تةماشـا بكـةين وةكـو اـةو داتـا مَيذووييانـةي كـة خوَيندمـةوةة            

وة كـة  1776ي تَيبيين دةكةين كة اَيمة طةيشتووينةتة قؤناغَيكي زؤر زؤر باشة اةم قؤناغـة اَيمـة لـة سـالَ    
حكومةتي هةرَيم و يةكةم وةزارةتي كارةبا تةشكيل بووة كاري لةسةر كردووةة اـةم بةرنامانـةي كـةدانراون    
بةردةوام دةبن لةسةرية اَيمـة سـوثاس بـؤ خـوا كةتوانيوومانـةة بطـةين بـةم قؤناغـةي اـةمرِ ؤمانة كـةزؤر           

ة بكـةين كـة لةحكومـةتي عَيراقـي بـؤ وةزارةتـي       ثارَيزطاكةي ترة اةطةر تَيبيين اةو ثاران(15)جياوازين لة 
كارةبا سةرفكراوةة ثَينج قاتي اةوثارانةية كة بـؤ وةزارةتـي كارةبـاي هـةرَيم لة يـةن حكومـةتي هةرَيمـةوة        
سةرفكراوةة بةتم نةتيجةكةي ديارةة لةوةي كـة اَيمـة لةااسـتَيكداين كارةبـا لـةمانطي شةشـدا لـةم هاوينـةدا         

سـةعا  كارةبـا بـدةنة اـةو ثالنـةي      ( 5 – 4)سةرةوة بدةينة بةتم اةوان نـاتوانن  سةعا  بؤ (17)بتوانن 
كةحكومةتي هةرَيم كاري لةسةر كردووةة ثالنَيكي سةركةوتوو بووةة اةو طرَيبةستةي كـة كـراوةة مـن حـةز     

ادا بـةم  دةكةم لَيرةوة بؤ جةنابتاني ِروون بكةمةوةة هيض طرفتَيكي تَيدا نيةة دروسـتكردني وَيسـتطة لـةدوني   
يانــة بريتيــة لــة بنيادنــان و اــيش (B.O.O)اــةم (B.O.O)شــَيوةيةيةة شــَيوةيةك هةيــة كــة ثَيــي دةَلــَين 

ثَيكردن وخاوةندارَييتة كة كؤمثانيايةك هةَلدةستَيت بـةم دروسـت كردنـةة خـؤي مةسـئولة لـة صـيانةو لـة         
كراو كارةبــا دةفرؤشــَيتة تةشــويل ولــة هــةموو شــتَيكة لــة دامةزرانــدني وَيســتطةكةش بــؤ ماوةيــةكي ديــاري  

فرؤشــتين كارةبــا بــةدوو شــَيوةيةيةة لــةوة زيــاتري نيــةة شــَيوةيةك يــان دةبَيــت زةمانــة  بــدرَيت لة يــةن    
حكومة  يان جيهةتَيكةوةة كة اةم كارةبايةي لـَي دةكِرَيـتة ضـونكة هـيض كؤمثانيايـةك لـة جيهانـدا اامـادة         

خؤي خباتة ذَير دةسـيت كةسـَيك كـة اايـا دةيـةوَيت يـان       مليؤن دؤ ر بكا  بة مةشروعَيك لَيرة (577)نيةة 
نايةوَيت؟ة لةبةر اةوة هةموو كؤمثانياكان لةدونيادا ثَيويستيان بةوة هةيـة كةزةمانـة  بـدرَينة بـؤ اـةوةي      
كة كارةباكةيان لَي بكِردرَيتة اةم شَيوةية بةس لَيرة نيةة اَيستا لة اَيـرانيش ثيـادة دةكرَيـتة لـة توركيـاش      

( 5 – 4)كانـةوة   1227ثيادة دةكرَيتة كارةباي توركيا لة سـاَلي  ( تؤرطؤ  اؤزالةوة)مي ِرةمحةتي لةسةردة
سـةعاتداة بـةتم لـةدواي اـةوةي كـةبِريار دراة بـةم شـَيوةي كةاَيمـة كردمـان           14سةعا  كارةبا هةبووةة لـة  

بَيتة بـةجؤرَيك كـة شـتة     اةوانيش كردبوويانة بؤية توانيان طةشةي اابووري لةتوركيا بةرةو بةرزبوونةوة
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زةمانة  نةدرا لة يـةن حكومةتَيكـةوة يـان     هاتواةو توركيايةية كة اَيستا دةيبيننة اةطةر  ةاةوةي توركيا
لة يةن جيهةتَيكةوة كة كارةبا بكِرَيتة دةبَيت اةو كؤمثانياية اازاد بَيت بـؤ اـةوةي كارةباكـةي بورؤشـَيتة     

ةبــا نــةبووة كةواتــة اــةو كؤمثانيايــة ناتوانَيــت كارةباكــةي بورؤشــَيتة   زؤرضــاكةة اةطــةر بــازاِري اــازادي كار 
لــةتوركيا لــةدواي اــةم بارودؤخــةي كةاَيســتا تَييــدانة بــازاِري اــازادي كارةبــا هةيــةة يــةكَيك اةضــَيت بؤخــؤ  
وَيستطةيةك دااةنَيتة بازاِري وزة هةيةة ضؤن بؤرسةي ااَلتون ودؤ ر واةمانة هةيـةة بـةو شـَيوةية اـةويش     

دةيورؤشـمة بـةو شـَيوةية     2سـةنت دةيورؤشـم يـةكَيكي تـر دةَلَيـت مـن بـة         0يعالن دةكا  دةَلَيت من بـة  ا
دةضَيتة اةم بازاِرةوةة لة اـةوروثا سـَيكتةري دابةشـكردن هـةمووي اةهليـةة سـَيكتةري تةوليـديش اةهليـةة         

ةوانةيـة ثشـكَيكيان هـةبَيتة    لةوانةية لةوتتَيكةوة بؤ وتتَيكـي تـر جيـاواز بَيـتة لـةوةي كـة حكومةتـةكان ل       
بــةتم لةزؤربــةي وتتانــدا شــةريكاتي اةهليــةة تــةنها حكومــة  لــةِرَيطاي اــةو طرَيبةســتانةوة كــة هةيــةتية   
ــيت            ــة طرَيبةس ــة ل ــة بريتي ــةي اَيم ــا ة اةم ــة دةك ــيش ثَيكردن ــةو ا ــؤنرتؤَلي ا ــايانةوة ك ــةو ياس ــةِرووي ا ل

مَيطــاوا  لةطــةَل كؤمثانيــاي ديــارة كــة  (157)َلة لةطــةَل كؤمثانيــاي مــاس طَلؤبــا (1777)مَيطــاوا  (1157)
اةمانة خؤشبةختانة بةشَيوةيةكي باش ايشـةكانيان ِرؤشـتووةو كةوتوونةتـة كـارة اةطـةر بَيـت و ثارةيـةكي        
لةوة طةورةتر كة اَيمة سةرفمان كردووة بؤ كِريين كارةباة يان هةر شتَيكي تر كة اَيمة باسي بكةينة بدراية 

حيلة لة سـاَلَيكدا حكومـةتي هـةرَيم لـة ميزانيـة بتوانَيـت اـةو ثـارة قورسـة ديـاري           بة حكومة  كة موستة
بكا ة يةعين اةمةي كةسـةرفكراوة بةشـَيوةيةكةة كـةتوانراوة بةسـةر سـاَلةكاندا دابـةش كرَيـتة بـةتم هـةر          

قـاتي اـةو ثـارةي كـةدراوة بـة      قورس بووة وةكو اةو منوونةي كةاَيستا اَيمة دةيبينن ثَينج قا  بـؤ شـةش   
 ؟هةرَيم لة يةن حكومةتي عَيراقةوة بؤ وةزارةتي كارةبـا دراوة بـةوةزارةتي كارةبـاي بةغـدادة بـةتم بؤضـي      

لةبةر اةوةي اةوان بةو سستمة نةهاتنة ثَيشةوةة اَيستاشي لةطـةَل بَيـتة اةطـةر بَيـت و وةزارةتـي كارةبـاي       
سـاَلي تـر    4وا ة اـةوة لةاَيسـتاوة بةجـدي دةسـت ثَيبكـا  بـة       عَيراق لةسـةر هـةمان سسـتمةكةي اَيمـة بـرِ     

ساَلي  17كارةباي عَيراق بةرةو باش بوون دةِروا ة بةتم اةطةر بَيت و اةم سستمة بةجَي نةهَينن اةوة بؤ 
تر ضاوةِرواني ضاكبووني كارةبا مةبة لةعَيراقداة اَيمـة خؤشـبةختانة لةطـةَل ضـاكبووني بـارودؤخي كارةبـا       

مي كوردستان اةوةي كة اَيستا دةيبينن اَيمة هةوَلمانداوةة لـةوةي كـة هاوكـاري ثارَيزطاكـاني تـريش      لةهةرَي
ــة نزيكــةي    ــةكي زؤرة كةاَيم ــاي كــةركووكة ماوةي ــةتي ثارَيزط ــةني   6بكــةينة بةتايب ــاترةة اةجنوم ــان  زي م

كـةس لـة هـةموو     ثارَيزطاي كةركووك ضةندين جار مـن بينيـوومن كـة بةنوَينةرايـةتي سـَي كـةس تـا ضـوار        
ــارةي        ــةر ث ــة لةس ــتان اَيم ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــو حكوم ــةوةي وةك ــؤ ا ــةة ب ــؤ ي اَيم ــاتوون ب ــةكان ه ثَيكهات
ثـرتؤدؤ ري خؤيـان يارمــةتيان بـدةينة اَيمـة بؤيــة خؤشـبةختانة دواي مانـدووبونَيكي زؤرة دواي ضــةندين       

مَيطاوا  كارةبا (177)اَيمة بتوانن كؤبوونةوةة دواي ضةندين موتابةعةة ايشةكة طةشتة اةو قؤناغةي كة 
بؤ كةركووك دابن بكةينة كة دوو وةحدة دروست بكةين لةهةولَير لةسةر ثارةي ثرتؤدؤ ر كارةباكةيان ثَي 

يةكةم يةكة كةدامان نابوو  11/6بورؤشنة فراوانكردني وَيستطةي هةولَيرمان اةجنامداة خؤشبةختانة لة 
ااطاداري كـةركووك و وةزارةتـي كارةبامـان كـردة بـةتم تـةاخري بوونَيـك لـة         بؤ كةركووك بَيت كةوتةكارة وة 
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ــة          ــة اَيم ــةي ك ــةو تةرح ــةوةة ا ــتمةكان بةيةك ــتنةوةي سس ــؤنيةتي بةس ــةني وض ــاتي ف ــةوزوعي موناقةش م
كردوومانة بريتية لةوةي كة ثَيويستة فريكوَينسي كةركووكة لةطةَل وَيستطةكاني تةوليدي كةركووك ِرةبت 

هـةرَيمي كوردسـتانة غـةيري اةمـة اَيمـة نـاتوانن كارةبـا بـدةين بةاـةوانة بؤيـة خؤشـبةختانة            بنة لةطةَل 
هةموو ثَيكهاتةكاني اةجنومةني ثارَيزطاة جةنابي ثارَيزطارة هةم كاك عبدالرمحن و دكتـؤر نةعـةدينة زؤر   

اــةوةي كــة  موشــةجعي مةوزوعةكــة بــوونة زؤر موهتــةم بــوون اَيمــةش هاوكاردــان كــردنة اــةمِرؤ لــةدواي
جةنابي سةرؤكي هةرَيم بـانطي اَيمـة كـرد لـةماوةي ِرابـردووداة بـؤ ديراسـةكردني اـةوةي كـة اَيمـة ضـةند            
دةتوانن هاوكاري اةمان بكةينة خؤشبةختانة هـةموو شـتَيكمان تـةواو كردبـووة بؤيـة اـةمِرؤ جـارَيكي تـر         

دكتؤر بةرهةم و كاك اازاد بـةرواري   جةنابي سةرؤك اَيمةي بان  كردةوةة بؤ سةرؤكايةتي هةرَيمة جةنابي
وهةروةها منيش وةكو وةزيري كارةباة ِرامان طةياند لةوةي كة اَيمة وةكو هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ هاوكـاري     
كردني ثارَيزطاي كةركووك و تةواوي ثَيكهاتـةكاني ثارَيزطـاي كـةركووكة لـة اَيسـتادا اَيمـة توانـاي اـةوةمان         

ةوانة تواناي تةشويل و بةِرَيوةبردني سسـتمةكة اَيمـة دةيطرينـة اةسـتؤي     مَيطاوا  بدةين بةا(177)هةية 
خؤمانة لـةدوو قؤَلـةوة كارةبـا دةدةيـن بةاـةوانة كـة بريتيـة لـة قـؤَلي ضةمضـةماَل وهـةروةها قـؤَلي دوبـزة              
اةمةش هيض كاريطةرييةكي لةسةر كارةباي خةَلكي هةرَيمي كوردستان نيةة اـةو وةحدانةيـة كـة بـؤ اـةوان      

ت كراوةة لةسةر ثارةي اةوانيشةة اَيمـة ايـدارةو تةشـويلي اـةو مةنزومةيـة دةكـةينة لـة اايندةيـةكي         دروس
مَيطاواتةكةي تريش اامـادة دةكـةينة كـة لةطـةَل بةغـداد لـة       ( 177)نزيكيشدا كة لة مانطَيك كةمرتةة اَيمة 

ليـد لـة كـةركووكة لةطـةَل     مَيطـاواتي تـري تةو  (177)موناقةشاتداينة كة اَيمة ثَيويستيمان بـةوة هةيـة كـة    
مَيطـاوا ة مــن ثــَيش اــةوةي بَيمــة اــةم  (177)اَيمـة ِرةبــت بكرَيــتة تــا اَيمــة اـةو بــِرة بــةرز بكةينــةوة بــؤ   

دانيشـتنةة دةسـتمان كـرد بـة كـاركردن بـؤ اـةوةي بـةزووترين كـا ة ِرةبـيت وَيسـتطةكاني كـةركووك لةطــةَل             
يسـبة  اَيمـةوة وةكـو وةزارةتـي كارةبـاة بـةِرؤذَيكي       هةرَيمي كوردستاندا بكةينة كة خؤشبةختانة اةمـة بةن 

مَيذوويي دةزاننة لةوةي كة اَيمة توانيمان هةنطاوَيكي زؤر طةورة كـة كارةبـاي هـةر سـَي ثارَيزطـاي هـةرَيم       
بةِرَي بكةينة هةروةها توانيمان هاوكاري ثارَيزطاي كةركووكيش بكةينة لةوةي كة كارةبايان بدةييَنة اومَيد 

ضـــةند ِرؤذةي داهـــاتووة لـــةم ضـــةند ســـةعاتةي داهـــاتوو طـــرفيت تـــةكنيكي دروســـت نـــةبَيت  دةكـــةم لـــةم
مَيطاواتةكة بةتةواوةتي لة يةن كةركووكةوة وةربطريَيتة اَيمـة ثَيشـرتيش ثَيمـان ِراطةيانـدبوون كـة      (177)

بكـةينة بـةتم    اةطةر باسةكة باسي كوردةكاني كةركووك بَيتة اَيمة دةمانتواني كةوا كارةباكةيان بـؤ دابـن  
اَيمة ثَيمان باش بوو كة شاري كةركووك وةك شاري كـةركووك دةعـم بكـةينة بـةتم بـةم شـَيوةي كـة اَيمـة         
وةكو وةزارةتي كارةباي هـةرَيم دةمانـةوَيتة كةبريتيـة لـة بةسـتنةوةي تـؤِري كارةبـاي كـةركووك و فةصـَل          

نةوة كة فريكيؤنسي كةركووك و فريكيؤنسي كردني لة تؤِري نيشتمانيي عَيراقية بةتؤِري هةرَيمي كوردستا
اَيمة ببَيت بة يةك فريكيؤنسة تا اَيمة بتوانن بةباشرتين شَيوة تةشويلي مةنزومة بةباشرتي شَيوة كارةبا 
بطةيةنن بة كةركووكة هةروةها بؤ موصَل اَيمـة ااطادارمـان كردوونةتـةوة كـة اَيمـة اامادةباشـيمان هةيـة        

وة لة زاخـؤة بـؤ سـومَيلة لـة سـومَيلةوة بـؤ سـةدي موصـَلة كـة بتـوانن اـةو كارةبايـة             لةِرَيطةي هَيَلةكامنانة
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ــةوان        ــة ي ا ــةتم ل ــةينة ب ــةِرَي بك ــَل ب ــةرةو موص ــةمووي ب ــةوةة  ه ــوَي بكةين ــا ن ــة توركي ــتةكةي ل طرَيبةس
ةيـةة اـةو   ايستيجابةكة بةو خَيرايية نيةة اَيمة مان  و نيوَيكة ااطادارمان كردوون كة اَيمة اامادةييمـان ه 

ثارةيـة لةسـةر ثــارةي ميزانيـةي حاكيمةيــة لةبةغـدا ديـاري دةكرَيــتة ضـونكة طرَيبةســتَيكي دةوليـةة هــيض        
لةسةر ثارةي هةرَيم نيةة بةتم اَيمة اامادة باشيمان دةربِريوة لةوةي كة خةتةكان بةكار بهَيننة بؤ اةوةي 

رةباي توركيا وةربطرَيتة لةبةر موشـكيلةي ظـؤَليَتة   بتوانن بياندةييَنة ثَيشرت موصَل نةيدةتواني سوود لة كا
( كـةرةدنس )بةتم اَيستا اةو تةرحةي كة اَيمة داومانة بريتية لة تةزامون كردنـي وَيسـتطةكةي شـةريكةي    

كة توركية لةسَلؤثية لةطةَل كارةباكةي هةرَيم بؤ اـةوةي كـة اَيمـة لـةو ناوضـانةي اَيـرة بـةرةو موصـَل بـة          
كة بتوانن موصَل سوودي لَي وةربطرنة اَيستا اَيمة ضاوةِروانن اةوان بَينـة ثَيشـةوة بـؤ     ظؤَلتَييةك بيدةييَن

اةوةي اَيمة هاوكارييان بكةين بؤ موصَلة خؤشبةختانة اةمة ِرؤذَيكي زؤر ثريؤزة بةنيسبة  اَيمةوةة اَيمة 
غـداد هاوكاردـان بكـةن بـؤ     من لةبريمة هةوَلمان دةداة لةِرَيطةي سـةركردةكاني كـورد لـة بة    1770لة ساَلي 

مَيطاوا  بؤ اَيمة لةوَي زيـاد بكـةنة بـةتم اَيمـة اَيسـتا طةشـتووينةتة قؤناغَيـك كـة         (57)اةوةي تةنها بِري 
وةزعةكةمان بةو شَيوةي كةدةيبينن زؤر ِروو لةثَيشةوةيةة اَيمة توانيوومانة هاوكاري اةوانيش بكةين نةك 

مَيطـاوا ة اةمـة كورتةيـةك بـوو لةسـةر بـارودؤخي كارةبـاي        (177)ي مَيطاوا ة بـةَلكو بـة بـرِ   (57)بة بِري 
هةرَيم اَيمة وةكو بةرنامةي وةزارةتي كارةباة هةدةفمانة بطـةين بةوخاَلـةي كـة كارةبـا بةشـَيوةي بـةردةوام       

سةعا  لةهةرَيمدا هةبَيتة بتوانن ايستيعابي ثرؤذةكاني وةبةرهَينان لةهةموو سَيكتةرةكاندا بكـةينة   14
و بــاقي وتتــاني دونيــا اَيمــة بتــوانن بــةو شــَيوةية كارةبــا ثَيشــكةش هاووتتيــان بكــةينة بــةتم اةمــة    وةكــ

بةتةاكيد ثارةي زؤر و كـاتي زؤري دةوَيـتة اَيمـة اـةو ثرؤذانـةي كـة لةطـةَل ليذنـةي ثيشةسـازي و وزة لـة           
كـة جَيبـةجَي بكـرَينة     ثةرلةمان طوتوطؤمان لةسـةر كـردووةة ثرؤذةكامنـان زؤر طوجنـاوو لـةبارنة مـومكينن      

مومكينة اَيمة بتوانن اةو زةمةنةي كة دوورةة نزيكي بكةينةوةة بؤ اةوةي بطةين بةو خاَلةي كة اَيمـةش  
وةك باقي وتتان كَيشةيةكمان نةبَيت بةناوي كارةباة  قسةيةك هةية لةوةي كة اايا كارةبا موشـكيلةي مـاوة   

ةر اةوة بدةمة كارةبا اةطةر تةشبيه بكةين بة هةيكةلَيك بة يان نا؟ة من حةز دةكةم ِروونكردنةوةيةك لةس
بينايةكة هةيكـةلي بيناكـة بريتيـة لـة سـَيكتةري بةرهـةمهَينانة اـةو ايشـةي كـة داِرَيـذراوة بـؤ مـةوزوعي             
بةرهــةمهَينان اــةوة هةيكــةلي بيناكةيــةة هةيكةلةكــة بــؤ اــةوةي تــةواو بكرَيــتة هــةموو دةزانــن بينايــةك    

ةر سَيي طوذمةي تَيضـووي اـةو بينايةيـةة دوو لةسـةر سـَيي دةوَيـت بـؤ تـةواو كردنـي          هيكةلةكةي يةك لةس
ناوةوةي اةو بينايةة اَيمة بـةردةوام لـة فـراوان بوونـداينة ثَيويسـتيمان بـةوة هةيـة هـةم هةيكةلةكـة زيـاد           

اـةو   بكةين هةم كـار لةسـةر تـةواو بـووني نـاوةوةي اـةو بينايـةش بكـةينة اةمـة ثـالن وهـةدة  كارةبايـةو            
زانيارييانةي كةلةسةر بارودؤخي كارةباي هةرَيم هةبووة حةزم كرد لة خزمةتي جةنابتاندا عـةرزي بكـةمة   
اامادةشم اةطةر ثرسيارَيك هةبَيت من جوابيان بدةمةوةة كؤمةَلَيك ثرسيار هاتووة هةندَيكي ثةيوةندي بة 

يين كـراوةة ثـارةي كارةبـا لةســةر    مـةوزوعي فرؤشـيت وزةوة هةيـةة لـةوةي كـة اَيمـة بؤضـي اـةوةي كـة تَيبـ          
هاووتتي زؤر بووةة تةبعةن ثارةي كارةبا لةسةر هاووتتي زؤر نـةبووةة بـةتم كاتـةكاني ثَيـداني كارةبـا زؤر      
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سـةعا  كارةبـاي هـةبووبَيتة     6تـا   4بووةة اةوة كاريطةري كردؤتـة سـةر اـةو ثارةيـةة هاووتتيـةك اةطـةر       
َلةكاندان ثَييان دةوترَيت ثَيوةري وزةة وةكو تاقة دةخيوَينَيتةوة لةطـةَل  لةبةر اةوةي اةو ثَيوةرانةي كة لةما

سـةعا  بةتةاكيـد ثارةكـةي     17سـةعا  و   12سـةعا  نرخَيكـي ديـاريكراوةة بـةتم      4زةمةندايةة يـةعين  
 اةبَيتة موزاعةفة اَيمة هاووتتيان بةتايبةتي لةدةظةري دهؤك كة هةسيت ثَيدةكرَيتة زيـاتر ِرةنطدانـةوةي  

ة ثـارةي  1772تـا اـةخريي سـاَلي     1/1/1772ة لـة  1772لةسةر اـةوة هةيـةة كَيشـةيةك هـةبووة لةسـاَلي      
كارةبا لةدهؤك كؤنةكراوةتةوةة بةحوكمي اةو بارودؤخة خراثةي كةدهؤك موعاناتي ثَيوة ضةشتووةة بةتم 

ي كارةبــا لــة دهــؤك    هــةولَير وســلَيماني نــةيانبووةة لــةو كاتــةدا كاتــةكاني كارةبــا زؤر كــةم بــووةة ثــارة         
كة ِرةبتةكة كراة كارةباي دهؤك بةو سـةعاتانة   1لة مانطي  1717ة لة ساَلي 1772كؤنةكراوةتةوة لةساَلي 

زيادي كردووةة وةكو تةواوي هةرَيمي لَيهاتووةة اةمة كاريطةري كردؤتة سةر اةوةي كة ثارةكة زؤر بَيتـةوةة  
لةسـةر دةظـةري دهـؤك     1772ةو قـةرزةي كـة لةسـاَلي    هاووتتي وا هةست بكا  كة اةمة هةيـةة كَيشـةي اـ   

هةبووةة اَيمة ايقرتامحان كرد لةوةي كة اةجنومةني وةزيران لةم بِرة ثارةيـة خـؤش بَيـتة كـة بريتيـة لـة       
مليار دينارة بةتم بةداخةوة تا اَيستا وةكو قبوَلة قبوَل نةكراوةة وةزارةتي دارايي ِرازي نية لةوةي كةلة  13

ةية خؤش بَيتة دةبَيت اةم ثارةية كؤبكرَيتةوة لةسةر هاووتتيانة اَيمة موشـكيلةي مؤليـدامتان   اةم بِرة ثار
هةبوو لة سلَيمانية لة ضواردةوري سلَيمانية اةو طةِرةكانةي كـة تـازة فـراوان دةبـوونة كارةبـاي نيشـتمانيان       

رَيكي كـةم بـووة اـةم ثارةيـةي     نةطةشتبوويةة لةوَي مؤليداتي حكومي ايشي دةكردة كة كاتَيكي كةم و اةمثَي
ــؤ      ــة نووســراومان ب ــةمان شــَيوة اَيم ــةر اــةو هاووتتيانــةة بةه ــردووةة ثارةيــةكي زؤرة لةس كــة تــةراكومي ك
اةجنومــةني وةزيــران بــةرز كردؤتــةوةة كــة بــِري ســَي مليــار دينــارةة لــةوةي كــة لــةو خةَلكــة خــؤش بــنبة     

ندة؟ة ثالني ضةند ساَلة لة داهاتوودا ضـؤن كـاري بـؤ    بةنيسبة  اةوةي كة اايا ثَيويسيت هةرَيم لةكارةبا ضة
كراوة؟ة اايا اةو سستمة داراييـةي كـة اَيسـتا ثـةيِرةو دةكرَيـت تـا ضـةند دةتـوانَي بودجـةي ثَيشـنياركراوي           

مليــار دينــارةة شــلَيرخانة ثرســياري كــردووةة ثرســيارةكةي زؤر (673)اةمســاَلي ثــَي جَيبــةجَي بكرَيــت كــة 
داراييةكةي خؤمـان بةِراسـيت وةكـو وةزارةتـي كارةبـا مو حـةزةمان لةسـةري هةيـةة          بةجَييةة اَيمة سستمي

اَيمة بةو شَيوةية اةطةر بِروا ة اَيمة ناتوانن اةو ثارةي كة بؤ اَيمة تـةرخانكراوة سـةر  بكـةينة درةنـ      
ن اةوة حسـابا   بة اَيمة بَلَي 17كةوتين ميزانية بةهةر هؤكارَيك بَيتة بؤ اةم ااستةو دواي اةوةش مانطي 

مـانطي   3تـا   1داخراو تةصويةي حساحم دةكةينة يةعين ثرؤذةيةكي اَيمة بةس اامادةكردني تةندةرةكـةي  
ِرؤذي دةوَيتة تةقيمي فةني تةندةرةكة ثَيش اـةوةي كةايمحالـة بكرَيـتة بـة ني      67بؤ  45دةوَيتة ايعالن 

سـاحم بكـةين بـةخؤ  نـازاني كةضـي سـاَل       كةمةوة مانطَيكي دةوَيتة يةعين اةم ثرؤسةية اةطةر هـةمووي ح 
كؤتايي ثَيهاتووةة جا لةبـةر اـةوة اَيمـة لةطـةَل اةجنومـةني وةزيـرانيش اـةم قسـةيةمان بـاس كـردووةة كـة            
ناتواندرَيت سوود لةو ثارةية وةربطريَيتة بةتم خؤشبةختانة اةمساَل كارَيكمان كردة لةوةي كـة ميزانيةكـة   

لةمانة اَيمة لـةو كاتـة دةسـتمان كـرد بـة دروسـت كردنـي ليذنـةكان بـؤ          لة اةجنومةني وةزيران ها  بؤ ثةر
مانطي ثَيضووة اَيمة اَيستا كة ميزانية لة ثةرلـةماني كوردسـتان    3تا  1اامادةكردني تةندةرةكانة كةماوةي 
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دةرضووةة ضووةتة سـةرؤكايةتي هـةرَيمة اَيمـة بانطـةوازي ثِرؤذةكامنـان كـردووةة يـةعين ايسـتيوادةيةكمان         
وة كردووةة لةطةَل طةِرانةوةي نووسراوةكة لة سةرؤكايةتي هةرَيم و لةطـةَل دانـاني ِرَينماييـةكان لة يـةن     لة

وةزارةتي داراييةوةة اَيمـة بتـوانن لةطـةَل طةيشـتين اـةو كيتابـة طرَيبةسـتةكة ايمـزا بكـةينة ضـونكة اـةو            
ويســتيمان بـةوة هةيـة كـة هاوكــاري    ثرؤسـةية كةباسـم كـردة ثرؤســةيةكي دوور ودرَيـذةة اَيمـة بةِراسـيت ثيَ      

بكرَينة ضونكة اةطةر بَيت و هاوكاري نةكرَين ثارةمان نةبَيتة بةو شَيوةيةو بةو ميكانيزمة ايش بكةينة 
اَيمة ناتوانن ايش بكةينة يةعين اةوثةِري تواناي خؤمان وةكو وةزارةتي كارةباي هةرَيم خستؤتة كارة كة 

ظيـدةرمان لةهـةولَير اؤظـةر     27اهاتوو دَيتةوة اَيمة لةم زستانةي كـةرِ ؤية  طةيشتووين بةم حاَلةة زستاني د
هةزار ماَلة يةعين بةم شَيوةية بـة اَيمـة دةوتـرا     27طةِرةكة يةعين بة يةني كةمةوة  27لؤد بووة يةعين 

كــة هيمــة  بكــةين بــؤ اــةوةي كــة بارودؤخةكــة ضــاك بكــةينة هيمــة  بــةهيض جؤرَيــك ناكرَيــت ضــونكة     
مانطي دةوَيتة وة بِرة ثارةيةكي  14مان  تا  12واتي بة يةني كةمةوة (131)دني وَيستطةيةكي دروستكر

زؤري دةوَيتة بةس اومَيد دةكةين اةمساَل بتوانن ثارةيةكي باش لةو ميزانيةية سةرف بكرَيتة مةوزوعي 
ي كــة اــةو ثــِرؤذة ديـاريكردني اــةو بودجةيــة بــؤ ثِرؤذةكـاني ثــالنة اَيمــة تــةركيزمان خســتؤتة سـةر اــةوة   

ي اةو ثارةيةمان بؤ داناوة كة بريتية %25بؤ % 05سرتاتيذيانةي كة بونيةي تةحيت بؤ كارةباي هةرَيم لة 
لة سَيكتةري طواستنةوة باقيةكةي تريشمان بؤ سَيكتةرةكاني تر دياري كردووةة اةم اةو ثرسيارانة بوو كـة  

 ..بةنووسراو بؤمان هاتووة
 :نبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةما

بةِرَيزان اةمة اةو ثرسيارانةية كة بةنووسراو بؤ جةنابي وةزيرتـان نـاردبووة اةطـةر ضـةند بـةِرَيزَيكيش      
لةو ِروونكردنةوانةي كةجةنابي وةزيـر كـردي قسـةي هـةبَيتة اَيمـة دةستخؤشـي لةجـةنابي دةكـةينة كـة          

دةكــةينة ثريؤزبــايش  بةحةقيقــة  كــاك ياســن زؤر بــةِرَيكوثَيكي ايشــةكاني باســكردة دةستخؤشــيان ليَ      
مَيطـاوا  كارةبـا لةهـةرَيمي كوردسـتان بؤيـان      (177)لةخةَلكي كةركووك دةكةينة كة لة اـةمرِ ؤوة ِرؤذانـة   

دةضَيتة كة لةداهاتووشدا زياتر دةبَيـتة تؤِري كارةباي هةرَيميش خزمةتيان دةكا ة اَيستا ضةند كةسـَيك  
اةمـة لَيثرسـينةوة نيـةة تـا هـةموو قسـة بكـةنة لـةو          كة دةيـةوَيت قسـة بكـا  ناوتـان دةنووسـمة بـةِرَيزان      

ِروونكردنةوانةي كة بةِرَيزيان كرديانة قسةي هةبَيتة نةك هـةموو قسـة بكـةنة كـة وابَيـت كاتةكـةي كـةم        
شَيرزاد حافزة كاردؤ حممدة بةشري ) دةكةمةوةة اَيستا ناوتان دةنووسمة اةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت قسة بكةن

انة اارام قـادرة شـَيردَل تةحسـنة اةمحـةد وةرتـية عمـر عبـدالعزيزة محـة سـةعيدة دانـا           خليلة هاذة سلَيم
سعيد سؤ ة خليل عومسانة بَيري ان سةرهةن ة ِرَيباز فتاحة ثـةدان عبـدالكريمة سـيوةيل عومسـانة شـوان      

اَيسـتا اـةم   ( يـز كريمة سةمرية طؤرانة سا ر حممودة فازَل بةشارةتية صباح بيت اهللة طؤران اازادة ااشيت عز
ــة         ــةرح و ن ــة نةش ــونكة اةم ــةنة ض ــيار بك ــةك ثرس ــةكي ي ــةنها ي ــةنة ت ــة بك ــةوَيت قس ــة دةيان ــة ك بةِرَيزان

 .ايستجوابةة بةس ثرسيار بكةنة كاك شَيرزاد فةرموو
 :شري لبدا افظ  بةِرَيز شَيرزاد
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرسـيارمان هـةبَيت بـةس زؤر كـور  بَيـتة       5تا  4ااخر ضؤن دةبَيت تةنها يةك ثرسيار بكةينة لةوانةية 

يةعين اةتوانَي هةمووي بةيةكجار جواحم بداتةوةة يان دةقةيـةك يـان دوو دةقـةمان بـؤ دابـيَن لـةو كاتـةدا        
قسةي خؤمان بكةينة بؤية با كاتةكـة دابنـَينة مـن لـة سـنوورَيكي بضـووكي كوردسـتاندا قسـة دةكـةمة كـة           

ي و تةكيــةي قــادر كــةرةمة هــةردووكيان دوو ناحيــةنة كــةتاكو اَيســتا شــاري ضةمضــةماَلةة تةكيــةي جــةبار
س هـيض كارةبايـان   هيضيان كارةبايان نيةة شَيخ بزَيين كة دَييةكة لة شؤِرشدا خزمةتي زؤريـان كـردووة بـة   

سـةعا    14كان لةطةَل دةربةندخيانة لة بةر اةوةي كة اةو شارانة كارةباكـة هـي خؤيانـةة    نيةة كارةباي دو
ــةماَل   كارةبا ــةوةي ضةمض ــَية ا ــان دةدةن ــة      14ي ــةر ل ــةتية ه ــةماَل خؤي ــاي ضةمض ــة كارةب ــةو ك ــةعا  ني س

 .ضةمضةماَلدا ناوةكةي نةنراوة وَيستطةي ضةمضةماَلة نووسراوة وَيستطةي سلَيماني لة ضةمضةماَل
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةة كاك كاردؤة فةرمووتكايةة تةواو كاتةكة ة بةثَيي نزامي داخلي لة سَي ثرسيار زياتر ني
 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من بةدواداضوونَيكم هةية بؤ ثرسيارةكةمة كةرتي كارةبا لةهةموو جؤرةكاني ثرؤذةي وةبـةرهَيناني سـاَلي   

زطـاة  بةركةوتي هةيةة لـةخوارةوة بةركـةوتي اـةو وةزارةتـة لةهـةموو ثرؤذةكـانة ثةرةثَيـداني ثاريَ        1711
ثَيشنيارةكانة بةردةوامةكانة تَيكـِراي بةرهـةمهَينان و تَيكـِراي خواسـتة لةسـةر وزة لةهـةرَيمي كوردسـتان        

ــة       ــَيكتةرة ل ــةو س ــؤ ا ــةرخانكراو ب ــةي ت ــاة طوذم ــداني ثارَيزط ــةثرؤذةكاني ثةرةثَي ــة ِرووة ل  1711دةخةين
ذةة لةســـنوري ايـــدارةي ثـــرؤ(17)دينـــارةة بـــؤ جَيبـــةجَيكردني ( 222232)مليـــؤن و (624)مليـــار (3)

 ثَيشــنياركراوةكان ثــِرؤذة طوذمــةي ة1711ثارَيزطــاي ســلَيماني و طــةرميانة لــة ثــرؤذة ثَيشــنياركراوةكاني   

 هــةرَيمي سةرتاســةري لــة ثــِرؤذة (66) جَيبــةجَيكردني بــؤ دينــار مليــؤن(452)و مليــار(673) لــة بريتيــة

 بةركـةوتي  طـةورةترين  ة1711 ثَيشـنياركراوةكاني  ثـٍرؤذة  لـة  كارةبـا  وةزارةتي بةركةوتي ِرَيذةي كوردستانة

 ...هةيةة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هـةرَيم  لـةناو  كارةبا ِرةوشي لةسةر اَيستا نيةة بةداها  عيالقةي اةوة شةرحةة يان ثرسيارة اةوة كاردؤ كاك

 .فةرموو بكةيتة لةطةَل قسةي ثاشان دةتواني اةوة اةطينا بيكةة هةية ثرسيار 
 :كاردؤ حممد ثريداود بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ..كرد باست تؤ كة تةوليدة موعةدةلي كردني دابن ِرَيذةي لةسةر هةيةة كارةباوة ِرةوشي بة ثةيوةندي اةمة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووفةر دةي باشة زؤرةة ثرسيارةكة  ضونكة بنَيرةة وةزيري جةنابي بؤ بةنووسن كاردؤ كاك تكايةة
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 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 كـة  لةكاتَيكـدا  دةكـا ة  دابـن  كارةبـا  شـوَينانة  اـةو  و موصـلَ  بؤ خةريكة اةو عَيراقدا لة كة كرد اةوةي باسي

 انةسـام  وةزارةتـي  كـة  تر خاَلَيكي نةضووةة بؤ كارةباي اَيستا تا كة سلَيماني لة هةية طةِرةكمان و طوند سةدان

 كارةبـا  وةزارةتي لة ثارة زؤر طوذمةيةكي كة لةكاتَيكدا دةكةمة دابن بؤ سووتةمةني من دةَلَيت سروشتيةكان

 .سوثاس سووتةمةنية كردني دابن بؤ كراوة تةرخان
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو بةشرية دكتؤر سوثاسة
 :بةشري خليل تؤفي . بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 11 اَيسـتا  وتـي  بـةوةدا  ايشـارةتي  وةزيـر  جـةنابي   :يةكـةمم  ثرسـياري  دةكـةمة  وةزير جةنابي بةخَيرهاتين

 و ناوضــةكان اؤظــةرلؤدي لةبــةر بــةتم باشــةة زؤر زؤر شــتَيكي اــةوة دةدرَيــتة كارةبــا دةقيقــة 11 و ســةعا 

 دةبـن  بَيبـةش  ماَلـةكان  بؤيـة  ةا دةد فٍرَيـي  نـاوة  نـاوة  فيـدةرةكان  و حمةويلـةكان  كة دةكةين تةماشا ماَلةكانة

 ِرؤشـنبري  خـةَلك  تـا  كـردووة  واتـان  كـارَيكي  ثـةروةردة  يـان  اةوقاف وةزارةتي لةطةَل ضةند اَيوة اايا لةكارةباة

ــتة ــيدي بــة بكرَي ــةنابتان :دووةم ايســتهالكة تةرش ــةوةدا ايشــارةتتان ج ــؤ وا  ك(057) كــة ب  ماَلــةكان ب

 اةوةنـدة  مـةقتوع  بـة  نـاوةة  داتـان  كة دينارةي هةزار 17 اةو اايا ةةداناو بؤ مةقتوعتان ثارةيةكي تةقريبةن

 لــة دةبَيــت نــةجاتي كوردســتان كــةي جــةنابتان بةتــةوةقوعي :ســَييةم ثرســياري تــرةة شــتَيكي يــان دةبَيـــتة

 .سوثاس زؤر دةدا ة كارةبا كرَيي دوو هاووتتي اَيستا ضونكة مؤليدةكانة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو سلَيمانة هاذة َيزبةِر سوثاسة
 :مصطفيبةِرَيز هاذة سلَيمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ضـوونةي  ثـَيش  بـةرةو  اـةو  بـؤ  لَيدةكـةم  دةستخؤشـيان  دةكـةمة  كارةبـا  وةزيـري  بـةِرَيز  بـةخَيرهاتين  سةرةتا

 ...كوردستان هةرَيمي لة كارةبا ِرةوشي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو تكايةة بكةنة خؤتان ثرسياري و ثرسيارةكان ناو ةبضن ثَيشةكي بَي تكاية
 :مصطفيبةِرَيز هاذة سلَيمان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 لـة  كـردة  كارةبـا  بةرهةمهَيناني لة باسي بةِرَيزيان كة اةوةي دةربارةي اةويش هةيةة ثرسيارم يةك تةنها من

ــتا ــاواتي(1276) بــة ثَيويســتيمان وة هةيــةة مَيطــاوا (1436) اَيس  ثِرؤذةيــةكيان ض اايــا هةيــةة تــر مَيط
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 بـة  كارةبـا  اـةوةي  بـؤ  مَيطـاوا  (1436) نزيكـةي  و هةيـة  كـة  بؤشايية اةو بتوانن اةوةي بؤ لةبةردةستداية

 .سوثاس لةبةردةستدايةة ثرؤذةيةكيان ض اةمة بؤ كوردستانداة هةرَيمي لة هةبَيت بةردةوامي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو اارامة كاك زبةِرَي سوثاسة
 

 (:اارام)بةِرَيز ايوحم نعمت قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كردنــي دروســت بــة ســةبارة  هةيــةة ثالنَيكــي ض كارةبــا وةزيــري بــةِرَيز :يةكــةم هةيــةة ثرســيارم ســَي مــن

 دةكـا ة  مانيااـةلَ  لـة  باس كة لةكاتَيكدا كارةباة نرخي بةرزكردنةوةي و هاووتتيان بذَيوي لةنَيوان هاوسةنطي

ــةدا لــةو كارةبــا كــة ــان بــذَيوي هــةروةها تايبةتةوةيــةة كــةرتي لة يــةن وتتان ــرة بــةتم بــةرزةة زؤر ذياني  لَي

 لةِرَيطــةي دةيــةوَيت لةكوردســتاندا كــرد ثالنَيــك لــة باســي :دووةم ثرســياري بةثَيضــةوانةوةيةة لةكوردســتان

 ض بَيـتة  شـَيوةية  بـةم  و بَيـت  اةطـةر  بكـا ة  ضـاك  كارةبـا  كَيشـةي  كؤمثانياكانةوة لةرِ َيطةي تايبةتةوةة كةرتي

 ايلتزامـي  عَيـراق  كـة  اايا :سَييةم ثرسياري دةوَيتة زؤري كاتَيكي كة دةكا  لةوة باس هةيةة بةكا  ثَيويسيت

 .سوثاس زؤر ضية؟ة هؤكارةكةي كوردستانة بة بدا  كارةبا كة بةوةي نةكردووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو شَيردَلة كاك َيزبةرِ  سوثاسة
 :بةِرَيز شَيردَل حتسن حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ثارةكـةي  بـِري  اةوةنـدةة  تـا  وةحدة لةوةندة كة كردة كارةباي وةحداتي باسي :يةكةم هةيةة ثرسيارم دوو من

 دةكـةنة  سـةرف  زيـاد  وةحـدا   حسـابي  اـةوان  نايـة ة  كارةبـا  ثسولةي دةبَيت مان  دوو كة بةتم اةوةندةيةة

 ثارةكـة  بَيـت  مانطَيك اةطةر بَيت سةرف ضةند زياتر وةحدة يةعين وةحدةيةكة هةر لة دينار(177) دةطاتة

 حسـاحم  دووسـةدي  لةسـةر  و دةبَيـت  زيـاتر  ثارةكـةي  اـةوة  بوو مان  سَي يان بوو مان  دوو كة بةس كةمرتةة

 ثسـولة  كة بَيت مان  بة مان  با بكرَيتة ثَيي اةطةر وةزير جةنابي دةبَيـتة زؤر ثارةكة لَيرةدا بؤية دةكةنة

 لـةذَير  كارةبـا  نيشـتمانة  بـازاِري  تـا  اازاديةوة لة كة كرد اةوةي باسي :دووةم ااسانرتةة اةوةش ماَلةكان بضَيتة

 اايـا  كَيبآلنـة  اـةو  بةواسـيتةي  بـِراوةة  جادةيـة  اـةو  دةبَيت مان  2 تا 2 تةقريبةن اةوة ِرادةكَيشرَيتة زةوي

 .سوثاس بَيت؟ة تةواو بةجارَيك و بكرَيت حةفر اةوة نةدةكرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو وةرتية اةمحد دكتؤر بةِرَيز سوثاسة
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 هةيــةة ارَيكمثرســي ضــةند ِروونكردنــةوةكانية بــؤ دةستخؤشــي دةكــةمة كارةبــا وةزيــري بــةِرَيز بــةخَيرهاتين

 بــة دراوة بةبــةردةوامي كارةبــا(دةقــة 11و ســةعا  11) دا(6) مــانطي ِرؤذي(17) لــة وتــي جــةنابي :يةكــةم

 يـةعين  اـةبِرَيتة  كارةبـا  2 و 0 لـةمانطي  هاوينـداة  طـةرماي  لـةكاتي  ساَلَيك هةموو هةية طرفتَيك هاووتتيانة

 لـةهاويين  اـةوةي  بـؤ  كـراوة  كـار  تاضـةند  كارةبـاة  يثَيـدان  لـة  بكرَيـت  بةردةواميةوة بةو ايلتيزام ناتواندرَيت

 تـةجاوزي  بـة  سةبارة  :دووةم ثرسياري داناوة؟ة بةرنامةيان خؤيان كة شَيوةي بةو نةبِرَيت كارةبا اةمساَلدا

 كة ثَيوةرةكانيش دةربارةي ضية؟ة ايجراااتيان هةرماوةة دياردةية اةو كة اةكرَيت لةوة باس اَيستاش كارةباة

 بـؤ  كـراوة  كـار  تاضـةند  وة تـةنينن  ثَيوةرةكـان  هةيـةة  اةطـةر  يان كةمن؟ة ثَيوةرةكان يان كارةبا بؤ دانراوة

 اامـاذةي  شـَيردلَ  كـاك  وةكـو  منـيش  نـرخ  دةربـارةي  :سـَييةم  ثرسياري دابندرَيت؟ة زيرةك ثَيوةري كة اةوةي

 لة وةردةطريَيت نرخة اةو  كا بةيةك كة هاووتتيانة سةرشاني خستؤتة زؤري اةركَيكي اةوة بةِراسيت ثَيداة

 جــةنابي ببةخشــرَين؟ة ِرابردوويــان لــةوةي يــان وةربطريَيــت لَييــان خؤيــدا لــةكاتي ناكرَيــت اايــا هاووتتيــانة

 و اؤمــةران حــاجي لةناوضــةي وابــزامن ثَينجوَينــةوة ناوضــةي لــة تــةنها اَيــران كارةبــاي كــة بــةوةدا اامــاذةي

 .سوثاس زؤر ثَينةداة اذةياام اةوة هاتووةة اَيران كارةباي ضؤمانيش
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو عبدالعزيزة عمر بةِرَيز سوثاسة
 :بهاء الدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 كارةباوة بة ثَيشكةوتن باش كةتاِرادةيةكي لَيدةكةمة دةستخؤشي و دةكةم وةزير جةنابي بةخَيرهاتين منيش

 زانيـاري  هةنـديَ  بةثَيي كارةباة ثارةي دةفعي لة كارانة سةرثَيضي باسي :يةكةم هةيةة ثرسيارم سَي من ديارةة

 بارةطـا  هي زؤرانةي ثارة بِرة اةو كا  زؤربةي بنة ااطادار ثةرلةمان لة برايانيش و خوشكان ِرةنطة كةلة مةة

لـةو ِروةوة ضـيان كـردووة؟ة     ةيةهة ضي وةزارة  كوردستانةة هةرَيمي حكومةتي دامودةزطاكاني و حزبيةكان
ثــارةي كارةبــا بــؤ هاووتتيــان زؤرجــار اــةو عةدادانــةة    ةباســي طــرفيت هاتنــةوةي كارةبــا : ثرســياري دووةم

ذمَيريارييةكانة بِري زؤر دةنووسرَيتة كة موِراجةعة دةكةن يان هاووتتي قسـة دةكـا ة دةسـتكاري بِرةكـة     
ة؟ة وةزارة  بـؤ ضارةسـةري اـةوة ضـي كـردووة؟ة ثرسـياري       دةكةنة كةمي دةكةنةوةة اايا اةو خةلةلـة ضـي  

ثةيوةندي بة دهؤكةوة هةيةة كة باسي بؤري غازي دهؤك كراة هي ثرؤذةي كاشَية ضي بةسةرها ة : سَييةم
مَيطـاوا  تةوليـد   (167)مَيطاواتـةي كـة تـا اَيسـتا     (577)كة ثٍرؤذةيةكـة ماوةيةكـة خـةريكنة لةطـةَل اـةو      

 .ة كة بِرةكة هةمووي تةوليد ناكرَيتة زؤر سوثاسدةكا ة هؤكاري اةوة ضية؟
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز كاك محة سةعيدة فةرموو
 :بةِرَيز محة سعيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ثــاش بــةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــر و دةستخؤشــيم بــؤ جــةنابي و ســتافةكةيانة بةِراســيت ايشــي ضــاكيان    
بةثَيي ِروونكردنةوةكاني بـةِرَيزيانة كارةبـا دةبَيـت    : ضةند ثرسيارَيكم هةيةة ثرسياري يةكةم كردووةة من

كةيـة كـة   %10لةسةر بودجةي سيادي حكومـةتي عَيراقـي بَيـتة بـةتم اَيسـتا كارةبـا لةسـةر بودجـةي لـة          
ةر دةكرَيـت؟ة  اةمةش ثَيم واية بةفرِيؤداني سةروة  و ساماني حكومةتي هةرَيمةة اايا اةمة ضـؤن ضارةسـ  

بـةثَيي ِروونكردنـةوةو وتـةكاني    : كة اةو ثرؤذانـة دةبَيـت لةسـةر بودجـةي سـيادي بَيـتة ثرسـياري دووةم       
مَيطاواتةة اايا اةو (1307)مَيطاواتةة بةتم اَيستا اةوةي كةهةيةة (1276)بةِرَيزيان بِري ثَيويسيت كارةباة 

سـرتاتيذي كارةبـا بـؤ ااينـدة ضـية؟ة ثرسـياري        فةرقة ضؤن دابـن دةكرَيـت؟ة بةرنامـة ضـية؟ة وة ثـرؤذةي     
اةطةر سةير بكةينة داهاتي كارةبا بةِراسيت بةثَيي اةو نرخ  وكةرتانةي كةهةيةة ض كـةرتي طشـيت   : سَييةم

بَيتة يان هاووتتيانة يان وةزارةتةكانة ض ناوضةي ثيشةسازية داها  كةمةة كة اةو داهاتة ثَيم واية كةمةة 
 .ةوة؟ة سوثاساايا جوابت ضية بؤ ا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سؤ ةفةرموو سعيد دانا بةِرَيز تةواوة كاتت سوثاسة

 :دانا سعيد سؤ .بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 اَيسـتا  كـة  ثَيشـكةوتنةي  اـةو  سـايةي  لـة  كارةبـا  كـة  هةية اومَيد اايا :يةكةم هةيةة ثرسيارَيكم ضةند منيش

 ثرؤذةكــاني بـؤ  زؤر ثارةيـةكي  اةمســاَلدا بودجـةي  لـة  لةكاتَيكــدا بَيـت؟ة  بـةردةوام  يةشــَيوة بـةو  دةبينـدرَيتة 

 وَيسـتطةي  اَيسـتا  تـةرخانكرابووة  بـؤي  ثَيشـرتيش  سـاَلةكاني  كـة  زؤرةي بودجـة  اـةو  دانراوةة كارةبا وةزارةتي

 وَيسـتطةي  كة بَيتنا بةوة ثَيويستيمان لةمةودوا واية ثَيم كراوةة دروست بؤ زؤري  ودابةشكردن وةبةرهَينان

 اومَيـد  اايـا  نابَيـتة  ثَيشـوو  ساَلةكاني ِرَيذةي بة بكةين دروستيشي اةطةر بكةينة دروست زياتر وةبةرهَيناني

 لـة  باسـتان  بـةِرَيزتان  :دووةم ثرسـياري  كوردسـتاندا؟ة  لةهةرَيمي هةبَيت كارةبامان بةبةردةوامي كة دةكرَيت

 سـةر  بـؤ  كارةبـا  بيـةوَيت  جوتيارَيـك  اةطةر زانيارييةكانة بةثَيي تااَيس بةتم كردة كشتوكاَلي كةرتي هاوكاري

 بدا ة ِراكَيشانة اةو خةرجي دةبَيت خؤي بؤ ِرابكَيشَيتة هةبَيت كشتوكاَلي ثرؤذةيةكي اةطةر يان زةويةكةي

 ةبـا؟ة كار بـةكارهَيناني  نةبَيــت  اـةوة  ااسـيت  لةسـةر  تـةنها  هاوكارييةكـةتان  يـان  نةكردؤتةوة لةوة بريتان اايا

 لـة  باسـتان  :سـَييةم  ثرسـياري  كشـتوكاَليانة؟ة  ثـرؤذة  اـةو  بـؤ  كارةبـاش  ِراكَيشـاني  لـة  بكـةن  هاوكارييان بةَلكو

 خانةقن باسي تةنها كرد  ناوضةكانت زؤربةي باسي دابِراوةكانة ناوضة بؤ كردة هةرَيم حكومةتي ثشتيواني

 خانـةقن  لـة  بةتم باشةة كارةبا وةزعي مةنورة لةناوضةي واية ثَيم مب ااطادار من اةوةي نةكراة مةنور و

 .سوثاس بكةن؟ة شوَينانةش اةو كةهاوكاري كردؤتةوة لةوة بريتان اايا نيةة شَيوةية بةو اَيستا تا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز خليل عومسانة فةرموو
 :محة امن لث انبةِرَيز خليل 
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وثاسة ســةرةتا بــةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــر دةكــةمة دةستخؤشــي لَيدةكــةمة مــن دةمــةوَيت وةزعــي  زؤر ســ

ناوضةيةكت بةرضاو خبةمة اـةويش شارؤضـكةيةكي طـةورةي وةكـو تةقتةقـةة كـة ذمـارةي دانيشـتواني زؤر         
ــتمي     ــة سس ــتا ب ــا اَيس ــةس ت ــتواني زؤرزؤرةة ب ــِري دانيش ــةدريَ  (17)زؤرة و ض ــا ا ــةوَي كارةب ــةمثَيِري ل ت ا

بةخةَلكة هةروةها ظؤَلتَيكةشي تاِرادةيةكي زؤر كةمةة كة ناتواندرَيت لةم هاوينةدا ثـرؤذةي اـاوي شـارةكة    
بةِراسيت كار ثَي بكةنة كة اةمة كَيشةيةكةة هيوادارم بةزووترين كا  ضارةسةر بكرَيتة خاَلَيكي تـر بِريـار   

ةي كؤيـة بةطشـيت دابنـدرَيتة اايـا اةمـة      بوو بؤ ضارةسةري اةو كَيشـةيةة كـة وَيسـتطةي مؤبايـل بـؤ ناوضـ      
طةيشـت بــةكوَي؟ة هيــوادارم ثةلــةي لــَي بكرَيــتة دوايــن ثرســيارم اةوةيــةة بةِراســيت تــا اَيســتا زيــادة رِ ؤيــي  
ــة       ــياران ل ــة بةرثرس ــةَلَيك ل ــةن كؤم ــةة لة ي ــان هةي ــنووري ثارَيزطاك ــةتي لةس ــارةكان بةتايب ــةرجةم ش لةس

 .نراوة بؤ اةو بابةتة؟ة سوثاس زيادةِرؤيي لةكارةباداة ض هةنطاوَيك
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بَيري ان سةرهةن ة فةرموو
 :بةِرَيز بَيري ان امساعيل سةرهةن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةك ثرسيارم هةيةة بةنيسبة  ِرؤشنبري كردنةوةي هاووتتيان بؤ بةركاهَيناني كارةبـا بةشـَيوةيةكي كـةمة    

دن لة وةزارةتةكةتان دةربارةي هؤشياري هاووتتيـان ضـيان كـردووة؟ة ضـونكة مـن كةسـةرداني       اايا ِراطةيان
 ...بازاِر دةكةم بةتايبةتي لةشةوانة زؤر ضَيشتخانةو ِرَيستؤرانت هةيةة كارةبا زؤر سةرف دةكةن

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيز دكتؤر ِرَيبازة فةرمووتكايةة ثرسيارةكة  تةحديد بكةة بةس شةرح مةكةة باشة سوثاسة بةِر
 
 :ِريباز فتاح حممود. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةربارةي اةو وَيستطانةية كـة كارةبـا بةرهـةم دةهَينَيـتة لةِراسـتيدا هةنـدَيجار ثَيويسـت        : ثرسياري يةكةم

ِرةقابـة  دةربضـنة    بووني اةو وَيسـتطانة يـان ثَيويسـت بـووني هةنـدَي كؤمثانيـاة وادةكـا  كـة لـة سـنووري          
ثرسيارةكةي من بة تةحديدي اةوةية اةو وَيستطانةة تةاسرياتي جانيب خراثيان هةية لةسةر تةندروسيت 
مــرؤظة وة اـــةوةي كــة اَيمـــة ااطــادارين شـــَيرثةجنة بةشـــَيوةيةكي زؤر بــآلوةة كـــة اــةوةش يةكَيكـــة لـــة      

ةو وَيســتطانة لــةِرووي تةندروســتيةوة كاريطةرييــةكانية اايــا وةزارةتــي كارةبــا زةمــاني اــةوة دةكــا  كــة اــ 
يةكَيك لة كَيشة سةرةكيةكان لةطةَل : توانراوة ِرةقابة بكرَين و كاريطةري خراثي نةبَيت؟ة ثرسياري دووةم

اةوةدا كة كارةبا بةرهةم دَيتة بةتم كَيشةي كَيشة لـة صـيانةيةة جـاري وا هةيـة طـةِرةكَيك لةبـةر اـةوةي        
طَيك كارةباي نابَيـت و حمةويلةكـة نايةتـةوةة اايـا بـؤ ضارةسـةركردني اـةو        حمةويلةكةي اةسووتَيتة بةمان
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بابةتــة ضــي كــراوة؟ة لةطــةَل اــةوةي كــة زؤرَيــك لــة دةرماخنانــةو كؤطاكــاني دةرمــانة لةطــةَل مةخزةنــةكان  
طونـد لـة   (1777)هـةروةك بةِرَيزيشـي باسـي كـردة تـا اَيسـتا نزيكـةي        : كارةبايان نية؟ة ثرسياري كؤتـاييم 

ان كارةباي نيةة وة بةشَيكي زؤر و تةنانة  طةِرةكي ناو شـارةكانيش كارةبايـان نيـةة بـؤ كـةركووك      كوردست
اةمــة ااســاييةة ضــونكة وةك هاوكارييةكــة بــؤ كــةركووكة بــةتم بــؤ اَيمــة لةكاتَيكــدا اَيمــة كَيشــةمان لــة     

 .كوردستان هةيةة بؤ كارةبا بة موصَل بورؤشنة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز ثةدان خانة فةرموو
 

 :بةِرَيز ثةدان عبدالكريم عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

نرخي يةكةي كارةبا بؤ بريةكاني كشتوكاَل كة تةرخانكراوةة بةنرخَيكي زؤر دادةنـدرَيتة  : ثرسياري يةكةم
نة كـة لةكاتَيكـدا حكومـةتي هـةرَيم     جوتيار و خاوةن زةويية كشتوكاَليةكان داواي ثَيداضوونةوةي بؤ دةكـة 

خةريكة تةشجيعي اـةو كةرتـة دةكـا ة تةشـجيعي طةِرانـةوةي خـةَلكي دةكـا  بـؤ طونـدةكانيانة ثرسـياري           
اايا لةبةرنامةي وةزارةتدا نيـةة كـة ثَيداضـوونةوة بـؤ ِرَيكخسـتين دابةشـكردني تةلـةكاني كارةبـاي         : دووةم

وردستانداة كة بةِراسيت بةِراسيت هةر لة هيالنةي جاَلجاَلؤكـة  مؤليدةكان بكا ة لةناو شارو شارؤضكةكاني ك
 .دةضَيتة كة لةطةَل سيماي شارستاني ناطوجنَيتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز سيوةيل خانة فةرموو
 
 

 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةقتةقة هاوكارم كاك خةليل باسي كردة كةتاكو اَيستا بة سستمي  بةنيسبة  شارؤضكةي: ثرسياري يةكةم
اةمثَيِريةة يةعين جياواز لةهةموو ناوضةكاني كوردستانة لةدواي ِراثةِرينـةوة وايـة تـا اـةمِرؤة اـةوة      (17)

كـم لـة شـاري كؤيـة دوورةة     (17)طوندَيك هةية بةناوي طوندي عـةوداتن كـة   : لةبةرضي؟ة ثرسياري دووةم
انةية هةر بكةوَيتة ماستةر ثالني شاري كؤيةة واتة ببَيت بةطةِرةكَيك لةشاري كؤيةة بة تةنيشـيت  واتة لةو

دوورتـر تـاوةكو    اةو طوندةوة عةمودي كارةباو هَيَلي كارةبـا بـؤ طونـدةكاني تـر ضـووةة كةضـي اـةو طونـدة        
 .اَيستا كارةبا  نيشتيمانيان نيةة لةبةرضى؟ة زؤر سوثاس

 :انبةِرَيز سةرؤكى ثةرلةم
 .سوثاسة بةِرَيز شوان كةرةمكة
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 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جالل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من دوو ثرسيارم هةيةة ثرسيار  يةكةمم اةوةية كة بةِرَيز وةزير باسى اةوة  كردة كـة حكومـة  دةعمـى    
يـار دراوة كـة ثـارة لـة     نرخى كارةبا اةكا ة لة هةمان كاتدا بة بِريار  سةرؤكايةتى اةجنومةنى وةزيرانة بِر

خةَلكى كةم دةرامة  تا حةد  حةو  سةدو ثةجنا كيلـؤ وا  وةرنـةطريَيتة يةكـةم اةوةيـة كـة ِرَيـذة  اـةو        
دةعمــة ضــةندة؟ة بــؤ نرخــى كارةبــا بــؤ خــةَلك ضــةندة كــة حكومــة  خــؤ  اةيــدا ؟ة دووةمة اــةو بِريــارة    

دو ثـةجنا كيلـؤ وا  نةسـةندرَيتة اـةوة     جَيبةجَى كـراوة كـة ثـارة لـة خـةَلكى كـةم دةرامـة  تـا حـةو  سـة          
ثرسـيار  يةكــةمة ثرســيار  دووةمة لــة بةســتنةوة  ثارَيزطـا  كــةركوك بــة سيســتةمى كارةبــا  هةرَيمــةوةة   

 .حمةتة  دوبز اةضَيتة ناو سيستةمةكة يان اةو لة دةرةوة  سيستةمةكة اةبَى؟ة زؤر سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة سوثاسة بةِرَيز سةمرية خان
 :بةِرَيز سةمرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةو دوو سةد مَيطةواتة  بـؤ كـةركووك دةضـَىة تةاسـري  هةيـة لةسـةر كارةبـا  نـاوخؤ يـان نـا؟ة هـةروةها            

ة  ثارة  اةو غازة  كة بؤ اةو دوو وَيستطةية دانراوة كَى دابينى دةكا ؟ة وة بة كَى دةدرَيت؟ة اايـا بةرنامـ  
سرتاتيذيان هةية كة بة بةردةوامى هـاووَ تى لـة زيادبووندايـةة هـةروةها شـوَينةكان وةكـو خـانوو اوتَيـل و         
شوَينة طشتيةكانة بة بةردةوام لة زيادبووندايةة اَيوة بةرنامةيةكى تؤكمةتان هةية كة كارةبا هـةر هـةبى و   

ة حيسـابى اـةو زيـاد بوونـةوةمان نـةكردووةة      بةردةوام و ديسان تووشى اةو كَيشـةية نةبينـةوةة بَلـَين اَيمـ    
 .هةروةها كَيشة  مؤليدةكانيش ثةدان خان باسى كردة زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز سا ر حممود كةرةمكة
 :بةِرَيز سا ر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
رةكى طةرميانة لة سَيكتةر  كارةبـاداة نـةبوونى   بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير دةكةمة خاَلى يةكةم طرفتى سة

بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كارةبا  طةرميانةة لةكاتَيكدا بةِرَيوةبةرايةتى طواسـتنةوةو دابـةش كـردن و بةرهـةم     
هَينان هةيةة اةطةر بةِرَيوةبةرايةتى طشـتى كارةبـا هـةبَى بَيطومـان كـؤنرتؤَلى خؤشـى اـةبَىة هاووَ تيـان لـة          

ــى و رؤتي ــة       مةترس ــرةكيش ل ــوةر  زي ــةلة  ثَي ــدا مةس ــة كاتَيك ــةوةة ل ــلَيمانى دوور دةخات ــؤ س ــوون ب ــى ض ن
ثارَيزطاكان ثةيِرةو دةكرَيتة وابزامن لة شارةزوورو طةرميان ثةيِرةو ناكرَيـتة خـاَلى دووةمـم بريتـى يـة لـة       

ة اةكسـا   كِرينى مؤليـدةكان بـة اةحجامةكانيانـةوةة ايسـتيناد اةكرَيتـة سـةر شـةريكة  سـةقةر  لوبنـانى         



 111 

توركى لة كاتَيكدا كواليت و جؤر  جياواز و طرنطرت هةيةة بة تايبـةتى اـةوروثىة هيـوادارم جـةنابى وةزيـر      
بؤمان ِروون بكاتـةوةة اايـا طرفتَيـك هةيـة لةطـةَل كؤمثانيـا اةوروثيـةكانة نةتوانـدرَيت عةقـد بكرَيـت لـةو            

ر كارةبا دةكرَيتة بةتايبةتيش لةكاتى دروست بارةيةوة؟ة ثرسيار  سَييةمم اةوةيةة تةجاوزاتى طةورة لةسة
كردنـى بينـاو خــانوو  ماَ نـداة ضـؤن بــؤ ايجـازة  بينـاة موهةندســى مـةدةنى اـةتوانَى ايشــراف بكـا ة بــؤ          
دروست كردنى بينـاش اـةكرَيت لـة ِرَيطـة  وةزارةتـى كارةبـاوة تـةكلي  بكرَيـتة كـة موهةندسـى كارةبـا بـا             

َلـى كارةبـا بـؤ مـاَ نة يـةكَيك لـة طرفتـة طـةورةكان بةدواداضــوومنان         ايشـراف بكـا ة ضـونكة لـة بةسـتنى هيَ     
كردووةة دةزانن لةو ِرَيطةيـةوة االيـة  هةيـة بـؤ تـةجاوز كردنـى كارةبـا لـةكاتَيك بـةثَيى سـتاندارد اـةبَى            

ة اـةو  كَيبَلى سةرةكى كارةبا بة دةرةوة بَىة تا اةطاتة عةمودةكةة بةَ م لةزؤر شوَين كة بنا دروسـت دةكرَيـت  
 .كَيبَلة لة ماَ ن لة ذَير لةبغ و اةوانة دااةثؤشرَيتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كةرةمكة فاتلبةِرَيز كاك 

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاتلبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

جةنابى وةزيـر   لةطةَل دةست خؤشيم بؤ وةزير و وةزارةتى كارةبا بؤ باش بوونى وةزعى كارةباة هةرضةندة
ايشارةتى ثَييـداة اـةوة  كـة مـن تَيبينـى دةكـةمة بـة هةقيقـة  كـةمى حمةتـة  كارةبايـةة اةمـة طرفتَيكـى              
هاووَ تيانة كةمى حمةتةة طرفت بؤ هاووَ تيان دروست دةكا ة بة هةقيقة  شار  هةَلةجبةش يةكَيكـة لـةو   

ووةمـم بـةِرَيز وةزيـر  كارةبـاة كارةبـا بـؤ       شارانة  كة اـةو طرفتـة  هةيـةة كـةمى حمةتـة  كارةبـاة خـاَلى د       
هاووَ تيانة جا لة هةرجَيطايةك بةكار  بهَينَيتة موهيم سةعاتى بؤ دابندرَيت و كارةباكـة  بـؤ بـةكاربَيتة    
بةَ م ماوة  دوو ساَلة من ضةند جارَيكيش لة ِرَيطة  كاك عبداهلل ااطادار  جةنابى وةزيرم كردووةة طرفـت  

ــةكانى   ــاوةن باخ ــؤ خ ــتيةكة       ب ــةعنى بةِراس ــؤة ي ــةبَى ه ــت ب ــان دةبِرَي ــةبَىة كارةباكاني ــت ا ــة دروس هةَلةجب
هةندَيكجار طرفتى بـؤ خـاوةن باخـةكان دروسـت كـردووةة خـاَلى سـَيهةمم سوثاسـى جـةنابى وةزيـر اةكـةمة            

ابن دا كة هةرَيمى كوردستانى ثشت اةستوور كرد لة د( نَيضريظان بارزانى)ايشارةتى بة ِرؤَلى جةنابى كاك 
 .......كردنى سووتةمةنى بؤ بةكارهَينانى كارةباة كة اةمِرؤ كارةبا بةو فراوانية لة هةرَيمى كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاس تةواوة كاك قادر حسن كةرةمكة

 :بةِرَيز قادر حسن قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

دوو ثرســيارم هةيــةة يــةكَيكيان اايــا ِرَيكخســنت يــةعنى  وَيِرايــى بــةخَيرهاتنم بــؤ جــةنابى وةزيــر  كارةبــاة  
هةوَلدان بؤ ِرَيكخستنى شَيواز  وةرطرتنى ثارة  كارةبا لة بةشداربوانة هةتا ضةند لة ااراداية؟ة اايا نـاكرَ   
ــرتين          ــونكة باش ــوَ ة ض ــتونةتة ك ــداوةكان طةيش ــى بةن ــةواو كردن ــؤ ت ــةكان ب ــت؟ة دووة هةوَل ــار  بكرَي ــة ك ب
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ةبةرهَينانى وزة  كارةباة لة شَيوازةكانى سةرضاوةكانى تر كة بة طاز و نةوتى ِرةش و شـتى  سةرضاوةية بؤ و
 .تر ايش دةكةنة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةِرَيز كاك صباح كةرةمكة

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة اَيك خـةَلك هةسـت حم طرانيـا نرخـَى كارةبـايَى دكـةنة       اةظان دوو ثرسيارا ااراستة  جةنابَى وةزيرَ  دكةم
ــاَ       ــةرزا س ــداية ق ــارة  ثَي ــة ايش ــةنابَى ت ــؤك هــةروةكو ج ــا  ده ــنوورَ  ثارَيزط ــت س  1772دووة هاووَ تيَي

و  1772  بؤ وان بوية بارطرانيةكا مةزنة هَي ى دارين كو خةَلكَى اةظَى سنوورَ  ل قـةرزَ  سـاَ     1717و
 .كرنة سوثاس  بَيتة عةفو 1717

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاسة بةِرَيز طؤران اازاد كةرةمكة

 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةرةتا سوثاس بؤ وةزير و دةست خؤشى ىَل دةكةمة باسى لة اةوة كرد كةوا سَى ثاية  طرن  بؤ مةسـةلة   
ن و طواستنةوةة بةَ م ثَيمواية اةمانة هةرسَيكيان ثَيويستيان بة كارةبا طرنطةة بةرهةم هَينان و دابةش كرد

سيانة كردن هةيةة اةوة  من تَيبينى دةكـةم لـة مةسـةلة  سـيانة كـردن بـةعامة بةِرَيوةبةرايـةتى كارةبـا          
َيوةبةرايةتى كؤية يةك سةيارة  شارةكان  وازنة  يةعنى من بةس بة منوونة كؤية  ثَى دةَلَيمة هةموو بةر

ةلة  كارةبا  نيةة كة تاوةكو اَيستا ثَينج كرَيكـار مـردووة بـةهؤ  نـةبوونى اـةم اـامَيرةة هـةموو كؤيـةو         س
كرَيكـار هةيـة بـؤ اـةوة  لـة ايشـى كارةبـا بـزاننة بـؤ           15طوندةكانى دةوروبةر  بة ناحيةكانيشةوةة تةنها 

دةسـت خؤشـى دةكـةم لـة      سيانة كردنة اةمة زؤر جار طرفت بـؤ تـاخري كردنـى كارةبـا دروسـت دةكـا ة مـن       
طةياندنى كارةبا بؤ كةركووكة بةَ م اَيمة كؤمةَلَيك بري  ااومان هةية لة سنوور  كؤيـةة لـة دةشـتى كؤيـةة     

مليؤنى دةوَ  كة كارةبا  حكوميان بؤ ِرابكَيشرَيتة كة خؤ  طرنطى بةو  يةنانة 150مؤليدةكانيان اةهلية 
ن ِرابكَيشـرَيتة ثرسـيارَيكى تـرم هةيـة لةسـةر مةسـةلة  كـار ة        دةدة  كة كارةبا  ِرةايسـى بـؤ بـرية ااوةكـا    

هةرضةندة مةعلوماتَيكت دا ة بةَ م بزانن ثالنى سةرةكى و بةرنامة  فعلى حكومـة  ضـية لـةم بارةيـةوة     
كة كارةبا بةو شَيوةية دابن بَيت؟ة ضونكة ثَيمواية اةمة ضارةسـةر  اةساسـيةة اـاخري ثرسـيارم مةسـةلة       

انى كارةبا اةوة  بةِرَيز  باسى كردة زياتر ثشتى بةو وَيستطانة بةستووة كة سـووتةمةنيان بـؤ   بةرهةم هَين
دابن دةكرَيتة بةَ م اايا اَيمة ناتوانن سود لة شتى تر ببينن؟ة ضونكة هةم لة ِروو  مةسـرةفةوة كـةمرت   

د وةرطـرتن لـة تيشـكى خـؤرةوةة     بَيت؟ة  وةك بةرهةم هَينانى كارةبـا لـة ِرَيطـة  بـاة يـاخود لـة ِرَيطـة  سـوو        
 .تاقة  شةمسىة سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةِرَيز ااشتى عزيز كةرةمكة

 :بةِرَيز ااشتى عزيز صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من سَى ثرسيارم هةيةة ثرسيار  يةكةممة سةبارة  بةوة  كـة ارياداتـى كارةبـا لـة كوردسـتان زيـاد دةكـا ة        
كةمية  تاقة  كارةبا زياتر اةفرؤشرَيتة بةَ م لة بةرامبةر ايستيوادة لةو ارياداتة بـة باشـى   لةبةر اةوة  

ناكرَيتة لةبـةر اـةوة  بةشـَيكى زؤر  لـة بودجـة بينيمـان اةضـَيت بـؤ سـووتةمةنى و طازوايـل بـؤ كِرينـى             
ثرسيار  اةو مةسـادير   كارةباة كة اةمة ثَيويستة بةديلَيك بدؤزرَيتةوة ياخود ثالن هةية بؤ اةمة؟ة دووة 

تاقانة  كة بةِرَيز  باست كردة تةنها باس لة كارةبا اةكرَيتة كاتى اةوة نةهاتووة حكومةتى هةرَيم بري لـة  
تةنويع كردنى مةصادر  تاقة بكاتةوةة وةكو تاقـة  شةمسـى و اةمانـة كـة تةمـةنيان درَيـذترة؟ة ثرسـيار         

رياداتى وةزارةتى كارةبا دروست كـردووةة اةوةيـة كـة قيتـاعى     سَيهةممة يةكَيك لة كَيشةكانة كة كَيشة  بؤ ا
حكـومى مــولزةم نيـة بــة طةِرانـةوة  ثــارة  فـةواتري  كارةبــا بـؤ وةزارةتةكــة  بـةِرَيزتانة يــةعنى زؤرجــار       
درةن  اةكةوَيتة اةمة كاريطةر  هةية بؤ سةر ارياداتى كارةباة كة ناتوانَيت بة مؤَلى ثارةكة بـةكاربهَينَيت  

روعى تةتوير كردنى كارةباة ضيتان كردووة بؤ طةِرانةوة  اةو ثارةية لة قيتاعة عام و خاصـةكان؟ة  بؤ مةش
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثاس بؤ طشت اَيوة  بةِرَيزة ثرسيارةكان تةواو بووة اَيستا جةنابى وةزيـر فـةرموو بـؤ وةَ م دانـةوةة     

 .كةرةمكة
 
 

 :وةزير  كارةبا/ وةتىبةِرَيز ياسن ابوبكر ما
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةنيسبة  اةو ثرسيارانة ة زؤرة تةبعـةنة وةرةقـةكان زؤرة اةمـةش بـا لَيـرةوة دةسـت ثـَى بكـةينة اَيسـتا          
بــةس ببــورن ناوةكــان لةوانةيــة هــةمووتان بــاش نةناســمة ناوةكــان نــازامن تــةواو نووســيومة يــان نــا؟ة لــة      

كــاك شــَيرزاد وابــزامنة بةنيســبة  تةكيــةو ناوضــة دابِراوةكــانة لــةوة  كــة  بكــةينة  بيدايةتــةوة دةســت ثــَى
مةشاكيليان هةيةو تةكية  جةبار  و قادر كةرةم و اةمانةة بةَلَى ِراستة اةو موشكيلةيةمان هةبووةة بةَ م 

و قـادر  دانراوةة كة دانانى اؤظةر هَيت  ينَيك لة ضةمضةماَلةوة بؤ تةكية  جـةبار    2011لة ثالنى ساَلى 
مليـار دينـار اـةم ثِرؤذةيـة اةضـَيتة ذَيـر بـوار  جَيبـةجَى كردنـةوةة اـةو            12كيلؤمةتر بة  10كةرةمة كة 

موشكيلةية لةو مةنتيقةية نامَينَيتة بةنيسبة  كارةبا  دوكـان و دةربةنـدخيانة تةبعـةن اـةوة كَيشـةيةكى      
كارةباتــان بــؤ بكــةمة لةوانةيــة ضــةند   ثَيشــرتةة اَيمــة اةطــةر بَيــت و بــَين باســى مةشــاكيلةكانى وةزارةتــى  
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هةفتةمان ثَيويست بَى بؤ اةو وردةكاريانةة هةشت سةدو هةشتاو نؤ هةزار موشتةريكى كارةبا هةريةك بـة  
جؤرَيك موعاناتَيكى هةيةة يةعنى اَيمة ناَلَين هةموو شتَيك اؤكةيةو هةموو شتَيك تةواوةة مةعوعةيةك 

ةمة ثَيويستى بةوةية كة هةموو  ضاك بكرَيتة اَيمة ثالمنان وايـةة هـةم   مةشاكيلى كةَلةكة بوو هةيةة كة ا
موراجةعــة  اةوانــة  ثَيشــوو دةكةينــةوةة هــةم بــؤ داهاتوومــان دةِروانــن كــة ثالنــةكامنان خبةينــة بــوار    
جَيبةجَى كردنةوةة بؤ منوونةة ماوةيـةكى دروورو درَيـذ كارةبـا  دوكـان بةردةوامـةة كارةبـا  دةربةنـدخيان        

ردةوام نيةة وا هاتووةة بةَ م باسةكة  ضية؟ة دوكان مَيطاواتةكة  كـةم بـووةة دةربةنـدخيان مَيطاواتةكـة      بة
زؤرةة اَيمة هةوَلمان داوة دةربةندخيان وة ضةمضةماَلة بـة حـوكمى بـوونى حمةتةكـة كـة خـةَلكى ناوضـةكة        

َل تـةواو  ناوضـةكانى تـرة لـة     هةموو  داوا  دةكةنة ضـةند كاتـذمَيرَيك يـان ضـةند فـةرقَيكى هـةبَى لةطـة       
ِروانطــة  بِريارةكــة  ســةرؤكايةتى اةجنومــةنى وةزيرانــةوةة اَيمــة كــة اَيســتا كــار  بــؤ دةكــةين بــؤ اــةوة   
جَيبةجَى بكرَيتة هيض كةس كارةبا  بةردةوامى نابَىة خةَلكى دوكانيش وةكو دةربةندخيان و وةكو هةولَير 

عيالقة  بـة مةوزوعةكـةوة نيـةة دةربـارة  نـاو  ضةمضـةماَل كـة        مةحةتة لةوَ  بَى يان لةوَ  نةبَىة اةوة 
خــةَلكى ضةمضــةماَل زؤر حــةزيان لَيــى بــوو مةحةتةكــة نــاو  ضةمضــةماَل بــَىة اَيمــة زؤرجــار ضةمضــةماَل  
بةكاردَيننة زؤرجار سلَيمانى بةكاردَيننة لة ِرةمسيا  سلَيمانى غاز  دانـراوةة اـةوة وةك لـة ثَيشـان كـراوة      

ة كار  منةوة نيةة بةس اةزامن ناويش موشكيلةيةك نةبَى لةسةر هنة بةَ م دةكرَيـت خـةَلكى   ثةيوةند  ب
ضةمضةماَل بة حوكمى بوونى اةو موحةتةية هاوكاريةكى زياتريان بكرَيتة بةنيسبة  كاك كاردؤة مـن زؤر  

هـةروةها ميزانيـة    باش لة ثرسيارةكة تَينةطةيشتمة لةسةر مةوزوعى ميزانيـة  ثةرةثَيـدانى ثارَيزطاكـانة    
ثالنى وةزارةتى كارةباة عةدةد  ثِرؤذةة وةكو عةدةد يةعنى لةطةَل خود  ثِرؤذةكـان جيـاواز  هةيـةة ثـِرذة     
هةية بة بيست و ثَينج مليؤن دؤ ر جَيبةجَى دةكرَيتة كـة ثَيـى اـةَلَين يـةك ثـِرؤذةة ثـِرؤذة بـؤ ِراكَيشـانى         

  تــَي دةضــَيتة اــةويش نــاو  ثِرؤذةيــة ة بؤيــة جيــاواز    كارةبــا بــؤ طــةِرةكى تــازةة كــة ســةد مليــؤن دينــار  
عةدةدةكان لة بودجة  ثةرةثَيدان كة اةوةنـدة ثـِرؤذة بةعـةدةدَيكى زؤر جَيبـةجَى دةكرَيـتة لـة بودجـة         
ثالنى وةزارةتى كارةبا عةدةد  ثِرؤذةكان كةمةة اةمة مةوزوعةكةيـةتىة لةبـةر اـةوة  هـةموو ثِرؤذةيـةك      

َيى حةعى خؤ ة اَيمةش بؤية تةركيزمان خستؤتة سةر ثالنى اةمساَلمانة كـة لـة   بة ثَيى دةرخستةو بة ث
بوار  وَيستطةكان و طواستنةوة  وزة كاربكةينة تاوةكو اةو موشكيلة كةَلةكة بووة  كة هةمانة كـة هـةموو   

ة هـةموو  ناوضةكان ثَيوة  دةناَلَيننة ض اةوة  اؤظةر لؤد  هةيةة ض اةوة  موشـكيلة  ظـؤَلتى هةيـةة اةوانـ    
ضارةســةر بكــةينة  اَيمــة موســَل و كــةركووكة قســةكامن هــةموو  بــة وازحــى كــردة بــةهيض جؤرَيــك هــيض    
ثارةيةكى حكومةتى هةرَيم بؤ وةزارةتى كارةبا  هةرَيم نايدا  بؤ اةو مةوزوعـةة يـةعنى نـة ثـارة اـةدا ة      

وةزارةتـى كارةبـا  هـةرَيم     وة نة تةاسري  هةية لةسـةر بوونـةوة  كاتـةكانى كارةبـاة اةمـة بـار قورسـيةكة       
خستويةتية سةر شانى خؤ ة لة ايدارةو تةشويل و كؤنرِتؤَل كردنةكـةة بـة بـةكارهَينانى اـةو هَياَلنـة  كـة       
هةيةة اةو تةوليدة  كة يةكَيك ثرسـيار  كـردة نـازامن ناوةكـة  بـةِرَيزيان ضـى بـووة مـةوزوعى دوبـزيشة          

لةطةَل كارةبا  اَيمةة لةبةر اةوة من دَلنياتان دةكةمـةوة هـيض   بةَلَية لةناو اةو حمةتيةية كة تةزامن دةكا  
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ثارةيةك لةهةرَيم ديار  ناكرَيتة بؤ اـةوة  كارةبـا بـدةين بـة كـةركووك يـان موسـَلة اَيمـة ايسـتيعدادمان          
دةربِريوةة وةكو جانبى فةنى اامادةين هاوكار  بكةينة اةطةر وةزارةتى كارةبا اةو هاوكارية فةنيـة نـةكا ة   

َلنياييةوة من ثَيتان دةَلَيم اةو ثرؤسةية بة هيض جؤرَيك سةرناطرَيتة  يان دةبَى بضـن مةحةتـةكان      بةد
ــيض          ــتا ه ــاوةكو اَيس ــةة ت ــة هةي ــةموو موعانات ــةو ه ــنن ا ــرياق دةبي ــى ع ــتا وةزع ــة اَيس ــننة ك ــان دابنَي خؤي

رةبايان نةطةيشتؤتَىة اـةوة  حةرةكةيةك لةسةر مةوزوعةكة نيةة بةو شَيوةيةة لةكاتَيك طوندةكامنان هةن كا
بةسرتاوةتةوة بة ميزانية  كارةباوةة  يةعنى نةبةسرتاوةتةوة بةوة  كةركووك و موسَلةوةة اَيمة وةكـو و   
هيض ثارةيةك سةرف ناكـةينة مـةوزوعى طونـدةكانة بةرنامـة  اَيمـة وايـة كـة تـةواو  ناوضـة  كوردسـتان           

اَيمة بة اةولةويا  بؤ ايشةكان كار  بؤ دةكةينة ثَيشان طلةيى ااوةدان بكةينةوةو ِرووناك بكةينةوةة بةَ م 
لةسةر جؤرَيك لة ثِرؤذةكانى طواستنةوة كراوة ة دابةش كردن كراوةة منيش ايعتريافـى ثـَى دةكـةم ة ثَيشـان     
اةوة هةبووةة بةس اَيمة دةمانةوَ  اةمانة هةموو ضاك بكةينة ضونكة مةعوعةيةك هةَلةو كـةم و كـوِر    

هَينانى مواسةفاتى خرا  و اةمانةة لةتؤِر  كارةبا  هـةرَيم دانـراونة بةشـَيك لَيثرسـينةوة نـةبووةة      و بةكار
بةشَيك ايشةكة وا ِرؤيشتووةة بةشَيك موشكيلة  زؤر طةورة هةبووة لةوة  ضةند سةعاتَيك كارةبا هةبووةة 

ارةتـى كارةبايـة بـؤ اـةوة      برييان لةوة نةكردؤتةوة كة بضن شتى طةورةتر بكةنة اةمـة هـةموو  كـار  وةز   
مةنزومةيةكى سـة مة ة كارةبايـةكى طوجنـاو بطةينَيتـة دةسـتى هاووَ تيـانة بةنيسـبة  وةزارةتـى سـامانة          
سروشتيةكانةوةة لةوة  كة ثرسيارةكان تةقريبةن ضةند بةِرَيزَيك اةو ثرسـيارة  كـردة مـةوزوعى سـامانة     

 ة  سلَيمانى غـاز و هـةولَير  بن كردنى غاز بؤ وَيستطسروشتيةكانة كار  زؤر طةورة  كردووةة مةوزوعى دا
غاز كة بة غاز  سروشتى كار دةكا ة اةطةر اـةو غـازة نةبوايـة اَيمـة بـةس بـؤ اـيش ثـَى كردنـى اـةو دوو           
وَيستطةيةة ثَيويستيمان بة يةك مليارو نيو دؤ ر هةبووة يةعنى اةوة ِرةقةمَيكة بة عةدةد  ليرت و اةوانـة  

ى بكةينةوةة كة مليارو نيوَيك دؤ ر  تر ايزافةتةن لةسةر بودجـة  تةشـويلى وةزارةتـى    اةتوانن بؤتان ش
كارةبا دابن بكرَيتة بةَ م اَيستا اةو مليارو نيوة اَيمة نـادةينة لةبـةر اـةوة  غازةكـة غـاز  خؤمانـةة اـةو        

َلى اـةوةداين اينتـاجى   طرَيبةستة  حكومةتى هةرَيم لةطةَل كؤمثانيا  دانة غاز كردوويةتىة اَيستا لة هـةو 
غاز زياد بكرَ ة بؤ اةوة  بتوانن اةوة  دهؤكيش لة خؤيةوة بطرَيتة ِراكَيشانى بـؤر  لـة كؤرمـؤرةوة يـان     
لـة وَيســتطة  هـةولَير  غازيــةوةة بـؤ دهــؤكى غــاز  بـؤ مةنتيقــة  مةحةتـة  كاشــَىة اـةوة ثةيوةنــد  بــة       

َل بــةرد  بناغــة  مةحةتــة  دهــؤك ااطــادار   وةزارةتــى ســامانة سروشــتيةكانةوة هةيــةة اَيمــة هــةر لةطــة 
وةزارةتى سامانة سروشتيةكامنان كردووةة ضةندين جار نووسراومان كردووةة لة ثالنـى خؤيـان دايـان نـاوةة      
كة اةو ثِرؤذةية جَيبةجَى بكةنة ديارة هةَلبة  بةسرتاوة بة زياد كردنى غاز لة وَيستطة  كؤرمـؤنى غـاز ة   

بيستى بووين لة وةزارةتى سامانة سروشتيةكان هةواَلى زؤر خؤش هةيـة لـةوة    بةس اةوة  كة اَيمة طوَ  
كة غاز لة ضةندين ناوضـة  تردؤزراوةتـةوةة كـة اَيمـة موسـتةقبةلةن دةتـوانن بـؤ دروسـت كردنـى ثَيـنج           
هةزار بؤ شةش هةزار مَيطاواتى تر كارةبا بة سووتةمةنى غاز  سروشتى نةوةك هةرَيمى كوردسـتانة بطـرة   

نن كارةبا بورؤشن بة دةرةوة  هةرَيميشة مامؤستا بةشري ِروونكردنةوةو ثرسيارَيكى جـوانى هـةبووة   بتوا
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بةِراستى اةو تةنسيقة لةطةَل اَيمةو وةزارةتى ثةروةردةو وةزارةتى اةوقافدا نيةة من ضةند جار بريم لـةوة  
كتةبـةكانا تـةوزحيا  بـدةن لةسـةر     كردؤتةوة كة ثَيويستة مامؤستاكانى ااينىة ثَيويستة مامؤسـتاكان لـة مة  

ــة           ــتا ل ــةوة مامؤس ــة  اةويرتيش ــة ناحي ــرافةة ل ــةو ايس ــةوة ا ــة  دينيةكةي ــة ناحي ــاة ل ــةكارهَينانى كارةب ب
ايبتداايــةوة اةطــةر منــاَل اــاوا ثــةروةردةبَىة وةكــو ضــؤن اــةبينى مناَلَيــك لــة دةرةوة قــة  اامادةنيــة           

رةكامنان فِرَيـى اةدةنـة دةرةوةة اـةوة لـة بضـووكيةوة اـةبَى       لةسةيارةكةوة شتَيك فِرَيداتة دةرةوةة اَيمة طةو
تةربيــة  بكرَيــت و كــار  لةســةر بكرَيــتة اــةوة اَيمــة زؤر خؤشــمحاَلن بــةو ِروونكردنةوةيــة كــار  لةســةر   
دةكةينة بؤ اةوة  كاريطةر  هةبَى لةسـةر كـةم بوونـةوة  بـةكارهَينانى كارةبـاة مـةوزوعى اـةو مـةقتوعى         

 ة اةمـة ثِرؤذةيـة اَيمـة ااراسـتة  اةجنومـةنى وةزيرامنـان كـردووةة لةطـةَل ليذنـة           حةو  سةدو ثةجنا وا
ثيشةساز  و وزة طوتوطؤمان لةسةر  كردووةة اـةم ثِرؤذةيـة مـادام وايـةو هـةموو قةناعـةمتان ثَييـةتى بـؤ         

نى نـاو   يةكسةر ناضَيتة بوار  جَيبةجَى كردنةوةة  اةمة ثرسيار  يةكَيك لـة بـةِرَيزةكان بـووة مـن نـةمزا     
ضى بووة اةمة تةبعةن ااسان نية جَيبةجَى كردنى اـةم ثِرؤذةيـةة اـةم ثِرؤذةيـة اَيسـتا اَيمـة زةمينـة سـاز         
دةكةين بؤ اةوة  اةم ثِرؤذةية جَيبةجَى بكةينة من بة كورتى باسى اةوةتان بؤ دةكةمة اَيستا كارةبا ضـؤن  

كة دةسـوِرَيتةوةة وةكـو عـةدادَيك اـةو ِرةقةمانـة  كـة        دةطاتة ماَ نة ثَيوةرَيكى ميكانيكى لة ماَلَيك دانراوةة
دةيبينى لةسةر ثَيوةرةكة هةيةة اةبَى عةدادَيك هةستَيت بَيت اةمة خبوَينَيتةوةة اةطةر يـةكَيك كَيبَلةكـة    
لة ذَير سةعاتةوةو لةذَير ديوار دفن كردبـَىة اةطـةر لـةو ديـوةوة ضـةمثةر  دابـَى و كارةبـا  دزيبـَىة اَيمـة          

لةو ديو  شتة ناديارةكانةوة ضى هةية؟ة اَيمة لةسةر حماويلةكان نيمانة بتوانن بَلـَين اـةم ثـةجنا     نازانن
ماَلــة اةوةنــدة  ســةرف كــردووةة حماويلةكــة ميتــةر  نيــةة لةبــةر اــةوة سيســتةمةكة سيســتةمَيكى كؤنــةة   

ة  اةمانـة ضـن كـة    ثَيويستيمان بة دامةزراندنى سيستةمَيك هةيةة كة اـةم شـتانة هـةموو  لـةخؤ  بطـر َ     
لةخؤيان دةطرَ ة يةكةم بريتية لةوة  كؤنرتؤَل كردنـى سـةد لةسـةد  هـةموو اـةو دز ـو تةجاوزانـة  كـة         
هةيةو لةنادياريشدا دةيكةنة  لةبةر اـةوة  اَيمـة لـة فيدةرَيكـةوة كـؤنرِتؤَلى فيدةرةكـة دةكـةينة كـؤنرِتؤَلى         

اَيمة بة اؤن  ين اةوانـة دةخوَينينـةوة اَيسـتا لـةم      حماويلةكان دةكةينة كؤنرتؤَلى موشتةريكةكان دةكةينة
كاتةدا ماَلَيك ضةند سةرف دةكا ة اةطةر هةر ماَلَيك هةر موشتةريكَيك بيةوَ  تةجاوز بكا  لةسةر كارةبـاة  
يةكسةر دةزاننة اةمة اةو ثِرؤذةية كة اَيمة ايشى لةسةر دةكـةينة اَيمـة يـةك سـاَلَيك زيـاترة كـار لةسـةر        

ى اةم سيستةمة دةكـةينة  سيسـتةم طـؤِرين كـة يةكثارضـة سيسـتةمى هـةرَيم هـةموو  بطـؤِر ة          دامةزراندن
وابــزامن اــةوة  اةطــةر لــة ثســثؤِرةكان بثرســى كــارَيكى ااســان نيــةة اةطــةر كــارَيكى ااســان بوايــة دةبوايــة     

كن بـة  هةموومان بدرَيينة مةحكةمةة بؤضى تا اَيسـتا نـةمان كـردووة؟ة مـاوة  ضـةند مانطـة اَيمـة خـةري        
هاوكار  كؤمثانيايةكى بةريتانى كة ِراوَيذكارة لةطةَل وةزارةتةكـةمانة بـؤ اامـادةكردنى تةندةرةكـةة هَيشـتا      
ــؤِرينى          ــة ط ــة ل ــةة بريتي ــارَيكى زؤر حةساس ــة ك ــةوة  كارةك ــةر ا ــةكراوةة لةب ــادة ن ــَى اام ــةمان ث تةندةرةك

ة ميكانيكيةوةة لةو ميكانيزمـة كؤنـةوةة   سيستةمةكةة اَيمة دةمانةوَ  اةو سيستةمة بطؤِرينة  لةو سيستةم
بؤ سيسـتةمَيكى ثَيشـكةوتووة وة اـؤن  يـن  كـة كـؤنرتؤَل كـردن و تـةجاوز ودز  و هـةتا ثارةنـةدانة لـةناو            
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تةندةرةكة لةناو اةو طرَيبةستة دةكةمة كة سؤفت وَيرةكة  اةسَلةن وةزير  كارةبا دةسةَ تى نةبَىة اةطـةر  
  با بدةينةوةة قةيناكةة با خاتر  اةو بطرينة دامان ناوة كة وةزيـر  كارةبـاش   يةكَيك ثارة  نةدا كارةباكة

دةسةَ تى نةبَىة وةكو اةو كارتة  كة تؤ لة مؤبايلةكة  شةحنى دةكةيتةوة بةو شَيوةية بَىة هـيض كةسـَيك   
يـان   موشكيلة  اةوة  نةبَى كة اايا شةش مان  جارَيـك وةرةقـة  بـؤ دةِروا ة يـان هةشـت مـان  جارَيـكة       

هةية ساَلَيك وةرةقة  بؤ ناِروا ة موعاناتَيكى زؤر زؤرمان هةية بة دةست اةوةوةة يان اةضَى عةدادةكـةمان  
لة دةرطا  اةدا  و بةَ م ماَلةكة لةوَ  ننة جارَيكى تر دةضَيتةوة ماَلةكة هةر لة وَ  ننة ضى بكـا  باشـة   

وة ســةير دةكــا  خوَيندنةوةكــة  بؤتــة دووقــا ة اةمــة ناخيوَينَيتــةوةة كــة ناخيوَينَيتــةوة جــارَيكى تــر دَيتــة
موعاناتَيكى زؤر زؤرنة اينجا عةدادةكانى اَيمة خةرجيى ضنة اَيمة نيمانة بضن هةموو  خةَلكى فـةنى و  
خةرجيى مةعهةدو سـةناعة بَيـنن بَلـَين كاكـة اـةوة بكـةة تَييدايـةتى شـةهادة  سـَيى متةوةسـتة  هةيـةة            

ِرةقةمةكة اةخوَينَيتةوةة غةَلة  اةخيوَينَيتةوةة موعاناتَيكى زؤر طةورةمان هةيةة  اةضَى لةماَل نيةة اةضَى
اينجا سةرلةنوَ  اةمة هةَلةيةة وةرة هةَلةكان ضاك بكةوةة هةَلـة  كؤمثيوتـةرمان هةيـةة هةَلـة  اـةوةمان      

ةكـا  دةَلـَى اةمـة    هةية كة كابرا نةضووة بؤ ماَلةكانة لة خؤيـةوة ِرةقةمةكـة  نووسـيوةة يـةعنى تَيبينـى د     
دراوســَيكة  زؤر  بؤهاتؤتــةوةة اةســَلةن اــامَير  نيــةة اةمــة  تــر هينــى هةيــةة موعانــاتَيكى زؤر زؤر لــة    
فرؤشتنى وزة هةمانةة من حةزم نةكرد سةر  جةنابتانى ثَيـوة بَيشـَينمة كـؤ  اةمانـة هـةموو  وةزارةتـى       

انة هةموو  بةضى ضاك دةكرَيتة بريتـى يـة   كارةباة بةرنامةمان واية كة اةمانة هةموو  ضاك بكةينة اةم
لــة ثــِرؤذة  ثَيــوةر  زيــرةك لــة ِرَيطــة  كــةرتى تايبــة ة لــة دامةزرانــدنى ســةعاتةكةوةة لــة نــةقَل كردنــى  
ــؤ       ــة مةحاويلةكــةوة ب ــة  خــةتى كارةباكــةوة دةبــَىة  ل مــةعلوما  لــة ســةعاتةكةوة بــؤ حماويلةكــة لــة ِرَيط

دةبــَىة ( اــيس.ار.ثــى.جــى)لــة شــارةكان دروســت دةكــةينة بــة  مةركــةزةكامنان كــة ســَى مةركــةز هةريةكــة  
ايتيساَ تى  سلكى دةضَيتة سَيرظةرةكانة لة سَيرظةرةكان داتا بةيس ايشى خؤ  دةكا ة نةماندوو دةبَى نـة  
برسى دةبَىة نةخزمايةتى و نة حزبايةتى و هيض شتَيك ناناسَىة االةيةو كؤمثيوتةرة بة ثَيـى سيسـتةمَيكى   

توو كار دةكا ة اةو جؤرة ميتةرانة ضن كة اَيمة دةمانةوَ  بيهَينينة سيستةمى وَ تى اَيمةوةة زؤر ثَيشكةو
اةمةش ااسان نيةة شةريكة هةية بةهار بؤ اَيمة دَينَىة هَيشتا لةوانةية ضلة  زستان بَىة  اَيمة بـؤ اـةوة    

ةة لةبةر اةوة مةيدانيةنة ضةند خؤمان تةسليمى اةوة نةكةين كة شتى خرا  و طةندة بهَينينة اةم وَ تةو
وَ تَيك اَيمة بؤخؤمان طةِراوين بؤ تةماشاكردنى اةو ثِرؤذانةة اةو كؤمثانيايانة قبوَل ناكـةين كـة عـةدةد     
زؤر  لةو ثَيوةرة دانةنابَىة اةو كةسانة  كة عةدةد  زؤريان هةية لة سويدة لة اـةوروثا لـة هـةر شـوَينَيك     

َينن مونافةسة بكةنة تا اَيمة دَلنيابن اةو ثَيوةرة  كة دَ ة بؤ اَيمة ثَيوةرَيكى لة اةمةريكاة اَيمة اةوانة د
باشةة اةمة لةسةر فرؤشتنى وزةة وابزامن كولةن باسى تةختية دةكا ة اـةو هةَ نـة  كـة هةيـةة هةنـدَيجار      

وا  اةمـة اةوةيـةة   موراجةعة دةكةن هةَلةكان كةم دةكرَيتةوةة اايا اةمة ضية؟ة بؤضى وا زؤر هاتؤتةوة؟ة د
ــبة            ــتة بةنيس ــاك دةكرَي ــةوةو ض ــة دةكرَيت ــة موراجةع ــةوة  ك ــؤ ا ــة ب ــباحم هةي ــةندين اةس ــو و  ض وةك
ثرسيارَيكى موشتةرةكيش لةبةينى هةمووانة كة  اَيمة تـةواو دةبـنة كـة  اَيمـة دةطـةين بـةو ِرؤذة  كـة        
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نـاتوامن اـةو ِرةقةمـة لَيـرةوة يةكسـةر      ااوامتانة كارةبا  بةردةوام بيست و ضوار سةعامتان هةبَىة اةمة مـن  
بَلَيمة بؤضى ناتوامن؟ لةبةر اـةوة  مـن ثَيويسـتيم بـة ثارةيـةة مـن ثَيويسـتيم بـة ثارةيـة هةيكةلةكـةم كـة            
حمةتاتى تةوليدةة اةبَى دروستى بكةمة بـؤ اةمـةة اَيمـة اَيسـتا لةبةرنامةمانـة اةطـةر سـووتةمةنى غازمـان         

وة لةوة  طازواايلى تر دابنَينة ضونكة لة عالةمدا ايش كردنى حمةتةيةك نةبَىة اةبةدةن نابَى بري بكةينة
بة طازوايل تةشويلَيكى ايقتي اديانة نيةة لةبةر اةوة  كولوةيةكى زؤر طةورة لةسةر حكومـة  دةوةسـتَىة   

وايـل  اةوة بةس بؤ اَيمَيرجنسى و بؤ اةو حاَلةتانةيةة بةس اَيمة لة ناضاريان اَيستا حمةتة  دهؤك بـة طاز 
ايش ثَى دةكةينة اَيمة ثَيويستيمان بة غازةة اَيستا وةزارةتى سامانة سروشتيةكان ايعالنى كـردووة لـةوة    
كــة غــاز هةيــةة بــة اَيمــة  ِراطةيانــدووةة اَيمــة ايعالنَيكمــان اامــادة كــردووةة  ناردوومانــة بــؤ اةجنومــةنى   

