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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 62/96/6199 رَيكةوتي دووشةممة

ــذمَير    ــوةر ؤي (11)كات ــَين ني ــةوتي  رؤذي دووشــةممةي ث ــتان   12/11/1111رَيك ــةماني كوردس  -ثةرل
 بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)سةرؤكايةتي بةر َيز حممد قادر عبداهللعَيراق بة 

دانيشـتين  , بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارسالن بايز امساعيل جَيطري سةرؤك و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)ي حوكمةكاني بر طة بةثَي

ي خـولي  (11)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
ــات    ــة ك ــذاردن ل ــَييةمي هةَلب ــةوتي   (11)س ــةممة رَيك ــوةر ؤي رؤذي دووش ــَين ني ــةم  12/11/1111ي ث دا ب

 :شَيوةية بَيت
بةردةوام بوون لةسةر بانطهَيشت كردنـي بـةر يَ ز وةزيـري دارايـي وئـابووري، بةمةبةسـد وةومدانـةوةي         -1 

 .ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان
 :طفتوطؤكردني ئةم ثَيشنيارة ياساييانةي خوارةوة -1

 .و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لةهةرَيمي كوردستانثَيشنياري ياساي مافةكاني كةمئةندامان  -أ
 ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لةهةرَيمي كوردستان -ب

 .ثَينشياري ياساي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لةهةرَيمي كوردستان -ج
 .ي مافةكاني كورتةباوكان لةهةرَيمي كوردستانثَيشنياري ياسا -د
 .ثَيشيناري ياساي تايبةت بةكورتةباوكان لةهةرَيمي كوردستان -ه
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
بة ثَيى حوكمةكانى ، بةرنامةي كار 12/11/1111ؤذي دانيشنت ، ر (11)اني يةكةم، ذمارةي دانيشنتطرَيد

ى ثةرلــةمانى (1111)ى هــةموار كــراوى ســاَلى  (1)لــة ثــةير ةوى نــاوخؤى ذمــارة  ( 11)ى مــادة (1)بر طــة 
ى ئاسايى (11)رة كوردستانى عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةى كارى دانيشتنى ذما

بـةم  ( 12/11/1111)ى ثَين نيوةر ؤ، ر ؤذى دوو شةممة رَيكةوتى (11)خوىل سَييةمى هةَلبذاردن لة كات 
 :شَيوةية بَيت

بةردةوام بوون لةسـةر بانطهَيشـت كردنـي بـةر يَ ز وةزيـري دارايـي وئـابووري، بةمةبةسـد وةومدانـةوةي           -1
 .انثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةماني كوردست
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 :طفتوطؤكردني ئةم ثَيشنيارة ياساييانةي خوارةوة -1

 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لةهةرَيمي كوردستان -أ
 ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لةهةرَيمي كوردستان -ب

 .ي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لةهةرَيمي كوردستانثَينشياري ياسا -ج
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتةباوكان لةهةرَيمي كوردستان -د
 .ثَيشيناري ياساي تايبةت بةكورتةباوكان لةهةرَيمي كوردستان -ه

ردةوام بـوون لةسـةر بانطهَيشـت كردنـي     ئَيستا لةسـةر بر طـةي يةكـةمي بةرنامةكـةمان بـةردةوام دةبـني، بـة       
 .بةر يَ ز وةزيري دارايي وئابووري، بةمةبةسد وةومدانةوةي ثرسيارةكاني ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان

 .ديارة لَيرة وةستابووين، ر َيزدار شظان امحد، فةرموو
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسـةر  : وةزير دةكةم، من ثَينج ثرسيارم بـؤ جـةنابي وةزيـر هةيـة، ثرسـياري يةكـةم       بةخَيرهاتين جةنابي

منحةي زةواج كـة ثارسـاَل لـةم ثةرلةمانـةوة بر يارمانـدا و بـوو بةياسـا، بر طةيـةك لـة بر طـةكاني ميزانيـةي            
بةسـةقةتي  ئةمساَل كة ئيقرارمان كرد منحةي زةواج بوو، ئةم منحةية بةشـَيوةيةكي كـةموكور ي يـان بَلـَيم     