ةينة تـاوةكو كؤمثانياكـان بـَين مونافةسـة     وةزيرانة لـة اايندةيـةكى نزيـك دوو هـةزار مَيطـاوا  اـيعالن دةكـ       
بكةنة بؤ اةو ناوضانة  كـة هةمانـةة بـؤ اـةوة  بتـوانن اـةو نةقسـة ثـِر بكةينـةوةة لـة كاتَيـك بـةرزترين             

طةشــة دةبــَى بــؤ اــةو لــؤدة  كــة  % 10ثَيداويســتى لــة هــةرَيم ضــةندة؟ة وةســاَ نة بــة  يــةنى كةمــةوة لــة   
 2009  سـاَلى  ( 4)لة يةن وةبةرهَينانةوة لةِرَيطة  قـانونى ذمـارة    بةكاردَيتة هةروةها اةو ثِرؤذانة  كة

  ايستيسمارةوة دَ  بؤ هةرَيمة كة اةوة ناديارن مـن نـازامنة سـبةينَى كؤمثانيايـةك دَ  دةَلـآ مةعمـةَلَيكى       
ةبـا  بـؤ   ااسن دااةنَيم حةفتا مَيطاوا ة قانونى ذمارة ضوارة اةَلَى تا سياجى ثِرؤذة بـَىة حكومـة  اـةبَى كار   

دابن بكا ة اةو قانونـة لـة  ثةرلـةمان دةرضـووةة اـةبَى اَيمـة مولـةزةم بـن جَيبـةجَيى بكـةينة اةمـة بـار             
قورسيةكى طةورة دةخاتة سةرشانى اَيمةة كة وامان ىَل دةكا  اَيمـة نـةتوانن زووتـر بـةو نوقتةيـة بطـةينة       

  دابن كردنى بودجـةوة اَيمـة دةتـوانن    بةس بة تةاكيد اةطةر سيستةمةكة  اَيمة باسى دةكةينة لة ِروو
بة ِروونى و بة وازحى بَلَين كة ة هاوسةنطى دةربارة  لةسةر بذَيو  هاووَ تيان اةوة  كة باسم كـرد اـةو   
تةساعديةة اةوة بؤخؤ  اَيستا كة ثيادة دةكرَ ة اةوة هاوسةنطيةكة بؤ مةوزوعى لةسةر بذَيو  هاووَ تيانة 

ان كردووة حةوسةدو ثةجنا مَيطـاوا ة اـةوةش دةعمـة بـؤ اةوانـة  كـةوا دةخليـان        اةوةشى كة اَيمة تةرمح
كةمةة اةوانة  كة دةخليان زؤرة نيسبةتةن بة ثَيى سةرفياتةكةوة نيسبةتةن بة ثَيـى اـةو اـامَيرة زؤرانـةة     

بعـةن  اةوانيش ثارة  زياتر دةدةنة هؤكار  نـةدانى كارةبـا لة يـةن عرياقـةوة باسـى ميزانيـةنى سـياد ة تة       
ميزانية  سياد  دوو فةقةرة  تَيدايةة بريتى ية لة كِرينى كارةبا لة وَ تة دراوسَيكانة اةمة لـة ميزانيـة    
سياديةة هةروةها دابن كردنى سووتةمةنى لة وَيستطةكانى بةرهةمهَينانة  ميزانية  سياديةة بؤ اةو بـِرة   

با  عرياق ديار  دةكرَيتة بةداخةوة هيض وةختَيك كة بة ايتيواتى بةينى وةزارةتى دارايى و وةزارةتى كارة
اةوان نةهاتوون لةطةَل هةرَيم ثَيداويستيةكانى اَيمة دابن بكةنة لـة ضـوونى مـن بـؤ بةغـداة داوا  اـةوةم       

وة ثـارة  وَيسـتطةكانى    2009كرد كة ثارةيةك تةراكومى كردووة كة سـاَ نة سـةدو دوو مليـار دينـارةة لـة      
اَيمة داوا  اةو ثارةية دةكةينة مع العلم اَيمة هةموو ساَلَيك لةكاتى خؤيـدا ضـةندين   سووتةمةنى نةدراوةة 

نووسراوة ضـةندين جـار موحاسـيب و مـودير  حيسـابامتان نـاردووةة بـةَ م بـَى ايسـتيوادة بـووةة هـةتا لـة             
ؤ دابــن ومتــان اةوانــة  ثَيشــوو اــةوة اــةَلَين ِرؤيــىة بــةس اةمســاَلة وتيــان باشــة ســووتةمةنيتان بــ  2010
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دةكةينة وةرن حمةتة تةوليديةكانى اَيوةش خبةنة طةر حمةتة تةوليديةكانى عرياقة اَيمةش سـووتةمةنيان  
بؤ دابن دةكـةينة مَيطاواتةكـة  بـؤ هـةموومان بـَىة كةواتـة لةوسـةرةوة هـةرَيمى كوردسـتان زةرةر دةكـا ة           

هـةر لَيـى طـةِرَينة اَيمـة بؤخؤمـان دابـن       لةبةر اةوة  اَيمة وازمان لَيـى هَينـاوة ومتـان كاكـة طيـان اـةوةش       
دةكةين و موشكيلة دروست ناكةينة بةنيسبة  كاك شَيردَلة اَيمة مةوزوعى تةاخري بوونى اـةو وةسـاَلنة    
بــؤ حيســاباتى موشــتةركن دةضــَيتة  بــةهيض جؤرَيــك اةطــةر شــةش مــانطيش بــَىة شــةش مانطةكــة لةســةر 

يمى شةشــى دةكــةينة كيلــؤ واتةكــة ضــةندةوة ضــةند   ســعرةكة زؤرةة حيســاحم ناكــةينة شــةش مــان  تةقســ 
ــَى        ــَىة اــةوة هةَلةيــة دةب ــؤ كراب ــاباتة  ب ــةو حيس ــَيكيش ا ــةر كةس ــةر ه ــَيوةيةة اةط ــةو ش بةبةردةكــةوَيت ب
موراجةعة بكا ة كة اَيمة دةبَى مةوزوعى تةاخري بوونةكةة قورساييةكة  نةخةينة سةر هاووَ تى ة اةطةر 

دينارة دةيوةوتَينَىة بةَ م اةطةر تَيبينى بكة  اةو رةقةمة  200ة ببَيتة شةش مانطةكة  بؤ حيساحم بكةين
تةقسيمى شةش دةكرَ ة هةروةها لةسةر اةو ِرةجنانة حيساباتى بؤ دةكرَيـتة بةنيسـبة  كَيبَلـى ذَيـر زةو ة     

ــر زة     و  خــؤش بةختانــة اَيمــة اــةوة  كــة اَيســتا بــةكار  دَيــننة بؤيةكــةمن جــارة اَيمــة اــةو كَيبَلــى ذَي
جَيبةجَى دةكةينة اةويش بريتية لةبةكارهَينانى درَيلَيكة  اَيمة جـادة قـةتع ناكـةينة اَيمـة كَيبَلـى اـازاد        
جادة قةتع كرنى تيا نيةة هـةر سـَى سـةد مـةترة ضـوار سـةد مـةتر مـةنهؤَلَيك دروسـت دةكـةينة فةقـةد لـة             

كى كـةممان دةوَ ة باقيةكـة  تـر  هـةموو      مةنهؤَلَيكةوة بؤ مةنهؤَلَيكى ترة ثَيويستيمان بةو هةية اَيرياية
بةدرَيلةو بة اةجهيزة  ثَيشكةوتووة  كة اةو كارة دةكةينة  اةوة  سلَيمانيش هـةر بةرنامـةمان وايـة بـةو     
جؤرة جَيبةجَيى بكةينة  بةنيسبة  كاك امحد اايـا بيسـت و دوو سـةعا  و يـانزة دةقـة بةرنامـة  هـاوين        

رورةة كة زؤرترين كارةبـاة هـةموو ثـالن و بةرنامـة  وةزارةتـى كارةبـا       هةروايةة بة هةقيقة  هاوين زؤر زة
وابَى كة خزمةتى هاووَ تى بكا  لة هاوينة لةبةر اةوة  قابيلى ضارةسةر كـردن نيـةة لـة زسـتان لةوانةيـة      

موو بَلَين بةنةو  دةتوانَى خؤ  طةرم بكاتةوةة بةَ م لة هاوين ناتوانَىة بؤية اَيمـة قورسـايى خؤمـان و هـة    
سيانةكانى خؤمان و هةموو بةرنامةيةكمان بؤ اةوةية كة هاوين باشرتين بةرنامة بدةينة اَيمة بةرنامةمان 
واية بؤ مانطى حةوتيش بةردةوام بنة اَيمة بةتةما  بيسـت سـةعا  بـووينة وةكـو اـةوة  كـة باسـم كـرد         

بووة ة مانطى حةو  و هةشتيش  اَيمة دوو سةعا  زيادمان داوةة لة اةسَلى بةرنامة  خؤمان بيست سةعا 
وةة طرنطيةكى  1/2اَيمة هةر بةردةوام دةبن لةسةر اةو بيست سةعاتةة بةتايبةتى كة ِرةمةزان دةكةوَيتة 

زؤريشـمان داوة بةمــةة ااسـتى بةردانــةوة  ااومــان طةياندؤتـة دةرةجةيــةكى زؤر كــةمة هـةَلمان طرتــووة بــؤ     
لَيـرة تةختيـة  اـةوة  ثـَى بكـةينة باشـرتين كارةبـا بـدةينة         مانطى حةو  و هةشتة بؤ اةوة  كة بتـوانن  

تةجاوز  ايجرااا ة بةَلَى بة تةاكيد بـةردةوام اَيمـة خـةريكى اـةو كـارةينة بـةَ م لـةوة  كـة توانيبَيتمـان          
بنةبِر  بكةين و بطةين بةوة  كة اَيمة دةمانةوَ ة بةدَلنياييةوة نةخَيرة اَيستاش بة بةردةوام اَيمـة اـيش   

ؤذة  ثَيــوةر  زيــرةكة يــةعنى كولــةن هــةموو اــةو موشــكيالنة اــةوة دةكــةينة اَيمــة مــةوزوعى ثــر لةســةر
اـةوة   ضارةسةر دةكا ة هاووَ تيةك ناضَى لة فرؤشتنى وزة    اَيمـة بيسـت كـةس سـةرة  طرتـووةة بضـَيت      

بامسـان كـردة    وةزارةتي كارةبا بكا ة تا اَيمة اةو قةرزانة بكةين بـة ثـرؤذةة مـةوزوعي بـؤِري غـازي دهـؤك      



 137 

مةوزوعي تةوليدي اَيمةة يـةعين نـاتوانن بَلـَين تةوليـد جـَيطريةوة لةسـةر رةقـةمَيك دادةنـَين هـةر بـةو           
و مةوزوعي دابةزيين اينتاج ( لؤ  فلؤم)بةحتة لةوةي كة مةوزوعي  عيلمي شَيوةيةة اةوة باسَيكي فةني و

وا كـة هـةموو تـةواوي هـةرَيم هةيـةة بـةَ م سـةد        و مةوزوعي ثَيداويسيت لة شةودا اَيمة دةطةينـة حاَلـةتي   
مَيطاواتيش زيادةة اةو سةد مَيطاواتة من ناتوامن بةرهةمي بَينمة كارةبا اةطةر بةرهةم ها ة دةبَيت يـةكَيك  
ــتطةية         ــةو وَيس ــدي ا ــؤي تةولي ــؤ خ ــةن ب ــةهَيناة رةاةس ــةكاري ن ــةكَيك ب ــةر ي ــة اةط ــتة كةوات ــةكاري بَينَي ب

تَيك ثَيويستة بةرزترين ثَيداويسيت اةو وَ تـةة اـةو هةرَيمـة ضـةندة زاايـدةن لـة       دادةبةزَيتة لة هةموو وَ 
ي اةو بةرزترين ثَيداويسـتية دةبَيـت مـةوجود بَيـتة بـؤ اـةوةي اةطـةر وةحدةيـةك لـة كـار دةرضـوو            17%

ةحــدة يةكســةر هــاووَ تي بَلَيــت اــةي خةَلكينــة اــةو كارةبايــة بؤيــة بــِراة اــةو وةحدةيــة تَيكضــووة نابَيــتة و 
 .دةرضووة خة  كةو ة دةبَيت كارةبا هةر بةردةوام بَيتة اَيمةش لةسةر اةو ثالنة دةمانةوَيت ايش بكةين

ثرسياري ترة اةوةي بودجةي سياددان جواحم دايةوةة داهاتةكةمان كةمـةة فيعلـةن كـة دةيبيـنن داهاتةكـة      
 .لةضاو اةو مةساريوةي كة وةزارةتي كارةبا دةيكا  زؤر كةمة

َيكي تر كاك دانا كردية مةوزوعي اةو ثالنةي كة اَيمة لة طواستنةوة دامانناوة بةردةوام دةبـنة بـؤ   ثرسيار
اةوةي تةختيةي هةموو اةو مةشاكيالنةي اؤظةر لـؤدو مةشـاكيلي ظؤَلتيـةو مةشـاكيلي رؤيشـنت و رؤشـتين       

ينة اةسَلةن كارةبا ناطاتـة  لؤد لةسةر هَيَلةكاني طواستنةوةي وزة ضارةسةر بكا ة ضونكة اةطةر اةمانة نةكة
دةسيت هاووَ تيانة بؤية هةتاوةكو اةمة تةختية نةكةينة اَيمة ثارة بؤ شيت تر دابن ناكةينة ثـارة دةبَيـت   

 .بؤ طرنطرتين دابن بكرَيتة اينجا بؤ طرن ة اينجا بؤ اةوةي تر كة ااسايي بَيت
داهـاتوو ثياضـوونةوة بـة نرخـةكاني بكـا ة       بةنيسبة  دةعمي كشتوكاَلةوةة وةزارةتـي كارةبـا لـة بةرنامـةي    

لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَليش داوايان كردووةة كة اةو دةعمـة كةمـةوة ثَيويسـتيان بـة دةعمـي زيـاترةة اَيمـة        
دةعمي كشتوكاَلي كة باسي دةعـم دةكـةينة كةواتـة دةبَيـت بـري لـة زيـاد كردنـي بودجـةي وةزارةتـي كارةبـا            

 .بكةيةوة
اوضة دابِراوةكانة اَيمة بةنيسبة  اةو ناوضانة هـةمووي موهتـةمن بؤيـانة بـةَ م     ثشتيواني حكومة  بؤ ن

 .هةموويان بودجةيان دةوَيت
بةنيسبة  مةنورو خانةقينةوةة كة هةردووكيان وةزعيان خراثـةة اَيمـة بودجـةي نزيكـةي بيسـت مليـار       

َيمانية تا دةطاتـة خانـةقنة هـةموو    ثَيداويسيت ناوضة دابِراوةكان هةية لة دهؤكةوة تا دةطاتة مةنتيقةي سل
مليـارةة  ( 117)هةر موحافةزةيـةك ضـةند مةنتيقـةي دةكةوَيتـة سـنوورية اةوانـة هـةمووي ثَيويسـيت بـة          

كـةي ي تيايـةة كـة اةمانـة     ( 131)كـةي ي تيايـةوة مةحةتـةي    ( 131)دروست كردني هَيَلي راكَيشاني هَيَلي 
ةم نييـة تـةواوي طونـدةكاني تـرة تـةواوي طةِرةكـةكاني نــاو       هـةمووي بـة ثـارة دةكـرَينة مـن لـة كاتَيكـدا ثــار       

سلَيمانية يان اةو طةِرةكة تازانةي كة دروست دةبن ايستيعاحم بكةمة لةبةر اةوة ناتوامن ثارة بؤ اةوَي دابن 
بكةمة اةسـَل وايـة جـارَي مـن اـةوة بكـةمة بـةَ م وةكـو دةعمـي حكومـة  لـة دةرةوةي ميزانيـةي وةزارةتـي              

اومَيد دةكةين اةطةر ميزانيةي تـةواوكاري هـةبَيتة يـان هـةر شـتَيكي تـر هـةبَيت لـة حكومـة           كارةباة كة 
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ااوِرَيك لة ناوضة دابِراوةكان بدرَيتةوةو اةو ثارانة بؤ اَيمة دياري بكرَيتة اَيمة دةتـوانن خزمـةتي اـةوان    
 .بكةين و كارةبايان بطةيةنييَن

بةَلَي راستةة اةمةي ثرؤذةكاني طواستنةوةي اَيمة بريتين لة  مةوزوعي اةوةي تا اَيستا دة اةمثَيري ماوةة
ضارةسةر كردني اةو دة اةمثَيرانةة لـة طـةِرةكَيك لـة سـلَيماني كـة فيدةرةكـةي اؤظـةر لـؤدةو بارةكـةي زؤر          
قورسةة كة نةتوانراوة ضارةسةر بكرَيتة بةشَيك لةوانة بة دة اةمثَيري دانراوةة بؤ اةوةي كة بةشَيك تؤ دة 

مثَيري دادةنَيي وا دةكةيت خةَلكةكةي تر كة هةزار ماَلة هةزار و ثَينج سـةد مـاَل لةسـةر اـةو فيدةرةيـة      اة
اؤظةر لؤد ناكا ة لةبةر اةوة اَيمة حةزمان لة تةحديـد كردنـي اـةمثَيري نييـةة حـةزمان لـة دة اـةمثَيري        

ثَينجوينيش لةسـةر اَيـران عةينـةن     نييةة وةزارةتي كارةبا كار بؤ اةوة دةكا  كة اةوة  بةرَيتة مةنتيقةي
بة دة اةمثَيرييةة بةَ م يةك تَيبيين بكةيت لة بةكارهَيناني كارةباي كةم لة يةن هاووَ تيانةوةة بؤ منوونة 
ثَينجوين بة منوونة بَينينةوةة اَيمة تووشي حماويلة سـووتان نـابنة تووشـي موشـكيلةي اؤظـةر لـؤد نـابنة        

ــوين بــ   ــةَلكي ثَينج ــةعين خ ــةوة      ي ــكيلةيةكي نيي ــيض موش ــاوين ه ــتان و ه ــةة زس ــاي هةي ــةردةوامي كارةب ة ب
مَيطاوا ة لة هاويندا دةطاتة دوو تـا سـَي مَيطـاوا ة اةمـة دةريـدةخا       ( 11)كارةبايةكةشي لة زستان دةطاتة 

نة هةر وةختَيك ايلتيزام هةبوو بة كةم بةكارهَيناني كارةباوة مةشـاكيلةكان هـةمووي نـامَينَينة اَيمـة سـا َ     
حماويلــة لــة شــارةكاندا دةســووتَيتة كــة اةمــة هــةموو بودجةيــةكي زؤر طةورةيــة لةســةر    ( 077)ة (677)

وةزارةتــي كارةبــا دروســت دةكــا ة ظؤَلتيــةي نــزميش هــةر اةوةيــة كــة طومتــان ضارةســةري دةكــا ة هــةم دة  
 .اةمثَيريةكة نامَينَيتة هةم ظؤَلتيةكةشي ضارةسةر دةكا 

رَيزطاكان هةية وةكو بامسـان كـردة بـةَلَي راسـتةة اَيمـة لـة خـةمي اـةوةين كـة اـةم           زيادةِرؤيي لةسةرجةم ثا
 .سةرثَيضيانة نةهَيَلن

مةوزوعي راطةياندنة راستةة كةم تا زؤر لة تةلةفزيؤنةكانة لة راطةياندني وةزارةتي كارةبا لةمانة هـةمووي  
لة دنيـادا خـةَلك بـة راطةيانـدن ايلتيـزام      اَيمة قسة دةكةين و تةوزحيا  دةدةين بؤ هاووَ تية بةس نةبووة 

بة قانونةوة بكا ة هةموو سيستةمي وَ تةكاني تر كة تؤ دةيانبيين هةر لة ثـاك و خـاوَيين جادةكانيانـةوةة    
هةر لة كةم بةكارهَينانيانةوةة هةم بة ايلتيزام كردن بة ياساوة لةو وَ تانة هـةمووي بريتييـة لـة غةرامـةة     

ا  كــة ايلتيزاميــان بــاش بَيــتة كــامرياي موِراقةبــة وا لــةو خةَلكــة دةكــا  نــةوَيرَيت غةرامــة وا لةوانــة دةكــ
موخالةفة بكا ة بةس تؤ خؤ  تةسليمي اةو خةَلكة بكةيت بَلَيي خةَلكينة ثياوي ضاك بنة اـةي خةَلكينـة   

بكـةينة يـةعين   هاووَ تي ضاك بنة بةدَلنياييةوة دةَلَيم اةوة زؤر زةمحةتـة اَيمـة بتـوانن ايسـتيوادة لـةوة      
ضــةندين قســةمان كــردة بــةَ م بــَي هودةيــةة هــةموو اــةو سيســتةمانةي وَ تــاني تــر اةطــةر اــةو مــةوزوعي  
غةرامةي لَي بَينينة دةرَية مةوزوعي كامرياي ضاودَيري لَي بينة دةرَية بةدَلنياييةوة ثَيتان دةَلـَيم هـةرَيمي   

 .كوردستان لةوان باشرتة
باسي كـردة اَيمـة ايلتيزامـي ذينطةييـةمان هةيـةة هـةموو اـةو سـتاندةراتانةي         مةوزوعي ذينطةة كاك رَيباز 

ذينطةيي هةيةة بـةَلَي مـةحتاتي تةوليـدي اَيمـة بؤيـان نييـة لـة ايلتيزامـاتي ذينطـةيي دةربضـنة وةزارةتـي            
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يـل  كارةبا ثرؤذةيةك قةبول ناكا ة اةطةر بَيتو ذينطة رازي نةبَيت لةسـةرية اَيمـة ثرؤذةمـان هـةبووة طازوا    
بكةين بة نةوتي رةشة لةبةر اـةوةي نـةوتي رةش ااسـانرت دةسـت دةكـةوَيتة طازوايـل طرانـةة بـةَ م ذينطـة          
رازي نةبووة مةشروعةكةمان ايلوا كردؤتةوةة هـةموو اـةو مةحتاتانـةي هةنـةة هـةموو سـتاندةراتي ذينطـة        

 .اَيمة بةكار دةهَينن
كَيشـة لـة صـيانة هةيـةة اـةم هـةموو تـؤِرة فراوانـةي لـة          كَيشة لة صيانة هةية؟ بةَلَي منـيش لةطـةَلتان دام   

هةرَيمي كوردستاندا هةيةة هةموو كةس داواي كارةبا دةكا ة اةطةر سَي مـاَليش بَيـت لـة طوندَيكـداة اةطـةر      
من كارمةندم نةبَيت ضؤن ضؤني ضارةي بكةم؟ اةطةر من ثـارةم نـةبَيت حمـاويالتي ايمحتيـا  لـة مـةخزةن       

كارمةنــدم كــردووةة تــا بتــوامن ( 4145)ســةريعي بــة دةميانــةوة بضــم؟ مــن داواي دابنــَيم ضــؤن ضــؤني بــة 
تةختيةي كوردستان هةمووي بكةم بـا هـةر يةكـة بـةثَيي ثارَيزطـاة بـةثَيي ناوضـةكانة بـؤ منوونـة ناوضـةي           
باليسان هاتنة  ي منة سةكتانة اةوانة هةمووي داواي كردنةوةي بنكةي صيانة دةكـةنة كردنـةوةي بنكـةي    

نةة يةعين سةيارةة يـةعين كارمةنـدة يـةعين كرَيكـارة يـةعين عـةدادة يـةعين موهنـدسة يـةعين فـةنية           صيا
اةطــةر نــةبَيت مــن ضــؤن بيكــةم؟ بنكةيــةكم هةيــة اَيريايــةكي زؤر طــةورةي هةيــةة ثَيراناطــا ة مــةوزوعي   

ة لـة سـَي رؤذ زيـاتر    حماويلة لةناو شار بةتايبةتي كة ايزدحيامي زؤرو هاووَ تي زؤري لةسةرة نةمانهَيشتوو
بَيت اةم مانطةة اةمة من حةز دةكةم اةمة هـي كـاك رَيبـاز بـوو وابـزامن حـةز دةكـةم اةطـةر منوزةجةكـةة          

( 1377)اةطةر منوزةج هةية ايشي لةسةر بكةينة ضونكة قةبول نييةة سَي رؤذةكةش قـةبول نييـةة اَيمـة    
موحافـةزا ة اَيستاشـي لةطـةَل بَيـت هـةتا بـؤ       حماويلةمان لة قةرزي ياباني كـِري و تـةوزيعمان كـرد بةسـةر     

ــةو          ــةكامنان وة ا ــةناو مةخزةن ــاوة ل ــةدةطمان دان ــةي ي ــة حماويل ــاوينة اَيم ــتاي ه ــتة اَيس ــة رؤيش ــتاني ك زس
ــة لةسـةري دةِروا  زؤر طرانـةة بـةَ م اَيمـة دةسـةَ متان داوةتـة        (جايـك )ثرؤسيجةرةي كة قةرزي يابـاني و  
اويلةكة بةرةن داينَينة دواي اةوة لةماوةي سـَي رؤذدا ثرؤسـيجةرةكة ثـِر    بةِرَيوةبةرة طشتيةكان يةكسةر حم

 .بكةنةوةة اةو ااسانكارييةمشان كردووةة بؤ اةوةي بة كةمرتين وةخت حماويلةكان ضاك بكةينةوة
بريةكــاني كشــتوكاَل بامســان كــردة مؤليــدةكان تــؤِري جاَلجالؤكــةيان هةيــةة بــةَلَي راســتةة مؤلَيــدةكاني اَيمــة   

اسيان دةكةين لةوةي كة اةوان هاوكارَيكي وةزارةتي كارةبا بوون لةوةي كارةبايان دابـن كـردووةة بـةَ م    سوث
اةم تؤِرانة هيضي بة سيستةم و بة رَيك و ثَيكي و بة جواني دانةنراوةة اةطةر تَيبيين بكةين مةصـدةرَيكي  

ةوَيتة بؤية اَيمة هـةوَل دةدةيـن كارةبـا    ناشريين و اةمانة هةيةة ضاك كردني اةم تؤِرانة ثارةي زؤر زؤري د
 .باش بكةينة تا اةم تؤِرانة بؤ خؤيان نةمَينَين

بةنيســبة  عــةودا نة اــةوة اَيمــة ديراســةي دةكــةين لةســةرية رَينماييــةك لــة وةزارةتــي كارةبــا هةيــة كــة  
يريا  لـة خـوارَي   ضؤنيةتي طةياندني كارةبا بؤ طوندو ناوضةكان لةسةر اةو رَينماييانة دةبَيتة هةموو مود

 .لةسةري بِرؤنة اَيمة موتابةعةي عةودا ن دةكةين و دوايَي جوابي وابزامن سيوةيل خان جواحم دةدةينةوة
حكومة  دةعمي نرخي كارةبا دةكا ؟ بةَلَية تَيضووي نرخي كارةبا بؤ اةو بارودؤخةي كة اَيسـتا هةيـة لـة    

دينـارةة  ( 167)بة صيانةو بـة هـةموو شـتَيكةوة     بة سووتةمةني و بة فةرمانبةرو بة ثرؤذةو 1711ساَلي 
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دينـار وةردةطـرينة يـةعين    ( 15)بةَ م اَيمة بؤ رَينجي يةكةمي اةوةي كـة بامسـان كـردو ثيشـامناندا تـةنها      
ة (35)ة دةبَيتــة (17)ي اَيمــة وردة وردة ســةردةكةوَيت دةبَيتــة (15)دينــارة اــةو ( 15)دينــار بــؤ ( 167)

بــؤ ســةرةوةة اةوانــةي كــة لــة خــوارةوةن دةعمــي حكومــة  بؤيــان زؤرةة كــة   ( 57)ة دةبَيتــة (47)دةبَيتــة 
 .بَيت% 27بووةة لة % 27تةسةور دةكةين لة 

اةو بِريارة جَي بةجَي كراوة كة حكومة  دةعمي فةقريةكان بكا ؟ وابزامن كاك شوان اةو ثرسـيارةي كـردة   
ادةمان كردووةو اةجنومةني وةزيران قـةبولي  اةو بِريارة نةضؤتة جَي بةجَي كردنةوةة اةوة ثرؤذةيةكة اام

كردووةوة ليذنةيةك لة اةجنومةني وةزيران دروست كراوة بةسـةرؤكايةتي جـةنابي دكتـؤر بةرهـةمة ضـةند      
وةزيرَيك تَييـداين بـؤ اامـادة كردنـي زةمينـة سـازيةكي بـاش بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي اـةو بِريـارةة كـة اـةو                

كةي بة ميكانيزمةكةي اَيستا هةية بةم سةعاتة كؤنانةي كـة هةيـةة   بِريارةش وةكو طو  جَي بةجَي كردنة
موستةحيلة بكرَيتة دةبَيت اَيمة لةطةَليدا ثرؤذةي ثَيـوةري زيـرةكة كـة اَيمـة دةمانـةوَيت قؤنـاغي يةكـةم        

( 55)هـةزار لـة سـلَيمانية    ( 65)هةزار موشـتةريك لـة هـةرَيمة    ( 167)جَي بةجَيي بكةينة كة بريتيية لة 
 .هةزار لة دهؤكة ضةند هةزارَيكيش ايمحتيامتان داناوة( 31)ة هةولَيرة هةزار ل

مَيطـاواتي كـةركووك هـيض كاريطـةري نييـةة اـةوة بـاس كـراة         ( 177)بـةَلَي لـةناو دايـةة    ( دوبـز )بامسان كرد 
ضـةند   كارةباي بةردةوامة اَيمة ايشمان لةسةري كردووةة كارةباي بةردةوام لة كاتَيكدا كارةبا بـؤ هاووَ تيـان  

سةعاتَيكي زؤر كةم بووةة بـةَ م بـةردةوام لـةو  وة كارةبايـةكي زؤري هـةبووةة كاريطةرييـةكي زؤر قورسـي        
لةسةر تؤِري كارةباو لةسةر موشتةريك و لةسةر هةمووي هةبووةة بةس كارةباي بةردةوام كـة هاتينـة سـةر    

ا  كاريطةريةكة كةم دةبَيتةوةة سةع( 14)سةعا  بة ( 17)سةعا ة يان ( 14)سةعا  بة ( 11)اةوةي كة 
بةَ م اَيمة لةطةَل اةوةشدا اةو كاريطةريةش كةم بَيتةوةة نابَيت بةو شـَيوةية بـِروا  كـة اَيسـتا رؤيشـتووةة      

ـــةوة دةســتمان كــرد بــة اامــادة كردنــي مةســمحَيك لةســةر اــةوةي كارةبــاي  1711بؤيــة لــة بيدايــةتي ســاَلي 
ي و بة ض موافةقةيةك وةريطرتووةو حةعي وةرطرتنةكةي ضةندة؟ بةردةوام لة شارةكان هةبَية كَي هةيةت

اةمانة ديراسةيةكي اةوةندةة يةعين عـةدةدَيكي زؤر لـةوة نووسـراوَيكمان موقتـةرةح نـارد بـؤ اةجنومـةني        
شــوَينانة اةجنومـةني وةزيــران  ( 01)شـوَينة لـةم   ( 01)وةزيـرانة كـة اةمــة هـةموومان كـؤكردةوةو كرديــة     

ََِيت دةسةَ   بدا  بة  .بةَلَية يان بة نةخَيرة اةمانة هةيان بَيتة يان ب
اةجنومةني وةزيران كتابي ناردووة بؤمانة اَيستا لةناو كتابةكـةي اَيمـة خـةريكي جـَي بـةجَي كـردننة كـة        
ضةند حاَلةتَيكي تَيدايةة اَيمة اةو حاَلةتانة ثَيويستة بؤ اةجنومـةني وةزيـران موراجةعـةي تَيـدا بكاتـةوةة      

عي سوثةرماركَيت و اوتَيل و اةو مةتعةمانةي كة ضةند دانةيةك لةوانةة يةعين بةِراسـيت سـومعةي   مةوزو
هةرَيمةكةنة كة ثَيويستة موراجةعة لة قةرارةكة بكرَيتـةوةة اايـا اةمـة عـام بَيـتة يـان خـاى بَيـت؟ اَيمـة          

 .ارةتي كارةبا وةربطريَيتةوةثَيشنيارمان كردووة اةو دةسةَ تة دةسةَ تي اةجنومةني وةزيران بَيت لة وةز
مةوزوعي اةحزاحم وة مةوزوعي تاكة كةس لةو ثرؤسةيةدا نييـةة نابَيـت نـة مةسـئوولة نـة حـزحم كارةبـاي        
بـةردةوامي هـةبَيتة دةزطاكـاني راطةيانـدن كولـةن اَيمــة ثَيشـنيارمان كـردووة خزمـة  بـة هةرَيمةكـةو بــة           
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يةك لة بةيين هيض تةلةفزيؤنَيك وة هيض جةريدةيةك كؤمةَلطةي مةدةني و اةوانة دةكةنة كة هيض جياوازي
 .وة هيض راديؤيةك تَيدا ناكةينة اةوانة كارةباي بةردةواميان دةبَيت

اةحزاحم هةمووي بةيةك ضاو تةماشـا دةكرَيـتة اَيمـة دةمانـةوَيت اةمانـة جـَي بـةجَي بكـةينة جـَي بـةجَي           
مة لةناو شارةكانداة بؤ اةوةي اةوة هـةموو جيـا   كردني اةمةش كارَيكي ااسان نييةة تؤِري دابةش كردني اَي

بكةينةوةة ثَيويسـتيمان بـة ثارةيـةكي زؤر زؤر طـةورة هةيـةة لةبـةر اـةوةي اةطـةر مةقـةِري حزبَيـك لَيـرة            
هةيةة كة حماويلةيةكي هةية كارةباي بةردةوام سةرف دةكا ة اةطةر من  يبـةم بيخةمـة سـةر فيدةرةكـةي     

ي هاووَ تيانةة اةو فيدةرة اؤظةر لؤد دةكا ة من اؤظـةر لـؤدي اـةم هةمووانـة     تةنيشيتة كة فيدةرَيكي ااساي
خبةمة مةترسيةوةة يان دةبَيت ضي لةمة بكةم؟ جا لةبةر اـةوة وةزارةتـي كارةبـا زؤر بـة وردية بـؤ اـةوةي       
 كاريطةري خراثـي لةسـةر هـاووَ تي نـةبَيتة بـةس اـةوة مةبدةاـةة اـةوة بِريـارةة اَيمـة اـيش لةسـةر اـةوة             

دةكـةينة كـة اَيســتا لـةم كاتــةوةة كـة طـو  كاريطةريةكــةي كةمـةة بــةَ م بـؤ زسـتان مةترســيمان هةيـةة كــة          
كاريطةريةكةي زؤر بَيتة بؤية لة اَيستاوة ايش لةسةر اةوة دةكةينة كة بؤ زستان اَيمة اةو بِريارةمان جَي 

 .بةجَي كرد بَيت
نرخـي مؤليـدةة بةنيسـبة  دامةزراندنةكـةية اةمانـة      كَيشةي مؤليدة لة هةرَيمة تةبعـةن اَيمـة بةنيسـبة     

وةكو وةزارةتي كارةبا هيض عيالقةيةكمان ثَييانةوة نييةة اَيمة نووسراومان كردووة بؤ اةجنومةني وةزيران 
ديـاري كردنـي نـرخة لةبـةر اـةوةي طازوايلةكـة لـة موحافـةزةوة ثَييـان دةدرَيـتة            1717لة بيدايةتي سـاَلي  
موحافـةزةوة سةرثةرشـيت دةكـرَينة هـةر كةسـَيك موعانـاتي هـةبوو لةسـةر مؤليـدة لـة            ثَيويستة لةوَيوة لة

رَيطةي ليذنةكاني موتابةعة لـة موحافـةزةوة لـة كارةبـاش هاوكاريـان دةكـةنة لـةوَيوة اـيش لةسـةر اةوانـة           
يـدةنَينة  دةكرَينة لةبةر اةوةي كة طازوايلةكة اةوان مانطانة ثَييان دةدةنة دياري كردني نرخيشة اةوان دا

مؤليـدة ضـةندي كؤكردؤتـةوة؟ اَيمـة     ( 5)اَيمة اةوةندة رادةطةيـةنن بـؤ منوونـة ثـارةي كارةبـا لـة مـانطي        
ضةندمان كارةبا داوةة سيستةمَيك لة دهؤك ثيـادة دةكرَيـتة سيسـتةمَيكي زؤر مةعقولـةة زؤر رَيـك و ثَيكـة       

ر كوردستانداة مؤليدةيةك كـة لةسـةر   دةمانةوَيت ايش لةسةر اةو سيستةمة بكةينة تةعميمي بكةين بةسة
سةعا  و بيست دةقيقة كارةباي هةبووةة كاتةكةي تري ( 10)فيدةرَيكةة كة كؤنرتؤل ثَيي طو  اةم فيدةرة 

بؤ دَينَيت و زةربي اةوةندةي كة ايتيواقي لةسةر كـراوةة اةوةنـدة طـازوايلي دةداتـَي وة نرخةكـةش لةسـةر       
ي كاتةكان دياري دةكرَيتة بةَ م لـة هـةولَيرو دهـؤك سيسـتةمةكة اـةو      اةوة دياري دةكرَيتة نرخةكان بةثَي

سيستةمة نييةة هاووَ تي طلةيي هةيةة بةدواداضوون هةيـة بـؤ كارةكانيـانة ديـاري كردنـي نرخـةكانة اَيمـة        
دا دوو سةعا  كارةبا لة يةن مؤليـدةوة ايشـي كـردووةة بـةَ م ثـارةي ضـواريان       (5)رايدةطةيةنن لة مانطي 

 كردؤتةوةة لةوَيوة ايشي اَيمة نامَينَيتة ايشي موحافةزةيةة كة اايا ضي دةكا  بةو قةرارة؟كؤ
طـرفيت كارةبــاي طــةرميان بـرييت نييــة لــة نةكردنـةوةي بةِرَيوةبةرايــةتي طشــيت كارةبـاي طــةرميانة طــرفيت     

وانةية بَلَيم بؤ هيض كارةباي طةرميان سوثاس بؤ خوا يةعين اَيمة اةو هةنطاوةي بؤ طةرميامنان كردووةة لة
لة دةربةندخيانةوة دةضوو بؤ كة رة اةم خةتـة  ( 131)ناوضةيةك نةكرا بَيتة موشكيلةي ظؤَلتية خةتَيكي 
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( 131)اةمة خةتَيكة بـؤ   1223كةي ية لة ساَلي ( 11)ـةوة كرا بوو بة فيدةري 1223ـة لة ساَلي (131)
كةي يان خستبووة سةرة كة اةمة ( 11)كةي ية ( 11)بة كةي ي دانراوةة بؤ اةوةي كارةبا بطةيةنَيتة كة ر 

جةدوايــةكي نييــةو ثَيويســتة اــةو خةتــة بطةِرَيتــةوة بــؤية اةطــةر كــة ر اــةو خةتــةي كــةو  كارةبــاي لــَي  
 .نةبِرَيتة كة رو كوري

م من هةر لةم سيستةمةدا ايشم كردووةة من كاتَيك مودير بووم داواي طةِرانةوةي اةو خةتةم كردووةة بـة َ 
هةر نةكراة بووم بة موستةشار لة وةزارةتي كارةبـا داواي طةِرانـةوةي اـةو خةتـةم كـردة هـةر نـةكراة بـةَ م         
اةاارةيان طو  نابَيتة دةبَيت بة وةزيري هةر بيكةمة لةبةر اةوة ااخرييةكةي هةر كردم بة ايشَيكي زؤرة 

تَيك بكةوَيتة خةتةكـةي تـر ناهَيَلَيـت    ي كة ر دوو خةتي هةيةة هةر وةختَيك خة(131)اَيستا خةتةكةي 
كة رو كوري و اةو مةنتيقةية بَي كارةبا بَيتة هةروةها اةو وةحدةيةش كـة لـة دةربةنـدخيان ايشـمان ثـَي      

 .ظؤَلتيةي كة رو كوري لة ظؤَلتيةي ناو قةزاي دوكان باشرتة( سن كرؤزةر)كردووة 
كــردووةة بــةَ م اَيمــة لــة ياســاكةي وةزارةتــي كارةبــا  بةِرَيوةبةرايــةتي طشــيت كارةبــاي طــةرميامنان تةشــكيل 

ثَيويستمان بة تةعديل كردني ياساكة هةيةة بؤ اةوةي وةكو ياسـا بِريـار بـدةينة ضـونكة لـة ياسـاكة دةَلَيـت        
هةر ثارَيزطايةك بؤي هةية بةِرَيوةبةرايةتي طشيت بكاتةوةة بةَ م اَيمة نووسراومان بؤ اةجنومةني وةزيران 

تواني لةسـةرةوة بكـةنة ضـونكة بـةثَيي ياسـاكة مشـول ناكـا ة بؤيـة اَيمـة دةمانـةوَيت تةعـديلي            كردة نـةيان 
ياساكة بكةينة بةَ م ضاوةِرَي بووينة كة وةزارةتي كارةباي عَيراق تةعديلي ياساكةي خؤي بكـا ة تـا اـةوةي    

نة نـاو هةَلةيـةكة دوايـي    هةندَي موشتةرةكا  لة بةيين اَيمةو اةوان هةيةة اَيمة تووشي اةوة نةبن بةطةي
جارَيكي تر تةعديلَيكي ثَيويست بَيتة بةَ م بة داخةوة وةزارةتي كارةباي عَيراق تا اَيستا ياساكةي تةعديل 
نــةكردووةة بــةَ م لةطــةَل اةوةشــدا طــرفيت كارمةنــدمان هةيــة لــة هــةموو ناوضــةكاني هــةرَيمة طــةرميانيش 

رباذَيرة لة شارةزوورة لة زاخـؤة لـة مسَيـَلة لـة هـةموو اـةو شـوَينانة        لةطةَلي بَيتة لة كؤيةة لة باليسانة لة شا
اَيمة ثَيويستيمان بةعةداد هةيةة ثَيويستيمان بة كرَيكار هةيةة ثَيويستيمان بة سـةَلة هةيـةة دابـن كردنـي     

 سـةَلةمان ثَيويسـتةة كـة اةمـةش هـةر داماننـاوة لـةو       ( 157)سةَلة بؤ تةواوي هةرَيمي كوردسـتان زيـاد لـة    
 .ثرؤذانةة بؤ اةوةي بيخةينة بواري جَي بةجَي كردنةوة

ثرؤذةي ثَيوةري زيرةك بؤضي بةس لةناو شارةكاندا هةية؟ لةبـةر اـةوةي اَيمـة قورسـاييةكةة كـَي زؤر لـؤد       
بةكار دةهَينَيتة كَي زؤرترين موشتةريكة؟ لةوَيوة دةست ثَي دةكةينة بةَ م بة دَلنياييةوة هـةموو هـةرَيمي   

 .تةختية دةكا كوردستان 
اَيمة مؤليدا  ناكِرينة اةوةي كة ثَيشرت طرَيبةستَيك لة ايدارةي سـلَيماني ثَيشـوو كـراوة مؤليـداتي سـةقةر      

مَيطاوا ة كة كراوةو دابةش كراوة بةسةر كوري و كؤيةو ضوارقوِرنةو ضةمضـةماَل و ضـوارتاة اةمانـة    ( 21)
زؤرو ( سـثَيرثاتي )ي تر خبةينةوة كارة كـة ثَيويسـتيان بـة    هي كؤننة اَيمة اَيستا ثالمنان واية اةمانة جارَيك

ثَيويستيان بـة صـيانة كـردن هةيـةة بـةَ م اـةوةي كـة اَيمـة نووسـابن بـة جؤرَيـك لـة جؤرةكـاني مؤليـدةة               
 .نةخَيرة مؤليدة عايدي اَيمة نييةة اَيمة اةو شتةمان نيية
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دةكةين بـةو بينـةة اَيمـة موعانامتـان هةيـةو      تةجاوزاتي زؤر طةورة لةسةر بينايةكان هةية؟ زؤر سوثاستان 
كتابيشمان كردووة بؤ وةزارةتي شارةوانية رَينماييةك دانراوة كة اةو ديوارةة اةو خانووة ضـةند لـة خـةتي    
ــةكان دوور        ــة تةل ــةوةة ل ــة دوور كةوتؤت ــة عامودةك ــوارةوة ل ــة خ ــةوة ل ــة داخ ــةَ م ب ــت؟ ب ــاوة دوور بَي كارةب

ةرةوة دووبارة تَيلي دانـاوةو هاتؤتـةوة ثَيشـةوةة كـة مةترسـي بـؤ هاووَ تيـةكان        كةوتؤتةوةة بةَ م لة قاتي س
هةيةة ضةندين حاَلةتي اةوها كارةبا طرتن و كارةساتي سووتان و اةوانـة بـةهؤي اـةوةوة بـووةة بـةوةي كـة       

بـؤ اـةوةي كـة     هاووَ تيان ايلتيزامي ثَيوة ناكةنة اَيمة داوامان كردووة وةزارةتي شارةواني هاوكارمان بَيـتة 
 .ايلتيزام بة رَينمايي وةرطرتين كارةباوة بكرَيت

اةوةي كَيبَلي دةفن و اةمانة راستة بامسان كردة بـةس اـةوة لـة خـةمي ضارةسـةر كردنـي دايـنة مـةوزوعي         
هةَلةجبــةة تةبعــةن ثَيشــرت لــة مةنتيقــةي شــارةزوور اــةو باخانــةي كــة هــةبووةة كارةبايــان وةرطرتــووةة بــة   

تــةلي كــؤنة كــة لــة رووي مواســةفاتي وةزارةتــي كارةبــاوة طوجنــاو نييــةة بــةَ م اَيمــة هــيض   عــامودي كــؤن و 
ََِينة طوتوومانـة اةوانـةي اَيسـتا دَيـن بـة سيسـتةمَيكي باشـي              وةختَيك قـةرارمان نـةداوة اـةو كارةبايانـة بـ

يشـكالَيك دروسـت   عيلمية بة مواسةفاتَيكي تةواو كار دةكةينة كؤنـةكان وردة وردة ضـاكيان دةكـةينة اـةوة ا    
ببوو لةوةي كة اةو مةنتيقةيان بِري بووة اَيستاش اَيمـة دةمانـةوَيت اـةو موشـتةريكي باخـةكان كـة بـريي        
اريتيوازييان نييةو خاوةن دةخلَيكي مةحدودنة وةكـو ايشـترياكي مـاَ ن بيـان دةيـيَنة ضـونكة اةطـةر وةكـو         

اةوانـة زةرةر دةكـةن لَيـية هةنـدَيكيان هةيـة كـة       ايشترياكي بـاخ بيـان دةيـيَنة وةكـو وةزارةتـي كشـتوكاَل و       
ايجازةي وةزارةتي كشتوكاَليان دةوَيتة وةزارةتي كشتوكاَل اةو ايجازةي نةداوة ثَييان و نييانةة لةبـةر اـةوة   
ــر ضارةســةر كــردن دايــةة كــة لــة اايندةيــةكي نزيــك موشــكيلةي باخــةكاني       اَيســتا مــةوزوعي اــةوة لــة ذَي

 .ةر بكرَيتمةنتيقةي شارةزوور ضارةس
مةوزوعي بةنداوةكان راستةة اَيمة اةوةي كة لة كارةباي بةنداوةكان بةرهةم دةهَينرَيـت باشـرتة لـةوةي كـة     

 .لة وَيستطة غازيةكانةوة بةرهةم دةهَينرَيت
زيـاتريشة بـةَ م كةفااـةي مـةحتاتي غـازي      % 27ــةة لـة   %27بةنداو لة دنيـادا كةفااـةي اـةم مةحتانـة لـة      

ــايكل ) ــَل س ــ( مسث ــة  % 31ة ل ــووةة ل ــةة %36ب ــايكل )ـ ــاين س ــة ( كؤمب ــة   %42ل ــةرزتريين دةطات ــةة ب %( 54)ـ
كةفااةيةكي باش هةيةة اَيمة زؤر ثشتطريي اةم مةوزوعة دةكةين وة لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَل بةرنامةمان 

ؤ بـي اـ  )واية دةست بة دروست كردني سدودو مةحتةي كةهرؤمااي بة يةكةوة بكةين بةشَيوةي طرَيبةسيت 
لة اةخريدا حكومة  خاوةنداريةتي دةكـا ة ضـونكة اـاوةة اـةو     ( بي اؤ تي)نييةة ( بي اؤ اؤ)ة اةمةيان (تي

بـي اـؤ   )ثرؤذانةي كة لة توركيا جَي بةجَي كراونة ثـرؤذةي بةنـداوةكان هـةمووي بـةم شـَيوةيةنة ثـرؤذةي       
دروســت كــراوةة اَيمــةش ة كــة ثرؤذةيــةكي زؤر طــةورةو ســدودي زؤر طــةورةو مــةحتاتي طــةورة لــةوَي  (تــن

دةستمان ثَي كردووةة اَيستا دوو ناوضة حازرة لةوةي كة خـةزيين ااوةكـةي كةمـةو مَيطاواتةكـةي زؤرةة كـة      
مَيطــاوا ة ( 277)مةنتيقــةي طؤثاَلةيــة لــة هــةولَيرة هــةروةها مةنتيقــةي دَيــرة لــوط رةشــاوةة دوو طؤثاَلــة   

وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ااو بة سةرثةرشـيت   مَيطاوا ة اَيمة كار دةكةين لةطةَل( 167)دَيرةلوط 
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ة ضـةند كؤمثانيايـةكي مةختـةس بـان      (بي اؤ تـي )سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيرانة بؤ اةوةي بةشَيوةي 
 .بكرَينة بؤ مونافةسة كردن بؤ اةو مةوزوعة

ــتة اــةوة طرانــي نرخــي كارةبــاة كــاك صــباح باســي كــردة بــةس نــازامن قةناعــة  وا نييــة كارةبــا طــ      ران بَي
كَيرظةكةتان بيين اَيمة لة هةمووان هةرزانرتينة بةس ايشـكالَيك لـة كؤكردنـةوةي فِرؤشـتين وزة دةكرَيـتة      
لةوةي تةراكوم دةكا  لةسةر هاووَ تية يان هاووَ تي تةقـةبولي اـةوة ناكـا ة كـة كارةبـاي ضـوار سـةعا  وة        

رةي كارةبايةكةي زؤر بؤ دَيتـةوةة باسـةكة لةوةيـة كـة زؤر     ثارةي كارةبايةكةي اةوةندة بووةة بةَ م اَيستا ثا
 .سةرف دةكا  و كاتي كارةباش زؤرة

صيانةي بةِرَيوةبةرايةتيةكان  وازةة بةَلَية منيش تةايدي دةكةمة  وازةة  وازيةكةمشان ديارة لةسـةر ضـيةة   
نة اةمـة هـةموو ثَيويسـيت بـة     اَيمة بةردةوام لة هةوَلي اةوةداين اةو  وازيةي صـيانةكاني خؤمـان نـةهَيلَ   

كارمةنـدةة ثَيويسـيت بـة كردنـةوةي بنكـةي زؤرو فةرمانطـةي زؤرةة كـة هـةموويان ايمكانيـة  و ستافيشـي           
ثَيويستةة كة اةمةش وا دةزامن سنووردارةة بؤيـة بـةو شـَيوةية بـة بـةردةوامي موتابةعـة هةيـةوة تيمـةكان         

كارمةندي كارةبـا  ( 3777)ةذنَيكدا بة منوونة دةرمهَيناوة شةو و رؤذ كار دةكةنة اَيمة لة رؤذي ثشوو لة ج
لة هةرَيم لة كار دابووة لةو سَي رؤذةة كة هةموو خةَلكي عوتلةيـةتي بـة حكومـة  و بـة مونـةزةما  و بـة       

كارمةندي كارةبا لة صيانةو لة تةشـويل و لـة مةحةتـةو    ( 3777)كةرتي تايبة  و بة هةموويانةوةة بةَ م 
 .وَينانة كاريان كردووةلة هةموو اةو ش

نةبووني سةَلةشة هةر هةمان طرفتةة اةو برية ااوانةي كة اَيمـة مـومكن بَيـت و ثارةيـةكي طـةورة لةسـةر       
وةزارةتي كارةبا نةكةوَيت دةعميان دةكةينة اةطةر بريةكان بؤ بةرذةوةندي طشيت بةكار بهَينرَيتة اَيمـة لـة   

ضةكة شتَيكي وايان تةرح كردة كة ضةند بريَيك هةيةة اةمة بؤ مةنتيقةي باليسان بة ثشتطريي ايدارةي ناو
 .عامي خةَلكةكةيةة بؤية اَيمة لةسةر بودجةي وةزارةتي كارةباة كارةبامان بؤ دابن كرد

مةوزوعي فِرؤشتين كارةبا بة كار ة وةكو اةوةي كة ناوي اةو بةِرَيزة تَيطةنةيشـتم نـاوي ضـي بـوو؟ بـةَلَية      
سيستةمي فِرؤشتين كارةباة يان ثَيـوةري زيـرةك بـةكار ة سيسـتةمَيكي كـؤنرتة لـةو        عةفوةنة اةمة تةبعةن

سيستةمةي كة اَيمة اَيستا دةمانـةوَيت دايبمـةزرَيننة سيسـتةمي كـار  نـاتوانن كـؤنرتؤلي موشـتةريكةكة        
اـةو  بكةيتة راستة بـة كارتةكـةي كارةباكـة وةردةطرَيـتة بـةَ م اـةو اةطـةر هـةر وةختَيـك تـةجاوز لةسـةر            

سةعاتة بكا ة اَيمة بة هيض جؤرَيك نازاننة جا لةبةر اةوة اَيمة ثَيمان باشة اـةم سيسـتةمة ثَيشـكةوتووة    
بَيننة بـةَ م قسـةي اَيمـة لةطـةَل اـةو كؤمثانيايانـة اةوةيـة كـة دةبَيـت اـةو اؤثشـنةي تَيـدا بَيـتة اةطـةر               

تة قؤناغَيكي ترة اَيمة اـةو كارتانـة خبةينـة    موستةقبةلةن دواي سَي ساَلة ضوار ساَلي تر اةم هةرَيمة طةيش
كــارة يــان موجةمــةع ســةكنيةكي داخــراوة يــان مةعوعةيــةك عيمــارةي طــةورة بــةو نيزامــةي كارتةكــةي     
بةسةردا جَي بةجَي بكةينة بؤية اةو مواسةفاتةمشان لةناو ثَيوةرة زيرةكةكة داناوةة بةَ م لة هـةمان كاتـدا   

 .يزامي كؤنرتؤل كردنةكة لة دوورةوة مسؤطةر بكةينة اينجا دوايي كار  بَيتاَيمة بة اةسَلمان زانيوة كة ن
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تـا بِريـاري نـةو      1226سوود لة باو وزةي خؤرة قسـةو بـاس زؤر لةسـةري دةطوترَيـتة تةبعـةن لـة سـاَلي        
بةرامبةر بة خؤِراكة خةَلك بريي لة مؤديلي سـةيارةو شـيت تـر نـةدةكردةوةة خـةَلك بـريي لـةوة دةكـردةوة         

َيكي هةبَيت ثَيي بذيتة لةبةر اةوةي طرانيةكي زؤر هةبووة بةَ م دواي اةوةة اةطةر تَيبيين دةكةيت لة قوت
هةرَيمدا سةير دةكةيت اَيستا خةَلك بري لة مـؤديلي سـةيارة دةكاتـةوةة بـري لـة شـيت تـر دةكاتـةوةة باسـةكة          

مَيطـا  ( 1277)تَيكـدا ثَيويسـتيم بـة    لةوةية مةرحةلةيةكي تَيثةِراندووةة لة كارةباش هةمان شتة من لـة كا 
بَيتة بؤضي بضم ثارة سةرف بكةم لـة تـاوةرَيكي بـا كـة سـَي مَيطاواتـةم دةداتـَية يـان دوو مَيطـاوا  دةداتـَية           
كولوةي يةك مَيطاواتي ثَينج قاتي كولوةي مَيطاواتي اةمةية كة اَيستا من دةيكةمة يةعين اةوة بـة تةاكيـد   

اـةو رَيطايـة هةَلنةبـذَيرينة ضـونكة تـؤ جـارَي كةميـةي مَيطاواتةكـةي هةنــدة         هـةموو كـةس دةَلَيـت دةبَيـت     
طةورةيةة كة بة با دابن ناكرَيتة بةَ م لةطةَل اةوةشدا كؤَلمان نةداوةة ثرؤذةيةكمان هةية ديراسـةي بـا لـة    

ويسـتيمان  كوردستانة لةبةر اةوةي عَيراق و هةرَيمي كوردستان لـة اةتَلةسـي بـاي عالةميـدا نييـةة بؤيـة ثيَ      
مـةوقيع تؤمـار بكـةين بـة بـةردةوامي      ( 15)بةوة بووة داتاكاني باة ااراستةي با لـة هـةرَيمي كوردسـتان لـة     

ضةند سانيةك جارَيك اةم قريااةتة وةربطرين تا تَي بطةين كوَي باشة؟ بؤ اةوةي تاوةري بـاي لـَي دابنـَينة    
ــةوة جـَي   (ايمَيرجنيت)ؤمثانيايةكي اةَلماني بةناوي اَيستا ساَلَيك تةواو بوو بةسةر ثرؤذةكةة كة لة يةن ك

بةجَي كراوةة ثَينج تاوةر لة هةولَيرة ثَينج لة سلَيمانية ثَينج لةدهؤك داماننـا بـووة اَيسـتا وا لـة نـةتاايجي      
ثرؤذةكةينة ضةند مةنتيقةيةك لة كة رو لة ضةند شوَينَيكي تر دياري كراوةة لةوةي كة بِرو ااراسـتةي بـا   

َينانة هةيــةة اــةوة دايــدةنَين بــؤ اــةوةي اَيمــة لــة قؤناغَيــك بطةينــة اــةوةي تةختيــةي كارةبــاي     لــةو شــو
كوردستان هةمووي بكةينة اينجا بري لةوانة بكةينةوةة كة بةنيسبة  اَيمـةوة بزةبـت وةكـو اـةوة وايـة كـة       

 .اةو منوونةي كة هَينامةوة
تاقـةة دروسـتةة اَيمـة هـةر لةطـةَل اةوةشـدا        مةوزوعي وزةي خؤريش بة هةمان شَيوةة تةنويعي مةصاديري

يةعين كارمـان لةسـةر اـةوة كـردووةة ثـرؤذةي دروسـت كردنـي مةحةتـةي خـةباتي حـةرارية كـة اةمـةيان             
حةرارييةة بة نةوتي رةش كار دةكا ة جياوازة لةوةي تر كة بة طازوايل و غاز كار دةكـا ة لـة هـةمان كاتـدا     

عي هايدرؤثاوةر زياد بكةينة باقيةكةي تر دةمَينَيتةوة بؤ مةحةتةي بري لةسةر اةوة دةكةينةوةة كة مةوزو
نةوةوية كة قةناعة  واية هـةرَيم جـارَي ماويـةتي بـري لـة مةحةتـةي نـةوةوي بكاتـةوةة اَيسـتا ليذنةيـةك           
دروست كراوة لة عَيراقة كة اةندامي ليذنةي تاقةي زةِري عةرةبنة تَييدا اَيمةش نوَينـةرمان هةيـة وةكـو    

ارةتي كارةباة ضةند هةنطاوَيكيان ناوة بـؤ اـةوةي كـة وزةي نـاوةكي ايسـتيوادةي لـَي بكرَيـتة بـؤ بـواري          وةز
شارستانية هةم كارةباة هةم تةندروسيتة هةم اةوانةي تـرة اَيمـةش لةطةَليانـدا دةِرؤيـنة بـةَ م تةنويعةكـةة       

درةن  ثارة دةدةنةوةة اةوة بامسان  قيتاعي حكوميمانة طازوايلة نةوتي رةش وة ااو اَيمة هةمانة غازةة هة
كردة اةمة ثرسيارةكاني اةندامان بوو كة كرديانة جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمانة اةمـةش دةسـت ثـَي بكـةمة        

 .بةَلَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةس اةوانةي كة دووبارةيةو لةوَي هاتبَيتة وةَ م مةدةوةة فةرموو
 :وةزيري كارةبا/ بةِرَيز ياسن شَيخ ابوبكر ماوةتي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مةوزوعي وةرطرتين ثارة بةثَيي اةوة نييةة يةعين بَلَين اةو خانووة طةورةيةة يان ضةند سثلييت تيايةة 
ايال لة يةك حاَلة  موعادةلةيةكمان هةية اةطةر بَيتو اةو خانووة ميتةرةكةي تَيكضوو بَيتة اةو كاتة 

ةكة قياس دةكرَيتة ضي هةية مةوجودا ة اينجا اةو موعادةلةيةي بةسةردا لةسةر هةموو اجهيزةي ماَل
 .تةتبي  دةكرَيتة اةوة دةريدةخا ة كاك عبدالرمحن اةو ثرسيارةي كردووة

مةوزوعي اةوةي اةمحةداوة كة ميين هايدرؤي لَييةة اَيستا لة كار كةوتووةة اةوة لةسةري موتابةعةي 
 .كم نيية لةسةريدةكةينة اَيستا من هيض زانياريية

مةوزوعي داهاتي كارةبا بؤ وةزارةتي كارةباة اَيمة بةِراسيت بؤ اةوةي ثارةكة بة هةدةر نةِروا ة ثارةكةمان 
لة ميزانيةي تةشويلي دانةناوةة هةمووي لة ميزانيةي ثالمنان داناوةة كة اةو ثرؤذانةن باسم كردة ضونكة 

ة لة زدنيدا اةو داهاتةشي هةيةة ضونكة داهاتي كارةبا مليارةك( 673)اةو ثارةيةي كة بؤمان دانراوة 
 .لةطةَل داهاتي طشيت هةرَيم حيساحم كراوة

مةوزوعي جياوازي اَيمةو بةغدا ضية؟ واتا مةوزوعي نرخةكاني كارةباة تةبعةن اَيستا بة هيض جؤرَيك و 
ري لةوة بكةيتةوة اةبةدةن لة هيض زةمانَيك اةطةر كارةبا سةعاتَيك و دوو سةعا  هةبَيتة تؤ ناتوانيت ب

لة بةغداوة  1/4/1717نرخ زياد بكةيتة بؤ ضيت هةية تا قسةي لةسةر بكةيت؟ اينجا اةوةي لة 
دةرضوو بؤ زياد كردني نرخةكانة بةِراسيت ثيادةيان نةكردة هةروةها دواي اةو لَيدوانةي حسن 

نة اةمة كاريطةرييةكي زؤر خراثي هةية شةهرستاني كة داي بؤ لَيخؤش بووني هةزار كيلؤوا  بؤ هاووَ تيا
لةسةر مةوزوعي خرا  كردني بارودؤخي كارةبا لة عَيراقداو وةزارةتي كارةباش لة بةغدا مو حةزةيان 

 .لةسةر هةية
 .تا كةي مؤليدة اةهليةكان ايش بكةن؟ وابزامن اةوةمان باس كرد

وي موحافةزةيةة يان ناوي ايدارةة يان مةوزوعي ناوضةكانة اَيمة نةمان بةستؤتةوة بةمةوزوعي اايا نا
ناوي قةزاة يان ناوي ناحيةية؟ اةوةي تؤِري كارةبا طةيشتؤتة اَيمة بةشَيوةيةكي دادثةروةرانة بؤ هةموو 

 .وةكو يةك ثيادةمان كردووة
مةوزوعي كؤرمؤرو دةوروبةرية راستةة سوودمةند نةبوون لة مةوزوعي اةو غازةي كة لةوَي هةيةو 

 .رو قادر كةرةمة بةَلَية اةوة اَيمة لة ثالندا دامانناوةتةكيةي جةبا
مةوزوعي هي ايش كردني كرَيكاري ناوخؤ لة مةحةتاتي اَيمةة اةوة ثةيوةندي بة اَيمةوة نييةة لةبةر 

 .اةوةي مةحتةكاني اَيمة مةحتةي اةهلنة اةوة لةوة دةضَيت ثةيوةندي بة وةزارةتَيكي ترةوة هةبَيت
ي بؤ دادةنَين و هةندَيك ماَل بؤي دانانَينة شيت وامان نييةة يةعين جؤزة بؤ حيماية هةندَيك ماَل جؤزة

كردني ماَلةكةيةة نةك بؤ تةحديد كردني اةمثَيرَيكة لة دواي اةوةي اةم ثَيوةرانة اَيستا دةطؤِرين و لة 
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بؤ دانراوةة هَيشتا بة اةمثَيرييان ( 47)شارةكان دةستمان ثَي كردووةة بؤمان دةركةوتووة كة اةو ماَ نةي 
اةمثَير ( 47)اةمثَيريةكة تةمحول ناكا ة يةعين مةعقول نيية بةِراسيت ماَلَيكي ااسايي لة ( 47)

 .اةمثَيرية بؤ اةوةي هةر كارةبايةك رابكَيشَيت( 63)تَيثةرَييَنة بؤية مةجبورين بؤمان كردوون بة 
و اابووري طوتوطؤ لةسةر مةوزوعي ميالكا   مةوزوعي ميالكا ة اَيمةش بةِراسيت لة وةزارةتي دارايي

دةكرَيتة اةو نةتيجة سةرةتاييةي كة دايان نابووة بةِراسيت اَيمة بةدَلمان نةبووة بؤية ضوومة  ي جةنابي 
سةرؤكة ااطادارمان كرد كة داناني كارمةند بؤ وةزارةتي كارةبا طرنطرتة لة هةندَيك وةزارةتي ترة من لة 

كي تر كةم ناكةمةوةة بةَ م اةطةر من حماويلةيةك تَيك بضَيتة يان صيانةيةك تَيك شةاين هيض وةزارةتَي
بضَيتة يان عةدادَيكم ثَيويست بَيتة بؤ اةوةي ثارة كؤبكةمةوةة اةطةر كارمةندةكةم نةبَيت ناتوامن بيكةمة 

ة هةرَيمة يةعين بةَ م لةوانةية كارمةندَيك لة وةزارةتَيكي تر بةم حةعة زؤرةي كة اَيستا هةمانة ل
اةطةر بَيتو قياساتَيك وةربطرين لة عةدةدي كارمةندو لةطةَل ايش و كارةكاني وةزارة  و دامودةزطاكاني 
اَيمةة هةموومان دةزانن كة فاايز هةيةة بةَ م لة هةمان كاتدا هةموو ساَلَيك عةدةدَيكي تر تةعن دةكةين 

كة كاريان نييةة بةَ م اةطةر هةر بةم اسلوبة رؤيشنتة  بة مةبةسيت دةعم كردني هاووَ تيان و اةوانةي
 .دةزامن كة اةمة نةتيجةيةكي باشي نابَيت

لةبةر اةوة جةنابي سةرؤكي اةجنومةن بِرياريدا موراجةعةي هةموو اةو عةدةدانة بكاتةوة كة دانراون بؤ 
ان كردووة ثارَيزطاكان اةو وةزارةتةكانة اومَيد دةكةين لةوة ح ةيةكي باش هةبَيتة دوايش اَيمة داوام

نيسبةي كة بةريان دةكةوَيت وةكو عةدةدي نيسبةي موستةحةقي ثارَيزطاكانة دةكرَيت لة بةيين 
كارمةند هةيةة ( 1777)سَيكتةرةكان لةو ثارَيزطاية ااَلوطؤِر بكرَيتة بؤ منوونة لة هةولَير ثَيويستيمان بة 

اةوةي ( 211)كارمةند هةيةة دةكرَيت لة سلَيماني ( 211)بة بةَ م لة سلَيماني زؤرمان هةية ثَيويستيمان 
 .تري هةر لةو نيسبةيةي تري كة بؤ موحافةزة دادةنرَيتة لة هةولَير لة سَيكتةرةكاني تر كةم بكرَيتةوة

اةمة سَي وةرةقةيةة زؤرةة بةَلَي اةوة هةمووي قسةي لةسةر كراوةة اَيمةش اومَيد دةكةين جارَيكي تر 
 .سةعا ( 14)رة بَلَين كارةبا بووة بة بَيينةوة اَي

ة بؤ اةوةي تؤ (لؤ )بووني مةحتةيةك لة مةوقيعَيكة هةندَيك شت تةحديدي دةكا ة مةوزوعي ناوضةي 
 .بتوانيت بؤ هَيَلةكاني طواستنةوةي وزة زؤر مةسرةف نةيةتة سةر

وةي سووتةمةنيةوة نزيك سةرضاوةكاني سووتةمةني كة تؤ ثَيويستيت ثَييةتي لة سةرضا/ نوقتةي دووةم
 .بَيتة اةوانة فاكتةرنة بؤ اةوةي مةحتةيةك لة شوَينَيك دروست بكرَيت

بةس هةموو مةحتةيةك كة لة هةرَيمدا دروست دةكرَيتة اةطةر يةك مَيطاواتيش كارةبا بدا ة خةَلكي 
دا بذية يان لة هةموو هةرَيم وةكو يةك ايستيوادةي لَي دةكا ة بةبَي هيض جياوازييةكة ض لة ثايتةخت

 .طوندَيك بذيت
باسي مؤليدةي اةهلي كراة دةَلَيت اةو ثارة زؤرةي كة دةدرَيت بة مؤليدةي اةهلية اةطةر بكرَيت اةو 

سةعا ة من ( 14)ثارةية نةدرَيت بة اةوان و بدرَيت بة كارةباة كَيشةي كارةبا ضارةسةر بوو بَيت و ببَيتة 
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ر اةوةي ااسان نييةة اَيمة كاتَيك مؤليدةي اةهلي هةَلدةطرينة وةكو لةم كاتةدا دةَلَيم اةوة قورسةة لةبة
مان لةوة زياتر هةبَيتة اَيمة %17اةوةي طو  بةرزترين ثَيداويسيت بتوانن تةحقي  بكةين و زاايدةن لة 

اةطةر تةقسيمي بكةين ( 14بة  11)سةعا  كارةبا دةدةينة نيسبةي تةحقيقمان لة ( 11)اَيستا 
ردةضَيتة بةَ م لة زستاندا اةو نيسبةية جارَيكي تر دَيتة خوارةوةة لةبةر زؤربةي نيسبةيةك دة

سةعا  لةو طةرما ( 12)بةكارهَيناني هاووَ تيانة اَيمة لة طةرماي هاويندا بةبِرَيكي دياري كراو توانيمان 
انة شةش سةعا  كةمرت زؤرة بدةينة بةَ م بة هةمان بِر زاايدةن سةد مَيطاواتيشة اةو كارةبايةي كة داوم

بووة لةوةي هاوينة يةعين اةمة دةليلي اةوةيةة كة اَيمة بووينة بةديلي اةوةي كة خةَلك لة جياتي 
 .سووتةمةنية خؤي بة كارةبا طةرم بكاتةوةة كة اةمةش لة تةواوي دنيادا بطةِرَيي ايال لَيرة دةيدؤزيةوة

يان كةَلةكة بووةة ناتوانرَيتة اَيمة ثَيشنيارمان مةوزوعي عةفو كردني اةو ثارةيةي كة لةسةر هاووَ ت
ة كة بارودؤخي كارةباي هةرَيم لةوَي زؤر خرا  بووةة بؤ اةو 1772كردووة عةفو كردني دهؤك بؤ ساَلي 

ثارةيةي لةسةريان داواي عةفوومان بؤ كردوونة هةروةها اةو مؤليدانةي سلَيماني كة هةم كاتي 
ةوزوعي اةمثَيريشيان تةحديد كراوةة داوامان كردووة لةوانةش خؤش بنبة كارةبايةكةيان كةم بووةة هةم م

 .لةوةي تر لةسةر حكومة  قورسة
وَيستطةي بةعاد دةدرَيتة لة مةنتيقةي بةعاد لة دهؤكة كارةكاني تةواو بووةة اومَيد دةكةين لة 

ايةتي ساَل ايمحتيمالي زؤريشة اايندةيةكي نزيكدا بكةوَيتة كارة اةوةي كة اَيمة وةكو ثالن باسم كرد لة نيه
 .ثَيش اةو تارخية بكةوَيتة كار

مةوزوعي طوندي منارةة موجةمةعي منارةة لةسةر رَيطاي كةسنةزان اةطةر مةبةست اةوة بَيتة اةوة لةناو 
ثرؤذة داية كة كارةباي بؤ رابكَيشنة بةشَيك لةوانة وةزارةتي كارةبا دةيكا ة بةشَيكيش بودجةي 

 .رَيزطاثةرةثَيداني ثا
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة ثرسيارةكان تةواو بوونة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاس بؤ بةِرَيز جةنابي وةزيري كارةباي هةرَيمي كوردستانة دةستخؤشيت لَي دةكةينة ثريؤزبايي لة 

اةو نةواق انةي هةية ضاك خةَلكي كوردستانيش دةكةينة كة كارةبا رؤذ بة رؤذ بةرةو باشرت دةِروا ة 
دةبنة اومَيدةوارين تَيدا سةركةوتوو بنة سوثاس بؤ اَيوةي بةِرَيزيش اةنداماني ثةرلةماني كوردستان بؤ 
ثرسيارةكانتانة بؤ طوَي طرتنتانة اَيستا كؤتايي لة دانيشتنةكةمان دةهَيننة بؤ دانيشتين داهاتوو ااطادارتان 

 .دةكةينةوةة خوا ااطادارتان بَيت
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 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل           ارسالن بايز امساعيل     .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 7222\6\72رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (37)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 72/6/7222 رَيكةوتي شةممةدوو
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 -كوردسـتان   ثةرلـةماني   10/6/1711رَيكـةوتي   شـةممة دوو رؤذي ثَيش نيوةِرؤيي (11،45)كاتذمَير   
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان هلل سـكرتَيري  بةِرَيز فرست أمحد عبدا, جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةِرَيز
 .ي خؤي بةست( 1711)ساَلي , سَييةمخولي  ي(37)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 17)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(37)دانيشـتين ذمـارةي    دراي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بـةم   دا 10/6/1711ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي     (11،45)سَييةمي هةَلبـذاردن لـة كـا     

 :شَيوةية بَيت
ــةمانتاراني      -1  ــةكَييت ثةرل ــاي ي ــي ياس ــي دووةم ــةموار كردن ــاي ه ــرؤذة ياس ــؤكردني ث ــتنةِروو و طوتوط خس

 .لة يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةة كة 1776ي ساَلي (10)كوردستان ذمارة 
خســتنةِروو و طوتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي ثاســةواني اةنــداماني ثةرلــةماني كوردســتانة كــة لة يــةن    -1

 .ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــةناو ــولي     ب ــاَلي دووةمة خ ــذاردنة س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةة خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانة دانيش ــةلي كوردس ي ط
 :ة بةرنامةي كار10/6/1711ة رؤذي دانيشنت (37)طرَيداني دووةمة ذمارةي دانيشنت 

ي هــةموار كــراوي ســاَلي (1)ي مــاددة بيســت لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ذمــارة (1)بــةثَيي حوكمــةكاني بِرطــة  
عَيراقة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامة  كاري دانيشتين  -ةرلةماني كوردستان ي ث1221
ي ثَيش نَيوةِرؤ بَيتة بـةَ م دواكـةو  بـؤ    (11)ي ااسايي خولي سَييةمي هةَلبذاردن لة كاتذمَير (37)ذمارة 

 :ية بَيتدا بةم شَيوة 10/6/1711ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي (11,45)
ــةمانتاراني        -1 ــةكَييت ثةرل ــاي ي ــي ياس ــي دووةم ــةموار كردن ــاي ه ــرؤذة ياس ــؤكردني ث ــتنةِروو و طوتوط خس

 .ة كة لة يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة1776ي ساَلي (10)كوردستان ذمارة 
ي كوردســتانة كــة لة يــةن خســتنةِروو و طوتوطــؤ كردنــي ثــرؤذة ياســاي ثاســةواني اةنــداماني ثةرلــةمان  -1

 .ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة
اَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين فةرموو بؤ شوَيين خؤيان سةر مةن ةة ليذنـةي ياسـايي فـةرموون بـؤ     

 .خاَلي يةك لة بةرنامةي كار
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب
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 .بةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمان
ي (10)اَيستا دةقي راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةربارةي ثرؤذة ياسـاي هـةموار كردنـي دووةمـي ياسـاي ذمـارة       

 .ي ياساي يةكَييت ثةرلةمانتاراني كوردستانتان بة زماني كوردي ثَيشكةش دةكةين1776ساَلي 
 عَيراق -كوردستان سةرؤكايةتى ثةرلةمانى / بؤ

  ساَلى (22)راثؤرتى ليذنة  ياسايى دةربارة  ثِرؤذة ياسا  هةموار كردنى دووةمى ياسا  ذمارة / بابة 
   ياسا  يةكَييت ثةرلةمانتارانى كوردستان7226

  زاينى 12/6/2011   كورد  بةرامبةر بة1110/جؤزةردان/12ليذنة  كاروبار  ياسايى ِرؤذ  
  1776  ساَلى (10)هةموار كردنى دووةمى ياسا  ذمارة )ة  كردنى ثِرؤذة ياسا  كؤبووةوة بؤ ديراس

كة لة يةن ذمارة  ياسايى اةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش  ة(ياسا  يةكَيتى ثةرلةمانتارانى كوردستان
 14/6/1711لة ( 15)كراوةة لة دوا  خوَيندنةوة  يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشتنى ااسايى ذمارة 

دوا  طوتوطؤ و تاوتوَ  كردنة ليذنة ِرا  خؤ  بةم شَيوةية  خوارةوة دةخاتة . ِرةوانة  ليذنةكةمان كراوة
 : ِروو

ثشتطري  ثِرؤذةكة دةكةين بةشَيوةيةكى طشتى وة ثَيشنيار دةكةين كة داِرشتنةكة  كؤتايى ياساكة بةم 
ثةيوةست بوونيان بة ماددة  ضوارةمى  ة لةبةر(يةكةم و دووةم)شَيوةية بَيتة دوا  لَيكدانى ماددة  

 :ياساكة
 7222  ساَلى )   (ياسا  ذمارة 

   ياسا  يةكَييت ثةرلةمانتارانى كوردستان7226  ساَلى (22)ياسا  هةمواركردنى دووةمى ياسا  ذمارة 
 :ماددة  يةكةم

ةم شَيوةية  خوارةوة   ياساكة هةمواردةكرَيت وة ب( ماددة  ضوارةم)لة ( يةكةم)لة بِرطة  ( 3و1)بةند  
 :دةخوَيندرَيتةوة

عَيراق بَيتة يان نوَينةرايةتى طةىل كوردستان بكا  لةو ثةرلةمانانة  كة اةم  -هاووَ تى كوردستان  -1
 .ياساية دةيطرَيتةوة

 اةندام بَيتة يان اةندام بووبَيت لة خوىَل لة خولةكانى اةجنومةنى نوَينةرانى عَيراقداة يان لة كؤمةَلة  -3
نيشتمانى عَيراقىة يان اةجنومةنى نيشتمانى كاتى عَيراقداة دوا  ِرووخانى ِرذَيمى ثَيشوو لةساَلى 

(1773.) 
 :ماددة  دووةم

 :سةرةتا  ماددة  شةشةم هةموار دةكرَيت وة بةم جؤرة  خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة
يةكَيتيةكةة يان نوَينةرةكانيان  دةستة  طشتى هةر ضوار ساَل جارَيك بة اامادة بوونى زؤرينة  اةندامانى

 .دةبةستَىة بؤ بةديهَينانى اةمانة  خوارةوة( كؤنطرة)كؤبوونةوة  فراوان 
 :ماددة  سَى يةم
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 .ثَيويستة لةسةر اةجنومةنى وةزيران و  يةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى اةم ياساية جَيبةجَى بكةن
 :ماددة  ضوارةم

 .جَيبةجَى دةكرَ ( وةقايعى كوردستان)وة  لة ِرؤذنامة  فةرمى اةم ياساية لة ِرؤذ  باَلوكردنة
 هؤكارةكانى دةرضوواندنى

بةمةبةستى ِرَيكخسنت و طةشةسةندنى بوار  بةِرَيوةضوونى كاروبار  ايدار  يةكَيتى ثةرلةمانتارانى 
ِراسثاردةكانى كوردستان و ضةسثاندنى بنةماكانى ددوكراسى و كار  مةدةنىة بؤ جَيبةجَى كردنى بِريارو 

 .كؤنطرة  دووةهةمى يةكَيتيةكةة اةم ياساية دةرضووَينرا
تكاية ااطادار  بوةرموون و اةسَلى ثِرؤذةكة و ِرا  لَيذنة  ياسايى لة بارةيةوة خبرَيتة بةردةم ثةرلةمان بؤ 

 .اوتوَيذ لةسةركردنى و دةربِرينى ِرا  طوجناو لةبارةيةوة و دةنطدان لةسةر ة لةطةَل رَيزماند
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيستاش راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 العراق -رئاسة برملان كوردستان / اىل
 7226لسنة ( 22)تقرير حول مشروع قانون التعديل الثاني لقانون احتاد برملانيي كوردستان رقم / م

 12/6/1711كورد  املصادف ليوم  1011/جؤزةردان/12لشؤون القانونية بتاريخ اجت عت جلنة ا
( 1776لسنة ( 10)التعديل الثاني لقانون احتاد برملانيي كوردستان رقم )امليظدية لدراسة مشروع قانون 

لربملان جبلستل املقدم من قبل العدد القانوني  اللضاء الربملان واحملال اىل جلنتنا بعد القراءة األوىل لل ع ا
 : وبعد املناقشة واملداولة توصلت اللجنة اىل مايلي 14/6/1711ع ( 15)االلتيادية املرق ة 

منها ( االوىل والثانية)تأييد املشروع بشكل لام وتقرتح الادة الصياغة النهائية للقانون بعد دمل املادتني 
 :لتعلقه ا باملادة الرابعة من القانون وكاآلتي

 7222لسنة )    (  قانون رقم
 7226لسنة ( 22)قانون التعديل الثاني لقانون احتاد برملانيي كوردستان رقم 

 :املادة االوىل
 :من املادة الرابعة من القانون ويقرآن كاآلتي( اوال) من ( 3و  1)يعدل البندان 

 . لها هذا القانونالعراق او من ميثل شع  كوردستان ع الربملانات اليت يش -من مواال كوردستان  -1
لضوا او كان لضوا ع احدى دورات جملس النواب العراقي او ع اجل عية الوانية العراقية او اجمللس  -3

 (.1773)الوال العراقي املؤقت بعد سقوط النةام السابق ع لام 
 :املادة الثانية

 :تعدل مقدمة املادة السادسة وتقر  كاآلتي
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املوس  كل ارب  سنوات مرة حبضور اغلبية الضاء االحتاد او مندوبيهم لتحقيق  تعقد اايئة العامة اجت الها
 .مايلي

 :املادة الثالثة
 .للي جملس الوزراء واجلهات ذات العظقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة الرابعة
 (.وقائ  كوردستان)ينفذ هذا القانون التبارا من تاريخ نشرف ع اجلريدة الرمسية 

 
 ب املوجبةاالسبا

برية تطوير اجملال االدار  الحتاد برملانيي كوردستان الداء افضل لظحتاد وترسيخا ملبادىء الدميقرااية 
 .واسس الع ل املدني وتنفيذًا ملقررات وتوصيات املؤنمر الثاني لظحتاد فقد شرع هذا القانون

بشأنل للي الربملان لل ناقشة و بداء راجني التفضل باالاظع ولرض  صل املشروع ور   اللجنة القانونية 
 .الر ى املناس  والتصويت، م  التقدير

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي بؤ ماددةي يةكةم فةرموو بيخوَيننةوةو ثاشان رةايتان و بةردةوام بن

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ة اةسَلي ثرؤذةكةدا هاتووة بةم شَيوةيةبةنيسبة  ماددةي يةكةم كة ل
 :ماددة  يةكةم
  ياساكة هةمواردةكرَيت و بةم شَيوةية  خوارةوة ( ماددة  ضوارةم)لة ( يةكةم)لة بِرطة  

 :دةخوَيندرَيتةوة
عَيراق بَيتة يان نوَينةرايةتى طةىل كوردستان بكا  لةو ثةرلةمانانة  كة اةم  -هاووَ تى كوردستان  -1

 .دةيطرَيتةوة ياساية
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة االوىل

 :من املادة الرابعة من القانون وتقر  كاآلتي( 1/ اوال)تعدل الفقرة 
 .العراق او من ميثل شع  كوردستان ع الربملانات اليت يش لها هذا القانون –من مواال كوردستان  -1

 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
 .ليذنةي ياسايي رةايتان
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 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة ثَيشنيارمان كردووة ماددةي يةكةم و ماددةي دووةم لة ثرؤذةي اةم ياساية ببَيتة يةك ماددةة لةبةر 
يوةندييان هةية بة فةقةرة اةوةي ماددةي يةكةمي اةسَلي ثرؤذةكةو ماددةي دووةمي اةسَلي ثرؤذةكة ثة

يةك و سَي لة ماددةي ضوارةمي اةسَلي ثرؤذةي ياساي يةكَييت ثةرلةمانتاراني كوردستانة بؤية ناكرَيت 
اَيمة بؤ فةقةرةيةك لة هةمان ياسا ماددةيةكي قانوني دابنَينة بؤ فةقةرةيةكي تر ماددةيةكي موستةقيلي 

ة كة هةردوو ماددة دةمج بكرَيتة اةوةش ثَيويست بة دةنطدان تر دابنَينة بؤية اَيمة لةطةَل اةوة داين
 .دةكا ة بؤ اةوةي ماددةي دووةميش خبوَينينةوةو بة يةك ماددة بيخةينة موناقةشةوةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة ثَيش بةِرَيزانة لةسةر داواي ليذنةي ياسايي كة ماددةي يةك و دوو تةعديلةكة دةمج بكرَيتة دةخيةين

اَيوةي بةِرَيز بؤ دةنطدانة كَي لةطةَلداية كة دةمج بكرَيت دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كَي لةطةَلدا 
نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة بةكؤي دةن  ثةسند كراة دةمج كراة اَيستا رةايتان لة دةمج 

 .كردنةكةة فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
دواي دةمج كردني هةردوو ماددةة اةطةر بكرَيت دواي دةمج كردني ماددةكة خبوَينمةوة بؤ بةِرَيزان 

 .اةنداماني ثةرلةمانة بؤ اةوةي سورةتَيكي وازحييان هةبَيت لة دةاةكة
 :ماددة  يةكةم

ت وة بةم شَيوةية  خوارةوة   ياساكة هةمواردةكرَي(ماددة  ضوارةم)لة ( يةكةم)لة بِرطة  ( 3و1)بةند  
 :دةخوَيندرَيتةوة

عَيراق بَيتة يان نوَينةرايةتى طةىل كوردستان بكا  لةو ثةرلةمانانة  كة اةم  -هاووَ تى كوردستان  -1
 .ياساية دةيطرَيتةوة

اةندام بَيتة يان اةندام بوو بَيت لة خوىَل لة خولةكانى اةجنومةنى نوَينةرانى عَيراقداة يان لة  -3
ؤمةَلة  نيشتمانى عَيراقىة يان اةجنومةنى نيشتمانى كاتى عَيراقداة دوا  ِرووخانى ِرذَيمى ثَيشوو لةساَلى ك
(1773.) 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو بة عةرةبيةكةش

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة االوىل
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 :من املادة الرابعة من القانون ويقرآن كاآلتي( اوال) من ( 3و  1)يعدل البندان 
 .العراق او من ميثل شع  كوردستان ع الربملانات اليت يش لها هذا القانون –من مواال كوردستان  -1
لضوا او كان لضوا ع احدى دورات جملس النواب العراقي او ع اجل عية الوانية العراقية او اجمللس  -3

 (.1773)بعد سقوط النةام السابق ع لام  الوال العراقي املؤقت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ليذنةي ياسايي
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رةنطة اةو ماددةية هةَلةيةكي ضاثيشي تَيدا بَيتة لةبةر اةوةي لة اةسَلي ثرؤذةكة لة نيهايةتي ماددةكة 

لة عةرةبيةكةش نةهاتووةة بؤية دةبَيت اةو ( وَينةرايةتي طةلي كوردستان دةكةناةوانةي ن)دةَلَيت 
بةنيسبةتي ااخريي ( وممن ميثلون شع  كوردستان)دةستةواذةية لة عةرةبيةكةش ايزافة بكةينة بَلَين 

 .ماددةي يةكةمة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت لةسةر اةو ماددةية قسة بكا ؟ ناويان دةنووسن بؤ طوتوطؤكردن بةَلَية باشةة بةِرَيزة اَيستا كَي دةيةوَي
 .لةسةرية بةِرَيز كاك دكتؤر اةمحةد بة تةنها دةيةوَيت قسةي لةسةر بكا ة فةرموو

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

زامة دواي رووخاني رذَيمي بةعسة هيض من تَيبينيةكم لةسةر خاَلي سَييةم هةيةة وابزامن دواي سقوتي ني
ة جةمعيةي وةتةنيمان هةبووةة لةطةَل (جملس الوال)دةوريةكمان نةبوو بةناوي اةجنومةني نيشتمانيي 

 .مةجليسي نواحمة اةطةر هةَلة نةمبة يةعين بؤ اةوةي راست بكرَيتةوةة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة ليذنةي ياسايي
 :شَيروان ناص  حةيدةريبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وابزامن ثاش رووخاني رذَيم مةجليسَيكي اينتيقالي موةقة  هةبووة دواي اةوة جةمعية دامةزرا بؤ 

 .مةسةلةي دةستوورو اةمانةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني كةرةم بكة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
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 :لة ماددةي دوو لة تةعديلي قانونةكة بةو صياغةية هاتووة
لضوا او كان لضوا ع احدى دورات جملس النواب العراقي او ع اجل عية الوانية العراقية او اجمللس الوال )

 .ة زؤر سوثاس(1773العراقي املؤقت بعد سقوط النةام السابق ع لام 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خةينة دةنطدانةوةة فةرمووَيستا ااخري صياغةتان خبوَيننةوةة بؤ اةوةي بيا
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ااخري صياغةي ماددةي يةكةم بةم شَيوةية

 :ماددة  يةكةم
م شَيوةية  خوارةوة   ياساكة هةموار دةكرَيت وة بة( ماددة  ضوارةم)لة ( يةكةم)لة بِرطة  ( 3و1)بةند  

 :دةخوَيندرَيتةوة
عَيراق بَيتة يان نوَينةرايةتى طةىل كوردستان بكا  لةو ثةرلةمانانة  كة اةم  -هاووَ تى كوردستان  -1

 .ياساية دةيطرَيتةوة
اةندام بَيتة يان اةندام بوو بَيت لة خوىَل لة خولةكانى اةجنومةنى نوَينةرانى عَيراقداة يان لة  -3

نيشتمانى عَيراقىة يان اةجنومةنى نيشتمانى كاتى عَيراقداة دوا  ِرووخانى ِرذَيمى ثَيشوو لةساَلى  كؤمةَلة 
 .ة كة نوَينةرايةتي طةلي كوردستان دةكا (1773)

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .نوقتةي نيزامي كاك عمر عبدالعزيز كةرةم بكة

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 
 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي ث

منيش لة مةوزوعَي دةترسم مةبةست مةجليسي حوكم بَيتة اةطةر باس لة مةجليسي حوكم بَيتة 
ناوةكةي مةجليسي حوكمي اينتيقالية اةطةر غةيري اةوة شتَيكي تر بوو بَيتة نازامنة بةس لة هةمان 

ضونكة اةو ضةند  كاتدا اةطةر شتَيكي تريش بووة بؤ باسي مةجليسي حوكمي اينتيقاليشي تيا نةبَيتة
 .بةِرَيزةي نوَينةراني كورد بوون لةوَية سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

مةجليسي حوكم مةجليسَيكي تةنويزي بوو وة دةوريش بووة بةَ م اةوة دواي رووخاني رذَيم موباشةرةتةن 
 .ةو دةورة اينتيقالية هةبووة اةو دةورة مةرحةليةة سوثاسا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة االوىل

 :من املادة الرابعة من القانون ويقرآن كاآلتي( اوال) من ( 3و  1)يعدل البندان 
 .العراق او من ميثل شع  كوردستان ع الربملانات اليت يش لها هذا القانون –كوردستان  من مواال -1
لضوا او كان لضوا ع احدى دورات جملس النواب العراقي او ع اجل عية الوانية العراقية او اجمللس  -3

 .دستاناو من ميثلون شع  كور( 1773)الوال العراقي املؤقت بعد سقوط النةام السابق ع لام 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة اَيستا دةخيةمة دةنطدانةوةة كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كَي لةطةَلدا نيية 
 .دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة بةكؤي دةن  ثةسند كراة فةرموون بةردةوام بن

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر

اَيستا ماددةي سَييةم دةخوَينمةوة لة اةسَلي ثرؤذةكةة كة دةكاتة ماددةي دووةمي اَيستا لة دواي دةمج 
 .كردني هةردوو ماددة

 :ماددة  دووةم
 :سةرةتا  ماددة  شةشةم هةموار دةكرَيت وة بةم جؤرة  خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة

ونى زؤرينة  اةندامانى يةكَيتيةكةة يان نوَينةرةكانيان دةستة  طشتى هةر ضوار ساَل جارَيك بة اامادة بو
 .دةبةسيَتة بؤ بةديهَينانى اةمانة  خوارةوة( كؤنطرة)كؤبوونةوة  فراوان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو بة عةرةبي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
 :سادسة وتقر  كاآلتيتعدل مقدمة املادة ال

تعقد اايئة العامة اجت الها املوس  كل ارب  سنوات مرة حبضور اغلبية الضاء االحتاد او مندوبيهم لتحقيق 
 .مايلي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 154 

 .ليذنةي ياسايي رةايتان
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةايدي ماددةكة دةكةينة لةبةر اةوةي داوايان كردووةة كة كؤنطرة هةر  اَيمة هيض مو حةزةمان نييةو

ضوار ساَل جارَيك لة جياتي دوو ساَلة اةوةش يةكَيكة لة بِريارةكاني اةو كؤنطرةيةي كة خؤيان 
 .بةستوويانة لة هةرَيمي كوردستانة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي بة عةرةبيش فةرموون

 :َيز عوني كمال سعيد بةزازبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نأييد ما ورد   املشروع بشكل عامة شكرًا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةية قسة بكا ؟ اَيستا اةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت موداخةلة بكةنة 
 .ة فةرموو كاك اارام(امحد وةرتية صباح بيت اهلل. ان امحدة داارام قادرة سيوةيل عومسانة ش)رَيزداران 

 (:اارام)بةِرَيز ايوحم نعمت قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيشنيارَيكم هةيةة ثَيشنيارةكةشم بريتيية لة بِريارو راسثاردةكاني كؤنطرةي دووةمي يةكَييت 
دةستةي طشيت تةنها بؤ دوو خول بؤيان هةبَيت ثةرلةمانتاراني كوردستانة اةويش اةوةية كة اةنداماني 

 .خؤيان كانديد بكةنةوة بؤ اةنداميةتي دةستةي طشيت يةكينَييت ثةرلةمانتاراني كوردستانة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار سيوةيل عومسان كةرةم بكةزؤر سوثاسة ر
 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تعقد اايئة العامة اجت الها املوس  كل ارب  )ن تةنها لَيرة ثرسيارَيكم هةيةة كة صياغةكة هاتووة دةَلَيت م

ة من ثرسيار دةكةمة اايا اةندام ثةرلةمان دةتوانَيت (سنوات مرة حبضور اغلبية الضاء االحتاد او مندوبيهم
 .سوثاسنوَينةري خؤي بنرَيت بؤ كؤنطرة؟ يان اةوة كؤنطرةي اةوةيةة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة رَيزدار ش ان امحد كةرةم بكة
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 :بةِرَيز ش ان امحد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
( (مؤنمر)اايئة العامة اجت الها املوس  )اةطةر دةقة عةرةبيةكة اةساس بَينتة من ثَيم باشة لة ثاش 

كة هاتووةة اةطةر اةمة اةساس بَينت مواتةمةري بؤ ايزافة بكرَيتة دةبَيت بنووسرَيتة ضونكة لة كوردية
 .كة لة دةقة كورديةكةدا هاتووةة زؤر دروسترتةة سوثاسث

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة رَيزدار دكتؤر امحد وةرتي كةرةم بكة

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

اةو سةرجنةي سيوةيل خامن هةبووة اةنداماني يةكَيتيةكة نوَينةرةكانيشيانةة نازامنة  منيش هةمان
اةنداماني يةكَيتيةكةة يان نوَينةرةكانيانة تةبعةن هةموو اةنداماني ثةرلةمانن يان لة عَيراقة يان لة 

بكةنة يةعين  كوردستان كة اةندامي يةكَيتيةكةنة غةيري اةوة ثَيموا نيية بتوانن بةشداري كؤنطرةكة
ثَيمواية يان نوَينةرةكانيان زيادةة يةعين دةستةي طشيت هةرضوار ساَل جارَيك بة اامادة بووني زؤرينةي 

 .اةنداماني يةكَيتيةكة كؤبوونةوةي فراواني كؤنطرة دةبةسيَتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ووي نةبةنة مةسةلةن دة اةندام يةكَيك زؤر سوثاسة لةوانةية مةبةستت لةوة بَينتة اةطةر هةر هةم
 .بضَينت بة هةَلبذاردن ببَيتة رةنطة اةوة بَيتة رَيزدار صباح بيت اهلل كةرةم بكة

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دوو دةربارةي ماددةي دووة منيش لةطةَل اةو رةايةم كة كؤنطرة هةرضوار ساَل جارَيك ببةسرتَيتة نةك 
 .ساَلة واتا لةطةَل هةَلبذاردني خولي نوَيي ثةرلةمان دةست ثَي دةكا ة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة تةواو بووة بةِرَيز ليذنةي ياسايي فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة كة دةستةي طشيت تةنها ما  اةوةيان هةبَيت دوو سةبارة  بةو قسةيةي براي بةِرَيزم كاك اارام كردي
جار خؤيان تةرشي  بكةنة بةِراسيت اةوة لة ثرؤذةكةي يةكَييت ثةرلةمانتاران نةهاتووةة اةطةر ببا بِرياري 
كؤنطرةة دةبواية اةوان لة ثرؤذةكةي خؤياندا تةقددي بكةن بؤ ثةرلةمانة بؤ اةوةي لَيرة طوتوطؤي لةسةر 

 .بكةين
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  بة مةوزوعي هةيئةي عامةة هةيئةي عامة يان موباشري خؤيان حازر دةبنة يان وةكو جةنابت سةبارة
ايشارةتت ثَيدا اةطةر ذمارةيان زؤر بوو لة رَيطاي مةندوبينةوة حازر دةبنة لةهةردوو حاَلةتدا تةمسيلي 

اي مةندوبينيش بَيتة اةندامي اةو يةكَيتية دةكةنة اةطةر خؤيان حازر بن و راستةوخؤ زؤر باشةة لة رَيط
 .اةوةش هةر رَيي تَي دةضَيتة اةطةر هاتو لة موستةقبةلدا ذمارةيان زؤر بوو

 .بةنيسبة  اةوةي كاك ش انة دةتوانن لة عةرةبيةكة مواتةمةر زياد بكةينة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 زؤر لة جَيي خؤيةتية راستة هةر موداخةلةيةكي بضووكة بةحةقيقة  اةوةي كاك اارام طوتي وابزامن
ثرؤذة هي ثةرلةمانتارة هاتؤتة اَيرةة بةس لَيرة وةكو ثةرلةمان موناقةشةي دةكةنة اةطةر بة 
مةسلةحةتتان زاني بِرياري لَي بدةنة يةعين من خؤم ثشتطريي لَي دةكةمة كاك شَيردَل نوقتةي نيزامي 

 .هةيةة كةرةم بكة
 :بةِرَيز شَيردَل حتسن حممد

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
لة هيض شوَينَيك نيية كة مةندوحم تةمسيلي اةندامي فيعلي بكاتنة اةطةر وابَيت ماناي واية ثَينج كةس 

 .دةضَيت اينتيخاباتةكة دةكاتن
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ر بَيتة كةس حاز( 57)كةسنة كؤنورانسَيك دةكةينة دةتوانن ( 111)نا ناة كاك شَيردَل مةسةلةن اَيمة 
دةَلَيت هةر لة دوو اةندامة لة سَي اةندامة لة ثَينج اةندام نةفةرَيكة اةوجا بة هةَلبذاردن لةناخؤيان 
دةيكةن و دةضنة زؤر تةبيعييةة بؤضي نا؟ دةكرَيت لةهةموو اينتيخابا  دةكرَيتة ضؤن ناكرَيتة 

 .ام بنكؤنطرةيةة خؤ ثةرلةمان نييةة دةبَيتة ليذنةي ياسايي فةرموو بةردةو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :خؤي لة اةسَلي ماددةكة اةوةي لة ثرؤذةكةدا هاتووة بةم شَيوةية

تعقد اايئة العامة اجت الها املوس  كل سنتني مرة حبضور اغلبية الضاء االحتاد او مندوبيهم لتحقيق )
وبن هةرة هةيةة وةنةبَي نةبَينتة اةوة شتَيكي ايعتياديية لة ة يةعين لة ثَيشرتيش مةبدةاي مةند(مايلي

 .هةموو رَيكخراوةكانة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة ليذنةي ياسايي ثَيويستة اةوة حةسم بَينتة يان اةندامانة يان مةندوبيانة اةطةر لة حاَلةتَيك 
ك دةِرواتنة بةَ م اةطةر اةندامةكة خؤي بَيت و مةندوحم بَيتة مةسةلةن دةَلَيت لة ضةند كةس يةكَي

 .مةندوبيش بَيتة اةوة نةختَيك خةلةلي تَي دةكةوَيتة بؤية اةوة ضاك بكرَيتة فةرموو ليذنةي ياسايي
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
 :تعدل مقدمة املادة السادسة وتقر  كاآلتي

اايئة العامة مؤنمرها املوس  كل ارب  سنوات مرة حبضور اغلبية الضاء االحتاد او مندوبيهم بقرار من تعقد 
 .اايئة االدارية لتحقيق مايلي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةكورديةكةي تكاية

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددة  دووةم
 :ةم هةموار دةكرَيت وة بةم جؤرة  خوارةوة دةخوَيندرَيتةوةسةرةتا  ماددة  شةش

دةستة  طشتى هةر ضوار ساَل جارَيك بة اامادة بوونى زؤرينة  اةندامانى يةكَيتيةكةة يان نوَينةرةكانيان 
دةبةستَىة بؤ بةديهَينانى اةمانة  خوارةوة بةبِرياري دةستةي كارطَيِري ( كؤنطرة)كؤبوونةوة  فراوان 

 .يةكَييت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة كورديةكة كؤبوونةوة ناة مواتةمةرةة واتا كؤنطرةة عةرةبيةكة ببَيتة اةساسة كاك دكتؤر اةمحةد 
 .فةرموو

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

رينةي اةندامانية مادام دةَلَيي بة رةاي من ايشكالةكة حةل نةبووةة ضونكة اةطةر بَلَيي بة اامادة بووني زؤ
زؤرينةي اةنداماني مةندوبنة ثَيمواية لَيرة هيض كاريطةرييةكي نامَينَيتة بؤية دةكرَيت بَلَيي بة اامادة 
بووني اةنداماني يةكَيتيةكةة يان نوَينةرةكانيانة بةس كة طوتت زؤرينةي اةندامانية اةو كاتة 

نامَينَيت لَيرةة ضونكة تؤ لة ثَيشدا طوتووتة زؤرينةة خؤ اةطةر  نوَينةرةكانيان ثَيمواية هيض مانايةكي
نوَينةرةكانيشيان بةشداري بكةنة دةكا زؤرينةيان نوَينةرةكانيانة بة رةاي من يان بَلَيي بة اامادة بووني 

 .اةنداماني يةكَيتيةكةة يان نوَينةرةكانيانة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكة كاك حةمة سةعيد كةرةم
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 :بةِرَيز محة سعيد محة علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ حةل كردني اةو ايشكالةتةة فيعلةن اشكالةة جةنابتان ااطادارنة هةموو  يةك كة هةر حزبَيكة يان  
كؤمةَلةيةكة يان رَيكخراوَيكة يان سةنديكايةك كاتَيك كة كؤنطرة دةكرَيتة تةبعةن هةموو اةندامةكاني 