ئةوانةي لـةدةرةوةي   -1: جَيبةجَي كرا بةحةقيقةت، كؤمةَلَيك كور  وكضي شةهيد ناطرَيتةوة لةم حاَلةتانةدا
ئـةو كـو و    -1هةرَيمن، ئةوانةي لةناوضة دابر اوةكانن، كـةوا لـة دادطاكـاني ئـةوَي عةقـدي زةواجيـان هةيـة،        

بيةك دَينن، يان لـةدةرةوةن، يـان ئةوانةشـي كـة     كور ة شةهيدانةي كة مَيرد بة ئةجنةبي دةكةن، يان ئةجنة
خةَلكي كوردستاني توركيا و ئَيران و سوريان، كـة كؤمـةَلَيك شـةهيدمان هةيـة لـةو حاَلةتانـة، مـن دةثرسـم         

لةسـاَلي  : بؤضي ئةمة جَيبةجَي نةكراوة؟، ئةو بر طة زؤر وازحـة بـؤ كـور و كضـي شـةهيدان، ثرسـياري دووةم      
هةولَير و سـلَيماني دوو بر يـاري ئةمومـةني وةزيـران بـةدوو شـَيوة جَيبـةجَي        ، لة هةردوو ئيدارةي 1112

ــةرةو         ــةرزي خانووب ــة ق ــةي ك ــةموو ئةوان ــةن ه ــران موتَلةق ــةني وةزي ــاري ئةموم ــلَيماني بر ي ــة س ــران، ل ك
لـة   كشتوكاَليان هةبوو، عةفو كران، بةوم لةهةولَير بةثَيي بر يارَيكي ئةمومةني وةزيران تةنها ئةوانةي كة

موجةمةعاتي سةكةني بوون يان ئةوانةي كة مووضةيان لةناو ر ذَيـم بـوو و شـةهيدي ئي فـا كـران، لَيـرةدا       
غوبنَيك دةكةوَيتة سةر ئةو خةَلكة، من ثار ساَل ئةم ثرسيارةم تةوجيهي جةنابي وةزير كرد، بةحةقيقـةت  

وردي بةدواداضــووك كــرد كــة قةناعــةتي ثَينــةكردم، بؤيــة كردمــةوة بــة ثرســيار دووبــارة، ضــونكة زؤر بــة  
حةقيقةتةكةم بؤ دةركةوت، كة ئةمانةي باسي دةكةم، تـةنها شـةهيد ئي فـا كـران بـةدةيان دايـك و بـاوك و        
خَيزاني شةهيد ئةم قةرزةيان ئي ادة كردةوة، بؤ بانقةكاني كوردستان كة بانقي كشـتوكاَلي و خانووبـةرةن،   

ت؟، بؤ ئةوانةي كة ديل بـوون وكـوذراوي ر ذَيـم بـوون، هـةر      بؤ ئةمة لةسةر خَيزاني شةهيد جَيبةجَي بكرَي
هةموويان ضوونة بابي مشولي ئـةم بر يـارةوة، بر يارةكـانين مي منـة هـةموويان، بـة دؤكيمَينـت، ثرسـياري         

بةشَيوةيةكي تر من ثرسيار دةكةم هةرضةندة جةنابي وةزيـر جـوابي كـاك دَلشـادي دايـةوة لةسـةر       : سَييةم
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ارةيةي كة لة بودجةي وةبةرهَينان دةمَينَيتةوة بـؤ سـاَلي دارايـي، كـة دةضـَيتة حسـابَيك       مةسريي ئةو بر ة ث
لةم ثةرلةمانةوة بر يارمان بؤ داوة، مةسريي ئةم بر ة ثارةية من لـة نةتيةـةي ثرسـيارةكة تَيطةشـتم كـة لـة       

نان جَيبـةجَي  ي بودجةي وةبـةرهيَ %17بودجةي وةبةرهَينان بووة، كةواتة % 31جَيبةجَي كراوة، كة % 71
كراوة، ئةوةي تر دةضَيتة سةر بودجةي تةشغيلي كـة ئةطـةر وايـة ئةمـة ياسـاية، جـةنابي وةزيـر لـةوةومي         
ضةند ثرسياري خوشك و براياك وتي ئَيمة ياسـا جَيبـةجَي دةكـةين، ئةطـةر ئةمـة ياسـاية، جـةنابي وةزيـر         

ةسـةري سـاَل دةمَينَيتـةوة بةشـَيوةي داهـات      لةوةومةكةيدا وتي ئةمة داهاتة، وة داهاتي وةزارةتةو هةرضي ل
ئــةوان خــةرجي دةكــةن، لَيــرةدا ديســان دةَلــَيم بؤضــي ياســاكة جَيبــةجَي نــةكرا؟، لةبةرامبــةري ئــةوةي كــة   
لةضةند ثرسياري ئةنداماني بـةر َيز دووبارةمـان كـردةوة بر يـارَيكي ئةمومـةني وةزيـران جَيبـةجَي كـراوة،         

، ئةمة قوةي قانوني بر يارَيكي ئةمومـةني وةزيـران لةطـةَل ياسـايةك، كـة      بةوم ياسايةك جَيبةجَي نةكراوة
بةتايبةتي ئةمانة ياسا ناسن ئةم خوشك وبرايانة، دةزانن ئةمة فةرقَيكي زؤر زؤر طةورةي هةية، ثرسـياري  

، ئَيمة وةكو ليذنةي ثَيشمةرطة و ئةنفال و جينؤسايد، ضووينة خزمةتي جةنابي وةزير لةوةزارةت: ضوارةم
ليـوا   2ئيشارةتي ئـةوةي دايـيَن كـة مووضـةي       لةسةر مووضةي برا ثَيشمةرطةكاني كوردستان، لةو وةختةدا

جَيبـةجَي بـوو و مووضـةيان     2ليـواي يةكـةم، لـةثاي مـانطي      4ليواية، بةر َيزتان ئاطـادارن   2ئامادةية، ئةم 
ليــواي دووةم هــةر  4، وةرطــرت، لــةدواي شــةي مــانط، يــةعين شــةي مــانطي يةكــةم مووضــةيان وةرنــةطرت

مووضةيان وةرنةطرتووة، ضونكة دروست نةبوون، من دةثرسم مةسريي ئةم بـر ة ثارةيـة ضـي بةسـةر دَيـت،      
لـة قـةرزي عـةقاري ئةوانـةي كـة دانيشـتواني كؤمـةَلطا        : مانط؟، ثرسياري ثَينةـةم  12كة دةكاتة مووضةي 

سـاَل   17عةقارييان وةرطرتووة، زياتر لة  زؤرة ملَيكانن، بةموستةفيد حساب كراون كة وةخد خؤي قةرزي
لةمةوبةر بووة، بر َيك ثارةيان وةرطرتـووة، كـة نـازاك ضـةندة بـةا دةزاك شـتَيكي وا نـةبووة، يـةعين زؤر         
نةبووة، لةطةَل ئةوةدا ئةو دانيشتوانةي كة لة كؤمةَلطا زؤرةملَيكانن ئةوانـة بةويسـد خؤيـان نةهاتوونةتـة     

تةفيد حسـاب بكـرَين؟، كـة مـن ئـةوة بةحـةق نـازاك، بؤيـة داوا لةجـةنابي وةزيـر           ئةو جَيطاية، بؤ بة موسـ 
 .دةكةم كة تةوزحيي ثَيويستمان بداتَي، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سوثاا، ببورن ئَيمة بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةين، كاك شَيخ بـاييز و بريكـاري وةزارةت كـاك رشـيد     

َيكخةري نَيوان ثةرلةمان و ئةمومـةني وةزيـران، زؤر زؤر بـةخَير بـَين، ئَيسـتاي      تاهر، لةطةَل كاك سةعد ر 
 .جةنابي وةزير فةرموو بؤ وةومدانةوةي ثرسياري ئةنداماني بةر َيز