انةة اةو رَيكخراوة بةشداري كؤنطرةكة ناكةنة كَي بةشداري دةكا ؟ نوَينةرة هةَلبذَيردراوةكان لة اةو اؤرط
ل  و ناوضةو اؤرطانةكاني اةو سةنديكايةة بؤية من ثَيم باشة بَلَين دةستةي طشيت هةر ضوار ساَل جارَيك 

 .........................ناوضةوبة اامادة بوونى زؤرينة  نوَينةرة هةَلبذَيردراوةكان لة ل  و 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر دروستةة تةواو حةسم بووة كاك شَيروان اةو موقتةرةحةي كة اَيمةش لةطةَل جةنابتان بامسان كردة 
 فةرموو كاك خةليلة .فةرموون بةردةوام بن لةسةري

 :محة امن لث انبةِرَيز خليل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤرينـةي اةنـداماني يةكَيتيةكـةة بـؤ حاَلةتَيكـة كـة       )شـكالَيكي تَيـدا نيـةة نةصـةكة اـةَلَيت     خؤي نةسةكة اة
سـاَلي تـر  فـراوان اـةبَيتة لةوانةيـة نـةتوانَيت        17ة بةتم اةم ِرَيكخراوة لةوانةية (يةكَيتيةكة بضووك بَيت

ةي اةنداماني يةكَيتيةكةة يان هةموو اةندامةكاني بةرَيتة كؤنطرةة بؤية نوَينةريان اةنَيرَيتة كةواتة زؤرين
ــةرة         ــةتوانن نوَين ــةس ا ــةة ب ــدا ني ــكالَيكي تَي ــيض اةش ــةكة ه ــةوة نةص ــةعين ا ــةرةكانيانة ي ــةي نوَين زؤرين
هةَلبذَيردراوةكاني تَي بكةينة وةك قسةكةي كاك محة سةعيد وتية يةعين زؤرينةكة بـؤ نوَينةرةكانـةو بـؤ    

 .اةندامةكانيشةة سوثاس
 :مانبةِرَيز سةرؤكي ثةرلة

 .تكاية بَيدةن  بنة كاك عوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال  بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثانية
 :تعدل مقدمة املادة السادسة و تقر  كاآلتي

تعقد اايئة العامة مؤنمرها كل ارب  سنوات مرة حبضور اغلبية الضاء االحتاد او اغلبية مندوبيهم بقرار من 
 .الدارية لتحقيق ما يلياايئة ا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان اَيسـتا كَيـي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد بكـا  تكايـة؟ة فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ة بـةكؤي دةنـ               
 .ثةسةند كراة فةرموو بؤ ماددةي دواتر
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 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددة  سَى يةم

 .َيويستة لةسةر اةجنوومةنى وةزيران و  يةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى اةم ياساية جَيبةجَى بكةنث
 :بةِرَيز عوني كمال  بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثالثة

 .للي جملس الوزراء و اجلهات ذات العظقة تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 كاك شَيروانةفةرموو 
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة هيض مو حةزةيةكمان نيةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان كـَي دةيـةوَيت لةسـةر اـةو ماددةيـة قسـة بكـا ؟ة نيـةة باشـة اَيسـتا وةكـو اـةوةي كةخوَيندرايـةوة              
داية بادةسيت بَلند بكا  تكاية؟ة فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ة بـةكؤي دةنـ        دةخيةمة دةنطةوةة كَيي لةطةَل

 .وةرطريا بؤ ماددةي دواتر
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ماددة  ضوارةم

 .جَيبةجَى دةكرَ ( وةقايعى كوردستان ) اةم ياساية لة ِرؤذ  باَلوكردنةوة  لة ِرؤذنامة  فةرمى 
 :بةِرَيز عوني كمال  بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الرابعة

 (.وقائ  كوردستان)ينفذ هذا القانون التبارا من تاريخ نشرف ع اجلريدة الرمسية 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة دةخيةمـة  بةرَِِِيزان كَي دةيةوَيت قسةي لةسةر بكا ؟ة كةس نيةة باشة اَيسـتا وةكـو اـةوةي كةخوَيندرايـة    
دةنطةوةة كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكا  تكاية؟ة فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ة بةكؤي دةنـ  وةرطـريا بـؤ    

 .اةسباحم موجبةة فةرموون
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 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َينينةوةة بؤ اةوةي عةرزي بةِرَيزان بةنيسبة  اةسبابي موجةبةة اَيمة موقتةرةحَيكمان هةيةة اَيستا دةخيو

 :اةنداماني ثةرلةمان بكرَيتة اةويش بةم شَيوةيةية
 هؤكارةكانى دةرضواندنى ياساكة

بة مةبةسـتى ِرَيكخسـنت و طةشةسـةندنى بـوار  بةِرَيوةضـوونى كاروبـار  ايـدار  يـةكَيتى ثةرلـةمانتارانى          
نى و بؤ جَيبةجَى كردنى بِريار و ِراسثاردةكانى كوردستان وضةسثاندنى بنةماكانى ددوكارسى و كار  مةدة

 .كؤنطر  دووةهةمى يةكَيتيةكةة اةم ياساية دةرضوَينرا
 :بةِرَيز عوني كمال  بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارَيكي لة يةن كاك عال ثَيكةش كراوةة ثَيم باشة اةويش تَيكةَل بكـةم لةطـةَل اةسـباحم موجةبةكـةة     

 :مان قبوَليان كرد اةوة دةنطي لةسةر دةدةينة بةم شَيوةيةيةاةطةر اةندا
 االسباب املوجبة

بريججة تطججوير  وحتسججني االداء االدار  الحتججاد برملججانيي كوردسججتان الداء افضججل لظحتججاد و ترسججيخا ملبججادىء       
 .هذا القانون الدميقرااية و اسس الع ل املدني و تنفيذًا ملقررات و توصيات املؤنمر الثاني لظحتاد فقد شرع

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوةي خؤي اةطةر خبوَيندرَيتةوةة ثاشان اةندامة بـةِرَيزةكان اةطـةر بيانـةوَيت موداخةلـة بكـةنة بـةِرَيزان       
دكتـؤر اةمحـةدة   ) اَيستا كَي د ةيةوَيت قسةي لةسةر بكا ؟ة اةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت قسةي لةسـةر بكـةنة   

 .ةة كاك دكتؤر اةمحةدة فةرمووكةسي تر هةي(كاك عال
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بةهؤكارةكاني دةرضوواندني لَيرة كةباس لةوة دةكا ة بؤ جَيبةجَى كردنـى بِريـار و ِراسـثاردةكانى    

نيـةة تـا تـؤ بـاس لـةكؤنطرة      كؤنطرة  دووةمـى يةكَيتيةكـةة اـةم ياسـاية دةرضـوَينراة اةمـة نيزامـي داخلـي         
بكةيتة اةمـة ياسـاية دةردةكرَيـتة بـؤي هةيـة كـؤنطرةي دووةم بَيـت يـان سـَييةمة ثَيويسـت ناكـا  كـؤنطرة             
خبرَيتة ناو اةم ياسايةوة بةِراسيتة يةعين اةوة زيادةة اةمة لة ثَيِرةوي ناوخؤي سةنديكاكاندا دةنووسرَيتة 

نى كؤنطرةةضونكة اةوة لة كؤنطرةيةكةوة بؤ يةكَيكي تر ثةيِرةوَيكي بؤ جَيبةجَى كردنى بِريار و ِراسثاردةكا
تر دةردةكا ة بةتم اةمة ياساية لة ثةرلةمان دةردةضَيتة بؤية ثَيويست ناكـا  نـاوي كـؤنطرة لَيـرةدا بَيـتة      

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عالة فةرموو



 161 

 :ابراهيم ااهربةِرَيز عال 
 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

ثَيشــنياري مــن وةكــو اــةوة نــةبوو كــة كــاك عــوني خوَينديــةوةة ثَيشــنيارةكةم اــةوة بــوو كــة بــةم شــَيوةية   
اةمـة  ( الداء افضجل لظحتجاد  )الحتجاد برملجانيي كوردسجتان    بريجة تطجوير  وحتسجني االداء االدار    )دابِرَيذرَيتةوة

ع جل املجدني و تنفيجذًا ملقجررات و توصجيات املجؤنمر       و ترسيخا ملبادىء الدميقرااية و اسجس ال )  بََيتة ثاشان
 .زؤر سوثاس(الثاني لظحتاد فقد شرع هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال  بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 االسباب املوجبة

تان و ترسيخا ملبادىء الدميقرااية و اسس الع جل  الحتاد برملانيي كوردس برية تطوير  وحتسني االداء االدار 
 .املدني فقد شرع هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزان اَيستا وةكو طوَيتان لَيبوو خوَيندرايةوةة اةو ماددانةي كة لـة ثرؤذةكـةدا بـؤ هـةمواركردن هـاتووةة      
ديةوةة اَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلنـد  لةطةَل هؤكارةكاني دةرضواندني كة كاك عوني بة عةرةبي خوَين

بكا  تكاية؟ة فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ة بةكؤي دةن  ثةسـةند كـراة زؤر سـوثاسة اَيسـتا داوا لـة ليذنـةي       
ناوخؤش دةكةين فةرموون بَينة سةر مةنةسة بؤ بِرطةي دووةمي بةرنامـةي كـارة ليذنـةي ياسـايي فـةرموو      

 .بةردةوام بن
 :روان ناص  حةيدةريبةِرَيز شَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة       ــةبارة  بـ ــاوخؤ سـ ــةي نـ ــايي و ليذنـ ــةي ياسـ ــةنَيوان ليذنـ ــةش لـ ــةي هاوبـ ــؤرتي ليذنـ ــي ِراثـ ــتا دةقـ اَيسـ

 .لة يةن براي بةِرَيزم كاك مسريةوة دةخوَيندرَيتةوة(حيمايةي اةنداماني ثةرلةمان)ياساي
 :بةِرَيز مسري سليم امن محة بةط

 .كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
 سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ

 ِراثؤرتي هاوبةش/ بابة 
هةردوو لَيذنةي كاروباري ياسايي و ناوخؤ و ااسايش و اةجنومةنة خؤجَييـةكان بةشـَيوةيةكي هاوبـةش لـة     

ــةوتى   ــةممة رَيكـ ــؤزةردان/13رؤذي دووشـ ــة رؤذي    /جـ ــةر بـ   زايينـــى 13/6/1711  كـــوردي بةرامبـ
ة كة  1221  ساَلي (43)لَيكؤَلينةوة لة ثرؤذةي هةَلوةشاندنةوةي بِرياري ثةرلةمان ذمارة  كؤبوونةوة ة بؤ
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ــدارةكان دوا       ــة ثةيوةندي ــؤ لَيذن ــراوة و ة ب ــكةش ك ــةوة ثَيش ــداماني ثةرلةمان ــايي اةن ــارةي ياس لة يــةن ذم
وة و ة دواي هـاتو  5/5/1717  رؤذي (0)خوَيندنةوةي يةكةمي لـة ثةرلـةمان لةدانيشـتين ااسـايي ذمـارة      

وتووَيذ لةسةر كردنى و تاوتوَي بةاامادة بووني نوَينـةري وةزارةتـى نـاوخؤ ة لَيذنـةكان طةيشـتنة اةمانـة        
 :خوارةوة

ثشتطريي ثرؤذةكة بةشَيوةيةكي طشيت دةكرآ ة بةمةرجَيك اةمة بة ياسا رَيك خبرآ نةك بة بِريار  -1
 :شَيوةية بَيت و ة ثَيشنياز دةكةن كة دارشتنةكةي كؤتايي ياساكة بةم

 1711  ساَلي )   (ياساي ذمارة 
 عَيراق-ياساي ثاسةوانيي اةنداماني ثةرلةماني كوردستان

 (:1)ماددةي 
راذةي تاكةكاني ثاسةوانان كة بةردةوامن لة راذةكةيان لـة ي اةنـدامي ثةرلـةمان ة بـة راذةيـةكي كردةنـي       

 و حوكمـةكاني ياسـاي راذة و خانةنشـيين    دادةنرآ بؤ مةبةسيت سةرمووضة و بةرزكردنةوة و خانةنشـيين 
  هةمواركراو كـة لةهـةرَيم كـاري ثَيـدةكرآ يـاخود      1202  ساَلي (1)هَيزةكاني ااسايشى ناوخؤي ذمارة 

هــةر ياســايةكي ديكــة جَيــى بطرَيتــةوة ة تاكــةكاني ثاســةوانان كــة دةكةونــة بــةر حوكمــةكاني اــةم ياســاية   
 .دةيانطرَيتةوة

 (:1)ماددةي 
لةمان بؤي هةية ثاسةواني هةبآ كة ذمارةيان لة ضـوار كـةس زيـاتر نـةبآ و لةسـةر ميالكـي       اةندامي ثةر

وةزارةتى ناوخؤ دادةمةزرَين و ثاتوتنيـان لةسـةر داواكـاري اةندامةكـة دةبـآ و اةندامةكـةش دوا  تـةواو        
ةي بــوونى اةنداميــةتى بــؤي هةيــة دوو لــةو ثاســةوانانة بةشــَيوةيةكي هةميشــةيي لــةخؤ بطــرآ و اةوانــ   

ــوَينى         ــةثَيي ش ــاوخؤ و ة ب ــي ن ــاني ااسايش ــة ي هَيزةك ــان ل ــة راذةي خؤي ــن ل ــةردةوام دةب ــةوةش ب دةمَينن
 .ننيشتةجآ بوونيان دابةش دةكرَين بةسةر بةِرَيوةبةرايةتيةكاني ثؤليسي ثاسةوانى  لة ثارَيزطاكاندا

 (:3)ماددة  
واوبووني شةش مان  بةسـةر مَيـذوو    نابآ اةندامى ثةرلةمان ثاسةوانةكةي خؤي بطؤِرآ مةطةر دوا  تة

دامةزراندنةكةي ِرة  بووبآ و ة ثَيويستة ثاسةوانانيش دةستةبةرَيكى ياسايي ثَيويست ثَيشكةش بكةن كة 
 .بةردةوامن لة راذةكةيان لة ي اةندامةكة لةماوةي ناوبراودا

 (:4)ماددةي 
ارةوة جَيــى دةطرَيتــةوة ة اةنــدامي  هةَلدةوةشــَيتةوة و ة اةمــةي خــو  1221  ســاَلي (43)بِريــاري ذمــارة 

يـاخود  ( دةمانضـة يـان كالشـنكؤف   )ثةرلةمان ما  اةوةي هةيـة ضـةكي كةسـيي خـؤي هـةبآو ة هـةَليطرآ       
هةردووكيان بةيةكةوة و ة اـةو حةقةيشـي دةبـآ دوا  تـةواو بـوونى اةنداميةتيشـي هـةيبآ و ناسـنامةي         

وردسـتان بـة بةَلطةنامةيـةكي فـةرمى دادةنـرآ و ة      اةنداميةتي ياخود ناسنامةي يةكَييت ثةرلـةمانتاراني ك 
ــةم مافــة       ــدةدا  كــة ا ــرآ و دةســةتتي اــةوةي ثَي ــةتَيكي ياســايي دادةن ــةملَينآ و بــة مؤَل اةنداميــةتي دةس
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يـاخود هـةر ياسـايَيكى ديكـة      1223  سـاَلي  (16)بةكاربَينآ بةدةر لة حوكمـةكانى ياسـاي ضـةكي ذمـارة     
 .جَيي بطرَيتةوة

 (:5)ماددة  
ةكانى اةم ياساية اةنداماني هةردوو خولةكانى هةَلبذاردنى يةكةم و دووةمى ثةرلـةمانى كوردسـتان   حوكم

 .عَيراق دةطرَيتةوة–
 (:6)ماددةي 

 .كار بةهيض دةقَيكى ياسايي يان بِريارَيك ناكرآ طةر لةطةَل حوكمةكانى اةم ياساية ناكؤك بآ
 (:0)ماددةي 

 .ن حوكمةكانى اةم ياساية جَيبةجآ بكةنثَيويستة لةسةر  يةنة ثةيوةنديدارةكا
 (:2)ماددةي 

 .دا جَيبةجآ دةكرآ(وةقايعي كوردستان)اةم ياساية لةمَيذووي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي 
تكاية ااطـاداري بوـةرموون و اةسـَلى ثرؤذةكـة و ِراي لَيذنـةكان لةبارةيـةوة خبرَينـة بـةردةم ثةرلـةمان بـؤ           

 .اي طوجناو لةبارةيةوة و ة دةنطدان لةسةريوتووَيذ لةسةر كردن و ِر
 ...لةطةَل ِرَيزدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بةعةرةبيش بيخوَيننةوة
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 العراق_رئاسة برملان كوردستان/ اىل

 تقرير مشرتك/ م
اخليججة واألمججن واجملججالس احملليججة بصججورة مشججرتكة يججوم االثججنني       اجت عججت جلنتججا الشججؤون القانونيججة والد      

ميظدية لدراسة مشروع الراء قرار الربملان رقم  13/6/1711كورد  املصادف ليوم  1011/جؤزةردان/13
املقدم من قبل العدد القانوني أللضاء الربملان واحملال اىل اللجان املعنية بعجد القجراءة االوىل    1221لسنة ( 43)

وبعججد املناقشججة واملداولججة ، وحبضججور ممثججل وزارة  5/5/1717ع ( 0)لربملججان جبلسججتل االلتياديججة املرق ججة ع ا
 :الداخلية ، توصلت اللجنتان اىل مايلي

ك جا وتقجرتح اللجنتجان ان تكجون الصجياغة      . تأييداملشروع بشكل لام للي ان ينةم ذلج  بقجانون ولجيس بقجرار    
 :النهائية للقانون كاآلتي

 7222لسنة )  ( قم قانون ر
 (العراق-قانون  اية  لضاء برملان كوردستان)

 (:1)املادة 
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تعترب خدمة افراد ا  اية املست رين ع اخلدمة لدى لضجو الربملجان خدمجة فعليجة ألغجراض العجظوة والرتفيج         
ل النافجذ ع  املعد 1202لسنة ( 1)والتقالد و تسر  احكام قانون اخلدمة والتقالد لقوى االمن الداخلي رقم 

 .  االقليم  و ا  قانون آخر حيل  لل للي افراد ا  اية املش ولني بأحكام هذا القانون
 (:1)املادة 

لعضو الربملان ا ق ع ان تكون لل  ايجة اليزيجد لجددهم للجي اربعجة افجراد يجتم تعييجنهم للجي مجظك وزارة           
لعضو بعجد انتهجاء  لضجويتل بجاثنني مجن افجراد       الداخلية ويكون ترشيحهم بناًء للي ال  العضو ، و حيتفظ ا

ا  ايججة بصججورة دائ يججة وللبقيججة االسججت رار ع اداء اخلدمججة لججدى قججوى االمججن الججداخلي ويججتم تججوزيعهم للججي   
 .مديريات شراة ا راسات ع احملافةات حس   ل اقامتهم

 (: 3)املادة 
سجتة اشجهر للجي تجأريخ تعيينجل وللجي افجراد         الجيوز لعضو الربملان تبجديل  فجراد  ايتجل اال بعجد انتهجاء مجدة      

 .ا  اية تقديم الكفالة القانونية الظزمة باالست رار باخلدمة لدى العضو ايلة املدة املذكورة
 (:4)املادة 

 :و حيل  لل ما يلي 1221لسنة ( 43)يلري القرار املرقم 
 و كليه جا معجًا ويبقجي    ( لقجات مسجد  ، بندقيجة سجريعة الط   )حيق لعضو الربملان حيجازة و جل سجظح شخصجي     

وتعترب هوية العضوية  و هوية احتاد برملانيي كوردسجتان والجيت   .  تفةًا بهذا ا ق حتي بعد انتهاء العضوية
تثبت لضويتل كوثيقة رمسية مبثابجة إججازة قانونيجة ختولجل ممارسجة هجذا ا جق اسجتثناًء مجن احكجام قجانون            

 .ن آخر حيل  للاو ا  قانو 1223لسنة ( 16)االسلحة رقم 
 (:5)املادة 

 .العراق-تسر   حكام هذا القانون للي الضاء الدورتني االنتخابيتني األوىل والثانية لربملان كوردستان
 (:6)املادة 

 .اليع ل بأ  نص قانوني  و قرار يتعارض م  احكام هذا القانون
 (:0)املادة 

 .للي اجلهات ذات العظقة تنفيذ احكام هذا القانون
 (:2)ادة امل

 (.وقائ  كوردستان)ينفذ هذا القانون التبارًا من تاريخ نشرف ع اجلريدة الرمسية 
راجني التفضجل بجاالاظع ولجرض  صجل املشجروع ور   اللجنجتني بشجأنل للجي الربملجان لل ناقشجة وابجداء الجر               

 .املناس  والتصويت
 ....مجج  التقجججديجر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةي ناوخؤة فةرموون ِرةايتانسوثاسة ليذن
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 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تَيبيين هةبووة هةر اةوةندة(5و 1)اَيمة لة ليذنةي ناوخؤ و ياسايي كة كؤبووينةوةة لةسةر ماددةي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ننـةوةة ثاشـان ِرةاـي ليذنـةكان وةردةطـرينة كـاك       بةِرَيزان اَيستا بَينة سـةر ثرؤذةكـة مـاددة بـةماددة بيخويَ    
 .شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِراسيت طؤِرانكارييةكي زؤر لةسـةر اـةو ثِرؤذةيـة كـراة ثرؤذةيـةك و ِراثـؤرتَيكي بـةديل هـةبوو كـةوةخيت          

شـتنةي كـة ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي ياسـايي كرديـانة        خؤي ثَيشكةش كرابووة بؤية اَيمة لـةدواي اـةو داني  
لةطةَل وةزارةتي نـاوخؤش دانيشـتنة بةِراسـيت طؤِرانكارييـةكي بنـةِرةتي لةسـةر ثرؤذةكـة كـراة بؤيـة اَيمـة           
ثَيمان واية كة دةبَيت اةم ِراثؤرتة ببَيتة اةساس بؤ موناقةشةكردنة بؤية داوا لةسةرؤكايةتي دةكـةين اـةو   

ستا ثَيشكةشـكراة ببَيـت بـة اةسـاس بـؤ موناقةشـةكردن لـةناو هـؤَلي ثةرلـةمانة بـؤ اـةوةي            ِراثؤرتةي كة اَي
 .بضينة بِرطةكاني اةم ثرؤذةيةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

باشةة بةردةوام بن ماددةي يةكةم خبوَيننةوةة بؤ اةوةي ِرةايشتان لةسةري بزاننة بـةِرَيزان اَيسـتا ليذنـةي    
هاوِران كة اـةو ِراثؤرتـةي كـة خوَيندرايـةوة بكرَيـت بـة اةسـاس بـؤ موناقةشـةكردنة كَيـي           ياسايي و ناوخؤ 

كةسي لةطةَلدا نيةة بةزؤرينةي دةن   1لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكا  تكاية؟ة فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ة 
 .وةرطريا و بوو بة اةساس بؤ موناقةشةكردنة فةرموون بةردةوام بن

 :ل حممود عبداهللبةِرَيز امساعي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:1)ماددةي 

راذةي تاكةكاني ثاسةوانان كة بةردةوامن لة راذةكةيان لـة ي اةنـدامي ثةرلـةمان ة بـة راذةيـةكي كردةنـي       
دادةنرآ بؤ مةبةسيت سةرمووضة و بةرزكردنةوة و خانةنشـيين و حوكمـةكاني ياسـاي راذة و خانةنشـيين     

  هةمواركراو كـة لةهـةرَيم كـاري ثَيـدةكرآ يـاخود      1202  ساَلي (1)ناوخؤي ذمارة هَيزةكاني ااسايشى 
هــةر ياســايةكي ديكــة جَيــى بطرَيتــةوة ة تاكــةكاني ثاســةوانان كــة دةكةونــة بــةر حوكمــةكاني اــةم ياســاية   

 .دةيانطرَيتةوة
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 :بةِرَيز عوني كمال  بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:1)املادة 

راد احلماية املسـتمرين   اخلدمـة لـد  عضـو الَملـان خدمـة فعليـة ألغـراض العـالوة والرتفيـع           تعتَ خدمة اف
املعدل النافـذ     1202لسنة ( 1)والتقاعد و تسري احكام قانون اخلدمة والتقاعد لقو  ا من الداخلي رقم 

 .  قانونا قليم أو اي قانون آخر حيل حمله على افراد احلماية املشمولن بأحكام هذا ال

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرةاي ترتان هةية لةسةري هي هةردوو ليذنةة فةرموو
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةردوو ليذنة ثشتطريي ماددةي يةكةم دةكةينة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةسةر اةم ماددةية قسة بكا ؟ة بةس كاك دلَيرة فةرمووبةِرَيزان اةنداماني ثةرلةمان كَي دةيةوَيت ل
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ماددةي يةكةم شتَيكي زؤر ضاكةة راذةي تاكةكاني ثاسـةوانان كـة بـةردةوامن لـة راذةكـةيان لـة ي اةنـدامي        
بةرزكردنـةوة و خانةنشـيينة بـةتم     ثةرلةمان ة بة راذةيةكي كردةني دادةنـرآ بـؤ مةبةسـيت سةرمووضـة و    

لةهةمان كاتدا من بةباشي دةزامن اةو ثاسةوانانة لةدواي تةواو بووني خـولي اةنـدام ثةرلةمانةكـةة بتـوانن     
بةثَيي اةو ِرَينماييانة ياخود اةو مةرجانةي كةهةية لة وةزارةتي ناوخؤة اةطةر خؤيان ويستيان مبَيننـةوة  

 .َيننةوةة سوثاساةوة ِرَيطايان ثَي بدةن كة مب
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة ليذنةي ناوخؤة فةرموو
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةماددةي     ــةينة ل ــة دةك ــتيواني لةماددةك ــة ثش ــة      1اَيم ــازادة ك ــة و ا ــؤي هةي ــةوان ب ــةة ثاس ــةوةش هةي دا ا

 .مبَينَيتةوةة يان خؤي نقَل بكا ة سوثاس
 :ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .اَيستا ااخر صياغة خبوَيننةوة تا بيخةينة دةنطدانةوةة فةرموون
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 :بةِرَيز عوني كمال  بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:1)املادة 
تعتَ خدمة افراد احلماية املسـتمرين   اخلدمـة لـد  عضـو الَملـان خدمـة فعليـة ألغـراض العـالوة والرتفيـع           

املعدل النافـذ     1202لسنة ( 1)تسري احكام قانون اخلدمة والتقاعد لقو  ا من الداخلي رقم  والتقاعد و
 .  ا قليم أو اي قانون آخر حيل حمله على افراد احلماية املشمولن بأحكام هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي لةطةَلـدا نيـة؟ة بـةكؤي دةنـ  وةرطـرياة بـؤ       اَيستا كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلند بكا  تكاية؟ة فـةرموون كيَـ  
 .ماددةي دووةم فةرموون
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:1)ماددةي 

كةس زيـاتر نـةبآة لةسـةر ميالكـي     ( ضوار)اةندامي ثةرلةمان بؤي هةيةة ثاسةواني هةبآ كة ذمارةيان لة 
وتنيـان لةسـةر داواكـاري اةندامةكـة دةبـآة  اةندامةكـةش دوا  تـةواو        وةزارةتى ناوخؤ دادةمـةزرَين و ثات 

بــوونى اةنداميــةتى بــؤي هةيــةة دوو لــةو ثاســةوانانة بةشــَيوةيةكي هةميشــةيي لــةخؤ بطــرآ و اةوانــةي   
دةمَيننةوةش بةردةوام دةبن لة راذةي خؤيان لة ي هَيزةكاني ااسايشي ناوخؤة بةثَيي شـوَينى ننيشـتةجآ   

 .دةكرَين بةسةر بةِرَيوةبةرايةتيةكاني ثؤليسي ثاسةوانى  لة ثارَيزطاكاندا بوونيان دابةش
 :بةِرَيز عوني كمال  بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:1)املادة 

افجراد يجتم تعييجنهم للجي مجظك وزارة      ( اربعجة )لعضو الربملان ا ق ع ان تكون لل  اية اليزيد لددهم للي 
ناًء للي ال  العضو ، و حيتفظ العضو بعجد انتهجاء  لضجويتل بجاثنني مجن افجراد       الداخلية ويكون ترشيحهم ب

ا  ايججة بصججورة دائ يججة وللبقيججة االسججت رار ع اداء اخلدمججة لججدى قججوى االمججن الججداخلي ويججتم تججوزيعهم للججي   
 .مديريات شراة ا راسات ع احملافةات حس   ل اقامتهم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ايتان لةسةر اةو ماددةيةة فةرمووليذنةي ناوخؤ ِرة
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسةر ماددةي دووةم تَيبيين هةبووة من يةكَيك بووم لةوانةي كة لةكؤبوونةوةكةدا تَيبينم هـةبووة لةسـةر   

ةكةم بؤخؤم وةكـو اةنـدامَيك   دوو ثاسةوان و مانةوةيان بةبةردةوامية ضةند ِرايةك هةبووة من ثَينشياري ي
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لة ليذنةي ناوخؤة ثَيم باشة اةندامي ثةرلةمان دواي خانةنشن كردنـي دوو ثاسـةواني لةطـةَل بَيـتة بـةتم      
اةو دوو ثاسةوانة بؤ يةك خول بَيتة نةك تا كؤتايي ذيان هةر دوواني لةطةَل بَيتة دواي خانةنشن بـووني  

 .تةواوة سوثاس دوو ثاسةوان بَيتة اةوانةش بؤ يةك خولي
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية لةجَيطاي خؤتان قسة مةكةنة اةوة ِرةاي خؤيةتية اَيستا كَي دةيةوَيت قسة بكا  لةسةر اةو ماددةية 
دكتـؤر ثـةريهانة كوَيسـتان حممـدة بةشـري خليـلة       ) ناوتان دةنووسمة اـةم بةِرَيزانـة دةيانـةوَيت قسـة بكـةنة      

ةحسنة خورشيد امحدة سيوةيل عومسانة كاروان صاحلة شوان كـريمة سـةمرية طـؤرانة    دَلشاد شهاحمة شَيردَل ت
كةسـي تـر   (سا ر حممودة ااواز عبدالواحدة نةسرين جةمالة نةردان عبداهللة فازَل بةشارةتية شـَيرزاد حـافز  

 .ماوةة بةِرَيز ثةريهان قبالية فةرموو
 :ثةيهان قبالي حممد. بةِرَيز د

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر
لعضو الربملان )بةنيسبة  ماددةي دووةمة بةِراسيت من تَيبينيم هةيةة لةسةر ذمارةي ثاسةوانةكانة كة دةَلَيت

( 1)خؤي من لةطةَل اةوةدام اةو ذمارةية بكرَيت بـة  ( ا ق ع ان تكون لل  اية اليزيد لددهم للي اربعة
اةندامي ثةرلـةمان خـؤي هةَلدةبـذَيرَيت و خولَيـك      لةخياللي اةو ضوار ساَلةداة لةخولَيكداة اةويش اةوةية

تةواو دةكا ة لةو خولةدا اةطةر ثَيويسـيت ثَيـي بـووحم كرَيـت بـةدوو ثاسـةوانة اـةو ضـوارة كـةم بكرَيتـةوةة           
مـن داوا  ( و حيتفظ العضو بعد انتهاء  لضجويتل بجاثنني مجن افجراد ا  ايجة بصجورة دائ يجة       )ثاشان كة دةَلَيت

خولةكة تةواو دةبَيتة ثَيويست ناكا  اةنـدامي ثةرلـةمان ثاسـةواني هـةبَيتة لةبـةر       دةكةم دواي اةوةي كة
اــةوةي خــؤي هــةر نوَينــةري خةَلكــةو دةطةِرَيتــةوة نــاو خــةَلكة ثَيشــرتيش ضــؤن بــووةة هــةر دواي اــةوةش  

ؤ وةزارةتـي  بةهةمان شَيوة با وا بةردةوام بَيتة بؤية من ثَيشنيار دةكةم اةو ذمارةي ثاسةوانة بطةِرَيتةوة بـ 
ــازامن دواي        ــيت ن ــن بةثَيويس ــة م ــةنة بؤي ــةرَيم بك ــةتي ه ــت خزم ــةوةي بتوانَي ــؤ ا ــةوة ب ــاوخؤة بيطةِرَينين ن

 .اةندامَييت ثاسةواني هةبَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة دةستت خؤش بَيتة بةِرَيز كوَيستان حممدة فةرموو
 :هللبةِرَيز كوَيستان حممد عبدا

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل زياد كردني ذمارةي ثاسةوانةكان نيمة هةروةها لةطةَل اةوةش نيم كةدواي خانةنشـن كـردنيش   
اةو ذمارةية زياد بكرَيتة بؤية من ثَيشنيار دةكةمة اةم ماددةية وةك خاَلي سـَييةمي بِرطـةي يةكـةمي اـةو     

 .يةكي ياسايي لة اةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردووةة سوثاسثرؤذة بِريارةي لَيبكرَيتةوة كة ذمارة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز دكتؤر بةشرية فةرموو
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 :بةشري خليل تؤفي . بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

و مةســةلةيةكة بــووني ثاســةوان بــؤ اةنــدامي ثةرلــةمان مةســةلةيةكي تــةكريم و تةشــري  نيــةة بــةَلك         
ثاراستنَيكة لة يةني اةمين و ااسايشةوةة اةوةش لة هـةموو ثةرلـةماناتي دونيـاو ثلـة تايبةتةكانـدا هةيـةة       
اةطةر تةماشا بكةين لة ثةرلةمان بةغـدا زؤر زيـاترةة لةبـةر اـةوةي حاَلـةتي اـةمين لـةوَي خـراثرتةة بؤيـة          

كــة لــةدواي خانةنشــن كردنيــانة يانــة نــةماني ثاســةوان شــتَيكي تةبيعيــةة مــن لةطــةَل اــةوةدام (4)بــووني 
اةندامَييت اةندامةكةة اةمـة خبةينـة بةردةسـيت اةنـدام ثةرلـةمانة اةطـةر خـؤي ثَيويسـيت بةهـةر ضـواري           
هةبوو با  ي مبَينَيتةوةة اةطةر بة دوو بوو اةوة با دوو بَيتة اةطةر ثَيويسيت بة هيضيان نةبوو اةوة هـةر  

ةمةرجَيك اةو اةندامة لة كوردستان نيشتةجَي بَيتة نةك لةدةرةوة بَيت بـةس اـةم   با بطةِرَينَيتةوةة ب( 4)
 .ثاسةوانانةي لة هةرَيم هةبَيت ومووضةش وةربطرنة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز دَلشاد شهاحمة فةرموو
 :بةِرَيز دَلشاد شهاحم حاجي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمسيةكة وايةة ايرت دةوترَيت ضوار ثاسةوانة اةطينا خؤي دوواني شـوفَيرنة كةسـيش نـاتوانَي    من ثَيمواية ت
بةردةوام دةوام بكا ة اةكيد يةكَيك دةبَي بَيتة شوَيين يةكَيكة يةكَيك دةوام دةكا ة يةكَيك دةضـَية كةواتـة   

ي دةبـَي بـة تـةناوحم دةوام    اةندامي ثةرلةمان دوو شوفَيري دةبـَية بـة تـةناوحم دةوام دةكـةنة دوو حيمايةشـ     
دةكةنة واتا لة حاَلةتي تةبيعي داة لة دةوامي اةندامي ثةرلةمان شـوفَيرَيك و حيمايةيـةكي هةيـةة لـة هـةر      
كاتَيكي دةوام كردنداة بؤية بة ديـتين مـن بـؤ ِرَيكخسـتين اـةو مةسـةلةية فيعلـةن اَيسـتا سـَي كةسـنة ِرَيـك            

ة ضــونكة دةبَيــت زةوجــي بــَي ِرةقةمةكــةية اــيرت بؤيــة مــن  نــاخرَي ضــؤن دةواميشــيان ثــَي بكــرَي بةِراســيت 
ثشتطريي اةو دوو بة دووة دةكةمة يةعين ضواري دةكـةمة اةوةكـةي تريشـم بـؤ اـةو رِِِوون كردنةوةيـة بـووة        
ضونكة دووانيان بة فيعلي شوفَيرنة  ي هةموومان هةروايةة مانـةوةيان بـة شـَيوةيةكي بـةردةوام لةطـةَل دا      

اـةركَيكي قـوِرس دةكـا ة هـةر دةورةيـةكي ثةرلـةماني بـة شـَيوةيةكي بـةردةوام حيمايـة            نيمة ضونكة اةوة
لةطـةَل موتةقاعيــدي ثةرلــةمان دةبــنة اةكيـد بــة تَيثــةِربووني كــا  دةبَيتـة يــةكَيك لــة اةركــة قوِرســةكانة    

كي دروست خؤمان زؤرجار ِرَيطري اةو مةسةلةية دةكةينة خؤمشان عةيين حاَلة  بكةينةوةة ايرت اةوة شتَي
ة ضـونكة اـةوة ِرةنطـة حاَلةتـةكانيش لـة كةسـَيك بـؤ        (يـان )نيةة يـان دوو ثاسـةوانة اينجـا مـن بؤيـة دةَلـَيم       

كةســَيكي تــر بطــؤِردرَية اــةوة مةســةلةيةكي عــام نيــة اَيمــة باســي موجتةمــةع دةكــةينة اينســان ِرةايــةكي   
ــةوةي شة      ــارو بريكردن ــةي ب ــة ِروانط ــةكَيك ل ــةر ي ــة ه ــدا ة ِرةنط ــةق ب ــان و  موتل ــؤية زرووف و ذي ــي خ خ 

كاركردنيةوة ِرةاي بـدا ة يـان دوو ثاسـةوان مبَيننـةوة بـؤ مـاوةي دووسـاَل دواي تـةواوبووني دةورةكـةة يـان           
ثاسةوانَيك بؤ ماوةي ضوار ساَلة لة اةركة ماليةكةي دا دةكاتةوة عةيين شتة هةر كامةي بَيت بة ديتين من 
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بة قـةتعي منـيش لةطـةَل اـةوةدا نـيم كـةوا اةنـدامي ثةرلـةماني         ِرةنطة حةللي اةو مةسةلةية بكا ة بةتم 
 .موتةقاعيد بؤ هةتا هةتايي ايمحتيواز بة يةك حيماية بكا ة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز شَيردَل تةحسنة فةرموو

 :بةِرَيز شَيردَل حتسن حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ك دَلشاد تةصدي  دةكةمة بةس لةيـةك قسـة لةطـةَلي نيمـةة كـة اةنـدام ثةرلـةمان تـةقاعود         من قسةكاني كا
دةكرَي يان وةكو اةندام ثةرلةمان نامَينَيتة اةو وةخيت ثَيويسـيت بـة سـايةق دةبَيـت كـة بيهـَييَن و بيبـا ة        

انـةوةي دوو  نةك بة خؤي وةخيت عومري تـةجاوز دةكـا  نـاتوانَي اوتـؤمبَيليش لَيخـؤرَية دووةمـن شـت م       
ــرة      ــؤي ثاســةوان هــةر ثاســةوانَيك لَي ــؤ خ ــا ة يــةك دةوام ناكــا ة ب ــةك دةوام دةك ــة ( 15)ثاســةوان ي ِرؤذ ل

يةة وةكو كـاك دَلشـاد طـوتي تةنسـي  ناكرَيـت لةطـةَل       (3)ِرؤذ دةوام دةكا ة اَيستا هي اَيمة ( 15)ماَلةوةيةة 
ت لةطةَل بَي يان شوفَيرَيكت لةطةَل بَية بؤية مـن  اةوةية خواش قبوَل ناكا  لة سبةييَن تا شةوَي ثاسةوانَيك

 .ثَيشنيار دةكةم ضوارةكة مبَييَن زؤر باشةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةعين شةرتةة ثاشانيش هةر يـةكَيك سـايةقمان بـَي و حكومـة  ثـارةي بـدا ة بابـة بـا خؤمـان بيـدةين لـة            
 .فةرموو ةلث انتةقاعوديةكةة زؤر سوثاسة بةِرَيز سيوةيل 

 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بة نيسبة  اةو ماددةية اةطةر ضوار ثاسةوان ثةسند كراة ثَيم باشة يةك لةوانة ذني تَيدا بَي جـا شـوفَيرةة   
 .ثاسةوانةة مةرج نية هةر ثياو بَيتة ضي تَيداية؟ سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة فةرمووبةِرَيز كاروان صاحل
 :بةِرَيز كاروان صاحل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثشتيواني لة ِراثؤرتي لَيذنـةي هاوبـةش دةكـةم لـة ضـوار ثاسـةوان بـؤ كـاتي بـةردةوام بـووني اةنـدامي            
ثةرلةمانة دوانيش بؤ ثاش تةواوبوونية اةطةرنا ثَيشنيارَيكم هةية ثَيمواية يةعين نـازامن بـؤ اَيمـة لةطـةَل     

زيرةكان ثاسةوانةكامنان لةطةَل وةزيرةكان فةرقي هةبَي؟ بؤية اةندامي ثةرلةمان ثاسةواني لة وةزيرَيـك  وة
كةمرت بَية من تَيناطةم لةو مةسـةلةيةة حـةز دةكـةم لَيذنـةي ياسـايي يـان بـةِرَيزتان لةسـةر اـةوة قسـةيةك           

ثةرلــةمانتارَيك شةخ ــيةي بكــةنة يــةعين اةطــةر جــةنابي وةزيرَيــك هةشــت ثاســةواني هــةبَية ثَيموانيــة   
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مةعنةوي لة اةو كةمرت بَية يان خوانةخواستة لة اـةو كـةمرت مةترسـي لةسـةر بـَية بؤيـة ثَيشـنياري اـةوة         
 .دةكةم و هيوادارم ثشتيواني اةوة بكةن با هةموو هاوتا بكرَي لةطةَل ثاسةواني وةزيرةكانة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ريش بؤ دوو ساَلةة تةواو دةبَيت ايرتة كة تةواو بـوو لـة وةزيـري دوو كةسـي لةطـةَل      سوثاسة ثاسةواني وةزي
ــرة لــة اَيمــةة بــة حةقيقــة  يــةعين اــةوان       دةمــَييَنة دواي دوو ســاَلةكة تــةواو دةبــَية اَيســتا ايشــيان زؤرت

شوان كـةريمة  وةزيرةكانة وةكيل وةزيرةكان حةرةكة  دةكةنة اَيمة لَيرة دانيشتووينة سة مة  بية بةِرَيز 
 .فةرموو

 :بةِرَيز شوان كريم كابان
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة حةقة سةرةتا اةوة بزانن كة بووني اةو ثاسةوانانة تةنيا مةسـةلةية بـا بَلـَين سـوودَيكي مةعنـةوي      
لـة  / مهةية بؤ اةندام ثةرلةمانة هيض سوودَيكي ماددي نيةة اـةوة يةكـةمة حةقـة اَيمـة اـةوة بـزاننة دووة      

ِرووي مادديةوة اـةو كةسـانة خؤيـان سـوودمةند دةبـنة بةِراسـيت اَيمـة دةبـَي اـةو ِراسـتية بـزاننة اةوانـة             
هةموويان خةَلكي فةقرينة ايشيان بؤ دؤزراوةتةوةة لةو مةجالةدا كار دةكةنة اةوة يةكة حةقة اَيمـة اـةوة   

تة لة ِراسيت دا اَيمة هةندَيكمان هةر هةتا بة نيسبة  اةوةي كة اَيمة ضوار حيمايةمان هةبَي/ بزاننة دوو
اَيستاش هةر دوواني هةيةة يةعين بة دوان كيوايـةتي كـردووة و ايشـةكةي خـؤي ِرايـي دةكـا ة بـةِراي مـن         

إىل مـدي  )وةكو ثَيشوو مبَينَيتةوةة هةر سَييان بَيتة سَي كةس بَيتة ايقترياحـي اـةوةي كـة دوان مبَينَيتـةوة     
( 3)شتَيكي زيادةة بة تةصةوري من خرا  نية اةطةر هةر يـةك كـةس بَيـتة يـةعين      ة بةِراسيت اةوة(العمر

اَيستاة دواي تةقاعوديش يةك كـةس بـَية بـةتم يـةك مةسـةلة هةيـة اـةوةي بيدايـة  و ة اـةوةمان اَيمـة           
 لةبةرضــاو بــَية اةوانــة اــةوةي اَيمــة ايســتيوادةيةكي مةعنــةوي لــةو بةِرَيزانــة دةكــةينة بــةتم ايســتيوادة  

مادديةكـة بــؤ اــةو كةســانة خؤيــاننة زؤر بةشــيان كــوِري فــةقرين و عاايلــة بــةخَيو دةكــةنة خؤيــان بــةخَيو  
 .دةكةنة زؤر زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز سةمرية طؤرانة فةرموو
 :بةِرَيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي دووةم مـن لةطـةَل ضـوارةكةمةة بـةتم تةحديـدي ِرةطـةز نـةكرَيتة بـا اَيمـة تةشـجيعي           بة نيسبة  مـادد 

اافرة  بكةين لة اةجهيزةي اةمين و قوةي اـةمين داخلـي زيـاتريش كـار بكـةنة يـةعين مـةجالي اـافرةتي         
 .ة زؤر سوثاس(مدى ا ياة)تَيدا هةبَي لَيرةش مبَييَنة لةطةَل اةوةمة ثاسةوانَيك هةر مبَييَن 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز سا ر حممودة فةرموو
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 :بةِرَيز سا ر حممود مراد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ِراسيت دا اةوةي ثةيوةندي بةو بابةتةوة هةية من تةصةورم واية اةصلةن لة بنةمادا ثرسَيكي زياد بووة 
تطريي بؤضووني خاتوو كوَيستان حممد و هـةروةها بـراي   نةدةبوو بَيتةوة ناو قاعةي ثةرلةمانة بؤية من ثش

بةِرَيزم كاك شوان كابان دةكةم كة وةكو خـؤي مبَينَيتـةوةة سـَي ثاسـةوان هـةبَية بـؤ طلدانـةوةش لـة كؤتـايي          
خول دا اةنـدامي ثةرلـةمان بـؤي هـةبَي كـة يـةكَيك لـة ثاسـةوانةكان لةطـةَل خـؤي بهَيَلَيتـةوةة ديـارة اـةوة              

ةة ديـارة هـةرَيمي كوردسـتان بـة بـةراورد لةطـةَل ناوضـةكاني تـر لـة عـرياق دا لـة ِرووي            اةسبابي خؤي هةي
اةمنييةوة زؤر زؤر لةبارترةة هيض مةترسـييةكي اـةمين لةسـةر هـةرَيمي كوردسـتان نيـة وةكـو اـةوةي لـة          

ةتي لـة  شوَينةكاني تر دةبينـرَية اةطـةر قسـة لةسـةر بةراوردكارييـة لةطـةَل ثلـة تايبةتـةكاني تـرة بـة تايبـ           
هةرَيمي كوردستان دا اةطةر باسي وةزير دةكرَية لة بةغداش باسي ثةرلةمانتار دةكرَية من تةصةورم وايـة  
اَيمة دةبَي اةطةر لة نَيوان اةو بةراوردةدا مبانـةوَي مةنوةعـةتي طشـيت ِرةضـاو بكـةينة دةبـَي قسـة لةسـةر         

لة هاوتا كردني وةزير و اةندام ثةرلةمان لـة  اةوة بكةين با اةواني تريش تةرشي  بكرَينةوةة هةوَل بدرَي 
هــةرَيمي كوردســتان داة بــا وةزيرةكــانيش بــة قــةد اةنــدامي ثةرلــةمان بــنة ضــونكة تةصــةورم وايــة هــيض     
وةزيرَيك بة قةدي اةندام ثةرلةمان ماندوو نـابَي و مةسئووليةتيشـي لـة مةسـئووليةتي وةزيـر طـةورةتر و       

بؤ دةضم كة طلدانةوةي دوو كةسيش جارَيكي تر اةويش هةر بارطراني  طرانرت نيةة لةو ِروانطةيةوة من واي
ية بؤ بودجةي طشيت و بؤ وةزاايوي طشيتة يةك كـةس مبَينَيتـةوة باشـرتةة كةسـةكةي تـر بضـَيتة خزمـةتي        

 .طشيت يةوةة سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز ااواز عبدالواحدة فةرموو
 :خضراز عبدالواحد بةِرَيز ااو

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرةتا ثشتطريي لة ِراي لَيذنةي هاوبةش دةكةم بؤ اةوةي كة ثاسةواني اةنداماني ثةرلةمان ضوار بـَية  
بؤ اةوةي بة تةناوحم دةواميان ثَي بكرَيتة لة دواي ماوةي تةقاعوديشيان مبَينَيت بة دووة لةبةر اةوةش كة 

ذنـةي نـاوخؤش اَيمـة بـة زؤرينــةي دةنـ  لةسـةر اـةوة هـاوِرا بـووين كـة دوو ثاســةوان           لـة كؤبوونـةوةي ليَ  
ة اةوة لةبةر مةكسةبي شةخ ـي خـودي ثةرلةمانتارةكـة نيـةة لةبـةر ثاراسـتين       (مدى ا ياة)مبَينَيتةوة بؤ 

ؤربـةي  هةيبةتي ثةرلةمانتارييةة ضونكة ايمحتيمالة زؤربةي اةندام ثةرلةمانتاران لة كـاتي موناقةشـة لـة ز   
بري و ِرا جياوازةكان تووشي بريوِراي جياواز ببووينة جا لةبةر اةوة ِرةنطة كؤمةَلَيك ثَيشـنيارة كؤمـةَلَيك بـا    
بَلَين دذي بؤ ثةيدا ببَيتة بؤيـة ثَيمـان باشـرتة كـة دوو ثاسـةواني بـؤ مبَينَيتـةوة تـاوةكو كؤتـايي تةمـةنية           

ةمان كة تةواو دةبَيت ِرةنطة زؤربةيان بضن بؤ وةزيوةي اةوةش اةو ثةرلةمانتارة لة دواي اةو خولةي ثةرل
تــرة اــةوة اــةو كاتــة ثَيويســت ناكــا  ســةر لــة نــوَي لــةو شــوَينة داواي ثاســةوان بكــا ة اــةو ثاســةوانة بــؤي   
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دةمَينَيتةوةة ِراي دووةميشم اةوةية اةطةر هةر ثةرلةمانتارَيك لة ثاش اةوة كة بة ويذدانةوة بة خؤي ثَيي 
ــةي      زةروور نــةبوو ــا  دوو ثةرلةمانتارةك ــوانَي داوا بك ــة زؤر نيــةة دةت ــؤ ب ــؤ مبَينَيتــةوة خ ــةي ب دوو حيماي

بطةِرَينَيتةوة بؤ حكومة  و ايرت ايستيوادةيان لَي نةكا ة خؤ اةوة بـةزؤري لةسـةري نـاكرَية بـة نيسـبة       
كـة اـافرةتن   اةوةي سةمرية خـانيش كـة باسـي ثاسـةواني اـافرةتي كـرد بـؤ اةنـداماني ثةرلـةمان اةوانـةي           

بيانـةوَيت اافرةتَيـك لةطـةَل خؤيانـدا دابنــَينة لَيـرة لـة ياسـاكةدا اةمــة تةسـك نةكراوةتـةوةة يـةعين تــةنها           
ثاســةوان مــةرج بــَي كــة ثيــاو بَيــتة ِرةنطــة اــةوة اةطــةر بكــرَي دةســت شــل بكــرَي بــؤ اــةو اافرةتــة اةنــدام  

 .َين بؤ كاري ثَيويست ثَيم باشرتةة سوثاسثةرلةمانانة كة بتوانن حيمايةيةكي اافرة  لةطةَل خؤيان دابن
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةستخؤشة سوثاسة بةِرَيز نةسرين جةمالة فةرموو
 :مصطفيبةِرَيز نسرين جةمال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ثشتيواني ثَيشنيارةكةي كوَيستان خان و كاك شـوان دةكـةمة بةِراسـيت بِرطـةي سـَيهةمي خـاَلي يةكـةمي اـةو        

 .ثرؤذة بِريارةي كة هةبووةة اةوة لة جَيي خؤيةتية لةوة زياتر ثَيويست ناكا ة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز نةردان عبداهللة فةرموو
 :بةِرَيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
جياوازيية و هةر ثةرلةمانتارَيك دةتوانَي ثاسةوان من ايشكا  لةسةر ذمارةي ثاسةوانةكان نية لةبةر اةوة 

دابيَن بؤخؤية يان داينةنَية يةعين رةتي اةوة بكاتةوةة بةتم لةوانةيـة مـةوقيعي كةسـَيك بـؤ كةسـَيكي تـر       
جيــاوازي هــةبَية هةنــدَيك ثَيويســيت ثــَي بــَي و هةنــدَيك ثَيويســيت ثــَي نــةبَية بــةتم لــة كــؤي ماددةكــة مــن 

اةوةي اَيمة لَيرة بة شَيوةيةك دامانناوة كة ثةرلةمانتارةكـة تـةنها لـة نـةقل دا دةتـوانَية      تَيبينيم هةية بؤ 
عةفوة تـةعن بكـا ة بـؤ اـةوةي اَيمـة قورسـاييةك دروسـت نةكـةينة تـةعيناتي زيـاتر دروسـت نـةبَية مـن              

ة الداخليجة و يكجون   للجي مجظك وزار  )لةوَي بـة دواوة بَلـَين   ( يتم تعينهم)ثَيشنيار دةكةم لةوةي كة دةَلَين 
ة هةندَي جار هةية ثَيويست ناكاتةوة بضَي ثاسةوانَيك دامبةزرَيينة لةوانةية ثاسـةوانَيك  (ترشيحهم  و نقلهم

هةبَي تؤ ثَيت باش بَية لة دام و دةزطاكان داة يةكَيكي تريش دةمَينَيتةوة دانامةزرَية دةتـوانَي نـةقلي بكـا     
ة بؤ اةوةي واي لَي بكةين كة بتوانَي نـةقليش بكـا ة بـؤ    (هم أو نقلهمترشيمح( )أو نقلهم)بؤ  ي خؤية بؤية 

ي بــؤ زيــاد بكــةينة لـــة    (أو نقلـــهم)اــةوةي دامةزرانــدن كــةمرتيشة ِرَيطـــريش دةكــةين لــة دامةزرانــدنة       
و يتم تجوزيعهم للجي مجديريات شجراة     )كؤتاييةكةشي دا كة بؤ اةوةي كة دةطةِرَيتةوة بؤ دةوام لة اةخريدا 

يجتم تجوزيعهم للجي    )ة لَيـرة مـن دةَلـَيم اـةوةي اـةخريي زيـادةة       ( احملافةات حس   جل إقجامتهم  ا راسات ع
تةواوة ايرت اةو كا  لة موحافةزا  بَية لة ايدارا  بَية بؤية من داوا دةكـةم لـة   ( مديريات شراة ا راسات



 104 

مـةودوا لةبـةر اـةوةي    لَيذنةي ياسـايي لـة هـةر شـوَينَيك باسـي موحافـةزا  هـةبَية باسـي ايـدارا  بكـةن لة          
موحافةزا  دةسةتتي ايداراتي ثَي دراوة قانونيةنة ايداريةنة حيسابيةنة بؤية جيوازييةك دروسـت دةبـَية   

ثَيويسـت ناكـا ة بـةس لَيـرةدا بـة حرياسـا        ( حسـب حمـل إقـامتهم   ( ) افةجات   )بؤية من ثَيشنيار دةكةم 
 .ة كاري دةهَييَنة زؤر سوثاساةوكا  لة كوَي بة ثَيي زةروورة بة كاري دةهَييَن ب

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز فازل بةشارةتية فةرموو
 :بةشارةتي فاتلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـن ثَيشــنيار دةكـةم كــة اـةو ضــوار ثاسـةوانة لــة ثـاش خانةنشــيين اةنـدامي ثةرلــةمانيش هـةروةك خــؤي        

وني جؤراوجؤر هةبوو لةسةر خانةنشـنة يـةعين ثاسـةوان خانةنشـن نـابَية اـةو هـةر        مبَينَيتةوةة ِراوبؤضو
ثاسةوانةة اةندامي ثةرلةمان خانةنشن بيَب و لة هةر كوَي بَي هةر ثاسةوانة لةطةَلية من زؤر تةايدي اةو 

َيكي تـر  ِرةايةي جةنابي كاك مة  بةشري دةكةمة بـة هةقيقـة  اةنـدامي ثةرلـةمان لـة كةسـَيكةوة بـؤ كةسـ        
ــدامي       ــزم بــؤ هــةموو اةن فةرقــةة بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمانة ثَيموايــة اَيســتاش هةرضــةند مــن لةطــةَل ِرَي
ثةرلةماننة ايمكانة اَيستاش اةندامي ثةرلةمان هةبَي سةخَلة  بَي بةوةي كة حيمايـةي هةيـةة ثاسـةواني    

ــة      ــةي كةم ــة حيمايةك ــةوةي ك ــةخَلةتة ب ــة س ــةمانيش هةي ــدامي ثةرل ــةة اةن ــة   هةي ــةوة ل ــةوةي ا ــةر ا ة لةب
كةسَيكةوةة هةرضةن ثَيمواية من ياسايي نيمة بةتم لة ياسا اةطةر نييةة بةس بة هةقيقة  اةم ياساية زؤر 
اةطةري دةوَية ضونكة ثاش خانةنشـن بـووني اةنـدامي ثةرلـةمانة اةنـدامي ثةرلـةمان هةيـة واجـييب تـر          

جيبم لة حيزبةكةي خؤم وةرطر ة ايمكانة ثَيويسـتم  وةردةطرَية كة من اةطةر لة ثاش خانةنشن بوومن وا
بةو ثاسةوانانة نةبَية مـن يـةك داوا دةكـةمة يـةك ثَيشـنياريش دةكـةم لـة اةنـداماني بـةِرَيزة يـةعين اَيمـة            
اةندامي ثةرلةماننة اةطةر من يةعين بؤ بةِراشكاوانة شت نةَلَينة اةطةر من ثاسةوامن ثَيويسـت نـةبَي بـا    

ثةرلةماني كوردستان بَلَيم كاكة من ثاسةوامن ناوَية يةعين اةو ضوارةش بؤ  داناوم بيكةن  اَيستا لةبةردةم
 .........بة يةكة يةعين اةوة ثَيمواية زؤر نوقتةيةكي ايجابي و شةفافيشة لةبةر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــيض شةخ      ــؤ ه ــَينة ب ــةمان دادةن ــداماني ثةرل ــؤ اةن ــة ب ــة حيماي ــةن اَيم ــةة ِرجاا ــةَل  تكاي ــةرقي لةط ــَيك ف  
شةخ َيكي تر دانانَينة شةخ َيك هةية ثَيويسيت ثَي يةة شةخ َيك هةية ثَيويسـيت ثـَي نيـةة اَيمـة لَيـرة      
ديراسةي اةوة ناكةينة وةكو اةعزاي ثةرلةمان حيماية بؤي دادةنـَينة ضـةند بَيـت ِرةقـةم دراوةة هةنـدَيك      

ك دةَلـَي نـةبيََة ايمحـتريامم بـؤ هـةموو اـةو ِرةايانـة هةيـةة         دةَلَي ضوار بـَية هةنـدَيك دةَلـَي دوو بـَية هةنـديَ     
 .جةنابيشت ِرةاي خؤ  بدةة فةرموو
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 (:بةشارةتي)حممد قادر فاتلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من ثَيشنيار دةكةم هةر ضوارةكة بَية اةطةر ثَيشنياريشم خبوا حةز دةكةم شةش بَية زؤر سوثاس

 :ةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةرل

 .ة فةرمووحافظسوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز شَيرزاد 
 :شري  لبدا افظبةِرَيز شَيرزاد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةايدي كاك دكتؤر بةشري دةكةمة اةو ضوارةة ضوار كةس باشةة دوانـيش مبَينَيتـةوةة   %( 177)بةِراسيت من 

ِرةنطة هةندَي كةس هةية ثَيويسيت ثَي نةبَية با اةوة بؤ هةتا هةتايية تةبعةن اةو دوانةي كة دةمَينَيتةوةة 
ايختياري بَية ايختياري بَي هةر كةسَيك اـةوةي ويسـتة اـةو دوانـة بـا مبَينَيتـةوة لةطـةَليانة مـن هينيشـم          
هةية بؤ اةوةة ِرةنطة زؤربةمان لةو قاعةيـة ثَيشـمةرطايةتيمان كـردووةة لـة كاتَيـك دا كـة خـةباتي ِرزطـاري         

ةكةمان بووةة ثَيش كة هاتينة اَيرة حيمايةي خؤمان هةبووةة هـاتووين بـؤ اَيـرة حيمايـةكان     خوازي ميللةت
ِرؤيشتوونة جارَيكى تر ِرةنطة اةطةر اَيمة بِرؤينةوة اـةو حيمايانـةمان بـؤ نايةتـةوةة هـةروةكو اـةزانن كـة        

َيشـمةرطايةتى و لةسـةر   اَيمة ثَيشمةرطايةتيمان كردووة و كؤمةَلَيكمان كَيشةمان بـؤ دروسـت بـووة لةسـةر ث    
اةو ميللةتةة لةبةراـةوة مـن داوا دةكـةم اةطـةر هـةموويان نايانـةوَ  بـا بـة ايختيـار  بَيـتة هـةر كةسـَيك             

 .ويستى اةو دووانة  بؤ مبَينَيـتةوة بؤ هةتا هةتايةوة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .عيل فةرمووزؤر سوثاس بؤ طشت اَيوة  بةِرَيزة ليذنة  ناوخؤ كاك امسا
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ضةند ِرايةك هةبوو لةوة  كة اةندامانى ثةرلةمان باسيان كردة كاك دَلشاد باس لةوة دةكا  كة دةَلَى دةبـَى  
ــتة دوا  تــةواو بــوونى بــؤ مــاوة  ضــوار ســاَل دوو كةســى لةطــةَل       ضــوار كــةس بــَى و دووكةســى لةطــةَل بَي
مبَينَيتةوةة لة سَى ببَى بة ضوارة كوَيستان خان دةَلَى سـَى كةسـى لةطـةَل بَيـت وةكـو كـؤنى ىَل بَيتـةوةة يـةك         
كةسى لةطةَل مبَينَيتةوة بؤ مةدا حةيا ة سَى اةندامى ثةرلةمان ثشتيوانى لة ثَيشـنيارةكة  كوَيسـتان خـان    

وو اةنـدامى ثةرلـةمانيش ثشـتيوانى لـةوة     دةكةنة ضوار كةس ثشتيوانى لة ِرايةكـة  كـاك دَلشـاد دةكـةنة د    
بـووة   فاتجل دةكةن كة ضوار كةسةكة مبَينَيتةوةة ضؤن ضوار  لةطةَلة هةر ضوار  لةطةَلى بَيتة لةوانة كاك 

بشــرييش داوا دةكــا ة ضــوار كــةس بــَى و دوو كةسيشــى بــؤ هــةتا هــةتايى لةطــةَل مبَينَيتــةوةة بــةتم   .كــاك د
انةة سةبارة  بة ذنـانة اَيمـة لةطـةَل ليذنـة كـة كؤبووينـةوة و هـةم قـانون         ايختيار  بَيتة اةوة ِرا  اةندام

مةجاىل داية و هـةم لةطـةَل وةزارةتـى نـاوخؤ كـة كؤبووينـةوةة ِراز  بـوون لةسـةر  اـةوة  هـيض كَيشـةيان            
ت نةبوو ذن بَيت يان ثياو بَيتة كةس ِرَيطر نية لةوة ة هةر اةندامَيكى ثةرلةمان ثاسـةوانى هـةبَيت ذن بيَـ   



 106 

يان ثياو بَى بؤ  هةية لةو ضوار كةسة دوو كةسى ذن  بَى و يةكى ثياو بَيت يان دووانى ثياو بَى و يةكَيكى 
 .ذن بَيتة اةوة هةم قانون ِرَيى ثَيداوةة هةم وةزارةتى ناوخؤش لةسةر  ِرةزامةندةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عونى فةرموو
 :بةزازبةِرَيز عونى كمال سعيد 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مديريجة شجراة ا راسجات    )كاك نةردان ثَيشنيار  كرد كة ايداراتيش ايزافة بكرَيت لةسةر  ثاش اـةوة   
اةوةشـى ايزافـة   ( ويكـون ترشـيمحهم و تبديلـهم   )هـةروةها نةقلةكـةيانة    (في احملافةات واالدارات في االقلجيم 

 .بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نةردان فةرمووكاك 
 :بةِرَيز نةردان عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ..... .لة حمافةزا   بََ  يان اةطةر كة اةوة كرا ايداراتيش بؤ ايزافة بكرَيتة 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

فـةرموو   كاك نةردان لة جَيطة  خؤتةوة قسة مةكةة تكاية بة بَى ايجازة هةَلمةستة رجااةنة سيوةيل خان
 .فةرموو

 :لث انبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بة نيسبةتى ذن دةَلـَين اةطـةر تةقـديم بكـا  وةزارةتـى نـاوخؤ قبـوَل ناكـا  ذن تـةعن بَيـتة اةطـةر لَيـرة             
 .ايقرار  بكةنة زؤر باشةوة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ت يـان ثيـاو اةنـدامى ثةرلـةمان بيهَينـَىة بـةتم هـةموو ِرؤذَ         ناة نا شتى وا نييةة اةوة اةساسى نيةة ذن بيَـ 
 .طؤِران نيةة يةعنى هَيشتا نةطةيشتووةتة وةزارة  لة ِرَي دةيطؤِرنة اةوةش نابَيتة ليذنة  ناوخؤ؟ فةرموو

 :بةِرَيز امساعيل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة وةكو خؤ  بَيتة سَى كـةس بَيـتة اةنـدامى ثةرلـةمان     سَى ِرا هةبووة ِرايةكيان اةوة بوو وةكو باسم كردة ك
سَى ثاسةوانى هةبَيتة كة خانةنيشن كرا يةك كةسى لةطةَل مبَينَيتةوة بؤ مةدا حةيا ة ِرا  دووةم اةوةية 
كة بيَب بة ضوار و دوو كةسيشى لةطةَل مبَينَيتةوة بؤ ماوة  دوو ساَل دوا  خانةنيشن كردنىة اةوة دةبَيت 

ك خبرَينة دةنطدانةوة بؤ اةوة  بزانن كامة لةسةر كامة  يـةكال  دةكةينـةوةة ِرا  سـَييةميش    يةك بة ية
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اةوةية كة دوو كةسى لةطةَل بَيت بؤمـةدا حيـا  و جـار  وا هةيـةة ثاسةوانيشـى هـةبَى لـة كـاتى بـةردةوام          
 .بوونى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ةر بةِرَيز شَيروان ناص  حةيد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مــن ثَيموايــة تةســويتةكة اةبَيتــة دوو بابــة ة بابــةتَيكيان بــة نيســبة  اــةو ثاســةوانانةية كــة لــةو كاتــة    
اةندامى ثةرلةمانة و لة خولةكة دايةة اةمة با يةكالبكرَيتةوةة عةجةبة سَى يان ضوارةة اينجا بضينة سـةر  

 .تةسويتةكان دةكةين؟ زؤر سوثاس خانةنيشنة بزانن لةوَيوة ضؤن اَيمة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنة  ناوخؤ اةو تةسةلسولة  بؤ زيادبوونةكةة يةكةم وةك خؤ  مبَينَىة سَى ثاسةوان و اةوة  تـر دووان  
بَيــتة بؤضــوونيش هةبووكــة دووان بَيــتة بؤضــوونَيكى تــر هــةبوو كــة ضــوار بَيــتة اَيســتا اــةوة  ضــوارةكة 

نة كة زؤر تر اةندامانى ثةرلةمان اةوةيان كـردة كـَى لةطـةَل اةوةيـة ثاسـةوانى اةنـدامانى       دةخةينة دةنطدا
ثةرلةمان لةناو دةورة اَيستا كة ايش دةكةنة ببَيتة ضوار ثاسةوانة تكاية دةست بةرز بكاتةوةة زؤر سوثاسة 

هةبوو كة دوو ساأل بَيـتة  كَى لةطةَل دانية؟ بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كراة اَيستا ماوةكة ة تكاية بؤضوون 
لة ثاش اةوة  تةقاعود دةكرَيت و اةندامى ثةرلةمان نامَينَى لة وةزيوةكة ة دوو حيمايـة  لةطـةَل مبَينـَى    
بؤ ماوة  دوو ساَلة بؤ اةبةد نةبَيتة ضونكة بة حةقيقة  مراعاتى اةوةش بكـةينة ضـونكة دةورة  دوو و   

زؤر اـةوة دةبَيـتة اَيسـتا كـَى لةطـةَل اةوةيـة كـة دوو بَيـتة بـؤ           سَى و ضوار و دةوراتى تر دَ ة ايرت وابـزامن 
ماوة  تةنها دوو سـاَلة تكايـة دةسـت بـةرز بكاتـةوة؟ دوو حيمايـة  هـةبَى و بـؤ مـاوة  دوو سـاَل لةطـةَليان            

كـةس لةطةَلـةة زؤر سـوثاسة كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة زؤرينـة           14مبَينَيتةوةة تكاية دةست بـةرز بكةنـةوة؟   
ز كـراوةة اَيسـتا كـَى لةطـةَل اةوةيـة يــةك ثاسـةوان بـَى و مـةدا حـةيا  لةطـةَلى بَيـتة هــةتاوةكو            دةنـ  رةفـ  

بةِرَيز لةطةَلدايةة كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة      31دةمَينَيتةوةة كَى لةطةَلة يةك بَيت تكاية دةست بةرز بكاتةوة؟ 
سـاَل لةطـةَلى مبَينَيتـةوة؟ كـَى لةطـةَل       زؤرينة  دةن  ِرةفز كراة اَيستا كَى لةطةَلة ضوار اةندام بَيت بـؤ دوو 

داية؟ كَى لةطةَلة دوو بَى و مةدا حةيا ؟ زؤر سوثاسة كَى لةطةَل دانية؟ وةَلآل ثَيويست بة تةسويت دةكـا ة  
 44زؤر سوثاسة حسابى دةكةينةوةة كَى لةطةَل اةوةية دوو بَى و مةدا حةيا  تكاية دةست بـةرز بكاتـةوة؟   

بـةِرَيز لةطـةَل دانيـة؟ بةداخـةوةة ليذنـة  نـاوخؤ؟ كـاك امساعيـل          31َى لةطةَل دانية؟ بةِرَيز لةطةَل دايةة ك
 .فةرموو
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 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لــة دوا  دةنطــدان بــؤ اــةو ســَى ِرايــة  كــة هــةبوو ديــارة اَيســتا لةســةر اــةوة اةكســةريةتى هَينــا كــة ضــوار  

ةرلــةمان لــة كــاتى كــة بةردةوامــة ضــوار ثاســةوانى هــةبَىة دوا  خانةنيشــينيش مــةدا ثاسـةوانى اةنــدامى ث 
 .حةيا  دوو ثاسةوانى لةطةَل مبَينَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان دوو كةس لةسةر  قسة بكـا ة دوو كـةس دذ  قسـة بكـا ة ضـونكة بـة حةقيقـة  شـتَيكى خراثـة          
ايمحتريامم  بَيتة و خةَلكى خؤمان زياد بكةين مةدا حةيا  لةطةَلمان بةِراستى يةعنى ثةرلةمانى كوردستان

هةيةة عة  كولنة اَيستا كَى لةطةَل اةوةية ضـوار ثاسـةوان بـَى بـةس مـةدا حـةيا  دوو كـةس بَيـتة تكايـة          
 .دةست بةرز بكةنةوة؟ كاك عمر فةرموو

 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وو تَيبينى عةرز دةكةمة اةطةر روخسة  بدة ة اَيمة تةسويتمان كردة يةك خيار هةبوو زؤر مةعقول من د
ــةند      ــتة ض ــة ايختيــار  بَي ــدانة مةســةلة  ايختياريةكــة دوا  هينةك ــة دةنط ــة   منيشــةوة نةخراي بــوو ب

 . ..........برادةرَيكيش ديواعيان لَيى كردة ناة نا بؤ دوايى دةَلَيمة بؤ دوا  نةقَلة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر ايختيار  هةر كةسَيك دةتوانَى خؤ فةرز ناكةين لةسةر ة كاك عمر فةرموو
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
باسى دوايية من بؤم هةبَى اةو دوو كةسة  خـؤم نـةقَل بكـةم بـؤ سـةر وةزارةتـَىة بـؤ سـةر جيهـةتَى و بـؤ           

َينَيكى ترة باسى اَيستا نيةة ضونكة هةموو كةس ايختياريةة دةزاننة لةسـةريا ضـوار كـةس ناسـةثَينرَ ة     شو
 ............ .بة زؤر بَلَين ايلال دةبَىة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حممد فةرموو
 (:شارةزوور )بةِرَيز  حممد امحد علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ارَيكى كردة بؤ دوو كةسةكةة وتى بؤ دوو ساَل دوا  اةوة  كة خولةكـة  تـةواو دةبـَى دوا     كاك دَلشاد ثَيشني

 .دوو ساَلةكة دةبَى بة يةك كةسة اةوة نةخرا دةنطدانةوةة هةر دووكةسةكة خراية دةنطدانةوة
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةطـةَلى بَيـتة كـَى لةطـةَل اةوةيـة دووان      اَيستا بةِرَيزان اةوة  كة ضوار ثاسةوان بَى و دووان مـةدا حـةيا    
مةدا حةيا  لةطةَلى بَيت دةست بةرزبكاتةوة؟ رجااةن دةنطدانـةة دةنـ  نـةدةن نابَيتـة بِريـارة كـَى لةطةَلـة        
دووان بَيت مـةدا حـةيا ؟ زؤر سـوثاسة كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة زؤرينـة  دةنـ  ثةسـةند كـراة فـةرموو بـؤ              

 .كاك عونى فةرموو 1ةردةوام دةبنة تكايةة اَيستا ماددة  ة تكاية بَى دةن  بن ب 1ماددة  
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لعضو الربملان ا ق ع ان تكون لل  اية اليزيد لددهم للي اربعة افراد يتم تعيينهم للي مظك  (:7)املادة 

ال  العضو ، و حيتفظ العضو بعد انتهاء لضويتل باثنني  وزارة الداخلية ويكون ترشيحهم ونقلهم بناًء للي
من افراد ا  اية بصورة دائ ية وللبقية االست رار ع اداء اخلدمة لدى قوى االمن الداخلي ويتم توزيعهم 

 .للي مديريات شراة ا راسات ع احملافةات واالدارات في االقليم حس   ل اقامتهم

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.دكاك 
 (:وةرتى)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .... .من نوقتة نيزاميةكةم لةسةر اةو تَيبينية  مامؤستا عمر بووة من لةبةراةوة 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.اةوة ِرؤيى تةواوة اَيستا لة ماددة  دووينة رجااةنة كاك د
 (:وةرتى)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةنــدَ  اةنــدامى ثةرلــةمان باســيان لــةوة كــرد كــة دوو مــةدا حــةيا  تَييــدا نةمَينَيتــةوةة بــؤ اــةوة  اــةو  
مو حةزةية اةطةر لةطةَل اةو ماددةية اَيستا تةسـويتى لةسـةر نـةكراوةة اَيمـة بيضةسـثَينن كـة اةنـدامى        

 .......... .ةو دوو اةندامةثةرلةمان بؤ  هةية ا
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةو وةختى كة ها  قسة  كردة اَيستا دةيدةينة دةنطدان و ِرةاـى جـةنابت دةدة  و ايزافـة دةكـة ة اَيسـتا      
خؤ نايدةينـة تةسـويتة اـةوة ماددةكـة تـازة دةخوَيندرَيتـةوة و هـةمووتان قسـة  لةسـةر دةكـةنة قةيناكـة            

كـاك عـونى    3ة نيزامى يةعنى من غةَلة  كرد بـَية سـة مة  بـىة اَيسـتا بـؤ مـاددة        دوايى زياد  دةكةين
 .فةرموو
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 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثاش اةوة  اةو ثَيشنيار  تةقديم كـرا مـن سـياغةكة  اـةو ماددةيـةم بـةو شـَيوةية خوَينـدةوةة مـةفروزة          

 .ة  نيهااى ماددةكةاةوة بدرَيتة دةنطدانة سياغ
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماددة  دوو بةس رةقةمةكامنان داية دةنطدانةوةة هيين حةرةسةكانة اَيستا ااخري صياغة  خبوَيننةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن اربعة افراد، يتم تعييجنهم للجي مجظك    لعضو الربملان ا ق ع ان تكون لل  اية ال يزيد لددهم ل :1املادة 

وزارة الداخلية، و يكون ترشجيحهم و نقلجهم بنجاء للجي الج  العضجو، و حيجتفظ العضجو بعجد انتهجاء لضجويتل            
بأثنني من افراد ا  اية بصورة دائ ية، و للبقية االست رار ع اداء اخلدمة لدى قجوى االمجن الجداخلي، و يجتم     

 .راسات ع احملافةات و االدارات ع االقليم حس   ل اقامتهمتوزيعهم للي مديريات شراة ا 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كَي لةطةَلداية دةسيت بةرز بكاتةوة تكاية؟ة كَي لةطةَلدا نية؟ة بة كؤي دةن  ثةسند كرا بـرؤ مـاددة  دواتـر    
 .تكاية

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداللة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نــابَي اةنــدامي ثةرلــةمان ثاســةوانةكةي خــؤي بطــؤِرية مةطــةر دواي تــةواوبووني شــةش مــان    :3مــاددة  

بةسةر مَيذووي دامةزرانةكةي ِرة  بووبَي وة ثَيويستة ثاسةوانيش دةستةبةرَيكي ياسايي ثَيويست ثَيشكةش 
 .بكةنة كة بةردةوامن لة راذةكةيان لة  ي اةندامةكة لة ماوةي ناوبراودا

 :كمال سعيد بةزاز بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ال جيوز لعضو الربملان تبديل افراد  ايتل اال بعد انتهاء مدة ستة اشهر للجي تجأريخ تعيينجل و للجي      :3املادة 

 .افراد ا  اية تقديم الكفالة القانونية الظزمة باالست رار باخلدمة لدى العضو ايلة املدة املذكورة
 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 

بــةِرَيزانة كــَي مو حــةزة  لةســةر مــاددة  ســَي هةيــة؟ة كــَي اةيــةوَي موداخةلــة بكــا ؟ة تــةنها دوو بــةِرَيزة  
 .بةفرين خان فةرموو

 
 



 121 

 
 :بةِرَيز بةفرين حسن خليوة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـابَي ثـاش شـةش مـان ة     : ديارة ماددة  سَييةم باس لة طؤِريين ثاسةواني اةنداماني ثةرلةمان دةكا ة اةَلَي

بةتم من ثَيمواية اةم ماوةية زؤر زؤرةة يةعين زؤر جار هةية ثاسةوان  ي اةنـدامي ثةرلـةمان دوو مـان     
نامينَيتةوةة داواي دةست لة كاركَيشانةوة دةكا ة واز لة كارةكةي خؤي اةهَييَنة اةو كا  اةندامي ثةرلةمان 

هةيــةة بؤيـة مــن داوا اةكــةم ماوةكــة هــةر نــةمينَيتة اةنــدام   ضـي بكــا ؟ة زؤربــةمان لــةو بــارةوة طرفتمــان 
 .ثةرلةمان خؤي بةرةغبةتي خؤية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
تبديل افجراد  ايتجل اال بعجد مجدة سجتة اشجهر للجي تجأريخ          ال جيوز لعضو الربملان)من ثَيم واية اةم ماددةية 

كافيةة ثَيويسيت بةوة ناكا  اةم تةردي حيماية كة باسي لةوة كراوةة كةفالة  بدا  لةوةي كـة  ي   (تعيينل
ــدام       ــةبَي؟ة اةن ــي ا ــوكمي قــانوني ض ــةو كةفالةتــة ح ــةر نةمايــةوةة ا ــة مبينَيتــةوةة اةط اةنــدام ثةرلةمانةك

اني ضي لةو حيمايةية بكا ؟ة بـةتم خـؤي بـالعكسة اَيمـة لـة ماددةكـاني ثَيشـوو بامسـان         ثةرلةمانةكة اةتو
كردة ومتان تةعين اةبَية خؤي كة تةعن اةبَية ايجراااتي تةعينةكـةي هـةر خـؤي  ي وةزارةتـي داخليـة      

ةمري داواي كةفيلي لـي اـةكا ة كـةفيلي لـَي وةراـةطرن و موستةمسـةكاتي رةمسـي لـَي وةراـةطرنة اينجـا اـ           
تةعينةكةي دةراةضَية لةبةر اةوة ثَيويست ناكا  لَيرة اةم بَيت كةفالةتيش بدا  بة اةندام ثةرلةمانة خؤ 
ــدام      ــةي اةنـ ــووة و حيمايـ ــي داخليـــة تـــةعين بـ ــةبووةة لـــة وةزارةتـ ــة تـــةعن نـ  ي اةنـــدام ثةرلةمانةكـ

زؤر كافيـة و ايـدي زيادةيـة و     (تـاريخ تعيينـة  )ثةرلةمانةكةيةة لةبةر اةوة مـن ثـَيم وايـة اـةم بِرطةيـة تـا       
 . برَي وة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ياسايي؟
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بة قسةكاني خوشكة بةفرينة ماوةكة كراوة بيـتة زؤر كَيشـةيةة ضـونكة اَيمـة كـة كؤبوونـةوةمان       

وةزارةتي نـاوةخؤة طلـةييان لـةوة هـةبوو كـة اةنـدام ثةرلـةمان لـة ماوةيـةكي نزيكـداة            كرد لةطةَل نوَينةري
جارَي اةمري نةقلي حيمايةكة تةواو نةبووةة حيمايةكةي دةطؤِري و كَيشةيةكي ايداري زؤر دروست دةبووة 

شـتطريي لـَي   لةبةر اةوة اَيمة اةو ماوةيةمان تةحديد كردة سةبارة  بة ثَيشنيارةكةي كاك عومـةرة اَيمـة ث  
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دةكةينة فيعلةن زؤر راستةة بة ثَيي قانوني قو  ا من الداخلية وةزارةتي ناوةخؤ هـةر كةسـَيك كـة تـةعن     
دةبَي ايجراااتي ياسايي لةطةَل دةكا ة كةفالةي تةقديم دةكا  يان مةرجةكاني ديكة كة لة قانونةكة دياري 

 .كراوة وة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 تي ناوةخؤ؟وةزارة
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثشتيواني لة ِراي لَيذنة  ناوةخؤ دةكةين بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيزانة كَي اةيةوَي لةسةر اةم ماددةية قسة بكا ؟ة ااخري صياغة خبوَيننةوة
 :ةزازبةِرَيز عوني كمال سعيد ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 . جيوز لعضو الربملان تبديل افراد  ايتل اال بعد انتهاء مدة ستة اشهر للي تأريخ تعيينلال:3املادة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة كَي لةطةَلداية تكايـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوةة زؤر سـوثاسة كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ة بـة زؤرينـة  دةنـ             
 .كراة بؤ ماددة  ضوار فةرموونثةسند 

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:4)ماددةي 

هةَلدةوةشَيتةوة و ة اةمةي خوارةوة جَيى دةطرَيتةوة ة اةندامي  1221  ساَلي (43)بِرياري ذمارة 
ياخود ( ن كالشنكؤفدةمانضة يا)ثةرلةمان ما  اةوةي هةية ضةكي كةسيي خؤي هةبآو ة هةَليطرآ 

هةردووكيان بةيةكةوة و ة اةو حةقةيشي دةبآ دوا  تةواو بوونى اةنداميةتيشي هةيبآ و ناسنامةي 
اةنداميةتي ياخود ناسنامةي يةكَييت ثةرلةمانتاراني كوردستان بة بةَلطةنامةيةكي فةرمى دادةنرآ و ة 

ةسةتتي اةوةي ثَيدةدا  كة اةم مافة اةنداميةتي دةسةملَينآ و بة مؤَلةتَيكي ياسايي دادةنرآ و د
ياخود هةر ياسايَيكى ديكة جَيي  1223  ساَلي (16)بةكاربَينآ بةدةر لة حوكمةكانى ياساي ضةكي ذمارة 

 .بطرَيتةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:4)املادة 

 :ليو حيل  لل ما ي 1221لسنة ( 43)يلري القرار املرقم 
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 و كليه ا معًا ويبقي ( مسد  ، بندقية سريعة الطلقات)حيق لعضو الربملان حيازة و ل سظح شخصي 
وتعترب هوية العضوية  و هوية احتاد برملانيي كوردستان واليت .  تفةًا بهذا ا ق حتي بعد انتهاء العضوية

ا ق استثناًء من احكام قانون  تثبت لضويتل كوثيقة رمسية مبثابة إجازة قانونية ختولل ممارسة هذا
 .او ا  قانون آخر حيل  لل 1223لسنة ( 16)االسلحة رقم 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنة  ناوةخؤ رةايتان؟
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين وةكو خؤي

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةِرَيزان كَي اةيةوَي لةسةر اةم ماددةية  قسـة بكـا ؟ة اـةم بةِرَيزانـة اةيانـةوَي موداخةلـة بكـةنة شـَيرزاد         ب
 .ة شَيردَل حتسنة شوان كةريمة سا  تؤماة صباح بيت اهللة كةسي تر هةية؟ة فةرموو كاك شَيرزادحافظ

 :شري  لبدا افظبةِرَيز شَيرزاد 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديةكةدا باسي دةمانضة و كالشينكؤ  كردووةة بةتم لة عةرةبيةكةدا باشرتي بـاس كـردووة كـة باسـي     لة كور

ة ضـونكة هـةموو جـارَي رةنطـة لـة وتتـي اَيمـة زؤر كالشـينكؤف بـةكار          (الطلقاتمسدس و بندقية سريعة )
كةية بَلَين ضةكي شان نةهَيننة وةختَيك بَي كالشينكؤف هةر نةمييَنة لةبةر اةوة اةطةر بيكةين بة كوردية

 .باشرت بَية ضونكة ضةكي شان رةنطة كالشينكؤف و اةم ضةكة بضووكانة اةطرَيتةوةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز كاك شَيردَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيردَل حتسن حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ة سوثاسمن هةر نةفسي مو حةزةي كاك شَيرزادم هةبوو

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز كاك شوان فةرموو
 :بةِرَيز شوان كريم كابان

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة        ــةش هينةك ــة كورديةك ــةش و ب ــةوة بةعةرةبيةك ــة ا ــيت حةق ــةتم بةراس ــةمة ب ــي ماددةك ــةَل دةق ــن لةط م

 ئجالي مةعناي بندقيـةي   ريعة الطلقاتبندقية ساةوة ( بندقية سريعة الطلقاتمسدسة )بطؤِردرَية كة اةَلَي 
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مسد ، بندقيجة  ) نيةة بِرنةويش فيشةكةكةي سةريعةة لةبةر اةوة دةبَي بَلَي ئالينايينة مةعناي بندقيةي 
 .ة زؤر سوثاس( لية يان بندقية اوتوماتيكية

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز كاك سا  فةرموو
 :بةِرَيز سا  تؤما

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س
كــة دةكــا  بندقيــة اليــةة يــان  االاججظقنيــةة يــان ســريعة  الطلقججاتهــةمان تَيبينــيم هةيــةة بندقيــة ســريعة 

 .كالشنيكوفة ناوةكةي بنووسنة كالشنكؤف نةك كالشينكؤفة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز صباح بيت اهلل فةرموو
 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة اةمةشـي بـؤ زيـاد    (أ)من لةطةَل اةوةمة ماددة  ضـوار بكرَيتـة دوو فةقـةرةة اـةوةي اَيسـتا هةيـة بكرَيتـة        

يت ت  كل من كان و ال يزال لضو  ع الربملان باالحرتام الظزم مادام للي قيد ا يجاة و  (: حم)بكرَي لة فةقةرة 
 . مؤسسات الدولة كافةلد  ( VIP)يعامل معل كشخصية اجت الية بارزة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيمان طةِرينة واز بَيننة هةر كةسة و ايمحتريامي خؤي بة خؤيةتي ضاوةكةمة لة  ي خةَلك اـيمحرتام بـة زؤر   
 و بة قانون؟ة اةوة ايمحتريامة بةِراي جةنابت؟ة لَيذنة  ياسايي رةايتان؟

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
ي سـاَلي   16ة اَيمة ايسـتيوادة لـة قـانوني اةسـليمحةي كوردسـتانيمان كرديـة ذمـارة        بندقية سريعة الطلقات

ة كة لةوَي باس لةوة دةكا ة تةعريوي كردية سالحي نـاري ضـية و سـالحي حـةربي؟ة اةطـةر بَلـَين       1223
احم دةكــرَية اَيمــةش لــة قانونةكــة    ســالحي حــةربي بــةو شــَيوةية ايمحتيمالــة اةســليمحة  قورســرت حيســ       

ايمحتياجيمان بة اةسليمحة  قورس نيـةة اةنـدام ثةرلـةمان تـةنها كالشـينكؤفةكي هـةبَي لةطـةَل دةمانضـةك         
اةوة كيوايةتةة ايستيسنامشان كردية لة قانونة ضـونكة سـالحي حـةربي كـةس لـؤي نيـة هـةَليبطرية هـةتا         

اتي موسـةلةحةة يـان شـورتة كـة بـة ثَيـي قـانون كـار         كالشينكؤفيش مةمنوعة بة قانونة اـيال اـةفرادي قـو   
دةكةنة اةوان بؤيان هةية هةَليطرنة لؤية اَيمة لة ثرؤذةكة وامان بة باش زانية ايستيسنا بكرَي لة قـانوني  

ة اـةوة مةبةسـتمان   الطلقجات و تةحديد بكرَي بة دةمانضةك و سةريعة  1223ي ساَلي 16اةسليمحة  ذمارة 
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ة بـةتم اَيمـة اـةو تـةعبريةمان     االاظقجات وةي قورسرت ناة دةتوانن بيكـةين سـريعة   كالشينكؤفة ة يةعين لة
 .بةكار هَيناة لةبةر اةوةي لة قانونةكة وا هاتيةة هةر نةقلمان كرد بؤ اَيرة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستاة فةرموو سؤزان خان
 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيســتا دةنــ  درا بــؤ ضــوار حيمايــةة اةطــةر دوانــي شــوفَير بَيــت و دوانــي حيمايــة بيــتة عةدةدةكــة    اَيمــة ا

نةنووسراوة لَيرةداة من خؤم شةخ يةن كة ناردوومـة اـةوَي بـؤ سـيالحةكةم دةربَيـنمة وتوويانـة لـة يـةك         
ياري بكةن باشرت دةمانضة زياتر بؤ  نية لة موحافةزة  سلَيمانية بؤية يةعينة تكاية اةطةر عةدةدةكةش د

اةبَية ضونكة لةناوة عادةتةن تؤ اـةم هينـة لـة كـوَي دةردَيـين اـةم روخسـةي سـيالحةة اـةبَي بضـيتةوة بـؤ            
موحافةزةة اةطةر واي لَي بكرَية هةويةكة روخسة بَية بةتم ذمارةكة دياري بكرَية نةَلَين تؤ زؤر  ثَيةة تـؤ  

 .ةبَي و تةواولةوانةية دوو حيماية  ثَي بَي و دوو سيالحيان ه
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةمة عيالقةي بة حيماية نيةة بة شةخ ي اةندامي ثةرلةمانةة خؤ  اـةتواني كالشـينكؤفيش هـةَلطري و    
اةتواني دةمانضةش هةَلطرية اةوة بؤ حيمايةة حيماية ثؤليسةة حكومة  اةيـدا  و خـؤي سـيالحي  يـة و     

 .م بن كاكةخؤي واجييب خؤي اةكا ة سوثاسة بةردةوا
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة اةوجا اةو ثَيشنيارة بة رةاي من خبرَيتـة  (بندقية الية)بكرَيتة ( بندقية سريعة الطلقات)ثَيشنيار كرا كة 

 .دةنطدان باشة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

الشينكؤفيش اليةيـةة كـَي لةطةَلدايـة تكايـة دةسـيت بـةرز       ؟ة خؤي ك(ألية)بةِرَيزانة كَي لةطةَل اةوةية ببَيتة 
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كَي لةطةَلدا نية؟ة بة كؤي دةن  ثةسند كراة اَيستا ااخري صياغة بكة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:4)املادة 

 :و حيل  لل ما يلي 1221لسنة ( 43)يلري القرار املرقم 
 و كليه ا معًا ويبقي  تفةًا بهذا ( مسد  ، بندقية الية)حيق لعضو الربملان حيازة و ل سظح شخصي 

وتعترب هوية العضوية  و هوية احتاد برملانيي كوردستان واليت تثبت . ا ق حتي بعد انتهاء العضوية
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ًء من احكام قانون االسلحة لضويتل كوثيقة رمسية مبثابة إجازة قانونية ختولل ممارسة هذا ا ق استثنا
 .او ا  قانون آخر حيل  لل 1223لسنة ( 16)رقم 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان 
بةِرَيزان كَى لةطةَلة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة زؤر سوثاسة كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة 

 .سوثاسة بةكؤ  دةن  ثةسةند كراة بؤ ماددة  ثَينج فةرموو
 :ِرَيز امساعيل حممود عبداهللبة

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددة  ثَينج

-حوكمةكانى اةم ياساية اةندامانى هةردوو خولةكانى هةَلبذاردنى يةكةم و دووةمى ثةرلةمانى كوردستان
 .عرياق دةطرَيتةوة

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:5)املادة 
 .العراق-هذا القانون للي الضاء الدورتني االنتخابيتني األوىل والثانية لربملان كوردستان تسر   حكام

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ياسايى هةمان ِرةايتان هةية

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةر 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وـاز بكـةن بـةو يـةك ثاسـةوانةة مـادام       اَيمة ثَيمـان وايـة اـةوان يـةك ثاسـةوانيان هةيـةة ثَيمـان وايـة ايمحتي        
 .مةجرا  ياسايةكة نةطؤِرَيتة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرَيزان اةندامانى ثةرلةمان كَى اةيةوَيت لةسةر اةوة قسة بكا ة شؤرش ايدة كـاوة حممـدامنة نـةردان    

 .مكةكةرة لث انعبداهللة حممد شارةزوور ة عمر عبدالرمحنة بةِرَيز خليل 
 :محدامن لث انبةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من لةوانةية اةوةندة اةشكا  لةطةَل عةدةدةكة نةبَية اةوةنـدة نـةبَى اةشـكا  لةطـةَل خـود  ماددةكةيـةة       
دانانى اةم ماددةية وا دةكا  كة اةسةر  رةجعى هةبَى بةِراستىة من نازامن لةم ثةرلةمانـة نـؤ كـةس كـاتى     

وقيعمان كــردة ياداشــتَيكمان دايــة جــةنابت بــؤ موناقةشــة كردنــى ياســايةك كــة اةســةر  رةجعــى   خــؤ  تــة
 .....هةبَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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تكاية لةسةر ماددةكة قسة بكةنة نةقد لَيرة نية كاك خليـلة نـاة باسـى ماددةكـة بكـة ِرةجااـةنة لةماددةكـة        
 .دةرمةضؤ

 :محدامن لث انبةِرَيز خليل 
 .سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز

 .لَيرة هةبَى بؤ لة ياساكانى تر نةبَىة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شؤِرش كةرةمكة
 :بةِرَيز شؤِرش ايد حسن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من سةبارة  بة ماددة  ثَينج هـةر بـة زيـاد  دةزامنة ثشـتطري  لـة ثَيشـنيازةكة  كـاك شـَيروان حةيـدةر           

ؤية اةسلةن هـةر ثَيويسـت ناكـا  اـةو ماددةيـةة اَيمـة لـة دةسـتكار  كردنـى مووضـة  اةنـدامانى            دةكةمة ب
مان كةم كردةوةة اةو هةقةمان بةخؤمان نةداة اةسةر  رةجعى هةبَى اـةو ماددةيـةو   %17ثةرلةمانة كة لة 

ونكة اــةوان اــةو ياســاية  كــة دةرمــانكردة بؤيــة مــن ثَيشــنياز دةكــةم كــة اــةو ماددةيــة هــةر نــةمَينَيتة ضــ 
ايستيقراريةتى خـؤ  وةرطرتـووةة اـةوةش دةبَيتـة بـار طرانيـةكى تـر اـةوة  لَيـرة بـرادةران باسـيان كـردة             

 .لةسةر حكومة  و لةسةر اةوةة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة بةِرَيز كاوة حممدامن
 :بةِرَيز كاوة حممد امن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ري  لة ِرا  بةِرَيز كاك شَيروان حةيدةر  دةكةمة بؤ اةوة  لةو ماددةية وةكو خؤ  مبَينَيتةوةمن ثشتط

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةِرَيز نةردان عبداهلل كةرةمكة

 :بةِرَيز نةردان عبداهلل قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

طوجناو نيةة وةلة هـةمان كاتـدا اَيمـة لـةو كاتـة       ةولَيرة لةم ماددةية اةسةر  ِرةجعيمان داوة بةم قانونة اة
مـان كردؤتـةوةة كـة خـؤ  بـؤ خـؤ  اـةعزا  اينتيخـابى يةكـةم و          1221  سـاَلى  43ايلوا  قةرار  ذمارة 

دووةم اةو بِريارةيان دةركردووةة كة خؤيان بؤ خؤيان دةركردووةة اَيمة بَيينةوة وةكالةتى اـةوان بكـةين و   
د  بكةينة بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـة اـةو ماددةيـة نـةمَينَيتة لةبـةر اـةوة دوو           بؤيان دابنَيينةوة و زيا

دةورة تَيثةِريوةة وة اةطةر بة زةرةريان بزانييابة خؤيان دةستكاريان دةكرد و دةيـان طـؤِر ة بؤيـة اةسـةر      
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ان طوتى لةطـةَل  ِرةجعيش ثَيويست ناكا  بيدةين بةو ماددةيةة بؤية وةكو خؤ  مبَينَيتةوةة وةكو كاك شَيرو
 .اةوةم خؤ  كة هةبووةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .دةست خؤشة بةِرَيز حممد شارةزوور  كةرةمكة
 
 
 

 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد امحد على
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وة  لة اةشكاىل منيش بة هةمان شَيوة ثشتطري  ِرا  اةو برادةرانة دةكةمة بؤاةم ماددةية هةر زيادةة بؤ اة
سـاَلى بةسـةردا    12اةسةر  ِرةجعى نةجامتان بَىة ضونكة خؤتان بةوة ااطادارنة خوىل يةكةم وا تةقريبـةن  

تَيدةثةِرَيتة كابرا لة كوَ  اةهَينيتةوة جارَيكى تر و كؤمةَلَيك مةشاكيلة بؤ اةسةر  ِرةجعى نةطةِرانـةوة   
 .َلطريَيت و نةمَينَيتة زؤر سوثاساةسةر  ِرةجعىة ثَيشنيار دةكةم اةو ماددةية هة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز عمر عبدالرمحن كةرةمكة
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن على

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ِراستة اةندامانى خولةكانى يةك و دووش اةندام ثةرلةمان بوونة ثَيويستيان بة حيمايةو ثَيويستيان بـةوة  

ن لةطةَلدا مبَينَيتةوةة وابزامن اَيستا بة واقعيش هةركةسَيك حيمايةكى لةطةَلدايـةة بـةَ م   بووة كة خةَلكَيكيا
اةطةر اةم ماددةية بةم شَيوةية  خوارةوة اَيستا كة هاتووة باسى لةسةر بِروا ة اةمـة اةسـةرَيكى ِرةجعـى    

سايانة وارد بَىة كاك شـَيروان  اةدا  بةم ياسايةة اةم اةسةرة ِرةجعييةش لةم ياساية ثَيم وانية لةم جؤرة يا
و ليذنة  ياسـايى باشـيان بـاس كـردة اـةكرَيت لةسـةر اـةو موقتةرةحـة  كـاك شـَيروان باسـى كـردة اـةوان              
ايمحتيواز بةيةك حيمايةكة  خؤيانةوة بكةنة ضونكة اةطةر اةمـة بـاس بكـةين لَيـرةة مـاددة  دوو هـةقت       

وانـى لةطةَلـدا مبَينَيتـةوةة واتـة اةوانـة اةطـةر يـةك        داوة بة عزو  ثةرلةمانة كة ضوار حيماية  هـةبَى و د 
دانةيان لة   مبَينَيتةوةة بؤيان هةية حيمايةكى تريش تةعن بكةن بـة طـوَيرة  اـةم ياسـايةة ضـونكة اـةم       

هةردوو دةورةكةة بة واتا يـةكى حيمايـةكى تـر    ( تسر   حكام هذا القانون للي الضاء الدورتني)ياساية اةَلَى
ةطةر اةمة وةها بَيتة من ثَيم واية اةشكاليةتَيك لة بابةتى تـةعن و لـة ياساكةشـا دروسـت     تةعن بكةنة ا

بكا ة لةبةر اةوة ايكتيوا بةو موقتةرةحة  كاك شَيروان دةكةينة مـن ثَيموايـة باشـرتين ِرةايـةة ايمحتيوـاز      
 .بة يةك حيماية بكرَيتة هيضى ترة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .جةنابتة ليذنة  ناوخؤسوثاس بؤ 
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ضــوار اةنــدام ثةرلــةمانى بــةِرَيز اــةم ماددةيــان بــة ماددةيــةكى زيــاد  زانــىة ســَى اةنــداميش ثشــتيوانى لــة  

َينَيتـةوة و  ِرايةكة  كاك شَيروان دةكةنة كة بؤ خوىل يةك و دووة اةو ثاسةوانة  كة هةيانة وةكـو خـؤ  مب  
ثارَيزطار  لة ثاسةوانةكةيان بكرَيتة بةَ م ثَيشـرت ِرا  اـةو ضـوار اةندامـة خبرَيتـة دةنـ ة كـة ثَييـان وايـة          

 .ماددةكة زيادة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  ياسايى فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةر 

 .لةمانز سةرؤكى ثةربةِرَي
َى لة مةسةلة  اةسةر  ِرةجعىة بؤ اةوة  هةقى اةو اةندامانة  خوىل يةكةم و بؤ اةوة  اَيمة ِرزطارمان ب

دووةميش ثارَيزراو بَىة ضؤن اَيستا ثةرلةمان قةرار  دا دوو حيماية  هةبَى بؤ خؤ ة هةق واية اـةوانيش  
يوـازة  بَى بةش نةكةينة كة ايمحتيوازيان بة يةك حيماية بكةنة نةوةك بة اةسةر  ِرةجعىة بـةَلكو بـة ايمحت  

 .اةم بةيانية من ثةيوةنديم ثَيوة كردوونةة  يةزال حيمايةكةيان لة  ية هةتا اةمِرؤشة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ااخري سياغةتان خبوَيننةوةة بؤ اةوة  بيدةينة دةنطدانةوةة فةرمووة ايلوا  ماددة  ثَينج ضـةند بـةِرَيزَيك   
يــةة لةبــةر اــةوة  اــةوةل و اــةخري جــار اةخرَيتــة دةنطدانــةوةة ثاشــان    ايشــارةتيان ثــَى كــردة اَيســتا ايلوا 

ــنيار  ليذنــة  ياســايى هةيــة اةطــةر ايلوايةكــة ســةر  نــةطر ة       ــايى هةيــةة ثَيش ســياغةيةكى ليذنــة  ياس
اةوةكة  تر اةخةينة دةنطدانةوةة كَى لةطةَل اةوةية مـاددة  ثَيـنج  بضـَيتة ايلوـا بكرَيـتة تكايـة دةسـتى        

بـةرِ َيز لةطةَلدايـة ايلوـا بكرَيتـةوةة كـَى لةطةَلدايـة ايلوـا نـةكرَيتة تكايـة دةسـتى بـةرز             41ة؟ة بةرز بكاتةو
بكاتةوة؟ة بة زؤرينـة  دةنـ  اـةو ماددةيـة ايلوـا كرايـةوةة اَيسـتا اـةو ثَيشـنيارة  ليذنـة  ياسـايى هةيـةة             