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

اسد ثرسيارةكان كرابوون و ئَيمـةي وةوممـان دابوويـةوة لـةمي     خوشك و برايان، ئةنداماني ثةرلةمان، بةر 
خؤمانةوة، بةوم شةرحةكان شد تري تَيكةوت، ئَيستا شةرحةكان لةثرسيارةكان زياترة، من داواي لَيبـوردن  

لةياسـاي  : دةكةم ئةوة حةقي خؤتانـة، بـةا حةقـة موراعـاتي ئَيمـةي بكـةن، بةنيسـبةت ثرسـياري يةكـةم         
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ي ثةرلةماني كوردستاندا هاتووة كة ثَيشينةي هاوسةرطريي، تةنها بؤ هاوووتياني 1111ي ي ساَل(15)ذمارة
هةرَيمي كوردستان دةبَيــت، بـةوم هاوكـاري كـور  وكضـي شـةهيدان بـةثَيي ر َينماييـةكاني دةزطـاي شـةهيدان           

ئسـوَلي خـؤي هةيـة،    سةرف دةكرَيت بؤيان، بةنيسبةت ر َينماييةوة ئَيمة ئـةو ر َينماييـةي كـة دةري دةكـةين     
لةسةر ياساكة دةردةضَيت ئَيمة لةخؤمانةوة دةري ناكةين، ليذنةيةكي هاوبةي دادةنيشـَيت، تـؤ بَلَيـي ئَيمـة     
دانيشتبني لةوةزارةتي دارايي بؤ ئةوةي زةرةر لةهاوووتياني خؤمان بدةين، ئةو ر َينماييانـة وةكـو ثَيويسـت    

ةوة هةر كؤمةَلَيكي تَييدا مةغدور دةبَيت، زةرةرمةند دةبَيـت، دةرنةكةين، بةوم تؤ ياسا جَيبةجَي بكةيت ئ
وة هةروةها ر َينماييةكانين، ئَيمة ناتوانني ر َينمايي بؤ هةموو تاكَيـك دةربكـةين، ئَيمـة ر َينمـايي بـة طشـد       

 ئةوة حةمتةن بةعزَي: دةردةكةين،  لةبةر ئةوة عامي خةَلك سوودمةند دةبَيت، بةنيسبةت ثرسياري دووةم
شت هةية هَيشتا نةهاتووة، با حساباتي خيتامي بَيتة بةردةستتان، ئةو وةختة هةموو شـتَيكتان بـؤ ئاشـكرا    

ئــةو بابةتــة ثةيوةنــدي بةســةرؤكايةتي : وةوممــان داوةتــةوة، ثرســياري ضــوارةم: دةبَيــت، ثرســياري ســَييةم
ةدالةتـة، بـةوم ئـةوة لـةكاتي خـؤي      ئةمومةني وةزيرانةوة هةية، وةَلآل منين لةطةَل جةنابتدام ئـةَلَيم ناع 

ئَيمة شتَيك كة ياساي ثَي دةرنةضووبَيت، ئةوة لةسةر ياسا كؤنةكة دةر ؤين، دةسةوتي ئَيمـة نيـة، مـةفروزة    
ئةمرَيك لة ئةمومةني وةزيرانةوة يان لة يةكَيك لة بر طة ياساكاندا بَلَيـت ئـةوةي عـةفو دةكرَيـت، يـةعين      

جةنابتان ثَين ئةوة حةقة ديراسةي بكـةن، ئينةـا بيخـةرة ئةسـتؤي ئَيمـة،      من بةر اسد حةزدةكةم ئةوانة 
ــةم   ــياري ثَينة ــي ثرس ــان        : وةوم ــتا وةومم ــا ئَيس ــتة، ت ــةو مةبةس ــؤ ئ ــران ب ــةني وةزي ــراوة لةئةموم داوا ك

نةدراوةتةوة، بةنيسبةت ليواكان كة باا دةكرَيت، بةَلَي ئةوة واية، بةوم ئةوة بةنيسبةت ئـةو ثرسـيارة كـة    
جَيبةجَي نةكراوة، ئةوة عيالقةي بةوةزارةتي ثَيشمةرطةوة هةية، بةنيسبةت ثارةكةوة، ئةمـة ئسـلوبَيكة    بؤ