 .سياغةكة  اةخوَيندرَيتةوةة فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .ز سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَي
 .ثَيشينار  نوَ  سةبارة  بة ماددةيةكى نوَ 

 .فراد ا  اية املست رين معهمخابيتني االوىل والثانية بأحد احيتفظ الضاء الدورتني االنت
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ى بـةرز بكاتـةوة؟ة   بةِرَيزان كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة سوثاسة كَى لةطةَلدانية تكايـة دةسـت  
 .كةس لةطةَلدانيةة بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كراة اَيستا بؤ ماددة  شةش فةرموو 1
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 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيشــنيار دةكــةم اــةو مــاددة نوَييــة خبرَيتــة جَيطــا  مــاددة  ثَيــنج كــة ايلوــا كــراة هــةتا ذمــارة  ماددةكــان   

 .نةطؤِرَيت
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيستا اةو ماددة تازة كة ثَيشنيار كرا و دةنطى هَيناة ثَيشنيار اةوةية كة جَيطـة  مـاددة  ثَيـنج بطرَيتـةوةة     
كَى لةطةَلدايـة تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟ة زؤر سـوثاسة كـَى لةطةَلدانيـة تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟ة             

 .رموو بؤ ماددة  شةشسوثاسة اةو بووة ماددة  ثَينجة فة
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددة  شةش

 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت اةطةر لةطةَل حوكمةكانى اةم ياساية ناكؤك بَيت
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:6)املادة 

 .بأ  نص قانوني  و قرار يتعارض م  احكام هذا القانوناليع ل 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان كةس هةية موناقةشـة بكـا ة نيـةة كـَى لةطـةَل اةوةيـة مـاددة  شـةش وةكـو خوَيندرايـةوةة تكايـة            
  دةنـ   دةستى بةرز بكاتةوة؟ة زؤر سوثاسة كَى لةطةَلدانية تكاية دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟ة سـوثاسة بـة كـؤ      

 .ثةسةند كراة بؤ ماددة  حةو  فةرموو
 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددة  حةو 

 .ثَيويستة لةسةر  نة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى اةم ياساية جَيبةجَى بكةن
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:2)املادة 

 .هات ذات العظقة تنفيذ احكام هذا القانونللي اجل
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــَى        ــوثاسة ك ــةوة؟ة زؤر س ــةرز بكات ــت ب ــة دةس ــة تكاي ــا ةكَى لةطةلداي ــة  بك ــة موناقةش ــةس هةي ــةِرَيزان ك ب

 .لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة سوثاسة بة كؤ  دةن  ثةسةند كرا
 
 

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ماددة  هةشت اةم ياساية لة مَيذوو  باَلو كردنةوة  لة ِرؤذنامة  فةرمى وةقايعى كوردسـتاندا جَيبـةجَى   
 .دةكرَيت

 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:2)املادة 

 (.وقائ  كوردستان)ة ينفذ هذا القانون التبارًا من تاريخ نشرف ع اجلريدة الرمسي
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان كةس موناقةشة  لةسةر  هةية؟ كـَى لةطةَلدايـة تكايـة دةسـتى بـةرز بكاتـةوة؟ة زؤر سـوثاسة كـَى         
لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة سوثاسة بـة كـؤ  دةنـ  ثةسـةند كـراة اَيسـتا طشـت ماددةكـان كـة          

كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة سوثاسة كَى لةطةَلدانية تكايـة دةسـتى   اةوانة  دةنطتان بؤ  داة 
بةرز بكاتـةوة؟ة سـوثاسة ثريؤزبَيـت اومَيـدةوارين جـَيطري بـَىة بـةِرَيزان دانيشـتنى داهاتوومـان ِرؤذ  ضـورا           

 .اةبَىة خوا ااطادارتان بَىة خوا حافيز( 11:77)شةممة سةعا  
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                             
 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

  عَيراق - عَيراق                           كوردستان – عَيراق                            كوردستان – كوردستان
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 ( 02)ؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثرؤت

 7222\6\72رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (31)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 72/6/7222 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةِرؤي ي (11)كات ــَيش ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةمان  12/6/1711رَيك ــتان  يثةرل  -كوردس
 بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز عَيراق 

دانيشـتين  , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د بةِرَيز
 .ةستي خؤي ب( 1711)ساَلي , سَييةمخولي  ي(31)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 17)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(31)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شَيوةية  دا 12/6/1711شةممة رَيكةوتي ضواري ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذ(11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كا  

 :بَيت
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان -1 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي جَي بةجَي كردني ياسـاي طةِراندنـةوةي فةسـَل كراوانـي سياسـي       -1
 .فيدراَلي لة هةرَيمي كوردستان

 (.املأذون الشرلي)ثَيشنياري ياساي رَيثَيدراوي شةرعي خوَيندنةوةي يةكةمي  -3
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ضاودَيري بةساَ ضووان لة هةرَيمي كوردستان -4
 . خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَ كاني كوردستان -5
ي ياساي باري كةسيةتي سـةبارة  بـة مـا  بينـيين     خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردن -6

 .منداَل لة كاتي جيابوونةوة
خوَيندنـةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري بِريــاري دةوام كــردن بـة جلــي كوردييــةوة لــة كؤبوونــةوةي ســةرةتاي    -0

 .هةموو خولَيكي ثةرلةمان
 .ةبةرهَيناني نةو خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كؤمثانياي كوردستان بؤ دؤزينةوةو و -2
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي سندووقي تةرخان كردني داهاتةكاني هةرَيمي كوردستان -2

 .لة هةرَيمي كوردستان( املعادن الالفلزية)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كانزا ناثؤَ ييةكاني  -17
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ياسـاي   1772ي سـاَلي  (3)ةكـةمي ياسـاي ذمـارة    خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةموار كردنـي ي  -11
 .عَيراق –ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان 

لةبةر اةوةي ثرؤذةكةمان بؤ نـةهاتووةة اـةم خاَلـة دوا دةخـةينة بـؤ كـاتَيكي تـرة هـةر وةخـيَت          ( 11)خاَلي 
 .بطاتة دةستمانة اةو وةختة دةخيةينة بةرنامةي كارةوةو كاري لةسةر بكةين

 .عَيراق –وةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي رَيكخستين بازرطاني لة هةرَيمي كوردستان خوَيندنة -13
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بيمةي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان  -14
ماف و ايمتيـازاتي زيندانـة سياسـية كوردسـتانييةكانة كـة      )خستنةِروو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي  -15

 . يةن اةجنومةني وةزيرانةوة هاتووةلة

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ــولي       ــاَلي دووةمة خ ــذاردنة س ــَييةمي هةَلب ــولي س ــةوةة خ ــتنةكةمان دةكةين ــتانة دانيش ــةلي كوردس ــةناوي ط ب
 :ة بةرنامةي كار12/6/1711ة رؤذي دانيشنت (31)طرَيداني دووةمة ذمارةي دانيشنت 

ي هــةموار كــراوي ســاَلي (1)ي مــاددة بيســت لــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ذمــارة (1)ثَيي حوكمــةكاني بِرطــة  بــة
عَيراقة دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامة  كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1221
رؤذي ضـوار شـةممة    ي ثـَيش نيـوةِرؤي  (11)ي ااسايي خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (31)ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت12/6/1711رَيكةوتي 
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان -1
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي جَي بةجَي كردني ياسـاي طةِراندنـةوةي فةسـَل كراوانـي سياسـي       -1

 .فيدراَلي لة هةرَيمي كوردستان
 (.املأذون الشرلي)مي ثَيشنياري ياساي رَيثَيدراوي شةرعي خوَيندنةوةي يةكة -3
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ضاودَيري بةساَ ضووان لة هةرَيمي كوردستان -4
 . خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَ كاني كوردستان -5
ردني ياساي باري كةسيةتي سـةبارة  بـة مـا  بينـيين     خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار ك -6

 .منداَل لة كاتي جيابوونةوة
خوَيندنـةوةي يةكــةمي ثَيشــنياري بِريــاري دةوام كــردن بـة جلــي كوردييــةوة لــة كؤبوونــةوةي ســةرةتاي    -0

 .هةموو خولَيكي ثةرلةمان
 .و وةبةرهَيناني نةو خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كؤمثانياي كوردستان بؤ دؤزينةوة -2
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي سندووقي تةرخان كردني داهاتةكاني هةرَيمي كوردستان -2

 .لة هةرَيمي كوردستان( املعادن الالفلزية)خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كانزا ناثؤَ ييةكاني  -17
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ياسـاي   1772ي سـاَلي  (3)ي يةكـةمي ياسـاي ذمـارة    خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة ياساي هةموار كردنـ  -11
 .عَيراق –ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان 

لةبةر اةوةي ثرؤذةكةمان بؤ نـةهاتووةة اـةم خاَلـة دوا دةخـةينة بـؤ كـاتَيكي تـرة هـةر وةخـيَت          ( 11)خاَلي 
 .بطاتة دةستمانة اةو وةختة دةخيةينة بةرنامةي كارةوةو كاري لةسةر بكةين

 .عَيراق –دنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي رَيكخستين بازرطاني لة هةرَيمي كوردستان خوَين -13
 .عَيراق –خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي بيمةي كشتوكاَلي لة هةرَيمي كوردستان  -14
 ماف و ايمتيـازاتي زيندانـة سياسـية كوردسـتانييةكانة كـة     )خستنةِروو و طوتوطؤ كردني ثرؤذة ياساي  -15

 .لة يةن اةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة
اَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين فةرموون بؤ سةر مةن ةة ليذنةي ياسايي فـةرموون بـؤ دةسـت بـةكار     

 .بوونتان
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :يةك دةست ثَي دةكةيني ثةرلةماني كوردستان بة خاَلي 12/6/1711بةرنامةي كاري اةمِرؤ لة 

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان -1
لــة نيزامــي ( 24)اـةم ثرؤذةيــة تايبةتــة بــة ثــةيِرةوي نــاوخؤي ثةرلـةماني كوردســتان بــةطوَيرةي مــاددةي   

ــةمان        ــةرؤكي ثةرل ــةنابي س ــارين ج ــاتووةة داواك ــةوة ه ــةرؤكايةتي ثةرلةمان ــةن س ــةمان لة ي ــي ثةرل  داخيل
 .رووبةِرووي ليذنة تايبةمتةندةكان و اةنداماني بكاتةوة بؤ ديراسة  كردنية سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسة خاَلي يةك لة بةرنامةي كار ااراستةي ليذنةي ياسايي و طشـت اةنـداماني بـةِرَيزي ثةرلـةماني     
 .كوردستان دةكةينة بؤ خاَلي دوو لة بةرنامةي كار تكاية

 :ز عمر عبدالرمحن عليبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي دووي بةرنامةي اةمِرؤ بريتية لة خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي جـَي بـةجَي كردنـي ياسـاي     
 .طةِراندنةوةي فةسَل كراواني سياسي فيدراَلي لة هةرَيمي كوردستان

 :ةوة ثَيشكةش كراوة بةم ناوانةي خوارةوةاةو ثرؤذةية لة يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمان
 (.وةرتي)امحد ابراهيم علي.د -1
 .يشار جنم الدين نورالدين -1
 .شَيردَل حتسن حممد -3
 .طوَليزار قادر امساعيل -4
 .دانا سعيد صؤ .د -5
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 .سا ر حممود مراد -6
 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -0
 .عمر عبدالرمحن علي -2
 .حسن حممد سورة.د -2

 .تارا حتسن اةسعةدي -17
 .ذيان عمر شري  -11

اةم ياساية بريتية لة حةو  مـاددة بـة زمـاني عـةرةبي ثَيشـكةش كـراوةو اةسـبابي موجيبـةي لةطةَلدايـةة          
 .داواكارين ثرؤذةكة رووبةِرووي ليذنة تايبةمتةندةكاني بكةيتةوةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

م ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــةي ياســايي و اةندامــة بــةِرَيزةكاني ثةرلــةماني  زؤر ســوثاسة بــةِرَيزانة اــة
 .كوردستاني دةكةينة بؤ خاَلي سَي لة بةرنامةي كارة فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

رَيثَيـدراوي شـةرعي    خاَلي سَييةم لة بةرنامةي اةمِرؤ بِريتية لـة خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي     
 (.املأذون الشرلي)

ــةي        ــراوةة بــةم ناوان ــةوة ثَيشــكةش ك ــايي اةنــداماني ثةرلةمان ــرؤذة ياســايةش لة يــةن ذمــارةي ياس اــةم ث
 :خوارةوة

 .بشري خليل حداد.د -1
 .شَيردَل حتسن حممد -1
 .يشار جنم الدين نورالدين -3
 .دَلشاد شهاحم حاجي -4
 .ثةروين عبدالرمحن عبداهلل -5
 .تارا عبدالرزاق حممد -6
 .تارا حتسن اةسعةدي -0
 .ابراهيم ااهرعال  -2
 .بَيري ان امساعيل سةرهةن  -2

 .ش ان امحد عبدالقادر -17
 .حازم حتسن سعيد -11
 .علي حسن حممد -11
 .طوَليزار قادر امساعيل -13
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راوةو اةسـبابي موجيبـةي خـؤي    اةم ياساية ثَيك هاتووة لة ضواردة مـاددة بـة زمـاني عـةرةبي ثَيشـكةش كـ      
 .لةطةَلدايةة تكاية رووبةِرووي ليذنة تايبةمتةندةكاني بكةيتةوةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسة بةِرَيزانة اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي اـةوقاف و كاروبـاري ايسـالمي    
ــةكي    ــةرؤكايةتيةوة وَينةي ــة س ــةروةها ل ــةني دادوةري   و ه ــة اةجنوم ــة ( جملججس القضججاء )دةنَيرين و اةندام

 .دةكةينة بؤ خاَلي ضوار لة بةرنامةي كارة فةرموو يبةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ن لة هةرَيمي كوردستانخاَل ضوار لة بةرنامةي اةمِرؤ بريتية لة ثرؤذة ياساي ضاودَيري بةساَ ضووا

 :اةم ثرؤذة ياساية لة يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةة بةم ناوانةي خوارةوة
 .محدية معروف امحد -1
 .ذيان عمر شري  -1
 .كةيلي اكرم امحد -3
 .بةيان امحد كؤضةري -4
 .تارا حتسن اةسعةدي -5
 .سةردار رشيد حممد -6
 .امحد ث انلسيوةيل  -0
 .ثةدان عبدالكريم عبدالقادر -2
 .بةرواري مصطفيعبدالسالم  -2

 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -17
 .عماد حممد حسن -11
 (.ااسؤ)بكر كريم حممد -11
 (.نورةديين)عمر محدامن خدر -13
 .طةشة دارا جالل -14
 .شةومن حممد غريب -15

ــة    ــة ل ــاية بريتي ــةم ياس ــبابي  ( 55)ا ــاددةو اةس ــة    م ــة ليذن ــكةش ب ــارين ثَيش ــةة داواك ــي لةطةَلداي موجيبةش
 .تايبةمتةندةكاني بكةيتة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاسة بــةِرَيزانة اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــةي كاروبــاري كؤمةَ يــةتي و ليذنــةي ياســايي و   
 .بؤ خاَلي ثَينج لة بةرنامةي كاراةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةينة فةرموو 



 122 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

خاَلي ثَينج لة بةرنامةي كاري اةمِرؤ بريتية لة خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي ما  كورتة باَ كـان  
 .لة كوردستاندا

 :ثَيشكةش كراوةة بةم ناوانةي خوارةوةاةم ثرؤذةية لة يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة 
 .محدية معروف امحد -1
 .ذيان عمر شري  -1
 .كةيلي اكرم امحد -3
 .بةيان امحد كؤضةري -4
 .تارا حتسن اةسعةدي -5
 .سةردار رشيد حممد -6
 .بةرواري مصطفيعبدالسالم  -0
 .امحد لث انسيوةيل  -2
 .ثةدان عبدالكريم عبدالقادر -2

 .بدالرمحن عمرسةروةر ع.د -17
 .عماد حممد حسن -11
 (.ااسؤ)بكر كريم حممد -11
 (.نورةديين)عمر محدامن خدر -13
 .طةشة دارا جالل -14
 .شةومن حممد غريب -15

اةم ياساية بة زماني كوردي ثَيشكةش كـراوةو بريتيـة لـة دة مـاددةو هؤكـاري دةرضوواندنيشـي لةطةَلدايـةة        
 .ندةكاني بكةرةوةة زؤر سوثاستكاية رووبةِرووي ليذنة تايبةمتة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاسة بةِرَيزانة اةم ثرؤذة ياسـاية ااراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و كؤمةَ يـةتي و اةندامـة بـةِرَيزةكاني        

 .ثةرلةماني كوردستاني دةكةينة اَيستا بؤ خاَلي شةش لة بةرنامةي كار فةرموون
 (:يوةرت)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَلي شةشةم لة بةرنامةي كار بريتية لـة خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي هـةموار كردنـي ياسـاي         

 .باري كةسيةتي سةبارة  بة ما  بينيين منداَل لة كاتي جيا بوونةوة
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راوةو واذووي لةسـةر كـراوةة   اةم ثرؤذة ياساية لة  يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كـ 
 :كة بريتن لةمانةي خوارةوة

 .محدية معروف امحد -1
 .ذيان عمر شري  -1
 .كةيلي اكرم امحد -3
 .بةيان امحد كؤضةري -4
 .بةرواري مصطفيعبدالسالم  -5
 .تارا حتسن اةسعةدي -6
 .امحد لث انسيوةيل   -0
 .سةردار رشيد حممد -2
 .درثةدان عبدالكريم عبدالقا -2

 .سةروةر عبدالرمحن عمر.د -17
 .عماد حممد حسن -11
 (.ااسؤ)بكر كريم حممد -11
 (.نورةديين)عمر محدامن خدر -13
 .طةشة دارا جالل -14

 .داوا لة بةِرَيزتان دةكةين كة اةم ثرؤذة ياساية ااراستةي ليذنة تايبةمتةندةكان بكرَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سة بــةِرَيزانة اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــةي ياســايي و داكــؤكي كــردن لــة مــا  اــافرة  و  زؤر ســوثا
ليذنــةي كؤمةَ يــةتي و اةندامــة بــةِرَيزةكاني ثةرلــةماني كوردســتان دةكــةينة اَيســتا بــؤ خــاَلي حــةو  لــة   

 .بةرنامةي كار فةرموون
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
خاَلي حةوتةم لة بةرنامةي كار بريتيـة لـة خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري بِريـاري دةوام كـردن بـةجلي         

 .كوردييةوة لة كؤبوونةوةي سةرةتاي هةموو خولَيكي ثةرلةمان
اةم ثرؤذة بِريارة لة  يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كـراوةو واذووي لةسـةر كـراوةة    

 :يتن لةمانةي خوارةوةكة بر
 (.اارام)ايوحم نعمت قادر-1
 .حسن رتاسةرطول  -1
 .ثةدان عزالدين عبدالرمحن -3
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 .ظيان عبدالرحيم عبداهلل -4
 .ااشيت عزيز صاحل -5
 .ناسك تؤفي  عبدالكريم -6
 .عبداهلل حاجي حممود -0
 .مسري سليم امن بةط -2
 .حسن امساعيل فاتل -2

 (.وةرتي)امحد ابراهيم علي.د -17
 .يشار جنم الدين نورالدين -11
 .شَيردَل حتسن حممد -11
 .مصطفيهاذة سليمان  -13

اةم ثرؤذة بِريارة لة ثَينج ماددة ثَيك هاتووةة داوا لة بـةِرَيزتان دةكـةين كـة اـةم ثـرؤذة بِريـارة ااراسـتةي        
 .ليذنة تايبةمتةندةكان بكرَيتة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســوثاسة بــةِرَيزانة اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــةي ياســايي و اةندامــة بــةِرَيزةكاني ثةرلــةماني   زؤر 

 .كوردستان دةكةينة اَيستا بؤ خاَلي هةشت لة بةرنامةي كار فةرموون
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي كؤمثانياي كوردستان بـؤ  خاَلي هةشتةم لة بةرنامةي كار بريتية لة خوَي

 .دؤزينةوةو وةبةرهَيناني نةو 
ماددة لة  يةن ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش      ( 10)اةم ثرؤذة ياساية ثَيك هاتووة لة 

 :كراوةو واذووي لةسةر كراوةة كة بريتن لةمانةي خوارةوة
 .عوني كمال سعيد بةزاز-1
 .شَيروان ناص  حةيدةري -1
 .اةظن عمر امحد -3
 .شلَير حمي الدين صاحل -4
 .سعيد ذكرىاامينة  -5
 (.نورةديين)عمر محدامن خدر -6
 .عمر عبدالرمحن علي -0
 .طؤران اازاد حممد -2
 .صباح بيت اهلل شكري -2
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 (.ااسؤ)بكر كريم حممد -17
ــتة زؤر  داوا لــة بــةِرَيزتان دةكــةين اــةم ثــرؤذة ياســاية ا   اراســتةي ليذنــة تايبةمتةنــدةكاني ثةرلــةمان بكرَي

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسة بةِرَيزانة اـةم ثـرؤذة ياسـاية ااراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و ثيشةسـازي و اةندامـة بـةِرَيزةكاني          
 .ثةرلةماني كوردستان دةكةينة اَيستا بؤ خاَلي نؤ لة بةرنامةي كار فةرموون

 
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَلي نؤيةم لة بةرنامةي كار بريتية لة خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشـنياري ياسـاي سـندوقي تـةرخان كردنـي      

 .داهاتةكاني هةرَيمي كوردستان
لةمانـةوة ثَيشـكةش   ماددة لة  يةن ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةر   ( 13)اةم ثرؤذة ياساية ثَيك هاتووة لة 

 :كراوةو واذووي لةسةر كراوةة كة بريتن لةمانةي خوارةوة
 .شَيروان ناص  حةيدةري-1
 .اةظن عمر امحد -1
 .شلَير حمي الدين صاحل -3
 .سعيد ذكرىاامينة  -4
 (.نورةديين)عمر محدامن خدر -5
 .عمر عبدالرمحن علي --6
 .عوني كمال سعيد بةزاز -0
 .دطؤران اازاد حمم -2
 .صباح بيت اهلل شكري -2

 (.ااسؤ)بكر كريم حممد -17
ــتة زؤر     داوا لــة بــةِرَيزتان دةكــةين اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــة تايبةمتةنــدةكاني ثةرلــةمان بكرَي

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــابوو         ــي و ا ــايي و داراي ــةي ياس ــتةي ليذن ــاية ااراس ــرؤذة ياس ــةم ث ــةِرَيزانة ا ــوثاسة ب ــة زؤر س ري و اةندام
 .بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةينة اَيستا بؤ خاَلي دة لة بةرنامةي كار فةرموون

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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خاَلي دةيةم لة بةرنامـةي كـار بريتيـة لـة خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي كـانزا ناثؤَ ييـةكان لـة            
 .َيمي كوردستانهةر

ماددة لة  يةن ذمـارةي ياسـايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش      ( 16)اةم ثرؤذة ياساية ثَيك هاتووة لة 
 :كراوةو واذووي لةسةر كراوةة كة بريتن لةمانةي خوارةوة

 .شَيروان ناص  حةيدةري-1
 (.نورةديين)عمر محدامن خدر -1
 .شلَير حمي الدين صاحل -3
 .سعيد رىذكاامينة  -4
 .اةظن عمر امحد -5
 .عمر عبدالرمحن علي --6
 .عوني كمال سعيد بةزاز -0
 .طؤران اازاد حممد -2
 .صباح بيت اهلل شكري -2

 (.ااسؤ)بكر كريم حممد -17
ــتة زؤر     داوا لــة بــةِرَيزتان دةكــةين اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــة تايبةمتةنــدةكاني ثةرلــةمان بكرَي

 .سوثاس
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز س

زؤر سـوثاسة بــةِرَيزانة اــةم ثــرؤذة ياســاية ااراســتةي ليذنــةي ياســايي و دارايــي و اــابووري و ثيشةســازي و  
 .اةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستان دةكةينة اَيستا بؤ خاَلي يازدة لة بةرنامةي كار فةرموون

 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثَيشنياري ياساي هةموار كردني يةكةمي ياسـاي ذمـارة   / خاَلي يازدة لة بةرنامةي كار

عَيـراقة كـة لة يـةن حكومةتـةوة ثَيشـكةش       –ي ياساي ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردسـتان  1772ي ساَلي (3)
 .كراوة

ليذنـة ثةيوةنديـدارةكان بكرَيـتة زؤر     مـاددة ثَيـك هـاتووةة داواكـارين ااراسـتةي     ( 2)اةم ثـرؤذة ياسـاية لـة    
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةرَيزةكاني        ــة ب ــاوخؤ و اةندام ــايي و ن ــةي ياس ــتةي ليذن ــاية ااراس ــرؤذة ياس ــةم ث ــةِرَيزانة ا ــوثاسة ب زؤر س
ثةرلةماني دةكةينة فةرمووة اَيستا وةكو لـة ثَيشـةوة بامسـان كـرد خـاَلي دوازدة لـة بةرنامـةي كـار دواخـراة          

 .اَيستا دةضينة سةر خاَلي سَيزدة لة بةرنامةي كارة فةرموون
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 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي رَيكخسـتين بازرطـاني لـة هـةرَيمي         / خاَلي سَيزدة لة بةرنامةي كار

 .عَيراق –كوردستان 
 :سايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةة بةم ناوانةي خوارةوةاةم ثرؤذة ياساية لة يةن ذمارةي يا

 (.بالل)امحد سليمان عبداهلل-1
 .حسن رتاسةرطوَل  -1
 (.اارام)ايوحم نعمت قادر -3
 .ثةدان عزالدين عبدالرمحن -4
 .جنم الدين حسن لةي ة -5
 .ثةيام امحد حممد -6
 .امحد لث انسيوةيل  -0
 .القادرثةدان عبدالكريم عبد -2
 .كوَيستان حممد عبداهلل -2

 .ثةريهان قوبالي حممد.د -17
 .عبدالرمحن حسن ابابكر -11
 .ااشيت عزيز صاحل -11
 .عبداهلل حممد نوري -13
 .حممد لث انعدنان  -14
 .مصطفينةسرين عال  -15
 .ظيان عبدالرحيم عبداهلل -16
 .كاردؤ حممد ثريداود -10

ــة   ــاية لـ ــرؤذة ياسـ ــةم ثـ ــا( 12)اـ ــة    مـ ــتةي ليذنـ ــارين ااراسـ ــاتووةة داواكـ ــك هـ ــة ثَيـ ــباحم موجيبـ ددةو اةسـ
 .ثةيوةنديدارةكان بكرَيتة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة          ــابووري و اةندام ــي و ا ــايي و داراي ــةي ياس ــتةي ليذن ــاية ااراس ــرؤذة ياس ــةم ث ــةِرَيزانة ا ــوثاسة ب زؤر س

 .ردة لة بةرنامةي كارة فةرموونبةرَيزةكاني ثةرلةمان دةكةينة اَيستا بؤ خاَلي ضوا
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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خوَيندنـةوةي يةكـةمي ثَيشـنياري ياسـاي بيمـةي كشـتوكاَلي لـة هـةرَيمي         / خاَلي ضـواردة لـة بةرنامـةي كـار    
 .عَيراق –كوردستان 

 :شكةش كراوةة بةم ناوانةي خوارةوةاةم ثرؤذة ياساية لة يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَي
 (.اارام)ايوحم نعمت قادر-1
 (.بالل)امحد سليمان عبداهلل-1
 .صباح حممد جنيب.د -3
 .مسري سليم امن بةط -4
 .حسن رتاسةرطوَل  -5
 .برهان رشيد حسن -6
 .سةرهةن  فرج حممد -0
 .ثةريهان قوبالي حممد.د -2
 .امساعيل سعيد حممد -2

 .محدكاروان صاحل ا -17
 .هاوِراز شَيخ امحد -11

ــة   ــاية لـ ــرؤذة ياسـ ــةم ثـ ــة    ( 11)اـ ــتةي ليذنـ ــارين ااراسـ ــاتووةة داواكـ ــك هـ ــة ثَيـ ــباحم موجيبـ ــاددةو اةسـ مـ
 .ثةيوةنديدارةكان بكرَيتة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــابووري و ا         ــي و ا ــايي و داراي ــةي ياس ــتةي ليذن ــاية ااراس ــرؤذة ياس ــةم ث ــةِرَيزانة ا ــوثاسة ب ــة زؤر س ةندام

 .بةرَيزةكاني ثةرلةماني دةكةينة فةرموو
 :بهاءالدينبةِرَيز عمر عبدالعزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نزيكةي حةو ة هةشـت خوَيندنـةوةي يةكـةممان     12/6/1717اَيمة ثار وةك رؤذَيكي اةمِرؤ دةقيقةن لة 

 ....................كردووة بؤ حةو ة هةشت ثرؤذة ياسا
 :كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

با تةواو بَيتة راوةسـتةة بـا جـارَي تـةواو بـَي سـة مة  بـية بـا هَيشـتا لـة خـاَلي ضـواردةة رجااـةن دانيشـةة               
ااراسـتةي ليذنـةي ياسـايي و دارايـي و اـابووري و كشـتوكاَل و       / ليذنةي ياسايي بةردةوام بنة خـاَلي ضـواردة  

 .ةرموو ليذنةي ياسايياةندامة بةِرَيزةكاني ثةرلةماني كوردستاني دةكةينة ف
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بِرطةي ثازدة بريتية لة خستنةِروو و طوتوطؤ كردن لةسةر ياساي ماف و ايمتيازاتي زيندانيـة سياسـيةكاني   
 .كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــابووري    ــي و ا ــايي و داراي ــةي ياس ــة ليذن ــةِرَيزانة داوا ل ــةي    ب ــةو بةِرَيزان ــةة ا ــةر مةن  ــؤ س ــَين ب ــةين ب دةك

مو حةزةيان هةيةة اَيمة بـةيانيش دانيشـتنمان هةيـةة دةتـوانن دواي دانيشـتنةكة بَينـة سـةرؤكايةتي اـةو         
شتانةي كة مةبةستيانة لةوَي طوتوطؤي لةسةر دةكـةينة بـؤ اـةوةي زةروور بَيـت سـبةي لـة بةرنامـةي كـار         

ة اةطــةر شــتَيك مــا بَيــت و زةروور بَيــت لةبةرنامــةي كــار دايــدةنَين و   دايبنــَينة ســبةي بــة هــةمان شــَيو 
خوَيندنةوةي بؤ دةكرَيتة يةكَيك لةوانةي هي باري كةسايةتييةة اةطةر جةنابيشـت و يـان هـةر بـةِرَيزَيكي     

ا لة تر مو حةزةي هةبَيتة اَيمة سوثاسيان دةكةينة دواي دانيشنت وةرنة بةرنامةي كار دةبةين بةِرَيوةة داو
ليذنةي ياسايي و دارايي و اـابووري دةكـةين فـةرموون بـؤ طوتوطـؤ لةسـةر خـاَلي ثـازدة لـة بةرنامـةي كـارة            

 .ليذنةي ياسايي فةرموون بةردةوام بن
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـة ثةرلـةمان كـراوةة دوو    بةنيسبة  ماف و ايمتيازاتي زيندانياني سياسية ااشكراية سَي ثـرؤذة ثَيشـكةش   

ي ســاَلي (4)ثــرؤذة لة يــةن اةنــداماني ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوة بــةوةي كــةوا اينوــازي ياســاي ذمــارة 
 .ي سوجةناي سياسييين عَيراق بكرَيت لة ثةرلةماني كوردستان1776

ةة ثـَيش  اـةو ثرؤذةيـةي كـة لـة سـةرؤكايةتي اةجنومـةني وةزيرانـةوة ثَيشـكةش كـراو         / ثرؤذةي سـَييةميان 
دةست ثَي كردن بة ديراسة  كردن و موناقةشة كردنية هةردوو ليذنةة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايـي و  
اابووري رَيك كةوتن لةسةر اـةوةي كـةوا ثـرؤذةي سـةرؤكايةتي اةجنومـةني وةزيـران لةطـةَل اـةو ثرؤذانـة          

ابي سةرؤكي ثةرلـةمانة ثـَيش اـةوةي    ديراسة  بكرَيت و راثؤرتَيكي هاوبةش ثَيك بَينَيتة لةبةر اةوة جةن
اَيمة داخيلي طوتوطؤيةكان بنة اَيمة لة ليذنة بِريارمانداوة كةوا اةو دوو ثرؤذةيةي كة هاتووة بـؤ اينوـاز   

ة ثَيويستة اةو دوو ياساية خبرَيتة دةنطدانةوةة اَيمة هةردوو ليذنةة 1776ي ساَلي (4)كردني ياساي ذمارة 
ارايـي و اــابووري راثـؤرتي خؤمـان بـةوة اامــادة كـردووةة هـةردوو ليذنـة رَيــك        ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي د   

كةوينت كة ثَيويست ناكا  اةو دوو ياساية خبرَيتة طوتوطؤيةوةة مادام ثَيويست ناكا  خبرَيتـة طوتوطؤيـةوةة   
ر اامادة ثَيويستة جةنابت بيخةيتة دةنطدانةوةة واتا ثرؤذةي ياساي اةجنومةني وةزيران كة راثؤرمتان لةسة

 .كردووة خبرَيتة طوتوطؤ كردنةوةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز كاك شَيروان نوقتةي نيزامي هةيةة كةرةم بكة
 :بةِرَيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةش كراوة بؤ اينواز خؤي سَي ثرؤذةيةة ثرؤذةيةكيان لة يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشك
ة بةِراســيت اَيمــة لةطــةَل اــةوة داينــة كــة ايلوــا بكرَيــتة اــةو دوو 1776ي ســاَلي (4)كردنــي قــانوني رةقــم 

ثرؤذةيةي كة ماوةتةوة يةكَيكيان لة يةن اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشـكةش كـراوةة اـةوةي تريـان لة يـةن      
ماني ثةرلةمانــةوة ثَيشــكةش كــراوةة بــؤ راســت  حكومةتــةوة هــاتووةة نــةك هــةردوو ثــرؤذة لة يــةن اةنــدا  

 .كردنةوة اةو تةوزحيةمداة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كةس هةية بيةوَيت وةكو خؤي ثرؤذةكـة مبَينَيـت؟ اةطـةر هةيـةة بـؤ اـةوةي قسـةي لةسـةر بكـا  و دوايـي           
 .بيدةينة دةنطدانةوةة كاك عةوني فةرموو

 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة لةطةَل ليذنةي دارايي و اابووري راثؤرتَيكي هاوبةمشان ثَيشكةش كردووة سةبارة  بةو دوو ثرؤذةيـةة  
كة يةكَيكيان لة يةن ذمارةي ياسايي اةنـداماني ثةرلةمانـةوة ثَيشـكةش كـراوةة اـةوةي دووةمـيش لة يـةن        

زة اةوة خبرَيتة دةنطدانةوةة اايا راثؤرتةكةمان ببَيتة اةساس بـؤ  حكومةتةوة ثَيشكةش كراوةة اَيستا مةفرو
 .موناقةشة كردنة يان قانونةكة؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاسة وازحية كاك عةونية بةس ويستم رةايةكي تـريش وةربطـرمة اةطـةر كةسـَيك هـةبَيت بيـةوَيت       

شة بكرَيتة يان اةوةي تر؟ ضونكة دوو ثرؤذة هاتووةة ديـارة  بةشَيوةيةكي تر بَيتة اةوةي حكومة  موناقة
كـةس نييـةة اَيسـتا دةخيةمـة دةنطدانـةوةة كـَي لةطةَلــة دةمـج بكرَيـت بـةو راثؤرتـة هاوبةشـة دةسـيت بــةرز             
بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة يةك كةس لةطةَلدا نييـةة تـةنيا   

العزيز لةطةَلدا نييةة بةزؤرينةي دةن  ثةسند كراة اَيستا اةو راثؤرتة هاوبةشة بووة اةساس كاك عمر عبد
 .بؤ موناقةشة كردنة فةرموو ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن  علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي كـوردي ثَيشـكةش   اَيستا راثؤرتي هاوبةشي هةردوو ليذنـةة ليذنـةي ياسـايي و دارايـي و اـابووري بـة زمـان       
 .دةكةينة فةرموو

 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 عرياق -سةرؤكايةتيي ثةرلةماني كوردستان/ بؤ
 راثؤرتي هاوبةش/ حم
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ي كوردي بةرامبةر 1011/ ثووشثةِر/ 1ليذنةي كاروباري ياسايي و ليذنةي دارايي و كاروباري اابووري لة 
زاييين كؤبوونةوةة بؤ لَيكؤَلينةوة لة سَي ثرؤذة ياساة دووانيان لة  يـةن ذمـارةي    ي13/6/1711بة رؤذي 

وة  1776ي ساَلي (4)ي ياساي ذمارة (انفاذ)ياساي / يةكةم: ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراون
زينــدانياني ياســاي مــاف و دةســكةوتي / ياســاي دةزطــاي زينــداني و زيــان لــَي كــةوتووانة ســَييةميش/ دووةم

سياسـيي كوردسـتان كـة لــة  يـةن اةجنومـةني وةزيرانـي هــةرَيمي كوردسـتانةوة ثَيشـكةش كـراوةة هــةردوو          
 :ليذنةش طةيشتنة اةمانةي دادَين

ي فيدراليـدا نـن لـة    1776ي سـاَلي  (4)ي ياسـاي ذمـارة   (انفجاذ )هةردوو ليذنة لةطةَل ثرؤذة ياساي : يةكةم
ي سةربةخؤ سةبارة  بـة زينـداني و طرياوانـي سياسـي ثَيشـكةش كـراونة       هةرَيمداة بة هؤي اةوةي دوو ياسا

يةكَيكيان لة  يةن ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمانةوة و دووةميش لة  يةن سـةرؤكايةتيي اةجنومـةني   
وةزيرانــي هــةرَيمي كوردســتانةوةة هــةردوو ليذنــةش ثَييــان وايــة ثَيويســتة ياســايةكي تايبــة  بــة هــةرَيم    

 .بة زينداني و طرياواني سياسي هةبَيتسةبارة  
لَيكؤَلينةوة لة ثرؤذةي ذمارةي ياسايي اةنداماني ثةرلةمان و ثرؤذةي حكومةتيش بكرَيـت و سـوود   : دووةم

لةو بريؤكانةي تَيياندا هاتووةة وةربطرَيت و راثؤرتَيكي يةكطرتووش لةبارةيانةوة ثَيشكةش بكرَيتة ليذنةش 
 :شتين ياسايةكة بةم جؤرة بَيتثيشنيار دةكا  دواين داِر

 7222ي ساَلي )    (ياساي ذمارة 
 ياساي ماف و دةسكةوتي زيندانياني سياسيي كوردستان

 بةشي يةكةم
 (ثَيناسةكان)

 : ماددةي يةكةم
 :مةبةست لةم زاراوانةي دادَين واتاكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت اةم ياساية

 .راقعَي -هةرَيمي كوردستان: هةرَيم :يةكةم
 .حكومةتي هةرَيم: حكومة  :دووةم

 .ي اةم ياساية ثَيك هاتووة(ضوارةم)اةو ليذنة تايبةتةي بةطوَيرةي ماددةي : ليذنة :سَييةم
راق اةو كةسةية كة بةهؤي بةرهةَلسيت كردني رذَيمة يةك لة دواي يةكةكاني عيَـ : زينداني سياسي :ضوارةم

يـان   ةيـان هاوسـؤزيي لةطـةَل اؤثؤزسـيؤن     ةيـان سياسـي   ةنيشـتماني  يان اينتيمـاي  ةيان بريو باوةِر ةلة سةر را
يــان  ةيـان بةشــداري كردنـي لــة بزووتنـةوةي رزطــارخيوازي كوردسـتان بةنــد كرابَيـت      ةيارمـةتي دانـي اــةوان  

يان دةسةتتةكاني سةر بـة رذَيمـةوة بِريـاري حـوكم دانـي دةرضـوو        ةزينداني و لة  يةن يةكَيك لة دادطاكان
 .بَيت
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ي اةم ماددةيـةدا هـاتوونة   (ضوارةم)هةر كةسَيك كة لةبةر هةمان اةو هؤيانةي لة : طرياوي سياسي :ةمثَينج
بةبَي دةرضووني بِرياري حوكم دان لةو بارةيةوة لة  ةيان بةند كرا بَيت ةيان دةستبةسةر كرا بَيت ةطريا بَيت

 . يةن دادطايةكي تايبةمتةندةوة
 بةشي دووةم

 (ة بووناامانج و بنةماو ثياد)
 :ماددةي دووةم

كةوتي زينداني و طرياواني سياسي و رَيزطـرتن و ضـاودَيري   تااماجني اةم ياساية مسؤطةر كردني ماف و دةس
كــة ثَيشكةشــيان  ةكــردن و قــةرةبوو كردنــةوةيان بــةو ضةشــنةي لةطــةَل قــةبارةو ثَيطــةي اــةو قوربانييــةدا  

 .كردووة بطوجنَيت و بؤ سووك كردني اةشكي اةوان
 :ةي سَييةممادد

 :يان طرياوي سياسي داناندرَيتة هةر يةك لة ةبؤ مةبةسيت ثيادة كردني حوكمةكاني اةم ياسايةة بة زينداني
يـان اةوانـةي    ةكاري كرد بَيت لةطةَل رذَيمـةكاني سـةركوتكةري ثَيشـوو لـة دةزطاكـاني جؤربـةجؤري       :يةكةم

 .يان طريا بَيت ةوخؤوة زينداني كرا بَيتهةواداري اةوان بوونة كة بةهؤي ثاكتاو كردني حيساباتي نا
يـان زينـداني    ةيـان ثـاش طـرتن    ةكاري لةطةَل رذَيمةكاني سةركوتكةري ثَيشوودا كرد بَيت و لـة كـاتي   :دووةم

 .كردني لة كاري تاوانكارانةدا طال بَيت
 :ماددةي ضوارةم

ةكةمدا كة اةجنومـةني دادوةري  ليذنةيةكي تايبة  ثَيك دَيت بة سةرؤكايةتيي دادوةرَيك لة ثلةي ي :يةكةم
لة هةرَيمدا كانديدي دةكا  و اةنداميةتيي نوَينـةرانَيك كـة ثلـةيان لـة بةِرَيوةبـةري طشـيت كـةمرت نـةبَيتة         
اةركي تةماشا كردني داواي اةو كةسانة دةبَيت كـة حوكمـةكاني اـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوةو نوَينةرايـةتيي       

 :اةم  يةنانةي دادَين دةكةن

 .ومةني وةزيراناةجن -1
 .وةزارةتي كاروباري شةهيدان و اةنوال كراوان -1
 .وةزارةتي ناوخؤ -3
 .وةزارةتي دارايي و اابووري -4
 .نوَينةرَيكي كؤمةَلةي زيندانياني سياسي لة هةرَيمي كوردستان -5

ياسـايةة بـة    يان طـرياوي سياسـية لةبـةردةم ليذنـةي ثَيـك هَينـدراو بـةطوَيرةي اـةم         ةزينداني سياسي :دووةم
 .رَيكاري ياسايي دةضةسثَيندرَيت

 ةليذنة بِرياري خؤي بة زؤرينة دةدا  و بِرياريشي قـابيلي تانـة لَيدانـة لةبـةردةم دادطـاي كـارطَيِري       :سَييةم
 .1772ي ساَلي (14)ي هةرَيم ذمارة (شوورا)بةطوَيرةي حوكمةكاني ياساي اةجنومةني راوَيذ 

 :ماددةي ثَينجةم
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كـة بـةطوَيرةي مـاددةي     ةياساية بة سةر هةموو زينداني و طرياواني سياسـيدا ثيـادة دةبَيـت    حوكمةكاني اةم
 .يةكةمي اةم ياساية لة هاووتتياني هةرَيم دياري كراون

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي سَييةم
 (كةوتةكانتماف و دةس)

 :ماددةي شةشةم
 :كةوتانةي دادَيي دةبَيتتسي اةم ماف و دةسيان طرياوي سيا ةزينداني

بَي بةرامبةر ثارضةيةك زةويي نيشتةجَي بووني بؤ تةرخان دةكرَيت و بـِرة ثارةيـةكي يةكسـان بـة      :يةكةم
 .قةرزي خانووبةرةشي ثَي دةدرَيت بؤ دروست كردني يةكةيةكي نيشتةجَي بوون

هةذمار دةكرَيـت بـؤ مةبةسـيت سةرمووضـةو بـةرز       يان طريان بة راذة ةبؤ فةرمانبةر ماوةي زينداني :دووةم
يان طرياو لةكاتي حوكم  ةكردنةوةو خانةنشيين وة بؤشي خةرج دةكرَيتة بة ضاوثؤشن لة تةمةني زينداني

 .يان طريان ةدانيدا بة زينداني
ةثَيي بـ  ةاةوةي دؤسيةكةي لة  يةن ليذنةكةوة اةرَي دةكرَيتة مينمحةيـةكي مانطانـةي ثـَي دةدرَيـت     :سَييةم

بةمــةرجَيك اــةو مينمحةيــةي وةري   ةاــةو ثرةنســيث و رَينماييانــةي اةجنومــةني وةزيرانــي دةريــان دةكــا   
 .دا وةري دةطرندةطرَيت كةمرت نةبَيت لةوةي هاوضةشناني لة حكومةتي فيدراَل

دا نةبوو ماوةي زينداني بة راذة هةذمار دةكرَيت بؤ اةو كةسةي دانةمةزرا بَيت و ثَيشرت لة وةزيوة :ضوارةم
 .بَيت

 .بةدةر لة مةرجي تةمةن لة خوَيندني بةرايي و باتشدا وةربطريَيت :ثَينجةم
يان اـةهلي   ةيان يةكَيك لة منداَلةكاني لة زانكؤكاني حكومة  ةحكومة  خةرجيي خوَيندني خؤي :شةشةم

 .لةنَيو هةرَيمدا دةطرَيتة اةستؤ
نةكاني حكومــة  لــةنَيو هةرَيمــدا دةطرَيتــة حكومــة  خــةرجيي ضارةســةر كردنــي لــة نةخؤشــخا :حةوتــةم

 .اةستؤ
 .دينارةو بؤ يةك جار( ثَينج مليؤن)ثَيداني مينمحةي هاوسةري كة بِرةكةي  :هةشتةم

كةو  و ســوودانةش بةهرةمةنــد دةبَيــت كــة حكومــة  بــة توَيــذةكاني ديكــةي   تزينــداني لــةو دةســ :نؤيــةم
 .كؤمةَليان دةدا 

هةيــة تــا مــاوةي دة ســاَل هــةردوو مينمحــةي خانةنشــيين و مووضــةي    اةطــةر فةرمانبــةر بــوو مــا   :دةيــةم
وةك قةرةبوويةك بؤي و لة ثاش تةواو بووني اـةو ماوةيـةي بـاس كـرا مـا  هةيـة        ةفةرمانبةري وةربطرَيت

 .كاميان باشرتة هةَليبذَيرَيت
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نيانى سياسـي لـة   حةوتى مانطي شوباتي هةموو سـاَلَيك بكـرَي بـة رؤذي طـرياوان و زينـدا     ( 0)رؤذي  :يازدةم
 :لةبارةي اةم بِرطةيةشةوة دوو ِرا هةية. هةرَيم

 .رة  كردنةوةي سةرلةبةري بِرطةكة: راي يةكةم كة هي زؤرينةية
 .بنةضةي بِرطةكة وةك خؤي مبَينَيتةوة: راي دووةم

ؤ يان طرياوي سياسي دةطرَيتة اةسـت  ةحكومة  خةرجيي يةك طةشت بؤ دةرةوةي وت  بؤ زينداني :دوازدةم
 .ثَينج مليؤن ديناري بؤ داني تَيضووي طةشتةكة ثَي دةدرَيت( 5)و بِري 
بة ميداليا رَيزي لَي بطريَيت وةك ثَيزانينَيك بؤ قورباني داني لة ثَيناو بزووتنـةوةي رزطـارخيوازي    :سَيزدةم

 .كوردستاندا
ي و اةوانـةي لـة ذيانـدا    كةوتةكاني اةوانةي مردوون دةطوازرَيتةوة بؤ واريسي شـةرع تماف و دةس :ضواردةم

 .ماون
يان طرياوي سياسي لة حاَلةتي تةواو كردنـي مامةَلـةي تـاثؤي خـانووي كـة ثَييـان        ةزيندانيي سياسي :ثازدةم

بةخشراوةة يان بينا كردني زةوية يان مامةَلةي قةرزة يان مينمحةي كة بؤيان تةرخان كراوةة لة رةسم و باج 
 .خشرَينبةطوَيرةي حوكمةكاني ام ياساية دةبة

 بةشي ضوارةم
 (حوكمة طشتييةكان)

 :ماددةي حةوتةم
يان طرياوي سياسيي دةست كةو ة بـة تؤمـةتي طـوتين زانيـاريي      ةهةر كةسَيك بة ناهةق دةسكةوتي زينداني

كةوتانةي بةطوَيرةي اـةم ياسـاية لَييـان    تدرؤ رةوانةي دادطاي تايبةمتةند دةكرَيت و هةموو اةو ماف و دةس
 .ة لَيي وةردةطريَيتةوةبةهرةمةند بووة
 :ماددةي هةشتةم

اةجنومةني وةزيران بؤي هةية ثـةيِرةو و رَينمـايي ثَيويسـت بـؤ ااسـان جَيبـةجَي كردنـي حوكمـةكاني اـةم          
 .ياساية دةربكا 

 : ماددةي نؤيةم
 .يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكاني اةم ياسايةدا ناكؤك بَيت ةكار بة دةقي هيض ياسا

 :دةيةم ماددةي
 .ثَيويستة اةجنومةني وةزيران و  يةناني ثةيوةنديدار حوكمةكاني ام ياساية جَيبةجَي بكةن

 :ماددةي يازدةم
 .دا جَيبةجَي دةكرَيت(وةقايعي كوردستان)اةم ياساية لة رؤذي بآلو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرميي 

 هؤي دةرضوواندني
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ووش بـووني طـةلَيك لـة رؤَلـةكاني بـة بةنـد كـردن و زينـداني         لة رَيي كارواني خةباتي طةلي كوردستانداو ت
كــردن و طــريان و ثَيشــَيل كردنــي مــا  مــرؤظ لــة ســةر دةســيت رذَيمــةكاني لــةناو ضــوو لــة عرياقــداة ضــونكة   

يـان هاوسـؤز بـوون و يارمةتيـداني      ةيان اينتيماي سياسي ةيان باوةِر ةبةرهةَلسيت اةو رذَيمانةيان كرد بة را
بةهؤي اةوةوة زيان بة زينـداني و طـرياوان كـةوتووةة جـا وةك اةمةكـداري بـؤ بةشـَيكي سـادة          نةيارانية كة

لةوةي لة ثَيناوي نيشتيماندا ثَيشكةشيان كردو اةو قوربانييةي دايان لـة ثَينـاو اـةو بةهايانـةي خؤيـان بـؤ       
 .بةخت كردة اةم ياساية دةرضووَيندرا

و اــةوةي لــةم راثؤرتةشــدا لةبارةيــةوة هــاتووةة خبرَيتــة تكايــة بوــةرموون بــؤ بينــيين و بنةضــةي ثرؤذةكــة
 ...لةطةَل رَيزداة بةردةمي ثةرلةمان بؤ طوتوطؤ و دةربِريين راي طوجناو لةبارةيةوةو دةنطدان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية بة عةرةبيةكةش
 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
  .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 العراق -كوردستان رئاسة برملان / اىل
 تقرير مشرتك/ م

كجورد    1011/رثووشـثة / 1اجت عت جلنجة الشجؤون القانونيجة وجلنجة املاليجة والشجؤون االقتصجادية بتجأريخ         
امليظديجة لدراسجة ثظثجة مشجاري  قجوانني، اثنجان منه جا مقجدم مجن قبجل العجدد             6/1711/ 13املصادف ليوم 

قجانون مؤسسجة السججناء    / والثجاني  1776لسجنة  ( 4)نفاذ قانون رقم قانون ا/ االول: القانوني اللضاء الربملان
قانون حقوق وامتيازات السجناء السياسني الكوردسجتانني املقجدم مجن قبجل جملجس وزراء      / واملتضررين والثالث

 :اقليم كوردستان وتوصلت اللجنتان اىل ما يلي
االحتججاد  ع االقلججيم بججالنةر  1776سججنة ل( 4)اللجنتججان ليسججتا مجج  مشججروع قججانون انفججاذ القججانون رقججم  :اوال

لتقديم مشرولني مستقلني خبصو  السجناء و املعتقلني السياسني  احده ا من قبل العدد القانوني اللضاء 
الربملان والثاني من رئاسة جملس وزراء اقليم كوردستان وترى اللجنتان ترورة ان يكون هنجاك قجانون خجا     

 .عتقلني السياسنيباالقليم في ا صص السجناء وامل
دراسة مشروع العدد القانوني اللضاء الربملان ومشجروع ا كومجة واالسجتفادة مجن االفكجار الجواردة فيه جا         :ثانيا

 :وتقديم تقرير موحد بشأنه ا وتقرتح اللجنتان ان تكون الصياغة النهائية للقانون كاآلتي
 
 

 7222لسنة )    ( قانون رقم 
 اء السياسني الكوردستاننيقانون حقوق وامتيازات السجن
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 الفصل االول
 (التعاريف)

 : املادة األوىل 
 :يقصد بالتعابري واملصطلحات اآلتية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذا القانون

 .العراق  -اقليم كوردستان : االقليم: اوال
 .حكومة االقليم: ا كومة: ثانيا
 . من هذا القانون( الرابعة)املادة اللجنة اخلاصة املشكلة مبوج  : اللجنة: ثالثا
هو من حبس او سججن بسجب  معارتجتل لظنة جة املتعاقبجة ع العجراق للجي الجر    و         : السجني السياسي: رابعا

املعتقججد او االنت ججاء الججواني او السياسججي او تعاافججل مجج  املعارتججة او مسججالدتل اججم او مشججاركتل ع ا ركججة     
 .ا كم لليل من قبل احد احملاكم او السلطات التابعة للنةامالتحررية الكوردستانية وصدر قرار 

كل من التقل  و احتجز او اوقف دون صجدور قجرار ا كجم بجذل  مجن قبجل  ك جة        : املعتقل السياسي: خامسا
 .من هذف املادة ( رابعا)خمتصة لنفس االسباب الواردة ع 

 الفصل الثاني
 (االهداف واالسس والسريان)

 :املادة الثانية

يهدف هذا القانون اىل ت ان حقوق وامتيازات السجناء واملعتقلني السياسني وتكجرميهم ورلجايتهم وتعويضجهم    
 .مبا يتناس  وحجم ومكانة التضحيات اليت قدموها للتخفيف لن معاناتهم

 :املادة الثالثة

 :ال ُيعُد سجينا او معتقظ سياسيا الغراض تطبيق احكام هذا القانون كلُّ من
كان يع ل م  االنة ة الق عية السابقة ع مؤسساتها املختلفجة او مجن املجوالني اجا ُسججنا او التقجل  بسجب         : اوال

 .تصفية حساباتها الداخلية
 .ل ل م  االنة ة الق عية السابقة وتورط ع ال ال اجرامية اثناء او بعد االلتقال او السجن: ثانيا

 
 

 :املادة الرابعة

ئاسة قاتي من الصنف االول يرشحل جملجس القضجاء ع االقلجيم ولضجوية ممجثلني      تشكل جلنة خاصة بر :اوال
 :التقل درجتهم لن مدير لام مه تها النةر ع البات املش ولني باحكام هذا القانون وميثلون اجلهات اآلتية

 .جملس الوزراء -1
 .وزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني -1
 .وزارة الداخلية -3
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 .القتصادوزارة املالية وا -4
 .ممثل لن مجعية السجناء السياسني ع االقليم -5

يثبت السجن السياسي او االلتقال السياسي بالطرق القانونية امجام اللجنجة املشجكلة مبوجج  احكجام هجذا        :ثانيا
 .القانون

م قجانون  تصدر اللجنة قرارها باالغلبية ويكون قرارهجا قجابظ للطعجن امجام احملك جة االداريجة وفقجا الحكجا         :ثالثا
 .1772لسنة ( 14)جملس شورى االقليم رقم 

 :املادة اخلامسة

تسرى احكام هذا القانون للي مجي  السجناء واملعتقلني السياسجني والجذين مت حتديجدهم مبوجج  املجادة االوىل      
 .من هذا القانون من مواال االقليم

 
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

  .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفصل الثالث

 (ا قوق واالمتيازات)
 : املادة السادسة

 :يت ت  السجني او املعتقل السياسي با قوق واالمتيازات اآلتية 
 .ختصص قطعة ارض سكنية لل بدون بدل ومنحل مبلغ مساو  ملبلغ سلفة العقار لبناء وحدة سكنية :اوال

ض العظوة والرتفيج  والتقالجد تصجرف لجل برجض      حتتس  لل وظف فرتة السجن او االلتقال خدمة الغرا :ثانيا
 .النةر لن ل ر السجني او املعتقل وقت ا كم لليل بالسجن او التقالل

تصرف ملن يصادق للي اتبارتل من قبل اللجنة منحة تقالدية شهرية وفقا للضوابا والتعلي ات الجيت   :ثالثا
 .ما يتقاتاف اقرانهم ع ا كومة االحتادية يصدرف جملس الوزراء للي ان ال تقل املنحة اليت يتقاتها لن

 .حتتس  فرتة السجن خدمة ملن يعني ع الوظيفة ومل يكن سابقا فيها :رابعا
 .قبولل ع الدراسات االولية والعليا استثناءًا من شرط الع ر :خامسا
 .خل االقليمتتح ل ا كومة نفقات دراستل او احد اوالدف ع اجلامعات ا كومية واالهلية دا :سادسا
 .تتح ل ا كومة تكاليف معاجلتل ع املستشفيات ا كومية داخل االقليم :سابعا
 .دينار وملرة واحدة( مخسة مظيني)منح  السجني منحة زواج وقدرها  :ثامنا
 .يت ت  السجني باالمتيازات واملناف  التي نمنحها ا كومة للشرائح االخرى ع اجملت  : تاسعًا

لة كونل موظفًا حيق لل اجل   بني املنحة التقالدية وراتبل الوظيفي ملدة لشجر سجنوات تعويضجا    ع حا: لاشرًا
 .لل ولل ا ق ع اختيار ايه ا افضل بانتهاء املدة املذكورة

 :حادى لشر



 315 

 .الساب  من شهر شباط من كل لام يومًا للسجناء او املعتقلني السياسني ع االقليم( 0)التبار يوم 
 :حول الفقرة ك ا يلي وهناك ر يان

 .الراء الفقرة كامظ: وميثل االكثرية: الر   االول
 .االبقاء للي اصل الفقرة: الر   الثاني

مخسجة مظيجني   ( 5)تتكفل ا كومة مصاريف سجفرف ملجرة واحجدة اىل خجارج الجوان وميجنح مبلجغ        : ثاني لشر
 .دينار لسداد تكاليف السفرة

 .لتضحياتل ع سبيل ا ركة التحرريل الكوردستانية تكرميل مبداليات تقديرًا: ثالث لشر
 .تنتقل حقوق وامتيازات املتوفني منهم اىل ورثتل الشرليني الباقني للي ا ياة: راب  لشر

الفاء السجني السياسي او املعتقجل السياسجي ع حجال اجنجازهم معاملجة التسججيل العقجار  للعقجار         : خامس لشر
معاملة القرض او املنحة املخصصة ام مجن الرسجوم والضجرائ  وفجق احكجام هجذا        امل نوح ام او بناء االرض او

 .القانون
 الفصل الراب 
 احكام لامة

 :املادة السابعة
كل من حصل للي امتيازات السجني او املعتقل السياسي دون وجل حق حيال اىل احملاكم املختصة بته ة االدالء 

 .من حقوق وامتيازات مبوج  هذا القانون مبعلومات كاذبة وتسرتد منل كل ما نمت  بل
 

 :املادة الثامنة
 . جمللس الوزراء اصدار االنة ة والتعلي ات الظزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

 :املادة التاسعة
 .اليع ل باى نص قانوني  وقرار يتعارض م  احكام هذا القانون

 :املادة العاشرة
 .عظقة  تنفيذ احكام هذا القانونللي جملس الوزراء واجلهات ذات ال 

 :املادة ا اديل لشرة
 (.وقائ  كوردستان)ينفذ هذا القانون التبارًا من تاريخ نشرف ع اجلريدة الرمسية 
 االسباب املوجبة

من خظل املسرية النضالية لشع  كوردستان وتعرض الكثري من ابنائل اىل ا بس والسججن وااللتقجال وانتهجاك    
للي يد االنة ة املتعاقبة ع العراق، النهم لارتوا هذف االنة ة بجالر   او العقيجدة او االنت جاء    حقوق االنسان 

السياسي او انهم تعاافوا او سالدوا معارتيها، وقد ترت  لن ذل  ا جاق الضجرر بالسججناء واملعجتقلني، ومجن      
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ليت تحوا مجن اجلجها، فقجد شجرع     اجل االيفاء جبزء بسيا مما قدموف فداء للوان وتضحية ع سبيل املبادىء ا
 .هذا القانون

راجني التفضل باألاظع ولرض  صل املشروع ومجاورد ع هجذا التقريجر بشجأنل للجي الربملجان لل ناقشجة و بجداء         
 .الر ى املناس  بصددف والتصويت، م  التقدير

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
زدنــةن راثــؤرتي  1776ي ســاَلي (4)ي ذمــارة زؤر ســوثاسة بــةِرَيزانة اَيســتا خــاَلَيكي طــرن  هةيــةة ياســا  

ليذنةكة ايلواي اينوازةكةي كردووةة واتـا رةفـزي كـردووةة بـؤ اـةوةي وازيـ  بَيـت ثَيويسـيت بـة دةنطـداني           
اَيوةي بةِرَيز هةيةة ضـونكة اَيسـتا اَيمـة ياسـايةك دةردةكـةينة بـؤ اـةوةي دوو ياسـا لـة يـةك وةخـت اـةوة             

اينوازةكـةي ايلوـا بَيـت دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟        1776ي ساَلي (4)اي ذمارة نةبَيتة كَي لةطةَل اةوةية ياس
بـةِرَيز لةطةَلـدا نييـةة بةزؤرينـةي     ( 6)زؤر سوثاسة كَي لةطةَلدا نيية دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسة     

 .دةن  ثةسند كراة واتا ايلوا كراة اَيستا فةرموون بةردةوام بنة ماددةي يةك تكاية
 :دالرمحن عليبةِرَيز عمر عب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 : املادة األوىل 

 :يقصد بالتعابري واملصطلحات اآلتية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذا القانون
 .العراق -اقليم كوردستان : االقليم: اوال

 .حكومة االقليم: ا كومة: ثانيا
 . من هذا القانون( ابعةالر)اللجنة اخلاصة املشكلة مبوج  املادة : اللجنة: ثالثا
هو من حبس او سججن بسجب  معارتجتل لظنة جة املتعاقبجة ع العجراق للجي الجر    و         : السجني السياسي: رابعا

املعتقججد او االنت ججاء الججواني او السياسججي او تعاافججل مجج  املعارتججة او مسججالدتل اججم او مشججاركتل ع ا ركججة     
 .من قبل احد احملاكم او السلطات التابعة للنةامالتحررية الكوردستانية وصدر قرار ا كم لليل 

كل من التقل  و احتجز او اوقف دون صجدور قجرار ا كجم بجذل  مجن قبجل  ك جة        : املعتقل السياسي: خامسا
 .من هذف املادة ( رابعا)خمتصة لنفس االسباب الواردة ع 

 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 بةشي يةكةم
 (ناسةكانثَي)

 : ماددةي يةكةم
 :مةبةست لةم زاراوانةي دادَين واتاكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسيت اةم ياساية

 .عَيراق -هةرَيمي كوردستان: هةرَيم :يةكةم



 310 

 .حكومةتي هةرَيم: حكومة  :دووةم
 .ي اةم ياساية ثَيك هاتووة(ضوارةم)اةو ليذنة تايبةتةي بةطوَيرةي ماددةي : ليذنة :سَييةم

اةو كةسةية كة بةهؤي بةرهةَلسيت كردني رذَيمة يةك لة دواي يةكةكاني عَيـراق  : زينداني سياسي :وارةمض
يان اينتيمـاي نيشـتمانية يـان سياسـية يـان هاوسـؤزيي لةطـةَل اؤثؤزسـيؤنة يـان           ةيان بريو باوةِر ةلة سةر را

وردسـتان بةنــد كرابَيـتة يــان   يارمـةتي دانـي اــةوانة يـان بةشــداري كردنـي لــة بزووتنـةوةي رزطــارخيوازي ك     
لة  يةن يةكَيك لة دادطاكانة يان دةسةتتةكاني سةر بة رذَيمـةوة بِريـاري حـوكم دانـي دةرضـوو       ةزينداني و

 .بَيت
ي اةم ماددةيـةدا هـاتوونة   (ضوارةم)هةر كةسَيك كة لةبةر هةمان اةو هؤيانةي لة : طرياوي سياسي :ثَينجةم

َيتة يان بةند كرا بَيت بةبَي دةرضووني بِرياري حوكم دان لةو بارةيةوة لة طريا بَيتة يان دةستبةسةر كرا ب
 . يةن دادطايةكي تايبةمتةندةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي رةايتان لةسةري

 :بةرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سةر اةو ماددةيةة سوثاساَيمة لةطةَل ليذنةي دارايي و اابووري هاوِراين لة
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةي قسة بكا ؟ اةم بةِرَيزانة دةيانةوَيت موداخةلـة بكـةنة رَيـزداران    
هاوِراز خؤشناوة عماد حممدة قادر حسنة حممد شارةزوورية نةسرين عالة نـةردان عبـداهللة رفيـ  صـابرة     )

دة شلَير حممد جنيبة شوان كـةريمة سـيوةيل عومسـانة عبـداهلل مـال نـورية ثـةيام امحـدة اامينـة          سا ر حممو
ة خليـل عومسـانة   اجاهر زكرية ااسؤ كةريمة بَيري ان سةرهةن ة ثةروين عبدالرمحنة تارا اةسعةدية عال 

اةظن عمرة دَلشـاد   دانا سعيد صؤ ة بالل سليمانة محة سعيدة عمر عبدالعزيزة اارام قادرة امساعيل حممودة
ة كةس ماوة؟ صبيمحة امحدة فةرموو هاوِراز (امحد وةرتي.شهاحمة كاردؤ حممدة كوَيستان حممدة طؤران اازادة د

خـان كــةرةم بكــةة تكايـة ثــَيش اــةوةي جــةنابت دةسـت بــة طوتوطــؤ بكــةيتة وةقـت تةحديــد دةكــةينة ســَي     
 .دةقيقةة اةوة يةك

 .فةرموو هاوِراز خان كةرةم بكةتكاية دووبارة نةبَيتة رجااةنة / دووش
 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا من لةسةر اةو ماددةيةة من دوو تَيبينيم هةيةة تَيبيين يةكةمم اةوةية لة ثَيناسةكةي يةكةمـدا  

ضيان كردووة لةبةر اـةم  اةوة نابينم كة اةوانةي بةهؤي هةَلوَيسيت سياسيانةوة زينداني كراون و دواتر كؤ
هةَلوَيستةة يان ثاش دةرضوونيان لة زيندان كؤضيان كردووة بـؤ دةرةوةي وَ  ة اَيسـتاش لـة دةرةوةي وَ      
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نيشــتةجَينة يــةعين اايــا اةمانــة اــةو ايمتيــازو شــتانة دةيانطرَيتــةوة؟ لــة ثَيناســةكان ديــار نييــةة ضــونكة   
 .ار نييةاةوانيش مافيان هةيةو مةسريي اةوان لَيرة دي

دووةم تَيبينيم اةوةيةة كة اةوانةي ثاش راثـةِرين طـرياون و دادطـا بِريـاري بـَي تـاواني اـةواني داوةة بؤضـي         
 .اةوان لةو ماف و ايمتيازو ثَيناسانة مافيان دياري نةكراوة؟ يان ثَيناسةيان نةكراوة؟ سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بكة زؤر سوثاسة رَيزدار عماد حممد كةرةم
 :بةِرَيز عماد حممد حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ضـوارةمة لـة راثؤرتةكـةي    / من تةنها يةك تَيبينيم هةيةة اـةويش لوغةوييـةة سـةبارة  بـة مـاددةي يةكـةم      

من قبل احد احملاكم )لة كؤتايي ثَيناسةكة هاتووة ( السجني السياسي)ليذنةي هاوبةشدا هاتووةة لة ثَيناسةي 
ة ضـونكة لـة سـةرةتاي    (لتلج  االنة جة  )ببَيتـة  ( النةجام )ة دةبَيت لة جياتي وشةي (التابعة للنةام او السلطات

ــاتووة   ــةكة ه ــةَلكو     (معارتججتل لظنة ججة املتعاقبججة ع العججراق    بسججب )ثَيناس ــةة ب ــةنها رذَيمةك ــةك ت ــا ن ة وات
 .رذَيمةكاننة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةم بكةزؤر سوثاسة رَيزدار قادر حسن كةر

 :بةِرَيز قادر حسن قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اـةو كةسـةية كـة بـةهؤي بةرهةَلسـيت      : زينـداني سياسـي  )ضـوارةمة كـة دةَلَيـت    / سةبارة  بة ماددةي يةكةم

ة مـن ثَيشـنيار دةكـةم رذَيمـةكاني تريشـي بـؤ زيـاد بكرَيـتة         (كردني رذَيمة يـةك لـة دواي يةكـةكاني عَيـراق    
ــةه  ــاويش ن ــةر ن ــةهؤي      اةط ــراوة ب ــتطري ك ــة يان دةس ــتاني ل ــان كوردس ــوردة ي ــة ك ــرة ك ــةكاني ت َينرَيتة رذَيم

كوردايةتي مشولي اةوانيش بكا ة اَيمة خةَلكمان لة شـوَينةكاني تـري لةسـةر كوردايـةتي طـرياوةو زينـداني       
 .كراوةو هةزار ميمحنةتي ضةشتووةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شارةزووري كةرةم بكةزؤر سوثاسة رَيزدار حممد 

 (:شارةزووري)بةِرَيز حممد امحد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي بـؤ  (قجانون حقجوق وامتيجازات السججناء السياسجني واملعجتقلني      )سةرةتا من لة قانونةكةوة دةست ثَي دةكةمة 

ــتة ضــونكة اَيمــة لــة ثَيناســةكة باســي طــرياوي سياسيشــيمان كــردووةة مــن ثَيشــنيار      دةكــةم كــة زيــاد بكرَي
 .ي بؤ زياد بكرَيت(واملعتقلن)
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دووةم ثَيشــنيارم لةســةر اــةو ليذنةيــةة ليذنةكــة نــة لــة مــاددةي ضــوارو نــة لَيرةشــدا ديــاري نــةكراوة ســةر  
بةكوَيية؟ لَيرة لة ماددةي ضوارةمداة اةطةر بةطةِرَيينةوة بؤي دةَلَيت ليذنةيـةك ثَيـك بهَينرَيـت لةوانـة بـؤ      

لةكانة لة هيض  يةكيان دياري نةكراوةة كة اةم ليذنةية سةر بـةكوَي بَيـت؟ بؤيـة    سةير كردني داواكاري فاي
من ثَيشنيار دةكةم اةو ليذنةيةش ديـاري بكرَيـتة اايـا سـةر بـة ثةرلةمانـة؟ سـةر بـة حكومةتـة؟ سـةر بـة            

 .اةجنومةني دادوةريية؟ بةسةراحة  بَيت وة سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار نةسرين جةمال كةرةم بكة زؤر سوثاسة

 :مصطفيبةِرَيز نةسرين عال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ضوارةم هةمان اةو بؤضوونةم هةيةة كة باسي تةنها عَيـراق دةكـا ة بـةَ م    / ديارة من لةسةر ماددةي يةكةم

حـوكميش نـةدراونة    اَيمة لةكوردستاندا ضةندين شةِري ناوخؤمان هةبووةو زينداني سياسيشيمان هـةبووةة 
يةعين حةقة اةو زيندانية سياسيانةش مشولي اةو ايمتيازاتانة بكةنة بؤ اةوةي حةقيان نةخورَيت حةقة 

 .ايزافةي دةسةَ تي كوردي خؤمشان بكرَيتة بةتايبةتي شةِرةكاني ناوخؤ و دواتريش
و ثَينجــةم دةمــج بكــةين  كــة باســي طــرياوي سياســي دةكــا ة اَيمــة دةتــوانن خــاَلي ضــوارةم/ خــاَلي ثَينجــةم

بةيةكةوةة ضونكة هـةردووكيان تةواوكـةري يـةكرتينة زينـداني سياسـي وةكـو كـاك محـة شـارةزووري باسـي           
 .طرياوي سياسي كردة اةو دوو بِرطةية دةمج بكرَيت بة يةكةوة دةبن بة تةواوكةري يةكرتية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بداهلل كةرةم بكةزؤر سوثاسة رَيزدار نةردان ع

 :بةِرَيز نةردان عبداهلل قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة لَيرة لةبةردةم ثَيناسةي اةو كةسانةين كة بة زينداني سياسي حيساحم دةكرَيتة يان بة طرياوي سياسي 

اةنوالـةكامنان   حيساحم دةكرَيتة اةمانةش ايمتيازاتةكانيان بةردةكةوَيتة بةَ م بةداخةوة اَيمة لَيـرة باسـي  
ــة دواي          ــةوةة ل ــةكة نايانطرَيت ــة ثَيناس ــن ثَيمواي ــَيوةيةنة م ــةو ضوارض ــانةي ل ــةو كةس ــةعين ا ــةكردووةة ي ن
اةنوالةكةش ذمارةيةكي زؤر خةَلك برانة نوطرة سةملان و شوَينةكاني تري وةكو تؤبزاوةو ناوضةكاني دوورة 

ن لة اةنوالةكةداو ااخري وةجةبةيان كة بـةر بـوون   وَ  ة بؤية لَيرة جَيطةي خؤيةتي اَيمة اةوانةي كة طريا
ةوة بووة كة بـةربوون دوايـن وةجةبـةيان بـووة دةبَيـت جَييـان بـؤ بكةينـةوةة لَيـرة بـة           10/17/1222لة 

زينداني سياسي حيساحم بكرَينة اةي اةطةر اةوانـة بةزينـداني سياسـي حيسـاحم نـةكرَين؟ كـَي بـة زينـداني         
لةوانة بةخَيزاني كة طرياونة بة خَيزاني بةر بوونة اَيستا وةكـو ثرسـيار    سياسي حيساحم دةكرَيت؟ هةشيانة

كردنـي اَيمــة بؤضـوومنان هيضــيان بـؤ حيســاحم نـةكراوةة لــة ياسـاي اةنوالــةكان و بـة شــةهيدانيشة اةوانــة       
نايانطرَيتةوةة بؤية جَيطةي خؤيةتي كة اةوانةي زينداني سياسي بوون نزيكـةي شـةش مـان  تـاكو حـةو       
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نوطرة سةملان و لةو شـوَينة ناخؤشـانةي كـة لةسـةر كَيشـةي سياسـي بـووة رذَيمـي بـةعس واي ثـَي            مان  لة
لة ثَيناسةي طرياوي ( أ و حم)كردوونة بؤية من ثَيشنيار دةكةم كة بِرطةيةكي تر زياد بكرَيتة يان بكرَيت بة 

 .سياسيدا اةوانةشيان بؤ ايزافة بكةينة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيز كاك نـةردان اـةوانيش دةطرَيتـةوةة ضـونكة هةيـةة اةطـةر قانونةكـة  خوَيندبَيتـةوةة لـة فةقـةرةي           
ة اةوانةي حيجزيش كراونة اةوانيش دةطرَيتةوةة زؤر سـوثاسة  (من سجن او التقل او احتجز)ثَينج دةَلَيت 

 .رَيزدار رفي  صابر كةرةم بكة

 :رفي  صابر قادر.بةِرَيز د 

 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة
قجانون حقجوق وامتيجازات    )من سةرةتا لةناوي قانونةكـةوة دةسـت ثـَي دةكـةمة مـن ثَيموايـة نـاوي قانونةكـة         

ة من ثَيم باشـة  (ياساي ماف و دةستكةوتي زيندانياني سياسي كوردستان)ة (السجناء السياسيني الكوردستانني
ضـونكة بةِراسـيت رةنطـة لـة حـزوري كؤمـةَلَيك        ة(ياساي دةستكةوتي زيندانياني سياسـي كوردسـتان  )بكرَيتة 

ياساناســدا مــن تــةعريوي حــةق نةكــةمة بــةَ م اــةوةي كــة لَيــرةدا هةيــة كؤمــةَلَيك ايمتيازاتــة دةدرَيــت بــة  
هاووَ تي ثلة يةك / كؤمةَلَيك خةَلك و لة رَيطةيةوة اَيمة هاووَ تياني خؤمان دةكةينة دوو بةشة بةشَيكيان

 .تةوةة كة ثَيضةوانةي قانوني وةكو لَيرةدا هاتووةبة كؤمةَلَي ايمتيازا
اــةو حقوقــةيان نابَيــتة بؤيــة اةمــةيان مــن ثــَيم باشــة كــة حقوقةكــة  بََيــتة ايمتيــازا     / بةشَيكيشــيان

 .مبَينَيتةوة
اةوةية كة مودةتَيك دياري نةكراوة بؤ طرياوي سياسية تا حـةقي اـةوةي هـةبَيتة مـن طومـان      / خاَلي دووةم
ك هةبَيت و تا سةردةمي بةعس لة سـي سـاَليدا بـوو بَيـت و هـيض زينـداني نـةكرا بَيـتة لةبـةر          دةكةم كةسَي

ي كورد اةطةر سةرذمَيري بكةينة يـان رؤذَيـكة يـان شـةوَيكة يـان مانطَيـكة       %27ي كوردة لة %22اةوةي لة 
ةسـَيك دة سـاَل لـة    يان ساَلَيك كةم تا زؤر تووشي اـةوة بـووةة بؤيـة زؤر طرنطـة جيـاوازي بكرَيـت لـةنَيوان ك       

زينداندا اازاري ضةشتووةة لةنَيوان كةسَيك كة ضةندَيك راطرياوةة يـان بةنـد كـراوة لـة زيندانـداة بؤيـة مـن        
 ..........ثَيشنيار دةكةم مودةتَيكي زةمةني دياري بكرَيت بؤ اةم مةسة نة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيستا بةس ثَيناسةكانةكاك رةفي  اَيستا لةسةر تةعريوةكانةة ضاوةكةمة 
 :رفي  صابر قادر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ماددةي ثَينجةمدا ايلزام دةكا ة اةمة ماددةي يةك هةموو اةوانة دةطرَيتةوةة لةبةر اةوةو بؤية لَيرةوة 

 .باشرتةة اةطةرنا دةكرَيت لة ماددةي ثَينجةمدا ضاك بكرَيتة سوثاس
 :لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر
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 .زؤر سوثاسة رَيزدار سا ر حممود كةرةم بكة

 :بةِرَيز سا ر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةِراستيدا اةوةي ثةيوةندي بة موداخةلةكةي منـةوة هةيـةة اامـاذة دةكةمـة سـةر بؤضـووني بـراي بـةِرَيزم         

رضَيوةي شاَ وةكاني اـةنوالة واتـة لـة    كاك نةردانة لةم ماددةيةدا بة وازحيي قسة لةسةر اةوانةي كة لةضوا
ــةة تــاوةكو   13/1/1222 ــاغي يةكــةمي اةنوال ــةي  6/2/1222ة كــة قؤن ــةة خاتيم ة كــة دوا قؤنــاغي اةنوال

اةنوالي بادينانةة اةمـة ياداشـت نـةكراوةة مـن ثرسـيار دةكـةم لـة ليذنـةي ياسـايي بـةِرَيز اايـا دةكرَيـت لـة              
ــا   ــي اام ــة روون ــةدا ب ــةمي ماددةك ــاف و     بِرطــةي ثَينج ــاي م ــة ياس ــاتووة ل ــو ه ــونكة وةك ــت؟ ض ــَي بكرَي ذةي ث

ايمتيازاتي كةسوكاري شةهيد و اةنوالدا اةم شةرحيةية لةبةرضاو نـةطرياوةة بـؤ اـةوةي مةسـةلةكة روونـرت      
ي سـاَلي  (4772)بَيتةوةة لة شاَ وةكاني اةنوالدا هةندَيك خَيزان براونة بؤ منوونـةة بـةثَيي بِريـاري ذمـارة     

كــة  3/6/1220لــة ( 3657-12)بيعــةي عــةلي حةســةن مةجيــدة هــةروةها نووســراوي  تا 11/6/1220
بةضةند ماددة هاتووةة اةو قوناغانةي كة اةوخةَلكانةي ثَي رادةطوَيزرَينةوةة هةندَيك خَيزان رؤيشتوون بؤ 

يان تؤبزاوةة دوبزة نوطرةسةملانة سـةحراكاني عةرعـةرة هةنـدَيكيان بةتـةواوةتي هاتوونةتـةوة هـيض كةسـَيك       
دةركـراوةة لـة زدـين     6/2اةنوال نةبووةو دواي اةو عـةفوةي كـة لـة هـةمان رؤذي خاتيمـةي اةنوالـدا لـة        

عةفوةكة اةطةر بؤ راي طشيت روون بَيتةوة دةَلَيت بؤ هةموو كوردَيك عةفو دةكرَيت بَيتةوة سـة  وةتـةني   
انة بةشَيكيان مانـةوةو هَينرانـةوةة هـيض    تةنها جة ل تاَلةباني نةبَيت بؤ منوونةة لةو روانطةيةوة اةو خةَلك

كةسَيكيان اةنوال نةبووة وةكو اـةوةي اَيسـتا مووضـةي كةسـوكارةكانيان وةردةطـرنة هةندَيكيشـيان نيـوةي        
زيندة بةضاَل اَيستا ايمتيازا  وةردةطرنة اايا بؤ ليذنةي ياسايي دةكرَيت بـة روونـي بـة دةسـتةواذةيةكيش     

 .افة بكرَيتة يان نا؟ زؤر سوثاسبَيت لة بِرطةي ثَينجةمدا ايز
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار شلَير حممد كةرةم بكة

 :بةِرَيز شلَير حممد جنيب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هـو  )ة من ثرسـيارةكةم اةوةيـة لـة ليذنـةي ياسـايي      (السجن السياسي)ضوارةمدا / بةنيسبة  ماددةي يةكةم

ي نة  كراوةكانة ضونكة زؤر خةَلكمان هةبووة نة  كـراون بـؤ جنـوحم نةيانـدةتواني     اة( من حبس او سجن
بَينةوة بؤ كوردستان بة عاايلي جاري وا هةية خوَيندكار هةبووة اةو ساَ نةي هةمووي لة خوَيندن لةكيس 

 .ضووةة لةبةر اةوة اةطةر بِرؤنةوة بؤ موراجةعةة وابزامن مافيان زؤر دةخورَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاسة بةِرَيزانة تكاية هةر بؤ اـةوةي ثـَيش ضـاوتان روون بَيـتة اةمـة تةعرييوةكانـةة اـةو زيندانـة         
 .سياسية كَيية؟ تةعريوي بكةنة دوايي دَينة سةر حقوق و ايمتيازا ة رَيزدار شوان كةريم كةرةم بكة
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 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جالل

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
قانون )من ثشتطريي لة رةايةكةي كاك محة شارةزووري دةكةمة بؤ اةوةي كة ناوي ياساكة ببَيت بة / يةكةم

ة هةم لة (املعتقل السياسي)لةبةر اةوةي هةم تةعري  كراوة ( حقوق وامتيازات السجناء واملعتقلني السياسني
هاتووةة طرنطة عينوانةكـةي بةِراسـيت موعتةقـةلي    يازدة شوَيندا لة ثرؤذة ياساكة ناوي موعتةقةلي سياسي 

 .سياسيشي بؤ ايزافة بكرَيتة اةمة يةك
اةطةر بِريار بوو ليذنةي ياسايي قةناعةتي بةوة كردة كة اةنوالـةكان جـَي بكاتـةوة لـة تةعريوةكـةداة      / دوو

زافـة بكرَيـتة   لة طرياوي سياسية يان سـجين سياسـيداة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كةسـوكاري ثَيشمةرطةشـي بـؤ اي        
اةوانةي لةسةر كةسـوكارةكانيان طـرياون و بةشـَيكيان سـاَلَيكة يـان دوو سـاَل لـةناو سـجنةكاندا مانـةوةة زؤر          

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار سيوةيل عومسان كةرةم بكة
 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ش بوو اةطةر راثؤرتي ليذنةي ناوخؤ و ليذنةي ثَيشمةرطةشي تَيـدا بوايـةة ضـونكة اـةوة     سةرةتا من ثَيم با

 .ثةيوةندي بة ليذنةي ناوخؤ و ثَيشمةرطةشةوة هةيةة راثؤرتي اةوانيش هةبواية باشرت بوو
ة ي بؤ زياد بكرَيتة ناونيشاني ثرؤذة ياساكة(املعتقلن)ثشتيواني لة رةايةكةي كاك محة شارةزووري دةكةم 

بةنيسبة  اةوةي كاك نةردان باسـي اـةنواليان كـرد لةطـةَل كـاك سـا رو كـاك شـوانيش ايشـارةتيان ثَيـداة           
 .اةطةر لَيرة صياغةتَيكي بؤ بكةن بةِرَيزان ليذنةي ياسايي و دارايية اةوان اةطةر ايزافةي بكةن زؤر باشة

ازاتيــان هــةبَيت هــاوِرام لةطــةَل  بةنيســبة  ضــوارةم و ثَينجــةمة مــادام ســةجن و موعتةقــةل هــةمان ايمتي  
ة بةنيسـبة   (السـجن او املعتقـل السياسـي   )رةايةكةي نةسرين خانة كة اةوة هةردووك بكرَيتة يـةك بِرطـة   

اةوانةي لة دواي راثةِرينيش حةق واية بيانطرَيتةوةة جاري وا هةية يةكَيك طـرياوة لةسـةردةمي حكومـة ة    
هةيــةة حــةقي خؤيــةتي هــةموو ايمتيــازَيكي بــدرَييَت لــةو    لةوانةيــة ثَيــنجة شــةش مــان  هــةموو مــافَيكي  

سةردةمة طرياوةة بةَ م لة دواي راثةِرينةوةش هةيةة هةية ضوارة ثَينج ساَل اةشـكةجنةش دراوةو طـرياوةشة   
 .هيض ماف و ايمتيازاتَيكي لَيرة دياري نةكراوةوة من لةطةَل اةوةم اةوانيش مشول بكا ة زؤر سوثاس

 :ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي ث

 .سيوةيل خان بةس اةطةر جةنابت بة عةرةبيةكة فةقةرةي ثَينج لة ماددةي يةك خبوَينيةوة
 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كل من التقل او احتجز او اوقف دون صجدور قجرار ا كجم بجذل  مجن قبجل  ك جة        : املعتقل السياسي: خامسًا
 .من هذف املادة( رابعًا)اردة ع خمتصة لنفس االسباب الو

 .ااخري اةوةي ناطرَيتةوة دواي راثةِرينة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار عبداهلل مال نوري كةرةم بكة
 
 

 :بةِرَيز عبداهلل حممد نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةمة لةِراستيدا مةترسي اةو برادةرانةو من ثشتيواني رةايةكةي كاك نةردان و كاك سا ر حممود دة

منيشة ثَيمواية لة شوَينَيكةوة سةرضاوة دةطرَيتة كة هةندَيك جار با بَلَين قةدةري جَي بةجَي كردني 
ياساكان دةدرَيتة دةست دةركردني رَينماييةكانةوةة يةعين زؤر جار ياساكان بة رَينمايي جؤرَيك 

 ...................لة
 :ؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سةر

 .ة كةرةم بكة...كاك عبداهلل تكاية تةعريوةكةيةة ضاوةكةمة ااخري اَيستا حوكم نةدةين سةر تةتبي  و
 :بةِرَيز عبداهلل حممد نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يان : اةوانة داوا كارم لة دوا  بِرطة ة كة اةَلَى نابتة بؤية وَيِراي ثشتيوانيم لةروون كردنةوةيةك بؤ جة

يارمةتى دانى اةوانة يان بةشدار  كردبَى لة بزووتنةوة  ِرزطارخيواز  كوردستان بةند كرابَىة بةوانةشةوة 
لة جينؤسايد  اةنوال ِرزطاريان بووةة داواكارم بؤ اةوة  اةو مةترسيةمان نةمَينَى اةو بِرطةية  بؤ زياد 

 .بكرَيتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحدبةِرَيز ثةيام 
 :بةِرَيز ثةيام امحد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثشـتطري  لـة قسـةكانى كـاك نـةردان و كـاك سـا رو كـاك عبـداهلل دةكـةمة ديـارة قسـةكانى مـن كـراة لةطــةَل               

 .قسةكانى نةسرين خانة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز اامينة زكر  فةرموو
 :بةِرَيز اامينة زكر  سعيد
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
دةستثَيكَى اةزَ  ناظَى ياسايَى دةست ثَى بكةمة ياسا  ماف و دةستكةوتةكانى زيندانيانى سياسى لة هةرَيمى 
كوردستانة نة زيندانى سياسـى كوردسـتانة ناونيشـانى كوردسـتان لـة هـةرَيمى كوردسـتان بَيتـة زَيـدة كـرنة           

بةر زوَلم و زؤردار ة تةعةدا كرنا ِرذَيمان بةعسة طةلةك كورديش بؤ سةبارة  خا  ضارَ ة ذبةر هَيذا يان ذ
و  1204بةردةوامى دانا خةباتا نيشـتيمانى اـاوارة  وةَ تـَى جـريان بوينـةة تايبـة  اـةم سـةح كـةنَى سـا            

طةل بارزانى نةمرة طةلةك كورد ااوارة  اريانَى بـوونة ضـةند مةرحةلـة  قؤناعَيـت اـاوارة بونَيـداة        1205
م كورد ااوارة  اريانَى بوينةة هةم توركيا بوينةة بةردةوامى دان بة خـةباتا نيشـتيمانى كوردايـةتى هـةر     هة

وان وَ تانداة سةربريو باوةِرو اينتيمـا  نيشـتيمانىة بـريو باوةِرَيـت اينتيمـا  نيشـتيمانى و سياسـى خؤيـت         
َ  كو اةم ااماذة بدةينة هندَ  كو اَيـك  هاتينة طرتنة يَيت هاتينة زيندانى كرنة اةظجار يا باشرتة سةر هند

ذ دادطاهياندا دةسةَ تَى ِرذَيمى بة بِريارَ  حوكم دان دةرضووبىة اةم ايشارة  بدةينة هةر ِرذَيمةكاة اـةظجا  
ض ِرذَيما سوريا بينتة ض تـوركَى بـينتة ض اريانـَى بـينتة ضـونكة وان ذ  سـةر بـريو بـاوةِرو اينتيمـا  خـويَى           

 .َيت هاتينة بةند كرن و زيندانى كرنة اةظة بَيتة زَيدة كرن و ِراست ظة كرنة سوثاسنيشتيمانى و سياس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز ااسؤ كريم
 (:ااسؤ)بةِرَيز بكر كريم حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .خوشكى بةِرَيز اامينة زكر  قسةكانى منى كرد

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سة بةِرَيز بَيري ان سةرهةن سوثا
 :بةِرَيز بَيري ان امساعيل سةرهةن 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةسةر ناو  ثِرؤذة ياسايةكة دةمةوَ  قسة بكةمة بة ِرةاى من ناو  دةسـتكةوتى تَيدانـةبَىة تـةنها مـاف بـَىة      

بؤ كورد يـان بـؤ هـةرَيمى     ضونكة ماف زؤر لةوة طةورةترة لة دةستكةو ة اةوانة خؤيان دةستكةو  بووينة
كوردستانة بؤية اةطةر وشة  دةستكةو  هـةَلبطريَ ة هـةرماف و ِرَيزلَينانةكـة  طةورةيـةوة دةسـتكةوتةكان      
خؤشى لةناو مافةكةدايةة بةنيسبة  اةوةش ثشتطري  اامينة خان دةكةمة عةينةن ِرةايم لةطةَل اةوةية كة 

و  اينتيما  نيشتمانى طرياونة لة وَ تةكانى دراوسـَىة اـةوانيش   اةو زيندانيانة  لة دةرةوة  وَ  ة لة ثَينا
اةشكةجنة دراونة ماوةيةكى زؤر ماونةتةوةة اةوانيش بطرَيتةوةة هةروةها ثشتطري  اةوةش دةكةم كـة اـةو   

ا كةسانة  لة زيندان بووينة ثَيشرت لة ذيانى خؤيانة بةَ م اَيستا لة ذيان نةماون منداَلـةكانيان مـاونة اَيسـت   
 .اةوانة بة شةهيد حيساحم نينةوة تةنها مناَلةكانيان ماونة اةوانيش بطرَيتةوةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسة بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن
 :بةِرَيز ثةروين عبدالرمحن عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تطري  ِراكـانى اـةوان دةكـةمة بـةوة  كـة مـاف و       بةِرَيز قسةكانى مـن كـاك حممـد و كـاك شـوان كرديـانة ثشـ       

دةستكةوتى طرياوان و دةست بةسةرانى سياسىة ناونيشانى ثرِِِؤذةكـة بـَىة هـةروةها اةوانـة  كـة بةرشـاَ و        
 .اةنواليش كةوتن جَيطةيان بؤ بكرَيتةوةة زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز تارا اةسعةد 
 :سعةد بةِرَيز تارا حتسن اة

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةنيسبة  ناو  ثِرؤذةكةة ثشتطري  لة كاك حةمة شارةزوور  دةكةمة بؤ زياد كردنى ِراطرياوة ضونكة لة ناو 
ثِرؤذة ياسايةكة تةعريوى ِراطرياو كراوةة بةنيسبة  ثَيناسةكانة ثَيناسـةكان بـة ِرَيـك و ثَيكـى كـراوةة تـةنها       

كة دةخوَينيتـةوة لـة كؤتـايى ثَيناسـةكةة بِريـار  حـوكم دانـى دةرضـووبَيتة لـة           من ثَيشنياز  اةوة دةكةمة
زيندانى سياسىة تةنها اةوها بةجَى هَيَلراوةة بِريار  حوكمدانةكة  بؤ ماوة  ضةند دةرضووبَيتة واتة كـَى  

او  سياسـى  بة زيندانى سياسى دااةندرَيت؟ة اةطةر لة ضـةند مـاوة زيـاتر نـةبَى بـؤ منوونـة؟ة كـَى بـة ِراطـري         
دادةندرَيت؟ة ديسانةوة ماوةكة  ديار  نةكراوة لةبةر اةوة ِراسـتة ضـةند فـةرمانَيكى اةجنومـةنى وةزيـران      

لة وةزارةتى شةهيدانة اةمانة هةموو  وةكـو   6413ة لة 2/0/1772لة  561دةرضووةة كة لةو بارةوةية 
ياسيةة كَى زينـدانى سياسـية؟ بـةَ م اةطـةر     ِرَينمايىة وةكو شت دةرضووةة كة كَى ِراطرياوةو كَى موعتةقلى س

بَيتو اَيمـة لَيـرة وةكـو ياسـاة لةبةشـى ياسـا اةثرسـمة اايـا ضـؤن دةتـواني ماوةكـة دابنـدرَيت تـا وةكـو ضـؤن                
ِراطرياو  ايعتياد  بؤ منوونة شةش مان  زياتر بَىة اةبَى اَيمة لَيثرسينةوة بكةينة اةو كةسة ِراطرياو نابَى 

ة اايا هى سياسيش هةمان شت اةطرَيتـةوةة يـان شـتى نـوَيى بـؤ دادةنـَين بـؤ خزمـة          زياتر لة شةش مان 
 .رةفي  دةكةم بؤ بؤضوونةكانى كة دانراة سوثاس.كردنى اةم ياسايةة ثشتطري  خؤشم لة د

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مجال ااهرسوثاسة بةِرَيز 
 :ابراهيم ااهربةِرَيز عال 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةطةر بـَين و سـةير  اـةم ماددةيـة بكـةينة اـةبينن هةنـدَيك ثَيويسـتة زمانـةوانيش ضارةسـةر بكرَيـتة            
سةبارة  عنوانى ثِرؤذةة من هةمان بريو ِرام هةبوو كة نارديان بؤ ليذنة  ياسايىة قانون حقوق وامتيـازا ة  

ى هةيـةة اةطـةر بـَين و سـةير      اةم حقوقة زيادةة ضونكة سجن يـان معتقـل هاووَ تيـةوة حقـوقى هـاووَ ت     
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قانون )ماددة  شةشةم بكةينة اةوة  ثَيى دةدرَيت اةوةيةة ايمتيازاتنة من ثَيشنيار دةكةم قانونكة بكرَيت 
اللجنة اخلاصة : ثالثا)ة اةمة خاَلى يةكةمة خاَلى دووةمة (امتيازات السجناء واملعتقلني السياسني الكوردستانني

اللجنجة  ) جارَ  هيض ليذنة تةشكيل نةبووةة بؤية بة باشـى دةزامن بنووسـرَيت   ( بعةملشكلة مبوج  املادة الراا
تعاافججل مجج  املعارتججة او  ) اةطــةر بــَين و ِرابعــةن خبوَينينــةوة ( اخلاصججة املنصججو  لليهججا ع املججادة الرابعججة 

ة دةكرَيـتة  ضـونكة لَيـرة هاوكـار  بـؤ موعـارةز     ( تعاافل م  املعارتجة او مسجالدتل اجم   )نابَى( مسالدتل ام
 .نةبووة موعارزينة لَيرة مواةنةسة نابَيت بكرَيت بة موزةكةرة زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لث انسوثاسة بةِرَيز خليل 
 :محد امن لث انبةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
كاك عبداهلل و كاك نةردان دةكـةمة   وةَلاَل من شتَيكى وا ايزافةم نيةة ثشتيوانى لة ثَيشنيارةكة  كاك سا رو

ديارة داكؤكى كردنى اةوان لةسةر اةوة  كة بة بِرطةيةكى ياسايى لةدوا  اةمة يان دةكرَيت بة ماددةيةكى 
ياسايى ناو  طةِراوةكانى ثِرؤسة  بةدناو  اةنواليش بَيتة بؤ اةوة  قابيلى هيض تةفسريو تةاويلَيك نـةبَى  

كى سةري  بَيتة اينجا بة بِرطةيةكى ياسايى بَى ياخود بـة ماددةيـةكى ياسـايىة    بةِراستىة يةعنى بة حاَلةتَي
رفيـ  دةكـةمة يـةعنى كـة     .ضونكة هةقى خؤيانةة حاَلةتى دووةمة بةِراستى من ثشتطري  لة قسةكانى كـاك د 

ــنج ســاَل دةطرَيتــةوةة هــةروةها       بــاس لــة ســجينى سياســى دةكــة ة ســجن يــةعنى لــة دووســاَل زيــاتر بــؤ ثَي
ةقةلة ِراطرياوةة لةوانةية دوو مان  بَىة  لةو حاَلةتةش خةَلك هةية لةوانةيـة دووسـاَل سـجن ِراطـرياوة     موعت

بةَ م قةرار  بؤ دةرنةضووبَيتة من هيوادارم اةو حاَلةتانة لَيك جيا بكرَيتةوةة ناكرَيت ايمتيازاتى سةجن 
 .ونةدا ة سوثاسو موعتقل هةر هةموو  وةكو يةك بَىة بؤ اةوة  نا عةدالةتى ِرو

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز دانا سعيد سؤفى
 :دانا سعيد سؤفى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةبةر اةوة  ثَيمواية اةو ماددةية دوو ثَيناسة  لة خؤ طرتووةة عنوانةكةش يـةك لـة ثَيناسـةكانى تَيدايـةة     

واية لة عيالجةكانةة بةوة  كة ناوةكة  بطؤِرَيتة بكرَيت بة ياساي اةو ثَيشنيارة  كة كاك عال كرد  ثَيم
ــةم        ــةة ه ــة عيالجةكان ــةك ل ــةوة ي ــتانة ا ــةرَيمى كوردس ــة ه ــى ل ــى سياس ــدانيان و ِراطرياوان ــتكةوتى زين دةس
ِراطرياوانى سياسى لةخؤ دةطرَيـتة هـةم زينـدانيان لـة خـؤ دةطرَيـتة ضارةسـةر  دووةم اةوةيـة يـان اـةوةتا           

نوانةكة  نةطؤِرينة دةبَى ضوارةم و ثَينجةم لةيةك بدةينة هةردوكيان تـةعري  بكـةين بـةوة     اةوكاتة عي
كة زيندانى سياسـنة بـةَ م لةتةعريوةكـةمان لـةناو زينـدانى سياسـى طرياوانـى سياسـيش جَيطـا بكةينـةوةة           
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ةعري  بكـةين  يةعنى دوو ضارةسةر  هةيةة يان اةوةتا اةو دوو ماددةيـة لَيـك بـدةينة زينـدانى سياسـى تـ      
بةوة  كة طـرياو  سياسـيش دةطرَيتـةوةة يـان اـةوةتا دةبـَى عينوانةكـة  بطـؤِرينة سـةبارة  بـة مةسـةلة             
كاتةكةة اايا طرياو  سياسى يان زيندانى سياسى ضةند بَى و ضةند نةبَىة بةثَيى زانيار  من ثَيمواية اَيسـتا  

َيمواية شةش مانطيان داناوة بؤ اةوة  كة لة شـةش  كة ِرَينماييةكان كؤمةَلة  زيندانيانى سياسى هةيةتىة ث
مان  كةمرت نـةبَىة ِراطـرياو بـَىة طـرياو بـَىة حـوكم درابـَىة بـةو شـَيوةيةة ثـَيم وايـة اـةوة دةكـرَي زيـاتر لـة                
ماددةكــاني تــر جَيطــاي بكرَيتــةوة يــان اــةوةتا بــة جــَي بهَيَلــدرَي بــؤ مةســةلةي رَينماييــةكانة ســةبارة  بــة  

وةي اـةنوال دةطرَيتـةوة يـان نـاة بـة بـاوةري مـن لـة تةعريوةكـة و بـة ثَيـي تةعريوةكـة             مةسةلةي اايـا اـة  
هةموويان دةطرَيتةوةة بةتم اةطـةر هـيض ايشـكالَيكي تَيـدا نيـةة ثـَيم وايـة دةكـرَي وةكـو نةصـَيكي صـةري             

 .ايزافة بكرَي وة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ووسوثاسة بةِرَيز بيالل سلَيمان فةرم
 (:بالل)بةِرَيز امحد سلَيمان عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وة  من شتَيكي ايزافيم نيةة تةنها ثشتيواني لة راي بةِرَيز كاك جةمال دةكةم لةسةر ناوي ثرؤذةكةة نـاوي  

دةبـَية  ياساكة كة حقوق  بََي و موعتةقةلن لة دواي سياسين زياد بكرَية سةبارة  بـة رابعـأة ثـَيم وايـة     
باشــرت وايــة كــة ســوجةناي سياســين يــان موعتةقــةلنة اةوانــةش بطرَيتــةوة كــة دواي ِراثــةرينيشة لــةناو   
خؤمشاندا زؤر جار اَيمة تووشي اةم هةَلة بووينـةة كـة نـابَي اَيمـة شـةرم بكـةين لـةوةي كـة باسـي بكـةينة           

َيطايـان تَيـدا بكرَيتـةوة وة زؤر    اةوانيش بطِرَيتةوةة ضونكة اةوانيش مةغدور و مةزلومنة حةقي خؤيانـة ج 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز محة سعيد محة علي فةرموو

 :بةِرَيز محة سعيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
امتيازا  السجنْا  السياسـين  )منيش لةطةَل ِراكة  كاك جةما  كة ناوي ثرؤذة ياساكة بةو شَيوةي لَي بَيتة 

ة خاَلَيكي تر مودةكةة من ثَيموايـة مودةكـة ديـاري بكـةينة لـة خـاَلي رابعـأ اـةبَي مودةكـة ديـاري           (املعتقلنو
بكةينة كة لةوَي وةكو كاك دانا وتية شةش مانطةة من اةَلَيم بيكةينة سَي مـان ة خـاَلَيكي تـر لـة اينتيمـاي      