كةمن ثَيم سةيرة كة دةَلَين ضي لَيهاتووة؟، ئَي خؤ ثارةكة ضي لَي دَيـت ئـةوةل و ئـاخري دَيتـةوة بةردةسـد      
ةختَيك بة ئسـلوبَيكي تـر باسـي بكـةن،     ئَيوة، ضي لَي دةكةين؟، دةخيؤين؟، ئةي دزين؟، حةمتةن ثَيم ضاكة ن

بَلَين ئةو ثارةية شوَين و ر َيطاكةي بؤ كوَي ضووة؟، ضيمان لَيكرد، وةَلآلهي ئةوة خؤي نية، ئَيستا حسـاباتي  
خيتــامي دَيتــة بةردةســت بــةر َيزتان بؤتــان دةردةكــةوَيت ئــةو وةختــة حســاةان لةطــةَل بكــةن، تــةحقيقمان  

 .ةمة، ئةو وةختة حةقي خؤتانة، سوثاالةطةَل بكةن، ةاندةن بة مةحك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة        ــرد، داوا ل ــي ك ــر باس ــةنابي وةزي ــة ج ــةي ك ــةو ناعةدالةتي ــةر َيزةكان ئ ــةمانتارة ب ــؤ ثةرل ــآل ب ــوثاا، وةَل س
هةمووتان دةكةين وةكو سةرؤكايةتي بةدواداضووني بؤ بكةن، بؤ ئةوةي ئةو ناعةدالةتية نةمَينَيت، بـزانني  

عةدالةتية ضؤن ضارةسةر دةكةين؟، بةنيسبةت ئةو ثرسـيارةي كـة ئـةو بـةر َيزة كـردي، ئـةَلَيت ضـي        ئةو نا
لَيهاتووة؟، با سنطتان فراوان بَيت، دةقيق بَلَين ئةوةندةيةو لةوَيية، جـةنابت تـةعقيبت هةيـة كـاك شـظان؟،      

 .فةرموو
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 ..تةسةورم نةكرد جةنابي وةزير بةو شَيوةية وةومم بداتةوة وةَلآل من
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكاية بَي تـةعليق، هةرضـؤن وةوم بداتـةوة حـةقي خؤيـةتي، ديفـاعي لـةخؤي كـردووة، جـةنابت تـةعقي            

 .ثرسيارةكةت بكة، تكاية، فةرموو
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ضاوةر َيي وةومي وازحرتم دةكرد، ضونكة ئةمة هةمووي دؤكؤمَينتة لةبةردةستمدا، هيو شتَيك لـةخؤر ا  
ــةم         ــي ئ ــن دواي ــتمدان، م ــائيقن لةبةردةس ــةمووي وةس ــري ه ــةواني ت ــةبَيت ئ ــةمم ن ــاَلي ثَينة ــةهاتووة، خ ن

ــ  كر     ــيار تةوجي ــة ثرس ــدَيكياك ب ــي هةن ــد خؤش ــةم، وةخ ــتة دةك ــةتان ئاراس ــان دؤكؤمَينتان ــوون، وةومي دب
نةدامةوة،  بؤية مةجبور بووم دووبارة ثرسيار بكةمةوة، يةعين ئةمة بةحةقيقةت مدانة لةياسا، جَيبةجَي 

 .نةكردني ياساية، هةر ئةوةندة دةَلَيم، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:ابووريوةزيري دارايي و ئ)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر مةوزوعَيك لةو بابةتة هةية كة وةومةكاني ر وون نية، بة ثرسـياري ر ةمسـي جـارَيكي تـر ئاراسـتةماني      
ــةر       ــةين، ئةط ــةكراوةو نايك ــةوة ن ــبةت ئَيم ــا بةنيس ــَيلكردني ياس ــةوة، ثَيش ــان دةدةين ــة وةومت ــةوة، ئَيم بكةن

ت، ئةطينا بة حيساب بَيـت ئَيمـة دانيشـتووين بـةا بـؤ ئـةوةي       ت سةهو بَيلةشوَينَيكدا شتَيك كرابَيت ئةبَي
ثَيشَيلكردني ئةم ياسايانة بكـةين، بةر اسـد ئةمـة لـةو ر وؤذةوة ضـةندين جـارة ئـةوةمان ثـَي دةَلـَين، تـؤ كـة            

ن دةبَيـت ئـةوة بةدواداضـوون و تـةحقيقي بـؤ بكرَيـت، ضـؤن مـ        : دةَلَييت ثَيشَيلكردني ياساية، جارَي يةكـةم 
 .ثَيشَيلي ياسام كردووة؟ با بَين تةحقيق بكةن لة وةزارةتةكةم، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوة ر استة ئيتيهام لةناو ثرسيار نابَيت، تكاية ئةتوانن ثرسيارةكة بكةن، جوابي وةزيرتان وةرطرت، ئةطـةر  

ة بؤ ئةوةي بطةيت بـة حةقيقـةت، كـة    قةناعةتتان نةبوو ئةتوانن بةدواداضوون بكةن، ئينةا ر َيطاي تر هةي
 .بةو شَيوةية يان نا؟، ئةطينا لةناو ثرسيار با ئيتيهام نةبَيت، ر َيزدار زكية سةيد صاحل، فةرموو

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دجـةي هـةرَيمي   من سَي ثرسيارم هةبوو، ثرسياري يةكةمم سةبارةت بـةو حـةفَد مليـارةي كـة لةياسـاي بو     
هاتية تـةرخان كـرن، بـؤ ناوضـةيا دابـر او، بـر ي ئـةو حـةفَد مليـار بـووة هاتيـة             1111كوردستان لة ساَلي 



 11 

بةرسظ دان، ثرسياري دووةم، سةبارةت بة بيمةي بَيكاريي كو بر يارا ئةمومةني وةزيران، جةنابي وةزيرَي 
تةرخان كرن بؤ ظَي يةكَي، ئـةظ بـر ة ثـارة ذي هاتيـة      ذَي ئاماذةي بةهةندَي دا كو ثرت ذ حةفَد مليارا هاتية

سةرف كرن بؤ ثارَيزطةها سـلَيماني، هةنـدي ئـةزبزاك نـة لةهـةولَيرَي و نـة لـة دهـؤكَي ئـةظ ثـارة نةهاتيـة            
سةرف كرن كو نة ئةطةر ضنة، ثرسيارا سَي ذي سةبارةت بة ظَي دوو سةد مليارَي هي ثشتةظانيا ئـةحزاب و  

مـة   1111ةَلطا مةدةني هاتيـة دانـان ل ياسـاي حكومـةتا هـةرري كوردسـتانَي ل سـاَلَي        رَيكخراوَيت ئي كؤم
 .دظَيت بزانني ضةند ثارة بؤ ظان رَيكخراوا هاتية تةرخان كرن؟ زؤر سثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ باييز تاَلةباني 
 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .ئةو ثرسيارانةمان هةمووي وةوم داوةتةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةعقيبت هةية زةكية خان؟، فةرموو
 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةسـةرةتاوة تـا ئَيسـتا    ثرسياري يةكةم جوابي درايةوة، بةا ثرسياري دووةم و سَييةم جوابي نةدراوةتةوة، 

من طـوَيم طرتـووة، بـةا كـةا ئـةو ثرسـيارةي نـةكردووة، بـةَلكو بـؤ ئـةحزاب بَيـت، بـةا بـؤ ر َيكخـراوي               
 .كؤمةَلطاي مةدةني نةكراوة، بؤضي بؤ دهؤك و هةولَير سةرف نةكراوة ئةو بيمةي بَيكاريية؟، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)َيخ بايز تاَلةباني بةر َيز ش
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دووبارة ئةطةر ئةوانةي لَيرة دانيشتوون ئةو شاهيديةم بؤ بدةن، ئةمانةمان هةمووي وةوم داوةتةوةو ديارة 
 .تةسةيلين كراوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .و، فةرمورضازؤر سوثاا، ر َيزدار سةرطوَل 