كـةينة ضـونكة هةيـة لةسـةر اينتيمـاي      وةتةني و سياسية اينتيماي قةومي و ديين و مةزهةبيشي بؤ زياد ب
قةومية مةسةلةنة يان مةزهةبي و ديينة و خاَلَيكي تر لةطةَل اةوةم كة اـةو ثَيشـنيارةي كـة بـاس كـراة كـة       
اةو ثامشاوة  اةنوالة اةوانةي كة لة اةنوال رزطاريان بووةة اةوانةي كةة ضـونكة ضـةند ماوةيـةك طـرياونة     

ريــان بــووة دواي اــةنوالة خــاَلَيكي تــرة ســجين سياســي هــةرَيم دواي  هةيــة ســاَلَيكة هةيــة شــةش مــان  رزطا
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راثةِرينة اَيمة سجين سياسي لة هةرَيمـدا هةيـةة و زؤر ااسـايية اةمانـة بـة هةَلـة يـان بـة هـةر هؤيـةك لـة            
هؤيةكان طريا بنة اةوانيش حةقي خؤيانة كة ماف و ايمتيازاتيان بـيَبة خـاَلَيكي تـر مـن لةطـةَل اـةوةم كـة        

ك خـةَلكي هـاووتتي هـةرَيمي كوردسـتان لـة دةوَلةتـةكاني هةرَيمايـةتي ايقليمـي و لـة دةوَلةتــةكاني          هةنـديَ 
تريشة لةسةر مةساايلي سياسية يان نةتةوايةتي طرياونة اةوانةشي تَيـدا بـاس بكـرَية بـة نيسـبة  بِرطـة        

السـجن السياسـي و   : تة رابعـأ ثَينجةمة موعتةقةلي سياسي يان نةمييَنة لةطةَل اةوةم يان نةمييَنة هةر بكرَي
املعتقل السياسية يان السجن و املعتقل السياسية يان اةطةر ماة اةو كل من اعتقل او احتجـز او اوقـ ة اـيرت    
تــا اــةوَي بــَية دون ال ــدورة ضــونكة اةطــةر قــةرارَيك لــة حكومةتــةوةة هةنــدَي جــار حكومــة  بــة قــةرارة   

تيقال كردووةة يان خةَلكي حيجز كـردووةة اـةوة مـةحروم    قةرارَيكي مةحكةمةي خاصي خؤيان خةَلكي ايع
ةي تَيدا بَية مةحروم دةبَية بؤية يـان دةمـج بكـرَي لةطـةَل خـاَلي ضـوارةمة يـان اـةو         (دون)دةبَي اةطةر اةو 

 .ة نةمييَن وة زؤر سوثاس(دون)
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز عمر عبدالعزيز فةرموو

 :بهاءالدينعزيز بةِرَيز عمر عبدال

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ......وةَ  من سةرةتا تَيبينيم لةسةر ثرؤذة ياساكة هةيةة لة ناوةكة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية كاك عومةر لةسةر ماددةكةة رةجااةن لةسةر ماددةكةة لةسةر ثرؤذة ياساكة موناقةشة بكةن
 :بهاءالدين بةِرَيز عمر عبدالعزيز

 .ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

اةمِرؤ لةطةَل مندا تؤزَيك لوتوت كةمةة اةو وةختة فةرموو  كَي لةطةَل اةوةية لـة اةصـَلي هينةكـة قسـة     
بكةنة دةستم بـةرز كـردةوة بـةس جـةنابت مو حـةزة  نـةكردة اَيمـة لةبـةردةم دوو ثـرؤذة ياسـاين بـةس            

 ....جياواز لة يةكرت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

عةزيزة كاك عومةرة رةجااةن نـاة دوايـي را  دةطـرم و عـاجزيش دةبـي و منـيش عـاجز دةمبة قسـةي         براي 
جةوهــةري لةســةر ماددةكــة بكــةة ثرؤذةكــة دةنــ  دراة ِرَيــز بــؤ اةنــداماني ثةرلــةمانة وةرة ســةر ماددةكــة   

 .رةجااةن
 :بهاءالدين بةِرَيز عمر عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة قسة اةكـةمة اـةم ثـرؤذة ياسـاية ثـرؤذة ياسـاي زيندانـة سياسـيةكان جيايـة لـة ثـرؤذة            هةر لةسةر ماددة
ياساي دامةزراوة  زينداناني سياسية تَيبينيةكةي من بؤ لَيذنة  ياسايي بةِرَيزةة اَيمـة اَيسـتا تـةنها ثـرؤذة     
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اننة اـةوة  ذمـارةي   ياسايةك موناقةشة اةكةينة نةك دوو ثرؤذة ياسا بؤ اةوةي ثةرلـةمانتاراني بـةِرَيز بـز   
خاَلـةة يـةك    11ياسايي ثةرلـةمانتاران تةقـدديان كرديـةة ثـرؤذة ياسـاي دامـةزراوة  زينـدانياني سياسـيةة         

دانةيان باسي ماف و ايمتيازاتي سوجةناي سياسيةة وةكو تَيبينيـةك بـؤ بـةِرَيزتان و ثةرلـةمانتارانة لةبـةر      
دانة سياسيةكان ِرة  كراوةتةوة لـة  يـةن لَيذنـةوة بـة     اةوة بة موحتةرةمانة ثرؤذة ياساي دامةزراوة  زين

خـاَل مـةعقول    11بَي اةوةي ناو  لَي بنَينة اةوة مو حةزةي يةكةمم بـؤ ااطـاداري جـةنابتانة ضـونكة لـة      
نية يةك خاَل نةقل بكةيت و بَلَي دوو ياسام دةمج كردووةة لةبةر اةوة من بة غةدرَيكي دةزامن لـةم ثـرؤذة   

اوة و اةبَي جارَيكي تر تةقددي بكةينةوة تا قسةي لةسةر بكةينة ضونكة باسي دامةزراوة  ياسايةي كة كر
سياسية نةك ما  زيندانياني سياسية بة نيسبة  اةم ماددةيةوةة من دوو تَيبـيين عـةرز دةكـةمة يـةكَيكيان     

ثَيـنج تةحديـدي    جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ااماذة  بة خاَلي ثَينج كـرد لـة وةتمـي سـيوةيل خـانة خـاَلي      
كردووة بة ثَيي رابعأة لة رابعأ تةحديد كراوة كة تةنها اةوانة  سةردةمي رذَيمة ثَيشووةكان اةطرَيتةوةة نة 
سةردةمي ثـاش ِراثـةِرينة لةبـةر اـةوة منـيش لةطـةَل اـةوةمة لـة كؤتـايي اـةم خاَلـة اـةوة ايزافـة بكـةين و               

ري تاوانيان داوةة ضونكة اةوةي جةنابت ااماذة  ثَيكرد كة يان ثاش راثةِرين طرياون و دادطا بِريا: بنووسن
ة لةوَي تةحديد كراوة اةَلَية هةمووي باسي سةردةمةكاني ثَيش راثةِرينةة بة ثَيـي اـةم ياسـاية    (رابعًا)اةَلَي 

هيض زيندانَيكي سياسي كة تةبريئةشي دةرضووةة ماف و ايمتيازاتي نييـةة كـة اةمـة خةلـةلَيكي طـةورةمان      
وست دةكا ة اَيمة اةبَي واقيعي بنة دةيانة اةطةر نةَلَيم هةزارانة سةدان بة ي كةمة سةدان زينـداني  بؤ در

سياسي و راطرياني سياسيمان هةيـة لـة كوردسـتانة كـة دادطـا بـَي تاوانيـاني راطةيانـدووةة ضـؤن دةبـَي اةمـة            
 .نةيانطرَيتةوة اةم ياساية؟ة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثاسة بةِرَيز اارام قادر فةرمووسو

 (:اارام)بةِرَيز ايوحم نعمت قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوو تَيبينيم هةيةة يةكةم لةسةر خاَلي سَييةم لَيذنةة كة لةوَي دةبَي تةعري  بكرَي نةك اامـاذة بكـرَي بـة    

  بكا ة لَيذنةيةكي تايبةتي كـة  ماددةيةكي ديكةشة ثَيشنيارم هةية بؤ لَيذنة  ياسايية بةم شَيوةية تةعري
اةركي سةرثةرشيت كاروبـاري زينـدانيان و طـرياوان دةطرَيتـة اةسـتؤة ضـونكة لـةوَي ماددةكـة هـةر بـاس لـة            
تةعريوا  دةكا ة نةك ااماذة بة ماددةيةكي تر بدا ة هةروةها ثَيشنيارَيكم هةية بؤ بِرطة  ضوار و ثَينجة 

اـةم ياسـاية جَيبـةجَي دةكـرَي بةسـةر اـةو كةسـانة  كـة ثـاش           كة ايزافةيـةكي بـؤ بكـرَي كـة حوكمـةكاني     
 .ِراثةرين زينداني بوون يان طرياون لةسةر بري و ِراي جياوازة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز امساعيل حممود فةرموو

 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وان كةريم و اامينة خان كرديانة ثشتيوانيان لَي دةكةمة زؤر سوثاسقسةكاني من كاك ش

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز اةظن عومةر فةرموو
 
 
 

 

 :بةِرَيز اةظن عمر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
امتيـازا  السـجنْا  و   سةرةتا من لةناوي ثرؤذة ياساكةوة دةست ثَي اةكةمة بةِرةاي من اةطـةر ببَيتـة قـانونة    

املعتقلن السياسين   اقليم كوردستانة لةبةر اةوةي اةوة ايمتيازاتـة اَيمـة اةيـدةينة اةمـة مافَيكـة لـةوة       
كةمرتة كة ما  خؤيان بَي وةكو اةوانة  كة طرياون و حوكم دراون لةسةر رةاي و اينتيماي سياسي خؤيانة 

كةينــة ايمتيــازا  و موعتةقةلينيشــي بــؤ زيــاد بكــةين لــة  بؤيــة اةطــةر بَيــت و حقوقةكــة  بــةينة هــةر بي 
هةرَيمي كوردستانداة دووةمة مـن ثشـتطريي لـة رةاـي اـةو بةِرَيزانـة دةكـةمة دووبـارة  ناكةمـةوة كـة باسـي            
اةوةيان كردة اةطةر بَيت و اةوانة داخيـل بكـةن كـة بةبـةر شـاتوي اـةنوال كةوتينـةة اةطـةر بـؤ هيضـيش           

عنةوي بَي با ناويان داخيل بكرَي لَيرةة ثاشان رةايم سـةبارة  بـة خـاَلي ضـوارةم     نةبَي بؤ مةسةلةيةكي مة
سةجيين سياسي بسببة هةندَيك اةسبابي ديـاري كـردووةة مـن    : كة تةعريوي سةجيين سياسي كراوةة اةَلَي

اـةوةي  اةَلَيم هةندَيك جار خةَلك هةيـة حـوكم دراوة بـة دوو سـاَل و بـة سـَي سـاَل و تـةنها و تـةنها لةبـةر           
توهمةيةكي بؤ دروست كراوةة نة اينتيمـااي هـةبووة و نـة موشـارةكةي هـةبووة و نـة هـيض لـةم سـةبةبانة          
نايطرَيتةوة كة لَيرة اَيمة دياردان كردووةة بةَلكو تـةنها توهمةيـةكي ثـَي كـراوة لـة  يـةن كةسـانَيكةوة كـة         

يــاخود لةســةر اــةوة بــووة كــة بــة سـةر بــةرذَيم بووينــةة بؤيــة ســةير دةكــةين حــوكميش دراون سياسـيةنة   
لةفزَيك ياخود بة كةليمةيةكي ناشريين بة سةركردة ياخود بة رذَيمةكةي ثَيشـوو ة يـان رذَيمـي دكتـاتؤري     
ثَيشوو وشةيةكي وتووةة توهمةيةكية ياخود لةفزَيكي ناشرييين بةرامبةر بة سـةركردةكةي وتـووةة اـةويش    

َلة اَيمـة ثـَيش ضـةند رؤذَيـك لـة يـةكَيك لـة  يـةن اةندامـة          ديسان حوكم دراوة بة دوو سـاَل و بـة سـَي سـا    
بةِرَيزةكانــةوة بينيمــان اافرةتَيــك هــاتبووة دوو ســاَل حــوكم درابــووة تــةنها و تــةنها بــة ســةبةحم اــةوةي كــة 
ــانةش       ــةو كةس ــرة دياردــان نــةكردووةة ا ــة لَي ــة اةســبابةكاندا اَيم ــداي ســةداممة بــةتم ل ــن في نــةيوتووة م

وانــة خــةَلكَيكي ســي يلن و مــةدةنن و بــة هــيض شــَيوةيةك اينتيمايــان نــةبووة بــؤ هــيض  اةطرَيتــةوة كــة اة
 .حيزبَيك و  يةنَيكي سياسية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز دَلشاد شةهاحم فةرموو
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 :بةِرَيز دَلشاد شهاحم حاجي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وَيندنةوة  اةظن خان دةكةمة ثَيشرتيش كاك جةمال و كاك داناش هةر لةناو ياسايةكة من ثشتطريي اةو خ

يةكي لة ايزافة وة موهيم صياغةي اةخرية كة هاتووة و من ثشتطريي لَي دةكةمة ايزافةي كةسـانَيك بكـرَي   
كة رةنطة لة حوكم دان و لة طرتنةكة بة بَي اريادة  خؤيان تَيدا بةشدار بووينـةة اـةويش اةوانـةن كـة لـة      

ندا لة دايك بوونة اَيمة خةَلكَيكي وا هةية لة كوردستانة نة حوكمي بؤ دةرضووةة نة خؤي طرياوةة بةتم سج
كة دايكي حةبس كراوة لـة زينـدان دا لـة دايـك بـووةة اـةوة زيكـر بكـرَينة هـةم وةكـو ثَيناسـةيةك بـؤ بـزر              

دان دا لة دايك بوونة هةميش بة بَي نةبووني اةو تاوانة و ايقرار كردني كةوا خةَلكانَيكي وا فيعلةن لة زين
اةوةي كة قةراري خؤشيان بَيت و قةراري هيض حوكمَيكيش بوونةتة زينداني لة دايـك بـوونة هـي ثَينجـةم     
لة ثَيناسةكة منيش لةطةَل ِرةاي كاك دكتؤر رةفي  و هةندَيك لة برادةراني تريشم كة باسيان كردة زؤر بـة  

 .........موتلةقي هاتووةة من باوةِر
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز سؤزان شهاحمة ظيان عبدالرحيمة تكاية وا قسة دةكا ة طوَيشمان لَي يةة تكاية بَي دةن  بن
 :بةِرَيز دَلشاد شهاحم حاجي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تردا وةكو يةك  اةو ثَيناسةي كةوا لة خاَلي ضوارةم و ثَينجةم دا هاتووةة اةطةر هةردووكي كة لة ماددةكاني
سةير دةكرَينة جؤرة ناعةدالةتييةك تَيدا دَيتة وجوودة ضونكة ِراستة هةر كةسَيكي كـةوا بـة دةسـيت ِرذَيـم     
تووشي هةر اازاردانَيك وةكو وةقوَيكيش ببَيتة تةوقي  كردنَيكيش ببَيـت ِرةنطـة مـا  بةسـةر كردنـةوةية      

ر ايمتيازاتيان دا بوةستَيتة بةتم لة هـةمان كـاتيش   قةرةبووكردنةوةي هةبَيتة قوِرسيشة مرؤظ لة بةرامبة
دا ناكرَيـتة فيعلـةن تــةوقي  كـردن بــةو شـَيوازة موتلةقــةي كـة هـاتووةة ِراســتة اـةوة ثَيناســةيةة بـةتم لــة         
ماددةكاني تـريش دا نـة مةرجـةكاني بـؤ دانـراونة نـة باسـَيكي وا كـراوةة بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمانة اـةوة             

ة جةوابةة باوةِر دةكةم لة ماددةكاني تر تووشـي ايشـكاملان دةكـا ة لةسـةر مـةوزووعي      ضونكة باس كراوةة ن
اةوانةي كة لة هةَلمةتةكانية يـاخود بـا بَلـَين لـة شـاتوةكاني اـةنوال دا دةسـتطري كـراون و نـةجا  بـوونة           

ن و نـةجا  بـوونة   اةطةر بة ثَيي اةو ثَيناسةية اةوانة خبرَينة نـاو اـةو ياسـايانةوةة اةوانـة دةسـتطري كـراو      
ايمتيازاتي اةو دةستطري كراو و اةوانةي كة لة ماددةكاني تردا هاتوونة ايمتيازاتي اةوانة لة خودي اةوانة 
زياترة اةوةي كة اةنوال كراون و لة عةمةليةي اةنوال دا شـةهيد كـراونة مـن بـاوةِر دةكـةم اَيمـة تووشـي        

ة دةبــَي لــةو حاَلةتــةداة لــة دواتــردا مــةجبوور دةبــن  تــةناقووزَيك دةبــنة بؤيــة بــة بــِرواي مــن وايــة اَيمــ  
ثَيداضوونةوة بة ياسـاي ايمتيـازا  بكـةين بـة ي كةمـةوة اةطـةر هـي شـةهيدانيش نـةبَية اـةنوالكراوةكان           
ببنة ضونكة يةكَيكي نةجاتي بوو لة عةمةليةي اةنوالة واي لَي دَيت ايمتيازي زياتر دةبَي لة كةسَيكي كة 
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مةليـةي اـةنوالة واتـا لـة عةمةليةكـةدا شـةهيد بـووةة ايمتيـازاتي دةرضـووة كـة زيـاتر            بووةتة قورباني عة
 .دةبَيت لة شةهيدةكةة بؤية ِرةضاوي اةو خاَلة بكرَيتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيز كاردؤ حممدة فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوة ناوةكــ  ــة ي من ــاددي      ب ــيت م ــازا  ش ــةوةي ايمتي ــك ا ــةعين جؤرَي ــَية ي ــان ب ــةبَية ِرَيزلَين ــازا  ن ة ايمتي
دةطرَيتةوةة بةتم ِرَيزلَينان هةم ِرووي مةعنـةويش دةطرَيتـةوةة كـة بـة ِرووي مـاددي قـةرةبوو دةكرَيتـةوةة        

م لة اي عـرياقة هـةم   اةم ثرؤذة ياساية جياوازة لةو دوو ثرؤذة ياسايةي كة هة/ اةوة خاَلَيكيانة خاَلَيكي تر
لة ثرؤذة ياساي حكومة  دةخياتة اةستؤي وةزارةتي شةهيدانة هةم لة ثرؤذة ياساكةي كـة ذمـارةي ياسـايي    
تةقدديان كردووة بة مواةسةسة باسي دةكا ة ناكرَي بةِرَيوةبردني اةو ياساية كة ثةيوةندي بة مووضـةوة  

مانطةيــةكة دامـةزراوَيك نــةبَيت سةرثةرشــيت اــةو  هةيـةة بة يــةني تةندروســيت هةيـةة بــة ايدامــةدانة فةر  
ياسـاية بكــا ة يـةعين شــوَينَيكة لــة كـوَي؟ هــةر لَيذنةيـةك دروســت دةكرَيــت بِريـار دةدا  اةوانــة زينــداني      
سياسنة كَي اةو كارة دةكا ؟ يةعين اةوة لَيرة ونةة لة تةعريوـةكان دا ثَيويسـتة اـةم فةرمانطةيـة هـةبَية      

َينة اةطةر دامةزراوةمان ثَي قوِرسة لةسةر باري بَلَين حكومة  كة بؤ بـةِرَيوةبردني  فةرمانطةي ناو لَي دةن
كاري زينداني سياسية بةتم ثَيويستة فةرمانطةيةك هةبَي سةر بـة اةجنومـةني وةزيـران بـَي اـيش و كـاري       

يشـان بكـةينة   زيندانياني سياسي بكا ة اـةوة خاَلَيكـة ثـَيم طـرن  بـوو كـة اـةم فةرمانطةيـة لَيـرةوة دةستن         
خاَلَيكي تر اةوةي كة ثةيوةندي بة زيندانياني سياسي دواي ِراثةِرينةوة هةيةة من ثَيم باشة بِرطةيةك زياد 
بكرَية اةوانةي لةسةر ملمالنَيي سياسي تووشي طرتين سياسي بوونة اةوانة هةرضةند ناكرَي تؤ مةسـةلةن  

بن لة موددةيةكي ياري كراوة شةش مان  يان سَي موددةتي دياري كراو نةبَية كة هةموومان لةسةري كؤك 
مان  بَية حيسابي زينداني سياسي ثَي بكرَي كة لةسةر بريوِراي سياسي يةة بِرطةيةك لةم خاَلة زيـاد بكـرَي   

 .ثَيمواية زؤر ايجابي دةبَية سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز كوَيستان حممدة فةرموو
 :ز كوَيستان حممد عبداهللبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

منيش هـةر ثشـتطريي اـةو دوو ِرايـة دةكـةمة يةكـةم اـةو ِرزطاربووانـةي اـةنوال ايزافـة بكـرَي لةطـةَل اـةو              
كةسانةي كة لة دواي ِراثةِرين لة ملمالنَي سياسـييةكان طـرياونة جـا اةطـةر موودةيةكيشـي بـؤ دابنـرَي وةك        

 .شتطريي لَي دةكةمكاك كاردؤ وتية ث
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز طؤران اازادة فةرموو

 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسةكاني من كراة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .أمحد وةرتية فةرموو. سوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز د
 
 

 

 (:وةرتي)براهيم عليأمحد ا. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة ناوةكةية من ثَيمواية لة كوردييةكةي دا كة ناوي دةستكةو  هاتووةة مـن ثَيموايـة دةسـتكةو     
لة موقابيلي ايمتياز بةكار ناهَيندرَي لة كوردية اةطةر مانايـةكي كـوردي ثـةتي بطـةِرَين بـؤية جيـاوك لـة        

دةهَيندرَي بةِراسيتة من ثَيمواية اةطةر لَيرة هةرة لة كورديةكةش دا هةر ايمتياز بـة  جياتي ايمتياز بةكار 
كار بَيننة يةعين ضونكة ايمتياز لة كورديش دا بؤتة وشةيةك زيـاتر شـت لـة خـؤي دةطـرَية بؤيـة اةطـةر        

مـن اـةوة ثَيشـنيار    ناوي قانونةكة تةنها ياساي ايمتيازاتي زيندانيان و ِراطرياواني سياسي كوردسـتاني بَيـتة   
دةكةمة من ثَيمواية هةرضةندة دواي وةتمةكان براي بـةِرَيزم كـاك عمـر عبـدالرمحن وةتمـةكان دةداتـةوةة       
بةتم وادةزامن اةوانـةي كـة لـة شـاتوةكاني بـة نـاو اـةنواليش دا طـرياون هـةمان حـوكمي زينـدانيان هةيـةة             

لةو خاتنةي كة لة ماددة يةك دا دياري كـراونة   ضونكة هةر لةسةر اينتيماي سياسي يان وةتةني يان يةكَي
دةيانطرَيتةوةة ثَيمواية اةويش هةر زينداني يان ِراطرياوي سياسي حيسابةة منيش ثشتطريي لةو ِراية دةكةمة 
لةو ثَيشنيارة كة اةوانةي كة تووشي طريانة يان ِراطريان بوونة دةبَي ثاساوَيكي ياسايي لة دواي ِراثـةِرينيشة  

 .ش بتواندرَي لةو ياساية جَييان بؤ بكرَيتةوةة سوثاساةواني
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .أمحدة فةرموو صبيحةسوثاس بؤ جةنابتة بةِرَيز 

 :مصطفيبةِرَيز صبيمحة أمحد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـةدا  بة نيسبة  مـاددةي يةكـةمة خـاَلي ضـوارةم كـة باسـي تـةعريوي زينـداني سياسـي كـراوةة لـة تةعريوة           
فةقة  اةو كةسة بة زينداني سياسي دادةنرَيت كة لة يةن ِرذَيمة يةك لـة دواي يةكـةكاني عـرياق طـرياونة     
بةتم لَيرةدا مـن ثشـتطريي لـة ِراي بـراي بـةِرَيزم قـادر حسـن دةكـةمة ثـَيم باشـة اـةو كةسـانةي كـة لةسـةر               

دةوروبـةر وةكـو اَيـران يـان سـوريا يـان       اينتيماي نيشتماني يان سياسي يان كوردايـةتي لة يـةن دةوَلـةتاني    
توركياة هةروةها دةوَلةتاني ترة اةو كةسانة تةبعـةن حيسـابي زينـداني سياسـيان بـؤ بكـرَية ثـَيم باشـة كـة          
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تـةعريوي زينـداني سياسـي كـة اـةويش مشـولي تـر و وردبـن تـر بـن لَيـية بـةتم لَيـرةدا بـةِرَيز سـةرؤكي                
اايـا اـةو منداَلـةي كـة لـة زينـدان دا لـة دايـك دةبـَي بـؤ           / اةوةيـة  ثةرلةمانة ثرسيارَيكي ترم هةية اةويش

 .ماوةيةكي زؤر لة زيندان دا ماوةتةوةة اايا اةوة وةكو زينداني سياسي حيسابي بؤ دةكرَي يان نا؟ سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاس بؤ طشت اَيوةي بةِرَيزة لَيذنةي ياسايي فةرموون
 
 
 

 

 :بدالرمحن عليبةِرَيز عمر ع
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاس بؤ هةموو اةندامة بةِرَيزةكان كة توانيان موناقةشةيةكي جيددي و دوور و تةف يلي لةسةر بكـةن  
بؤ دةوَلةمةند بووني اةو ياسايةة بةتم اةم ياسايةة اةم موناقةشةي كة اَيستا لةسةري كراة خؤي لة ضـةند  

نابي سةرؤكي ثةرلةمانة يةكَي لةوانة برادةران زؤر باسيان لةسةر اةوة كرد كةوا خاَلَيك دا دةبينَيتةوةة جة
ناونيشان و عينواني ياساكة موعتةقةلي بؤ زياد بكرَيـتة هةنـدَيك داوايـان كـرد كـةوا حقـوق  بـََي تـةنها         

ة اةوة ضةند (تانينيالسجناء و املعتقلني السياسيني الكوردس)ايمتيازا  مبَينَيتةوة بكرَيتة قانوني ايمتيازا  
برادةرَيك باسيان لةسةر كرد دواتر اَيمة وةكو هـةردوو لَيذنـة ِراي خؤمـان دةدةيـن لةسـةرية بـة نةتيجـةي        
موناقةشةكان بؤمان دةركةو  كة هةندَي شت زؤرينةي اةندامان تةاكيديان لةسةر كردوةوةة يـةكَي لةوانـة   

ة اــةو لَيذنةيــة (مشججكلة مبوججج  املججادة الرابعججة )كــة بــاس لــةو لَيذنــة خاصــة دةكــا   ( 3)لةســةر فةقــةرةي 
تةف يلةكةي لة ماددةكاني دواتردا هاتووةة لة ماددةي ضوارداة بةتم اةطةر بكرَيت اةو كاتة اَيمة باس لـةو  

ة اـةوةش دوايـي عـةرزي    (اللجنجة املنصوصجة لليهجا ع املجادة الرابعجة     / )لَيذنةية بة نةوعَيكي تر بكةين بَلَين
ينة اَيمة اةوةمان بـة هةنـد وةرطرتـووةة اـةو مو حةزةيـةة بـةتم اـةوةي كـة زيـاتر خـؤي           جةنابتاني دةكة

ضـية؟ اايـا اـةوة    ( 5)و فةقـةرةي  ( 4)دةبَينَيتةوة لةسةر كةليمةي اةوةية كة اايا فةرقي بةيين فةقـةرةي  
ةمشولن بـةو  اةو كةسانةن كة مشولي اةنوال دةكةن؟ رزطار بوون لة عةمـةلياتي اـةنوال و طةِراونةتـةوةة مـ    

ياساية؟ ياخود مةمشول نن؟ حةقيان هةية وةكو زينداني سياسي ماف و ايمتيازاتي خؤيـان وةرطـرن؟ يـان    
حـةقيان نيــة؟ جــةنابي ســةرؤكي ثةرلـةمانة فةقــةرة ضــوار زؤر بــة وازحيـي و صــةراحة  هــاتووة اةندامــة    

كةسـانةي كـة حـةبس كـراون     بةِرَيزةكانة باس لة حةبس و سجن دةكةن بة واتا حةبس و سجن يةعين اةو 
بؤ ماوةي ثَينج ساَلة ياخود اةو كةسانةي كة سـجن كـراون بـؤ مـاوةي مواةبـةدة يـاخود حـوكمي تـر درابـَي          
بةسةريان داة اةوة لة يةني مةحكةمة تايبةتيةكانةوة كة اةو كاتة خؤي لة مةحكةمةي سـةورةي عَيراقـي   

ايلوا بـووة نـةماة اـةوة خاصـة بـة فةقـةرة ضـوار بـة         بةدناو خؤي دةبييَنة هةَلوةشايةوة و اةو مةحكةمةية 
حةبس و بة سجنة بةتم بة سةبةبي ضي؟ بة سةبةبي اةو كةسانةي كة موعارةزة بـوون بـؤ اـةو نيزامـةي     
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كة دذي حةرةكةي تةحةرووري كوردي ايشي كردووةة ياخود لةسةر اةوةي كة تةنيا كـورد بـووة اينتيمـاي    
ــاري  سياســية قــةومية وةتــةني هــةبووة بــؤ ك   ــتانى  وردســتانة يــاخود هاوك لــةوَي رزطــارخيواز  طــةىل كوردس

كردبَيتة ض وةكو دَيكانة شوَين و مؤَلطة و ثةناو حةشارطة  ثَيشمةرطة وِرَيكخستنةكان و هاوكـار  كردنيـان   
بة هةموو شَيوةكانة بة مشوليةتَيكى عام هاتووة اةم بِرطة ضوارةة تةنيا اَيمة لةسـةر كةليمـة  نيزامةكـة     

بامسـان لةسـةر  كـردووةة بـة اةنزدـة        4و كاك عيماد باسى كردة دةكرَيـت اَيمـة وةكـو لـة فةقـةرة       وةك
اـةوة  ( االنة جة )موتاعاقبة يةعنى كة ِرذَيمة يةك لة دوا  يةكةكانى عرياقة اَيمة اةو نيزامةش بكةين بة 

   5مةسـةلةن لـة فةقـةرة     طرن  نيةة دةكرَ  بؤ تةوزي  كردنى ياساكة نيزام بكرَيت بة اةنزدةة بـةتم  
كة باسى موعتةقةىل سياسى دةكا ة برادةرينة موعتةقةل و مةحجوز و مةوقوف اةو كةسانةن كـة وةختـى   
خؤ  ِرذَيمة يةك لة دوا  يةكةكانى عرياق ايعتقاىل كردوونة يةعنى هَيناويةتى كؤمـةَلَيكى لـة دانيشـتوانى    

موعتةقةلَيك و شوَينَيكة مؤَلطةيةك و حةشـارطةيةك   كوردستان دوورخستووةتةوة لة شوَينَيك وبردوويةتة
لةوَ  حةبسـى كـردوون وهَيشـتوونيةتةوة بـؤ فةترةيـةكى موعةيـةنة دوايـى بـةرةتكراونة اةمانـة قـةرار            
مةحاكميان بؤ دةرنةضووةة اةمة تاوانَيكة بةرامبةريان كراوة بة بَى اةوة  هـيض ثاسـاوَيكى ياسـايى هـةبَىة     

حجــز كــراونة حجزكراوةكــان بــة بِريارَيــك حجــز دةكرَيــتة اــةو بِريــارة جــاايزة   يــاخود اــةو كةســانة  كــة
لة يةنى دةسةتتةوة دةرضوو بَيتة ض خؤ  بينيبَيتةوة لة دااريةكـانى داثَلؤسـَينةر  اةمنـةكانى اـةو كاتـة      
ــوَينَيك        ــة ش ــةك و ل ــؤ مودةي ــراون ب ــز ك ــةكانة حج ــة  ِرذَيم ــةو كات ــةتتدارانى ا ــة دةس ــتخبارا ة ل ــان ايس  ي

هَيَلراونةتةوةة مةوقوف اةو كةسانةن كة طرياونة جا تةوقيوى بؤ كرابَيت ياخود نةكرابَىة بةتم موحاكةمة 
نةكراونة ياخود موحاكةمة كراون و طةِراونةتةوة و بةِرةت بـوونة بـةِرَيزان بـة نيسـبة  اـةو كةسـانة  كـة        

ةنوال اـةنرخَينن و هةَلسـةنطاندنَيكى زؤر   ِرزطاريان بووة لة عةمةلية  اةنوال دا ِراستة اَيمة عةمةلية  ا
طةورةمان بؤ  هةيةة بةِرا  اَيمة عةمةلية  اةنوال اةو عةمةليةية كة طـةىل كـورد دةتـوانَى شـاناز  ثَيـوة      
بكا  لة مةحوةلة دةوليةكان اةمةندة بضووك نية لة ياسايةكى زيندانى سياسى بؤ ايمتيـاز  زةويـةك يـان    

انة اةم ثرؤسة طةورةية بضووك بكرَيتةوة و بَيتة خوارَ  و ناو  بَيتة اَيرةوةة بؤ ايمتياز  مةعاشَيكى مانط
ياســا  تايبــةتى خــؤ  بــؤ دةركــراوةة لــة كــاتى خؤيــدا حقــوق و ايمتيــازاتى شــوهةدا و مواةنوــةلن هةيــةة  

قـل او  كـل مـن اعت  )وةزارةتى تايبةتى خؤ  هةية و لَيرةش دا جارَيكى ديكة حةقَيكى ثَيدراوةتةوة كة دةَلَى 
بة مانا  اةوة  اةو كةسانة  كة دوور خراونةتةوةة بةتم بة سـةبةبى ضـى؟ خـؤ اـةنوال     ( احتجز او اوق 

كراوةكانيش جةنابى سةرؤكى ثةرلـةمان هـةر لةسـةر موعتةقـةد و اينتمـا  وةتـةنى لةبةراـةوة  كـةكورد         
طة و ِرَيكخسـتنةكان بـوونة   بوونة لةبةراةوة  دَيكانيان حةشـارطة و شـوَينى حةوانـةوة و هاوكـار  ثَيشـمةر     

موساعةدةيان كردوون وبةشداريان كردووة لةبزوتنةو  رزطارخيواز  طـةىل كـوردا بؤيـة اـةنواليان بةسـةردا      
دةقاودةق مشوىل اةوانة دةكا ة بةتم اةوانةش اةبَى ضى بنة ( من اعتقل)كراوة و دوورخراونةتةوةة بةواتا 

دا بامسان لةسةر  كردووةة بؤيان هةية داواكاريةكى خؤيان  4  اةوانة لةبةردةم اةو ليذنةية  كة لةماددة
باسـى لةسـةر كـراوةة دةَلـَى بؤيـان هةيـةة اةوانـةش كـة          4بةهةموو تروقَيكى ايسثا  و ضونكة لـة مـاددة    
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ايعتقــال كــراون وكــة حجــز كــراون كــة تــةوقي  كــراون بــة هــةموو ِرَيطايــةكى ياســايى بــة طــوَيرة  ِرَيكــارة   
ونى ايسثا  كة لة عرياقدا و لة كوردستاندا كار  ثَى دةكرَيتة اـةويش اـةو ياسـاية هـةموو     ياساييةكانى قان

ِرَيطةيـةكى بـؤ دانـراوةة ض بـة وةسـيقة  ِرةمسـى بَيـت و بــة بـةيان بَيـت و بـة موزةكـةرة بَيـتة بـة قــةرار               
ن شـاهَيد  بـؤ   مةحكةمةكة  بَيت ياخود بة شاهَيد حازر كردن بَيت يـاخود بـةو كةسـانة بَيـت كـة لةطـةَليا      

بدةنة اةو ليذنةية بِريار دةدا  كة اةمةش مةمشولة بة هةمان حةق و ايمتيازا  كـة لـةم ياسـاية هـاتووةة     
بةتم اَيمة وةكو ليذنة  ياسايى اةمة ِرةاى خؤمانة لةطةَل ليذنة  دارايىة دواتر اةمـة تـةرك دةكرَيـت بـؤ     

ضـةند اةنـدامَيكى ثةرلـةمان داوا  اـةوةيان كـرد      اةندامة بةِرَيزةكان جةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمانة ضـونكة    
كةوا كةليمة  اةوانة  رزطار بـوون لـة اـةنوال بَيتـة نـاو ياسـاكةوة و اـةوة  تـر دوايـى جـةنابتان بِريـار             
لةسةر اةدةن و اةندامة بةِرَيزةكان بِريار  لةسـةر دةدةنة بـة نيسـبةتى مـودةوةة اـةوة  كـة دةَلـَى مـودة          

ياخود مودة  ايعتقالةكانى بةِرَيز جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانة اةمة ياسـايةكة   تةوقيوى يان مودة  حجز 
كة مةواد  اةساسى لة ياساكاندا موتةبةع وةكو لة ياساكانى ديكةش دةرمان كردووةة مةوادة اةساسيةكان و 

سـةرؤكايةتى  ِرَيكارة اةساسيةكانى بؤ دادةندرَيت و دواتر اَيمة لة ماددةكـانى اـةخريدا داوامـان كـردووة كـة      
اةجنومةنى وةزيران و جيهةتة ثةيوةندارةكان تـةعليما  و اةنزدـة  بـؤ دةربكـةنة حةمتـةن تـةعليما  و       
اةنزدة  بؤ دةردةكرَيت و حةق و عةدالة  و حـةقيش وايـةة اـةو كةسـة  كـة ِرؤذَيـك تـةوقي  دةكرَيـت         

نة سـاَل لـة اـةبوغرَيب كةسـوكار      ياخود دوو ِرؤذ حجز كراوة فةرقى هةية لةطةَل كابرايةك دا كة بيست دا
دانة سـاَلة بـة تةاكيـد اـةوة      17مةسرةفى كَيشاوة و موعاناتى كَيشاوة و اازار  كَيشاوةة لة سجن ماوةتةوةة 

ــوق و           ــةم حق ــَيتة ا ــؤ  دةردةض ــة ب ــةكان ك ــةعليما  و نيزام ــة ت ــدرَيتة ب ــؤ  دابن ــت ب ــةدوةل دةبَي ــة ج ب
زدةية بةر  دةكةوَيتة اةوة ِراسـتة اـةوةش بـابى عةدالـة      ايمتيازاتانةش بة طوَيرة  اةو تةعليما  واةن

نيةة اةو ليذنانـةش كـة لَيـرة باسـى لةسـةر كـراوة جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمانة بـرادةران باسـيان لةسـةر              
ــَين     دوايــى ضــاكى ( املن ــوى)كــردووة كــةوا تــةعريوى ليذنةكــة بَيتــة اَيــرةة اــةو ليذنةيــة كــة اَيمــة دةَل

ية خؤ  بة واقعى حال بة حساحم دروست كراوة بة بِريارَيكى اةجنومةنى وةزيرانة لة دةكةينةوةة اةم ليذنة
 4حاكمَيكى دةرةجة يةكةة رةايسى ريئاسة  ايستناف دةكا  و لةطةَل اةو نوَينةرايةتيانة  كة لة مـاددة   

ىل تيايــةة اَيمــة بامســان كــردة نوَينــةر  كؤمكــار  زيندانيــة سياســيةكانى تيايــةة وةزارةتــى شــةهيد و اــةنوا  
نوَينةر  اةجنومةنى وةزيرانى تيايةة بةِرَيز جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانة دواتر بِريـار  اـةو ليذنةيـةش لـة     
ماددةكانى تر باسى لةسةر دةكةين خازعة بؤ اةنواع تروقـى تـةعنى ياسـايىة لةبةراـةوة اةمـة  اَيمـة كـة        

وانـة  كـة طةِراونةتـةوة لـة اـةنوالة بـة       اَيستا مو حةزةمان كـردة بـة نيسـبةتى اـةنوال و بـة نيسـبةتى اة      
نيســبةتى اــةوة  كــة اايــا اةمانــة مشــوىل عةينــةن حــةق و حقــوق دةكــةن؟ بــةَلَى بــة موتَلــةقى هــاتووة لــة  
ماددةكانى تردا كة دةَلَى اةوانة  كة حةبسن و سجنن و ايعتقالن و حجزن ومةوقوفن مةمشولن بة هـةموو  

دةر باس لةوة دةكةن كة اايـا اـةم ياسـاية مشـوىل اـةو طرياوانـةش       حةق و حقوقَيكى اَيرةة اةمما هةندَ  برا
ــةر      ــةمانة اةط ــةرؤكى ثةرل ــةنابى س ــاية ج ــةِرين ِروو  داوة؟ اــةم ياس ــازة و دوا  ِراث ــة دوا  اينتو ــا  ك دةك
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نيزامـى موتـةعاقب لـة    ( االنة ة املتعاقبة ع العجراق )مو حةزة بكةين لةسةرةوة باسى لةسةر كردووة دةَلَى 
ا نيزامــةكان هـاتوون يــةك بـةدوا  يــةك دا و كؤتاييـان هــاتووةة اـاخر كؤتــايى بـة نيزامــى عرياقــى      عـرياق د 

 1773داثَلؤسَينةر كة دذ  طةىل كوردو حةرةكة  تةحةرور  كار  كردووةة نيزامى سةدام حسن بووة لـة  
وو بَيتـة دةرةوة   كؤتايى بة نيزامةكة  هاتووةة بة واتا هةر كوردَيكة هةر كةسَيك لة كوردسـتان اةطـةر ضـ   

كوردستانيش ِراستة خةَلك دةضووةتة دةرةوة  كوردستان ودةطرياة طريا بَيت هةتا ِرووخانى اةو ِرذَيمة اـةم  
ياساية  بةسةردا جَى بةجَى دةكرَيـت و سـوودمةند دةبَيـت لـةم ياسـايةة بةنيسـبة  اـةوة  كـةوا اـةم دوو          

ةة نةخَير جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان اةوةمان بـاس  كة باسى لةسةر نةكراو 5و  4فةقةرةية دةمج بكرَيتة 
كردة اةوة حةبس و سجنة اةوة بة قةرار  مةحكةمةيةو اةمـة بيـدون قـةرار  مةحكةمةيـة وةكـو ثَيشـرت       

 و )جةنابت مو حةزةيةكت لةسةر  دا كة وتت بـة برادةرَيـك بيخوَينَيتـةوةة بـة وازحـيش هـاتووة و دةَلـَى        
بةراةوة ناكرَيت اةم دووانةة ضـونكة ثـَى دةضـَيت لـة دوا  تةعليماتـةكان      لة( اوقف دون صدور قرار  ك ة

حقوقةكان فةرق بكا  بةم شَيوةيةةمن بة نيسبة  خؤمةوة اةوةنـدةم مو حـةزة هةيـةة برادةرانـى تـريش      
 .اةطةر مو حةزة  تريان هةيةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك خورشيد فةرموو

 :ليمبةِرَيز خورشيد امحد س
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةنها يةك مو حةزةم هةيةة حةقة اةوانة  لة دةرةوة  وتتن مةسـةلةن كوردَيكـة لـة اـريان بـووة يـان لـة        
سوريا كة كورد  عرياقة و لة توركيا خةَلكَيك هةية بة ضةند ساَل لةوَ  زيندانى كـراوةة حةقـة اَيمـة لَيـرة     

هـةربؤ مَيـذوو حةقـة اَيمـة بـاس لةوانـة       / نةخورَيتة اـةوة يـةكة دوو   ااماذة  ثَى بدةين بؤ اةوة  مافيان
بكةين كةلة سجن لةدايك بوونةة يةعنى اةوانةش ناو بَينن وةكو وةسيقةيةك كة خةَلكَيك لةو كوردستانة 
اةو ستةمة  ىَل كراوة كة لة سجن خةَلك هةبووة لةوَ  لة دايك بووةة اةوانيش بةِرةاى من مافَيكى تةبيعى 

يانة لة يةك ولة يةكى تريش وةكو وةسيقةيةكي تارخيى كة اـةم جـؤرة سـتةمة لـة خـةَلكى كوردسـتان       خؤ
 .كراوة و من هةر اةو تَيبينيانةم هةية و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ران و ليذنة  ياسايى اَيستا اةو بةِرَيزانة  كة ايشارةيان ثَيى كرد بة مةسةلة  اةوانة  كة بؤ اةنوال بـرد 
هةندَيكيان هاتنةوةة اةمة وةرتان طر  وةكو ليذنة لةطةَل سياغةتان داي بنـَين يـان بيخةينـة دةنطدانـةوة؟     

 .كاك عمر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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كـرد كـةوا    بـرادةر باسـيان لـةوة    11با لة بيدايةتةوة دةست ثَى بكةين اةو برادةرانة  تةقريبـةن زيـاد لـة    
 11اـةوة  ( حقوق وامتيازات السججناء واملعجتقلني السياسجني الكوردسجتانني    )عينوانى ياسايةكة بكرَيتة ياسا  

 .برادةر باسيان لةوة كردة جارَيكى تر نازامن دةخيةيتة دةنطدانةوة يان نا؟ 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيزانـة ثَيشـنياريان كـرد بـة ض شـَيوةيةك بـَى و       ثَيش اةوة  بِرؤينة سـةر ماددةكـة عينوانةكـة  كةاـةو بةرِ    
 .سياغةكة  بكةين بؤ اةوة  بيدةينة دةنطدانة كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .قانون حقوق وامتيازات السجناء واملعتقلني السياسني الكوردستانني
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .د فةرموونيزامى كاك دَلشا
 :بةِرَيز دَلشاد شهاحم حاجي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ضونكة اةمة يةك جؤر دةخرَيتة دةنطدان اةطةر تةسويت ببَيـتة عينوانةكـة مةبةسـتمةة عينوانةكـة يـةك      
جؤرة اةطةر تةسبيت بوو تةواوة يـةكاليى دةبَيتـةوةة اةطـةر تةسـبيت كـراة بؤيـة زؤر  ثَيشـنيارةكان اـةوة         

قةكة مةبةستت ايمتيازا  بَيتة بشطوترَيتة نةطوترَيت كوردستانىة بطوترَيـت لـة كوردسـتانة    بوون كة حقو
يةعنى ياساي ايمتيازاتى سوجةنا و ِراطرياوان لة هةرَيمى كوردستانة باوةِر دةكةم زؤربة  ِرةايةكان لةسـةر  

 .اةو سياغةية بوون
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

هـاتووةة خـؤ  ياسـايةكة بـؤ ايقليمـى كوردسـتانى عرياقـةة        ( العـراق  -ردستان اقليم كو)اةطةر دةَلَين ايقليم 
 .نةك بؤ؟ كاك شوان فةرموو

 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جالل
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةســةر عينوانةكــة كؤمــةَلَى مو حــةزة هــةبوو بِرطــة بِرطــةة حقــوق وايمتيــازا  جــارَ  اَيمــة اــةوة يــةكال    
يمتيازا  بَيت يان بةس حقوق بَيـت يـان بـةس ايمتيـازا  بَيـتة اينجـا دوايـى بضـينة         بكةينةوةة حقوق و ا

سةر اةوة  موعتةقةلينيش ايزافـة بكرَيـت يـان نـةكرَيت؟ اةطـةر اَيسـتا لةسـةر كـؤ  هـةموو  دةنطمانـدا           
داوايــى جــارَيكى ديكــة موعتةقــةلن ايزافــة بكــةين و يــان جــارَيكى ديكــة دَيينــةوة ســةر اــةوة  حقــوق و    

 .تيازاتةكة يةكالبكةينةوةايم
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .باسى عينوانةكة دةكةين كاك شوانة كاك عمر فةرموو
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 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةندام زياتر بوو داوايان كرد كة ببَيتـة   11ِراستة باس لة ايمتيازا  كراة زؤرينة  زؤر وةكو عةرزم كرد  
 (.امتيازات السجناء واملعتقلني السياسني الكوردستاننيقانون )

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو موقتةرةحةكة سياغة بكةة كاك خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 (.نيقانون امتيازات السجناء واملعتقلني السياسني الكوردستان)موقتةرةحةكة جةنابى سةرؤك 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكاية كاك عمر موقتةرةحةكة خبوَينةوةة دةخيةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .قانون امتيازات السجناء واملعتقلني السياسني الكوردستانني

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كةسـي   36بةرِ َيزي لةطةَلدايةة كَيـي لةطةَلـدا نيـةة     47د بكا ؟ة فةرموون تكاية كَيي لةطةَلداية بادةسيت بَلن

 .لةطةَلدا نيةة بةزؤرينةي دةن  وةرطرياة فةرموو بةردةوام بن
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةيـةة اَيمـةش    ديارة بةنيسبة  فةقةرةي يةك و دووة هيض مو حةزةيةك نـةبووة تـةنها فةقـةرةي سـَييةم    

 (.اللجنة املنصوصة لليها ع املادة الرابعة من هذا القانون)بكرَيتة بة ( اللجنة اخلاصة املشكلة)ثَيمان باشة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .با اةوةي اةنوال جارَيك يةكاليي بكةينةوةة ثاشان اةوي ترة فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
موقتةرةحَيكي واهـا  كـة اةوانـةي ثامشـاوةي اةنوالـة بةدناوةكـةن و ماونةتـةوةة اةوانـةش لـةم فةقـةرةي           

 .ثَينجةدا ناويان ايزافة بكرَيـتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةوانةي كة لة زيندان لةدايك بوون
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةزيندان لةدايك بوونة سَي اةندامي بـةِرَيز داوايـان كـردة كـة اـةوانيش بـة زينـداني سياسـي          اةوانةشي كة

 .دابندرَينة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اَيوة وةكو ليذنة وةري دةطرن يان بيخةينة دةنطدانةوة
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كي باش هةَلبطرَيتة مادام اةوة لة سجن لةدايك بووةة اـةوة اينسـانةو حـوكمي    خؤي اةطةر ياساكة تةفسريَي

اةو زيندانيةي كة لةطةَلي بووة هةيةتية و اةويش هةر زينداني سياسيةة ناوي هةية لةزيندانةكة و اةطةر 
اـةوة   ناويشي نةبَيت بةهةموو ِرَيطةيةكي ايسثا  اةتوانَي لةِرَيطـةي ليذنـةي تايبـة  كـةبؤي دروسـتكراوةة     

ايسثا  بكا  كة لة زيندان بووةو حوكمي زيندانية سياسـيةكةي هةيـةة اـيرت نـازامن اـةوة دةمَينَيتـةوة بـؤ        
 .ٍرةاي جةنابتان و اةنداماني بةِرَيزة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زينداني سياسي بةِرَيزان دةخيةينة دةنطدانةوة كَي لةطةَل اةوةداية كة اةوانةي لة زيندان لة دايك بوون بة 
بـةِرَيزي لةطـةَل نيـةة بةزؤرينـةي      1حساحم بكرَين بادةسيت بَلند بكا  تكاية؟ة فةرموون كَيي لةطةَلـدا نيـةة   

 .دةن  وةرطرياة تكاية اةوةي اةنوال اةمةوَيت يةكاليي بكةينةوةو ِرةايتان با وازح بَيـتة فةرموو
 :بةِرَيز طؤران اازاد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اَيمة اَيستا دةنطمان لةسةر اةوةشدا كة منداَليشي تَيدا ايزافة بكرَيتة واتة اَيمة دةمانويست لةو ماددةيةدا 

دا دةكرا باسي مةسةلةي اـةنواملان   5خؤمان لةوة بةدوور بطرين و نةضينة ناو اةو تةفاصيلةوةة لةماددةي 
نطمـان لةسـةر اـةوةداة بةبؤضـووني مـن اـةوة       ايزافة بكرداية بة بِرطةيةكي سةربةخؤة بـةتم مـادام تـازة دة   

وةكــو بــرادةرانيش وتيــانة مةســةلةي اــةنواليش زيــاد بكرَيــتة دواي اــةوةي كــة بــرادةران اةطــةر دةنطيــان   
 .لةسةرداة بةبِرطةيةك ايزافة دةكرَيتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةرة فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكي
قانون امتيازات السجناء واملعتقلني السياسجني  )دةن  بوو بة  47ياساكة بة عينوان دةنطي خؤي وةرطر ة بة 

داة ومتــان اــةو كةســانةن كــة دوور 5موعتةقــةلي سياســي ثَيشــرت بامســان كــرد لــة فةقــةرةي ( الكوردسججتانني
اة باسي لةسةر كراوة لـةماددةكاني دوايـداة   خراونةتةوةة ضوونةتة اةو شوَينانةو ماونةتةوة لة موعتةقة تد
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كة دةَلَيت موعتةقةل و مـةوقوف و مـةحجوزيش هـةمان مـاف و ايمتيـازاتي زينـداني سياسـي ومـةحكومي         
واتة اةو كةسانةي كة ( من اعتقل) سياسي هةيةة لةبةر اةوة من ثَيم واية لةليذنةي ياسايي ِرةايمان وايةة 

وال دةكــةنة اةشــتوانن بةهــةموو ِرَيطاكــاني ايســثا  لةبــةردةم       دوورخراونةتــةوة مشــولي حةملــةي اــةن   
مةحكةمةدا اةوة ايسثا  بكـةن كـة اـةوان لةاـةنوال بـوون ودوايـش نـةجاتيان بـووةو طةِراونةتـةوةة بؤيـة           

 .مشول دةكرَين بةم ياسايةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

تميئنان بَيت دةخيةينة دةنطةوةة بةتةاكيد اةوةي بؤ بةِرَيز قسةكة  ِراستةة بةتم بؤ اةوةي زياتر دَلمان اي
اةنوال براوةو موعتةقةل كراوةة بةتم با ناوي هةبَيتة اَيستا كَيي لةطةَلدايـة بادةسـيت بَلنـد بكـا  تكايـة؟ة      

 .فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ة بةكؤي دةن  وةرطرياة ناسك خان نوقتةي نيزامي هةيةة فةرموو
 :بدالكريمبةِرَيز ناسك تؤفي  ع

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ويستم ثَيش اةوةي بيخةنة دةنطةوة قسة بكةمة اةطةر مةوزوعي اةنوال داخَلي كراة مادام لـةعام دةرضـووة   
اةوانةشي كة لة كيميابـاران رزطاريـان بـووة ضـوونة اـريان و عـةفواتيان بـؤ دةركـراو طةِرانـةوةة لةتةوَيَلـةوة           

 .بؤية برانة نوطرة سةملان نةيانهَيشت كة بضنة سلَيماني
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ببورة خامنة اةوة تةواو بوو دةنطي لةسةر دراة قبوَليش كراة اَيستا اةوانةي دواي ِراثةِرين مـاوةة كـة ضـةند    
 .بةِرَيزَيك ايشارةتيان ثَيداوةة كاك عومةر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةو ــاتووةة     ا ــةوازحي ه ــوار زؤر ب ــةرةي ض ــردة لةفةق ــان ك ــةِرينيش بامس ــاش ِراث االنة ججة املتعاقبججة ع  )اني ث

هةركةســَيكة هــةر كوردَيــك طريابَيـــت     1773مــاوةة تــا ســـاَلي    1773نزامــي عَيراقــي تـــا ســاَلي    (العججراق 
 .سوثاسلةسةردةسيت اةوحكومةتة مةمشولة بةم ياسايةوةة اةطةر لةسةر قةزييةي سياسي طريابَيتة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنيار هةبوو ضـةند بـةِرَيزَيك ايشـارةتيان ثَيكـردة كـة لـةدواي سـةرهةَلدانيشة دواي ِراثـةِرينيشة ديـارة          
 .حات  بووةة ِرةايتان بؤ اةوة ضؤنة؟ة ضونكة دةخيةينة دةنطدانةوةة فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مة بةوازحي ِرةاي خؤمان دةركردة دةَلَين اةم ياساية هةركةسَيك حةبس و سـجن كرابَيــتة بـة سـةبةبي     اَي

بـةردةوام بـووةة دواي    1773موعارةزة بؤ اةنزدةي موتةعاقيب لة عَيراقة اةوة نيزامي عَيراقي تـا سـاَلي   
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ووةة دواي اةوة نيزام لة عَيراقدا بةردةوام ب 1773بووةة نزامي عَيراقيش تا ساَلي  1221ِراثةِرين لةساَلي 
 .طؤِراوةة ايرت نازامن اةوة ِرةاي اَيمةيةو اةوانةش مةمشولنة بةس ايرت نازامن اَيوة ِرةايتان ضية؟ة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز كاك دكتؤر اةرسة نة فةرموو
 :اةرسة ن بايز امساعيل. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اواكاري ثةرلةمانتارةكان لةوةي كة خةَلك طرياوة لة شةِري ناوخؤة اةوة حةقةة ضونكة اةوةي لة فةقةرةي د

ضـوار هـاتووةة هـي اةنزدـةي موتةعاقيبةيـةة مشــولي شـةِري نـاوخؤ ناكـا  بـةوازحية دةبَيـت فةقةرةيــةك           
وةة يـةكَييت طـرياوةة ايسـالمي    هةبَيتة يان ايزافةي بكةينة دةيان و سةدان خةَلك لةشةِري ناوخؤ ثارتي طريا

 .طرياوةة خةَلكي تر طرياوة دةبَيت اةوانةش بةِراسيت مشولي بكةنة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ناسك خان
 :بةِرَيز ناسك تؤفي  عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .من لةطةَليدا بووم كة اةنوال ايزافة بكرَيتة سوثاس

 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

بةِرَيز  لةكاتي دةنطدان دةستت بةرزكردةوةة كةضـي اَيسـتاش اـةَلَييت مـن لةطةَليـدامة بؤيـة دةبَيـت اـةوة         
باش بزاننة اَيستا دةخيةينة دةنطدانةوةة دكتؤر اةرسة ن باش ِرووني كردةوةة اَيسـتا كـَي لةطـةَل اةوةدايـة     

و سجن بووة اةوة مشول بكا ة بادةسيت بَلند بكا  كة هةر كةسَيك بةهؤي سياسي تووشي اةشكةجنةو اازار 
 .تكاية؟ة فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ة بةكؤي دةن  وةرطرياة اَيستا بؤ اةواني تر

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اـةويش   اةو موقتةرةحانةي كة هةبوون هـةمووي خرايـة دةنطـةوةة تـةنها موقتـةرةحَيك هـةبوو مـاوةة كـة        

اةوةية تةعريوي ليذنةكة بكرَيتة اةو ليذنةية خؤمان ليذنةي دارايي و ياسايي ثَيمان باشة كة بكرَيـت بـة   
اـةو ليذنةيـةش اَيسـتا خـؤي لةواقيعـدا دروسـت       (. اللجنة املنصوصة لليها ع املادة الرابعة من هذا القانون))

انةوة دروست بووةة بة بِريـارَيكي تايبـةتية وة   بووةة حازرة و ايشي خؤي دةكا ة لة يةن اةجنومةني وةزير
ثَيويست بةو ثَيناسةيةش ناكا ة ضـونكة اـةم ياسـاية ياسـايةكة سـيوةي غاليـب لَيـرةدا سـجن وموعتةقـةلي          
سياسيةة نةك اةو ليذنةي كة ثَيكهاتووة كة ثَيناسة بكرَيـتة لةبـةر اـةوة اَيمـة ايكتيوـا بـةوة دةكـةينة كـة         

 (.صة لليها ع املادة الرابعة من هذا القانوناللجنة املنصو)بكرَيت بة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .كاك محة سعيدة فةرموو
 :بةِرَيز محة سعيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةو دةقةي كة كاك اةرسة ن شةرحي كردة اةوة دانةِرَيذراوةة بؤية دةبَيت دةقةكة دابِرَيـذرَيتة بـؤ اـةوةي    

ضةند اةندامَيك باسي اةوةيان كردة كـة فةرمانطـة يـان دامـةزراوة     : اةوة يةكة دووةميش دةنطي بؤ بدةينة
 .اةوة جياية لةيةكة سَي كةسيش تةسنيةي كردووةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثـاش نيـوةِرؤ دوا دةخـةينة ضـونكة ثَيويسـتيان بـة داِرشـتنةوةو        5بةِرَيزان اَيستا دانيشتنةكة بؤ سةعا  
 ...لَيرة اامادة بنة بةخواتان دةسثَيرم 5هةيةة بؤية سةعا   صياغة

 
 دانيشتين دووةم

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةناو  خوا  طةورةو ميهرةبان

بةناو  طةىل كوردستانة بةردةوام دةبن لةسـةر دانيشـتنةكةمانة داوا لـة ليذنـة  ياسـايى و ليذنـة  دارايـى        
 .رموو ليذنة  ياسايى بةردةوامبةدةكةين فةرموون بؤ سةر مةنةصةة فة

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةســةر ِرؤشــنايى طوتوطــؤو ديــد و بؤضــوونى اةندامــة بــةِرَيزةكانة هــةردوو ليذنــة  دارايــى و ياســـايى           
كة لةطةَل  كؤبوونةوة  خؤمان سازداوة طةيشتينة قةناعةتَيك كة اةو موقتةرةحاتانةمان هةندَيكيان اةوة 

ــؤ       ــياغةمان ب ــرياوةة س ــار وةرط ــةزةر  ايعتيب ــةثَيكَىة بةن ــاكة ا ــةدةفى ياس ــوجنَىة ه ــاوةو دةط ــايةكة طوجن ياس
كردؤتةوةو سياغةكانيشمان حازرةة بةنيسبة  موقتةرةحَيك كة تةقديم كـراوة بـةوة  زينـدانيانى سياسـى     

ؤكى ثةرلـةمانة اةطـةر اَيمـة سـةيرَيكى     شةِر  ناوخؤ خبرَيتة ناو زمنى اةم ياسـايةوةة بـةِرَيز جـةنابى سـةر    
هــةدةفى اــةم ياســاية بكــةينة وةنيــةتى موشــةريع خبوَينينــةوة كــة اةمــة خــؤ  لــة خؤيــداة بــريو بــاوةِرَيكى  
تةشريعى و فةلسةفة  تةشريعةة كة هةموو تةشريعَيكة هةموو ياسايةكة موشةريع نيةتى تيايـةة هـةدةفى   

ةتى موشـةريع لـةم ياسـايةة اـةو طرتووانـةو اـةو زيندانيانـة        خؤ  هةيةة فةلسةفةيةكى تيايةة هةدةف وةني
اةطرَيتةوةة كة لةسةر بزووتنةوة  ِرزطارخيواز  طةىل كوردستان تَيكؤشاون و دذايةتى ِرذَيمـة يـةك لـة دوا     
يةكةكانى عَيراقيان كردووةة بؤية كة اَيمة اةو موقتةرةحة  كة اَيمة لةسةر شةِر  نـاوخؤ ثَيشـكةش كـراة    

اية مةفهومـةة وة موقتـةرةحَيكى زؤر باشـةة وة فكرةيةكـة اـةطا  لـة كـاتى خؤيـداة وة طةيشتووشـة          ثَيمان و
اَيستاة بةَ م اةبَى اَيمة دوو شت مو حةزة بكةينة اةو زيندانة سياسـيانة كـة وةختـى خـؤ  لةسـةر دةمـى       

اية هةنـدَيك لـة موعانـاتى    ِرذَيمة داثَلؤسَينةرةكانى اةوساي عَيراقة تووشى اازارو اةشكةجنة بوونة اةم ياس
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اةوانة كـةم دةكاتـةوةة ااشكراشـة لـة دوا  راثةِرينـةوةة طـةىل كـوردو كوردسـتانة بـة ضـةند مةرحةلةيـةكى            
اينتيقاىل ِرؤيشتووةوة ثَيمان واية اةو فكرةية وةكو هةردوو ليذنة موتـةفقن لةسـةر ة فكرةكـة طةيشـتؤتة     

ةكو ماددةيـةكى ياسـايىة وةكـو بِرطةيـةكى ياسـايىة لـةناو اـةم           اَيمةة فكرةكة فكرةيةكى ياساييةة بةَ م و
ياســاية جَيطــة  نابَيتــةوةة ضــونكة اــةم ياســاية بــة عنوانةكــة ة عنــوانى ســوجةناو موعتــةقليين سياســينى  
كوردستاننة بـة هـةدةف و ماددةكـانىة اـةو كةسـانة مشـول دةكـا  كـة لـة بزووتنـةوة  ِرزطـارخيواز  طـةىل             

بة رامبةر بة ِرذَيمة داثَلؤسَينةرةكانى عرياقة زؤر بة وازحى هاتووةة لةبـةر اـةوة مـن    كوردستان تَيكؤشاونة 
ثَيمواية اةو موقتةرةحةة بة ثِرؤذةيةكى تايبة  اةكرَيت ثَيشكةش بكرَيـتة اـةوكا  اةخرَيتـة بـةرباس وة     

 .ايرت اةوةش بؤ اَيوة  بةِرَيز دةطةِرَيتةوةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ية فةرموونيزام
 :بةرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيمواية اةوة موقتةرةح بووة ِراستةة بةَ م خراية دةنطدانةوةو دةنطى ىَل دراوةة يةعنى اَيمـة دةبـَى زؤر   

نة هـةتا  لة باس كردنى اةو دةقانة يان اةو ثَيشنيارانة ِراست طؤو شةفاف بنة اَيمة اةمةمان خستة دةنطدا
اةطةر ايشكا تيشى تيا بَىة ضارةسةريشى بكةينة بةَ م اةوة دةنطـى لةسـةر دراوةة دةتـوانن لـة ماددةيـةك      

 .اةو فةلسةفةو نيةتى موشةريع كة اةو برادةرانة  خؤمان ِروون بكةينةوة لةوةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو
 :لبدالعزيز بهاءالدينبةِرَيز عمر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثشتطري  لة قسةكانى كاك كـاردؤ دةكـةمة اـةو خاَلـة موقتـةرةح نيـة كـة كـاك عمـر بـة موقتـةرح نـاو              
اةبا ة اةوخاَلة خراية دةنطدانةوةة وة بة كؤ  دةنطـى ثةرلـةمانتارانيش بـووة اـةم ياسـاية باسـى زيندانيـة        

و تايبةمتةنديـة بكـةينة اَيمـة بـؤ شـةهيدانى شـةِر        سياسيةكانى كوردستانةة اَيمـة بؤضـى اـةم تةخسـيس     
ناوخؤ بؤضى شتى جيامان نةكردة هةموو شةهيدانى كوردستانى طرتةوةة لةبةر اـةوة مـن ثـَيم باشـة لةمـة      
تــةراجوع نةكةينــةوةة اةمــة بةِراســتى شــةرمَيكى نــاوَ ة مةوزوعَيكــة بــة جيــا باســى ىَل بكــةين لــة خاَلَيــكة   

ــة ســ    ــةتوى بكةين ــن ع ــةجبور ن ــة دوا       م ــةَلَين ل ــة  ا ــاَلَيكى تايب ــة خ ــةة ل ــةبعى و اةوان ــة  ت ةر اةنزد
ِراثةِرينيشةوة هةر زيندانيةكى سياسى مةحكةمة تةبريئة  كردبَيتة هةقى اةوةية ايمتيـازا  وةربطرَيـت   
ولةو مافانة  لَيرة باس كراون بةهرةمةنـد ببَيـتة ض ثَيويسـت دةكـا  تـةراجوع بكـةينة بيخةينـة خـاَلَيكى         

 .ةة يان ياسايةكى ترةوةة سوثاسترةو
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كةرةمكة لث انسيوةيل 
 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةمنيش ثشتوانى لة قسةكانى كاك عمر و كاك كاردؤ دةكةمة كة بِريارَيك دةرضـووة هـةموو جـارَ  نوقتـة      

َلَيى خراية دةنطدانة كاتى دةنطـدان نـابَىة اَيسـتاش نـابَى ثَيضـةوانة       نيزام دةمانةوَ  وةربطرين جةنابت دة
 .ثةيِرةو بَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوزان شهاحم فةرموو

 
 

 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نور 
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ن لـةم شـةِرةة ض   كةس نكؤَلى لةو ناكا  كة شةِرَيكى ناوخؤ لـةم وَ تـةيا بـووةة ض بةوانـة  كـة شـةهيد كـراو       
بةوانة  كة زيندانى كراونة مافى خؤيانة كةوا قةرةبوو بكرَينةوةة وابزامن هيض كةسَيك لةناو اـةم قاعةيـة   
 ر  ىَل نيةة اةوة  كة لَيرة دةنطى بؤ دراة تةواو تةواو ثَيضةوانة بووة لةطةَل اةم مةفهومة  كة اةو ياساية 

ناوخؤ نيةة اةمة بؤ اةوانةية كة لة سـجنةكانى بـةعس زينـدانى    هةيةتىة اةم ياساية بؤ زيندانيانى شةِر  
كراونة خاَلى دووةميشم اةوةيةة جووتَى حيزحم شةِريان بـووةة ثارةيـان طشـتى اَيسـتاة كـة اـةَلَين بودجـة         
ــةكرت           ــةر ي ــةر ب ــة بةرامب ــةو دوو حيزب ــة ا ــةوةة ك ــَى بكةين ــة  ث ــةو خةَلكان ــةعويز  ا ــنن ت ــتيةة دَي طش

ة  طشتى اَيمة اةو تةعويزة بدةينةوةة من ِرا  شةخسى خؤم وايةة اةو دوو حيزبة دةبَى كردوويانةة لة ثار
اةو تةعويزة بكةنةوةة اةمـة خاَلَيكمـةة دوا  اـةوة اةوانـة  كـة طـرياونة هيضـيان بـة ثَيـى ياسـا نـةطرياونة            

كـةن كـة اةوانـة    وةرةقةيةكيان نيـة كـة ايسـباتي اـةوةي ب     هيضيان لة ضوارضَيوة  ياسا نةطرياونة تةنانة  
حوكم كراونة خراونةتةوة ذوورةوة و حيجز كراون و دوايي كة شةِرةكة تةواو بوو ثَييان وتووة خواحـافيزة  
هةر كةسيان ناردووتةوة بؤ ماَلي خؤية خةَلكيشي تَيداية كةم اةنداميش بووةة يةعين من ديوـاع لـةوانيش   

جنانةة بـةتم هيضـيان بـة دةقـي ياسـايي نـةطرياونة       اةكةمة خةَلكي تَيدا بووة كةمئةندام بـووة لـةناو اـةو سـ    
خستيانة اةم بابةتةوةة هةم غةدرَيكة لةوان وة هـةم غةدرَيكـة لـة زينـدانياني سياسـي كـة لـة بزووتنـةوةي         
رزطارخيوازي طةلي كوردستاندا تووشي اـةو اةشـكةجنة و زيندانـة بـوونة بؤيـة مـن ايقـترياح دةكـةمة اَيمـة          

ياساي قةِرةبووكردنةوة  راطرياواني بَي ثاساوي ياسايية اةوانة بَيـننة لـة دواي    ياسايةكمان دةركرد بةناوي
عوتلةكةوةة تةعديلَيك ثَيشكةش بكةينة اةوان خبةينة ناو اةو ياسايةوةة بؤ اةوةي قةرةبوو بكرَينـةوةة بـة   

كانــة  كــة هــيض جؤرَيــك لــةناو اــةم ياســاية نــةبَيتة ضــونكة اــةم ياســايةة ياســايةكي تايبةتــة بــؤ اــةو خةلَ  
حوكمدراون لة  يةن ِرذَيمي بةعسةوة و خراونةتة زيندانةوةة نة  كـراون بـؤ نـوطرة سـةملان و بـؤ جنـوحمة       
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ضؤن دةبَي تؤ اةم دووانة ثَيكةوة تَيكةَل بكةية دوايي اةم ياساية ماهيةتةكةي خؤي لة كيس دةدا ة لةبةر 
درَيتـةوةة كـة مـن لـة ثـاَل اـةوةدا نـيم كـة اـةو          اةوةة تكام وايـةة اـةم قسـانة  مـن بـة ثَيضـةوانةوة لَيـك نة       

مةســةلةية حــةل بكــرَية بــة عةكســةوةة زؤر لةطــةَل اــةوةدام كــة مةســةلةي زينــدانياني شــةري نــاوةخؤش    
قةرةبوو بكرَينةوةة بةتم لةم ياساية جَيطاي نابَيتةوةة اةمة لةناو ياساكةي راطرياوانـي بـَي ثاسـاوي ياسـايية     

 .ي اةمانة طرياون هةر هةموويان وة زؤر سوثاسضونكة بة بَي ثاساوي ياساي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثةَيمان خان فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز ثةدان عزالدين عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةِراستيدا اةم مةوزوعة دوو ديـوي هةيـةة يـةكَيكيان اةوةيـة كـة وةختَيـك قسـة لةسـةر اـةوة اةكـةين كـة            
ي شةِري ناوةخؤي تَيدا بَي يان تَيدا نةبَي؟ة اةم مةلةفـة مةلـةفَيكي زؤر طةورةيـةة يـةعين     زيندانياني سياس

اةكرَيت لةمةشـدا جَيطـاي ببَيتـةوةة ضـونكة كؤمـةَلَيك هـةن كـة زينـداني بـوونة دواتـر بـةربوون لـة سـاَلي              
ــَين يــةكَييت نيشــتماني و ثــارت  17771 ي ددــوكراتي دا بــةربوون لــة ســجنة جياجياكــاني هــةردوو ة بــا بَل

كوردستانداة اةمانة بةِراي من حةقي خؤيانة كة لةناو اةم قانونةدا جَيطايان بكرَيتةوةة ضونكة اةوانـة كـة   
سـاَل لـةم زيندانيـةدا بـووةة لةبـةر فيكـري سياسـي         17زينداني بوون و ماونةتةوة و ضةندين ساَلة هةيانة 

اةوانةي شةِري ناوةخؤ كة اَيمة سَي ثةرلةمانتار لـة   طرياوة و لةوَي بووةة بةتم بؤ خؤي بة ديوةكي ديكةداة
ساَلي ثارةوة داواي تةشكيل كردني لَيذنة  لَي توَيذينةوةمان كردووة كة هةيانة دواي اةوةي بةديل طـرياوةة  
ديار نـةماوةة كـة بـة قـةرارَيكي مةكتـةحم سياسـي هـةردوو حيـزحم اـةَلَي نـةماونة اةمـة بـؤ خـؤي بةِراسـيت               

سياسي و ياساييةكان بـؤ ثةرلـةمان كـة قسـةي لةسـةر نـةكرَية بـة ديـوَيكي تـردا كـة مـن             يةكَيكة لة عةيبة
اةمةوَي قسة لةسةر اةم قانونة بكةمة اةوةية كة مادام تةعريوي راطـرياوي سياسـية زينـداني سياسـي بـةوة      

لـة دوا  اةوانـة بـوون كـة بـة دةسـت رذَيمـة        21كراوة كة لة سةر فيكري سياسي اـةطريَية ِراسـتة هـةتاوةكو    
يةكةكاني عرياقةوة زينداني سياسي بوونة بةتم لة اَيستاوة و بة تايبةتي بة بووني اؤثؤزيسؤن و ضةندين 
بري و ِراي جياوازة اةطةري اةوة هةيةة اَيستا و لة داهاتووشدا زينـداني سياسـي هـةبَية لةبـةر اـةوة اـةبَيت       

 ...تاشدا لةسةر بري و ِراي سياسيلةم قانونةدا جَيطاي هةموو اةوانة بكرَيتةوة كة لة اَيس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك محة سعيد فةرموو
 :بةِرَيز محة سعيد محة علي
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
جارَي مةبدةايةن اةمة دةنطي لةسةر دراوةة ثَيضةوانة  ثةيِرةو وثرؤطرامة كة تةراجوعي لَي بكةينة ثَيم  

ني لةسةرمانة اةوة يةكة دوو زؤر ااساييةة حكومةتي وا هةية لة ناوضـةكة كـة   واية اةبَيتة خاَلَيكي نا قانو
زيندانَيكي سياسي وا دااةنَي كة خؤي طرتوويةتية يةعين تةبيعية كة خؤي زيندانَيكي سياسي لةسـةر هـةر   

ة بـةريتانيا  بري و ِرايةكي جياواز طرياوةة تةعويزي دةكاتةوةة خاَلَيكي تر لة وتتاني دونياة كاتَي مةسـةلةن لـ  
و حةماس و فةلةسـتنة هـةر لـة كـوَي كـة زينـداني سياسـيان اـةبَية يـان شـةهيديان اـةبَي تـةعويز دةبـَية              
خاَلَيكي ترة من ثَيم واية اةمة باسي زيندانياني شةِري ناوةخؤي بةيين ثـارتي و يـةكَييتة اةمـة جوزاَيكـةة     

ة زينـداني بـووة بـة هـةر هؤيـةك كـة بـة بـَي         خؤي  يةنة سياسيةكاني ترة خةَلكانَيكي تر كة سياسيش نـن 
اةوةي كة عقوبا  و جةراايم و اةوانة بَيتة كة لةسةر اينتيماي سياسي و ِراي جياواز طـرياوةة اـيرت ثـارتي    
بَي يان يةكَييت بَية جا خؤ اَيمة شـةهيدي نـاوةخؤ هـي هـةموو  يةنـةكاني تـرة ااسـايية لةسـةر حكومـة           

 .ستةعويز بكرَيتةوة وة زؤر سوثا
 :رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة

 .سوثاسة كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ تةوزي  لةسةر قسةكةي ثةدان خان و هةندَي لة بـرادةرانة تـةعريوي سـةجيين سياسـي كـراوةة راسـتةة       

رةزة  اةنزدةي موتةعاقيب بـوو لـة   تةعريوي حةبسي سياسيش كراوةة بةتم لة كوَي؟ لةو كاتة  كة موعا
عَيراقــداة بؤضــي اينتيمــااي وةتــةنيانن يــان سياســيانة يــان يارمةتيــدةراني موعــارةزةة يــان يارمةتيــدةراني  
ثَيشمةرطة بوون دذي اةو نيزامةة اةمما اةطةر اَيستا ترسي اةوةيان هةبَي كة جةردةي سياسي رووبـدا ة  

وويئــةدا لــة عرياقــدا بــة طــوَيرة  قــانوني عقوبــاتي عرياقــي   اــةو جةردــة سياســيانة  كــة وةخــيت خــؤي ر 
اجلراام املاسة بأمن الدولة الداخلي و اخلـارجي بـوو بـة جةردـةة بـةتم اَيسـتا لـة        : 150و  156ماددةكاني 

كوردستاندا شتَيك نية ثَيي بوترَيت جةردة  سياسي و هيض ماددةيةك نيية لةسةر سياسية  خـةَلكي ثـَي   
 .زؤر سوثاسبطرِيدرَيت وة 

 :ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .سوثاسة كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة منيش ثشتطريي اةو هاوِرَيانةم دةكةم كة اةم بِرطةية دةنطي لةسةر دراوةة اةو تةعريوةش كة بةِرَيز 

 ثَيويسـتة وةك بِرطةيـةك لَيـرة دةستنيشـان بكـرَية ضـونكة       جَيطري سةرؤكي ثةرلـةمان باسـي كـردة يـةعين    
دةنطي لةسةر دراوةة اَيمة كاتي خؤي لة ياساي ماف و ايمتيازي شةهيد و كةمئةنـدامانة بِرطةيـةكمان زيـاد    
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كــردووةة كــة شــةهيدي شــةِري نــاوةخؤ و اــةواني ديكــةش بطرَيتــةوةة كةواتــة  بــة هــةمان هؤكــار كــة اَيمــة  
ِرطةيةك زياد بكةينة اةتوانن لَيرةش اةوة بِرطةيةك زياد بكةينة هيض مانعَيكي ياسـايي  توانيومانة لةوَي ب

نية كة نةتوانن تةعريوَيك بؤ اةوانيش دةستنيشان بكةين و مـن ثشـتيواني قسـةكاني كـاك محـة سـةعيد       
ــةة هــي زؤر  يــةني سياســي ديكةيــة بَيجطــة لــة             ــةمة اــةم زيندانيانــة تــةنها هــي شــةِري نــاوةخؤ ني  دةك

ايسالميةكانيشة اةمانـة حكومـةتيش طرتـوونية لةسـةر ثـارتي و يـةكَييت نيـة تـةعويزيان بكاتـةوةة اـةبَي           
 .حكومة  تةعويزيان بكاتةوة وة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سا ر فةرموو
 

 :بةِرَيز سا ر حممود مراد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي بةم شَيوة وةكو اةَلَين هةويرةكـة اـاو زؤر اةكَيشـية ضـونكة لـة روو      لةِراستيدا اةم مةسةلةية و وروذاندن

اةرسة ن ااماذة  ثَيكردة بةتم كة .مةبدةايةوة من هاودةنطم لةطةَل اةو بؤضوونة  كة براي بةِرَيز كاك د
مـة  دَييتة سةر تةفاصيَل و لة رووي فةلسـةفةي ياسـاييةوة كـة بـةِرَيز لَيذنـة  ياسـايي روونـي دةكاتـةوةة ايَ        

تووشي دووِريانَيك دةبن لة راستيداة اةوةي ثةيوةنـدي بـة شـةِري نـاوةخؤ و زينـدانياني شـةِري نـاوةخؤ و        
كةيسي شةِري ناوةخؤ هةيةة مةسةلةكة زؤر لةوة طةورةترةة ضونكة اَيمة لة ثةرلةماني كوردسـتانة يـةعين   

و لَيذنـة  مـا  مـرؤظ ثَيشـوازييان لـة      باسي تةاريخ ناكةينة باسي دوَيـيَن دةكـةينة دوَيـين لَيذنـة  نـاوةخؤ      
كؤمةَلَيك خةَلك كردووة كة كةس و كاري بَي سةرو شوَينةكاني شةِري ناوخؤنة تؤ دَيـي مةسـةلةي زينـداني    
شةِري ناوخؤ لةو ياساية ضارةسةر دةكةية مةسةلةي بَي سةر و شوَينةكان لة كوَي ضارةسـةر دةكـةي؟ بؤيـة    

موَلـك و مـاَلي خـةَلكي طشـيت و تايبـةتي بـة فـرِيؤ دراوة و بـة هـةدةر          هةروةها لة شةِري نـاوخؤدا ضـةندين   
دراوةة اةوة ضؤن موعالةجة دةكةي؟ لة ِراسيت دا اةم ثرسة ثرسَيكي زؤر زؤر هةستيارةة اةطةر اَيستاكة بؤ 
منوونة بة كراوةيـي قسـة لةسـةر اـةو مةسـةلةية بكـةينة هَيـزي سياسـي هـةبووة دذي حكومـةتي هـةرَيمي            

بـؤ اَيسـتاة اَيسـتا كـة بضـينة نـاو تةفاصـيل و نـاو هَينانـةوة          ( 21)لة شةِردا بـووةة لـة تـةارخيي    كوردستان 
تووشي طرفيت هةرة طـةورة دةبـن و اـةم هَيـزة سياسـيانةي كـة اَيسـتاكة ثرؤسـةي سياسـي ثَيـك دةهَيـنن            
هــةموو خــاوةني ســةنطي خؤيــةتية هــةموو خــاوةني مؤَلــةتي خؤيــةتية هةمووشــي بةشــي هــةرة زؤري           
نوَينةرايةتي هةية لة ثةرلةماني كوردستانة بؤية من تةصةورم واية اةم مةسةلة مةسةلةيةكي زؤر ااَلؤزةة 
ــةكانة         ــةعسة قورباني ــتان و ب ــةَلكي كوردس ــارخيوازي خ ــةوةي ِرزط ــةِري بزووتن ــةلةي ش ــدا مةس ــة ِراستيش ل

رَية دةكـرَي لـة نـاو اـةم     مةسةلةي اةنوالة مةسةلةي زينداني سياسية اـةوة نـاكرَي تَيكـةَل بـةم طرفتـة بكـ      
ياساية بـة بِرطةيـةك اامـاذة بـة طرنطـي ضارةسـةركردني كَيشـةي ااسـةوارةكاني شـةِري نـاوخؤ بـة زينـداني             
سياسية بة بَي سةر و شـوَينةكانة بـة موَلـك و مـاَلي تايبـةتي و طشـيت بكـرَية ثةرلـةماني كوردسـتان لةبـةر           
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دةبَي خؤي بة بةرثرس بزانَي بـؤ ضارةسـةركردني    اةوةي مةرجةعي سياسي و ياسايي هةرَيمي كوردستانةة
اةو طرفتةة لَيرة و لةوَي لة هةندَي مةسةلةدا كة لةوانةيـة شـوَيين نـةبَية مةسـةلةكةش زةروورة ضارةسـةر      
بكرَية دَيتة ناو هؤَلي ثةرلةمان و قسةي لةسةر دةكـرَية لـة ِرووي مةبدةايشـةوة دةبـَي اَيمـة ضارةسـةرمان       

هةَلة هةبووة لة ِرابردوودا كراوةة اَيمـة نـابَي لَيـي برتسـنة دةبـَي دانـي ثَيـدا بنـَينة          بوَية يةعين هةندَيك
ضارةسةريشي بؤ بدؤزينةوةة اةوةش ناكاتة اةوةي اَيمة ثَيناسةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بكـةين بـة   

طرفتَيـك دةكـةينة    هاوشَيوةي حكومةتة ايستيبداديةكانة بةتم لة نـاو اـةو ياسـاية اَيمـة اَيسـتا هةسـت بـة       
طرفتةكة لَيذنةي ياسايية بةِرَيزان كة شـارةزايي ياسـاييان هةيـةة ضـؤن مـةخرةجَيكي بـؤ دةدؤزنـةوةة اـةوة         
اةصَلي مةسةلةكةيةة بؤية من تةصةورم واية اةطةر لة ناو اةو ماددةيةش نةبَية بـة تةوصـيةيةك بـَية لـة     

ســتان لــة ااينــدةي نزيــك دا ياســايةكي تايبــة  بــؤ بِرطةيــةكي تــردا بــَية اامــاذة بكــرَي كــة ثةرلــةماني كورد
ااســةوارةكاني شــةِري نــاوخؤ دابــيَنة اةطــةر لَيذنــةي ثةرلــةماني يــةة لَيذنــةي فراكســيؤنةكانةة حكومــة  و   

 .ثةرلةمان و هَيزة سياسيةكانةة لَيذنةيةكي تايبةتي بؤ دابنرَي و ضارةسةر بكرَية سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةشارةتية فةرموو بةِرَيز فازل
 (:بةشارةتي)حممد قادر فاتلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة بِرواي مـن اـةم مةسـةلةية ضـةند  يـةنَيكي هةيـةة بؤيـة مـن لَيـرة داوا دةكـةم و ِرجـاش دةكـةمة كَيشـة              

قيقة  اةم ناوخؤييةكاني هةرَيمي كوردستان تَيكةَل بة جةراايمي دوذمنةكاني كورد نةكرَية ضونكة بة هة
ثرؤذةية كة دةرضووة باس لة زينـدانياني سياسـي حكومـةتي داطريكـةري هـةرَيمي كوردسـتان دةكـا ة نـةك         
كَيشة ناوخؤييةكاني خؤمانة بةِراسيت من اةوة زؤر بة مةوة موسيبةتةة ِراسـتة مـن بؤخـؤم بـرا و كـةس و      

َلمي دةزامن هةم لة شةهيدةكان هةم كاري ترم لة شةِري ناوخؤدا شةهيد بووةة بةتم بة هةقيقة  من بة زو
لةو هةموو كارةساتانةي كةوا بةسةر طةلي كورددا هـاتووةة اـةوة قةزييةيـةكي جيـاوازةة قةزييـةية كَيشـةي       
ناوخؤييمان تَيكةَل بة جةراايمي دوذمنةكاني خؤمان بكةينة بؤية منيش لةطةَل اةوةدام هةموو اةو وتة و 

ةهيدةكانة بـة تـةزحياتي مـاَلة بـة زينـداني شـةِري نـاوخؤة اـةوة بـة          تةزحيانةي كة لة ناوخؤ دراوةة بـة شـ  
ثرؤذةيةكي تايبة  دابنرَية لةبةر اةوةي تةنها مةسئةلةكة زينداني سياسي نيةة اَيمـة خةسـاراتي ماليمـان    
هةيــةة اَيمــة شــةهيدي شــةِري ناوخؤمــان هةيــةة هــيض كةســَيكيش ثَيموايــة بــة تايبــة  ثــارتي ددــوكراتي    

ةكَييت نيشـتمانيي كوردسـتان حاشـايان لـة ِرابـردوو و مَيـذووي خؤيـان و بـة تايبـةتي شـةِري           كوردستان و يـ 
ناوخؤش نةكردووةة لةبةر اةوةي اةوة قةزييةيةكي جياوازةة بـا تَيكـةَل بـة مةلـة  شـةِري نـاوخؤ و شـةِرة        

نن بة جةردـةي  ناوخؤييةكاني خؤمان نةكرَية ضونكة بةِراسيت من بة زوَلمي دةزامن اَيمة خؤمان بشوبهَي
 .حكومةتة يةك لة دواي يةكةكاني عرياقة بة تايبةتي بةعسي لة ناوضووة زؤر سةثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .بةِرَيز عدنان عومسانة فةرموو
 :حممد لث انبةِرَيز عدنان 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةمانـةوَي خوَيندنةوةيـةكي سياسـي بـؤ اـةم      لةِراستيدا مةسةلةكة هةم اـاَلؤزة هـةم سـادةيةة اـاَلؤزة كاتَيـك      

مةوزووعة بكةينة باس لة ِرابردوو و بـاس لـة شـةِري نـاوخؤ و تةداعياتـةكانيان بكـةينة كـة ثَيموايـة اـةوة          
قريااةيــةكي زؤر خراثــةة سادةشــة كاتَيــك اَيمــة تــةنها ديــوة اينســانيةكةي ســةير دةكــةينة وةكــو كةســَيكي   

ــاو هةرَيمةكــةمان داة  ــة ن ــةزَلووم ل ــاايالنة     م ــةو مةس ــردووي هــةموو ا ــة دةمانــةوَي ااســةواري ِراب ــك ك كاتَي
بسِرينةوةة كاتَيك دةمانةوَي سـةيري ااينـدة بكـةينة كاتَيـك دةماونـةوَي قـةرةبووي موعانـاتي اـةو كةسـانة          
بكةين كة لةبةر قةناعاتةكانيانة اةو قةناعةتة  ي خؤي ثريؤز بووةة بِرواي ثَي بووةة لـة هـةر جةبهةيـةك    

ةة اَيمة دةمانةوَي قةرةبووي بؤ بكةينةوةة ضؤن ثَيشـرتيش خـةَلكَيك هـةبووة لـة ثَينـاوي قةزييةكةيـدا       بوو
بةرامبةر بة بةعس وةستاوةة بِرواي بة شتَيك هةبووةة اةوة تَيكةَل كردني خـةبا  دذ بـة بـةعس و شـةِري     

َل مةرحةلةيةكي اَيستاكةو اةوانة ناوخؤ نية لة ِراسيت داة اةوة تَيكةَل كردني مةرحةلةيةكي ِرابردووة لةطة
نيةة اةوة كردنةوةي برينـةكاني شـةِري نـاوخؤ نيـةة شـةِري نـاوخؤ و تةداعيـةكاني بةشـَيكة لـة ِرابـردووي           

ــة        ــة ل ــورد هةي ــي ك ــايةتي سياس ــةم كةس ــةمانة ك ــردووي ميللةتةك ــة ِراب ــَيكة ل ــةموومانة بةش ــاَلي ( 37)ه س
وانةية قة  ويستيشي نةبَي و حةزيشـي لـَي نـةبووبَيتة اـةوةي     ِرابردوودا تَيوةنةطالبَي بة شةِري ناوخؤة لة

اَيستاش لة اؤثؤزسيؤنة و اَيستاش لة دةسةتتة اَيمـة هـةموومان بةشـَيك بووينـة لـة شـةِري نـاوخؤة بؤيـة         
اةوة مةوزووعَيكة ثةيوةستة بة ِرابردووةوةة ثةيوةستة بة مَيذووةوةة اَيمة قسة لةسةر كةسـةكان دةكـةينة   

دةكةينة لةسةر مةزَلووميةتيان دةكةينة قسة لةسةر ماَل و منداَليان دةكةينة قسـة لةسـةر اـةو     اينسانةكان
فةترةية دةكةين كة لةوانةية لة خوَيندن دابِرابَية لة اـيش و كـاري دابِرابـَية لـة كةسـابةتي دابِرابـَية ضـؤن        

اَيمـة كـة بـاس لـةوة دةكـةين      بتواني قةرةبووي اـةم حاَلةتـة بكةيتـةوة؟ بؤيـة بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمانة        
لــة ســةنطةري دذ بــة بــةعس دا كــوذراونة اةوانــة شــةهيدن؟  ( 21)اةوانــةية اــةو خــةبا  طَيِرانــةي ثــَيش  

يشـداة لـة كَيشـة ناوخؤكـان دا كـوذراون بةرامبـةر بـة يـةكة هـةر شـةهيدن؟ بؤضـي            (21)اةوانةي لـة دواي  
سياسيان سةير بكةينة بةتم اةوانةي لـة دواي  اةوانةي كة بةامبةر بة بةعس زينداني كرابَيت بة زينداني 

بةهؤي شةِرةكاني ناوخؤوة زينداني كرابَيتة يان تووشي كَيشة هاتبَيت بة زينداني سياسـي سـةير   ( 1221)
نةكةينة يةعين نةفسي حاَلةتةة نةفسى مةوزوعـةة اةمـة عيالقـة  بـة ِرابـردوو و  بـة خـةبا  و اةوانـةوة         

واقعَيك هةبووة لة كوردستان دا خؤ  فةرز كردووةة اَيمة اَيستا قسـة لةسـةر    نيةة حاَلةتَيكى شاز هةبووة و
تةداروك كردنى واقعةكة دةكةينة قسة لةسةر جانبة اينسانيةكانى دةكةينة بؤية بةِراستى حةق نية اَيمـة  

ديـوة  بري لة خوَيندنةوة سياسيةكة  بكةينة بري لة تةداعياتى مةسةلة سياسيةكة  بكـةينة تـةنها بـري لـةو     
 .اينسانية  بكةينةوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .امحد فةرموو.كاك د
 (:وةرتى)امحد ابراهيم علي .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيمواية اةو بِرطةية بةهؤ  اةوة  كة يةكَيك لة موقتةرةحةكان بـوو و اةنـدامانى ثةرلـةمان قسـةمان     

كرد كة لة ماددة  يةكةم دا هاتبوونة اةمةش يةكَيك لـةو موقتةرةحانـة بـوو     لةسةر  هةبوو اةو بابةتانة
كة دواتر بة دةنطدان يةكالكرايةوةة من ثَيمواية اةمة ثَيضةوانة  ثةيِرةو  ناوخؤيـة اةطـةر تـةراجوع لـةم     

رامبـةر  دةنطدانة بكةينة ديارة داننان بة هةر هةَلةيةك يان ناحةقيةك كةلة حوكمِرانى خؤمان دابـووبَى بة 
بة هاووتتيامنان كرابَى بةِراستى ماية  سةربةرز  و دَلسؤزية و مايـة  ِراسـتطؤيية بـؤ دةسـةتتى هـةرَيمى      
كوردستانة نةك بة ثَيضةوانةوة خوَيندنةوة  تر  بؤ بكةينة تةراجوع كردنيش ثَيمواية لـةو دةنطدانـة لـة    

نى كوردستانة اةم بةِرَيزانـة  كـة اَيمـة قسـةيان     اَيستادا دةبَيتة بَى حورمةتى يان بَى ايعتبار  بؤ ثةرلةما
لةبارةيــةوة دةكــةين و يــان ياســاي تايبةتــة بــة طةِراندنــةوة  هةنــدآ لــة مــاف و ايمتيــازا  و هةنــدآ لــةو  
مافانة  كة لَييان زةو  كراوة لة هاووتتيانى هةرَيمى كوردستان ض لة هةرَيمى كوردستان دابـن و ض لةهـةر   

  قسة لَيرةدا لةسةر هاووتتية و طَيِرانةوة  مـاف و ايمتيـازةة قسـة لـةوة نيـة كـة       شوَينَيك هةبوو اةوةندة
تاوانكار  كة اـةجنام دراوة يـان كـَى اـةجنامى داوةة تةنانـة  هـةتا دةربـارة  اةنزدـة  موتةعاقيبـةش لـة           

ةِرانـةوة   عرياق داة يـةعنى لَيـرة قسـة لـة تاوانكاريـةكانى ِرذَيمـةكانى عرياقـيش نيـةة تـةنها قسـة لةسـةر ط           
هةندَ  لةو ايمتيازاتانةية بؤ هاووتتى كة ِرووبةِروو  جؤرَيك لة جؤرةكان ِرووبةِروو  ناحةقى يـان زوَلـم   
بووبَيتةوةة اةم شةِرو ملمالنَييةش كة لة هةرَيمى كوردستان دا هةبووة تةنها لةنَيوان دوو  يةنى سياسى دا 

ةة لـة نَيـوان ثـارتى و يـةكَيتى بـووةة لـة نَيـوان ايسـالميةكان و         نةبووةة بةَلكو زياتر لة نَيوان دوو  يةن بوو
ــةو            ــة ا ــانة  ك ــةم قس ــةكرا ا ــةوةة ا ــة دةنطدان ــة خراي ــة  ك ــةم موقتةرةح ــة ا ــووةة بؤي ــر ب ــةكانى ت  يةن
موناقةشـةية  كــة اَيســتا دةيكــةين ثــَيش دةنطــدان لةســةر اــةو بِرطةيــة  اــةو موناقةشــاتانة بكرابــاة اَيســتا  

ية دةنطـى لةسـةر دراوة ثَيشـمواية اةمـة بِريـارَيكى بوَيرانةيـة كـة ثةرلـةمانى كوردسـتان          ثَيمواية اةم بِرطة
اةيدا ة اَيستا تةنيا قسة كردنة لةسةر طةرانةوة  ماف و ايمتيازا  بؤ هةنـدآ لـةو هاووتتيانـة  خؤمـان     

و بة ثَيى ِرَيكـارة  كة بة جؤرَيك لة لة جؤرةكان ِروبةِروو  ناحةقى بوونةتةوةة اةمةش اةطةر بة ثَيى ياسا 
ياساييةكان ايسثا  نةبَيتة خؤ اةو هةموو خةَلكة ناضَى ِرووبـةِروو  دادطـا بكرَيتـةوة يـان خـةَلك ِراثَيضـى       
دادطا بكا ة اةبَى بة ثَيى ِرَيكار  ياسايى كة دةكرَيت لةناو اةم ياسايةدا جَيى بؤ بكةينةوة و بة ثَيـى اـةوة   

كراوة و كَى بة ناحةق بيدونى وةجهـى حـةق زينـدانى كـراوةة بؤيـة       ايسثا  بَيت كة كَى ناحةقى بةرامبةر
من ثَيمواية تةنها لَيرة ثَيويسـت بـة سـياغة  اـةم موقتةرةحـة دةكـا  و اـةم بِرطةيـة دةكـا  كـة سـياغة             
بكةينةوة و موناقةشة كردنى ثَيمواية زياتر  هةَلناطرَ ة دةكرَ  اةطةر مو حةزة هةبَى لةسـةر ياسـاكة لـة    

 .كى تر داوا  هةموار كردنةوة  بكرَيتة بةتم اَيستا دةنطى لةسةر دراوة و زؤر سوثاسدةورةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .اةرسة ن فةرموو.كاك د
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةماان/اةرسة ن بايز امساعيل.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
يندانيـةكى سياسـى موعتةقـةلَيكى سياسـى لةهـةر      من اَيسـتاش ثشـتيوانى لـةو قسـةية دةكـةم كـة هـةموو ز       

شــوَينَيك كــة موعتةقــةل بــوو بــَى حــةقى خــؤ  هةيــةة حــةقى هةيــة وةكــو موعتةقــةلَيكى سياســى وةكــو      
زيندانيةكى سياسى حساباتى بؤ بكرَيتة بةتم اةم ماددةية و خسوسيةتى اةم ماددةية كة تةعريوى سجنى 

يـةكرت ناطرَيتـةوةة ضـى تيايـة اةطـةر اَيمـة وةكـو مةشـورعَيكى         سياسيةكة دةكة  اةمة لةطةَل اةمة  اَيمة 
تــازة تةقدد بكــةينة اــةويش بــة كؤمــةَلَيك مــاددة حــةق و حقــوقى خــؤ  وةرطــرَ ة ضــونكة تةعريوةكــة    

ديسـان دةطةِرَيتـةوة بـؤ     5دةَلَىة يةعنى نيزامة يةك لةدوا  يةكةكان دةَلَىة هـةتا خـاَلى   ( االنة ة املتعاقبة)
ةبةراةوة بة ِرةاى من هيض اةشكاليةتَيك نية لةوة  كـة اَيمـة تَيكـةتو  نةكـةينة اةنزدـة       خاَلى ضوارة ل

موتةعاقب تَيكةتو نةكةين لةطةَل اةو شةِرة  كة لةناوخؤ بووة لة نَيوانى دوو حزحم و سـَى حزبـداة بـا بـة     
بـؤ اـةوة  حـةق و    ثِرؤذة ياسايةك من خؤم يةكَيك دةمب لةوانـة كـة تـةوقيعى دةكـةم و تةقـددى دةكـةين       

 .حقوقى اةوانة نةفةوتَىة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك حممد فةرموو
 (:شارةزوور )بةِرَيز حممد امحد علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ديارة من هاوِرام لةطةَل اةو قسانة  كاك سا ر و كاك فازل كرديانة ديارة كة شـةِر  نـاوخؤ بـووة لـة نَيـوان      

ابةكان كة بووة تةنها اةوانة نـةبووة كـة بةنـد كـراونة خـةَلك هةيـة بـَى سةروشـوَينةة خـةَلك          هةموو اةحز
هةيـة مــاَلى داطــري كــراوةة بؤيــة مــن هــاوِرام لةطـةَل اةوانــة كــة هــةموومان ثَيموايــة كةســيش نايشــارَيتةوةو   

شةِرةكانى ناوخؤ دا كةسيش اينكار  لةوة ناكا  بة ثارتى و يةكَيتيشةوة كة بةشى شَيريان بةركةوتووة لة 
كة شتَيكى خرا  بووة و دانى ثيااةنَين بةوانة كة من لةطةَل اـةوةم كـة ثـرؤذة ياسـايةك تةقـديم بكرَيـت       
نةك بؤ سجنى سياسى لة هةرَيمى كوردستانة بؤ بَى سةروشوَينةكان و بؤ طةِرانةوة  موَلك و ماَليانة اةطةر 

ــَى   بَيينــة ســةر اــةوة  اَيمــة موشــةرعن و قــانون داد  ةنــَينة بــةِرَيز ســةرؤكى ثةرلــةمان اَيمــة وازحــة دةَل
مشاركتل ع ا ركة التحررية الكوردستانية وصدر قرار ا كم لليل من قبل احد احملاكم  و السلطات التابعة )

ة اةطةر اَيمة طرياوةكانى شةِر  ناوخؤ  تـَى بكـةوَ  بةِراسـتى اـةوا خؤمـان زوَلمَيكـة لـة حكومـةتى         (للنةام
ــةرَيمى  ــةكان و        ه ــة موتةعاقب ــاَل نيزام ــة ث ــتان دةخةين ــةرَيمى كوردس ــةتى ه ــةينة حكوم ــتانى دةك كوردس

دكتاتؤرةكانى حكومةتى عرياقىة بؤية من ثَيشنيار دةكـةم اةطـةر هـةر سـوورن لةسـةر اـةوة بةِراسـتى اـةو         
 .عينوانة بطؤِرنة ضونكة اةوة غةدرَيكة لة حكومةتى هةرَيمى كوردستانى دةكةنة سوثاس

 :سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز
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 .ااواز خان فةرموو
 :خضربةِرَيز ااواز عبدالواحد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة ثَيش نيوةِرؤ دةنطدامنان لةسةر ماددةيةكداة بؤية لَيرةدا كَيشة لةسـةر اـةوة نيـة كـة دةنطـدان لةسـةر       

ايةك ِرادةسثَيرَ  كة سـياغةيةكى  اةو ماددةية كراوةة عادةتةن لة هةموو كؤبوونةوةكان كاتَى ليذنةيةك ياس
نوَ  دابندرَيتة ثاش اةوة سياغة نوَييةكة سةر لةنوَ  دةخرَيتةوة دةنطدانة بةِرا  من اَيسـتا كـاتى اةوةيـة    
اةو سياغة  كةبةِرَيزان لة ليذنة  ياسايى خوَينديانةوة اةم سياغة نوَيية خبرَيتة دةنطدان كة دةنطى هَينـا  