 :حسن رضابةر َيز سةرطول 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمـة زؤرجـار بـاا لـةوة دةكـةين كـة ئاسـةواري دوو ئيـدارةيي لـةم          : من ضـةند ثرسـيارَيكم هةيـة، يةكـةم    
كابينةيةدا ديارة، بةتايبةتي لةكاروبارةكاني وةزارةتي داراييةوة، كاتَيك كة ياسـايةك دةردةضـَيت ئيلتيزامـي    
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ة، لةدواي دةركردني ر َينماييةكـة لةميـةن وةزارةتـةوة دةبيـنني لةهـةموو ثارَيزطاكانـدا لةيـةك        ياسايي تَيداي
كاتدا جَيبةجَي ناكرَيت، وةكو ئةوةي ثَيشرت زةكيـة خـان باسـي كـرد بيمـةي بَيكـاري لـة سـلَيماني جَيبـةجَي          

ي نـاوخؤ و ثاسـةوانةكان   كراوة، بةا لة هةولَير و دهؤك جَيبةجَي نةكراوة، ئةو زيادةشـي كـة بـؤ هَيزةكـان    
هةية، لةهةولَير جَيبةجَيكرا، بةا لـة سـلَيماني دواي ماوةيـةكي زؤر ئينةـا سـةرف كـرا، ثرسـيارةكةي مـن         
لةوةدايـــة، جـــةنابي وةزيـــر ئـــةو رسؤذةي زؤر باســـي لـــةوةكرد كـــة مـــن ضـــةندين نووســـراوم كـــردووة بـــؤ 

ة، بـةر اي مـن  باشـرت وايـة بـؤ وةزيـري       يةكخستنةوةي وةزارةتي دارايي و بيـزاري خـؤي دةربـر ي لـةو بابةتـ     
دارايي كةزؤرجار خؤي ئةوةي دةربر يوة كة دةَلَيـت مـن وةومـم دةسـت ناكـةوَيت، كـة دةَلَيـت ئـةم كَيشـانةم          
هةية لةوةزارةتدا، باشرت واية دةست لةكار بكَيشَيتةوة، هةم بؤ ئةوةي ئيسثاتي بكات كة ئةو قبوَلي نية ئةو 

ة كــة ياســا دةرضــووة بــؤ وةزارةتــي دارايــي، بــةوم تــا ئَيســتا جَيبــةجَي نــةكراوة،   دوو ئيدارةييــة، قبــوَلي نيــ
باا لة يةكخستين ئـةو دةزطايانـة دةكـات كـة      4122لة ياساي بودجةي ساَلي  42ماددةي : ثرسياري دووةم

انـة  ، ر استة يةكطرتنـةوةي ئـةو دةزطاي  4122يةكيان نةطرتؤتةوة، ئَيمة ماددةيةكمان دانا لة بودجةي ساَلي 
جــةنابي وةزيــر ئيشــارةتي ثَيــدا كــة لــة ســةوحيةتي ئــةوان نيــة، ئــةبَيت بر يــارَيكي سياســي دةربضــَيت بــؤ    
يةكطرتنةوةيان، بةوم ئةوةي لةسةرشاني ئَيمةية بةثَيي ئةو ماددةية، دياري كراوة لـة بودجـةدا كـة ئةطـةر     

َيت، ئايا ئةو ماددةيـةي جَيبـةجَي   بودجةكةيان ر ابطري 4122يةكيان نةطرتةوة ئةبَيت مانطي تشريين ساَلي 
كردووة كة خؤي زؤر جار باا لةوة ئةكات؟، كة دةَلَيـت ئَيمـة لةهـةموو حاَلةتَيكـدا ئـةبَيت ياسـا جَيبـةجَي        

باا لةوة  4122لة ياساي بودجةي ساَلي  42ماددةي : بكةين، ثرسيارةكةم لَيرةدا ئةوةية، ثرسياري سَييةم
ةكـةي خـةرجكردن حسـاباتي خيتـامي لـةكاتي خؤيـدا ئامـادة نـةكرد،         ئةكات ئةطـةر سـةرؤكي فةرمانطـةي ي   