ؤين اةطةر دةنطى نةهَينا دةطةِرَيينةوة بـؤ ماددةكـةة دوا  اـةوةش ثشـتطري  لـة      لةسةر سياغة نوَييةكة دةِر
ثَينشيارةكة  بةِرَيز كاك اةرسة ن دةكةمة اَيمـة هـيض  يـةكمان موخـال  لةطـةَل اـةوة نـن كـة مةسـةلةي          

كى اـةم  طرياوانى شةِر  ناوخؤ و اةوانـةش بَلـَين مـاف و ايمتيازاتيـان بـؤ دابـن بكرَيـتة لـة هـيض بِرطةيـة          
ثرؤذة ياساية داباس لة شةِر  ناوخؤ نةكراوةة بؤية ثَيم باشة هةموو  يةكمان كار لةسـةر اـةوة بكـةين كـة     
ثرؤذة ياسايةكى باشرت و تَيروتةسةل تر بؤ اةوانيش بَينينة ثةرلةمانةوةة بؤيـة لَيـرةدا ناكرَيـت مةسـةلة      

كـةَل بـة ثرؤسـةيةك بكرَيـت كـة ِرذَيمَيـك كـة        شةِر  ناوخؤ كة دوو حيزحم لة كاتَيك دا كة ناكؤك بوونـة تيَ 
بَلَين دوذمنى طةىل كورد بووةة خةَلكةكة  لةناو بردووةة بؤية بةِرا  مـن لَيـرةدا بـؤ ِرزطـاربوون لـةم خاَلـة       
اةم سياغةية  بةِرَيزان لة ليذنة  ياسايى خبرَيتـة دةنطـدان بـؤ اـةوة  لـةم مةرحةلةيـة رزطارمـان بـَى لـة          

 .بتوانن ثرؤذة ياسايةكى تر تايبة  بة طرياوانى شةِر  ناوخؤ اامادة بكةينكاتَيكى ثَيويستيش 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك بالل فةرموو
 (:بالل)بةِرَيز امحد سليمان عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةِرَيزان اةندامانى ثةرلةمان

ثَيمواية اةوةندة ناهَينَى ثَيشرتيش ضةند جـار   اةم ماددةية بةِراستى يان اةم تةعريوة كة باس دةكرَيتة 
تر كة باسى اةم كَيشةية كراوةة بؤ منوونة باس لة ياساي طرياوانى بَى ثاساو  ياسايى كة دةكرَيت هةرضةند 
ناوةكة  كة طؤِراوةة لـةو كاتـةش زؤر بامسـان كـردو زؤر هـةوَلمان دا كـة اـةم خةَلكانـة بـا اـةو كةسـةة هـةر             

ــة   ــة ه ــت ل ــَيك بَي ــؤ        كةس ــة  ب ــة و حةقةك ــدورة حةق ــراوةة مةغ ــي ك ــة لَي ــادام زوَلم ــت م ــوَينَيك طريابَي ر ش
بطةِرَينينةوةة باشرتيش واية خؤمان بؤ  بطةِرَينينـةوةة بؤضـى اـةو كةسـة وا بزانـَى اـةم اينسـانة دةرةجـة         

غـةدر  ىَل   دووة لةم وتتة؟ بؤ خؤ  بة خاوةنى وتتةكة  خؤ  نةزانَى؟ بؤ وا  ىَل بكرَيت كة ثَيى وابَى كـة 
دةكرَيت؟ بؤ عوقد و غةرةز  بؤ دروست بَيت بةرامبةر بة هةموومانة باشرت وانية اَيمة ااشتى بكةينـةوة؟  
مادام هةموومان ايعرتاف بةوة دةكةين كة هةَلةيةك ِروو  داوةة اةو هةَلةية ِروو  داوة لةبةينى هةموومان 

سـئول نـةبن مةسـئولنة لةبةراـةوة مـن ثَيموايـة       بووة و هةموومان تَييدا مةسوالنة مةسئول بن يان مة
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اةم ماددةية مـادام اـةم بِرطةيـة مـادام دةنطـى بـؤ درا و دةنطـى زؤرينـة  هـةرة زؤر  هَينـا ناكرَيـت اَيسـتا             
ثةشيمان بينةوة لةو دةنطدانةة ثةشيمان بوونةوةمان دةبَيتة سـةرةتايةكى خـرا  بـؤ داهـاتووة اةطـةر هـةر       

ِرَيزان باس لةوة دةكةن كة باسى شةِر  ناوخؤيةة من ثَيموايـة باسـى شـةِر  نـاوخؤ     دةمشانةوَ  كؤمةَلَيك بة
نية لةم بِرطةيةة باس لةوةية كة كَى طرياوة كَى زيندانى بووة؟ لةوانةيـة اـةمِرؤ كؤمـةَلَيك خـةَلك زينـدانى      

ــاف و حــةق      ــةموو اةوانــة م ــؤ ه ــان هــةبَىة ب ــى ترم ــةَلك زينــدانى سياس ــاتووش خ ــووة لــة داه يان سياســى ب
ثةيوةندي بة كوردستانةوة هةيةة ثةيوةندي بةما  وةند  بة حةقى اينسانةوة هةية نةثارَيزرَ ؟ اةوة ثةي

مرؤظةوة هةيةة ثةيوةندي بةشعوري اينسانةوة هةيةة بؤية من رجا دةكةم بـا ثةشـيمان بوونـةوةمان ثَيـوة     
وونةوةشـي تيـا بَيـتة سـةرةتايةكي زؤر     ديار نةبَيت لةم بِرطةيةة لةم دةنطدانةة بةِراسـيت اةطـةر ثةشـيمان ب   

خرا  دةبَيتة اةم ثةرلةمانةش بةرةو عاقارَيكي خرا  دةبا ة سوثاستان دةكةمة تكايةة تكايةة تكايةة با اةم 
 .مةوزوعة بةم شَيوةية تَيثةِرَيت كة وةكو ثَيشرت هاتووةو دةنطي لةسةر دراوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان 
زانة اةم ماددةية زؤر هةَلدةطرَيت و موناقةشةي زؤر دةوَيـتة ديـارة هةمووشـتان دةسـتان     زؤر سوثاسة بةِرَي

َِيوةة فةرموو كاك دَلشاد  .هةَل
 :بةِرَيز دَلشاد شهاحم حاجي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيموايـة اةسـَلي اـةم ثـرؤذة ياسـاية كـة لـة حكومةتيشـةوة هـاتووةة تـةبيعي اـةوة يةكَيكـة لـةو ثـرؤذة               
اسايانةي كـة تـةبيعاتَيكي مـالي قورسيشـي هةيـةة نـةك هـةر تـةبيعاتَيكي مـالي ايعتيـادية تةبيعاتةكةشـي            ي

بةردةوامةة اةوة نيية مينمحةيةة سولوةيةة جارَيكةو دةبِرَيت تا كؤتايي ثَي دَيتة اـةم ثـرؤذة ياسـايةي كـةوا     
ــة        ــةم مةس ــك ل ــةبووةو جؤرَي ــةروق ن ــَيوةيةك تةت ــةهيض ش ــةتي ب ــة  ناردووي ــةكراوةة ض  حكوم ــاس ن نة ب

ــةلةي         ــام مةس ــن دَلني ــةتا م ــاوخؤة ض ه ــةِري ن ــي ش ــَينة طرياوان ــا بَل ــاوخؤ ب ــةِري ن ــاني ش ــةلةي قورباني مةس
اةنواليشة رةنطة لة عيبارةتةكةدا اةطةر خبوَينينةوةة كةوا دةَلَيـت هـةموو راطرياوَيـك و هـةموو سـجنَيك و      

ايزافةمان كردة اةوانةي كة لـة عةمـةلياتي اـةنواليش    هةموو مةوقوفَيك مشولي دةكا ة بةَ م اةوةي اَيمة 
نةجاتيان بووةة من دَلنيام لةوةي كة حكومة  وةك رةقم حيسابي بؤ اةوةش نةكرديةة اةم ثرؤذة ياسايةي 
كـة حكومـة  ناردوويـةتية بـةِرَيزانة لةسـةر اةساسـي اــةو ضـوار هـةزارةة يـان ضـوار هـةزارو ضـةند كةســة             

ان لـة كؤمةَلـةي زينـدانياني سياسـي تؤمـار كـراوةة بؤيـة بـة ديـتين مـن ايقـرار            ناردوويةتية اةوةي كة ناوي
كردنــي اــةم ياســاية طوتوطــؤ كردنــي بــةو شــَيوةيةة بــةو ايزافاتــة ماليانــةي كــةوا دَينــة ســةرية ض لةســةر      
مةســةلةي اةوانــةي شــةِري نــاوخؤة ض لةســةر مةســةلةي اــةنوالة ض لةســةر مةســةلةي منــداَلي زينــدانية ض  

ةَلَي شيت ترة رةنطة بَيتة سةر موناقةشة كردني لة غيابي حكومةتداو ايقرار كردني اةم اةركـة  لةسةر كؤم
 .ماليةة بة تةسةوري من رةنطة كارَيكي واقيعي نةبَيت و مومكينيش نةبَيت
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نوقتةيةكي تريش هةية باس كردنية ياخود رةبت كردني مةلةفاتي شةِري ناوخؤ بةم وةزعةوة غةدرَيك لة 
ي سياسي دةكرَيتة اةوةي كة اةم ياسايةي لةسةر اةسـاس بـؤي ثَيشـنيار كـراوةة ضـونكة بةشـَيكي       زيندانيان

ــراوةو        ــةر ك ــاري لةس ــازرن و ك ــم ح ــةردةمي رذَي ــيةكاني س ــجنة سياس ــرياوان و س ــةفاتي راط ــةرة زؤري مةل ه
دةيةكي كةمدا تةصوياتي بؤ كراوةة بة هةندَيك مةراحيلدا رؤيشتوونة رةنطة اةو ليذنةية اامادة بَيت لة مو

تةصويةيان بكا  و بضَيتة بواري جَي بةجَي كردنة رةبت كردنـي اـةم مةسـةلةيةو جـةمع كـردن و فـراوان       
كردنية بة ديتين من اةويش ااَلؤزييةكي تر دةخا ة بؤية من ثَيشنيار دةكةم بةتايبةتي لةسةر اةو فراوان 

ةختَيكـي تـرة هـةم رةاـي حكومـةتي لةسـةر       بووني اةركة ماليـةة اَيمـة اـةم ثـرؤذة ياسـاية دوا خبـةين بـؤ و       
وةربطريَيتةوة لةسةر هةموو اةو طوتوطؤيانةي كة هةيـةة هـةم بـة حـزوري حكومـة  و وةزارةتـي دارايـي و        
اةو  يةنانةي كةوا ثةيوةنديدارن بة جَي بةجَي كردني بةشدار بنبة هـةميش بـةَلكو طوتوطؤيـةكي باشـرتو     

لةسـةري دةكرَيـتة ضـونكة مـن بـاوةِر دةكـةم اـةو كـاتي رةنطـة           تَيرو تةسةل تـريش لـة راثـؤرتي ليذنـةكان    
ليذنةي تريش مةمشول بن و بَين رةاي خؤيان بدةن و ليذنـةي تـريش بـَين بةشـداري تَيـدا بكـةنة مـن بـة         
ثَيويسيت دةبيـنم كـة ثَيشـنيار بكـةم اـةم ثـرؤذة ياسـاية دوا خبرَيـت بـؤ كـاتَيكي طوجنـاوة ثرؤذةكـة حةقـةو              

دايةة خـاوةني حـةقي تَيدايـةة ض اةوانـةي كـةوا اَيسـتا بـاس كـرانة ض اةوانـةي كـة لـة            موبةريراتي باشي تَي
اةسَلي ثرؤذةكةشدا هاتوون وة اةمة نابَيتة رَيطـر خوانةخواسـتة بـؤ رةد كردنـةوةي ثرؤذةكـةة نـة رَيطـرين        

ختةترو ياسايي لةبةردةمي اةوةي كة حةق و ايمتيازاتي اةم خةَلكة بثارَيزرَيتة بةَلكو دةتوانن شتَيكي ثو
ترو طوجناوتر و واقيعي ترة بؤ اةوةي قةبوليش بَيت بؤ تةنويزو حكومةتيش تووشي اـةو اةزمـة نةيـة ة    

 .بتوانَيت اةركة ماليةكة جَي بةجَي بكا ة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ت هـةر كةسـَيك   زؤر سوثاسة بةِرَيزة بةنيسبة  حكومة ة بةنيسبة  اةنوال وازحية تيايةتية ضـونكة دةَليَـ  
ايعتيقال كراوةة حيجز كراوةة تةوقي  كراوة مشولي دةكا ة اةوة اةنواليش دةطرَيتةوةة بـةَ م بةنيسـبةتي   
ــة        ــة ل ــتا اَيم ــؤداة اَيس ــتان ب ــةوةو دةنطيش ــة دةنطدان ــةويش خراي ــةَ م ا ــةهاتووةة ب ــاي ن ــتةة تي ــاوخؤي راس ن

م ماددةيةة نةك ثرؤذةكـةة ناخةينـة اـةوةي كـة     سةرؤكايةتي ديارة اةم ماددةية زؤر موناقةشةي دةوَيتة اة
دواخبرَيتة ماددةكة دوا دةخةينة دةضـينة سـةر مـاددةي دووةم و سـَييةم و اةوانـة موناقةشـة دةكـةينة كـة         
تةواو بووة ثاشان دةطةِرَيينةوة سةر اةو ماددةيـةة تكايـة بـؤ مـاددةي دووةم ليذنـةي ياسـايية بـةردةوام بـنة         

 .فةرموون

 :الرمحن عليبةِرَيز عمر عبد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الثاني
 (االهداف واالسس والسريان)

 :املادة الثانية
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يهدف هذا القانون اىل ت ان حقوق وامتيازات السجناء واملعتقلني السياسني وتكجرميهم ورلجايتهم وتعويضجهم    
 .مبا يتناس  وحجم ومكانة التضحيات اليت قدموها للتخفيف لن معاناتهم

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
تكاية نوقتةي نيزامي نةماة موناقةشةكة كراة اةو ماددةية ناخةينة دةنطدانةوة تاكو دةضن ماددةكاني ترة 

 .ثاشان دَيينة سةرية رجااةنة تكاية نوقتةي نيزامي نييةة تةواوة ليذنةي ياسايي فةرموون بةردةوام بن
 
 
 
 
 

 :بةِرَيز حممد دلَير حممود
 .رؤكي ثةرلةمانبةِرَيز سة

 بةشي دووةم
 (اامانج و بنةماو ثيادة بوون)

 :ماددةي دووةم
كةوتي زينداني و طرياواني سياسي و رَيزطـرتن و ضـاودَيري   تااماجني اةم ياساية مسؤطةر كردني ماف و دةس

كــة ثَيشكةشــيان  ةكــردن و قــةرةبوو كردنــةوةيان بــةو ضةشــنةي لةطــةَل قــةبارةو ثَيطــةي اــةو قوربانييــةدا  
 .دووة بطوجنَيت و بؤ سووك كردني اةشكي اةوانكر

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي ياسايي رةايتان لةسةري

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اَيمة لةطةَل ليذنةي دارايي و اـابووري هـاوِراين لةسـةر اـةو صـياغةيةو هـيض كَيشـةيةكمان لةسـةري نييـةة          
 .سوثاس

 :ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
اةو بةِرَيزانةي دةيانةوَيت لةسةر ماددةي دوو قسة بكةنة تـةنها مـاددةي دووة تكايـةة ضـونكة اةوةكـةي تـر       
زؤر هةَلدةطرَيتة كاك عبدالرمحن داواي لَيبوردنت لَي دةكةم لة زووةوة دةبوو نيزاميت قسة بكردايةة بةس 

م بةِرَيزانـة دةيانـةوَيت موداخةلـة بكـةنة تكايـة طـوَي بطـرنة        اَيستا لةوَيوة دةست ثَي دةكـةينة فـةرمووة اـة   
بةشـارةتية ناسـك تؤفيـ ة صـباح بيـت اهللة       فاتجل عبدالرمحن حسـنة ااشـيت عزيـزة طةشـة داراة     )رَيزداران 
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ثةدان عزالدينة كاوة حممـد امـنة سـيوةيل عومسـانة سـةروةر عبـدالرمحنة سـةردار رشـيدة طـوَليزار قـادرة           
 .ة كةسي تر ماوة؟ شةومن حممدة فةرموو كاك عبدالرمحن حسن(اةسعةدي ة تاراااهرعال 

 :بةِرَيز عبدالرمحن حسن ابابكر
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة ماددةي دووةمة بةِراسيت من هةر لةسةر ناوي ياساكة كة مافمان لَي بردووةة دةبَيت لَيرةشة كة 
دةبَيـت اـةو   ( كةوتي زينـداني و طرياوانـي سياسـي   تدنـي مـاف و دةسـ   ااماجني اةم ياساية مسؤطةر كر)دةَلَيت 

َِينـةوةة يـةعين لـةناو اـةو بِرطةيـةدا نـةمَينَيتة ضـونكة اَيمـة مافمـان لةسـةرةوة لـَي بـردووةة              مافةي لَي ب
 يةعين بة تةواوةتي اةطةر ماف نةما ايمتياز لةكوَي دةبَيتة دةبَيت ما  هةر تيا بَيتة بةَ م اَيمـة بـةدةن   

مافمان لَي بِريوةو لَيمان دةركردة ضونكة كة ماف نـةبَيتة ايمتيـاز لـةكوَي دةبَيـت؟ بـةَ م اَيمـة هـةموومان        
دةنطمان بؤداوةة ايرت هةَلة بَيتة راست بَيت رؤيشتووةة اَيستا دةبَيت لَيرةش اةم مافةي لَي دةر بكةينة زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اشيت عزيز كةرةم بكةزؤر سوثاسة رَيزدار ا
 :بةِرَيز ااشيت عزيز صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش لةسةر ماددةي دووةمة سـةبارة  بـة ااماجنـةكانية هـةمان رةاـيم هةيـةة لةبـةر اـةوةي اَيمـة وشـةي           
قانومنان لـَي هـةَلطرتووةة كةواتـة لَيـرة تةوسـيقي حةقةكـة كـراوةة واتـا حةقةكـة تةسـبيت بـووةة واتـا اـةو              

ةسانةي كة مةمشولن بةم حةقة ايقرار كراوةو قةراري لةسةر دراوةة ضونكة اَيمة وشةي قانونةكةمان لـَي  ك
هةَلطرتووةة واتا حقوقةكةمان لَي هـةَلطرتووةة كةواتـة اَيسـتا اـةم قانونـة بـؤ ايمتيازاتـةة اـةم حةقـةي كـة           

ةرية كةواتـة اَيمـة لـة مةرحةلـةي     هةَلطرياوةة زةماني حةقةكةة كةواتة مةرحةلةيةكة كة ايقرار كراوة لةس
دووةم داينة كة بريتية لة مةرحةلةي دابن كردني ايمتيازا ة بؤية اةو زةماني حقوقـةي لـَي هـةَلبطريَيتة    

 .اَيمة قسة لةسةر ايمتيازاتةكان دةكةينة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار طةشة دارا كةرةم بكة
 :را جاللبةِرَيز طةشة دا

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارة  بةم ماددةيةة من ثَيمواية هةر ثَيويست ناكا  لَيرةدا بَيتة كة باس لة زةماني حقوق و ايمتيازاتي 
سوجناو موعتةقةلن دةكا ة بةَلكو بةثَيي حةعي اةو تةزحيـةي كـة داويانـةة ثَيويسـتة بضـَيتة اةسـبابي       

ةَل اــةوةدا نــةبووم حقوقةكــةي لــَي  بََيــتة ضــونكة اةطــةر ســةيري   موجيبــةوةة مــن خــؤم بةِراســيت لةطــ 
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ناوةِرؤكي ياساكة بكةينة هةر اةو هةدةفة دةثَيكَيتة كة كؤمـةَلَيك حقـوقي مـاددي و مةعنـةوي دةسـتةبةر      
 .دةكا  بؤ اةو  سةجينةة يان اةو موعتةقةلةة لةبةر اةوة بضَيتة اةسبابي موجيبةكة باشرتةة سوثاس

 :كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
 .بةشارةتي كةرةم بكة فاتلزؤر سوثاسة رَيزدار 

 (:بةشارةتي)حممد قادر فاتلبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

منــيش رةاــيم وايــة مــاددةي دووة هــةموو بِرطــةو بابةتــةكاني لــة مــاددةي شةشــدا هــاتووةة لةبــةر اــةوة بــة  
حـةزةي خؤشـم دةَلــَيمة نـةك   نةضـَيتة يـان رَيــك      حةقيقـة  مـن اـةوة بـة زيــادة دةزامن لَيـرةة بـةَ م مو       

دةكـا ة   كةوتي زينداني و طرياواني سياسـي تمسؤطةر كردني ماف و دةسنةخرَيتة لة ماددةي دووةم باس لة 
بةَ م هةرضةندة لة ماددةي شةش لـة خـاَلي ضـواردة هـةمان بـاس هاتؤتـةوةة دةَلَيـت اـةوةي كـة وةفاتيشـي           

ةستةكةم اةوةيةة هةية كة زينداني سياسي بووةو وةفاتي كردووةة لةبةر اةوةي كردووةة بةَ م من لَيرة مةب
وةفاتي كردووة نةكراوة بة شةهيدة اَيستاش وةفاتي كردووةة حقوقي زينداني سياسي ثَي نادرَيتة ضةند لة 

ةو مــاددةي شةشــدا لــة خــاَلي ضــواردةم هــاتووةة داواكــارم اــةو خاَلــة ضــاك بكرَيتــةوةو تةاكيــديش بكرَيتــةو 
مسؤطةر بكرَيـت حقـوقي اةوانـةي كـة زينـداني بـوون و وةفاتيـان كـردووةو شـةهيدانةيان بـؤ نـةكراوة بـة             

 .زينداني سياسية اايا ما  اةوةي دةبَيت كة حةقي زينداني سياسي ثَي بدرَيتة يان نا؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار ناسك تؤفي  كةرةم بكة
 :ناسك تؤفي  عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيمواية قسة كردن لةسةر اةو ماددةيةو هةر ماددةيةكي ترة لةبةر اةوةي رةبيت تةواوي هةية بـة مـاددةي   
يةكةمة كة دةماخناتة هةَلةيةكي ياساييةوةة اةويش اةوةيةة من اَيسـتا بـاس لـة زينـدان و طرياوانـي سياسـي       

شتا موتةفي  نن لةسـةر ثَيناسـةكةية مـن نـازامن كـَين اةوانـةي دةيانطرَيتـةوة؟ بؤيـة مـن          دةكةمة بةَ م هَي
هةست دةكةم قسـة كـردن لةسـةر اـةم ماددانـةي تـر هـيض جةدوايـةكي علمـي نابَيـت بةِراسـيتة هـةتا اَيمـة              

ةو ياسـاية  نةزانن اةو كؤمةَلة زيندانيانة كَين؟ اةو زيندانيانة سياسـي و طـرياوة سياسـيانةي كـة مشـولي اـ      
 .دةكةنة بؤ اةوةي بتوانن قسة لةسةر ماددةكاني تر بكةينة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة رَيزدار صباح بيت اهلل كةرةم بكة

 :بةِرَيز صباح بيت اهلل شكري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بـؤ سـووك   )ةَ م بـة كـوردي دةَلَيـت    ة بـ (للتخفيجف لجن معانجاتهم   )دةربارةي ماددةي دووة بة عةرةبي دةَلَيـت  
 .ة سوثاس(بؤ كةمكردنةوةي مةينةتةكانيان)ة من ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة (كردني اةشكي اةوانة

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة رَيزدار ثةدان عزالدين كةرةم بكة

 :بةِرَيز ثةدان عزالدين عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن اةم ماددةية هةر لة اةساسدا لَيرة زيادةة ضونكة دةركرَيت لـة هؤيـةكاني دةرضـوواندندا بَيـتة     بة رةاي م
 :اةوةي باس لة ااماجنةكاني ديكة دةكا ة بؤية من دوو ثَيشنيار دةكةم

بة  بردنة كة اةم ماددةية  بضَيتة ضونكة لةناو هؤيةكاني دةرضوواندندا زؤر بة باشـي  / ثَيشنياري يةكةم
  كراوةة اةطةر لة حاَلةتَيكدا اةم ثَيشنيارة كةس ثشتيواني لَي نةكردة يان سةري نةطر ة ثشـتيواني  تةوزي

لة قسةكةي كاك صباح دةكةمة كة لة كورديةكةدا اةوة زؤرتر اةشكة فرمَيسك دةطرَيتةوةة كـة اةمـة زيـاتر    
 .بؤ شعرو ثةخشان دةبَيتة نةك بؤ ماددةيةكي قانونية سوثاس

 
 :ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك

 .زؤر سوثاسة رَيزدار سيوةيل عومسان كةرةم بكة
 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش هاوِرام لةطةَل رةاي طةشة خان و ثةدان خـانة كـة اـةو ماددةيـة زيـادةة اةطـةر بكرَيـت لـة اةسـبابي          

دةي شةشــةم بكــةين هــةموو مــاف و     موجيبــة بَيــتة يــان نــةبَيتة لةبــةر اــةوةي اةطــةر تةماشــاي مــاد        
 .ايمتيازاتةكاني تَيدايةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة رَيزدار كاوة حممد كةرةم بكة

 :بةِرَيز كاوة حممد امن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وجيبـةة بـةَ م   منيش هةر ثشتطريي لة طةشة خان و ثةدان خان دةكةمة كة اةو ماددةية بضـَيتة اةسـباحم م  
اةطةر مايةوة حقـوق و ايمتيـازا  زيـادةة ضـونكة لةطـةَل عينـواني قانونةكـة ناطوجنَيـتة بـةَ م هـةر زيـاتر            
تةاكيد لةوة دةكةمةوة كة اةوة بضَيتة اةسباحم موجيبةوةة لةبةر اةوةي لة اةسباحم موجيبـة موعالةجـةي   

 .دةكا ة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار سةروةر عبدالرمحن كةرةم بكةزؤر سوثاسة ر
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 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

قسةكاني من بةشَيكي كرانة من ثشتطريي لة رةايةكةي طةشة خان و ثةدان خان دةكةمة برادةرانـي تـريش   
 .من واي دةبينمة لَيرة زيادةباسيان كردة اةمة هةر خؤي لة خؤيدا اةسبابي موجيبةيةة كةوا لَيرة دانراوةة 

سةبارة  بةناونيشاني بةشةكةشة بةهـةمان شـَيوة دةسـتكاري بكرَيـتة ااماجنةكـةي لـَي       / خاَلي دووةميشيان
 . بدرَيتة اةطةر بَيتو اةمة سةر بطرَيت

كةيةة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة بةِراسيت اَيمة لة ماددةي يةكةم لة هةر ياسايةكة كليلي ياسا/ خاَلي سَييةم
اةطةر بَيتو كليلي ياساكة  بة دةستةوة نةبَيتة ناتوانن دةرطاكان بكةينةوةة بؤية ثَيمواية طوتوطؤ لة هـةر  
بابةتَيك بكةينة لَيرة تووشي ايشكاملان دةكا ة لة دواتردا ياسايةكي تَيـرو تةسـةل و بـَي كـةموكوِري نـابَينت      

ة اةو طوتوطؤيانة زيادن كةوا دةيكةنة ياخود شـوَيين  بؤية ثشتطريي لة رةايةكةي ناسك خان دةكةمة ثَيمواي
خؤي ناطرَيتة بؤية ثَيمواية باشرتة يان ياساكة دوا خبرَيـت بـة هةموويـةوةة نـةوةك ماددةيـةك دوا خبرَيـتة       

 .يان اةوةتا بطةِرَيينةوة سةر ماددةي يةكةمة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــة موناقةشــةة وازحيــةة بــؤ زيندانيــة سياســيةكانةة اةوانــةي كــة زؤر ســوثاسة زؤر تةبيعيــة بــةردةوام بــن 
زةرةريان بينيوة لةذيانيانة شتَيكي بؤ دادةنـَينة دايدةِرَيـذين لةسـةر يـةك خـاَل خيالفتـان هةيـةة اايـا هـي          
هةرَيميش بطرَيتةوةة يان نا؟ كة ايشكالَيك هاتؤتة ثَيشةوةة اةويش ثاشان حةمسي دةكةينة جا بؤية لةبـةر  

 .ي لة ثَيشة عةرقةلةي نةخةينة سةر اةمانةي كة اَيستا لة ثَيشمانةة رَيزدار سةردار رشيد كةرةم بكةاةوة
 :بةِرَيز سةردار رشيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ااماجني اةم ياساية وةك نووسراوة مسؤطةر كردني ماف و دةستكةوتي زينـداني و طرياوانـي سياسـي و    

رية ديارة ضاودَيري لةوَيدا بة ماناي ريعايـة نايـة ة موراقةبـة دَيـتة ثَيشـنيار دةكـةم كـة        رَيزطرتن و ضاودَي
اةوة  بدرَيتة ديسان لةم ماددةيةدا لةِراستيدا من هاوِرام لةطةَل هةم دكتؤر سةروةرو هةم ناسـك خـانة كـة    

يـةعين لَيـرة بـة دةق     ديسان اةمة باسي ماف و زينـدانياني سياسـي دةكـا ة كـة لـة  يـةن رذَيمـةوة طـرياوةة        
 .هاتووةة ضؤن ديسان لةطةَل اةو مةسةلةي مةلة  شةِري ناوخؤ تَيكةَليان بكةين

ثرسيارَيك لَيرة اةوةيةة اايا ايمتياز نيية كة اَيمة  مان برد؟ اةطةر كةسَيك ما  ايمتيـازي نـةبَيتة ضـؤن    
 .يش هةر مافةة زؤر سوثاسدةكرَيت لةو ماددةيةدا شوَيين بؤ بكرَيتةوة؟ ماناي واية ايمتياز

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة رَيزدار طوَليزار قادر كةرةم بكة

 :بةِرَيز طوَليزار قادر امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ااماجني ياسايةكة شتَيكي باشةة بةَ م دةكرَيت اةوةشي بؤ زياد بكرَيتة لـة دواي سـووك كردنـي موعانـا  و     
بؤ سووك كردني موعانا  و اازارو مةينةتي )نةتيةكان خَيزانيشي بؤ زياد بكرَيتة ااواي لَي بَيت اازارو مةي

ــةكانيان  ــان و خَيزان ــدان بــوونة         (خؤي ــة زين ــةوان ل ــك ا ــنة كاتَي ــةوانيش تووشــي دةب ــيت ا ــونكة بةِراس ة ض
تي اـةوانيش سـووك   اخَيزانةكانيشيان تووشي موعانا  بوونة اةطةر اةوةي بؤ زياد بكرَيت شتَيك لة موعان

 .دةبَيتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة ااهرزؤر سوثاسة رَيزدار  جةمال 
 
 
 

 :ابراهيم ااهربةِرَيز عال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةرضةندة اةم ماددةية ثةيوةندي بة ماددةي يةكةمةة ضونكة اةطةر اَيمة نةيَين لة بيدايةتدا تةحديدي 
تــةعريوي بكــةينة اَيمــة لَيــرة تووشــي غةَلــةتَيك دةبــنة مــن دةَلــَيم قــانون وةك خــؤية نــةك كــة  بكــةين و 

تةعديل بكرَينتة من ايعتيبار دةكةم كة ماددةي يةكةم وةك لة تةقريري ليذنةي مشـرتةك هـاتووةة اةطـةر    
زةمـان و حقـوق و   هاتو وةك خؤي مايةوةة بة باشرت دةزامن دووبارة صياغة بكرَيتةوةة ضـونكة لَيـرة  باسـي    

ايمتيازاتةة زةمان بؤ اةو شتةية كة مةوجودةة يانيش دةدرَينتة تؤ زةمـاني دةكـةيتة بؤيـة بةباشـرت دةزامن     
يهدف هذا القانون اىل رلاية وتكريم السجناء واملعتقلني السياسني تقديرًا  ججم  )لة جياتي اةوة بنووسرَيت 

عرتوا اا للي يد االنة جة املتعاقبجة ع حكجم العجراق حتجي      التضحيات اليت قدموها للتخفيف لل عانات اليت ت
 .ة زؤر سوثاس(2/4/1773حتريرف ع 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة بينووسة بؤيان بنَيرةة رَيزدار تارا اةسعةدي كةرةم بكة

 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةدي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةمة هةر اةوةية كة تؤ اـةو دةسـتكةوتانةي كـة بـؤ زينـدانيان دادةنَيـية       منيش تةعقيبم لةسةر ماددةي دو
اةطةر باسي مافةكة ناكةينة خؤي مافَيكي هةيةة بؤية اةم ثرؤذة ياساية هاتووةة لةبةر اةوة اَيمة دةزانـن  

َيت بؤ كة اةوان مافيان هةيةة ضي بكةين بؤ اةو مافانة؟ دَين اةو دةستكةوتانةي كة ثَيويستة بؤيان دابنر
زينداني سياسية كة اةو هةموو شكةجنةو ناخؤشيانةي ديتوويانةة هـاتووين لَيـرة باسـي دةكـةينة خـؤي لـة       
بيدايةتي هةر ياسايةك اامانج هةية لةو ياسايةو بنةماكانية لةبةر اةوة من مـاددةي دووةم بةباشـي دةزامن   

دةوَيـت؟ ضـي دةسـت نيشـان دةكـةين؟       هةبَيت وةكو ايستيهاللَيكة وةكو دةسـت ثـَي كردنَيـكة اَيمـة ضـيمان     
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هةمووي لةناويدا باس كراوة بة رَيك وثَيكية اةوةي من مو حةزةم هةية لـة كورديةكـة ثشـتطريي لـة كـاك      
صباح دةكةمة لَيرةدا تةرجومةكةي لةطةَل عةرةبيةكـة فـةرقي هةيـةة لـة عةرةبيةكـة زؤر بـةجواني دةَلَيـت        

نة ســووك كــردن بــةدوو مانــا دَيــتة ســووك كــردن بــةناوي  ة بــةس لــة كــوردي دةَلَيــت ســووك كــرد (معانــا )
ناشرييينة سووك كردن بة كةم كردنةوةة لةبةر اةوة اةطةر بة وشةي كةمكردنةوة لـة اَيشـو اازاريـان بـاس     
بكةين باشرتة لةوةي بة اةشكي اةوانة كة اةشـك تـةنها هـةر فرمَيسـكةكةيةة كـة ثـةدان خـان باسـي كـردة          

 .سوثاس
 :رلةمانبةِرَيز سةرؤكي ثة

 .زؤر سوثاسة رَيزدار شةومن حممد كةرةم بكة
 
 

 :بةِرَيز شةومن حممد غريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيم باشة لة كؤتايي بِرطةكـةدا وشـةي اةشـك  بََيـت دابـن كردنـي ذيـانَيكي شايسـتة ايزافـة بكرَيـتة           
ن كـردة نامـةوَيت قسـةكاني اـةوان دووبـارة      هةروةها هاوِرام لةطةَل رةاي اـةو هاوِرَييانـةي كـة ثَيشـرت باسـيا     

بكةمةوة لةوةي كة اةو ماددةية ثَيويستة خبرَيتة ديباجةكةي كؤتاييةوةة ضونكة جَيطاي اةو ماددةية اَيـرة  
 .نييةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة بؤ هةموو اَيوةي بةِرَيزة اَيستا ليذنةي ياسايي فةرموو

 :بدالرمحن عليبةِرَيز عمر ع
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــرادةران        ــة ب ــدَيك ل ــردة بــةَ م هةن ــيان ك ــة اــةو بةِرَيزانــة ثَيشكةش ــةي ك ــؤ هــةموو اــةو زانياريان ســوثاس ب
تةاكيديان لةسةر اةوة كردةوة كة اةم ماددةية لَيـرة  بضـَيت و بضـَيتة اةسـبابي موجيبـةو لَيـرة ثَيويسـت        

ةموو ياسايةك كة دةردةضَيتة كة صياغة دةكرَيتة دةبَيت هـةدةفَيكي هـةبَيت   ناكا ة بةَ م بةثَيضةوانةوة ه
بؤ اةوةي تَي بكؤشَيتة بؤ هَينانةدية بؤضي اةم ياساية تَي دةكؤشَيت؟ اـةم ياسـاية تـَي دةكؤشـَيت و هـةوَل      

ةلي دةدا  بؤ هَينانةدي زةمان كردنـي  اـةم ايمتيازاتانـةي كـة دةدرَيـت بـة زينـدانياني سياسـي و موعتةقـ         
سياسية اةويش تةعويز كردنة لة بةشَيك لةو موعاناتةي كـة كـاتي خـؤي ضةشـتوويانة لـةكاتي زيندانيـداة       
ــؤي       ــةعين ه ــبابي موجيبــةة ي ــةة اةس ــاعيس و دافيع ــة ب ــةة اةم ــبابي موجيب ــةَل اةس ــاوازة لةط ــداف جي اةه

ندنةكةي ضية؟ بةَ م دةرضوواندني اةم ياسايةة اةم ياساية بؤضي دةردةضَيت؟ اةم ياساية هؤكاري دةرضووا
لَيرة اةهداف اةو مافانةية كة اةم ياساية لة رَيطاي خؤيةوة بـةطوَيرةي ماددةكـاني تـر هـةوَلي بـةديهَيناني      
دةدا  بؤ اةو فيئةيةي كة باسي لةسةر كراوةة بةَلَية اَيمة هـةردوو ليذنـةي ياسـايي و دارايـي لةطـةَل رةاـي       
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مـةي حقـوق  بضـَيتة لةبـةر اـةوةي اَيمـة بـةيانية لـة جةلسـةي          زؤرينةي برادةراننة كة داوايان كـرد كةلي 
بةياني كةليمةي حقوقمان  برد لة عينوانةكة بوو بة ياسـاي ايمتيـازا ة اَيسـتاش ثَيمـان باشـةو هاوكـارين       

 .لةطةَل اةو رةاية كة حقوق  بضَيتة نةصي ماددةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوة
ة  هةموو ياسـايةك اةوةيـة كـة مـاف و ايمتيـازاتي اـةو فيئةيـةي        بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة ااشكراية هةد

لةو ياساية باسي لةسةر هاتووة بثارَيزَيت و رَيزي لَي بطريَيت و هةوَل بدا  بؤ اةوةي بيهَينَيتـة دية اةطـةر   
اَيمة صياغةي اةم ماددةية بطؤِرين بةوةي كةوا ثَيشنيارَيكمان بـؤ هـاتووة بـة تـةكريم و تةزحيـة واريـدةو       
موتةفيقن لةسةرية بةَ م شتَيكي تر هةيةة هةندَيك لة اةندامان باسيان لةوة كرد كـة اـةم ماددةيـة لَيـرة     
هةَلبطريَيت و نةمَينَيت بضَيتة اةسبابي موجيبةة لةبةر اةوة ثَيويسـت دةكـا  خبرَيتـة دةنطدانـةوةة بـزانن      

 .هةَلبطريَيتة يان هةَلنةطريَيت لةم ياسايةة سوثاس
 
 
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

بةِرَيزانة ضةند اةندامَيكي بةِرَيز داوايان كرد اةمة ايلوـا بَيـتة هةنـدَيكيش داوايـان كـرد بضـَيتة اةسـبابي        
موجيبةوةة اَيستا ايلوايةكة دةخةينـة دةنطدانـةوةة كـَي لةطـةَل اةوةيـة اـةو ماددةيـة مبَيتنَيـت دوو كةسـم          

 .كاتنة كاك عمر فةرموودةوَيت؟ دوو كةسيشم دةوَيت بؤ اةوةي شةرحي ب
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةكو ثَيشووتر ااماذةمان ثَيدا هةموو ياسايةك كة تةشريع دةكرَيتة كة دةردةضَيت اةهـدا  هةيـةة دةبَيـت    

ن دةكـا ة  شتَيك هةبَيت اةم ياساية بؤي تَي بكؤشـَيت بـؤ هَينانـةدي اـةو فيئةيـةي كـة اـةم ياسـاية مشوليـا         
ناكرَيت اةم ماددةية لَيرة هةَلبطريَيت لة بابي اةهدافداة ضونكة ياساكة لةن  دةبَيتة نوق ـان دةردةضـَيتة   
بةَلَي اةسبابي موجيبةي لةطةَلدايةة بةَ م اةسبابي موجيبة خؤي ناوي لةطةَل خؤيةتي هؤكاري دةرضوونةة 

ت؟ جياوازة لةطةَل اةهدافداة لةبةر اةوة ثَيويستة اةم ياساية بؤضي دةردةضَيت؟ لة ثَيناوي ضيدا دةردةضَي
 .لة شوَيين خؤيدا مبَينَيتةوةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة بةِرَيزَيك دةيةوَيت ايلوا بَيتة تكايةة اةطةر يةكَيك هةية؟ تةنها طةشة خان فةرموو

 :بةِرَيز طةشة دارا جالل
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيمة كة باس لةوة دةكةينة اةمة خؤي ناوةِرؤكي ياساكة كؤمةَلَيك ايمتيـازي مـاددي و مةعنةوييـة كـة بـؤ      ا
اةو كةسة دةستةبةر دةكرَيت لةم ياسايةة اَيمة مةبةستمان اةوة نييةة كة اةم هةدةفةي نـةبَيتة بـةَ م كـة    

ة وامـان ثـَي باشـرتة اةمـة لةبـةر اـةوة       ناوةِرؤكي ياساكة دةخوَينيتـةوة اـةو ااماجنـة دةثَيكـَييَنة لةبـةر اـةو      
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دةردةضَيتة لةبةر اةوةي زةماني اةو حقوق و ايمتيازاتانـة بكـا ة لةبـةر اـةوة ياسـاكة دةردةضـَيتة ثَيمـان        
 .باشة بضَيتة اةسبابي موجيبةوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةية اةم ماددةي ايلوا بَيت دةسـيت بـةرز   اَيمة بؤ ايلوا بووة نةك بؤ اةسبابي موجيبةة اَيستا كَي لةطةَل اة

بكاتـةوة؟ كــةس لةطةَلــدا نييــةة زؤر سـوثاسة كــَي لةطــةَل اةوةيــة ايلوـا نــةبَيت دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر    
 .سوثاسة بةزؤرينةي دةن  مايةوةة ايلوا نابَيت

َيـرة  بضـَيت بضـَيتة    اَيستا ثَيشنيارَيكي ترة كة بضَيتة اةسبابي موجيبـةة كـَي لةطـةَل اةوةيـة مـاددةي دوو ل     
 .اةسبابي موجيبة دةسيت بةرز بكاتةوة؟ كاك عمر فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةن  ها  كة ماددةكة لة شوَييَن خؤي مبَينَيتة ايرت ناكرَيت جارَيكي تر بطوازرَيتةوة بؤ اةسبابي موجيبةة 
 ............وجيبةة يةعينكة طوَيزرايةوة ضووة اةسبابي م

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ناة ناة ناة ماددةكة وا خراية دةنطدانةوة كة ايلوا ببَيتة ايلوا نةبووة اَيستا ثَيشنيارَيكي تر هةية كة بضـَيتة  
اةسبابي موضيبةة بضَيتة يان نةضيِِت؟ بؤ اةوة دةن  دةدةينة اةطةر نةضوو لةشوَيين خؤي دةمَينَيتة كـَي  

بـةِرَيز لةطـةَل اةوةيـة    ( 14)طةَل اةوةية ماددةي دوو بضَيتة اةسبابي موجيبةوة دةسيت بـةرز بكاتـةوة؟   لة
بضَيتة اةسبابي موجيبةة كَي لةطةَل اةوةية لةشوَيين خؤي مبَينَيتةوة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسة     

بـؤ اـةوةي بيخةينـة دةنطدانـةوةة      بةزؤرينةي دةن  لةشوَيين خؤي مايةوةة اَيستا ااخري صياغة خبوَينـةوةة 
 .كةرةم بكة

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

دواي اةوةي لةطةَل ليذنةي دارايي ثَيك هاتن لةسةر اةوةي كـةوا صـياغةكة بـةم شـَيوةيةي خـوارةوةي لـَي       
 :بَيت

وتكرميهم تقديرًا  جم التضجحيات الجيت    يهدف هذا القانون اىل ت ان امتيازات السجناء واملعتقلني السياسني)
 (.قدموها وختفيفًا ملعاناتهم

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بــةِرَيزانة بــةو شــَيوةيةي خوَيندرايــةوة دةخيةمــة دةنطدانــةوةة كــَي لةطةَلدايــة دةســيت بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر   
ر سـوثاسة بةزؤرينـةي دةنـ     كـةس لةطةَلـدا نييـةة زؤ   ( 5)سوثاسة كَي لةطةَلدا نيية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ 

 .ثةسند كراة اَيستا بؤ ماددةي سَي تكاية
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الثالثة

 :ال ُيعُد سجينا او معتقظ سياسيا الغراض تطبيق احكام هذا القانون كلُّ من
املختلفجة او مجن املجوالني اجا ُسججنا او التقجل  بسجب          كان يع ل م  االنة ة الق عية السابقة ع مؤسساتها: اوال

 .تصفية حساباتها الداخلية
 .ل ل م  االنة ة الق عية السابقة وتورط ع ال ال اجرامية اثناء او بعد االلتقال او السجن: ثانيا

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةكورديش فةرموون
 :بةِرَيز حممد دلَير حممود

 .لةمانبةِرَيز سةرؤكي ثةر
 :ماددةي سَييةم

 :يان طرياوي سياسي داناندرَيتة هةر يةك لة ةبؤ مةبةسيت ثيادة كردني حوكمةكاني اةم ياسايةة بة زينداني
يـان اةوانـةي    ةكاري كرد بَيت لةطةَل رذَيمـةكاني سـةركوتكةري ثَيشـوو لـة دةزطاكـاني جؤربـةجؤري       :يةكةم

 .يان طريا بَيت ةحيساباتي ناوخؤوة زينداني كرا بَيتهةواداري اةوان بوونة كة بةهؤي ثاكتاو كردني 
يـان زينـداني    ةيـان ثـاش طـرتن    ةكاري لةطةَل رذَيمةكاني سةركوتكةري ثَيشوودا كرد بَيت و لـة كـاتي   :دووةم

 .كردني لة كاري تاوانكارانةدا طال بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش تكاية ِرةايتان لةسةري
 :رشيد امحد سليمبةِرَيز خو

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .اَيمة هةردوو ليذنة لةسةر اةو صياغةية ِرَيك كةوتووينة هيض تَيبينيمان لةسةري نيةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةنداماني بةِرَيز كَي دةيةوَيت لةسةر اةو ماددةية قسة بكا ة ناوتـان دةنووسـمة اـةم بةِرَيزانـة دةيانـةوَيت      
اةظن عومـةرة محـة سـةعيدة بـةفرين حسـنة كـاوة حممـد امـنة سـةروةر عبـدالرمحنة ااشـيت            )ة بكةنقس

 .اةظن خانة فةرموو( عزيزة فازَل بةشارةتي
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 :بةِرَيز اةظن عمر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة اــةم دوو ه      ــةو كةســانةي ك ــؤ اــةوةي ا ــاري ســةرةكن ب ــة دانــراوةة هؤك ــةم دوو هؤكــارة ك ــارة ِراســتة ا ؤك
دةيانطرَيـتةوة بة موعتةقةل و سجين سياسـي حسـاحم نـةكرَينة بـةتم لةطـةَل اةوةشـدا اـةو كةسـانة ِراسـتة          
كةســانَيك هــةبوون لــةذَير اةشــكةجنةيةكي زؤردا بــةبَي اــةوةي لــة اــريادةي خؤيــان بَيــتة خــارجي اــريادةي 

ةوا اـيعرتاف بكـةنة بـةتم هةنـدَي     خؤيان بَيتة ضونكة زوَلم وزؤردارييةكي زؤريان لَيـدةكراة واي  دةكـرد كـ   
جار لةسةر خؤيان ايعرتافيان دةكردة هةندَي جاريش وةرةقةي سثيان تـةوقيع دةكـردة بـةتم هةنـدَي جـارة      
هةندَي كةس هةبوو بؤ اةوةي بارسووكي بؤ خؤي بَيتة بؤ اةوةي خؤي لةمةسةلةكة دةرباز بكا ة اـيعرتا   

خةباتةكاني خؤية واي كـردووة كـة اـةوان ايعـدام بكـرَينة بؤيـة       كردووة لةسةر هاوِرَيكاني خؤي لةسةر هاو
من ثَيشنيار دةكةم اةو كةسانةي كـة اـةو هؤكارانـة دةيانطرَيتـةوة بـة موعتةقـةل و سـجين سياسـي حسـاحم          

 .نةكرَينة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز كاك محة سةعيدة فةرموو
 :بةِرَيز محة سعيد محة علي

 .كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ
اَيمة هةرضةند قسة لةسةر اةم ماددةيـة دةكـةينة بـةتم تـا اَيسـتا ثَيناسـةي سـجين سياسـي كـة لـةماددةي           

 ..يةكداهاتووة دةبَيت تةسبيت بكرَيتة اةوة نةكراوةة هةرضةندة لةماددةي دووةمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

س لةسـةر يـةك نوقتـة خـيالف هةيـةة اينجـا       كاك محة سةعيدة اةوة مةعلومة كة سجين سياسي ضية؟ة بة
 .بِرؤ سةر ماددةكة بؤ اةوةي وةخيت خؤ  بةفرِيؤ نةدةيتة فةرموو

 :بةِرَيز محة سعيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يع جل مج    )لةطـةَل  ( كجان يع جل مج  االنة جة الق عيجة السجابقة      )من لةطةَل اةوةدام كة بِرطةي دووةم تكرارةة 

اةوة هةر يةك شتة هةردووكيانة هةر اةوة كة ايشي كردووة لةطةَل نيزامةكانداة ( ية السابقةاالنة ة الق ع
اـةوة حـةقي زينـداني سياســي لـَي دةسـةندرَيتةوةة اةطــةر تَيوةطالبَيـت يـان نــةطالبَيتة لةبـةر اـةوة زيــادةة          

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز بةفرين خانة فةرموو
 :ةفرين حسن خليوةبةِرَيز ب

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ديــارة اَيمــة هةرضــةندة قســة لةســةر اــةم ماددانــة بكــةينة مــادام مــاددةي يةكــةممان ثةســةند نــةكردووةة   
لةوانةية تؤزَي كةموكورتي بة ياساكةوة ديار بَيتة ديارة ماددةي سَييةم باس لةو طـرياوة سياسـي و ِراطـرياوة    

ر كاريان كردبَي لةطةَل ِرذَيمةكاني ثَيشوو اةو كاتة بة طرياوي سياسي يان زينداني سياسيانة دةكا ة كة اةطة
سياسي حساحم ناكرَينة ديارة بةدوو بِرطة هاتووةة هةردوو بِرطةكةش اةطةر دةمج بكرَيت باشرتةة لةوةي كة 

ةَل ِرذَيمـةكاني  بة دوو بِرطة بَيتة ضونكة بةشَيوةيةكي طشيت باس لةكاركردني اةو كةسـانة دةكـا  كـة لةطـ    
ثَيشوو كاريان كردووةة من ثَيم باشة لةبةر طـةورةيي اـةو تاوانانـةي كـة بةسـةر ميللـةتي كـورددا هـاتووة و         
بةناو ثرؤسةي جينؤسايدي اةنوال ميللةتي كوردي بةهةموو جيهان ناسـاندة بكرَيـت بـة بِرطةيـةك و جطـة      

ةوة بكرَيـت هةركةسـَيك دةسـيت هـةبووبَيت لـة      لةوةي كة هةردوو بِرطةكةي كرا بةيةكة اةو كاتة اامـاذة بـ  
 .اةنوالكردني رِ ؤَلةكاني ميللةتةكةمان اةوانيش بةهةمان شَيوة بَي بةش بكرَين لةو مافةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز كاوة حممدة فةرموو
 :بةِرَيز كاوة حممد امن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـن ثـَيم باشـة اةطـةر بكرَيـت لـةِرووي       ( كجان يع جل مج  االنة جة الق عيجة السجابقة      )ةَلَيـت لة بِرطةي يةكةم د

ي دابندرَيت اةوة باشرتةة بؤ اـةوةي ديـار بَيـت كـة     (نةام الدكتاتور  البعث)ياساييةوة اةوة لةناو قةوسَيك 
ســاَلَيكي تــر اةنزدــةي ســابيقة ديــار بَيــت كــة لةكةيــةوة دةســيت ثَيكــردووةة ضــونكة لةوانةيــة ثــاش ضــةند 

 .نزامةكاني اَيستاش بنب بة سابيقةة اةطةر ايشارةتي ثَي بدرَيت اةوة باشرتةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز دكتؤر سةروةرة فةرموو
 :سةروةر عبدالرمحن عمر. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيوازي داِرشـتنةكةيةتية اةطـةر بَيـت و اةمـة مبَينَيـتة      ش: يةكةميان: من سةبارة  بةدوو بابة  قسة دةكةم

بةِراسيت داِرشتنةكةي هةست دةكةم زؤر شَيواوة كوردييةكةية اةطةر بيخوَينينـةوةة اـةوةي تـر بـةو جـؤرة      
لةطةَل رذَيمة سةركوتكةرةكاني ثَيشوو لة دةزطا جؤربةجؤرةكان يان اةوانةي هةواداري اـةوان  : بَيتة يةكةم

لةكاتي يان ثـاش طـرتنة يـان زينـداني كردنـي لةطـةَل ِرذَيمـة سـةركوتكةرةكاني         : بَيتة دووةمبوون كاري كرد
: ثَيشوودا كاري كردبَيـت يان لةكاري تاوانكارانةدا تَيوة طالبَيتة اةمة لة يةن شـَيوازةكةيةوة بـووة دووميـان   

دةستنيشـان دةكـةين كـةوا تَييـدا      لة ِرووي مةفهومي بابةتةكةوةة اَيمة لَيرةدا اـةو ماددةيـة دةَلَيـتة اةوانـة    
نةبنة بةتم هَيشتا اةوانةمان دةستنيشان نةكردووة كة تَييدانة كَي دةطرَيتةوة دةستنيشامنان نةكردوونة ض 
جاي بَين باسي اةوة بكةين كة كَي ناطرَيتةوة؟ة لَيرةشدا ثَيم واية كةدووبارة اةو قسةية دةكةينةوةة اةمة 

اةطةر بَيت و ماددةي يةكةم دةستنيشـان نةكرَيــتة اةمـة لـةكؤتايي ياساكةشـدا       جؤرَيك هاودذي تَيدايةة كة
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ديسانةوة تووشي ايشكاملان دةكا ة بةتايبة  سةبارة  بةوانةي كـة لـة كوردسـتاندا زينـداني سياسـي بـوونة       
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اـةو نوقتةيـةش حةسـم دةبَيـت و هـةر      بةِرَيزمة لةماددةي يةكةمدا لةسـةر يـةك نوقتـة خيالفتـان هـةبووة      
اَيوةش حةمسي دةكةنة بؤ اةوةي اةو هةذارانةي كة ضاوةِرواني دةسيت اَيوة دةكـةنة دةسـت لةسـةر دةسـت     
لةماَلةوة دانةنيشنة لةسةر يةك خاَلة يان ِرَيك دةكـةون بـةو شـَيوةيةة يـان بةشـَيوةيةكي تـرة بـةِرَيز ااشـيت         

 .عزيزة فةرموو
 :صاحلبةِرَيز ااشيت عزيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كان يع ل م  االنة ة الق عية السابقة ع مؤسسجاتها  )سةبارة  بةماددةي سَييةمة لة بِرطةي يةكةم كة دةَلَيت

ــاي       (املختلفججة ــةناوي دةزط ــةبووةة ب ــاي ه ــةدان دةزط ــووة س ــةي ثَيش ــة قةمعي ــةو نيزام ــن ا ــو دةزان ــة وةك اَيم
( ع مؤسسججاتها املختلفججة)نــاو و نيشــاني هــةبووة لَيــرةدا كــة دةَلــَين  ددوكراســي و نــا ددوكراســية كؤمــةَلَيك

هةموو دامودةزطاكاني دةطرَيتةوةة بؤية دةكرَيت كة كؤمـةَلَيك كـةس مشـول بكـا  كـة لةوانةيـة ِراسـتةوخؤ        
ع )ما  خةَلكي خواردبَيتة بؤية اةطةر ايزافـة بكرَيـت كـة دةَلَيـت    بَيتة بةكؤمةَلَيك كاري قةمعي تَيوةنةطال

ــةو    ( مؤسسججاتها املختلفججة وتججورط ع ال ججال اجراميججة   ــةتم ا ــةخؤينة ب ــةس ن ــةقي ك ــرةدا ح ــة لَي ع )لةوانةي
اةوة ثَيناسة نـةكراوةة اـةبَيت تةحديـد بكرَيـت بـؤ اـةوةي هـةموو خـةَلك نةطرَيتـةوةة          ( مؤسساتها املختلفة

 .ساةمة شَيوازَيكي  ستيكي هةيةة اةبَيت زياتر خبرَيتة ضوارضَيوةوةة سوثا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اـةوة تةندروسـيت دةطرَيتـةوةة ثـةروةردةش     (  ع مؤسسجاتها املختلفجة  )سوثاسة زؤر زؤر ِراستةة اةطةر بَلَين 
دةطرَيتةوةة بةتم اةطةر قةمعية خبةينة ثَيشي اةوة ضاك دةبَيت يان دةمـج بكرَيـتة كـاك فـازَل بةشـارةتية      

 .فةرموو
 :حممد قادر فاتلبةِرَيز 

 .ةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانب
ديارة اةم ياساية هةمووي باس لة ماف دةكا ة ما  كةسةكان اةوانةي كةزينداني سياسي كراونة لـةماددةي  

كـاري كردبَيـت لةطـةَل ِرذَيمـةكاني     ) سَييةم لة دوو بِرطةيـدا هـةر يـةك مـةفهومي هةيـةة كـة يةكـةم دةَلَيـت        
يـةعين مةبةسـت   ( ن اةوانـةي كةهـةواداري اـةوان بـوون    سةركوتكةري ثَيشـوو لـةدةزطا جؤربـةجؤرةكانة يـا    

اةوةية كة ما  زينداني سياسي نايانطرَيتةوةة من لَيرةدا مةبةستم يةك خاَلةة بةِراسيت اةو بةِرَيزانـةي كـة   
لَيرةدا دانيشـتوونة اةوانـةي كـة ثَيشـمةرطةو كـادري سـةردةمي شـاخن زؤربـاش اـةم واقيعـة دةزانـنة اَيمـة             

ي بةعسة ايستيوادةمان لة خـةَلكَيكي زؤر بـاش كـردووةة كـةوا بةاـةمري شـؤِرش يـان بـة         لةسةردةمي ِرذَيم
اةمري حزحم ِرؤيشتوون يان بة اةمري خـؤي ِرؤشـتووة بـةس ثةيوةنـدي بـة شـؤِرش كـردووةة لـة اـةجنامي          
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ايية ساَل تا دو 15ساَل  17ثةيوةندييةكةي كةش  بووةة هةيانة ايعدام كراوةة هةشيانة زينداني كراوةة بة 
من ثَيشنيار دةكةم كة ما  اةو خةَلكانةي تَيدا لةبةرضاو بطريَيتة ضونكة لَيرةدا اةوة قـةتعي ِرةفـز دةكـا     
اةوةي لةناو دةزطاي بةعس بووةة ما  زينداني سياسي نةيطرَيتةوةة بةس لةهةمان كاتدا لةبـةر اـةوةي كـة    

 .دام كراوةة بؤية با اةوانة بطرَيتةوةة سوثاسهاوكاري ثَيشمةرطة بووة حجز كراوة يان سجن كراوةة يان ايع
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ هةمووتانة ليذنةي ياسايي فةرموون
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةم ماددةية زؤر بةوازحي هاتووةة اةو كةسانةي كـة لةطـةَل نزامـي قـةمعي ايشـي كـردووةة يـاخود        : يةكةم

فةقـةرةي دووةمة اةوانـةي كـة    : اوِرا بـووة لةطـةَلي و مـوالي بـووةة طـرياوة لةبـةر اةسـبابَيكي خـؤية دووةم        ه
ــةناو        ــةدا ل ــةو نيزام ــةردةمي ا ــة لةس ــانةن ك ــةو كةس ــة ا ــداة اةوان ــردارة ايجراميةكان ــة ك ــة ل ــتيان هةي دةس

اري خراثيـان لةطـةَل خـةَلك    سجنةكاندا  بوون وعةزابي اةو خةَلكانةيان داوة كة طريابوونة اةوانةن كة كرد
ــةنها         ــةة ت ــان واي ــة ثَيم ــةوة اَيم ــةر ا ــردووةة لةب ــيةكان ك ــة سياس ــةَل زينداني ــةي لةط ــةوا كرداران ــردووةة ا ك

بكةين اةوي تري هـةردوو ليذنـة لةسـةري موتـةفقنة كـة وةك      ( مؤسساتها الق عية املختلفة)ايزافةيةك لة 
 .خؤي مبَينَيتةوةة سوثاس

 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم
 .اَيستا ااخر صياغةتان خبوَيننةوةة تا بيخةينة دةنطدانةوةة فةرموون

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثالثة

 :ال ُيعُد سجينا او معتقظ سياسيا الغراض تطبيق احكام هذا القانون كلُّ من
ساتها الق عية املختلفة او املوالني اا ُسجنا او التقل  بسب  كان يع ل م  االنة ة الق عية السابقة ع مؤس: اوال

 .تصفية حساباتها الداخلية
 .ل ل م  االنة ة الق عية السابقة وتورط ع ال ال اجرامية اثناء او بعد االلتقال او السجن: ثانيا

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكـا ؟ة فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟ة بـةكؤي دةنـ         بةِرَيزان اَيسـتا كَيـي لةطةَلدايـة تكايـة بادةسـيت بَلنـد       
 .ثةسةند كراة اَيستا بؤ ماددةي ضوارةم

 :امحد ابراهيم علي. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ماددةي ضوارةم
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ليذنةيةكي تايبة  ثَيك دَيت بة سةرؤكايةتيي دادوةرَيك لة ثلةي يةكةمدا كة اةجنومـةني دادوةري   :يةكةم
مدا كانديدي دةكا  و اةنداميةتيي نوَينـةرانَيك كـة ثلـةيان لـة بةِرَيوةبـةري طشـيت كـةمرت نـةبَيتة         لة هةرَي

اةركي تةماشا كردني داواي اةو كةسانة دةبَيت كـة حوكمـةكاني اـةم ياسـاية دةيانطرَيتـةوةو نوَينةرايـةتيي       
 :اةم  يةنانةي دادَين دةكةن

 .اةجنومةني وةزيران -1
 .شةهيدان و اةنوال كراوان وةزارةتي كاروباري -1

 .وةزارةتي ناوخؤ -3
 .وةزارةتي دارايي و اابووري -4
 .نوَينةرَيكي كؤمةَلةي زيندانياني سياسي لة هةرَيمي كوردستان -5

زيندانيي سياسي يان طرياوي سياسية لة بةردةم ليذنـةي ثَيـك هَينـدراو بـةطوَيرةي اـةم ياسـايةة بـة         :دووةم
 .ندرَيترَيكاري ياسايي دةضةسثَي

ليذنة بِرياري خؤي بة زؤرينة دةدا  و بِرياريشـي قـابيلي تانـة لَيدانـة لةبـةردةم دادطـاي كـارطَيِري         :سَييةم
 .1772ي ساَلي (14)ي هةرَيم ذمارة (شوورا)بةطوَيرةي حوكمةكاني ياساي اةجنومةني راوَيذ 

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الرابعة

تشكل جلنة خاصة برئاسة قاتي من الصنف االول يرشحل جملس القضاء ع االقليم ولضوية ممجثلني ال   :اوال
 :تقل درجتهم لن مدير لام مه تها النةر ع البات املش ولني باحكام هذا القانون وميثلون اجلهات اآلتية

 .جملس الوزراء -1
 .وزارة شؤون الشهداء و املؤنفلني -1
 .داخليةوزارة ال -3
 .وزارة املالية و االقتصاد -4
 .ممثل لن مجعية السجناء السياسني ع االقليم -5

يثبت السجن السياسي او االلتقال السياسي بالطرق القانونية امجام اللجنجة املشجكلة مبوجج  احكجام هجذا        :ثانيا
 .القانون

م احملك جة االداريجة وفقجا الحكجام قجانون      تصدر اللجنة قرارها باالغلبية و يكون قرارها قابظ للطعجن امجا   :ثالثا
 .1772لسنة ( 14)جملس شورى االقليم رقم 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكايةة ِرةاي ليذنةي هاوبةشة فةرموون
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .صياغةكةداينة سوثاساةم ماددةية بة ايتيواقي هةردوو ليذنة صياغة كراوةو اَيمة لةطةَل دةقي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةندامــة بــةِرَيزةكان اــةوةي دةيــةوَيت لةســةر اــةو ماددةيــة قســة بكــا ة ناوتــان دةنووســمة اــةم بةِرَيزانــة   
سيوةيل عومسانة شوان كريمة شـلَير حمـي الـدينة سـةمرية طـؤرانة سـةرطوَل       )دةيانةوَيـت قسةي لةسةر بكةن

رةزوورية فازَل بةشارةتية عيماد حممدة هاوِراز خؤشناوة بةفرين حسـنة عـال   ة ااشيت عزيزة حممد شارتا
 .سيوةيل خانة فةرموو(تاهرة تارا اةسعةدية جالل علي

 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ار نيـة كـة   بةنيسبة  اةو ماددةية ِراستة اةو ليذنةية تةشكيل كـراوة لة يـةن مةجلسـي قـةزاوةة بـةتم ديـ      
سةر بة اةجنومةني وةزيرانة يان سةر بة مةجلسي قةزايةة صياغةكةي ناخوَينمةوة با دوورو درَيذ نـةبَيتة  

يثبججت السجججني ) وابــزامن دةبــَي بنووســن( يثبججت السجججن السياسججي او االلتقججال السياسججي  :ثانيججا)بةنيســبة  
 .تا كؤتايية سوثاس( السياسي او املعتقل السياسي

 :كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

 .سوثاسة بةِرَيز شوان كريمة فةرموو
 :بةِرَيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لــة .( ممثججل لججن مجعيججة السجججناء السياسججني ع االقلججيم -5)لــةخاَلي ثَينجــةم لــةم ماددةيــةداة هــاتووة دةَلَيــت

اايـا نوَينـةري   ( اىل اخ.... م لن مدير لجام ولضوية ممثلني ال تقل درجته)سةريشةوة لة دَيِري دووةم اةَلَيت
سجين سياسيش هةر ثلةي بةِرَيوةبةري طشتيةة دةبَيت تا ضواري تَيدابَيتة دوايي بةفةقةرةيةكي جيا نـاوي  
نوَينةري سجين سياسيشي تَيدا بَيتة ضونكة اةطةر لةو تةسةلسولةدا بَيت اةبَي اةويش ثلـةي بةِرَيوةبـةري   

 .بةِرَيزاني ليذنةي هاوبةش مو حةزةي اةوة بكةنة زؤر سوثاسطشيت بَيتة بؤية دةبَيت 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز شلَير حمي الدينة فةرموو
 :بةِرَيز شلَير حمي الدين صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نـة بكرَيـت كـة    بةثَيي ماددةي ضوارةمة ليذنةيةكي ااست بةرز تةشكيل دةكرَيتة بـؤ اـةوةي تةحديـدي اةوا   

سجين سياسي يان موعتةقةلي سياسنة لة قازي صنوي يةكةمة نوَينةرةكان بةثلةي بةِرَيوةبـةري طشـيت وتـا    
دوايية هـةروةها لـة بِرطـةي دووةم دةَلَيـت تةسـبيت دةبَيـت بـة ِرَيطـاي ياسـايية بـةتم لةطـةَل اةوةشـدا مـن              

اـةوة تةَلةباتةكـة بةَلطـةي لةطـةَل بَيـت كـة       ( قجانون النةر ع البات املش ولني باحكام هجذا ال )ثَيشنيار دةكةم
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ايسثاتي بكا  كة اةوانة سجين سياسنة وة بةَلطةكانيش دياري بكرَيتة بؤ اةوةي تووشـي اـةوة نـةبن كـة     
اةوانــة ايمتيازةكــةيان لــَي ( االدالء مبعلومججات كاذبججة)لــة فةصــَلي ضــوارةم مــاددةي حةوتــةم هــاتووةة دةَلَيــت 

يلي مةحكةمةش دةكرَين بؤ اةوةي لَيرةوة ِرَيطايان لَي بطريَيتة مادام اةو ليذنة ااست دةسةندرَيتةوةة تةحو
بةرزةيةة دةتـوانن بـةِرَيطاي ياسـايي اـةوة بكـةنة ديـارة خةلـةلَيك لةايشـي اةوانـة دةبَيـتة بؤيـة لـةماددةي             

يـة هـةر لَيـرةوة ِرَيطـاي     بدةن و تَي بثـةِرَيت لـةم ليذنةيـةة بؤ   (االدالء مبعلومات كاذبة)حةوتةم كةسانَيك كة 
لَيبطريَيت و هةنـدَي بةَلطةنامـة تةحديـد بكرَيـت بـةثَيي اـةوة ايسـثا  بكرَيـت كـة سـجن يـان موعتةقـةلي             

 .سياسنة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز سةمرية طؤرانة فةرموو
 
 

 :بةِرَيز مسرية عبداهلل طؤران
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةم ليذنةية ديار نية كة سةر بةكَيية؟ة ( تشكل جلنة خاصة برئاسة :اوال)ماددةي ضوارةم دةَلَيت بةنيسبة 
بةتم من لَيرةدا داواكارم كة دةزطايةكي سـةربةخؤ بـؤ زيندانيـة سياسـيةكاني كوردسـتان دامبـةزرَيتة وةكـو        

 .عَيراقي فيدِرالة هةروةها ميزانيةكي سيادي بؤ دابندرَيتة سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَيز 

 .سوثاسة بةِرَيز سةرطوَل خانة فةرموو
 :حسن رتابةِرَيز سةرطوَل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةنيسبة  اةم ماددةية باس لة دروست كردني ليذنةيةك دةكا  بؤ اـةم بابةتـةة مـن ثـَيم وايـة كـة ليذنـة        

كة اَيمة ياساي بؤ دةردةكةينة بابةتَيكي زؤرجار بؤ بابةتَيك كة دروست دةبَيتة ليذنة كاتيةة اةم بابةتةش 
طرنطةة بؤية ثَيويست بةوة دةكا  كة اَيمة فةرمانطةيةكي تايبةتي بؤ دروسـت بكـةينة وةكـو سـةمرية خـان      
وتية دةزطايةكمان هةبَيت بؤ زيندانة سياسـيةكان لةهـةرَيمي كوردسـتانة ضـونكة اَيمـة كـة ثَيشـرت ياسـامان         

ي بَي ثاساوة داواي اةوةمان كرد كةليذنةيـةك لـة دادطـاي ايسـتيئنا  هـةموو      دةركرد بؤ قةرةبووي ِراطرياوان
ناوضةكان بَيتة هةر ناوضـةيةك بـةجيا ليذنةيـةك دروسـت بكـا  بـؤ اـةو بابةتـةة اَيسـتا اَيمـة بـؤ هـةموو             

ني زيندانيان اةم بابةتة دةردةكةينة ناكرَيت لةِرَيطاي ليذنةيـةكي كـاتي وابَيـتة كـة اـةم ليذنةيـة دوو  يـة       
هةيــةة كــة باســكراوةة  يــةنَيكي بــاس لــةوة دةكــا  كــة اــةم ليذنةيــة دادوةرَيــك ســةرؤكايةتي دةكــا ة             
لةِرَيكارةكانيشدا باس لةوة دةكا  كة بِرياري اةم ليذنةية لةبةردةم مةحكةمةي ايداري تةعين لَي دةدرَيتة 

ضــَيتة دواتــر هةنــدَي لــة اــةم شــَيوةكةي و شــَيوازي تــةعن لَيدانةكــةي لةدروســت بــووني مةحكةمةيــةك دة
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فةرمانطةكاني يان وةزارةتةكان اةنداميان هةية لةمةداة بؤية دةبَيـت اَيمـة جيـاي بكةينـةوة ضـونكة اةمـة       
تَيكةَليةك دروسـت دةكـا  لـة ايشـوكاري اـةم ليذنةيـةداة بةنيسـبة  خـاَلي ثَينجـةمة نوَينـةري زينـدانياني            

ــةري ز     ــتا نوَين ــةوةي كةاَيس ــة ا ــَيم واي ــن ث ــية م ــَي    سياس ــتانة س ــةرَيمي كوردس ــا  لةه ــي دةك ــداني سياس ين
ِرَيكخراومان هةيـةة يـةكَيكيان ثَيـي دةوترَيـت كؤمكـاري زيندانيـة سياسـيةكانة يـةكَيكيان دةسـتةي داكـؤكي           
لةما  زيندانية سياسـيةكانة اـةوي تريشـيان كؤمةَلـةي زيندانيـة سياسـيةكانة اَيمـة تـةنها باسـي نوَينـةري           

مان كردووةة لةوانةية اةمة ايشكالَيك لةنَيوان خؤيان دروست بكـا ة بؤيـة مـن ثـَيم     يةكَيك لةم ِرَيكخراوانة
باشة كة صيوةيةكي تر دابندرَيتة كـة اـةو ِرَيكخراوانـة خؤيـان نوَينـةريان هـةبَيت لـةم ليذنةيـةداة اةطـةر          

اةو بابةتانـةة زؤر  بِريار درا ليذنة بَيتة بةتم من ثَيم باشة كة فةرمانطةيةك بَيـتة بؤ يةكاليي كردنةوةي 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز ااشيت عزيزة فةرموو
 :بةِرَيز ااشيت عزيز صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تَيبينيةكامن هةمووي وتراة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز حممد شارةزوورية فةرموو
 :يبةِرَيز حممد امحد عل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديــارة مــن هــةر بــة بــريي جــةنابتاني دةهَينمــةوةة زيندانــة سياســيةكان و كؤمكــاري زيندانــة سياســيةكانة     
بةِرَيوةبةرايةتيةكي طشتنة لـة وةزارةتـي شـةهيدان و اةنوالةوةيـةو تـابعي اـةو ليذنـةي اَيمـة بـووة بـةتم           

شارةزاين لةهةنـدَي لـة كَيشـةو طرفتـةكاني اـةوانة بـةتم مـن         بةداخةوة اَيمةي تَيدا ننة ضونكة اَيمة زؤر
قسةم لةسـةر اـةم ماددةيـة اةوةيـةة كـة ديـارة اـةم ليذنةيـة كـة دروسـت دةكرَيـتة اـةم ليذنةيـة تايبةتـةو               

نــةماوةو لةســجندا بــوون لــة ي حكومــةتي   ثبوتيججانبةشــَيوةيةكي كاتيــةة بــؤ اــةو كةســانةية كــة اــةوراقي  
اةوةندةي كة اَيمة ثةيوةنددان ثَييانةوة هةبَيت و ااطادار بنة وةكو ليذنـة وشـارةزا   عَيراقية اةم ليذنةية 

نـةماوة لـة بةغـدادة لَيـرة بـة دوو شـاهيد و        تـي ثبجو بن اةو حاكمة دادةنيشَيت و اةو كةسةي كة اـةوراقي  
سياسـيانة كـة   سوَيند خواردن ايشي اـةو ليذنةيـة تـةواو دةبَيـتة بـةثَيي ِراثـؤرتي هاوبـةشة اـةم زيندانيـة          

بةِرَيوةبةرايةتيــةكي طشــيت بــووة لــةوةزارةتي شــةهيدان لــةوَي نــةماوةو ضــووةتة ســةر حكومــةتي هــةرَيمي  
كوردســتانة بؤيــة مــن لــةماددةي ثَيشــووش ثَيشــنيارم كــردة دةبوايــة ايشــارة  بــةوة بكرَيــت كــة هةرضــةند  

مـايي ثَيويسـت بـؤ ااسـان جَيبـةجَي      اةجنومةني وةزيران بؤي هةية ثةيِرةو و رَين)لةماددةي هةشتةم دةَلَيت
بةتم بةوازحي نةهاتووة دواي كؤتايي هـاتين ايشـي اـةم ليذنةيـةة     (كردني حوكمةكاني اةم ياساية دةربكا 
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سةربةكوَي دةبَيتة اايا هةر سةر بة وةزارةتي شةهيدان دةبَيتة يان اةضَيتة سةر اةجنومةني وةزيرانة يـان  
: خاَلي دووةم: بواية بةوازحي ايشارة  بةوة بدرَيتة اةم خاَلي يةكةمدةضَيتة سةر اةجنومةني دادوةرية اة

زينـدانيي سياسـي يـان     :دووةم)من ثشتطريي لةِرةايةكةي سيوةيل خان دةكةمة لَيرة لة خـاَلي دووةم دةَلَيـت   
وة اَيمة موعتةقةليشمان هةيةة بؤية من ثَيشنياري اةوة دةكةم كة ِراطرياوي سياسيش بؤ اة( طرياوي سياسي

 .زياد بكرَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز فازَل بةشارةتية فةرموو
 :حممد قادر فاتلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةماددةي ضوارةمة من تةنها ثَيشنياري ايزافةيـةك دةكـةمة كـة باسـي نوَينـةري اـةو دام ودةزطايانـة دةكـا ة         

كة ايشارةتي ثَي بدةمة بةِراسيت اَيمة بةشـَيك لـة زينـدانياني سياسـيمان كـاتَي كـة       اةوةي كةمن مةبةستمة 
زينداني كراونة كة اَيمة دامودةزطاي دةوَلةتيمان نةبووةة بؤية اةوةي كةمن بة باشي دةزامن بؤ دةوَلةمةنـد  

ة بةِراسـيت زيـاتر   كردني اةم ليذنةيةة نوَينـةرَيكي وةزارةتـي ثَيشـمةرطة لـةناو اـةم ليذنةيـةدا بَيـتة ضـونك        
كةواديري ثَيشمةرطة بةااطان لة زيندانياني سياسية اةوةي كة زينداني كراوةة بؤيـة اـةو ثَيشـنيارة دةكـةمة     

 .كةنوَينةري وةزارةتي ثَيشمةرطةشي تَيدا بَيتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةِرَيز عيماد حممدة فةرموو
 :بةِرَيز عماد حممد حسن

 .ي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤك
من سةرةتا هةمان ِرةايم هةيةة كة كاك شوان باسي كردة سةبارة  بة ماددةي ضوارةم بِرطةي يةكةمة جؤرة 

سـةرؤكي ليذنةكـة لة يـةن    : يةكـةم : خةلةلَيكي تَيدا هةيةة ثَيويستة دووبارة صياغة بكرَيتة لةبةر اةمانـة 
ةكاني ليذنة دياري نة كراوة كة ضؤن دةستنيشـان  اةجنومةني دادوةرييةوة  تةرشي  دةكرَيـتة بةتم اةندام

نوَينةري كؤمةَلةي زيندانية سياسيةكان وةكو نوَينةري حكومة  هاتووةة وة دياريش كراوة : دةكرَينة دووةم
 :كة ثلةي بةِرَيوةبةري طشيت بَيتة لةبةر اةوة ثَيشنيار دةكةم اةم ماددةية بةم شَيوة صياغة بكرَيت

 :املادة الرابعة

تشكل جلنة خاصة برئاسة قاتي من الصنف االول يرشحل جملس القضاء ع االقليم ولضوية ممجثلني   - : اواًل
ال تقل درجتهم لن مدير لام يرشحهم رئاسة جملس الوزراء  للنةر ع البات املش ولني باحكام هذا القجانون  

 :وميثلون اجلهات اآلتية
 .جملس الوزراء -1
 .نفلنيوزارة شؤون الشهداء و املؤ -1
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 .وزارة الداخلية -3
 .وزارة املالية و االقتصاد -4
 .للي مجعية السجناء السياسني ع االقليم ترشيح ممثل لنهم لعضوية اللجنة املذكورة -ب

سةبارة  بة بِرطةي دووةمة اةطةر مةبةست بة تةسبيت كردنة جَيطاي سجن و ايعتيقالة دةبَيت لـة جَيطـاي   
تثبت السجني السياسجي او املعتقجل السياسجي بجالطرق القانونيجة       :ثانيااتة ااوابَيتة ا عتقال بكرَيت املعتقلة و

اةطـةر مةبةسـتةكة جَيطـا بَيـتة سـجن و ايعتيقـال بَيـتة         .امام اللجنجة املشجكلة مبوجج  احكجام هجذا القجانون      
 .سوثاس(املعتقل)مةفروزة ايعتيقال ببَيت بة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِراز خؤشناوة فةرمووسوثاسة بةِرَيز هاو
 
 

 :بةِرَيز هاوِراز شَيخ امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارة  بة ماددةي ضوارةمة اةو ثَينج نوَينةري كـة ديـاري كـراوةة مـن ثـَيم باشـة كـة نوَينـةري شةشـةمي          
ضـونكة  لةطةَلدا بَيتة كة يان سةرؤكي دةستةي مـا  مـرؤظ بَيـتة يـان نوَينـةري دةسـتةي مـا  مـرؤظ بَيـتة          

بةِراسيت اةمة جَيطاي خؤيةتي كة لَيرةدا بةشداري بكا ة من ثَيم باشة كة هةر سةرؤكةكة بَيتة ضونكة تـا  
اَيستا لةكوردستان سةرؤكي اةم دةستةية دانةنراوةة بةتم بةِراسيت بـؤ اةمـة زؤر بـةطرنطي دةزامن بـؤ اـةم      

ةبارة  بـة تةسـبيت كردنـي زينـدانياني     ليذنةية سةرؤكي دةستةي ما  مرؤظ بَيت خؤي بةشداري بكا ة سـ 
سياسي بةِرَيطاي ياسايية ضونكة اةم ليذنةية هةست ناكةم ليذنةيةكي زؤر عةمةلي بَيت بؤ تةسبيت كـردن  
ــةم       ــايي ا ــةِرَيطاي ياس ــؤ اــةوةي ب ــةمة ب ــيوةيل خــان دةك ــتطريي س ــية مــن ثش ــدانياني سياس و ســةملاندني زين

 .زيندانيانة دياري بكرَينة سوثاس
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةِرَيز

 .سوثاسة بةِرَيز بةفرين حسنة فةرموو
 :بةِرَيز بةفرين حسن خليوة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ماددةي ضوارةم كةباس لـةثَيكهَيناني ليذنةيـةكي تايبـة  دةكـا ة بةسـةرؤكايةتي دادوةرَيـك لـة ثلـةي         

ديارة كانديد كردن شتَيكة و دامةزراندني اةو يةكةمة كة اةجنومةني دادوةري لة هةرَيمدا كانديدي دةكا ة 
دةستةيةش شتَيكي ترةة اايا اةجنومةني دادوةري كة اةم كةسة كانديد دةكا ة كَي قةراري تةسبيت كردن و 

 5دامةزرانــدني اــةم كةســة دةدا ؟ة خــاَلَيكي تــرة اــةو كةســانةي كــة دةبنــة اةنــدام لــةو ليذنةيــةداة ديــارة   
ةم كة نوَينةري وةزارةتي ثَيشـمةرطةش ايزافـة بكرَيـتة ثشـتيواني لـةِراي بـةِرَيز       نوَينةرنة من ثَيشنيار دةك
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سةرطوَل خان دةكةمة ديارة ليذنة زؤربةي جار بؤ شـتَيكي كـاتي ثَيـك دةهَينـدرَيت دواتـر هةَلدةوةشـَيتةوةو       
رياواني سياسية اـةم  نامَينَيتة بؤية باشرت واية كة فةرمانطة بَيت بؤ درَيذةدان بة ايشوكاري زيندانيان و ِراط

فةرمانطةيةش سـةر بـة وةزارةتـي كاروبـاري شـةهيدان و اـةنوالكراوان بَيـتة ثـَيم باشـةو  ثَيشـنيار دةكـةمة            
اةطةر ليذنةكة كرا بة فةرمانطةة يان اةطةر هـةر بةليذنـة مايـةوةة خؤيـان ثـةيِرةوَيكي تايبـة  دابنـَين بـؤ         

هاتووةة اةَلَيت اةجنومةني وةزيران ثةيِرةوَيكي ناوخؤ ايشوكارةكاني خؤيان نةك لة حوكمة كؤتاييةكان كة 
 .دةردةكا ة بؤية باشرت واية ليذنةكة يان فةرمانطةكة خؤيان ثةيِرةوي ناوخؤ دةربكةنة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ة فةرموو ااهرسوثاسة بةِرَيز عال 
 
 
 

 :ابراهيم ااهربةِرَيز عال 
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 تنتهججي بأنتهججاء ا اجججة )ارة  ظــَي مــاددَي اةظــة ليذنــة خاصــةيةة مانــاي ليذنــةي خاصــة اةوةيــةة كــة    ســةب
اةطةر نا ثَيويستة كة داايمية يان نا اةوة ايزافة بكرَيـتة كـة داايمـة يـان كاتيـةة بـة تةاكيـد ضـونكة         (اليها

وتعجدل  ) رةيـة ايزافـة بكرَيـت   اـةم عيبا ( اوً )خاصةية اةوة كاتي دةبَيتة بؤية ثَيشـنيار دةكـةم لـة كؤتـايي     
ثينَيشنيار دةكةم فةقةرةيةك ايزافةي اـةم  : اةوة خاَلي يةكةمة خاَلي دووةم (جلنة منحلة بأنتهاء ا اجة اليها

ماددةية بكرَيتة اايا اةوة ليذنةيةكي مةركةزييةة اايا لةسةر ااسيت ثارَيزطا ناكرَي اةوة بكرَيتة ايمحتيمالة 
لة بةرواري باتة يةكَيكي تر هةية لة خانةقنة يةكَيك لةشوَينَيكي ترة اةوانـة  موعتةقةلَيكي سياسي هةيةة 

هةموو بَين لَيرة تةقديم بكةنة اَيمة لةسةر ااسيت ثارَيزطا اةو ايشة بكةينة ااسانكاري دةبَيـت بؤ ليذنـةي  
للجي غجرار اللجنجة    تشجكل جلجان   )مةركةزي كة لة هةولَير دادةمةزرَيتة بؤية من ثَيشنيار دةكةم بنووسرَيتة 

و مه تها النةر ع البات املش ولني باحكام هذا  الطرميان املشكلة ع اواًل للي مستوى  افةات االقليم وادارة
 .زؤر سوثاس( القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاسة بةِرَيز تارا اةسعةدية فةرموو

 :بةِرَيز تارا حتسن ياسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِراسيت من لَيرةدا لةطةَل اةوةدام كة ماوةي تانة لَيـدان كـة سـَييةم خاَلـةة ليذنـة بِريـاري خـؤي بةزؤرينـة         
دةدا  و بِرياريشي قابيلي تانةلَيدانة لةبـةردةم دادطـاي كـارطَيِرية اـةوة لـةماوةي ضـةند ِرؤذ دةبَيـتة كـاتي         

مانطمـان دانـاة لَيرةشـدا وابـزامن اةطـةر       6اوةي خؤي كـة ثـِرؤذةي ِراطرياوانـي بـَي ثاسـاومان دانـاة وابـزامن مـ        
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ماوةيةك دابنَينة اةوة باشةة اةطةر بكرَيت ليذنـةي ياسـايي بؤمـان ِروون بكةنـةوة اـةوة باشـرتةة كـة ياسـا         
لةطةَل اةوةدا بَيت كة دةبَيت ماوةيةك هةبَيـتة تا ضةند اةتوانَي تانةي لَيبدا ة اةمة خـاَلي يةكـةمة خـاَلي    

اةوةدام و ثشتطريي لة هاوِراز خان دةكةمة كة نوَينـةري مـا  مـرؤظ هـةبَيتة كـة اةمـة خـؤي         لةطةَل: دووةم
ثرسَيكة دةبَيت نوَينةريان هةبَيتة ايرت بة ض شَيوةيةك سةرؤكي دةستةكةيةة يان نوَينـةرَيك بَيـت كـة اـةو     

ــةمة        ــازَليش دةك ــاك ف ــةكاني ك ــة قس ــتطريي ل ــةة ثش ــةدا هةي ــة ليذنةك ــة ل ــةبَيت ك ــة ه ــةري  مةرجان ــة نوَين ك
ثَيشمةرطةشـي لةطةَلــدا بَيـتة لةطــةَل هـي شــةهيدان و اــةنوالكراوةكانة اـاخر خــاَلمة وا ثَيشـنياز دةكــةم كــة      
ليذنةيةكي ياسايي هةبَيتة بؤ تةرجومـة كردنـي ثـرؤذة ياسـاكان لـةناو ثةرلةمانـداة ضـونكة اةطـةر بَيـت و          

اةطــةر عةزيــة  نةبَيـــت لــة ِراثــؤرتي  تةماشـاي مــاددةي ضــوارم بكــةين لــة كوردييةكــةية اــةخري فةقــةرةي 
يـةعين بزةبـت   ( وة نوَينةرايـةتي اـةم  يةنانـةي كـةدادَين دةكـةن     )ليذنةي ياسايي طةر بيخوَينينةوة دةَلَيت

جـا لةبـةر اـةوة هـيض عـةييب تَيـدا نيـةة        (وميثلجون مبجا يجأتي   ) تةرجومةي حةر  عةرةبيةكةيـةة كـة دةَلَيـت   
مــة كردنــي ياســايش جيايــةة وابــزامن اةطــةر ليذنةيــةكي ياســايي  تةرجومــة كردنــي اــةدةبي جيايــةة تةرجو

 هةبَيت لة اةمرِ ؤ بةدواوةة بؤ تةرجومةي ثرؤذةي ياساكانة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بةِرَيز جالل علية فةرموو
 :بةِرَيز جالل علي عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اـةو دوو سياسـيةة   ( يثبت السجن السياسي او االلتقجال السياسجي   :ثانيا)سةرمن بؤ ماددةي ضوارةمة قسةم لة 

هةردووكيان جيايةة اةطةر بكرَيت داوا لـة ليذنـةي دارايـي و ياسـايي دةكـةمة كـة جَيطـاي اـةو ثَيشـنيازانةي          
وونة كةكرانة اةنوالكراوة ِرزطار بووةكان يان اةوانةي كة بةردرانة لةطـةَل اةوانـةي كـة لةسـجندا لـةدايك بـ      

 .نةك ببَيت بة كَيشةيةكي ياسايية اةوةش ايزافة بكرَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاس بؤ اَيوةي بةِرَيزة ليذنةي ياسايي فةرموون
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةم       ــردة ا ــيان ك ــة ثَيشكةش ــةو بةِرَيزان ــة ا ــةي ك ــةو تَيبينيان ــبة  ا ــت   بةنيس ــكيل دةكرَي ــة تةش ــة ك ليذنةي

بةسةرؤكايةتي قازييةك لة صنوي يةكة وة بةنوَينةرايـةتي اـةو نوَينةرانـةي كـة خـؤي لـة ثَيـنج نوَينـةردا         
دةبينَيتــةوةة اــةو ليذنةيــة خــؤي اَيســتا تةشــكيلةة هةيــةة ايشــي خــؤي دةكــا ة بــة بِريــارَيكي اةجنومــةني    

و وةزارةتي شةهيدان و ناوخؤ و مالي تَيدايةة كَيشة لةسةر وةزيرانة بؤية نوَينةرايةتي اةجنومةني وةزيران 
اةوةيةة بؤضي اةوانة بةِرَيوةبةري طشيت بن و نوَينةري كؤمةَلةي زينداني سياسي وةك دوو برادةر باسـيان  
لةسةر كردة اةمة اةجنومةني وةزيران و وةزارةتي شةهيدان و نـاوخؤ و مـالي اةمانـة دةوااـرينة بةتةاكيـد      
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نيان لةسةر مستةواي بةِرَيوةبةري طشتيةة بةتم كؤمةَلةي زيندانياني سياسية اـةوة كؤمةَلةيةكـةة   نوَينةرةكا
ِرَيكخراوَيكة دةكرَيت هةر كةسَيك لة كؤمةَلةكـة بـةثَيي نيزامـة داخليةكـةي خؤيـان تـةخويلي بكـةنة بَيـت         

ة اـةكرَيت كـة ايزافـةي اـةوة     اامادة بَيت لةو ليذنةيةداة اةم ليذنةية تةبيعةتي ايشةكاني كاتيةة بـاس لـةو  
بكرَيت كة كؤتايي ثَي بَيت بة كؤتايي هاتين ايشةكةية بة تةاكيد كة ايشةكان كؤتايي ها  اةويش كؤتايي 
ثَي دَيتة بةنيسبة  اةوةي كة باس لة ايسـثا  كـراة سـجين سياسـي و ايعتيقـال كـة فةقـةرةي دووةم بـاس         

اسـي بــةدوو عيبـارةي ياسـايي زؤر ِروون هـاتوونة كــة     لـةوة اـةكا ة تـةبيعي ســجين سياسـي و ايعتيقـالي سي     
ــدةكرَيت      دةَلَيــت ايســثا  بــةِرَيطاي ياســايية واتــة بــةطوَيرةي ياســاي ايســثاتي عَيراقــي كــة اَيســتا كــاري ثَي
لةهةرَيمي كوردستانداة كة دةَلَين ِرَيطاي ايسثا ة واتة ِرَيطاي ياسايي كةهةموو اةو داواكارييانـة بـةطوَيرةي   

ارانةي كة لة ياساي ايسثاتدا باسي لةسـةر كـراوةة بـةدوو شـَيوة ايسـثا  دةكـرَينة يـان بـة بـةيناتي          اةو ِرَيك
ماددية دة ايلي ماددية سةنةدة وةرةقةة قةرارة كيتاحمة اةوانةي كة نووسراويان لةسةرةة ياخود بة شـايةتي  

اةمـة زيندانيـةة موعتةقةلـةة    دانة كة دَينة بةردةم اةم ليذنةيةو ايسثاتي اةو تةَلةبـةي خـؤي دةكـا ة كـة     
مةحجوزةة مةوقوفةة هةر بابةتَيك هةيةة بةنيسبة  اةوةي كةباسي لةسةر كـراة كـة اايـا لـة مـاوةي ضـةند       
ِرؤذدا اةم قةرارة تةعين لَي دةدرَيـتة بـةَلَي ِراسـتة اـةم ليذنةيـة بةسـةرؤكايةتي حاكمَيـك لـة صـنوي يـةك           

باسـي   1770ي سـاَلي  (13)ي قـةزاة كـة لةياسـاي ذمـارة    دةبَيتة اةو حاكمة بةسةتحيةتي سـةرؤكي مةجلسـ  
لةسةر كراوةة سةرؤكي مةجلسي قةزا بؤي هةيـة هـةيئا  يـان ليذنـة دابنَيـتة اـةو حاكمانـةي مةحكةمـةي         
تةمييز هي ايستيئنافة اينابـة اـةكا  بـؤ اـةو ليذنانـة و بـة سـيوةتَيكي كـاتي تـا اـةو ليذنانـة ايشـوكاري             

ي (13)سةتحيةتي سةرؤكي اةجنومةني قةزا دةبَيتة بةطوَيرةي ياساي ذمارة خؤيان بكةنة داناني بةواتا لة
ة مةسةلةي تةعين قةرارةكانيش بةتةاكيد بِرياري اةم ليذنةيةش قابيلي تةعنةة وةكو هةموو 1770ساَلي 

قةرارةكاني ترة اةمة خؤي لة قةرارَيكي ليذنةدا دةبينَيتةوةة اـةويش لـة ياسـاي مةجلسـي شـوراي هـةرَيمي       
باســكراوةة كــة قــةراراتي ايــدارية ض لــة ايداراتــةوة دةربضــَيتة ض لــة  1772ي ســاَلي (14)وردسـتان ذمــارة ك

ليذنةكانةوة دةربضَيتة ض لة دةستةكانةوة دةربضَيتة قـابيلي تةعنـة لةبـةردةمي مةجلسـي شـورا لـة مـاوةي        
ةو كةســةي كــة قةرارةكــةي ٍرؤذ اــ(15)ِرؤذداة بــةواتا دواي اــةو ٍرؤذةي كــة قةرارةكــة دةردةضــَيتة تــا ( 15)

بةدَل نية بؤي هةية تةمييزي اةو بِريارة بكـا ة بؤيـة جـةنابي سـةرؤكي ثةرلـةمانة اـةوة جوابـةكاني اـةو         
ماددةية بوو بؤ اةو بةِرَيزانـةي كـة ثرسـياريان كـردة اـةوةش كـة كـاك جـالل باسـي لةسـةر كـردة اةوانـةي             

اونةتةوةة اةوة لةماددةي يةكـةم باسـي لةسـةر كـراة     كةلةسجن لةدايك بوونة يان اةوانةي كة لة اةنوال طةِر
وة هَيشتا قسـةمان لةسـةر نـةكردووةة تـةعريومان نـةكردووةة بؤيـة ثـَيم باشـة اَيمـة هـيض مو حةزةيـةكي            

 .ترمان لةسةر نية وةكو نةصةكة خؤي با خبرَيتة دةنطدانةوةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وودكتؤر اةمحةد قسة  هةيةة فةرمكاك 
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي. بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيشنيارَيكي تر هةبوو كة دووة سَي اةندام ثةرلةمان قسةيان لةسةر كردة كة نوَينةري دةستةي ما  مرؤظي 

مة تَيدا بَيت ليذنةكةة اـةوةش اةطـةر بكرَيـت يـةكَيك لةخاَلـةكان بَيـت بـؤ دةنطـدانة بةنيسـبة  خـاَلي دووة          
ديـارة لَيـرةدا بةشـَيوةي مةصـدةر هـاتووةة يـةعين مةبةسـت        ( يثبت السججن السياسجي او االلتقجال السياسجي    )

شوَينةكة نيةة مةبةست زيندانيةكة نيةة يان طرتووخانةكةة لـة كوردييةكـةدا ثـَيم باشـة كـة بطؤِردرَيـت بـة        
سـجن  )كةيةة ضاوطةكةة يةعينيةعين مةبةست لَيرةدا مةصدةرة(زينداني كردني سياسي يان طرتين سياسي)

 .خودي مةصدةرةكة مةبةستة لَيرةداة سوثاس( يان اعتقال
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشنياري اةوةش هةبوو كة نوَينةري وةزارةتي ثَيشـمةرطةش ايزافـة بكرَيـتة اةوةشـتان وةرطـر  ليذنـةي       
 .هاوبةش؟

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ويست ناكـا  ليذنـةي ثَيشـمةرطةي تَيـدا بَيـتة ضـونكة اةطـةر لـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطة اةنـدامَيك بَيـتة             ثَي

ــة       ــوكاري زينداني ــونكة ايش ــة زؤر موكتةفيــةة ض ــةم ليذنةي ــةبَيتة وة ا ــة اةهدافــةكانيان ه ــةبَيت اةمــة ل ا
ان دةكا ة اةطةر زةوي ثةيوةستة بة اةجنومةني وةزيرانةوةة كة موفاتةحةي وةزارةتةك: سياسيةكانة يةكةم

بَيت اةوة وةزارةتي شارةوانيةة اةطةر ثارة بَيت وةزارةتي ماليةيةة اةطةر وةرطرتين ديراسي و زةمالة بَيـتة  
اــةوة وةزارةتــي ثةروةردةيــةة بــاقي تريشــي نوَينــةري اةصــَلي اــةمان خــؤي لــة كؤمةَلــةي زينــداني سياســي  

تة اةوةي تريشي هةر بِريارَيك دةربضـَيت بـةدَلي اةمانـة    دةبينَيتة اةوةش نوَينةري خؤيةتي و اامادة دةبَي
 .نةبَيتة اةوة قابيلي تةعنةة ايرت ضةند نوَينةري تَيدا هةبَيت يان نةبَيتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اةي سةرؤكي دةستةي ما  مرؤظ كةثَيشنيار هةبوو اةويش ايزافة بكرَيت؟ة فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةَلَي اَيمة هاوِراين لةطةَل اةوةدا كة نوَينةري دةستةي ما  مرؤظي تَيدا هةبَيتة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

اةوةي ثَيشمةرطة اَيستا دوو بةِرَيز ديواع بكا  كة بؤ باشةة اةطـةر نوَينـةريان لـةوَي هـةبَيتة  كـاك حممـد       
 .يزاميت هةيةة فةرمووشارةزووري نوقتةي ن

 :بةِرَيز حممد امحد علي
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من نوقتةي نيزاميم لةسةر ِروونكردنةوةكةي كاك عومةر هةيةة كاك عومةر باسـي ليذنةكـة دةكـا ة بـةس     
بــةم ثــرؤذة ياســاية اَيســتا اــةو ليذنةيــة دةســتبةكارة لةبةِرَيوةبةرايــةتي طشــيت زيندانيــة سياســيةكان لــة     

رةتي شةهيدان و اةنوالة بةثَيي اةم ثِرؤذة ياساية بَيتة اـةو بةِرَيوةبةرايةتيـة طشـتية ايلوـا بوةتـةوةة      وةزا
حكومـةتي هـةرَيمي   : حكومـة    -1هـةرَيمي كوردسـتانة   : هـةرَيم  -1ضونكة لَيرة دةَلَيتة لةماددةي يةكـةمة  

حاليـةن دةسـتبةكارةة لَيـرةش ديـاري     كوردستانة اةو بةِرَيوةبةرايةتية اَيستا دةستبةكارة و اةو ليذنةيـةش  
 .نةكراوة كة اةو بةِرَيوةبةرايةتية سةر بةكوَي دةمَينَيتةوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عومةرة فةرموو
 
 
 
 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
دانــراوةة اــةوة لــةزمين هةيكــةلي اــةو   اــةو بةِرَيوةبةرايةتيــةي كــة لــةوةزارةتي شــةهيدان و اــةنوالكراوان  

وةزارةتةشدا نيةة بة بِريارَيكي سةرؤكايةتي اةجنومةني وةزيران دانراوةة اةو بةِرَيوةبةرايةتية مةهامةكةي 
جياوازة لةطةَل اةم ليذنةيةداة اةم ليذنةية ليذنةيةكة تةسبييت واقعـي حـاَلي اـةو كةسـة دةكـا  كـة اةمـة        

ة يان مةحجوزة يان موقوفة يان نا؟ة بةو ِرَيطا ياساييانةي كة بامسان لَيوة كردة زيندانية يان نا؟ة موعتةقةل
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك سةردارة فةرموو
 :بةِرَيز سةردار رةشيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيسـتا كؤمةَلـةي زينـدانياني    ديارة نوَينةرَيكي كؤمةَلةي زيندانياني سياسي كة لةماددةي ثَينجةمدا هاتووةة ا

سياسي نةماوة لة كوردستانداة اَيستا كؤمكاري زيندانياني سياسيةة بؤية اةطةر اةوة ِراست بكرَيتةوة  اـةوة  
 .شتَيكي باشةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خانة فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاحم نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نوَينةري وةزارةتي ثَيشمةرطةو ما  مرؤظي تَيدا بَيتة اةمة زياتر ثةيوةندي هةيـة بـة    سةبارة  بةوةي كة
ايسثاتاتةوةة هةموو زيندانيةكي سياسي كة حوكم دةدةرَيتة وة حوكم دراوة لة عَيراقداة لة وةزارةتي مالية 

ســرتاوةو كــة حــوكم دراوةة نوســخةيةكي ضــووة بــؤ وةزارةتــي ماليــةي عَيــراقة كــة حجــزي اــةموالي طوا         
نةطواسرتاوةي كـراوةة كةواتـة وةزارةتـي ثَيشـمةرطة لَيـرةدا هـيض واتايـةكي نابَيـتة داتاشـي نيـة لةسـةر اـةو             
خةَلكانةي كةطرياونة ضونكة هيض ثةيوةندي بةو وةزارةتةوة نيةة لةوانةيـة كاتَيـك كـةوةزارةتي ثَيشـمةرطة     

انةة سةبارة  بةما  مرؤظيش خؤ اةمانـة اـةم   بةم شَيوةي كة اَيستا هةيةة لةكوَي داتاي هةبووة لةسةر اةو
ليذنةية غةدر لةكةس ناكةنة اةم ليذنةية لةسةر اةساسي اـةو ايسـثاتاتانةي كـة دَينـة بةردةسـتيان بِريـار       
دةدةنة كة اايا اةمة فيعلةن مةحكومـةة يـاخود اةطـةر حجـز بـووة اـةوة بةشـايةتي و مودةكـة و شـوَينةكة          

بؤية من بةزيادي دةزامنة اةطةر هاتو نوَينةري اةوانيشي تَيدا بَيتة طةورة اةوانة هةمووي دياري دةكرَيتة 
كردني ليذنةة عادةتةن كارةكةي تةاخري اةكا ة اةبَيت ليذنةيةكي كور  و ثوخت بَيت بؤ اةوةي كارةكـاني  

 .اةوةي كة ثَيويستة بيكا ة سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نةسرين عالة فةرموو
 :مصطفيرين عال بةِرَيز نةس

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة اةوةي كة ضةند برادةرَيك ااماذةي ثَيداة اةو ليذنةية تـةنها مةبةسـتمان اةوةيـة اـةو ليذنةيـةي كـة       
دروست اةبَيت ودروست بووة سةر بةكوَيية؟ة هةَلبةتـة اـةم ليذنةيـة كـة اـةو بةَلطةنامانـة كؤدةكاتـةوة بـؤ         

و كةسةة دةبَيت ِرةبيت بةكةسَيكةوة يان شوَينَيكةوة هـةبَيتة داوا لـةكاك عومـةر    ايسثاتي زينداني بووني اة
 .اةكةينة اةو ليذنةية سةر بةكوَيية؟ة كَي سةرثةرشيت اةو ليذنةية اةكا ؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك محة سةعيدة فةرموو
 :بةِرَيز محة سعيد محة علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
اةندام ثةرلةمان ثَيم واية زياتريش تةاكيديان لةوة كـردةوةة كـة اـةم ليذنةيـة بكرَيـت بـة فةرمانطـةة         دوو

بةس وةتمي اةوةي نةدايةوةة خاَلَيكي ترة ثشتطريي اةو قسةي نةسرين خان دةكـةمة اـةم ليذنةيـةة اةطـةر     
ليذنةكـة كاتيـةو دؤسـيةو     بوو بة فةرمانطـة اـةبَيت سـةر بـة شـوَينَيك بَيـتة اةطـةر ليذنـةش بَيـتة ديسـان          

اةوةلياتي بؤ دروست دةبَيتة فايال  دروست دةبَيـتة دوايـي اـةو زيندانيـة سياسـية موِراجةعـة اـةكا  بـؤ        
ــةكان و        ــتين فايل ــؤ ثاراس ـــتة ب ــاركراو بَي ــوَينَيكي دي ــةر بةش ــت س ــة دةبَي ــان زةوية بؤي ــولوةة ي ــرتين س وةرط

 .اةوةلياتةكانة زؤر سوثاس
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 :انبةِرَيز سةرؤكي ثةرلةم

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ِراستةة سةمرية خان و سةرطوَل خانة باسيان لةوة كردة كـة بكرَيـت بـة دةزطـاو وةكـو عَيراقـي لـَي بكرَيـت و         

مان بـةوة  فةرمانطةي هـةبَيتة اَيمـة اَيسـتا لةهـةرَيمي كوردسـتان هـةدةفمان تةرشـيقي ايدارييـةة ثَيويسـتي         
هةيــة كــة كــةمرتين وةزارة  و كــةمرتين دةزطــاو فةرمانطــةمان هــةبَيتة ِراســتة لــةعَيراق بــة مواةسةســةي   

ثارَيزطـا اـةكا ة اَيمـة    ( 15)سجناي سياسي هاتووةة بةتم اةوةي لة عَيراق هاتووةة اةم دةزطاية ايشـوكاري  
انيانيش بـةو ذمــارة زؤرة نيـةة كــة وةكــو   ثارَيزطـا اــةكا ة ذمـارةي زينــد  (3)اـةم ليذنةيــة كـةدانراوةة تــةنها   

لةهةموو عَيراقدا هةيةة لةبـةر اـةوة اَيمـة ثَيمـان وايـة اـةو ليذنةيـة زؤر كافيـةة لةهـةموو بارةكانـةوة بـؤ            
تةرشيقي ايداريشة بؤية ثَيويست ناكا  بكرَيت بة دةزطاة بةتم عاايديةتي اةم ليذنةيةة اةم ليذنةية سةر 

ماددة خيتاميةكانيشــدا اــةوةي كــة اةنزدــةو تــةعليماتي بؤدةردةكــا ة هــةر  بــة اةجنومــةني وةزيرانــةو لــة
 .اةجنومةني وةزيرانةة هةر بؤية ثةيوةستة بة اةجنومةني وةزيرانةوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كاك حممد شارةزوورية فةرموو

 :بةِرَيز حممد امحد علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
كاك عومةر اَيستا مةفهومةكةي دابةدةستةوةة اةبَيت دياري بكرَيت كة اةم ليذنةيـة  ديارة اةو موناقةشةي 

كة ايشةكةي تةواو اةبَيت و كاتيةة اَيمة اَيستا هةموومان دةزانن كة اةم ليذنةية اَيستا دةستبةكارةة اـةم  
دا بَلَين كة سةر بـة  ليذنةية ايشةكةي كاتيةة دوايي كة ايشةكاني تةواو بووة اةبَيت بة سةرحيي لةم ياساية

ــا ة دووةم   ــيت دةك ــةكَيك سةرثةرش ــةة ي ــةني وةزيران ــداة   : اةجنوم ــةخاَلي دووةم ــرد ل ــنيارَيكمان ك ــة ثَيش اَيم
 .زينداني سياسي و طرياوي سياسية ِراطرياوي سياسي تَيدا نيةة كة اةويشي بؤ زياد بكرَيتة سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لةسةر اةو موداخة نةي كة كرانة دوايش دةخيةينة دةنطةوة فةرموو اةخريصياغةي بكةنةوة
 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :املادة الرابعة
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تشكل جلنة خاصة برئاسة قاتي من الصنف االول يرشحل جملس القضاء ع االقليم ولضوية ممجثلني ال   :اوال
البات املش ولني باحكام هجذا القجانون وتجرتبا برئاسجة جملجس      تقل درجتهم لن مدير لام مه تها النةر ع 

 :الوزراء وميثلون اجلهات اآلتية
 .جملس الوزراء -1
 .وزارة شؤون الشهداء و املؤنفلني -1
 .وزارة الداخلية -3
 .وزارة املالية و االقتصاد -4
 .ممثل لن مجعية السجناء السياسني ع االقليم -5

او االلتقال السياسي بالطرق القانونية امجام اللجنجة املشجكلة مبوجج  احكجام هجذا        يثبت السجن السياسي :ثانيا
 .القانون

تصدر اللجنة قرارها باالغلبية و يكون قرارها قابظ للطعجن امجام احملك جة االداريجة وفقجا الحكجام قجانون         :ثالثا
 .1772لسنة ( 14)جملس شورى االقليم رقم 

 
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

زان بةو شَيوةي كة خوَيندرايةوة كَيي لةطةَلداية بادةسـيت بَلنـد بكـا  تكايـة؟ة فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا        بةِرَي
كةسي لةطةَلدا نية؟ة بةزؤرينةي دةن  ثةسةندكراة اَيستا دانيشتنةكةمان دوا دةخـةين بـؤ سـبةنَي     3نية؟ة 

 .تا اةو كاتة خوا ااطادارتان بَيت( 6)اَيوارةكةي سةعا  
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)مد قادر عبداهللحم     ارسالن بايز امساعيل           .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       

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

 7222\6\02رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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  (31)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 02/6/7222 رَيكةوتي شةممةثَينج 

عَيراق  -كوردستان  ثةرلةماني  37/6/1711رَيكةوتي  ةشةممثَينج  رؤذي ثاش نيوةِرؤيي (6)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة اامـادةبووني  , و ثةرلـةمان سـةرؤكي   (كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهللبة سةرؤكايةتي بةِرَيز 

دانيشـتين ذمـارة   , ثةرلـةمان بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري  , جَيطري سةرؤك و ارسالن بايز امساعيل.د
 .ي خؤي بةست( 1711)ساَلي , سَييةمي خول ي(31)

 :بةرنامةي كار
ي 1221ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي نـاوخؤي ذمـارة   ةوِرلة ثةي( 17)ي ماددة (1)اني بِرطة بةثَيي حوكمةك

خـولي   ي(31)درا دانيشـتين ذمـارةي   ي بِريـار  ثةرلةماندةستةي سةرؤكايةتي , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
بةم شـَيوةية   دا 37/6/1711ي ثاش نيوةِرؤي رؤذي ثَينج شةممة رَيكةوتي (6)لة كا  سَييةمي هةَلبذاردن 

 :بَيت
بةردةوام بوون لةسة رخستنةِروو و طوتوطؤ كردنى ثِرؤذة ياسا  ماف و ايمتيازاتى زيندانية سياسية - 1

 .كوردستانيةكانة كة لة  يةن اةجنومةنى وةزيرانةوة هاتووة
  ( 1)شنيار  ياسا  هةمواركردنى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارةخوَيندنةوة  يةكةمى ثَي-1

 .  هةمواركراو1221ساَلى 
 .خوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنيار  هةمواركردنى يةكةمى ياساي ِرَيكخستنى خؤثيشاندان-3
 .خوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنيار  ياسا  حيزبةكان لة هةرَيمى كوردستان-4
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 .عرياق-ى ثَيشنيار  ياسا  داواكار  طشتى لة هةرَيمى كوردستانخوَيندنةوة  يةكةم-5
ِراطةياندنى كؤتايى هاتنى خوىل طرَيدانى يةكةم لة خوىل سَييةمى هةَلبذاردنى ساَلى دووةمى ثةرلةمانى -6

 .كوردستان لة  يةن سةرؤكى ثةرلةمانةوة
 

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

طةىل كوردستانة دانيشتنةكةمان دةكةينةوةة خوىل سَييةمى هةَلبذاردنة ساَلى دووةمة خوىل طرَيدانى  بةناو 
 .37/6/1711ِرؤذ  دانيشنت( 31)دووةمة ذمارة  دانيشنت 

 :بةرنامة  كار
  هةمواركراو  ساَلى ( 1)لة ثةيِرةو  ناوخؤ  ذمارة ( 17)  ماددة( 1)بةثَيى حوكمةكانى بِرطة 

ةمانى كوردستانى عرياقة دةستة  سةرؤكايةتى ثةرلةمان بِرياريدا بةرنامة  كار  دانيشتنى   ثةرل1221
  اَيوارة  ِرؤذ  ثَينج شةممة ِرَيكةوتى (6)  ااسايى خوىل سَييةمى هةَلبذاردن لة كا  (31)ذمارة 

 .دا بةم شَيوةية بَيت 37/6/1711
ؤذة ياسا  ماف و ايمتيازاتى زيندانية سياسية بةردةوام بوون لةسة رخستنةِروو و طوتوطؤ كردنى ثِر-1

 .كوردستانيةكانة كة لة  يةن اةجنومةنى وةزيرانةوة هاتووة
  ( 1)خوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنيار  ياسا  هةمواركردنى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان ذمارة-1

 .  هةمواركراو1221ساَلى 
 .يةكةمى ياساي ِرَيكخستنى خؤثيشاندان خوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنيار  هةمواركردنى-3
 .خوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنيار  ياسا  حيزبةكان لة هةرَيمى كوردستان-4
 .عرياق-خوَيندنةوة  يةكةمى ثَيشنيار  ياسا  داواكار  طشتى لة هةرَيمى كوردستان-5
ساَلى دووةمى ثةرلةمانى  ِراطةياندنى كؤتايى هاتنى خوىل طرَيدانى يةكةم لة خوىل سَييةمى هةَلبذاردنى-6

 .كوردستان لة  يةن سةرؤكى ثةرلةمانةوة
اَيستا داوا لة ليذنة  ياسايى و ليذنة  ناوخؤ دةكةين فةرموون بؤ شوَينى خؤتانة بةِرَيزان نووسراوَيك بؤ 

اةندامى بةِرَيز  ثةرلةمان ايمزا  كردووةة داوا  دواخستنى طوتوطؤ  37سةرؤكايةتى ثةرلةمان هاتووةة 
 .لةسةر خاَلى يةكى بةرنامة  كار اةكةنة ليذنة  ياسايى فةرموون بيخوَيننةوة

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان/ بؤ
 .بةِرَيزان سةرؤكايةتى ثةرلةمان

ةر دةكرَ  لة ثةرلةمانة سةبارة  بة ياسا  ماف و ايمتيازاتى زيندانيانى سياسى كة اَيستا طوتوطؤ  لةس
داواكارين ِرا  حكومة  بة هةند وةربطريَيتة ضونكة اةم ياساية تةبةعياتى زؤر  هةيةة لة هةفتة  ثَيشوو 
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خوَيندنةوة  يةكةمى بؤ كراوة ليذنة  ثَيشمةرطةو شةهيدان كة زيندانيانى سياسى بةِرَيوةبةرايةتى 
اجيل كردنى اةم ياساية بة زةروور دةزاننة بؤ ديراسة  دةكا ة لة وةزارة  ِرايان وةرنةطرياوةة بؤية تة

 .كردنى زياترة وة وةرطرتنى ِرا   يةنى ثةيوةندار
 .سؤزانى خاَلة شةهاحم -1
 .دَلشاد شةهاحم -1

 .اةظن عمر -3

 .امساعيل حممود -4
 .ااراس حسن -5

 .سا  تؤما كاكؤ -6

 .ابراهيم ااهرعال  -0

 .اةمري طؤطة يوس  -2

 .جالل على عبداهلل -2

 .حازم حتسن-17
 .تارا اةسعةد -11
 .نثةروين عبدالرمح-11
 .بَيري ان سةرهةن -13
 .شوان كريم كابان-14
 .كاوة حممدامن-15
 .شلَير حممد جنيب-16
 .سةروةر عبدالرمحن-10
 .سةردار رشيد-12
 .سةمرية عبداهلل-12
 .زكية سيد صاحل-17
 .صباح بيت اهلل-11
 .صبيمحة امحد-11
 .مصطفيعبدالسالم -13
 .دالواحدااواز عب-14
 .على حسن-15
 .قادر حسن-16
 .كةيلى اكرم-10
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 . نة امحد-12
 .حممد شارةزوور -12
 .بةشارةتى فاتل-37

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرَيزانة اةو بةِرَيزانة  اةوةيان خوَيندةوةة اايا هةر بةردةوامن لةسةر  يان اةتانةوَ  بةردةوام بن 

 .لةسةر طوتوطؤة فةرموو
 :َلشاد شةهاحم حاجيبةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةثَيى اةوة  دوا  اةو نووسراوة  كة نووسراوةة اةمِرؤ بةردةوام بووينة كار  ليذنةكان تةبيعى اةم 
نووسراوة دوَينَى هةقيقةتةنة اةمِرؤ لة بةيانيةوة دةرفة  هةبووةة بةثَيى اةوة  ااطادارين ليذنة  

ثوخت كردنى مةوزوعةكة و هةميش دوا  تةاكيد كردنةوة  كة  ياسايى بةتايبة ة خةريكى هةم
وةكو لة بةرنامةشدا هاتووةة خؤ  بةشى هةرةزؤر  اةوة  كة لة ثِرؤذة ياسا  حكومةتدا هاتووةة بة 
رةاى من وةكو اةوة  هةر يةكَيك لة برادةران اازادة لة ِرةاى خؤ ة بةَ م من وةكو  يةكَيك لةوانة  

طةر تةحزيراتى ديكة  باش لة  يةن ليذنةكانةوةة تؤزَيك ثوختة  ايشةكانيان كة كة ناوم هاتووةة اة
حازراييان بؤ  كردووةة اةم تةاكيدةش كة كراوةة لة بةشى زؤر  خاَلةكانى كة هةن لة ثِرؤذة  

 .حكومةتدا هاتوونة من ثَيم باشة بةردةوام بن لةسةر  و طوتوطؤيةكة درَيذة  ثَى بدةين
 :ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكى

بةِرَيزانة اةم بةِرَيزانة  كة اَيستا ناويامنان خوَيندةوةة ضونكة لةناو قاعة هةركةسَيك تةمسيلى 
شةخسى خؤ  دةكا ة سى كةسنة اةوانة  ناومان خوَيندةوةة طةر اةتانةوَ  بةردةوام بنة  اةوا 

 .اعيل حممودبةردةوام اةبن اةوانة  تةوقيعيان كردووةة هةندَيكيان لَيرةنة كاك امس
 : بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة كة دوَينَى اةو ثَيشنيارةمان كرد بؤ سةرؤكايةتىة لةسةر اةوة بوو كة نوَينةر  حكومة  لَيرة 
حزور  نيةة لةسةر اةوة بوو كة كَيشةكة بووة بؤية ثَيمان باشة نوَينةر  حكومة  اامادة  جةلسةكة 

ة لةبةر اةوة  ايلتيزاماتى ماىل زؤر  هةيةة دووةمن اةم ياساية ثِرة لة ايمتيازا ة ايمتيازاتةكى بَى
يةكجار زؤر  تيايةة ناكرَ  اةو ايمتيازانة  كة لةوة ثِرؤذة ياساية هاتووة هى زيندانية سياسيةكان 

كان هةرضى بكرَ  زياتر بَى لة هى شةهيدانة ضونكة اَيمة لةطةَل اةوةين بؤ زيندانية سياسية
موشكيلة نيةة بةَ م لةبةر اةوة  كؤمةَلَيك ايمتيازاتى تَيدايةة ناكرَ  زيندانى سياسى ايمتياز  زياتر 

 .وةربطرَ  لة شةهيدانة ثَيم باشة دوا خبرآة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ة كة ناوةكامنان خوَيندةوةة ضةند بةِرَيزانة جارَ  با اةمة يةكال بكةينةوةة اةوانة  تةوقيعيان كردووة
لةو بةِرَيزانة اةيانةوَ  تةاجيل بَى بؤ اةوة  بيخةينة دةنطدانةوةة اةطةر لة سَى كةس زياتر بَىة اةوا 
هةقى خؤتانةة اَيستا بةِرَيزَيك داوا  كرد بةردةوام بنة يةكَيك داوا  كرد تةاجيل بكرَ ة اةوة  

تةوةة اةطةر يةكَيك اةيةوَ  لةسةر ِرةايةكة  خؤيةتى و اةيةوَ  ناويامنان خوَيندةوةة دةست بةرز بكا
 .تةاجيل بكرَيتةوة بؤ وةختَيكى ترة فةرموو كاك سةروةر

 :عبدالرمحن عمر سةروةر.بةِرَيز د
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  اةو ياداشتة كة اَيمة ايمزامان لةسةر  كردووةة اةو تةبريرانة  كةوا هَيناومانةتةوة بؤ اةوة
تةاجيل بكرَيتة يةكَيكيان اةوةية كة وا ثَيويستة بريو ِرا  حكومة  وةربطريَيتة ضونكة كؤمةَلَيك 
ايلتيزاماتى تر  ماىل دَيتة ناو بابةتةكةة  بةتايبةتى اةوانة  كةس و كار  اةنوالة هةروةها جطة 

 .........لةوة مةسةلةيةكى تر يةكال نةكراوةتةوةة مةسةلة  
 

 :ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكى
كاك سةروةرة تةرح ناة بةردةوام يان تةاجيل؟ة يةك كةليمةة ضونكة بؤ اةوة  وةختةكةمان نةِروا ة 
يةك كةليمة اةطةر اةتةوَ  تةاجيل بَىة اةخيةينة دةنطدانةوةة ضونكة اةوة يةكَيكةة جةنابيشتة و 

 .برادةر  تريشة لة ثشتةوة دةستى بةرز كردووةة فةرموو
 :ةر عبدالرمحن عمرسةرو.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
مةبةستم اةوةية كة دةَلَيم اةو تةبريرانة  كة نووسيومانة هةموويان وةكو خؤيان هةر ماونة يةكَيك 

 ........لةوانة ليذنة  شةهيدان و 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .برا  اةزيزمة من اةَلَيم تةاجيلت اةوآ يان بةردةوام بن؟
 :نبدالرمحسةروةر ع.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .من ثَيمواية تةاجيل بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .فةرموو تارا خان
 :بةِرَيز تارا حتسن اةسعةد 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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اةو من ثشتطري  لة ِراكة  كاك امساعيل دةكةمة وةكو دوَينَى ضؤمنان قةرار دا هةر اةوةبَىة لةبةر 
 .موبةريراتانة  كة هةبوو لة ناو ة تةاجيل كردنةكة  بؤ اةوة  زياتر بتوانن

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاسة بةِرَيزان اَيستا اةم ياداشتة هاتووةة ديارة اةمة سَى كةس لةسةر  بةردةوامةة كا  تةواوة وةختى 

كى تر تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة اةوة  ثَيى تةصويتةكةية كَى اةيةوَ  اةم ثرِِؤذةية تةاجيل بَى بؤ كاتَي
بةِرَيز لةطةَلدايةة  12خؤش نية دةسة  بةرز نةكاتةوةة كَى اةيةوَ  تةاجيل بَىة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة 

كَى لةطةَلة لةسةر  بةردةوام بنة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة بةزؤرينة  دةن  بةردةوام اةبنة سوثاسة 
 .ة  ياسايى فةرموون اةو سياغة  كة قةرار بوو اامادةبَى فةرموواَيستا ليذن

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بؤ كار ااسانى ِرؤيشتنى بةرنامة  اةمِرؤمانة وا ثَيويست دةكا  جةنابت بوةرموو  بؤ هَينانة 
اةمِرؤة بة دةنطدان بَيتة ثَيشةوة بؤ ثَيشةوة  اةو ثِرؤذانة  كة ثَيشكةش كراون لة بةرنامة  كار  

 .اةوة  خوَيندنةوةيان بؤ بكةينة دواتر بضينة سةر بِرطة  يةكةمة سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةِرَيزان اَيستا اةو ثَيشنيارة هاتووة كة اةو ثِرؤذانة  خوَيندنةوة  يةكةمى بؤ كراوةة بَينة ثَيشةوة 

طةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة زؤر سوثاسة كَى لةطةَلدانية تكاية طوتوطؤكة بضَيتة دواوةة كَى لة
 .دةستى بةرز بكاتةوة؟ة سوثاسة بةكؤ  دةن  ثةسةند كراة فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

يان بؤ بكرَيتة بةرنامة  كار بريتية لةو ثِرؤذانة  كة ثَيشكةش كراوةة ايمِرؤ خوَيندنةوة  يةكةم
( 1)ثِرؤذة  يةكةمة ثِرؤذة  ثَيشنيار  حةوتةمى ياسايى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستانة ذمارة 

 :  ثةرلةمانة لة  يةن ذمارة  ياسايى اةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةة بريتية لة1221ساَلى 
 .عونى بةزاز -1
 .عمر عبدالرمحن -1

 .شوان كريم كابان -3

 .شةومن حممد غريب -4

 .سةروةر عبدالرمحن.د -5

 .طةشة دارا حةفيد -6

 .جة ل على عبداهلل -0

 .شيالن عبداجلبار -2
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 .امساعيل حممود -2

 .قادر حسن-17
 .شَيردَل حتسن-11

اةم ثِرؤذةيةة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانة خؤ  لة ثَينج خاَلدا اةبينَيتةوة بةزمانى عةرةبى ثَيشكةش 
 .وبةِروو  ليذنة ثةيوةنديارةكانى بكةوةكراوةة اةسبابى موجيبة  لةطةَل نيةة تكاية ِرو

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاسة بةِرَيزان اَيستا اةم ثِرؤذة ياساية ااراستة  ليذنة  ياسايى و اةندامة بةِرَيزةكان دةكةينة 

 .اَيستا بؤ بِرطة  سَى لة بةرنامة  كارة فةرموو
 : بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :بِرطة  سَى لةبةرنامة  كار

ثَيشكةش كردنى ثِرؤذة ياسا  هةمواركردنى ياسا  ِرَيكخستنى خؤثيشاندانة اةم ثِرؤذةية لة  يةن 
 ذمارة  ياسايى اةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوةة 

 .اارام قادر -1
 .رتاسةرطوَل  -1

 .عمر عبدالعزيز -3

 .بةيان امحد -4

 .ناسك تؤفي  -5

 .سةمري سةليم -6

 .د حةمة علىحةمة سةعي -0

 .بيالل سلَيمان -2

 .امحد وةرتى.د -2

 .طوَليزار قادر-17
 .ثةدان عزالدين-11
 .جنم الدين لةي ة-11
 .عبدالرمحن حسن-13
 .امساعيل سعيد-14
 .ثةريهان قوبالي-15
 .نةسرين عال-16
 .كوَيستان حممد عبداهلل-10
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 .ااشتى عزيز-12
 .لث انسيوةيل -12
 .ِرَيباز فتاح.د-17
 .مة  نور  عبداهلل-11
 .ظيان عبداهلل-11
 .كاردؤ حممد ثريداود-13

ماددة اةبينَيتةوةة بة زمانى كورد  ثَيشكةش كراوةة تكاية سةرؤكى  10اةم ثِرؤذةية خؤ  لة 
 .ثةرلةمان بيخةرة بةردةم ليذنة  تايبةمتةندةكان

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
يىة ليذنة  ناوخؤة ليذنة  مافى مرؤظة هةروةها بؤ بةِرَيزان اةم ثِرؤذة ياساية ااراستة  ليذنة  ياسا

اةجنومةنى وةزيرانيشى اةنَيرينة بؤ اةندامة بةِرَيزةكانى ثةرلةمانى كوردستانيشة بةِرَيزان بؤ خاَلى 
 .ضوار لة بةرنامة  كار

 
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :مِرؤ بريتية لةخاَلى ضوار لة ثةيِرةو  بةرنامة  كار  اة

هةموار كردنى ثِرؤذة ياسا  حيزبةكان لة هةرَيمى كوردستانة اةم ثِرؤذة ياساية لة  يةن ذمارة  
 :ياسايى اةندامانى ثةرلةمانى كوردستانةوة ثَيشكةش كراوةة بةم ناوانة  خوارةوة

 .اارام قادر -1
 .رتاسةرطوَل  -1

 .بيالل سليمان -3

 .امحد وةرتى.د -4

 .طوَليزار قادر -5

 .م الدينجن لةي ة -6

 .عبداهلل مة  نور  -0

 .لث انسيوةيل  -2

 .عبدالكريم ثةدان -2

 .كوَيستان حممد-17
 .ثةريهان قوبال .د-11
 .ن حسنعبدالرمح-11
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 .ااشتى عزيز-13
 .سةرهةن  فرج-14
 .ِرَيباز فتاح.د-15
 .نةسرين عال-16
 .ظيان عبداهلل-10
 .لث انعدنان -12

ؤ  لة بيست و سَى ماددة اةبينَيتةوةة بة زمانى عةرةبى اةم ثِرؤذةية جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانة خ
 .رووبةِروو  ليذنة  ثةيوةندار  بكةوة ةثَيشكةش كراوةة اةسبابى موجيبة  لةطةَلدانية تكاية

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاسة بةِرَيزان اةم ثِرؤذة ياساية ااراستة  ليذنة  ياسايىة ليذنة  ناوخؤة ليذنة  مافى مرؤظة 

 .ندامة بةِرَيزةكانى ثةرلةمانى دةكةينة اَيستا بؤ خاَلى ثَينج لة بةرنامة  كار فةرموواة
 
 

 :بةرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :خاَلى ثَينج لة بةرنامة  كار  اةمِرؤة بريتية لة
 .ثِرؤذة ياساي داواكار  طشتى لة هةرَيمى كوردستانى عرياق/بابة 

و نؤ  ماددة خؤ  اةبينَيت و بة زمانى عةرةبى ثَيشكةش كراوةة لة  يةن ذمارة  ياسايى كة لة شةست 
 .اةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة

 .كاردؤ حممد ثريداود -1

 .كاروان صاحل امحد -1

 .لث انعدنان  -3

 .عبداهلل مة  نور  -4

 .نةسرين عال -5

 .ثَيشةوا تؤفي  -6

 .ع يمة جنم الدين -0

 .بورهان رشيد -2

 .جعور على -2

 .شاهؤ سعيد -17

 .زانا.د -11
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 .ثةيام امحد -11

 .تكاية رووبةِروو  ليذنة  ثةيوةنديدار  بكةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان اةم ثِرؤذة ياساية ااراستة  ليذنة  ياسايىة اةجنومةنى دادوةر ة اةجنومةنى وةزيرانيشى 
 .خاَلى شةش لة بةرنامة  كاردةكةينة بؤ اةندامة بةِرَيزةكانى ثةرلةمانى كوردستانيشة اَيستا بؤ 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

خاَلى شةش لة بةرنامة  كار  اةمِرؤمانة بريتية لة بةردةوام بوون لةسةر طوتوطؤ كردنى ياساي 
يىة ايمتيازاتى زيندانى سياسىة اَيمة دوا  اةوة  كة بة هةردوو ليذنةة ليذنة  ياسايى و ليذنة  دارا

اةمِرؤ سةرتاسةر بةيانى كؤبوونةوةيةكى دوورو درَيذ اةجنامدراة بة اامادةبوونى اةندامة بةِرَيزةكانى 
هةردوو ليذنةة لةسةر زةو  اةو موناقةشا  و موقتةرةحاتانة  دوَينَى كراة لةسةر مشول كردنى اةم 

ر  سياسى تاوانبار كراونة ياسايةة بةو كةسانة  هاووَ تيانى كوردستانة كة زةرةرمةند بوون بة كا
بةكار  سياسى طرياونة بؤ اةوة  اةم ياساية مشوليان بكا ة اَيمة طةيشتينة نةتيجةيةك كة 
سياغةيةكمان نووسىة اةمةش سياغةكةية كة ثَيشكةشى بةِرَيزتانى دةكةمة  اةو سياغةية ايتيواقى 

اوة حةثس كراوةة ايعتيقال كراوةة اةندامانى هةردوو ليذنة  لةسةرةة كة اةَلَى هةركةسَى زيندان كر
تةوقي  كراوةة حيجز كراوةة هاووَ تيانى كوردستان لةسةر اةسبابى سياسى مشول دةكا  بةم ياسايةة 

 .تكاية بيخةرة دةنطدانةوةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو ااخري سياغة خبوَينةوة بؤ اةوة  بيخةينة دةنطدانةوة
 :محن عليبةِرَيز عمر عبدالر

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اةو ياساية مشوىل اةو كةسانة اةكا  كة زيندان كراون و حةثس كراونة لة ايعتيقال بوونة لة 
تةوقي  بوونة لة حيجز بوونة لة دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان لةبةر اةسبابى سياسى مةمشولن بة 

 .اةحكامةكانى اةم ياساية
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بة عةرةبيش كةرةمكة
 : بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كل من حبس او سجن او التقل او اوقف او احتجز السباب سياسية من مواال اقليم كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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انية تكاية دةستى بةرز بةِرَيزان كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة زؤر سوثاسة كَى لةطةَلد
 .بكاتةوة؟ة فةرموو بةردةوام بن

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةطةِرَيينةوة ماددة  يةك كة اَيمة وةستابووين لةسةر دةنطدانة اةو موقتةرةحة  كة اَيستا دةنطى 
ردوو ليذنةة  كؤك بوون لةسةر لةسةر دراة دوا  طوتوطؤ  دوورو درَيذ  اةندامة بةِرَيزةكان و هة

اةوة  كةوا اةو كةسانة  لةسةر اةو تاوانة سياسيةش طرياون مشول كرانة اَيستا دةنطمان لةسةريداة 
ثَيويستة اةو بِرطةية  كة اَيستا ايزافةمان كردة بطوَيزرَيتةوة لةم ماددةيةوة بؤ ماددة  ثَينجة بؤ 

اةوانة مشول بكرَين بةو ( تسر  احكام هذا القانون)اوة اةوة  لة ماددة  ثَينج كة باس لةسةر اةوة كر
 .ةهةق و ايمتيازاتانةة لةبةر اةوة اةو طواستنةوةية اةبَى خبرَيتة دةنطدانةو

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك عمر تيكرار  بكةوة اةوة فةرموو

 
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بِرطةية  كة اَيستا اَيمة دةنطمان لةسةريداة بةهؤ  اةوة  كةوا اةوانة  اةو موقتةرةحة  اةو

مةمشولن لةسةر تاوانى سياسى سجن كراونة حوكم دراونة ايعتيقال كراونة تةوقي  كراونة لة 
هاووَ تيانى كوردستان مةمشولن بةحقوق و ايمتيازاتى اةم ياسايةة اةوة لةسةر بِرطة  يةك طوتوطؤ  

طة  يةك تايبةتة بة تةعاري ة لةبةر اةوة اَيستاكة كة دةنطى هَيناة ثَيويستة جةنابت لةسةر كراة بِر
 .بيخةيتة دةنطدانةوةة بؤ اةوة  لة ماددة  يةكةوة بطوَيزرَيتةوة بؤ ماددة  ثَينج

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
َيزرَيتةوة بؤ ماددة  بةِرَيزانة بةو شَيوةية  كة ليذنة  ياسايى داوا  دةكةنة كة اةو فةقةرةية بطو

ثَينجة لةوَ  دابندرَيتة كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة سوثاسة كَى لةطةَلدانية تكاية 
 .دةستى بةرز بكاتةوة؟ة ضوار كةس لةطةَلدانيةة بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كراة فةرموو بةردةوامبة

 :بةرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

موقتةرةحَيكى تر هةبووة دةنطيشى لةسةر دراو دةنطى هَيناة بؤ اةوة  كةوا اةو كةسانةش مةمشول 
بن بة ايمتيازاتى اةم ياسايةة كة هةتا لة دوا  ِراثةِرَينى اازارةوةة طرياون هةتا ِرووخانى نيزامى 

ياغةكة بةم شَيوةية عرياقة اَيمة لة ليذنة  ياسايىة ليذنة  دارايىة كؤك بووين لةسةر اةوة  كة س
دابِرَيذينة كة اَيستا ثَيشكةشى بةِرَيزتانى دةكةمة اةمة ِرةبتى بة فةقةرة ضوار  ماددة  يةكةوة هةيةة 
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ضونكة ماددة  يةكة جةنابى سةرؤكى ثةرلةمانة فةقةرة يةكة فةقةرة دووة فةقةرة سَى دةنطى هَيناة 
 :اِرَيذرايةوةلةسةر بِرطة  ضوار ماينةوةة بةم شَيوةية  خوارةوة د

، 2/4/1773تعاقبة ع العراق لراية املن بسب  معارتتل لظنة ة السجني السياسي هو من حبس او سج
م   السياسي او تعاافلالواني او  ءنت االاو ا او املعتقدتاريخ سقوط النةام ع العراق للي الراى 

كم لليل من قبل ا قرار  ية وصدرالكوردستانتحررية الاملعارتة او مسالدتل اا او مشاركتل ا ركة 
 .ذكورةاملظنة ة لتابعة  تلطاساحدى  اكم او ال

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ة كاك حةمة سعيد فةرموو...بةِرَيزان بةو شَيوةية  كة

 :بةِرَيز حةمة سعيد حةمة على
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

م ثةرلةمانَيك تةسنية  لةسةر  كردة كة لةم جارَ  دوو مةسةلة  تر خراية دةنطدانةوةة ضةند اةندا
ماددةية جَيطة  بؤ بكرَيتةوةة اةويش مةسةلة  ثامشاوةكانى اةوانة  كة كيميا بارانى هةَلةجبةة 

ةكة دووة اةوانة  كة لة ايعتيقال كران و حيجز كرانة ضةند عةواايلَيك و ضةند كةسَيكة اةوة ي
قةومى و كوردايةتى و قةزاية  سياسى وة دوةىل ايقليمى ةىل ايقليمةوة كة لةسةر مةسةلة   يةن دو

خةَلكى جَيطة ناكؤكةكانة كةسى كوردة هاووَ تى كورد   2/4تَيوة طالوةة سَىة من ثَيمواية اةطةر دوا  
 .......لة جَيطة ناكؤكةكانة لة موسَل لة كةركووكة لة خانةقن 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةشة تةواو بووة نيزامى بوةرمووة شةرح نةماوةة اةو نوقاتانة اةخرَيتة تكاية كاك محة سعيد موناق

 .دةنطدانةوةة ااخري سياغة خبوَينةرةوة بؤ اةوة  خبةينة دةنطدانةوةة فةرموو بةردةوامبة
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نة ة متعاقبة ع العراق لراية السجني السياسي هو من حبس او سجني بسب  معارتل لظ: رابعًا

سياسي او النت اء الوال او العتقد او اامل، تاريخ سقوط النةام ع العراق للي الراى او 2/4/1773
كوردستانية وصدر قرار حكم التحررية التعاافل م  املعارتة ومسالدتل اا او مشاركتل ع ا ركة 

 .ذكورةاملظنة ة لتابعة الاكم او السلطات احمللليل من قبل احدى 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة سوثاسة كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز 
 .بكاتةوة؟ة دوو كةس لةطةَلدانيةة بِرؤ بؤ ماددةكة  ترة فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 :خامسًا
عتقل السياسي كل من التقل او احتجز او اوقف دون صدور قرار حكم بذال  من قبل  ك ة خمتصة امل

 .الرابعة من هذف املادةالنقطة لنفس االسباب الواردة ع 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نوقتة  نيزامى كاك عمر كةرةمكة
 :بةِرَيز عمر عبدالعزيز بهايالدين

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
نيسبة  اةم ماددة فةقةرة  ثَينجةمةوةة لةطةَل اةو فةقةرةية  كة بةِرَيز كاك عمر خوَينديةوةة بة

هةيةة ضونكة لَيرة حةسر  كردووة لة ماددة  رابيعةنة  تناقضيطواستمانةوة بؤ فةقةرة  ثَينجة 
تناقض ةمة ماددة  رابيعةنيش باسى اةوانةية كة لة اةنزدة  قةمعى و اةوة وة هن بووةة كةواتة ا

دةكا ة كة باسى هاووَ تيانى كوردستان دةكا ة اةو  ةلةطةَل اةو فةقةرةية  كة نةقلمان كردبوو
 .ايشكالة قانونية ضؤن ضارةسةر دةكا ؟

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو كاك عمر
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
تسرى )تةعاريوةة ماددة  ثَينج كة دوايى دَيينة سةر  اةَلَين      ة اةمة تناقض نابنيهيض تووشى 

يةعنى واتة بِرطةو ماددةكانى اةم ياساية جَيبةجَى اةبَى بةسةر اةم كةسانة  ( احكام هذا القانون
 .خوارةوة كة ايرت ناويان اةبةين لة ضوار بِرطة جَيطةمان كردؤتةوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
زان بةو شَيوةية كة خوَيندرايةوةة كَى لةطةَلداية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة زؤر سوثاسة كَى بةِرَي

لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة دوو بةِرَيز لةطةَلدانيةة بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كراة طشت 
زؤر سوثاسة كَى لةطةَلدانية ماددةكة كَى لةطةَلداية بةو شَيوةية  كة خوَيندرايةوة و دةنطتان بؤيدا؟ة 

تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ة دوو كةس لةطةَلدانيةة ماددة  يةك بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كراة 
 .اَيستا بضؤ ماددة  ثَينج فةرموو

 (:وةرتى)امحد ابراهيم علي.د: بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :حوكمةكانى اةم ياساية ثيادة دةبَيت بةسةر
 .  بةطوَيرة  ماددة  يةكةمى اةم ياساية لة هاووَ تيانى هةرَيم دياريكراوناةوانة-1
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اةو حوكم دراو و طرياوة سياسيانة  لة شاَ وةكانى اةنوال ِرزطاريان بووة لة حوكمةكانى ياساي ماف -1
ساَلى ( 11)عرياقة ذمارة -و ايمتيازةكانى كةس و كار  شةهيد و اةنوالةكانى هةرَيمى كوردستان

 .سوودمةند نةبوون 1770
 .اةوانة  لة ناو زيندان و طرتووخانةكاندا لة دايك بوون لةكاتى طريانى كةس و كارياندا-3
هةركةسَيك بة هؤكار  سياسى لة هةرَيمدا بةند كرابَى  يان زيندانى كرابَىة يان طريابَى يان دةست -4

 .بةسةر كرابَى
ى ليذنة  ياسايى و دارايى بوو كة ايتيواقمان لةسةر  ببوورة بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمانة اةوة ِراثؤرت

كردبووة اةسلى ماددةكة تةنها اةوةندةية حوكمةكانى اةم ياساية بةسةر هةموو زيندانى و طرياوانى 
 .سياسى ثيادة دةبَىة بةطوَيرة  ماددة  يةكةمى اةم ياساية لة هاووَ تيانى هةرَيم ديار  كراوة

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :املادة اخلامسة
تسرى احكام هذا القانون للي مجي  السجناء واملعتقلني السياسني والذين مت حتديدهم مبوج  املادة 

 .االوىل من هذا القانون من مواال االقليم
 :بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر كةرةمكة
 :بةرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .لةمانبةرَيز سةرؤكى ثةر
اةندامة بةرَيزكانة لةسةر ِرؤشنايى طوتوطؤكانى دوَينَىة اةو بريوبؤضوونانة  كة اةندامة بةِرَيزةكان 
ثَيشكةشيان كردة بة دوو فيئة  تر كة اةم ياساية بيطرَيتةوةة يةكَيك اةو كةس و كارانةن كة لة 

/ ياساي شةهيدو اةنوالة دووةم شاَ وةكانى اةنوال طريابوون و ِرزطاريان بووةة سوودمةند نةبوون لة
اةو كةسانة  كة لة ناو موعتةقةل و سجنةكان لة دايك بوونة كة لةطةَل كةس و كار  خؤيان بوونة 
بؤية اَيمة لة ليذنة  ياسايى و ليذنة  دارايىة اةو ِراو بريو بؤضوونى اةو بةِرَيزانةمان بةهةند 

نكة اةم ماددةية اةسلى عينوانةكة  اةوةية كة وةرطر ة ثَيشمان باش بوو بَيتة اةم ماددةيةوةة ضو
اةوانة  كة مةمشولن بة  حوكمةكانى حةق و حقوقى ناو اةم ياسايةة اةم كةسانة  خوارةوة 
دةطرَيتةوةة بؤية اَيمة ياساكةمان بةم شَيوةية  خوارةوة داِرشتة اةطةر بوةرموو  اَيمة 

تةوةة اةو دوو فةقةرةية باس بكةين و موقتةرةحاتةكانى اةو برادةرانةمان هةموو سياغة كردؤ
بيخوَينينةوة بؤ اةندامة بةِرَيزةكانة دواتر بؤ اةوة  خبرَيتة دةنطدانةوةة ضونكة اةوة لةسةر 

 .ِرؤشنايى اةندامة بةِرَيزةكان وةرطرياوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .فةرموو بة عةرةبى و بة كورد  بيخوَيننةوة بؤ اةوة  بدرَيتة دةنطدانةوة
 (:وةرتى)امحد ابراهيم علي.بةرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 :ماددة  ثَينجةم

 :حوكمةكانى اةم ياساية ثيادة دةبَيت بةسةر
 .اةوانة  بةطوَيرة  ماددة  يةكةمى اةم ياساية لة هاووَ تيانى هةرَيم دياريكراون-1
زطاريان بووة و لة  حوكمةكانى ياساي اةو حوكم دراو و طرياوة سياسيانة  لة شاَ وةكانى اةنوال ِر-1

ساَلى ( 11)عرياقة ذمارة -ماف و ايمتيازةكانى كةس و كار  شةهيد و اةنوالةكانى هةرَيمى كوردستان
 .سوودمةند نةبوون 1770

 .اةوانة  لة ناو زيندان و طرتوخانةكاندا لة دايك بوون لةكاتى طريانى كةس و كارياندا-3
اسى لة هةرَيمدا بةند كرابَى  يان زيندانى كرابَىة يان طريابَى يان بةند هةركةسَيك بة هؤكار  سي-4

 .كرابَى يان دةست بةسةر كرابَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بيخوَينةوةبة عةرةبيش 

 :بةِرَيز خورشيد امحد سليم
 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة اخلامسة
 :تسر  احكام هذا القانون للي

 .ديدهم مبوج  املادة االوىل من هذا القانون من مواال االقليمالذين مت حت -1
احملكومني واملعتقلني السياسني، الناجني من  ظت االنفال والرري مستفيدين من قانون حقوق وامتيازات  -1

 .1770لسنة  11العراق رقم  -ذو  الشهداء واملؤنفلني القليم كوردستان 
 .تقظت اثناء التقااماملولودين داخل السجون واملع -3
 .كل من حبس او سجن او التقل او اوقف او احتجز السباب سياسية من مواال االقليم -4

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةِرَيزانة كَي لةطةَلداية تكاية دةسيت بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـيت بـةرز بكاتـةوة؟       

ينـة  دةنـ  ثةسـند كـراة تـةواوة ضـووة كـاك كـاردؤ تـةواوة تةصـويت كـراة            كةس لةطةَلدا نييةة بـة زؤر ( 4)
ــان            ــتا بؤت ــةي اَيس ــةز دةك ــةة ح ــة  ي من ــؤل ل ــةوةتا ثرؤتؤك ــراة ا ــة ك ــةر مةبدةاةك ــيَن لةس ــويت دوَي تةص
اةخوَينمةوةة اَيوة قـةرار بـوو صـياغةي بـؤ بكـةنة صـياغةكة بـةو شـكلة كـراوةة بـؤ دةنطـت بـؤ داة ضـيتان              

 .بة كاكة دةوَي؟ة بةردةوام
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي
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 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفصل الثالث

 ا قوق واالمتيازات
 :املادة السادسة

 :يت ت  السجني واملعتقل السياسي با قوق واالمتيازات االتية
 .ختصص قطعة ارض سكنية لل بدون بدل ومنحة ومبلغ مساو  ملبلغ سلفة العقار لبناء وحدة سكنية -1
حتتس  لل وظف فرتة السجن او االلتقال، خدمجة الغجراض العجظوة والرتفيج  والتقالجد، تصجرف لجل برجض          -1

 .النةر لن ل ر السجني او املعتقل، وقت ا كم لليل بالسجن او التقالل
يصرف ملن يصادق للي اتبارتل من قبل اللجنة منحة تقالدية شهرية، وفقجا للضجوابا والتعلي جات الجيت      -3

 .جملس الوزراء للي ان ال تقل املنحة اليت يتقاتاها، لن ما يتقاتاف اقرانهم ع ا كومة االحتادية تصدرف
 .حتتس  فرتة السجن خدمة ملن يعني ع الوظيفة ومل يكن سابقأ فيها -4
 .قبولل ع الدراسات االولية والعليا، استثناء  من شرط الع ر -5
 .اوالدف ع اجلامعات ا كومية واالهلية داخل االقليم تتح ل ا كومة نفقات دراستل او احد -6
 .تتح ل ا كومة تكاليف معاجلتل ع املستشفيات ا كومية داخل االقليم -0
 .منح السجني منحة الزواج وقدرها مخسة مظيني دينار وملرة واحدة -2
 .ع اجملت   يت ت  السجني باالمتيازات واملناف  اليت نمنحها ا كومة للشرائح االخرى -2

سنوات تعويضجأ لجل،    17ع حالة كونل موظفأ، حيق لل اجل   بني املنحة التقالدية وراتبل الوظيفي ملدة  -17
 .ولل ا ق ع اختيار ايه ا افضل بانتهاء املدة املذكورة

وهنجاك   التبار اليوم الساب  من شهر شباط من كل لام يومجأ للسججناء او املعجتقلني السياسجني ع االقلجيم      -11
 :ر يأن حول الفقرة ك ا يلي

 :الر   االول
 .وميثل االكثرية، الراء الفقرة كامآل

تتكفل ا كومية مصاريف سفرف ملرة واحدة اىل خارج الوان ومينح مبلجغ مخسجة مظيجني دينجار لسجداد       -11
 .تكاليف السفرة

 .ستانيةتكرميل مبداليات تقديرًا لتضحياتل ع سبيل ا ركة التحررية الكورد -13
 .تنتقل حقوق وامتيازات املتوفني منهم اىل ورثتل الشرليني الباقيني للي قيد ا ياة -14
الفاء السجني السياسي او املعتقل السياسي ع حالة اجنازف معاملة التسجيل العقار   للعقار امل نوح ام او  -15

 .الضرائ  وفق احكام هذا القانونبناء االرض او معاملة القرض او املنحة املخصصة ام من الرسوم و
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بةنيسبة  بِرطة  يازدةيةوة لة كؤبوونةوة  اةمِرؤي بةيانيمانةوة بـة اامـادة بـووني نوَينـةراني زيندانيـة      
ــة    ــرد ك ــان ك ــان داواي ــيةكانة خؤي ــةو   ( اليججوم السججاب  مججن شججهر شججباط  )سياس ــرَية ا ــا بك ــدرَي و ايلو دةربهَين

 .ةرة  يازدة ايلوا بكرَية سوثاسفةقةرةيةي لَي هةَلبطريَية بة واتا فةق
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة اَيوة اةندامي ثةرلةماننة ليذنة  ثسثؤرنة خؤتان تةحةكوم دةكـةنة مةخيةنـة سـةر شـاني اـةم و      
 .اةوةة خؤتان رةايتان ضية؟ة رةاي اَيوةم اةوَية فةرموون

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .ةرلةمانبةِرَيز سةرؤكي ث
 بةشي سَييةم

 (ماف و دةسكةوتةكان)
 :ماددةي شةشةم

 :زيندانية يان طرياوي سياسي اةم ماف و دةسكةوتانةي دادَيي دةبَيت
بَي بةرامبةر ثارضةيةك زةويي نيشتةجَي بووني بؤ تةرخان دةكرَيت و بـِرة ثارةيـةكي يةكسـان بـة      :يةكةم

 .يةكةيةكي نيشتةجَي بوون قةرزي خانووبةرةشي ثَي دةدرَيت بؤ دروست كردني
بؤ فةرمانبةر ماوةي زيندانية يان طريان بة راذة هةذمار دةكرَيـت بـؤ مةبةسـيت سةرمووضـةو بـةرز       :دووةم

كردنةوةو خانةنشيين وة بؤشي خةرج دةكرَيتة بة ضاوثؤشن لة تةمةني زيندانية يان طرياو لةكاتي حوكم 
 .دانيدا بة زيندانية يان طريان

دؤسيةكةي لة  يةن ليذنةكةوة اةرَي دةكرَيـتة مينمحةيـةكي مانطانـةي ثـَي دةدرَيـت بـةثَيي        اةوةي :سَييةم
اــةو ثرةنســيث و رَينماييانــةي اةجنومــةني وةزيــران دةريــان دةكــا ة بــة مــةرجَيك اــةو مينمحةيــةي وةري    

 .دةطرَيت كةمرت نةبَيت لةوةي هاوضةشناني لة حكومةتي فيدراَلدا وةري دةطرن
ينداني بة راذة هـةذمار دةكرَيـتة بـؤ اـةو كةسـةي دانةمـةزرا بَيـت و ثَيشـرت لـة وةزيوـةدا           ماوةي ز :ضوارةم

 .نةبوو بَيت
 .بةدةر لة مةرجي تةمةن لة خوَيندني بةرايي و باتشدا وةربطريَيت :ثَينجةم
حكومة  خةرجيي خوَيندني خؤية يان يةكَيك لة منداَلةكاني لة زانكؤكاني حكومة ة يان اـةهلي   :شةشةم

 .ةنَيو هةرَيمدا دةطرَيتة اةستؤل
حكومــة  خــةرجيي ضارةســةر كردنــي لــة نةخؤشــخانةكاني حكومــة  لــةنَيو هةرَيمــدا دةطرَيتــة   :حةوتــةم

 .اةستؤ
 .دينارةو بؤ يةك جار( ثَينج مليؤن)ثَيداني مينمحةي هاوسةرطريي كة بِرةكةي  :هةشتةم

تة كــة حكومــة  بــة توَيــذةكاني ديكــةي زينــداني لــةو دةســتكةو  و ســوودانةش بةهرةمةنــد دةبَيــ :نؤيــةم
 .كؤمةَليان دةدا 
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اةطــةر فةرمانبــةر بــوو مــا  هةيــة تــا مــاوةي دة ســاَل هــةردوو مينمحــةي خانةنشــيين و مووضــةي     :دةيــةم
فةرمانبةري وةربطرَيت وةك قةرةبوويةك بؤي و لة ثاش تةواو بـووني اـةو ماوةيـةي بـاس كـرا مـا  هةيـة        

 .كاميان باشرتة هةَليبذَيرَيت
حةوتى مانطي شوباتي هةموو سـاَلَيك بكـرَي بـة رؤذي طـرياوان و زينـدانيانى سياسـي لـة        ( 0)رؤذي  :يازدةم
 :لةبارةي اةم بِرطةيةشةوة دوو ِرا هةية. هةرَيم

 .رة  كردنةوةي سةرلةبةري بِرطةكة: راي يةكةم كة هي زؤرينةية
 .بنةضةي بِرطةكة وةك خؤي مبَينَيتةوة: راي دووةم

كومة  خةرجيي يةك طةشت بؤ دةرةوةي وت  بؤ زيندانية يان طرياوي سياسي دةطرَيتة اةسـتؤ  ح :دوازدةم
 .ثَينج مليؤن ديناري بؤ داني تَيضووي طةشتةكة ثَي دةدرَيت( 5)و بِري 
بة ميداليا رَيزي لَي بطريَيت وةك ثَيزانينَيك بؤ قورباني داني لة ثَيناو بزووتنـةوةي رزطـارخيوازي    :سَيزدةم

 .ستانداكورد
ماف و دةستكةوتةكاني اةوانةي مردوون دةطوازرَيتةوة بؤ واريسي شـةرعي و اةوانـةي لـة ذيانـدا      :ضواردةم

 .ماون
زيندانيي سياسية يان طرياوي سياسي لة حاَلةتي تةواو كردنـي مامةَلـةي تـاثؤي خـانووي كـة ثَييـان        :ثازدةم

ن مينمحةي كة بؤيان تةرخان كراوةة لة رةسم و باج بةخشراوةة يان بينا كردني زةوية يان مامةَلةي قةرزة يا
 .بة طوَيرةي حوكمةكاني اةم ياساية دةبةخشرَين

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةش رةايتان لةسةري
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةردوو ليذنـة موتـةفيقن لةسـةر اـةوةي     اَيمة لةسةر هةموو بِرطةكاني كؤك بووين و موتةفيقنة  تةنيا هـ 

اليجوم السجاب  مجن شجهر شجباط مجن كجل لجام يومجأ          )كةوا بِرطةي يازدةهةم  بََيتة واتا رؤذي حةوتي شوبا  
ة اــةوةي لــَي  بََيــتة بــاقي تــري هــيض كَيشــةو اةشــكالَيكمان لةســةر نييــةة (للسجججناء او املعججتقلني السياسججني

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةِرَيزانة كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي شةش قسة بكا ؟ اـةو بةِرَيزانـةي دةيانـةوَيت قسـة بكـةنة رَيـزداران       
كـاردؤ حممــدة كوَيســتان حممــدة هــاذة ســليمانة بــةفرين حســنة طــوَليزار قــادرة خليــل عومســانة ســةرهةن   )

مسـرية طـؤرانة سـا ر حممـودة      فةرةجة سيوةيل عومسانة كاوة حممد امنة سةوةر عبدالرمحنة سةردار رشيدة
ذيان عمر شري ة نةسرين عالة عةوني بةزازة ثةدان عزالدينة عبدالرمحن حسـنة ااشـيت عزيـزة طـؤران     
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ة كةسـي تـر مـاوة؟    (بةشارةتية ناسك تؤفيـ ة هـاوِراز خؤشـناوة دكتـؤر امحـد وةرتـي       فاتلاازادة طةشة داراة 
 .دَلشاد شهاحمة كةسي تر هةية؟ فةرموو كاك كاردؤ

 :بةِرَيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي شـوبا ة بـة ي منـةوة زؤر ثَيويسـتة     (0)من بةتايبة  لةسـةر خـاَلي يـازدةم كـة بـاس لـة رؤذَيـك دةكـا          

رؤذَيك هةبَيت كة وةكو سينبولَيك تةعبري بكا ة بةشَيك لة روحيةتي موقاوةمـةو زينـداني بـووني خـةَلكي     
نيزامانةدا لةبةر هؤكاري سياسية كاتَيك لةسةر بريو راي سياسي دةطريَيتة بة ي منةوة  كورد لة سايةي اةو

اةو رؤذة ثرسيارم كردة اةو رؤذة ثةيوةنـدي بـة يـةكطرتين اـةو رَيكخراوانةيـة كـة يـةكيان طرتـووةة بـةس          
كورد لة زينداني ي شوبا ة اةو رؤذانةي كة بة ي (0)بة ي منةوة زةروريية اةو رؤذة هةبَيتة بةَ م نةك 

اةهميةتيان هةيةة بؤ منوونة لةيال قاسمة خاَلة شهاحم و هاوِرَييةكانية يان اةم ضل منداَلةي كة لة سـلَيماني  
منــداَل بــوون و تةمــةنيان زيــاد كــراو ايعــدام كــرانة اــةم رؤذة بكةينــة طريانيــانة بكةينــة رؤذي زينــدانياني 

ين بة مقاوةمةتي كوردة بةتايبةتي ثةيوةندي بة زينداني سياسية يةعين جؤرَيك لة سينبولي و ثريؤزي بدة
 .و طرتن و اازارداني هةيةة سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار كوَيستان حممد كةرةم بكة
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيتة بـةَ م اـةو رؤذة ثشـووي رةمسـي نـةبَيتة رؤذَيـك       منيش هةمان رةاي كاك كاردؤم هةيةة كة رؤذَيك هةب

بَيت وةك ياد كردنةوة بؤ خؤِراطري و سةربةرزي اةو زيندانيانةة بةَ م منيش هةمان رةايم هةيةة يـةعين  
يةكطرتين اةو رَيكخراوانةة يةعين هيض هينَيك نيية بؤ اةو زيندانيانةة بةَ م اةطـةر اـةو حاَلةتانـةي كـاك     

دة يةكَيك لةو حاَلةتانةة حاَلةتَيكي ديكةة اةو رؤذةة كة رؤذَيكة بؤ اَيمةة بؤ كـوردة مانايـةكي   كاردؤ باسي كر
 .طرنطي هةيةة يةكَيك لةو رؤذانة بكرَيت بة رؤذي زينداني سياسية نةك يةكطرتين رَيكخراوةكانة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار هاذة كةرةم بكة

 :مصطفية سلَيمان بةِرَيز هاذ

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي شوبا  دةست نيشان كـراوة بـة   (0)منيش هةر دةربارةي بِرطةي يازدة هةمان تَيبيين اةوةم هةيةة كة بؤ 

رؤذَيك ببَيت بة رؤذي زينـدانياني سياسـي؟ دةبَيـت اـةو رؤذةي دةسـت نيشـان دةكرَيـتة بةِراسـيت رةمزَيـك          
ي سياسي لةو رؤذةدا اايـا بـة كؤمـةَل زينـداني كـراونة يـان هـةر شـتَيك؟ بؤيـة          بَيتة بؤ اةوةي كة زيندانيان
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دةربـارةي خـاَلي ضـواردةمة مـاف و      ي شـوبا ؟ (0)طرنطة رؤذَيك هةبَيت و دةست نيشـان بكرَيـتة بـةَ م بـؤ     
ــاون     ــدا م ــةي لــة ذيان ــةرعي و اةوان ــي ش ــردوون دةطوازرَيتــةوة بــؤ واريس ــةي م ــن  .دةســتكةوتةكاني اةوان م

ي اةوةم هةيةة اايا هةموو اةو ماف و دةستكةوتانة دةطوازرَيتةوة؟ ضونكة بةِراسـيت اةطـةر هـةموو    ثرسيار
اةو ماف و دةستكةوتانةي كة لةو ماددةيةدا هاتووةة كَيشةيةكي زؤر دروست دةكا ة بؤ منوونة لَيرة هاتووة 

ضوارةكةي نادرَيتة نازامن بؤ ثَيداني مينمحةي هاوسةرية اةطةر اةو كةسة ضوار منداَلي هةبووة خؤ بة هةر 
كامة دةست نيشان دةكرَيت؟ يان مةسةلةي سةفرةكةة بة هةموو واريسـةكان دةدرَيـت؟ بةِراسـيت اـةوة لَيـرة      
كَيشة دروست دةكا ة بؤية وا ثَيويست دةكا ة كة لة بِرطةي ضواردةم بة تةحديد دةست نيشان بكرَيتة اايا 

تةوة بؤ واريسي شةرعية يان هةندَيك لةوانةي كة لة ماددةكـةدا  اةو ماف و دةستكةوتانة هةمووي دةطوازرَي
 .هاتوون؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار بةفرين حسن كةرةم بكة

 :بةِرَيز بةفرين حسن خةليوة

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
نــةوةي رزطــارخيوازي طــةلي كوردســتان ديــارة زينــدانياني سياســية يــان راطرياوانــي سياســي ســةردةمي بزووت 

منوونةي بةرخوردان و قوربانيداني ميللةتي كوردةة بؤية هةر شتَيكيان بؤ بكرَيت هَيشتا هةر كةمةو شـياو  
 .و شايستةي ذيانَيكي اارزوومةندانةن

دنـي  بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة ديارة لة بِرطةي دووةم و لة بِرطةي ضـوارةمدا اامـاذة كـراوة بـة خزمـة  كر     
ماوةي طرياني زينداني سياسية يان طرياوي سياسي بة راذة بؤي حيساحم دةكرَيتة ض فةرمانبةر بـوو بَيـتة ض   
دانةمةزراو بَيتة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة ديارة اةو سةردةم زؤربةي اةو كةسانةي كة دةطريانة يان سـجن  

كانةوةة طةجنانَيك بـوون هَيشـتا خوَينـدكاري    دةكران و دةخرانة نَيو زيندانيةكاني رذَيمة يةك لة دواي يةكة
ناوةندييةكان بـوونة دووة سـَيي ناوةنـدي بـوون لـة خوَينـدن دادةبـِرانة بؤيـة اةوانـة بـَي بـةش دةبـوون لـة              
خوَيندنة دةكرَيت اةمانةش حيسابَيكيان بؤ بكرَيتة ضونكة لة اةجنامي زينداني كردنة يان طريان و دةسـت  

نيان نةماوةة ضؤن دةَلَيي بواري خوَيندنةكةيان لة دةست داوةة بؤيـة ثَيويسـتة   بةسةركردنيان بواري خوَيند
اةوانةش اةطةر اارةزوومةندن جارَيكي تر خبوَيننةوةة حكومةتي هةرَيم ثاَلثشت و ثشتيوان بَيت لـة دابـن   

 .كردني كورسي خوَيندن بؤ اةو كةسانةي دةيانةوَيت خبوَينن
ةر كردني زينداني سياسية يان طرياوي سياسي دةكـا ة كـة حكومـةتي    لة بِرطةي حةوتةميش باس لة ضارةس

هةرَيم بِرة ثارةكةي بؤ دابن دةكا  لة نةخؤشخانةكان لـةناو هةرَيمـداة بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمانة  ديـارة       
زؤرَيك لةو زيندانيانةي سياسية زؤرَيك لة طرياواني سياسية لةوانةية لـة اـةجنامي تووشـي اةشـكةجنةدان و     

زابي نَيو زينـدانيان بةشـَيك لـة جةسـتةكانيان زيـانَيكي زؤري تةندروسـتيان بـؤ مابَيتـةوةة اَيسـتاش بـة           عة
دةستيةوة دةناَلَيننة ثَيويستيان بةوة هةيـة ضارةسـةر بكـرَين لـة دةرةوةي هـةرَيمة لـة دةرةوةي عَيـراقيشة        
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سةر كردني نةخؤشـيةكانيانة نـةك   بؤية دةبَيت حكومةتي هةرَيم هاوكار بَيت لة ناردنة دةرةوةيان بؤ ضارة
تةنها لة نةخؤشخانةكاني هةرَيمة يانيش دةكرَيـت لـة بـِري اـةوةي كـة حكومـةتي هـةرَيم خـةرجي طةشـت          
ــتيان          ــن و ثَيويس ــة نةخؤش ــانةي ك ــةو كةس ــةوة ا ــِري ا ــة ب ــت ل ــا ة دةتوانرَي ــك خب ــؤ دةرةوة رَي ــان ب كردني

 .ةرةوة بؤ ضارةسةر كردنبةضارةسةر كردني لة دةرةوةي وَ   هةية بنَيردرَينة د
بِرطةي يازدةش كة باس لة دياري كردني رؤذي طرياوان و زيندانياني سياسي دةكا  بة بِرواي من اـةو رؤذة  
دياري نةكرَيت باشةة لةبةر اةوة رؤذ زؤر زؤرةة اةطـةر اَيمـة طـرتين كةسـَيكة يـان سياسـية يـان نـاودارَيكي         

ني سياسية ديارة اَيمة غةدر لة كؤمةَلَيكي تر دةكةينة بؤيـة ثـَيم   كورد دابنَين بة رؤذي طرياوان و زيندانيا
 .باشة اةو رؤذة دياري نةكرَيتة باشةة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار طوَليزار قادر كةرةم بكة
 :بةِرَيز طوَليزار قادر امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
يازدةم لةطةَل رةاي يةكةمدامة كة ثَيويست ناكا  اةم بِرطةية لَيرةدا مبَينَيتة من لة ماددةي شةشةم بِرطةي 

 .ثَيشنيار دةكةم اةم بِرطةية ايلوا بكرَيت
ماف و دةستكةوتي اةوانةي مردوون دةطوازرَيتةوة بؤ كةسوكاريانة من ثَيم باشـة اـةو   / لة بِرطةي ضواردةم

تـةنها لـة مينمحـةدا بَيـتة ضـونكة كـة كاتَيـك بـؤ خـؤي نـةماوةة            ماف و دةسـتكةوتانةي ثَييـان دراوةة لَيـرةدا   
ََِيتـةوةة        ثَيويست ناكا  اةو هةمووة بدرَيت بة كةسوكاريانة من ثَيم باشـة وةكـو مينمحـة بـؤ كةسـوكاريان ب

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار خةليل عومسان كةرةم بكة
 :محد امن لث انبةِرَيز خليل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةشَيك لة برادةران قسةكاني منيان كردة بةتايبـةتي لـة مـاددةي حةوتـةمة مـن ثَيموايـة هـةروةكو هاوكـارم         
بةفرين خان طوتية بةشَيكيان لةوانةية تووشي نةخؤشي بووين هةر لة نةخؤشخانةكاني هةرَيم مةعالةجة 

لــة موقابيلــدا خــاَلي دوازدة اــةو ســةفةرة ثَيموايــة زيــادة   نــةكرَينة دةرةوةشــي تــَي بكرَيــتة بــةَ م بةِراســيت
لةجياتيدا اةمة لَيرة زياد بكرَيتة بؤ اةوةي نةخؤشـخانةي دةرةوةة اةوانـةي لـة دةرةوة ضارةسـةر بكـرَينة      
ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي هاذة خانيش دةكةم بةِراسيتة اايا اةم وةرسةية لةوانةية وةرةسة دوايـي كَيشـةي   

يش بكةوَيتــةوةة كاتَيــك بــؤ خــؤي نــةما بَيــتة اةمــة تــةحويل دةبَيــت بــؤ وةرةســةة مــن ثَيموايــة  كؤمةَ يــةت
 .اةمةش حاَلةتَيكةو ضارةسةري بكةين وة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسة رَيزدار سةرهةن  كةرةم بكة

 :بةِرَيز سةرهةن  فرج حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
رؤذَيكي طرنطةة ضونكة بةم ياساية دةتوانن بةشَيك لة موعاناتي زيندانياني سياسـي بةِراسـيت   ديارة اةمِرؤ 

/ تةعويز بكةينةوةة من لةسةر ماددةي شةشةم بةِراسيت لةسةر دوو بِرطة تَيبينيم هةيةة بِرطةي يةكـةميان 
تة كـة اةطـةر اـةو    مةسةلةي تةخ يص كردني ثارضةيةكي اةرزةة كة بةِراسيت من ثَيم باشة ايزافـة بكريَـ  

كةسة ثَيشرت سوودمةند بوو بَيـت بـة هـةر شـَيوةيةكة قـة  اـةم ثارضـة زةويـة وةرنـةطرَيتة ضـونكة اَيمـة            
اَيستا لة هةرَيمي كوردستان هةموو  يةك ااطادارن كة موشكيلةي زؤري زةوي و زارو بَي جَيطةيي بؤ خةَلك 

َيمة لَيرة تةقةشوف بكةين و دةست ثَيوة بطرينة بؤ هةيةة بؤ اةوةي اةمة زيادةِرؤيي تيايةة هةست دةكةم ا
اــةوةي هــةموو خــةَلك ايســتيوادةي لــَي بكــا ة اةطــةر ثَيشــرت ســوومةند بووبــاة زيندانيــة سياســيةكة لَيــرة   

 .سوودمةند دةبَيتة زؤر ااسايية
 بِرطةي ضوارةمة مةسةلةي سجن كردنةكةي بة خزمة  بـؤ حيسـاحم بكرَيـتة اةطـةر دواي اـةوة لـة وةزيوـة       

تةعن بووة اةمةش هةر زيادةِرؤيي تيايةة بة رةاي من اةطـةر اـةو كةسـة خـؤي لـة وةزيوـة بَيـتة مـودةي         
ســجنةكةي بــة خزمــة  بــؤ حيســاحم بكرَيــت زؤر ااســاييةة اةمــة شــتَيكي تةبيعيــةة بــةَ م اةطــةر لــة دواي    

بـؤي حيسـاحم    دةركردني اـةم ياسـاية بضـَيتة وةزيوـةوةو هـةموو اـةو سـاَ نةي لـة سـجن بـووة بـة خزمـة             
بكرَيتة ثَيموايـة اةمـةش زيـادةِرؤيي تيايـةو مـن داوا دةكـةم اـةم دوو بِرطةيـةش  بـدرَيتة بِرطـةي يةكـةم            

 .اةوةي بؤ ايزافة بكرَيتة كة اةطةر سوودمةند بَيت نةيطرَيتةوةة بِرطةي ضوارةميش  بدرَيتة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كةرةم بكة زؤر سوثاسة رَيزدار سيوةيل عومسان

 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة (مجنح السججني منحجة الجزواج وقجدرها مخسجة مظيجني دينجار وملجرة واحجدة          / ثامنجاً )بةنيسبة  عةرةبيةكةي 

ة اةدي اةطةر ذنـي هـةبَيت؟ بيـدةييَتة دووبـارة دةبَيتـةوةة واتـا       (اذا كان لازبًا)حةقة اةوةي بؤ زياد بكةين 
ة اةطـةر خَيزانـي نييـةة يـان اةطـةر شـووي نـةكردووةة اـةوة         (اذا كان لازبًا)ووبارة ببَيتة دوو ذنة نةخَيرة د

ة ثَيشـرت وةري نـةطرتووةة اَيسـتاش وةربطرَيـتة دةكاتـة دووةم      (ملجرة واحجدة  )شتَيكي ترةة بةس اةطـةر بَلَيـي   
 ..........ذن

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سة مةكةنة رجااةنة فةرموو سيوةيل خانتكاية لة جَيطاي خؤتان ق
 :امحد لث انبةِرَيز سيوةيل 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ة تةبعةن من ثَيشنيار دةكةم بَلَيم لةطةَل رةاي يةكـةمم  بـدرَيتة   (ا ادية لشرة)عةفوة بةنيسبة  بِرطةي 
ذوويـةكي بـا بَلـَين يةكـةم جـار      ضونكة اةو رؤذةي كة اةو كؤمةَ نةي يةكرتيان طرتؤتةوة ناكا ة اةطةر مَي

كَي طرياوةة كَي زينداني كـراوة؟ يـان بـة كؤمـةَل طـرياون و زينـداني كـراونة اةطـةر اـةو رؤذة بكرَيتـة رؤذي           
 .زيندانيان ثَيم باشرتة

وامتيجازات املتجوفني مجنهم اىل ورثتجل     )ة وابزامن لَيرة حقـوق نـةما   (تنتقل حقوق وامتيازات -14)بةنيسبة  
ة بةنيسـبة  كورديةكـةش يـةك دةسـتةواذة هةيـةة      (الباقيني ع ا ياة)نيية ( باقيني للي ا ياةالشرليني ال

بةنيسبة  كورديةكةي لة نؤيـةم دةَلَيـت زينـداني لـةو دةسـتكةو  و سـوودمةندانةش بةهرةمةنـد دةبَيـتة         
كةينة زينـداني لـةو   بةهرةمةند واتا بَلَيي شتَيكي زيرةك بَيتة اةطةر لَيي بةهرةمةند بَيتة اةطةر اةوةي ب

دةستكةوتانة سوودمةند دةبَيتة نةك بةهرةمةنـد دةبَيـتة اةطـةر تةماشـاي صـياغةكةي بكةنـةوة بـةِرَيزان        
اةنداماني ليذنةة ضونكة بةهرةمةند وابزامن بؤ كةسَيكة كة زيرةك بَيت و لَيوةشـاوة بَيـتة بـةس بـؤ اـةوة      

 .َيتة زؤر سوثاسنيية كة يةكَيك ايستيوادةي لَي دةكا  و سوودمةند دةب
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاسة رَيزدار كاوة حممد كةرةم بكة

 :بةِرَيز كاوة حممد امن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
منيش هةر لة بِرطةي هةشتةم ثَيداني مينمحةي هاوسةرطريييةة كة بِرةكةي ثَيـنج مليـؤن دينـارةو بـؤ يـةك      

َيـتة مةسـةلةن هةيـة زينـداني سياسـي بـووة ذن و منـداَلي هـةبووةة         جارة اـةوة زيـاتر روون كردنـةوةي دةو   
ــرةدا          ــونكة لَي ــتة ض ــاتري دةوَي ــةوةي زي ــا؟ روون كردن ــان ن ــةوةة ي ــةويش دةطرَيت ــا ا ــراوةة ااي ــدانيش ك زين
موتةكاميل نييةة زؤر وازي  نةكراوة بـؤ يـةك جـار وةردةطرَيـتة اايـا اةوانـةي كـة لةمـةودوا زةواج دةكـةن          

مينمحةي زةواجة سولوةي زةواج بؤ منداَ ني شةهيد لة بودجة ثةسند كـرا هـةروةكو اـةوان    وةكو اةوةي كة 
دةبَيتة ياخود هةر اةوانةي كة زةواجيشيان كردووة ثَيشرتيش و لةمةودواش زةواج دةكـةن دةيانطرَيتـةوة؟   

يل دةكـةمة  اةوة لَيرة زياتر روون كردنةوةي دةوَيتة هـةروةها ثشـتطريي رةايةكـةي هـاذة خـان و كـاك خـةل       
اةوةش دوايَي فيعلةن وةكو وةرةسةو مينمحة زةواجة ايمتيازَيكة بؤ واريسةكة دةمَينَيتـةوةة بـؤ منداَلـةكاني    
دةمَينَيتةوةة اةوةش كَيشة دروست دةكا  بؤ كض و كـوِري زينـدانياني سياسـيةكة اةطـةر لـة ذيانيانـدا نـةما        

ة اةوة خؤي دووبارةية بة قةناعةتي من لـة  (وي سياسيزينداني سياسية يان طريا :ثازدةم)خاَلَيكي ترة  .بَيت
ماددةي شةشةم لة دَيري يةكةم زينداني سياسية يان طرياوي سياسي اةم ماف و دةستكةوتانةي تَيدا دةبَيتة 
خؤي اـةوة بـاس كـراوةة بـاس كـردن و دووبـارة بِرطةكـة رةكيـك دةكـا ة اةطـةر  بـدرَيت ثـَيم باشـرتةة زؤر              

 .سوثاس
 :كي ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

 .زؤر سوثاسة رَيزدار دكتؤر سةوةر كةرةم بكة
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 :سةروةر عبدالرمحن عمر.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديــارة مــن لةطــةَل اــةوةدام كــةوا هةرضــي ايمتيــازاتي باشــة بــؤ زينــدانياني سياســي بــَية لةبــةر اــةوةي لــة   

َيــرةدا هةســت دةكــةم اــةو ماددةيــة روون نييــةة رؤذطارَيكــدا قوربانيــان داوةو موســتةحةقي اــةوةنة بــةَ م ل
ثَيويســتة لــة ياساشــدا ناكرَيــت بــةو جــؤرة مةتاتيةتــة بَيــتة بــؤ اــةوةي روونــرت بَيــتة هــةم اــةوان مــاف و    
دةستكةوتةكاني خؤيان دةست بكةوَيتة هةم بطوجنَيت لةطةَل بارودؤخي كوردستانداة بؤيـة تكـا دةكـةم اـةو     

سةبارة  بة خاَلي يةكةم لـةو ماددةيـةداة بـةِرَيز سـةرؤكي     / يةك .بطريَيتسةرجنانةي دةريدةبِرم لةبةرضاو 
ثةرلةمانة كة دةَلَيت ثارضة زةوييةك بَيت بةبَي بةرامبةر بؤ نيشتةجَي تـةرخان بكرَيـتة اايـا اـةو ثارضـة      

ةطـةر  زةوية تةرخان بكرَيتة كة دةَلَيت بَي بةرامبةرة مةبةست ضية تيايـدا؟ اايـا مينمحةيـة؟ اايـا كةسـَيك ا     
بَيتو جارَيكي تـر زةوي وةرطرتبَيـت و سـوودمةند بَيـتة دةتوانَيـت لـةوَيش سـوودمةند بَيتـةوة؟ اايـا اةمـة           

 .ثَيضةوانةي هةندَي ياساي تر نيية؟ ضونكة تيايدا نةهاتووة بَلَي مينمحةية
ــرةدا           ــةَ م لَي ــاتووةة ب ــة ه ــة مينمح ــاتووة ب ــة  ه ــة ي حكوم ــة ل ــةوةي ك ــةمانة ل ــةرؤكي ثةرل ــةِرَيز س ــة ب ل

ــك        ــة خاَلَي ــةة اةم ــةوة هةي ــة روون كردن ــيت ب ــة ثَيويس ــةة اةم ــراوة مينمح ــةش نةنووس ــاَلَيكي  .عةرةبيةك خ
اةو بِرة ثارةيةي كة دةَلَيت بة قةرد ثَيشينةي خانووبةرةة اةو بِرةي بـؤ دةسـت نيشـان بكرَيـتة     / دووةميان

ةطــةر ثَيشــينةي خانووبــةرة اايــا اــةو دةتوانَيــت ثَيشــينةي خانووبــةرة وةربطرَيــتة اةمــةش وةربطرَيــت؟ ا  
وةردةطرَيتة اةمة ضؤن وةردةطرَيت؟ اةي اةطةر اةمة وةردةطرَيـتة اةمـةش دةداتـةوة؟ قـةرزةة يـان قـةرز       

سةبارة  بة خاَلي دووةمة كة دةَلَيت بؤ فةرمانبةر .نيية؟ اةم خاَلةيان روون نييةو ثَيويستة اةمة ديار بَيت
ر دةكرَيتة دوَييَن كاك دَلشاديش باسـي شـتَيكي كـردو ورووذانـدنية     ماوةي زيندانية يان طريان بة راذة اةذما

بةِرَيزاني تريش ثشتطرييان لَي كردة اايا اةو كةسةي لـة زيندانـدا لـة دايـك بـوو بَيـتة لـة دواي اـةوةي كـة          
 .دادةمةزرَيتة اةو فةترةيةي بؤ بة خزمة  حيساحم دةكرَيت؟ اةمةش يةكَيك لـة خاَلةكانـةة كـة ديـار بَيـت     

رة  بـة خـاَلي سـَييةمة كـة دةَلَيـت سـةبارة  بـةو مينمحـة مانطانةيـة دةسـت نيشـان دةكرَيـتة اايـا اـةو               سةبا
مينمحةية كةوا دةست نيشان كراوة ضـةندةو ضـؤنة؟ اايـا اَيمـة لَيـرةدا تووشـي ايشـكالَيك نـابن؟ دووبـارةي          

ثَيمواية اةمة لة ايمتيـازاتي  دةكةمةوة هةرضي ايمتيازاتي باشة بؤ زيندانياني سياسي هةبَيتة بةَ م لَيردا 
شةهيدان زياتر دةبَيتة اةطةر بَيتو زياتر بَيـتة كةسـوكاري شـةهيدان لةبـةر اـةوةي شـةهيدةكة طيـاني لـة         
دةستداوة هةست بة غوبنَيك دةكةنة بؤية لَيـرةدا دةكرَيـت اَيمـة هـةر لـة دواي اـةم ياسـايةوةة اةطـةر بـةو          

 .اةو ياساي ماف و ايمتيازاتي شةهيدان هةموار بكرَيتةوة شَيوةية بَيتة ثَيويستة اةو ثرؤذة ياسايةة
سةبارة  بة خاَلي حةوتةمة دةَلَيت حكومة  خةرجي ضارةسةر كردن لة نةخؤشخانةكاني حكومـة  لـةنَيو   
هةرَيمدا دةطرَيتة اةسـتؤة مـن ثَيموايـة خـةرجي ضارةسـةر كردنـي نةخؤشـخانة حكوميـةكان زؤر ااسـاييةة          

و هاووَ تيةكيش هةيةة اةمة ثَيويسـتة لـة نةخؤشـخانة اةهليةكانـدا بـَية لَيـرةدا       اةوةندةش نييةة بؤ هةمو
 .اةمة خاَلَيكدا زياد بكرَيت بؤ زيندانياني سياسية كةوا اةو خةرجية بطرَيتة اةستؤ
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سةبارة  بة خاَلي هةشتةمة ثَيداني مينمحةي هاوسةرطريية اةمةش لة ثرؤذةكةي حكومةتدا هـاتبووة خـؤي   
مليؤن بووة لَيرةدا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي ديارة تةرحيان كردووةة كردوويانة بـة   لة خؤيدا سَي

ثَيــنج مليــؤن دينــارة اةمــةش ايلتيزامــاتَيكي مالييــةة اةمــة يــةك لــة شــتةكان بــووة كــةوا طومتــان ثَيويســتة  
رة  بة خاَلي نؤيةمة اايـا  سةبا لةبةرضاو بطريَيتة اايا دةتوانَيت اةويش وةربطرَيت و اةمةشيان وةربطرَيت؟

اةمة مببوورة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة يةك خاَلي طرن  هةيةة سةبارة  بة خاَلي يازدةم اةوةي كةوا اةم 
رؤذةة بةِرَيز سةرؤكي ثةرلـةمانة اـةم رؤذة زؤر طرنطـة كـةوا هـةبَيتة بـةَ م مـن ثشـتطريي رةايةكـةي كـاك           

مة كؤمةَلَيك رؤذمان هةيةة بؤ منوونة رؤذي ضوار اةفسةرةكةة كةوا كاردؤ دةكةمة كة دةَلَيت رؤذَيك بَيتة اَي
زينـداني كــراون و ايعــدام دةكــرَينة بــؤ منوونــةة اةطــةر مبانــةوَيت بــؤ يةكــةم رؤذ بطةِرَيينــةوةة يــان يةكــةم  
زينداني اةطةر بةدواي دابضن طرتين شـَيخ مـةمحودةة كاتَيـك كـةوا دةسـتطري دةكرَيـتة بـؤ منوونـة طـرتين          

 .ة شةهاحم و هاوِرَييةكانية مةنعة تةجةولي سلَيماني كةوا خةَلك زؤر طرياوةة اةمة بكرَيتخاَل
دوا خــاَلمة بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمانة اَيمــة هةنــدَيك ياســاي ترمــان دةركــردووةة بةتايبــة  بــؤ مةســةلةي  

 ...............سولوةي زةواج و سولوةي عةقارة اةوانة ثلة تايبةتةكان ناطرَيتةوة
 :ِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

زؤر سوثاسة خة سة تةواوة بـةِرَيزة اةطـةر بطةِرَيينـةوة بـؤ كـَي حـةثس بـووةة زؤر كـةس لـة قيادييـةكاني           
اَيمةي مَيذوويي زيندان بوونةة زجنـري لـة ثايـان بـووةة لـة شـَيخ عبدالسـالمةوة بطـرةة بـارزاني بطـرةة شـَيخ            

ي بَي سةرو شوَينة جنودي مةجهولنة بؤية اةطـةر شـتَيك   مةمحودي حةفيد بطرةة هةزاران كوِرو كضي كورد
 .وةكو سينبولَيك بَيتة مشولي هةموويان بكا ة زؤر باشةة رَيزدار سةردار رشيد كةرةم بكة

 :بةِرَيز سةردار رشيد حممد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
وونة كة بةطشـت اـةو واقيعـة    سةبارة  بةم ماددةيةة ايمتيازا ة ديارة زيندانياني سياسي اةو تَيكؤشةرانة ب

ــداوة        ــة زيندانةكان ــرد ل ــةختانةيان ك ــةي سةرس ــدا موقاوةم ــة  و داطريكاري ــةردةمي ديكتاتؤري ــيةي س سياس
سـووكايةتي بــة خؤيــان و كةســوكاريان لــة رؤذانــي مواجةهـةداة زؤرَيــك لــةم ايمتيازاتانــة بةِراســيت كــة لــةم   

ن كـراوةة ايمتيـاز اةوةيـة بةِراسـيت تـؤ قـةرةبووي       بِرطةيةدا هاتووة بؤ هـةموو هاووَ تيـةك هةنـدَيكي دابـ    
دةكةيتةوةة ناكرَيت بَلَيي اةمة جارَيك ثَيشرت سوودمةند بووةة نابَيت بيدرَييَتة ضونكة اةمـة قةرةبوويةكـة   

ي عَيـراق هـةموو مـاف و ايمتيـازاتَيكي زؤر     1776ي سـاَلي  (4)بؤي دةكةيتةوةة وةك دةزانن ياساي ذمارة 
سيت بؤ زينداني سياسي عَيراق دابن كردووةة كة زينداني سياسي اَيمـة لةطـةَل رَيزمـان بـؤ     لةمة زياتر بةِرا

اةوانيش مةعلوم بووة كَي بوونة كة بة طذ ديكتاتؤرية  و بة طذ هَيزَيكدا ضووةة كة هةموو دنيايي لةثشت 
من لةطـةَل اـةوةدام هـيض     بووة لةبةر اةوة حةقي رةواي خؤيانة اةو ايمتيازاتانةيان ثَي بدرَيت بة زيادةوةة

 .بِرطةو بابةتَيك لةو ايمتيازاتانة   نةبرَيت وة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاسة رَيزدار مسرية طؤران كةرةم بكة

 :بةِرَيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةطـةَل عَيـراقة اَيمـة زؤر مةغـدورين لةطـةَل       اةطةر اَيمـة باسـي ايمتيـازا  بكـةين و بـةراوردي بكةينـةوة      

وةكـو لـة ثةرلـةماني عـرياق ثةسـند كـراوةة سـةبارة  بـة زيندانـة سياسـيةكانة            اةوانة بـؤ منوونـةة مـاددةي   
ة 1262لَيرةش ثَيويستة ثةسند بكرَيتة بةتم اةوان لةو كاتة حيسابيان كردووة كة زينداني سياسـي سـاَلي   

شؤِرشـي كـوردي اـةيلوملان دةسـيت ثـَي       1261حـوكمة بـةتم اَيمـة لـة سـاَلي      كة نيزامي بةعس هاتؤتة سةر 
كـردووةة بـؤ لــةو كاتـةوة زينـداني سياســيةكامنان حيسـاحم نةكـةينة بــؤ منوونـة اةطـةر باســي راتـب بكــةينة          

وةكــو ( 1/1/1772)مينمحــةكانة اةطــةر بــةراورد بكةينــةوة لةطــةَل عــرياق داة زينــداني سياســي عــرياق لــة  
( 1/0/1772)هـةزار ديناريـان وةرطرتـووةة بـةتم زينـداني سياسـي كـورد لـة         ( 577)ة بـِري  مينمحة مانطان

( 457)تــا اَيســتا بؤتــة ( 1/3/1711)ة لــة (1/3/1711)هــةزار ديناريــان وةرطرتــووةة تــا  ( 327)تــةنها 
طانـة  مليـؤن دينـاري وةكـو مينمحـة مان    ( 12)هةزارة اةطةر بةراورد بكةينةوة هاووتتيةكي عةرةحم تا اَيسـتا  

هةزار ديناري وةرطرتووةة واتـا هـةر   ( 517)مليؤن و ( 2)وةريان طرتووةة بةتم زينداني سياسي كورد تةنها 
هــةزار دينــار ثارةيــان لــة هاووتتيــاني عــةرةحم كــةمرت  ( 427)مليــؤن و ( 2)زيندانييــة سياســييةكي كــورد 

ان هةيــةة هــةتا ســةفةريش بــؤ  وةرطرتــووةة هــةموو مــاف و ايمتيازاتــةكاني تريشــيان هةيــةة زؤر زياتريشــي 
دةرةوةي وت  و نةخؤشييان بؤ دةرةوةي وت  و ما  حةج و اةو شتانةشيان هةيةة بـةتم بـؤ ِرؤذةكـةة مـن     

 .لةطةَل اةوة نيم ِرؤذةكة دياري بكرَيتة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز سا ر حممودة فةرموو

 :بةِرَيز سا ر حممود

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةِرَي
لة ِراسيت دا بؤ اةم خولة و بؤ موناقةشةكردني اةم بابةتة كة توَيذَيكي طرن  و هةستيار و تَيكؤشةرن كـة  
لة بزووتنةوةي ِرزطارخيوازي خةَلكي كوردستان دا لةو اازادي ية بةدي هاتووةة بةشَيكي باشي ثشكي شـَير و  

ــة ا  ــبةختانة اَيم ــةو    ســةروةريان بةردةكــةوَية خؤش ــاف و ايمتيــازا  و ا ــةر م ــةو قؤناغــة قســة لةس ــتا ل َيس
دةستكةوتانة دةكةينة بةداخةوة بةشَيك لةو تَيكؤشةرانة سةريان نايةوة بة بَي اةوةي بطةنة اةو ِرؤذطـارةة  
خؤيــان و خانــةوادةيان ســوودمةند بــن يــان بةهرةمةنــد بــن لــةم مــاف و ايمتيازاتانــةي كــة اــةمِرؤ اَيمــة     

نة بـةتم بـةِرَيز سـةرؤكي ثةرلـةمانة اَيمـة دةبـَي واقعيانـة بـري بكةينـةوةة تةماشـاي           طوتوطؤي لةسةر دةكةي
هــةموو اــةو توَيذانــة بكــةين كــة لــة بزووتنــةوةي ِرزطــارخيوازي كوردســتان هــةم بةشــداريان كــردووةة هــةم  

طةي قوربانيان داوةة هةروةها سـةهميان هـةبووة لـةو مةسـريةيةداة اايـا بـة بـةراوردكردني شـةهيد ثَيشـمةر         
دَيرينة بة تَيكؤشةرة دَيرينةكان اةم ايمتيازاتانة بةراورد بةو ياسايانةي كةوا دةركراوةة دةبَي لـة ِراسـيت دا   
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جؤرَيك لة عةداَلةتي تَيدابَية لة اةساسي ياساكانيشمان بؤ ضةسثاندني عةداَلةتي كؤمةتيةتي و وةك يـةكي  
َيمـــة قســـة لةســةر ِرؤذطـــاري دةســـةتتي ِرذَيمـــة  بــَي لـــة نَيـــوان هاووتتيــاني كوردســـتان داة ضـــونكة كــة ا   

دكتاتؤرييةكان دةكةينة اةوانةشي كة زينداني نةبوونة اةوانةشـي هـاووتتي اـةو وتتـة بـوون بةشـَيك لـةو        
ميمحنةتانةيان ضةشتووةة هةر يةكة بة جؤرَيكة هةر يةكة بة شَيوازَيكة بةتم مـن ِرام وايـة دةبـوو لَيذنـةي     

خاَلةي كة بة ايمتياز بؤ اةو بةِرَيزانة دةستنيشان كـراوةة ِرةاـي خـؤي    ( 15)اةم ياسايي زؤر وردتر لةسةر 
بوتايــةة بــة ثَيــي اــةوةي ايمكانــة بــة بــةراورد بــةو ياسايانةشــي كــة دةرضــوَيندراوةة لــةو ِروانطةيــةوة مــن     

يين دةستخؤشي دةكةم كة كؤمةَلَي بِرطةي طرن  ضةسثَيندراوةة بةتم بة تايبـةتي لةسـةر مةسـةلةي بةخشـ    
اةو بةِرَيزانةي كة سوودمةند دةبن لة مةسةلةي اةرزة لة بينا كردنة لة خانوو و اةوانـةة لـة ِرةسـم و بـاجة     
اةوة لـة ضوارضـَيوةي عةدالـة  دةضـَيتة دةرةوةة دةكـرَي لـة مةجالـةكاني تـردا تـةعويز بكرَينـةوةة اـةوةي            

بكرَيتـةوةة هـيض هاووتتييـةكي هـةرَيمي     ثةيوةندي بة ثَيشينةي خانوو و بةرةوة هةيـة لـة ِراسـيت دا ِروون    
كوردستان بة مينمحة وةري نـاطرَية اـةو توَيـذة بـؤ بـة تـةنيا؟ زةوييـان دةدرَيـيَت مةسـةلةيةكي ااسـايي يـةة            
كؤمةَلَي ايمتيازاتي ترة مةداليا يةكَيكة لة مةسةلة طرنطةكانة دةستنيشان كردني ِرؤذي زينـدانياني سياسـي   

ةدا كــة اامــاذةي ثــَي دةكــرَية مةســةلةيةكي زؤر زؤر طرنطــةة مــن لةطــةَل اــةو  لــة كوردســتان داة لــةو مَيــذوو
بة دوا كة هاتة سةر دةسةتتي ِرذَيمي  1263بؤضوونةم كة قسة لةسةر اةوة دةكا  اَيمة بة تةحديد ساَلي 

ي دةزطاي زيندانة سياسـيةكان هـاتووةة   1776ي ساَلي (4)بةعس حيساحم بكةين بةدةر لةوةي ياساي ذمارة 
 .ثاستان دةكةمسو

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز ذيان عمرة فةرموو

 :بةِرَيز ذيان عمر

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ِراسيت دا اَيمة وةكو براي بةِرَيزم كاك سا ر وتي هةر شيَت بكةين بؤ اةو زيندانة سياسيانة ناطاتـة يـةك   

ةكان كة بةسةريان بـردووةة مـن لةطـةَل اـةوةم و ثشـتطريي كـاك       شةويانة شةوَيكي تاريكي ذوورة اينورياديي
ا ي / )سا ر دةكةمة بةتم من وا بؤي دةضم هةموو شيَت لة دونيادا اةوة بةسةري دا تةتبي  دةبَي كة دةَلَي

ة بــةتم بةســةر شــةهيد دا تــةتبي  نــاكرَية لةبــةر اــةوةي تــاكو اَيســتاش شــةهيدي ســلَيماني و   (قبججل امليججت
طةرميان اةرزي وةرنةطرتووةة تاكو اَيسـتا منـاَلي شـةهيد كرَيضـي يـةة لةبـةر اـةوة مـن لةطـةَل           كةركووك و

اةوةمة هةموو شتَيك بكرَي بؤ اةوانة بةتم دةبَي بؤ اةوانيش ضاوَي خبشَيندرَيتةوة بةو ياسايةة تاكو كـةي  
 ة بــةتم تــاكو اَيســتا شــةهيد اــةرز وةرنــةطرَي؟ اــةوة اَيمــة بيســت ســاَلة اــازاد بــووينة بــووين بــة حكومــة 

لةطةَل شةهيد داة لـة  / شةهيدمان اةرز وةرنةطرَي؟ من لةسةر اةوة ِرةخنةيةكم هةيةة بؤ منوونة كة دةَلَيم
بِرطةي ثَينجةم كة دةَلَي بةدةر لة مةرجي تةمةن لة خوَينـدني بـةرايي و بـاتش دا وةربطـريَية شةشـةم كـة       

ك لة مناَلةكاني لة زانكؤكاني حكومة  يان اةهلي لـة نـاو   دةَلَي حكومة  خةرجي خوَيندني خؤي يان يةكَي
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هةرَيم بطرَيتة اةستؤة شةهيد نيوةي وةردةطرَية مناَلي شةهيد نيوة وةردةطرَية بةتم بـؤ اـةو طـوتراوة بـة     
كاملية من لةطةَل اةوة نيم كـة ِرؤذ ديـاري بكـرَية ضـونكة اةطـةر ِرؤذ ديـاري بكـةين بـةعزَي خـةَلكمان لـَي           

كة دةَلَي حكومة  خةرجي يان طةشـت بـؤ   ( 11)َية موشكيلةيةكمان بؤ دروست دةبَية لة ماددةي عاجز دةب
دةرةوةي وت ة طةشيت ضي؟ اةطةر لة زيندان دا بريندار بووةة نةخؤشة اةوة عادي ية بينَيـرَي بـؤ دةرةوةة   

مان لة ياد نةضـَية  بةتم بؤ طةشت اةوة موشكيلةيةك دروست دةكا ة ضونكة دةبَيت ثَيشمةرطة و شةهيديش
 .نابَي ايمتيازي اةوان لةوان زياتر بَية زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز نةسرين جةمالة فةرموو
 
 
 

 

 :بةِرَيز نةسرين عال

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
طـةي دووةم دا باسـي   من لةسةر بِرطةي دووةم دواي اةوة ضةند بِرطةيـةكي تـرة لـة برِ   ( 6)ديارة لة ماددةي 

فةرمانبةرَيك ها ة اةو ماوةي زينداني كة كاتَيك فةرمانبةر بووة لة زيندان بووةة بة خزمة  بؤي حيساحم 
بكرَية بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة اَيستا زيندانة سياسييةكاني اَيمة بة اةوانةي كة فةرمانبةر بوونة ساَلَيك 

وزاعةفة اةو خزمةتةي كة بؤيان حيساحم دةكرَية بـةتم اةطـةر   بة دوو ساَل بؤيان حيساحم دةكرَية يةعين م
بَييتة سةر بِرطةي ضوار دةَلَي بة يةك ساَل بؤيـان حيسـاحم دةكـرَية اـةوة ناعةدالةتييـةك لـةو دوو بِرطةيـة        
هةيةة لةبةر اةوةي هةر هةمان زيندان بووة كـة دوو كةسـي تيايـة زينـداني كـراوةة اـةوةيان لةبـةر اـةوةي         

ووةة اةوةيان لةبةر اةوةي فةرمانبةر نةبووة طرياونة اةميان بة دوو ساَل بؤي حيساحم دةكـرَية  فةرمانبةر ب
اةويان بة يةك ساَل بؤي حيساحم دةكرَية لةوَي دا لةوانةية اةو زيندانة هةست بة غوبن بكا  كة لة دوايي 

نداني يـة سياسـييانةي كـة    دا تةعن دةبَيت و بة يةك ساَل بؤي حيساحم دةكرَية لة هةمان كاتيش دا اةو زي
اَيستا بة خزمة  بؤيان حيسابةة اةو مودةيةي كة بة خزمة  بؤيـان حيسـابة لـة تـةقاعوديان لـَي دةبـِرَية       
باشة اةم زينداني ية سياسييةي كة فةرمانبةر بـووةة بـةتم سـجن بـووة بـة دوو سـاَل بـؤي حيسـاحم كـراوةة          

ََِي؟   اةوةشي كة لة دوايي دا تةعن دةبَيت و بة يةك ساَل بؤي حيساحم دةكرَية ضؤن دةبَي تةقاعودي لَي بـ
ََِية كاتَيـك كـة دةطةِرَيتـةوة سـةر كارةكـةي خـؤية يـاخود كـاتَي كـة دةضـَيتة              كاتَيك حةقة تةقاعودي لـَي بـ
َِنة اَيستا حاليةن اةوةي كة تةعن دةبَية اةو مودةيةي كـة   دةوامة دواي اةوة لة خزمةتةكةي تةقاعودي ب

كرَي تةقاعودي لَي دةبِرنة اةوةشي كة فةرمانبةر بووة و طةِراوةتـةوةة اـةو فـةترةي كـة بـة      بؤي حيساحم دة
دوو ساَل بؤي حيسابة تةقاعودي لَي دةبِرنة اةوة ناعةدالةتييةك لة بِرطةي دووةم و لـة بِرطـةي ضـوارةم دا    

ني ض ِرؤذَي دابنَيـي لـةو   هـةر ض ِرؤذَيـك دابنـرَي بةِراسـيت نـازا     ( 11)هةيةة لَيرة زينـداني سياسـي لـة خـاَلي     
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كوردستانة بكرَي بة ِرؤذي زينداني سياسية من هةست دةكةم زينداني سياسـي زؤر لـةوة طـةورةترة كـة تـؤ      
ِرؤذَيك دابنَيي يـادي بكرَيتـةوةة زينـداني سياسـي دةبـَي ااوهـا بَيـت ِروو بكاتـة هـةر ض بةرثرسـَيكة هـةر ض            

لـَي بطريَيـتة خـةَلك ايمحتريامـي بـؤ دابـيَنة نـةك اـةوةي تـةنها           دااريةيةكة هةر ض شوَينَيك بةِرَيزةوة ِرَيـزي 
اا لَيرة اةم خاَلي دوازدةهةمـة حكومـة  خـةرجي يـةك طةشـت بـؤ       ( 11)ِرؤذَيك كة يادي بكرَيتةوةة خاَلي 

دةرةوةي وت  بؤ زينداني يان طرياوي سياسي دةطرَيتة اةستؤة لة دواي اةوة اايا زينـدانَيكي سياسـي اةطـةر    
كي دةرةوةي وت  بكا ة مـن تةصـةور ناكـةم بـة ثَيـنج مليـؤن كيوايـةتي بَيـتة كـة دةَلـَي دةطرَيتـة            سةردانَي

بِري ثَينج مليـؤن دينـار بـؤ دانـي تَيضـووي طةشـتةكةي ثـَي        / دَيتة بةينةوةة دةَلَي( و)اةستؤة بة دواي اةوة 
ومة ة ضةندَيك مةصاريوي هةبوو بيطرَيتة اةستؤة اةو كاتة كة طرتي ية اةستؤ حك/ دةدِرَية يان دةبَي بَلَي

بـة بـِري ثَيـنج مليـؤن دينـار هاوكـاري       / اةو زيندانة سياسي ية دةبَي بـؤي صـةرف بكـرَية يـان دةبـَي بَلَيـت      
 .دةكرَية يةعين اةو دوو جوملةية دةبَي بكرَي بة يةك جوملة و تةحديد بكرَية زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ازة فةرمووسوثاسة بةِرَيز عةوني بةز

 :بةِرَيز عوني كمال بةزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ايلوـا بكـرَية هـةروةها قسـةكامن لة يـةن      ( 6)لـة مـاددةي   ( 11)من ثشتطريي لـةو ِرايـة دةكـةم كـة بِرطـةي      

 .ِرَيزدار سةرهةن  و سيوةيل خان كراة دووبارةيان ناكةمةوةة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ِرَيز ثةدان عزالدينة فةرمووسوثاسة بة

 :عبدالرمحن بةِرَيز ثةدان عزالدين

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سةرةتا دوو تَيبينيم لةسةر كؤي ماددةكة هةيةة تَيبينييةكانيشم ثشتطريي كردنة لة ِراكةي كـاك سـا ر   

كـة ناعةداَلـةتي لـة نَيـوان      مةمحودة اةوةي كة ثَيويستة اَيمة لة كؤي اةم ماددةيـة موراعـاتي اـةوة بكـةين    
زينداني سياسي و لة نَيـوان شـةهيد و كـةس و كـاري شـةهيد دا دروسـت نـةبَية ضـونكة ِراسـتة زينـدانياني           
سياسي بة شةهيدي زيندوو ناو دةبرَينة بةتم  ني كةم هةم خؤيانة هةم كةس و كاريان فرسـةتي اـةوةيان   

وة و لةطةَلي بذينة كة اةم فورسةتة بؤ شةهيدان و كـةس  هةبوو كة اةو كةسةيان بة زيندووَييت بَيتة دةرة
و كاري شةهيدان نةماوةة بؤيـة  نـي كـةم اـةو عةداَلةتـة ِرابطـرينة تَيبـيين دووةمـم لةسـةر كـؤي ماددةكـة            
اةوةية كة اةو خاتنةي ثةيوةندي بة ايمتيازاتي خودي زيندانييةكةوة هةيـة كـة زؤرتـرين موعانـا  اـةو      

ــدا  ــة زين ــتوويةتي ل ــةة      ضةش ــةوةوة ني ــدي ب ــة ثةيوةن ــةي ك ــةوةة اةوان ــرَي و مبَينَيت ــةر بك ــةي لةس ن داة قس
ثةيوةندي بة كةسَيكي ترةوة هةية لـة خَيزانةكـةداة بةِراسـيت حةقـة قسـة لةسـةر اـةوة بكـرَي كـة  بـََية           
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ضونكة زينداني سياسي فةرقي هةية لة شةهيدة لةبةر اةوةي اةو باوكي نةماوةة حةقي اةوةي نـةماوة كـة   
جارَيكي تر باوكي ببينَيتـةوةة سـوودمةند بـَي مادديـةن و مةعنةويـةن لـة بـاوكية لةسـةر مـاددة بـة مـاددة            
اةوةي خاَلي يةكةم كـة ثةيوةنـدي بـة زةوييـةوة هةيـةة دةبـَي اَيمـة بـؤ اـةوة بطةِرَيينـةوة سـةر دوو خـاَلة             

فةلسـةفةكة لةوةدايـة كـة     يةكةميان سةر فةلسةفةي دابةش كردني زةوي لة هـةرَيمي كوردسـتان داة اةطـةر   
هةر هاووتتييةكي اةم هةرَيمة يةكةيةكي نيشتةجَيبووني هةبَية دةبَي لةوةدا و بة ثشت بةسنت بةوةي كة 

ي عـرياق كـة زةوي تيايـة بـؤ زينـداني سياسـية اايـا        (4)لة ديوَيكي ترةوة اَيمة بطةِرَيينةوة بؤ ياساي ذمارة 
ي سياسـي لـة عـرياق زةوييـان وةرطرتـووة؟ بـؤ جـاري دووةم لَيـي         ثَيشرت وةكو هـةرَيمي كوردسـتان زينـدانيان   

ــَيكي زؤري      ــتان دا بةش ــةرَيمي كوردس ــونكة لــة ه ــةوةة ض ــة يــةكاليي بكرَيت ــةم دوو خاَل ــوونة ا ســوودمةند ب
زيندانياني سياسي سـوودمةند بـوون لـة زةوية لَيـرةوة دةبـَي اَيمـة بـا بَلـَين دذ بـة يـةكية هـةم لـة نَيـوان              

كردني زةوية هةم لة نَيوان اةم ياسايةوة و اةو ياسايةي لـة عـرياق دا دةرضـووة دروسـت      فةلسةفةي دابةش
نةبَية لة خاَلي ضوارةم كة باسي اةوة دةكا  من ثَيم ااسايي ية كة اةو كةسةي كة بؤخـؤي مـوةزةف بـووةة    

زؤر نامـةنتيقي و  فةرمانبةر بووة و طرياوةة اةو مودةيةي بة خزمة  بؤ حيساحم بكرَية بةتم لـة ِراسـيت دا   
زؤر نا قانوني يةة زيندانَيكي سياسي كـة لةبنةضـةدا دانةمـةزرابَية لـة دواي اـةوةي كـة دادةمـةزرَية ِرةنطـة         
بيست ساَل بةسةر زيندانييةكةي دا تَيثةِرَي بَيتة اةوةشي بة خزمة  بؤ حيساحم بكرَية كة اـةوة ثَيمـوابَي   

ةو خاَلة  بََية دواتر لة دواي ضوارةم اةوةي كة شةشةم كة زؤر نامةنتيقي و ناقانونيشة كة من ِرام واية ا
نةفــةقاتي يــةكَيك لــة مناَلــةكانية يــةعين اَيمــة بريمــان نةضــَي اَيمــة زؤرجــار كةوتووينةتــة خــةياَلَيك كــة   

سـاَلةوةيةة  ( 12)ثَيمانواية زيندانياني سياسي هـةمووي دوَيـيَن بـةربوونة مناَلـةكانيان هـةموويان لـة خـوار        
ةوة تؤزَيك دوورة لة ِراسيت يةوةة بؤية حةقة اـةوةي كـة ِرةبـيت بـة كـةس و كاريانـةوة هةيـةة مـن         يةعين ا

ثَيشنيازي اةوة دةكةم كة  بََية لةسـةر هةشـتةم مينمحـةي زةواج بـؤ خـؤي هةيـةة ثَيـنج مليؤنيشـةة لَيـرة          
ة سـولوةي ايعتيـاديش   اَيمة دةقيقةن مةبةستمان ضي ية؟ يةعين اةطـةر اـةو ذنـي نـةهَينابَية ذن بـَييَنة لـ      

وةربطرَيت و اةوةش هةر وةربطرَية يان ضي؟ ضونكة اةوة وازح نية اةم خاَلـة كـة مـةفرووزة جطـة لـةوةي      
كة زؤرينةي زيندانياني سياسي اةوانةن كة ذنيان هَيناوةة لـةوةش دا تةحديـد نـةكراوةة كةواتـة بـؤ جـاري       

مـن هـةر لةطـةَل اـةوةدام  بـََية ضـونكة       ( 11)دووةميشي هـةر واردة كـة بـؤي صـةرف بكرَيـتة لـة خـاَلي        
زينداني سياسي حاَلةتَيك نية وةكو اةنوالة يان وةكو كيمياباراني هةَلةجبة يةك ِرؤذ ِروويدابَيتة حاَلةتَيكـة  

 .بةردةوامي هةيةة بؤية ناكرَي ِرؤذي بؤ تةحديد بكةينة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو سوثاسة بةِرَيز عبدالرمحن حسنة

 :بةِرَيز عبدالرمحن حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةِراسيت من ثشتطريي هةموو اةو بِرطانة دةكةم كة لة ماددةي شةشةم دا هاتووةة ضونكة اةطةر اَيمة بـَين  
سةيري بكةين بَلَين بـؤ بةرامبـةري شـةهيد وايـة و بـؤ شـةهيد كـةمرتة و بـا بـؤ شـةهيديش زيـاد بكـةينة             

ان بكرَي بؤ شةهيد بكةينة اةوة مافَيكي اةوةيان ثَي بدةينة من ثَيمواية هَيشتا كةميشةة ضـةند  اةوةي ثَيم
ثَيمان بكرَي ثَيي بدةينة ضونكة اةوةحةقي خؤيةتية اةطةر ِرؤذَيك يةكَيك لة زينـدان بـَية ِرؤذَيـك يـةكَيك     

تة بري دةكا  اةوة مافَيكي حيسابي خؤي بكا  لة زيندان ضةند موعاناتي هةبووة ضةند ناخؤش بوو اةو كا
خؤيةتي كة سةرةتايةكة ثَيي بدةينة اةوةندة دَلي خؤش دةكةين بةرامبـةري ِرؤذَيكـي نيـة لـة زينـدان بـَية       

ي مانطي شوبا  بكرَي (0)كة دةَلَي ِرؤذي ( 11)بؤية من ثشتطريي هةموو بِرطةكان دةكةمة بةتم لة بِرطةي 
يندانـة سياسـييةكانة بةِراسـيت نـاكرَي اـةو ِرؤذة دةبـَي نـةبَية دةبـَي         بة ِرؤذَيكي سيمبولة ِرؤذي طـرياوان و ز 

ــن ثَيشــنياري هــةموو       ــك ديــاري بكــةينة م ــيمبولَيك دابنــَينة ِرؤذَي  بضــَية بــةتم اةطــةر اَيمــة مبانــةوَي س
َيـك  ِرؤذَيكمان هةيةة زؤر كةمسان هةيةة زؤر سيمبوملان هةيةة زؤر خةَلكَيكي هَيذا و بة هةموو شـَيوةيةكي رِ 

و ثَيك طرياون و سجن كراونة ايعدام كراون لة يةن حكومةتي بةعسة بةتم اَيستا من ثَيمواية لةيال قاسـم  
و هةظاَلةكاني خبةينة اةو ِرؤذةي كة لةيال قاسم و هةظاَلةكاني طريانة خبةينة اةو ِرؤذة كة ببَيتة سيمبولَيك 

ِرؤذَيكــي بةِراســيت كــض نــةبوو لــةو ِرؤذة كــة اــةو   بــؤ اــةو طــرياو و زيندانــة سياســييانةة ضــونكة اــةو ِرؤذة   
موعاناتةي هةبَي يان اةو هيممة  و اةو مةوقيوةي هةبَي كة بةرامبةري حكومـةتَيكي اـاوا لـة كوليـةة لـة      
ََِي بَلـَي مـن تـةنزدَيكي سياسـيمة بـؤ كـورد خزمـةتي بكـةمة لـةوَي بيطـرن و              جاميعة مـةوقيوَيكي وا دةربـ

وي خؤيشي تةنازولي نةكردبَية من ثَيمواية اـةو ِرؤذة بكرَيـت بـة سـيمبولَيك و     زيندانيشي بكةنة لة مةوقي
 .بؤ ِرؤذي زينداني سياسيان بكرَيتة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز ااشيت عزيزة فةرموو

 :بةِرَيز ااشيت عزيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةة اـةوةي كـة ديـدةة يـةعين اـةو ديدطايـةي كـة دروسـيت دةكـا ة بـة           من تَيكِرا دةمةوَي لةسةر كؤي ثرؤذةك

تايبة  اةم ماددةيةة اةطةر موقارةنةي بكةين بةو ايمتيازاتانةي لة دةرةوةي قانون لة هـةرَيمي كوردسـتان   
دا دةدرَي بة كؤمةَلَيك توَيذة بـة كؤمـةَلَي كـةسة بةِراسـيت اـةم ايمتيـازة كةمـةة كَيشـةكة اةوةيـة كـة اَيمـة            

ارةنــةي بكــةين بــةو ايمتيــازة زؤرةي كــة لــة نــاو هــةرَيم دا تةخشــان و ثةخشــان دةكــرَية بــةتم اةطــةر موق
موقارةنةي بكةين بةو ايمتيازاتانةي كة لة قانونة لة ضوارضَيوةي قانون دا دراوة بة مامؤسـتاة بـة خَيزانـي    

َيكناهَييَنة بة ثَيضةوانةوة كؤمةَلَيك شةهيدانة بة كؤمةَلَيك توَيذي ترة بةِراسيت اةم ايمتيازاتانة عةداَلة  ث
ــة         ــةريع ب ــو موش ــيت وةك ــة بةِراس ــَي اَيم ــة دةب ــا ة بؤي ــت بك ــؤ دروس ــةمان ب ــة كَيش ــة لةوانةي ــةتي ك ناعةدال
اةمانةتةوة بة بِرواي من لة ضوارضَيوةي ياسادا اةطةر مبانةوَي وةكو تةشـريع ايمتيـازا  تةحديـد بكـةينة     

تة ضـاوي ثَيـدا خبشـَينرَيتةوةة بةشـَيكيش لـةم ايمتيازاتانـة دةبوايـة بـة         اةم ايمتيازاتانـة زؤر زؤرةة ثَيويسـ  
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تةعليما  دةربضووبايةة اةم صةتحيةتةمان جـَي هَيشـتباية لـة دواي قـةراري اـةو ليجنةيـة كـة موكةلةفـة         
بةوةي كَي مشوولي اةم ايمتيازاتانة دةكةن؟ لةوانةية ذمارةي مةمشولن اةوةندة زؤر بـَي ة اـةم زؤري اـةم    

يمتيازاتانةي كَيشةيةكي طةورة لة هةرَيم دا دروست بكا ة سةرةتا اةطةر خاَلي يةكـةمي مـاددةي شةشـةمة    ا
ــرت        ــة ثَيش ــةو كةس ــة ا ــرَي ك ــةرجَيكي لةطــةَل دا دابن ــةوة م ــةرهةن  دةكــةمة ا ــا س ــةي ك ــدي ِرايةك ــن تةاي م

 بـََية ضـونكة اَيمـة     تةايدي اةوة دةكـةم اـةم بِرطةيـة بـة تـةواوةتي     / سوودمةند نةبووبَية خاَلي ضوارةم
خؤمان ايش لةسـةر اـةوة دةكـةين كـة مـوةزةف و بةتاَلـةي موقةنةعـة نـةمَييَنة خـةَلك ناضـار نـةكرَي كـة             
شــوَينةكاني ثــَي ثــِر بكرَيتــةوةة كــة اــةوة دةفعَيكــي بــؤ دروســت دةكــا  كــة اــةو كةســة بضــَيتة يــةكَيك لــة    

اـةوةي كـة اـةم خزمةتـةي بـؤ حيسـاحم دةبـَي         فةرمانطةكانةوةة اةطةر ايختي اصيشي زةروور نةبَية لةبةر
لةطةَل اةو ِرايةم كـة ِرؤذَيـك تةحديـد نـةكرَية     ( 11)ناضار دةبَي كة خؤي تةعن بكا ة سةبارة  بة خاَلي 

مةبدةاي سةرةكي هةيةة يان بؤ خاتري اةوةية ( 1)ضونكة خؤي تةحديد كردني ِرؤذ لة ِرووي يادكردنةوة 
يادة لة نيشتيمانَيك داة لة هةرَيمَيك دا دةستكةوتَيكي تيا اينجاز بووةة اةم كة اةوة وةكو دةستكةوتَيك اةو 

ــةتي     ِرؤذة دادةنــرَي بــؤ يادكردنــةوةي اــةو دةســتكةوتةة كــة ِرؤذي زينــداني سياســي اــةم حاَلةتــة نيــةة حاَل
َِك     ردنـي اـةم   دووةميان يان بؤ اةوةية كة لةم ِرؤذةدا ِرووداوَيك ِروويـداوة بـة مةبةسـيت قةتضـؤكردن و بن

ــةموو           ــةة ه ــةتَيكي بةردةوام ــي حاَل ــداني سياس ــةوة زين ــة ا ــةوةة ك ــاد كردن ــؤ ي ــرَي ب ــك دادةن ِرووداوة ِرؤذَي
اةنزدةيةك بة بةردةوامي اةطةري هةية كة زينداني سياسي هةبَية يـةعين نـاكرَي اـةو سـاَل لـة يادةكـةدا       

تة يـةعين اـةوة حاَلـةتَيكي زؤر زؤر    بةشدار بَية ساَلَيكي تـر اـةو زيندانيـة سياسـيية خـؤي لـة سـجن دا بيَـ        
ناسروشيت دروست دةكا ة بؤية من بِروام واية كة اةم ِرؤذة  بََية حاَلةتَيكي زياتر عةمةلي يـةة سـةبارة    

تكرميجًا  / )اةوةي كـة دةَلـيَ  ( 13)تةايدي بريؤكةكةي ثةدان خان دةكةمة سةبارة  بة خاَلي ( 11)بة خاَلي 
ة اةطةر اَيمة بة نية  و بة اريادةي مـاددةي يةكـةم   (ل ع سبيل ا ركة التحرريةمبيداليات تقديرًا لتضحيات

بَي كة اةوانةي لة هةرَيميش داة لة شةِري ناوخؤدا اةم صياغةية اةوانيش بطرَيتـةوةة لةوانةيـة حةرةكـةي    
ر تةحــةرووري كوردســتاني اــةوان نةطرَيتــةوةة بؤيــة ثَيويســتة وشــةي موعتةقــةدا ة ضــونكة دةكــرَي لةســة 

عةقيــدةي اــةو كةســةة يــان ِرةاــي جيــاوازة يــان لــة هةنــدَيك ملمالنــَي داة لةبــةر اــةوة بــة تــةنها حةرةكــةي  
تةحةرووري اةوانة ناطرَيتةوةة بـؤ اـةوةي تـةواوةن هـاوِرا بـَي لةطـةَل خـاَلي يةكـةم داة سـةبارة  بـة خـاَلي            

باشـة اةوانـة كـام لـة ايمتيازاتـةكان؟      ة (تنتقل حقوق و إمتيازات املتوفني مجنهم إىل ورثتجل  / )كة دةَلَي( 14)
تةحديد نةكراوةة اايا سولوةي زةواجةكةية؟ زةوييةكةية؟ ضي ية؟ يان تَيكِرا هـةموو ايمتيازاتـةكان نـةقل    

 .دةبَي؟ ثَيويستة اةوةش تةحديد بكرَية زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز طؤران اازادة فةرموو

 :دبةِرَيز طؤران اازا

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان



 412 

سةرةتا من ثشتيواني لة قسةكاني هاوِرَيم كاك سا ر و خاتوو ثـةدان دةكـةمة ديـارة اَيمـة مةبةسـتمان لـةو       
ياســاية بةِراســيت كــة ماددةكــاني كــة لــةم فةصــلةدا دادةِرَيذينــةوة دةبــَي مةســةلةي بــةديهَيناني عةدالــةمتان  

كة لَيرةدا لة نَيوامنان دروست بـووة لةطـةَل بِرطـة و ماددةكـان اةوةيـة      لةبةرضاو بَية ثَيمواية اةو خيالفةي 
نية اةم ياساية دادةِرَيذينة واتا هةر اةو كاتة نية كة حكومة  ِرووخاوة و مـاف و   1221اَيمة اَيستا ساَلي 

اـةم  ايمتياز بة زيندانياني سياسـي دةدةيـنة اـةوةي اَيسـتا لـة عـرياق كـراوة دواي سـقوتي نيزامـي صـةدامة           
ياساية دةرضووة كة خةَلكةكة تازة ِرزطاري بووة لة زيندان داة بؤية اةو ماف و ايمتيازانةي ثَي دراوةة بةتم 

ية كة بة دةيةها جؤر لةوانةية تـةعويز بـؤ زينـدانياني سياسـي لـة      (1711)لة هةرَيمي كوردستان وا ساَلي 
عرياق باسي زينداني يـة سياسـييةكان و مافـةكان    هةرَيمي كوردستان كرابَيتةوةة تازة اَيمة هاتووينة لةوةي 

دةكةينة لةو جياوازي نَيوان ساَلةدا بؤتة هـؤي اـةوةي كـةوا هةنـدَيك بِرطـةي تيـابَي كـة اةطـةر تياشـي بـَي           
لةوانةية نـةتوانن لَيـي سـوودمةند بـن وة لةسـةر مةسـةلةي عةدالةتـدا اَيمـة كاتَيـك موناقةشـةي مينمحـةي            

هةزار دينار بؤيـة كـةمرت   ( 17)موبةريري حكومة  بة بةردةوام اةوة بوو كة زيندانياني سياسيمان دةكرد 
دةدا  بة زيندانياني سياسي بؤ اـةوةي نةطاتـة ااسـيت ايمتيـازاتي شـةهيدة مووضـةكةي شـةهيدة بـةتم بـة          
ديوَيكي تردا لَيرة دةبينن حكومـة  لـةو ايمتيازانـةدا ثـَيش كةوتؤتـةوةة بؤيـة مـن بـؤ طـةورةيي خـةباتي           

انياني سياسي ثشتطريي اـةوة دةكـةم زينـدانياني سياسـي مينمحـةيان ثـَي بـدرَية خوَينـدنيان بـؤ تـةواو           زيند
بكرَي كار ااسانييان بؤ بكرَية ماوةي زيندانيانيان بة خزمة  بؤ هةذمار بكـرَية مـةدالياي ِرَيزلَينانيـان ثـَي     

م ضـةند خـاَلَيكي تـر هةيـة ثَيويسـتة      بدرَية كارااسانيان بؤ بكرَي بؤ خوَيندنة لـة بـاج دا ببةخشـرَينة بـةت    
قةيــدي لةســةر دابنــدرَي لــة ناويــانة لةوانــة مةســةلةي زةوي بــة مــةرجي ســوودمةند بــوون بــنة خــةرجي    
ضارةسةر كردن بة هؤي نةخؤشي بووة اةطـةر بـة هـؤي زينـداني كردنـةوة تووشـي ببـووة ضـةند بِرطةيـةك          

خاَلةكان دا وةك هةر هاووتتييةكي تـر سـوودمةند     بضَية يةعين مينمحةي زةواج  بضَية ضونكة لة يةك لة
دةبَيــت لــة وةرطــرتين ســولوةي زةواجة مةســةلةي طةشــت ِروون نيــة اةطــةر اــةوة لــة بــةديلي اــةو حةجــة    
داندرابَيت لة قانوني عرياق داة اةوة شتَيكة و اةطةر هةر طةشـتةكةي لَيـرة دانـدرابَية بةِراسـيت لَيـرةدا يـان       

ــتيَ  ــان طةش ــرَية ي ــاري        وازح بك ــةس و ك ــؤ ك ــاز ب ــاف و ايمتي ــة م ــةي ك ــةو خاَل ــةة ا ــَيوةية وازح ني ــةو ش ك ب
دةطوازرَيتــةوة ِروون بكرَيتــةوة هــةروةك باســـيان كــردة لةطــةَل اــةوةش نـــيم ِرؤذَيــك ديــاري بكــرَي بـــؤ          

 .يادكردنةوةية سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز طةشة داراة فةرموو

 :بةِرَيز طةشة دارا

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةِر
بة طشيت ديارة ياسـاكة وةكـو هاوِرَيكـامن وتيـانة زينـدانياني سياسـي شـةهيدي زينـدوونة اَيمـة اةطـةر هـةر            
ايمتيازَيكيان بؤ دةستةبةر بكةين ثَيموانية زؤر بَية بةتم بة كـؤي طشـيت اةطـةر سـةيري ياسـاكة بكـةين و       
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اتي شةهيدان سةير دةكةين جؤرَيك لة ناعةدالةتي دروسـت  بةراوردَيكي بكةين لةطةَل ياساي ماف و ايمتياز
دةكا ة لةبةر اةوة لَيرةوة اَيمة دةبَي كار بـؤ اـةوة بكـةين كـة اـةو ياسـايةش هـةموار بكـرَية سـةبارة  بـة           
بِرطــةي يةكــةم بــة ثَيــداني ثارضــة زةوييــةك منــيش لةطــةَل هاوِرَيكــامنة لةطــةَل اــةوةدام كــة بــة مــةرجَيك   

ة بةِراســيت لــة كاتَيــك دا دةبــيين زينــدانَيكي سياســي مامؤســتايةة وةكــو مةوقيعــة          ســوودمةند نــةبووبيَ  
وةزيوييةكةي سوودمةند بووةة ثارضة زةوييةكي وةرطرتووةة زيندانَيكي سياسي تر لة كارَيكي ِرةمسي نية و 

وةي كـة  زةوي وةرنةطرتووةة لَيرةدا ناعةدالةتي لة بةيين دوو زينـداني سياسـيش دا دروسـت دةكـا ة بـَي لـة      
وةك ومتان كةس و كاري شةهيدانيشة ثَيداني مينمحةي هاوسةري كة بِرةكةي ثَينج مليؤن دينـارة بـؤ يـةك    
جارة وابزامن ثةدان خان باسي كرد كة زؤربةي زيندانياني سياسي زةواجيان كردووةة لةبـةر اـةوة ثَيموايـة    

ايم نـةبَية كـاتي ذن هَينانـةة يـاخود     اةطةر اةو مةرجة دابنَين لـة كـاتي وةرطـرتين سـلوةكة زةواجةكـة قـا      
شووكردنةة بة نيسبة  دياري كردنـي ِرؤذةكـةوة منـيش هـاوِرام لةطـةَل هاوِرَيكـامن كـة باسـي اـةوةيان كـرد           
ثَيويستة اةو ِرؤذة ثةيوةندي بة ِرؤذَيك لةو ِرؤذانةوة هةبَي كة سةروةري بـؤ نةتةوةكـةمان بـةدي هَينـاوةة     

ي مانطة بـؤ اـةوة دانـراوةة    (0)ةَلةيةة وةكو اَيمة ثرسيارمان كرد كة اةو نةك ِرؤذي يةكطرتنةوةي اةو كؤم
ي بـَية بـؤ ثَيويسـيت اـةو زينـداني يـة       (إتجطرار )سةبارة  بةو سةفةرة مـن ثَيموايـة سـةفةر بـؤ حاَلـةتَيكي      

سياسي ية بَية نةك هةر سةفةرَيكي طةشت و طوزاري بَية بؤ منوونة بة هؤي ضارةسـةري تةندروسـيت يـةوة    
ــةي دةرةوةي وت  بكــرَي كــة نةخؤشييةكةشــي بــة هــؤي زينــداني كردنــةوة تووشــي بــووبَية واتــا          ِرة وان

اةطـةر ثَيويسـتة   / عيالقةيةكي سةبةبي هةبَي لة نَيوان نةخؤشييةكةشي و زينداني كردنةكةداة خاَلَيكي تر
 .ةة سوثاسزياد بكرَي لةم ماددةيةدا ثلة تايبةتةكان ايستيسنا بكرَين لةم ماف و ايمتيازاتان

 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز فازل بةشارةتية فةرموو

 :بةشارةتي فاتلبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
من لةطةَل هيض كام لـة خاَلـةكاني اـةم ماددةيـة موخـالي  نـيم بةِراسـيتة زؤريـش بـة باشـي دةزامن هـةموو            

ةموو ضـن و توَيـذةكاني هـةرَيمي كوردسـتان اومَيـد دةكـةم       خةَلكة خةباتطَيِرةكاني هةرَيمي كوردستان و ه
لةم جؤرة ثـرؤذةي بـؤ دةربكـرَية بـة هةقيشـي دةزامن و اـةو ِرؤذةشـي ثَيموايـة خةباتيشـمان بـؤ اـةو ِرؤذة            
ــةو        ــيت ا ــة بةِراس ــيين ي ــن جَيطــةي تَيب ــة لــة ي م ــةوةي ك ــردة ا ــيان ك ــةو هاوِرَييانــةم باس ــو ا ــردووةة وةك ك

بؤ زيندانياني سياسي دروست كراوةة بة بِرواي من اَيمة دةخاتة بةردةم بةرثرسـيارَييت  ايمتيازاتانةي لَيرة 
تري طةورة لة ناو خةَلكة خةباتطَيِرةكاني خؤمانة ضـونكة زؤربـاش دةزامنة هـةموومشان ثَيمانوايـة كـةس و      

ةة اةطـةر بـة   كارمان تووشي اةو عةزابي سجن و طريان و تةعزيبـة بـووةة بةشـَيك لـة اازارةكامنـان ضةشـتوو      
سؤزي كةسايةتيش يان بة سؤزي هاوثةدانَييت بَيتة بةس بةِراسيت اةوانةي كة تووشي اةم عـةزاحم و دةرد  

ســاَل ثَيشــمةرطةي ( 37)و زةجــرة بــوونة دةبــَي ااوِرَيــك لــةو ثَيشــمةرطة و خةباتطَيرانــةش بدرَيتــةوة كــة   
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ة اةوة ضةند سـاَلة بـاس لـة مووضـةة يـةعين      سةردةمي شاخ بووةة اةم ايمتيازتانةي بؤ دياري نةكراوةة اَيم
مووضة شتَيكية زؤر حـةقَيكي ِرةواي خؤيـةتية هـةتاوةكو اَيسـتا اـةو طرفتـةمان بـؤ ضارةسـةر نـةكراوة كـة           
باســي مووضــةي ثَيشــمةرطة دةكــا ة بؤيــة مــن اومَيــد دةكــةم قسةكةشــم وا وةرنــةطريَي كــة مــن دذي اــةم     

بــَي كــة بةرثرســيارَييت ترمــان بــؤ دروســت دةبــَي لةبــةردةم اــةم  ايمتيازاتانــةمة بــةتم دةبــَي ااطامــان لــةوة 
ايمتيازاتانةي كة بؤ زينداني سياسي دروست كراوةة تةايدي هةر هةمووي دةكةمة هةر لة هةمان مـاددة لـة   

بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمانة باسي اةندامَيك لة خَيزاني اةو طرياوة سياسي ية دةكـا  كـة مةصـر     ( 6)خاَلي 
ــدني ثــ  ــَيوةي      خوَين ــةكردووة ش ــاري ن ــرة دي ــةتم لَي ــردة ب ــيان ك ــةِرَيزم باس ــكي ب ــةندة خوش ــدرَية هةرض َي ب

هاوكارييةكةي ضؤنةة لة خاَلَيكي تري دا باس دةكا  لة ناو هةرَيمة بةَلكة اةم كةسـة كةسـَيكي بةهرةمةنـد    
وودمةند بـَي بـؤ اـةم    بَي و ثَيويست بَي بنَيردرَيت بـؤ دةرةوةي وت ة لـة وتتَيكـي اـةوروثي خبـوَييَن كـة سـ       

 . وتتةة لةبةر اةوة داواكارم و ثَيشنياريش دةكةم اةو خاَلةي بؤ ايزافة بكرَي اةو  يةنةة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاسة بةِرَيز ناسك توفي ة فةرموو

 :بةِرَيز طؤران اازاد

 .بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةو بةشة دةكةم كة ناومان ناوة مـاف و دةسـتكةوتةكانة لةبـةر اـةوةي     ديارة من سةرةتا باس لة ناونيشاني ا

ياساكة طؤِرا بوو بة ايمتيازا ة بكرَي بة ايمتيـازا ة اـةوة يـةكة دووة كـاتَي كـة دةَلَيـي زينـدان يـان طـرياوي          
ي اــةوة/ سياسـي اــةم مـاف و دةســتكةو ة دةبـَي بَلَيــي اــةم ايمتيازاتانـةي هةيــةة لـة خــاَلي سـَيهةم دا دةَلــيَ      

دؤسيةكةي لة يةن لَيذنةكةوة اةرَي دةكرَية مينمحةيةكي دةدرَييَتة اةوة دةبَي هةر لة اةوةلـةوة بينووسـية   
ضونكة هةر لة اةوةلةوة ثَيويست دةكا  بَلَيي اةوةي اةطةر لَيذنةي ياسايي اةم سةرجنة بة هةند وةرطرَية 

دؤسيةكةي اةرَي بكرَية لةبـةر اـةوة دةبـَي لـة     ضونكة ديارة تةنها بؤ مينمحةكة نيةة هةر لة اةوةَلةوة دةبَي 
ســةرةتاي ماددةكــة بنووســي اــةوةي دؤســيةكةي لة يــةن لَيذنــةوة اــةرَيين دةكــرَي اــةم ايمتيازاتانــةي  ي   
خوارةوةي هةيةة اينجا بَييتة خوارةوةة نةك تةنها بؤ مينمحةكةة بؤ هةمووي وايـةة يـةعين دةبـَي دؤسـيةكة     

سياسي يةة بةِراسيت من لةطةَل تةواوي قسةكاني كاك سا ر و ذيان خان دام و  اةرَي بكرَي كة اةوة زينداني
مةسـةلةن  / دواتر ثةدان خان و ااشيت خان كة ثشتطرييان كردة بةس لةوة تؤزَيـك لةطـةَليان نـيم كـة دةَلـيَ     
م دا طـرياوي  اةوانة لةوانةية زةواجيان كردبَية اَيمة بريمان نةضـَي لـة خـاَلي ثَينجـةم دا لـة مـاددةي ثَينجـة       

سياسيمان زياد كردووة كة لة ناو هةرَيمي كوردستان دايةة كةواتة اةوة لةسةر بريوِراي جيـاواز مشـولي اـةم    
ايمتيازاتانة دةكا ة كةواتة بؤي هةية لة دواي نةوةتةكان دا طريابَيتة اةوانة مشووليان دةكا ة خاَلي يةكةم 

درَية بـِرة ثارةيـةكي قـةرزة اـةوة بـة هـةموو هاووتتييـةك        بَي بةرامبةر ثارضـة زةوييـةكي ثـَي بـ    / كة دةَلَي
دةدرَية يةعين هةر هاووتتييةك قيتعةيةك اـةرزي هـةبَي قـةرزي خـانوو و بـةرةي دةدرَيـيَتة لةبـةر اـةوة         
ثَيمواية زيادكردني اةم خاَلة لَيرة هةر بؤ اةوةية ثَييـان بَلـَين مينمحـةتان دةدةيـيَنة اـةطينا شـتَيكي زيـادة        
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خؤي اةرزي ثَي درا اؤتؤماتيكي دةبَي عةقاري بدرَييَتة قابيلة عةقاري نةدةييَن؟ خـاَلي سـَييةم كـة    نيةة كة 
بة مةرجَيك اةو مينمحةيةي وةري دةطرَي كةمرت نةبَي لة هاوضةشنةكانية اةوةش لـة بودجـةي اـةو    / دةَلَي

وابـَية بـة مـةرجَي كـةمرت      ساَل دا ايقرار كرا كة دةبَي هةموو توَيـذةكانة هـةموو مووضـةمان وةكـو مةركـةز     
نةبَية كةواتة اةوةش هةر زينداني سياسي دةطرَيتـةوة كـة مينمحةكـةي دةبـَي لـة زينـدانياني سياسـي اـةوَي         
كةمرت نةبَية خاَلي ثَينجةم بةدةر لة مةرجي تةمةنة من ثَيمواية با يـةك تـؤز بيَلَيمـةوةة اـةوة مانـاي نيـةة       

َلَين بـاوكي نـةماوةة هاوسـةري نـةماوةة شـةهيد بـووةة بـةتم        من كة خةَلك دةبينم كةس و كاري شةهيدةة ب
حيسابي عومر بؤ كـراوة بـؤ مةسـةلةي خوَينـدنة حيسـابي اينتيمـاي سياسـي بـؤ كـراوة مـةحروم بـووة لـة             
خوَيندنة اَيستا تـؤ دَييـت بـةس اـةم خاَلـة تايبـة  دةكـةي بـة زينـداني سياسـية لَيـرة ناعةدالـةتي دةكـةي              

يدانة بؤيـة ثَيموايـة اـةو خاَلـة هـةَلطرين لـة كـاتى خوَينـدنى بـات يـان بيكةينـة            بةرامبةر كةسـوكار  شـةه  
تـةعليماتَيك كــة بـة جيــد  هـةر كــةس ويســتى خبـوَينَى موشــكيلة  تةمـةنى بــؤ دانـةنرَيتة ضــونكة اةمــة       

هةر عةينةن شت من ثَيمواية اةمة  بةينة ثَيدانى مينمحة   2مافَيكى سروشتى اةو كةسة خؤيةتىة خاَلى 
كة دةَلَيى زيندانى لةو دةستكةو  و سوودانةش بةهرةمةند دةبَى كـة حكومـة     2وسةرطري ة ضونكة لة ها

يش خبةينة اةخرية بـؤ  2 بةين و  2بة توَيذةكانى تر  كؤمةَلى دةداة اةمة اةوةش دةطرَيتة خؤ ة كةواتة 
ةكا  اةم خاَلة بضَيتة اـةخرية  اةوة  هةرضيةكى تر كة اَيمة ثةدان ثَى نةبردووة و توَيذةكانى تر مشوىل د

ديسان جارَيكى تر دةيَلَيمةوة تةواو ثشتطري  اةو ِرايانة دةكةم كة لةطةَل اةوةن هاوسةنطى بكرَيت لـةنَيوان  
اةوانة  كة كةسوكاريان شةهيدة لةطةَل زيندانيةكانة ضونكة هةر ضؤنَيك بَيتة اـةوة  كـة كةسـوكار  تيـا     

ةوة ايمحتمالـة تةمـةتوع بكـا  بـة دةسـتكةوتةكاني       1221بـةربووة لـة   ضووة و اةوة  كة زيندانى بـووة و  
هــةرَيمى كوردســتانة بــةتم اــةوة  كــة شــةهيد بــووة و ِرؤيشــتووة و تةمــةتوع ناكــا ة اــةوا كةسوكارةشــى     

 .كةبةجَى ماوة هةر تةمةتوع ناكا  وةكو ثَيويستة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .هاوِراز خان فةرموو
 :ِراز خؤشناوبةِرَيز هاو

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بيَلَيمة بةتم بةِراستى من لةكؤ  اـةو   ا دوو تَيبينى هةية كة ثَيم باشةمن تَيبينةكامن زؤربة  طوتران تةنه

ــؤ        ــةَلكو ب ــنة ب ــى ن ــدانى سياس ــؤ زين ــةنها ب ــةكان ت ــونكة ايمتيازات ــتىة ض ــراوة بةِراس ــة دان ايمتيازاتانــة  ك
عنى هةردووكى دةطريتةوةة خؤ  اةو ايمتيازاتانة اةطةر بةورد  تةماشا  بكـةين  ِراطرياوانى سياسيشنة ية

و بَيجطة لةوة  لة يةك لةطةَل ضن و توَيذةكانى تر كة قوربانى خةباتيان هةبووة و وةكـو باسـيان كـرد و    
دةكـا  هـةر    ثةرلةمانتارة بةِرَيزةكانى تر كة شةهيد و اةنوالكراو و اةوانةة جؤرَيك لة ناعةدالةتى دروست

لة كؤ  اةو ايمتيازاتانة  كة بؤ ِراطرياوانى سياسى و بؤ زيندانيانى سياسى ديار  كـراوة مـن ثَيموايـة هـةر     
لةنَيوان خؤشياندا جؤرَ  لة نايةكسـانى ناعةدالـةتى دروسـت دةكـا ة ضـونكة بـة بـَى تةسـني  كردنـى اـةم           
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يان ثَيمواية  اةمة بةِراستى وا تَيبينى دةكرَيت زيندانيانى سياسى و ِراطرياوانى سياسى بة بَى تةسني  كردن
كة قوربانيان و خةباتطَيِرانى زيندانيانى سياسى اةطةر تةسني  نةكرَيتة ناحةقيةك و ناعةدالةتيـةك لـةو   

لـةو ماددةيـة بةِراسـتى     0ايمتيازاتانةيان تَيدا بةد  دةكرَيت كة بؤيان ديار  دةكرَيتة سةبارة  بـة خـاَلى   
كو خاَلةكة دةخوَينمةوة ايزافةيةكم هةية بؤ  كة دةَلَى حكومة  خـةرجى ضارةسـةر كـردن    من ثَيمواية وة

لة نةخؤشخانةكانى حكومة  لةنَيو هةرَيم دا دةطرَيتـة اةسـتؤة مـن ثـَيم باشـة اـةوة  بـؤ ايزافـة بكرَيـتة          
اينسـانيةة   اةطةر ثَيويستى كرد بنَيردرَيتة دةرةوةش بؤ ضارةسةر كردنة ضـونكة بةِراسـتى اةمـة حـةقَيكى    

اةمة بةدةرة لة هةموو اةو ايمتيازاتانة  كة دةَلَيم ناعةدالةتى  و ناحةقى و نايةكسانى تَيدايـةة اةمـة بـؤ    
 .هةر كةسَيكى ااسايى بةدةر لةوانةة ثَيمواية اةوةشى بؤ ايزافة بكرَيت باشة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك امحد فةرموو
 
 

 :امحد وةرتى.بةِرَيز د
 .سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز

ديارة اةو ماددةيـة جةهـةر  ياسـاكةية كـة مـاف و ايمتيـازاتى زينـدانى و طرياوانـى          6سةبارة  بة ماددة  
كة بـاس لـةوة دةكـا  بـؤ      1سياسى ديار  كردووةة من ضةند تَيبينيةكم لةسةر ماددةكة هةية سةبارة  بة 

رَيت بؤ مةبةستى سـةر مووضـة و بةرزكردنـةوة و    فةرمانبةر ماوة  زيندانى يان طريان بة ِراذة هةذمار دةك
( لجل ت رف )خانةنيشينى و بؤشى خةرج دةكرَيتة من ثَيمواية اةو بؤشى خةرج دةكرَيتة بة عةرةبيةكة  

لَيرة زيادة و هيض مةعنايةك ناطةيةنَىة ضونكة لَيـرة باسـى لـة مـاوة  حسـاحم كردنـى مـاوة  زينـدانى يـان          
دةكرَيتة ايرت خؤ اةمة سةرف كردن نيةة لَيـرة هـةذمار كردنـةة ثَيموايـة      طريانيةتى لة زيندان بؤ  هةذمار

كــة بــاس لــةوة كــرا اــةوة  دؤســيةكة  لة يــةن  3اــةم بؤشــى خــةرج دةكرَيــت زيــادةة بــة نيســبةتى خــاَلى 
ليذنةكــةوة اــةرَينى دةكرَيــت مينمحةيــةكى مانطانــة  ثــَى دةدرَيــت بــة ثَيــى اــةو ثرةنســيث و ِرَينماييانــة    

لة ياسايةكة داهاتووة كة اةجنومـةنى وةزيـران    2وةزيران دةريان دةكا ة ديارة لَيرة لة ماددة   اةجنومةنى
ــةو         ــارة ل ــايةة دي ــةم ياس ــى ا ــةجَى كردن ــَى ب ــان ج ــؤ ااس ــا  ب ــت دةربك ــايى ثَيويس ــةيِرةو ِرَينم ــة ث ــؤ  هةي ب

بَيتة وابـزامن لـة   خاَلةداهاتووة كة دةبَى مينمحةكة لة هاوضةشـنانى خـؤ  لـة حكومـةتى فيـدراَلى كـةمرت نـة       
هةزار دينار كةمرت نية و بة ثَيى اةو ِرَيماييانـة  كـة حكومـة  دةر  كـردووة لَيـرة اةطـةر        577عرياق لة 

ــة           ــك ل ــة جؤرَي ــردووةة ِرةنط ــؤ  ك ــة  ب ــة حكوم ــة  ك ــةو ثؤلينكردن ــت ا ــة بَي ــةو ِرَينماييان ــةر ا ــةر لةس ه
ار مانطانة بؤ زينـدانيانى سياسـى مـةحكومن    هةزار دين 457ناهاوسةنطى تَيدا بَيتة ضونكة اةوانة  كة لة 

هةزار دينار مانطانة بؤ زيندانيانى سياسى شةش مان  زيـاتر   117و اةوانة  كة لة ساَلَيك زياتر طرياون و 
تا ساَلَيك طرياونة دوو سةد و ثةجنا هةزار ديناريش تةنها بؤ يـةك جـار و بـؤ هـةر مانطَيـك بـؤ اةوانـة  لـة         
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رياونة من ثَيمواية اةو خاَلة  اةخري بة تايبةتى بـة ثَيـى اـةو ِرَيماييانـة بـَى و      يةك مان  تا شةش مان  ط
حكومة  لةسةر هةمان اةو ِرَينماييانة بِروا  من وادةزامن اةوة  كة لة يةك مان  بؤ شةش مان  طريابـَى  

قيـةة يـان اـةو    تةنها يةك جار دوو سةد و ثةجنا هةزار دينار  ثَى بدرَيت ثَيموايـة اةمـة كةمـة و زؤر ناحة   
هةزار دينارة  بة داايمى ثَى بدرَيتة ضونكة يةك مان  بؤ شةش مانطيش كةم نيـة كـة لـة زينـدانى      157

بةعس دابووبَى بة تايبةتى اةوانة  كة لة زيندانى بةعس دابوونة يان اـةوةتا اـةم بـِرة يـةك مليـؤن بَيـت       
مـاوة    4بـةش نـةبَىة سـةبارة  بـة خـاَلى      اةطةر بؤ يةك جار بَيتة لة ماف و ايمتيازاتةكانى ديكـةش بـَى   

زيندانى دةَلَى بـةِراذة هـةذمار بكرَيـت بـؤ اـةو كةسـة  دادةمـةزرَ  هةَلبةتـة لَيـرة بـة كورديةكـة  غةَلـة              
نوسراوة دانةمةزرابَىة دادةمـةزرَ  و ثَيشـرت لـة وةزيوـةدا نـةبووبَىة لةِراسـتى دا بـؤ اـةوة  كـة لـة وةزيوـة            

بؤ  هةذمار بكرَيتة ثَيمواية اةمةش شـتَيكى باشـةة بـةتم اـةوة  كـة مـوةزةف        دابووبَى ماوة  دابِرانةكة 
نةبووةة لة زيندان دابووةة من لةطةَل هاوكارامن لة ليذنة  ياسايى و ليذنة  دارايى باسم كـرد مـن ثَيموايـة    

ةكـة  بـؤ   اةمة ثَيويستى بة ديقةتى زياتر هةيةة كةسَيك هةرطيز موةزةف و فةرمانبـةر نـةبووةة بـةتم ماو   
حسـاحم دةكرَيـتة مـن وادةزامن اــةو كةسـة  فةرمانبـةر بــووبَى بـةتم دابِرابـَى يــان زينـدانى كرابـَى بــةهؤ           

كـة بـاس لـةوة كـرا      0سياسى يان فةسَل كرابَىة اةو كاتة ماوةكة  بؤ حسـاحم دةكرَيـتة سـةبارة  بـة خـاَلى      
م دا دةطرَيتـة اةسـتؤة دةكـرَ     حكومة  خةرجى ضارةسةر كردنى لة نةخؤشخانةكانى حكومى لـةنَيو هـةريَ  

اةم خةرجى لة اةستؤ طرتنة بؤ نةخؤشخانةكانى حكومى و اةهلى بَيتة ضونكة لة نةخؤشخانة  حكـومى  
خؤمان دةزانن مةسروفَيك يـان خةرجيـةكى وا  تـَى ناضـَىة بـةتم لـة نةخؤشـخانة  اـةهلى لـة هـةرَيم دا           

بـؤ ضارةسـةريشة دوا خـاَلم مـن لةطـةَل اـةوةم كـة         اَيستا خةرجيةكـة طـران بـووةة اةطـةر نةبرَيتـة دةرةوة     
 .كة ماوة ديار  نةكرَيت بؤ ِرؤذ  زيندانيان و طرياوانى سياسىة سوثاس 11 بردنى بِرطة  

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دَلشاد فةرموو
 :بةِرَيز دَلشاد شهاحم

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةر يةكَيك لة اَيمة دووثاتى اةوة بكةينةوة كةسـَيك هـةبَى دةرهـةقى اةوانـة  كـة      من ثَيمواية هيض شتَيكى تازة نية اةطةر 

فعلةن بة شةهيد  زيندوو بة قةناعةتيشةوة ناويان دةبةين و كـة هةرضـى ايمتيـازَيكيش ناطاتـة تـةعويز  دةقيقةيـةك لـةو        
ة بةتم من ثَيموايـة هةنـدَ  لـةو حوكمانـة      مةينةتى و اةزية  و اازارانة  كة اةوان ضَيشتيان لة زيندانة ِرةشةكانى ِرذَيمدا

هاتوون ناعةدالةتيةك لةناو خود  اةوانة  كـة مـةمشولن بـة ماددةكـة دروسـت دةكـا ة        6ياخود لةو بِرطانة  كة لة ماددة  
 دا اةوة  كـةوا مينمحةيـةكى مانطانـة  ثـَى دةدرَ  بـة ثَيـى ثرةنسـيثةكان اـةوة فعلـةن وجهـة نـةزةرَيكى            3تةبيعى لة بِرطة  

باشى تَيدايةة ضونكة ناكرَيت ِراطرياوَيكى ضةند مانطَيك كـة ِراطـريا بَيـت كـة ِرةنطـة اةزيـة  و اازاريشـى زؤر زؤر كـةمرت بَيـت          
لةطةَل كةسَيكى كة ضةند ساَلى لة زينداندا بردبَيتة سةر و بة عةجايبَيك ِرزطـار  بـووبَىة لـة ثـةتى سـَيدارة ِرزطـار  بـووبَىة        

ةكو يةك سةير بكرَيت اةوا خؤ  ناعةدالةتيةكة و من باوةِر دةكةم اةوة  كةوا اةم هـةموو اةزيـة    خؤ اةطةر اةم خةَلكة و
و اازارة  كَيشاوة وا  ىَل دَيت ناعةدالةتى خؤ مةوزوع بةراورد كردنةة يةعنى كاتَيك كةوا ايمتيازَيك دةدرَيتة دوو كةس و لة 

عةدالةتى دةكـا ة ناعةدالـةتى لـةوةدا دَيتـة وجـودة بؤيـة بـة ديتنـى مـن          دوو حاَلةتى زؤر جياوازيان دةبَيت خةَلك شعور بة نا
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خاَلى يةكةم هةتا مةوزوعى بةخشينى زةو ة يةعنى ناكرَيت بةخشينى زةو  بؤ ِراطرياوَيكى ضـةند مـانطى و بـؤ زيندانيـةكى     
وة  لة ثةتى سَيدارة طةِراوةتةوة ض وةكو طو  كة لة ثةتى سَيدارة ِرةنطة طةِرابَيتةوة وةكو يةك اةطةر سةير بكرَيت اينجا اة

ايمتيازَيك بؤ خؤ  دةزانَىة يةعنى ض شعور بة ااوِرلَيدانةوةيةكى دةكا ة بةِراستى هةندَ  شت لَيرةدا وا بة موتَلةقى هـاتوون  
زان اـةم ياسـاية   باوةِر دةكةم زؤرتر جانبَيكى عاتوى ثَيوة ديارة ثرت لةوة  كةوا هةَلسـةنطاندنَيكى واقعيانـة بَيـتة اينجـا بـةِريَ     

دووثــاتى دةكةمــةوة و دوَينــَيش قســةم كــرد زؤر بــةرفراوانرت لَيهــاتووة لــةو تةقديراتــة  كــةوا بــؤ  كــراة يــةعنى اةطــةر اــةم   
مةسةلةية وا بِروا  و بةو بةرفراوانيانة  كةوا كارمان لَيى كردة خةَلكة موستةحةقة حةقيقيةكة اةوة  كة ياساي لـة ثَينـاو   

نة  كةوا زؤر سةختى و اازاريـان لـة زيندانـة ِرةشـةكانى ِرذَيـم دا ضَيشـتوويانة تووشـى زةرةر دةبنـةوةة بـؤ          دا بؤ دانراوة اةوا
منوونة لة مةوزوعى تةرخان كردنى زةو   فةرقةة حكومة  مولزةم بَى هةزار ثارضة زةو  تةرخان بكـا ة فةرقـة حكومـة     

هةزار قتعة  زةو  تـةرخان بكـا ة ِرةنطـة شـتَيكى      5ة 4ىَل دَيت  هةزار ثارضة زةو  تةرخان بكا ة كاتَيك وا  47مولزةم بَى 
وا بؤ اةم كةسة بكرَيت تةامينى شتَيكى بؤ بكرَيتة بةتم كة دةطاتة اةم ِرَيـذة بةرفراوانـة و ِراطرياوَيـك و زيندانيـةك كـة لـة       

ةَلكة دةكةوَيتة شوَينى واوة ِرةنطة هةر ثةتى سيدارة طةِراوةتةوة وةكو يةك حسابى لة زةو  دا بؤ دةكرَيت وا  ىَل دَيت اةم خ
خؤزطة خبوازَ  بَلَى خؤزطة اةو ايمتيازةشتان هةر بة من نةداباة بؤية بةِراستى بة ديتنى مـن موتَلةقيـةتَيكى زؤر  تَيدايـة و    

ةِر دةكـةم  ناعةدالةتى دروست لةناو خود  فيئةكةش دا دروستى دةكا ة يةعنى لة جياتى اةوة  اَيمة دَليان خؤش بكةين باو
بةعزَيكيان بةو موتَلةقيةتةوة تووشى مةزَلوميـة  بَيـتة خـؤ اةطـةر بضـينة سـةر اـةوة  موقارةنـة  شـةراايمحةكانيش بَيـت           
بــةِرَيزان اــةو ميللةتــة اةوةنــدة تةزحيــة  داوةة تةســني  كردنــى زةحايــة بةِراســتى لــةناو ميللــةتى كــوردا و لــةناو خــةَلكى     

وةِر دةكــةم قورســرتين شــتةة ِرةنطــة بــة هــةموو مونــةزةماتى حقــوقى اينســانيش اــةو  كوردســتان دا بــة تــَى طةيشــتنى مــن بــا 
تةسنيوة و اةو لَيك جياكردنـةوة و تةسةلسـولة نـةكرَيتة قسـة  زؤر بـاش كـرانة كـاتى مـن ضـونكة لـة اـةخري بـووم ِرةنطـة              

ةطريَ ة بةتم منـيش قسـةكانى خـؤم    هةندَيكيشى وا  ىَل بَيت و اةخري كةسم كةس نية تةايدم بكا  ايمحتمالة هةر لَيشم وةرن
دةكةمة ثشتطري  ِرا  كاك سا ر دةكةم و ِرةايةكانى ثـةدان خـان و كـاك سـةرهةنطيش لةسـةر هةنـدَ  لـةو تـةرخان كـردن و          
مةوزوعى موستةفيد بوون و عيَة  لـةوة  كـةوا ثارضـة زةو  بـؤ مـةوزوعى سـةكةنة و بـؤ ايسـكان كردنـى خةَلكـة و اـةو            

ــة   ــة  اَيم ــةوة            ِرواياي ــؤ ا ــريَ  ب ــةبَى زةو  وةربط ــا ه ــوَينَيكى دوني ــة ض ش ــةم ل ــاوةِر ناك ــن ب ــةينة م ــةوزيع دةك ــَى ت زةو  ث
بورؤشرَيتةوة و خةَلك ذيانى ثَى باش بكرَيتة كة يةكَيك موستةفيد بوو جارَيك لة زةو  و جارَيك لة خانوو دروست كردن و 

ةة يةعنى شوَينى حةوانـةوة  ثةيـدا كـردووة ايمتيـازَيكى تـر  ثـَى       جارَيك لة سولوة وةرطرتنة واتة اةم كابراية ايسكانى بوو
بدرَيتة نةك زةو  ببَيتة ايمتياز و بازاِر و بؤ فرؤشتنةوة و كِرين و بؤ اةوة  خـةَلك ذيـانى ثـَى بطـؤِرَ ة اةطـةر قـةرار وايـة        

ةشـكردنى زةو  تـةامن كردنـى    ذيانى ثَى باش بكرَيت با ايمتيـازاتى تـر بكرَيـت نـةوةكو مةسـةلةنة ضـونكة عيبـةر  لـة داب        
حةوانةوةية بؤ خةَلكة باوةِر ناكةم هةدةفَيكى تر لـةم مةسـةلةية دا هـةبَىة لـة مـةوزوعى وةرسـةة اةطـةر بـةراوردَيك لةطـةَل          

ساَل لة ايمتيازاتى وارسى باوكى خؤ  مةحروم دةبَيـتة   12شةهيدان بكرَيت بةِرَيزان  منداَلى شةهيد كاتَيك تةمةنى دةطاتة 
َيــى ياســاة مــةزوعى ضارةســةر  مــن لةطــةَل اــةوةدام ثَيشــنيار دةكــةم بــةِرَيزان اةوانــة  كــةوا لــة اةزيــة  و اازارةكــانى    بــة ث

زيندانةوة تووشى نةخؤشى درَيذخايةن هاتوونة ضارةسـةريان بـؤ بكرَيـت لةهـةر كوَييـةكى دنيـا هـةبَيتة بـةتم اـةوة  كـةوا           
اةوة نةك مةرج بَى و نة اةهلى بَي و نة حكـومى بَيـت نـة داخلـى هـةرَيم       بةهؤ  اازار  زيندانةوة تووشى نةخؤشى هاتووةة

بَى و لة هةر كوَييةكى دنيا ضارةسةر  هةبَى بؤ  بكرَيت و من بة هيض شَيوةيةكيش لةطةَل مةوزوعى سـةفةر نـيم بةِراسـتى    
 .وا هيض ِرؤذَيك ديار  بكرَيتمن ثَيمواية يةعنى تةسةور ناكةم تةقدير كردنَيكيشى تَيدا بَيتة لةطةَل اةوةش نيم كة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  ياسايى؟ كاك خورشيد فةرموو
 :بةِرَيز خورشيد امحد
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةِراســتى ثَيشــنيارَيكى زؤر هــا  و موقتــةرةحاتى زؤر هــا ة ِرةاــى جيــاواز هــةبوو بــؤ اــةوة  بتــوانن اــةم 

يعتبار وةربطرين و شتَيكى ِرَيك و ثَيك اامادة بكةين ثَيويسـتيمان بـة نيـو    ثَيشنيارة هةموو  بة نةزةرة  ا
 .سةعا  كا  هةية بتوانن اةم شتانة هةموو  ِرَيك خبةين و صياغة  بكةينة زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .لَيرة بن 2,37باشة سَي ضارةك بةِرَيزانة هةشت كةم ضارةكة نيو سةعا ؟ باشةة 
 
 
 
 
 

 نيشتين دووةمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناو  خوا  طةورةو ميهرةبان
بةناوي طةلي كوردستانة دانيشتنةكةمان دةكةينةوة و بةردةوام دةبن و ليذنة  ياسايى فةرموون بؤ 

 .كارةكةتان
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ارايى و ليذنة  ياسايى دوا  طوَ  طرتن لة هةموو اةو ديدو اَيمة هةردوو ليذنة  هاوبةشى ليذنة  د

بؤضوونة باشانة  اةو بةِرَيزانة كرديان بةهيوا  اةوة  ياسايةكى ضروثِر و ِرَيك و ثَيك دةربضَى و لة 
خزمةتى سةرجةم زيندانيانى سياسى دابَى و بتوانَى تؤزَ  لة اازارو اةشكةجنةكانيان كةم بكاتةوةة هةندَي 

امتان بة نةزةر  ايعتبار وةرطر  كة دةطوجنَى لةطةَل اةوة  روحى ياسايةكة روحيةتَيكى بةهَيز  مو حةز
هةبَىة لةطةَل اةوةشدا باس لة حقوق و ايمتيازا  كة باسى لةسةر كراوةة اةوةندة بَى كة موساو  بَى 

تةاكيد لةسةر اةوة  اَيمة دةنطمان بؤ  داوة كة اةو ماددةية 1لةطةَل اةو اةهدافانة  كة لة ماددة  
دةكاتةوة روحى اةم ياساية دةبَى ريعاية بَى و تةكريم بَى و تةعويز بَى بؤ اةو كةسانة  كة زيندانى 
سياسى بوونة بؤية اَيمة لة دوا  اةو سةرنج و ديد و بؤضوونانة  اةو بةِرَيزانة اةم ماددةية بةم 

 .يزتانى دةكةينشيوةية  خوارةوة دامانِرشتووةتةوة اَيستا ثَيشكةشى بةِر
  6املادة 

 :يت ت  السجني او املعتقل السياسي با قوق واالمتيازات االتية
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ج ختصص قطعة ارض سكنية لل بدون بدل للي ان اليكون مستفيدا  كالسجني السياسي سابقا ومنحل مبلرا 1
 .مساو  ملبلغ سلفة العقار لبناء وحدة سكنية

ال خدمة الغراض العظوة والرتفي  والتقالد برض النةر لن ل ر حتتس  لل وظف فرتة السجن او االلتق -1
 .السجني او املعتقل وقت ا كم لليل بالسجن او االلتقال

ضوابا والتعلي ات التي لشهرية وفقا لي اتباراتل من قبل اللجنة منحة تقالدية ج يصرف ملن يصادق لل3
 .االحتادية ها لن ما يتقاتاف اقرانهم ع ا كومةة التي يتقاتايصدرها جملس الوزراء للي ان ال تقل املنح

اَيمة كؤك بووين ( حتتس  فرتة السجن خدمة ملن يعني في الوظيفة)ةوة كة دةَلَى  4بةنيسبةتى بِرطة  
كة دواتر جةنابى  5فةقةرة  . لةسةر اةو مو حةزتانة  اةو بةِرَيزانة دايان و اةو فةقةرةية ايلوا بكةين

سياغة  كؤتايى دا ايمة ذمارة  برطةكان طؤِرانكار  بةسةر  دادَينن و اةو  سةرؤكى ثةرلةمان لة
 .ايلوايانة برطةكانى كة رةقةمةكان دةضَيتة ثَيشَى

 
 .وةكو خؤ  ماوةتةوة .ج قبولل في الدراسات االولية والعليا استثناء من شرط الع ر 5
 .عات داخل االقليمتتح ل ا كومة نفقات دراستل او احد اوالدف ع احدى اجلامـ 6
 .تتح ل ا كومة تكاليف معاجلتل ع املستشفيات ا كومية داخل االقليم: 0
 .دينار وملرة واحدة للي ان اليكون متزوجا( مخسة مظيني)مينح  السجني منحة زواج وقدرها  :2

 ايلوامان كردلةسةر داواكار  اةندامة بةِرَيزةكان و اةو طوتوطؤية ( تاسعا_بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان 
ع حالة كونل موظفًا حيق لل اجل   بني املنحة التقالدية وراتبل الوظيفي ملدة لشر سنوات تعويضا لل : 17

 .ولل ا ق ع اختيار ايه ا افضل بانتهاء املدة املذكورة
ليذنـة   لةسةر داواكار  ضةند اةندامَيكى بةِرَيز اةو بِرطةيةمشان ايلوا كردة هـةروةها ِرةاـى هـةردوو    : 11

هاوبــةش كــؤك بــوون لةســةر ايلوــا كردنــى اــةو بِرطةيــةة اــةوة دوايــى دةتــوانرَ  اــةو ِرَيكخراوانــة خؤيــان    
 .لةثةيِرةو و ثِرؤطرامةكانى خؤياندا ضارةسةر  اةو بِرطةية بكةن

اةوةمشان ايلوا كرد دوا  اةوة  كة مو حةزاتى اةو بةِرَيزانةمان وةرطر  كة تايبةتة بـة مةسـاريوى   : 11
ةفةر بؤ دةرةوة  وَ  ة بة كؤ  دةنطى اةو مو حةزاتانة وةرطريا و هةردوو ليذنـةش هـاوِرا بـوون لةسـةر     س

 .اةوة  كة ثَيويستة ايلوا بكرَ 
 .تكرميل مبداليات تقديرًا لتضحياتل ع سبيل ا ركة التحرريل الكوردستانيل : 13
قجرة االوىل والثالثجة فجي هجذف املجادة  اىل ورثتجل       تنتقل حقوق وامتيجازات املتجوفني مجنهم املجذكورة فجي الف     : 14

 .الشرليني الباقني للي قيد ا ياة
مـان بـةو شـَيوةية واىَل كـرد كـة تـةنيا حةسـر بَيـت بـةو           14اَيمة بؤية اةم حقـوق و ايمتيازاتـة  برطـة     

كـو  ثارضة زةوية و اةو مينمحةيـة  كـة  بـة قـةدةر سـلوة  عـةقار دةيـدرَيتىة اـةو مينمحـة تةقاعوديـة  وة          
تةقاعود  دةيدرَيتَى و بؤ كةسوكارةكة  بة طـوَيرة  قةسـامى شـةرعى و دوايـى خؤيـان وةرةسـة  شـةرعى        
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قةسامى خؤيان شةرعى تةحديد  دةكا  كَين؟ بؤية ثَيمان باش بـوو كـة اـةو فةقةرةيـة زيـاتر طوجنـاو تـر        
 .وق و ايمتيازاتةكانى خبا دةبَى بةو شَيوةية  كة اَيستا اَيمة بامسان لةسةر  كرد و لةوة  كةوا كامل حق

الفجاء السججني السياسجي و املعتقجل السياسجي ع حجال اجنجازهم معاملجة التسججيل العقجار  للعقجار            :خامس لشر
امل نوح ام او بناء االرض او معاملة القرض او املنحة املخصصة ام مجن الرسجوم والضجرائ  وفجق احكجام هجذا       

 .القانون
ة كؤ  اةو ديد و بؤضوونانة بوو كة اةندامة بةِرَيزةكان ثَيشكةشيان يةعنى اةوة وةكو خؤ  مايةوةة اةو

كرد اَيمةش لة هةر دوو ليذنة كؤك بووين لةسةر  و بةم شَيوةية  خوارةوة سياغة كراة تكاية بيخةرة 
 .دةنطدانةوةة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .وة بؤ اةوة   بضَىة كاك سةروةر فةرمووايستا اةو فةقةرانة  كة باسى ايلوا  كرا دةخيةينة دةنطدانة

 
 

 :سةروةر عبدالرمحن.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اةوة  كة دةَلَى ايعوا بكرَيت لةو باج و زةراايبة   15خاَلةكان هاوِراين لةطةَلىة بةتم سةبارة  بة خاَلى 
  بؤ سةكةن بَيتة ضونكة لةوانةية لةسةريةتى حةقة لَيرة اةوة دةست نيشان بكريت كةوا تةنها مةسةلة

مليؤن زياتر بيتة  37ـ  17لةهةندَ  حاَلة  دا بينايةك دروست دةكا  كةسَيك باجةكة  لةوانةية 
 .مليؤن بَيت بةِراستى حةقة اةمة دةستنيشان بكر  بة مةبةستى سةكةن 177لةوانةية 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اك عمر فةرمووايزافة بكرَ ة ك( املمنوح هلم للسكن)
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
اَيمة كة وتوومانة ايعواية لة رسوم و تةسجيل لة كامة؟ لةو اةرزة  كة بة مينمحةكة دراويةتى لة 

تياية يةعنى اةوة اةوزةويةية كة لةفةقةرة  يةك مشوىل ( وفق احكام هذا القانون)فةقةرة  يةك دا 
بة زةويةتى دةيورؤشَى رسوم و زةراايبى ىَل ناسةندرَ  ياخود دةيكا  بة خانوو و رسوم و كردووةة اينجا 

زةراايبى ىَل ناسةندر ة اةمة زؤر وازح هاتووة هيض سةكةنى ناوَ ة ضونكة دةَلَين اةو اةرزة  كة ويوقة 
 .اةو قانونة دةيدرَيتَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شتَيكى ترة مةبةستى اةندامان اةوةندةيةة كاك سةردار فةرموو اةرز  سةكةنية ايمحتمالة بيكاتة
 :بةِرَيز سةردار رشيد
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 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
دا هةموو كةسَى لة نةخؤشخانة  حكومى عيالج دةكرَ  و حكومة  مةساريوى دةكَيشَى  0ديارة لة ماددة  

يوى بكَيشَىة نازامن ليذنة  ياسايى خؤ  موهيمةكة اةوةية لة خةستةخانة اةهليةكان دا حكومة  مةسار
طوَييان ىَل طر  هةموو هاووَ تيةك لةم وَ تة لة خةستةخانة  حكومى دا بة بة ش عيالج دةكرَ ة جا اةم 

 .ماددةية بؤ دانراوة اةطةر اةهليةكة  ىل دةرهَينراوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .سةرؤكى ثةرلةمانبةِرَيز 
دةمج بكةين بة واتا تةنها لةو  15فةقةرة   1اَيمة لة ليذنة  هاوبةش مانعامتان نية لةطةَل فةقةرة  

 .قتعة عةردة سةكةنة  كة ثَيى دراوة ايعوا دةبَى لة رسوم و زةراايب و زؤر وازحة و اةشكاىل نامَينَى
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك خورشيد فةرموو

 :ز خورشيد امحدبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

اَيستا لة موستةشوياتى حكومى ايش هةية بة ثارةية مةسةلةن قةستةرةية بة ثارة و بة ثَينج مليؤن و 
سَى مليؤن و بة شةش مليؤن ثاشان موستةشوياتى حكومى ماشااهلل اَيستا ااوةدانة و هةموو كارَيكى تَيدا 

ةكى ترةوة اَيمة با ريعايةتى اةوةش بكةين حكومة  تؤزيك بار  اةوةندة دةكرَ ة اةمة لة يةكة لة ي
قورس نةكةين و هةرضى كةسَيك ِراثؤرتَيك بَينَيت و يةكسةر داوا  اةوة بكا ة دةبَيتة دةرطايةكى بةراستى 

ى سةفةر و هاتن و ضوون و تةكاليوَيكى زياد لةسةر حكومة  و موستةشوياتى كوردستان ماشاهلل ايختساسات
زؤر  تَيداية و زؤر خزمةتى خةَلك دةكةنة اةمة وةكو عامة اةطةر ثارة  تيدا بَيت لةو ثارةية عةفوةة 

مليؤن لَيتى وةرطرنة اةم  0مليؤن  6مليؤن و  5مليؤن و   4مةسةلةن بضَى قةستةرة  بكا  ايمحتمالة 
 .كابراية و اةم بةِرَيزة عةفوة لةم رسومة

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تان خان فةرمووكويس

 :بةِرَيز كويستان حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثشتطري  لةو قسةية  ليذنة  دارايى دةكةمة بةَلَى خةستةخانة  حكومى زؤر شتى تيا دةكرَيت كة بة 
مشوىل اةو وارسانة بكا  كة زيندانية و كة مردووةة  15و  13ثارةيةة بةتم يةك ثَيشنيارم هةية اةوة  
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مةداليايةكة ضية كة بدرَيت بة كةسوكارةكة  اةو اةرزةش مادام هةر دةيدرَيتَى بة كةسوكارةكة   ضونكة
 .بَيتة سوثاس 15و  13ثَيويستة اةويش لة زةريبة عةفو بكرَيتة بؤية يةكةم و سَييةم و 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك سا ر فةرموو

 :بةِرَيز سا ر حممود

 .نبةِرَيز سةرؤكى ثةرلةما

لةِراستى دا اَيمة تةمةنامان دةكرد ليذنة  قانونى جارَيكى تر نةمان خاتةوة بةردةست اةو دؤخة  كة 
اَيستاكة قسة لةسةر اةم ايمتيازاتانة بكةينةوةو بؤ ِرةاى عام اةو توَيذة طرنطة  كؤمةَلطا وا هةست 

ة تةخويل كران اةو اارااانة  بكرَيت كة جؤريك لة بةربةست دانان هةية لة ثَيدانى اةم مةسةلةيةة بؤي
زياد لةضةند كةسَيك لةناو ثةرلةمانى كوردستان تةركيزيان كردة سةر بة نةزةر  ايعتبار وةربطريدرَيتة 

دةست ثَى دةكةم و بة وازحى بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان لة بةينى دوو  15لة نةسة كورديةكة لة خاَلى 
 ة زةويةكة نةوتراوة زةو  سةكةنة اةطةر اةو وشةية ايزافة فاريزة دا هاتووة دةَلَى يان بيناكردنى زةو

هةركةسَى كة زةواجى نةكردبَى سلوة  زةواج دةتوانَى / بكرَ  تةسةور دةكةم هيض نابَىة اةمة يةكة دوو
وةرطرَ ة ايرت بؤ بَلَيى اةطةر زةواجى نةكردبَىة اةمة اةسَلةن ايزافةيةة خاَلى يةكةم اةوة  ثةيوةند  بة 

سلوة  عةقارةوة هةية بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان بؤ هيض ضن و توَيذَيكى تر بة تايبةتى مينمحة  
 .شةهيدان و ثيشمةرطة  دَيرين و توَيذةكانى تر دةست نيشان نةكراوة و بة نةةزةر  ايعتبار وةربطريدرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ردةطرَ ة طةشة خان  فةرموواةمة مينمحةية سولوة نيةة سولوةكةش وةردةطرَ  و اةوةش وة

 :بةِرَيز طةشة دارا

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةروةر بامسان لةسةر اةوة كرد كة ثلة تايبةتةكان ايستسنا بكرَيت .اَيمة دوو اةندام ثةرلةمان من و د
وابزامن لةم ماف و ايمتيازاتانةة نازامن بةِرَيز ليذنة  ياسايى و ليذنة  هاوبةش بؤ قوبليان نةكردووة؟ 

 .جةنابشت ثشتطرييم دةكة  لةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .من موافقمة سةد  سةد لةطةَلتم لة تايبةتةكانة ااخر كةس جةنابت كةرةمكة
 :بةِرَيز ثةدان عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 اةوة  دانراوة كة بة نيسبة  اةو خاَلة وابزامن( تتكفل ا كومة مصاريف سفرف ملرة واحدة) 11خاَلى 
سةرف بكرَيت بؤ زيندانيانى سياسى مينمحةيةكة لة بةغداوة دانراوةة وانية بارطرانى بَيت لةسةر حكومةتى 

ةوة هاووَ تى لة بةغدا حةقى خؤ  وةرطرتووة لةو سولوةيةة  1776هةرَيمى كوردستانة اةوة ضونكة لة 
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كراوةتةوة حقوق و ايمتيازاتةكانة اةوة لة يةكة بِرطةكانى هيض دةستكار  نةكراوة تةنانة  لَيرة كةم 
لة يةكى ترةوة ضةند ساَلة حكومةتى فيدراَلى لة قوتى هةموو نةتةوةكانى عرياق دةبِرَ  و تةعويز  
كوَيت دةداتةوة بة مليارا  دؤ رة يةعنى اةوة ضةند دةكا  اةطةر حقوق و ايمتيازانى زيندانى سياسى 

ةر هةر يةكَيك ِرؤذيك لة زيندانةكانى سةدام بوواية دةيتوانى اَيستا ديواع سةفةرَيك ضية بؤ خارجة اةط
ة اةو مةدالياتة ض سيوةتَيكى (تكرميل مبداليات)ةهةم  13لةو خاَلة بكا  و لةطةَل ِرَيزم بؤ اةوة  خاَلى 

 .هةية؟ة يةعنى دةبَى شتَيكى ديار بكرَيتة اةو مةدالياتة ضية؟ ض مواسةفاتَيكى هةية
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةِرَيز

 .ليذنة  ياسايى ايستا بَيخويننةوة بؤ اةوة  بيدةينة دةنطدانةوةة كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .حتتس  فرتة السجن خدمة ملن يعني ع الوظيفة ومل يكن سابقا فيها :رابعا

 .ة  برَ ة لةبةراةوة بيخةرة دةنطدانةوةاةمة ضةند اةندامى بةِرَيز داوايان كرد كة اةو
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيز  57بةِرَيزان كَى لةطةَل اةوةية اةوة ايلوا بَيت تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ رجااةن تيكرار نيةة 
نَىة بة زؤرينة بةِرَيز لةطةَل اةوةية كة مبَي 11لةطةَلة ايلوا بكرَيتة كَى لةطةَل داية وةكو خؤ  مبَينَيتةوة؟ 

 .دةن  ايلوا بووة كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .يت ت  السجني باالمتيازات واملناف  التي نمنحها ا كومة للشرائح االخرى ع اجملت  : تاسعًا

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيز لةطةَلة ايلوا بكرَيتة كَى  45اية دةست بةرزبكاتةوة؟ بةِرَيزان كَى لةطةَلة اةوةية اةوة ايلوا بَيت تك
بةِرَيز لةطةَل اةوةية كة مبَينَىة بة زؤرينة دةن  ايلوا بووة كاك  11لةطةَل داية وةكو خؤ  مبَينَيتةوة؟ 

 .عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .باط من كل لام يومًا للسجناء و املعتقلني السياسني ع االقليمالتبار يوم الساب  من شهر ش: حادى لشر
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةِرَيزان كَى لةطةَلة اةوةية اةوة ايلوا بَيت تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كَى لةطةَل دانية؟ ة بة 
 .زؤرينة دةن  ايلوا بووة تةنها دوو كةس لةطةَل نةبووة كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مخسجة مظيجني   ( 5)تتكفل ا كومة مصاريف سفرف ملجرة واحجدة اىل خجارج الجوان و ميجنح مبلجغ       : ثاني لشر
 .دينار لسداد تكاليف سفرف

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

؟ زؤر سوثاسة كَى لةطةَل دانية؟ بة بةِرَيزان كَى لةطةَلة اةوةية اةوة ايلوا بَيتة تكاية دةست بةرزبكاتةوة
 .زؤرينة دةن  ايلوا بووة كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كاك عمر ، اَيستا ااخر سياغةتان اةوانة  كة حازرتان كردووة بَيخويننةوة بؤ اةوة  بيدةينة دةنطدان
 .فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .ؤكى ثةرلةمانبةِرَيز سةر

 : املادة السادسة
ختصص قطعة ارض سكنية لل بدون بدل للي ان اليكون مستفيدا كسجني سياسي سجابقا ومنحجل مبلرجا      :اوال

 .مساوى ملبلغ سلفة العقار لبناء وحدة سكنية
ن حتتس  لل وظف فرتة السجن او االلتقال خدمة الغراض العظوة والرتفيج  والتقالجد برجض النةجر لج      :ثانيا

 .ل ر السجني او املعتقل وقت ا كم لليل بالسجن او التقالل
يصرف ملن يصادق للي اتبارتل من قبل اللجنة منحة تقالدية شهرية وفقا للضوابا  والتعلي ات اليت  :ثالثا

 .يصدرف جملس الوزراء للي ان ال تقل املنحة اليت يتقاتها لن ما يتقاتاف اقرانهم ع ا كومة االحتادية
 .قبولل ع الدراسات االولية والعليا استثناءًا من شرط الع ر :ةاربع

 .تتح ل ا كومة نفقات دراستل او احد اوالدف ع احدى اجلامعات داخل االقليم :مخسة
 .تتح ل ا كومة تكاليف معاجلتل ع املستشفيات ا كومية داخل االقليم :ستة

 .دينار وملرة واحدة للي ان اليكون متزوجا( نيمخسة مظي)مينح  السجني منحة زواج وقدرها  :سبعة
ع حالة كونل موظفًا حيق لل اجل   بني املنحة التقالدية وراتبل الوظيفي ملدة لشجر سجنوات تعويضجا    :  انية

 .لل ولل ا ق ع اختيار ايه ا افضل بانتهاء املدة املذكورة
 .تحرريل الكوردستانيل تكرميل مبداليات تقديرًا لتضحياتل ع سبيل ا ركة ال: تسعة
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تنتقل حقوق وامتيازات املتوفني منهم املذكورة في الفقرتني االوىل والثالثة في هذف املجادة اىل ورثتجل   : لشرة 
 .الشرليني الباقني للي قيد ا ياة

الفاء السجني السياسجي او املعتقجل السياسجي ع حجال اجنجازهم معاملجة التسججيل العقجار  للعقجار          : ا ادى لشر
مل نوح ام او بناء االرض او معاملة القرض او املنحة املخصصة ام مجن الرسجوم والضجرائ  وفجق احكجام هجذا       ا

 .القانون
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةس لةطةَل دانيةة بة  1بةِرَيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كَى لةطةَل دانية؟ 
 .اددة  تر كاك فةرمووزؤرينة دةن  ثةسةند كراة بؤ م

 
 
 
 
 
 

 

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 بةشي ضوارةم

 (حوكمة طشتييةكان)
 :ماددةي حةوتةم

هةر كةسَيك بة ناهةق دةسكةوتي زينداني يان طرياوي سياسيي دةست كةو ة بة تؤمةتي طوتين زانياريي 
كرَيت و هةموو اةو ماف و دةسكةوتانةي بةطوَيرةي اةم ياساية لَييان درؤ رةوانةي دادطاي تايبةمتةند دة

 .بةهرةمةند بووةة لَيي وةردةطريَيتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 الو ل الرابع
 احكام عامة

 :املادة السابعة
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سجني او املعتقل السياسي دون وجل حق حيال اىل احملاكم املختصة بته ة االدالء كل من حصل للي امتيازات ال
 .مبعلومات كاذبة وتسرتد منل كل ما نمت  بل من حقوق وامتيازات مبوج  هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

رة بَيري انة ذيانة زان كةس لةسةر اةو ماددةية قسة دةكا ؟ اةو بةِرَيزانة دةيانةوَ  قسة بكةنة يشابةرَي
 .عونى بةزازة عمر عبدالعزيزة كاك يشار فةرموو

 :بةِرَيز يشار جنم الدين

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةك لةم ماددةيةدا هاتووة بة تؤمةتى طوتنى زانيار  درؤ ِرةوانة  دادطا  تايبةمتةند بكرَيتة اةطةر 
هةر تةنها وتنى زانيار  درؤ ( ش كةش كردبَىاةطةر بةَلطةنامة  ساختة  ثَي)اةوةشى بؤ زياد بكرَيت 

 .نةبَىة بةَلطةنامة  ساختةشى ثَيشكةش كردبَىة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةزوير لة عقوبا  هةية و جةزا  لةسةرةة شكا  و مةحامى و شاهَيد و حاكم و هةروا بة ااسانى ناِروا ة 
 .بَيري ان خان فةرموو

 
 

 

 :اعيلبةِرَيز بَيري ان امس
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كة دةَلَى هةركةسَيك بة ناحةق دةسكةوتى زيندانى يان طرياو  سياسى دةستكةو  بة طوتنى  0لة ماددة  
زانيار  درؤ اةوا ِرةوانة  دادطا  تايبةمتةند دةكرَيتة بةس لَيرةدا بة ِرةاى من طوتنى زانيار  درؤ لة 

 بةَلطة  زانيار  درؤة ضونكة كةس بة زيندانى سياسى يان طرياو  ماددةكةدا هةَلةيةة ثَيويستة بَلَين
سياسى دانانرَيت اةطةر بةَلطةيةك يان دؤكيؤمَينتَيكى نةبَىة يان دوو شاهَيد  نةبَىة ضونكة اةوة ياسايةة 

ويستة لة ياسا دةبَى بنووسرَ  بةَلطةة ضؤن دةنووسرَ  طوتنى زانيار ؟ة بؤية بة ِرةاى من اةوة هةَلةية و ثَي
 .ناو  بةَلطة بهَيندرَ  و زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ذيان خان فةرموو 

 :بةِرَيز ذيان عمر شري 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ية  بدرَ ة ضونكة جوان نية و با (درؤ)كة دةَلَى بة تؤمةتى طوتنى زنيار  درؤ داوا دةكةم اةو وشة  

 .سوثاس بوترَ  ناِراست يان هةَلةة زؤر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .كاك عونى فةرموو

 :سعيد بةزاز ونيبةِرَيز ع

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةبةر طرنطى ياساكةو اةو كؤمةَلة ايمتيازاتة  كة تَييداية من بة باشى دةزامن اةو ماددةية عوقةبةكة  

يعاق  با بس مدة التقل لن سنة واحدة ج 1املادة السابعة، )توندتر بكرَيتةوةة بةو شَيوةية  خوارةوةة 
والتزيد للي ثظث سنوات وبررامة التقل لن مليون دينار والتزيد للي مخسة مظيني دينار او باحدى 
هاتني العقوبتني كل من حصل للي امتيازات هذا القانون نتيجة الدالءف مبعلومات غري صحيحة وخظفا 

 .زؤر سوثاس ،(وق وامتيازاتللحقيقة وتسرتد منل كل ما استوفاف من حق
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالعزيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةَلآل من اةم ماددةيةم هةر ثَى زيادة بةِراستىة اَيمة قةوانينمان هةية و ايجرااا  دةكرَ ة يةعنى اةسَل 

قديم كردنى موعامة   دا اةو شتانة ِرؤتينة دةكرَ  ايرتة اةوةية كة شتةكة تةحسيل حاسَلةة لة كاتى تة
من لَيرة ض ثَيويست دةكا  ااماذة بةوة بكرَيت تةزويرا  بكرَيت نازامن ضىة من ثَيم زيادة بةِراستى 
جوانيش نية بؤ ياسا كة شتى وا  تيا بَيت و لة هيض ياسايةكى تريش دا شتى وامان نةكردووةة ضونكة 

 .  لةم بابةتةمان هةيةة ض ثَيويست دةكا  ااماذة  ثَى بكةينة سوثاسدةيان حاَلةتى تر
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةَلآل دروستة قانون هةية و عقوبا  هةيةة بةِرَيزان لة ليذنة  ياسايى ِرةايتان و شةرحتانة كاك عمر 
 .فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةكاك عونى تةقددى كردة ِراستة اةوة دَلسؤزية بؤ ثارَيزطار  كردنى حقوقى زيندانية اةو موقتةرةحة  ك

سياسيةكان و اةو مافانة  كةوةر  دةطرن و ثارَيزطاريشة بؤ ماَل و سةروةرتى حكومة  كة خةَلك نةتوانَى 
ك عونى ثَيى واية بةِرَيطا  مةعلوماتى درؤ و خوا نةكردة ساختةكار  اةو ايمتيازاتانة وةربطرَ ة بؤية كا

عقوبةكة هةرضةند لة ثرؤذةكة واهاتووة كة ايمحالة  مةحاكمى موختةس دةكرَ ة اةم تةحديد  
عقوبةكة  دةكا  بة ساَلَيك و غةرامةكةشى لة مليؤن كةمرت نةبَىة ِراستة لةم ياسايةدا ايمتيازا  و 

ةرامبةر بةو كةسانة  كة بيانةوَ  حقوقَيكى زؤر هاتووةة بيما مةعنا يةعنى جؤرَيك لة موغرياتى تياية ب
كة اَيمة دةنطمان  1هةوَلى ساختةكار  بدةن خوانةخواستةة بةتم اَيمة بةِراستى بابطةِرَيينةوة بؤ ماددة  

لةسةر  داوةة اةم ياساية هةدةفى واية تةكردى اةم خةَلكة بكا  و اةو تةزحيةية  كة داويةتى ريعايةتى 
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بكاتةوةة بؤ اةوة نية عقوبة  بدا ة بةتم اةطةر هاتو كردار  خراثى  مةشاعري  بكا  و موعاناتى كةم
كردة اةطةر هاتو مةعلوماتى درؤ  دا و اةطةر وةسيقةيةكى مزةوةر  تةقديم كردة اَيمة قانونى عقوباتى 

قةزاة  تليليعرياقيمان هةيةة عقوبة  اةم باحم و فةسآلنة  هةموو تةحديد كردووةة اةخبار  كازيبة تة
ساَلى تةحديد كردووةة  5عقوباتى بة  122و لة  122مسةكا  و موستةنةداتى موزةوةر لة موستة

ثرؤذةكةش هاتووة و دةَلَى اةطةر اةو كةسة وةر  طر  ايمحالة  مةحاكم دةكرَ ة كة وتى ايمحالة  مةحاكم 
بةِراستى اةو دةكرَ  تةحسيَل حاسَلة و قانونى عقوباتى عرياقى بةسةردا جَى بةجَى دةبَىة من ثَيمواية 

ِرةاية  كاك عونى زؤر باشة بؤ ثارَيزطار  ياسايةكةة بةتم قانونى عوقابتَيكمان هةيةو وةك لة ياسايةكةش 
دا دةَلَى ايمحالة  مةحاكم دةكرَيتة كة دةَلَيآ ايمحالة  مةحاكم دةكرَيت بة تةحسيَل حاسَل قانونى 

َيمانواية اَيمة لة ليذنة ِرامان واية كة ماددةكة عقوباتى عرياقى بةسةردا جَى بةجَى دةكرَ ة لةبةراةوة ث
وةكو خؤ  مبَينَيتةوة وةكو مامؤستا عمر عبدالعزيز وتى ياسا عيقابيةكان خؤيان وازحن و ااشكرانة 

 .ثَيويست بةوة ناكا  لَيرة بكرَ  و سوثاس
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك فرست موداخةلةيةكى هةيةة فةرموو
 
 

 

 :سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان/امحد عبداهللبةِرَيز فرست 

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة نسبةتى مةعلوماتى درؤ جةردةية لة قانونى عقوبا  عقوبة  خؤ  هةيةة بةِرةاى من نابَيت ببَيتة 
دوو قسمة مةعلوماتى درؤ اةطةر لةو قانونة بَيت بة حوكمَيك بَيتة حوكم كرنة اةطةر لة مةوزوعةكى تر 

ت حوكمةكة  تر بَيتة يةعنى نابَيت نةفسى جةردة دوو عقوبة  موختةلةفى هةبَىة اةوة لة ناحيةكة بَي
لة ناحية  دووةم اةطةر مةعلوماتى درؤ  دا يةعنى اةومةعلوماتة لة ايستمارة هاتية نووسنة لة 

ةكة ضونكة ضؤن ايستمارة  تةقددى داواكاريةكةة  زمة اةو مةعلوماتانة مةدعوم بن بة ضةند وةسيقةي
ايسباتى دةكا  كة اةوة ِراستةة ضةند وةسيقةيةكى موزةوةر هةيةة اةو وةختة كة ايمحالة  مةحكةمة  

ساَل زياترةة  5بكا  بة مةعلوماتى درؤة ايمحالة دةكةن بة مةعلوماتى تةزوير  وةسااي  كو حوكمى لة 
نى عقوبا  لةوَيية و عقوبة  لةوَييةو لةبةراةوة  بة ِرةاى من هةر ماددةكة نةبَيت باشرتةة ضونكو قانو

ليذنة كة حةز  ىَل بَيت ايمحالة  مةحكةمة  بكا  ايمحالة  دةكا ة نة بة مةعلوماتى درؤة بة تةزوير  
وةسااي ة اةو وةختة عقوبةكة زياترة و ايعتيادي تةحسيَل حاسَلة و اةطةر ايسبا  بوو مزةوةرة يان 

 .َى و مةعقول نية ايمتيازةكة  بؤ مبَينَى و زؤر سوثاسمةعلوماتى درؤية و ايمتيازةكة سةحب دةب
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةِرَيزان اَيسـتا موقتـةرةح هةيـة ضـةند كةسـَيك ثشـتيوانى ىَل دةكـةن كـة ايلوـا بـَى و ايلوايةكـة دةخةينـة             
بةِرَيز لةطةَلـة   36 بضَى و ايلوا بَيتة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟  0دةنطدانةوةة كَى لةطةَل اةوةية ماددة  

بةرَيز لةطةَلة كة مبَينَىة بؤيـة بـة زؤرينـة  دةنـ       34كة ايلوا بَىة ضةند كةس لةطةَل اةوةية كة مبَينَى؟ 
ة كــاك عمــر 0لـة اةســَلى ثرؤذةكــة كــة دةبَيتـة مــاددة     2ايلوــا بـوو اَيســتا بــؤ مــاددة    0 ضـووة مــاددة   

 .فةرموو
 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .ثةرلةمان بةِرَيز سةرؤكى
 2املادة 

 .جمللس الوزراء اصدار االنة ة والتعلي ات الظزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالعزيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ـة 2كة لة اةسَلى ثرؤذةكة ماددة   0ماددة  
ة ثةيِرةو و ِرَينمايى ثَيويست بؤ ااسـان جـَى بـةجَى كردنـى حوكمـةكانى اـةم       اةجنومةنى وةزيران بؤ  هةي

 .ياساية دةربكا 
 
 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  هاوبةش ِرةايتان؟ فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمة كَيشةيةكمان نيةة سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كةس لةسةر اةو ماددةية دةيةوآ قسة بكا ؟ اَيستا بيخوَيننةوة بـؤ اـةوة  بيدةينـة دةنطدانـةوةة      بةِرَيزان
 .كاك خورشيد فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 2املادة 

 .جمللس الوزراء اصدار االنة ة والتعلي ات الظزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون



 430 

 :ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤكى 

بةِرَيزان كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كَى لةطةَل دانية؟ بة كـؤ  دةنـ  ثةسـةند كـرا     
 .ة كاك خورشيد فةرموو2لة اةسَلى ثرؤذةكة كة دةبَيتة ماددة   2بؤ ماددة  

 :بةِرَيز خورشيد امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 2املادة 
 .قرار يتعارض م  احكام هذا القانون اليع ل باى نص قانوني او

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  هاوبةش ِرةايتان؟ فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمة هيض مو حةزةيةكمان لةسةر  نية

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة بؤ اةوة  بيدةينة دةنطدانةوةة كـاك خورشـيد   بةِرَيزان كةس دةيةوَ  قسة لةسةر  بكا ؟ة نيةة بيخوَينةو
 .فةرموو

 
 

 

 :بةِرَيز خورشيد امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 2املادة 

 .اليع ل باى نص قانوني او قرار يتعارض م  احكام هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .كاك امحد فةرموو

 :بةِرَيز امحد وةرتَى

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  2ددة  ما
 .كار بة دةقى هيض ياسايةك يان بِريارَيك ناكرَيت كة لةطةَل حوكمةكانى اةم ياساية دا ناكؤك بَيت

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةِرَيزان وةكو اةوة  خوَيندرايةوة كَى لةطةَلة تكاية دةسـت بةرزبكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسة كـَى لةطـةَل دانيـة؟        
ة كـاك خورشـيد   17لة اةسَلى ثرؤذةكة كة دةكاتة ماددة   11بؤ ماددة  بة كؤ  دةن  ثةسةند كرا اَيستا 

 .فةرموو

 :بةِرَيز خورشيد امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 17املادة 
 .للي جملس الوزراء واجلهات ذات العظقة تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امحد فةرموو.كاك د

 :امحد وةرتَى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  17ماددة  
 .ثَيويستة اةجنومةنى وةزيران و  يةنانى ثةيوةندار حوكمةكانى اةم ياساية جَى بةجَى بكةن

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

كَى دةيةوَ  لةسـةر اـةو ماددةيـة قسـة بكـا ؟ة كـَى لةطةَلـة اـةو ماددةيـة وةكـو اـةوة  خوَيندرايـةوة؟ زؤر             
لة اةسَلى ثرؤذةكة  كـة دةكاتـة    11دانية؟ بةكؤ  دةن  ثةسةند كراة اَيستا بؤ ماددة   سوثاسة كآ لةطةَل

 .ة كاك خورشيد  فةرموو 17ماددة  
 

 

 :بةِرَيز خورشيد امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  17املادة 
 .ينفذ هذا القانون التبار من تاريخ نشرف في اجلريدة الرمسية وقائ  كوردستان

 :كى ثةرلةمانبةِرَيز سةرؤ

 .كاك فةرموو

 :امحد وةرتَى.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

  17ماددة  
 .اةم ياساية لة ِرؤذ  بآلوكردنةوة  لة رؤذنامة  فةرمى وةقاايعى كوردستان جَى بةجآ دةكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  هاوبةش ِرةايتان؟ كاك عمر فةرموو
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 :نبةِرَيز عمر عبدالرمح

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .اَيمة هيض مو حةزةيةكمان لةسةر  نية
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةِرَيزان اةندامانى ثةرلةمان كةس قسة  هةية؟ة نيةة كَى لةطةَلة تكاية دةست بةرزبكاتـةوة؟ زؤر سـوثاسة   
 .ورشيد فةرمووكَى لةطةَل دانية؟ بةكؤ  دةن  ثةسةند كرا اَيستا بؤ اةسبابى موجبة كاك خ

 :بةِرَيز خورشيد امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 االسباب املوجبة
من خظل املسرية النضالية لشع  كوردستان و تعرض الكثري من ابنائل اىل ا بس والسجن وااللتقال وانتهجاك  

و العقيجدة او االنت جاء   حقوق االنسان للي يد االنة ة املتعاقبة ع العراق، النهم لارتوا هذف االنة ة بجالر   ا 
السياسي او انهم تعاافوا او سالدوا معارتيها، و قد ترت  لن ذل  ا اق الضرر بالسججناء واملعجتقلني، ومجن    
اجل االيفاء جبزء بسيا مما قدموف فداء للوان وتضحية ع سبيل املبادىء اليت تحوا مجن اجلجها، فقجد شجرع     

 .هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نة  هاوبةش ِرةايتان؟ كاك عمر فةرمووليذ
 
 

 

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .اَيمة هيض مو حةزةيةكمان لةسةر  نيية

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةِرَيزان كَى دةيةوَ  لةسةر  قسة بكا ؟ كاك كاردؤ فةرموو

 :بةِرَيز كاردؤ حممد

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

مة هؤكار  دةرضواندنى اةو ياساية ثَيم هيض اةشكا تَيكى نيةة بةتم اَيمة ماددةيةكمان زياد كرد اةمِرؤ اَي
كة ثةيوةند  بة زيندانيانى سياسيةوة هةية اةطةر لةسةر هؤكار  سياسى لة كوردسـتان طريابـنة دةتـوانن    

را بـةدةر لـةوة اةوانـة  لـة هـةرَيمى      لَيرة اةم ياساية اةسبابى دةرضوونةكة  ديـارةة اـةم ياسـاية دةرضـوَين    
كوردستان لةسةر هؤكار  سياسى طرياون دةطرَيتةوةة اةمـة تـةعبري لـةو ماددةيـةش دةكـا  كـة رَيـك كـةو          

 .بووين لةسةر 
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 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنة  ياسايى ِرةايتان؟ كاك عمر فةرموو

 :بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

بى موجبةكة زؤر بة وازحى هاتووة هةموو  بة شاملى باسى سوجةنا  سياسـى و حـةبس و ايعتقـال    اةسبا
 .دةكا 

 :بةِرَيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــت        ــة تكايــة دةس ــَى لةطةَل ــة دةنطدانــةوة ك ــة دةدةين ــبابى موجب ــة لةطــةَل اةس ــؤ  ماددةك ــتا ك ــةِرَيزان اَيس ب
لةطةَل دانيةة بة زؤرينة  دةن  ثةسةند كرا دةست  بةرزبكاتةوة؟ زؤر سوثاسة كَى لةطةَل دانية؟ دوو كةس

خؤشيتان ىَل دةكةين و سوثاس بؤ طشت اَيوة  بةِرَيز زؤر هيالك بوون لةطـةَلىة ثريؤزبـايى لـةو زيندانيانـة     
ــةرةبوو          ــاية و ق ــةو ياس ــرن ل ــوود وةردةط ــاهلل س ــوون و اينش ــت ب ــى طريطرف ــزاَل دا تووش ــة ني ــة ل ــةين ك دةك

ةو اــاخر ِرؤذ  خولةكةمانــةة دةســت خؤشــى لــة طشــت اَيــوة     37/6َيســتا اــةمرؤ دةكرَينــةوةة بــةِرَيزان ا
بةِرَيز  اةندامانى ثةرلةمان دةكةين و اةو خوشك و برايانة و لة طشت ليستةكانة كة اـةم خولـة خـولَيكى    
زؤر زؤر كارا بووة زؤريش ايشى باشتان كـردووةة دةسـت خؤشـى لـة ليجانـةكانى دةكـةين و بـة تايبـةتى لـة          

نة  ياسايى بة حةقيقة  كة زؤر زؤر هيالك بوونة و لةم خولة كار  باش كراوةة زؤريش ماوة و هَيشتا ليذ
خةَلكى كوردستان و خؤمان وةكو ثةرلةمانتار ضاوةِروانى اةوة دةكةين كة كار  زياتر اةجنام بدرَيتة كـار   

 2دانيشـتنى ااسـايى و    33اوةة دانيشـتنمان اـةجنام د   41باشرت بكرَيتة ايشـى زؤر كـراوة اَيمـة لـةم خولـة      
دانيشتنى ناااسايىة يةكَيك لة دانيشتنة ناااساييةكان لة وةختى ثشوو بووة بةتم اةوانى تر هةموو  لة ناو 

ثــرؤذة لـة خـوىل ثَيشــووتر كـة خوَيندنـةوة  بــؤ      43بِريـار لــةم خولـة دةرضـووةة     14ياسـا و   11خولةكـة  
خوَيندنـةوة  بـؤكراوة و لةبةردةسـتى اَيوةيـة و تةمـةنا       ثـرؤذة  تـر كـة    16كرابـوو مـابووة لـةم خولـةش     

دةكةين اةو خوشك و برا بةِرَيزانة اةندامانى ليذنةكان هةركةس اةو ثرؤذانة  كة ثةيوةنـد  بـة اـيش و    
كارةكةيةتى زؤر بة ورد  كاربكةن لةسةر  بؤ اةوة  حازر بن و ثاشان طوتوطؤ  لةسةر بكةن و لة وةختى 

لــةم خولــة لــة خولــةكانى ثَيشــرت زيــاتر بــرا وةزيرةكــان و خوشــكة وةزيرةكامنــان هاتنــة ثَيويســتة بــةِرَيزان 
وةزير لـة ليذنـة هةميشـةييةكان اامادةبوونـة و سـةرؤكى اةجنومـةنى وةزيـران و وةزيـر           10ثةرلةمان و 

ثَيشــمةرطة و وةزيــر  نــاوخؤ بــؤ اــةم هؤَلــة بــانطكران و ايســتجواحم كــران و تــةرحى ســيقة كــرا و اــةويش  
يجــة  ثرؤســة  ددوكراســية لــة كوردســتان هةيــة و دةســت خؤشــى هــةم لــة اَيــوة  بــةِرَيز و هــةم بــرا  نةت

وةزيــر لةطــةَل ســةرؤكى  11وةزيرةكامنــان كــة بــة روحَيكــى ريازيــةوة اامــادةبوون وةتمــى خؤيــان دايــةوةة  
 3714اوة و اةجنومةنى وةزيران هاتووةتة ناو اةم قاعةيةة سةرؤكايةتى سـَى كؤبوونـةوة  خـؤ  اـةجنام د    

نووســراو هاتوضــؤ لــة بــةينى ليذنــةكان و كاروبــار  اةجنومــةن و نــاو ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان بــووةة شــتى   
وردةكار  تريش زؤر هةيـة نامـةوَ  سـةرتان بيةشـَينمة اـةوة  كـة داوامـان لـة اَيـوة  بـةِرَيز هةيـة زيـاتر             
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اقةشـة كـرا و دةنطمـان بـؤ  دا و     خؤمان حازر بكـةين بـؤ اـةوة  باشـرت ميزانيـة لةبةردةسـتمان بـوو و مون       
بتوانن لة ِرَيى ميزانيةوة باشرت ضاودَير  وةزارةتـةكان بكـةين و بـزانن اـةو ثرؤذانـة  لةبةردةسـتيانة و       
ــةِرَيكوثَيكى      ــتيانة بـ ــة  لةبةردةسـ ــة ماليـ ــةو ايمكانيةتـ ــثَيردراوة اـ ــان سـ ــة ثَييـ ــة هةيانـ ــة  كـ ــةو كارانـ اـ

َيــننة اــةو بةِرَيزانةشــى كــة لــةم فةترةيــة بــةكارَيك يــان لــة لةبةرذةوةنــد  خــةَلكى كوردســتان بــةكار  دةه
شوَينَيك دةبن ذمارة  تةلةفؤن و شـتيان لـة كاروبـار  ثةرلـةمان دابنـَين و لـةكاتى ثَيويسـت بـؤ دانيشـتنى          
ناااسايى اةطةر زةرور بـوو بـؤ اـةوة  بتـوانن ثةيوةنـديان ثَيـوة بكـةين و حـازر بـنة جـارَيكى تـر تةمـةنا             

ةر ثرؤذةكــان كــار بكــةنة باشــرت خزمــةتى خــةَلكى كوردســتان بكــةين و اــةمِرؤش دةســت   دةكــةم بــاش لةســ
خؤشيتان ىَل دةكةين و اةو خوشك و برايانة  كة لة ذيانيان زةرةمةند بوونة بؤ خةبا  و بؤ ددوكراسى و 

بؤيـان   بؤ كوردايةتى و بؤ سةربةرز  لةهةر دين و نةتةوةو قةومَيك بوون اةمرؤ اَيوة هةديةكى طةورةتان
داو دةنطتان لةسةر  داو ثريؤزبايتان لَييان كردو ثريؤز  لة اَيوةش دةكةين و لـةوانيشة اَيسـتا كؤتـايى بـة     
خولةكة دةهَينم خـوا  طـةورة ثشـتيوانى هـةموو  يـةك بـَى و اةطـةر كةموكورتيـةكيش هـةبووبَى هـةموو           

انشاهلل سـةركةوتوو دةبـن و هـةروةها داوا    خوشك و برايى يةكن و لة يةكرت داوا  ىَل بوردنتان ىَل دةكةين و 
لة اَيوةش دةكةين لة يةكرت ببورن دةزانن كة لة كاتى راطرتنتان لة قسة كردن كة لة بةرنامة دةردةضـوون  
زؤرتان لة دَلتان ماوة اةوانة  كة دةيوست ايلتزام بة وةختةوة نةكا  كة اةوة اةركَيكى ثريؤز  ثةرلةمانة 

ة  دةيانويست ِراطةياندن بَيننة ناو ثةرلةمان زؤر لة دَليان ماة بـةتم احلمـداهلل اَيسـتا    و زؤر لة دَلتانة اةوان
ــتَيكن      ــةر ليس ــةر فراكســيؤن و ه ــى دةِروا  هــةموومان بــة يــةك دَل لةه ــة و بــة ِرَيك ايشــةكامنان مونةزةم

ــتان هــةموومان نوَينــةر  خــةَلكى كوردســتانن و خزمــةتى خــةَلكى كوردســتان دةكــةينة سوثاســى طةور    ةش
دةكةين كة مووضة  خؤتان كةم كردةوةة هى ثلة بةرزةكانتان كةم كردةوةة هى تةبةقة  هةذار و فةقريتان 
بةرز كردةوةة سوثاسى اةو روحيةتان دةكةين كة مقارةنةتان بكةين لةطةَل اةجنومةنى نوَينةرانى عـرياق و  

اــةوَ  و راتبــى كــةمرتةة اــةوة نــةك   لةطــةَل ســةرؤكايةتى اةجنومــةنى نوَينــةران و لةطــةَل ثلــة بــةرزةكانى  
كةمكردنةوةية لة شةخسيةتى اَيوةة بةتم بةرزبوونى اَيوةية كة خزمـةتى ميللةتةكـةتان دةكـةن ناتانـةوَ      

 .بودجة  ميللةتةكة بةفرِيؤ بِروا و خوا ااطادارتان بَيت
 

 

 

 
 
 
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل             ارسالن بايز امساعيل   .د         ست امحد عبداهلل                فر  
 ثةرلةمانيسةرؤكي                 ةرؤكي ثةرلةماني      جَيطري سَيري ثةرلةماني                       سكرت       
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