ــؤ         ــاتين ب ــة ه ــةوتووة ل ــامي دواك ــاباتي خيت ــني حس ــةموومان دةزان ــة ه ــت، ئَيم ــةوة دةكرَي ــةي لَيكؤَلين ر ةوان
ثةرلــةمان، ئايــا ئــةو ئيةرائاتــةي كــردووة، لةطــةَل ئــةو يةكــة حســابيانةي كةســةر بــة وةزارةتــي داراييــة؟،     

ــوارةم ــياري ضـ ــان      :ثرسـ ــؤ ئاسـ ــةوة بـ ــت لةوةزارةتـ ــار دةردةكرَيـ ــة زؤرجـ ــة، كـ ــة هةيـ ــةي كـ ــةو ر َينماييانـ ئـ
جَيبةجَيكردني ياساكان، ئَيمة زؤر باسي ياساي ثَيشينةي هاوسةرطريران كرد، ئَيمة خؤمان شايةتي ئةوةين 

ؤ ئاسـانكردني  كة ئةم ياساية جطة لةضوار ر َينمايي، ر َينماييةكين دةرضووة بؤ ر وونكردنةوةي، ئايا ئةمة بـ 
جَيبـةجَيكردني ياســاكةية؟، يــان بــؤ ئاَلؤزكردنيــةتي؟، لةكاتَيكـدا كــة لــةوةزارةت ر اوَيــذكاري ياســايي هةيــةو   
يةكةي ياساييان هةية، ثَيويستة باي ديراسةي ياساكة بكرَيت ئينةـا ر َينمـايي بـؤ دةربضـَيت، ضـونكة ئَيمـة       

دةركردني ئةو ر َينماييانـة زؤر مانـدوو بـووين، تـا بـؤ       وةكو ئةنداماني ثةرلةمان و زؤربةي ليذنةكان لةطةَل
هاوووتيان ر وونكردنةوة بدةين كة ياساكة بةم شَيوةية، ئةبواية ر َينماييةكة بـؤ ئاسـانكردني ياسـاكة بوايـة،     
نةك بؤ ئالؤزكردني، ثرسيارَيكي تريشم هةية لةسةر بانكي وةركا، كة خؤمان دةزانني ئَيسـتا لقـي هةيـة لـة     

ــةر ئــةم بانقــة     كوردســتا ــتؤتة س ــةركَيكيان خس ــو وةزارةت ئــةوان   ئ ــة، ئايــا وةك ــة بةغداي ــَلةكةي ل ن، ئةص
يةكخسـتنةوةي  : لةكاتَيكدا ر َيذةيةكي زؤر لة هاوووتيـان ثارةيـان لـةو بانقـةدا فـةوتاوة؟، ثرسـياري ثَينةـةم       

وةي مووضـةكة كـة بـؤ    مووضةي فةرمانبةراني هةرَيم كةزؤر ثرسيار ئاراستةي وةزير كرا، وة ر اسـت كردنـة  
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فةرمانبةراني سلَيماني بوو، كة ئةوين ضةندين ر َينمايي بؤ دةرضوو، ئَيستا كة كؤمةَلَيك توَيذ هةيـة وةكـو   
مامؤستاياني خانةنشني، كـة لةوكاتـةدا لـة وةزيفـةدا بـوون وئَيسـتا خانةنشـني كـراون، كـة ئـةوان سـةرداني            

ليذنـةي ثـةروةردة باسـيان لـةوكرد، كـة ئـةوان ثَيويسـتة        نووسينطةي سلَيمانيان كرد، زؤربةي ئةنـدامان لـة   
بــةثَيي ياســـا ئـــةو قــةرةبووة وةربطرنـــةوة، بـــةر َيز وةزيــر لـــةوةومي ثرســـيارَيكدا باســي لـــةوة كـــرد كـــة     
ــةرةبوويان      ــةا قـ ــةوة بـ ــت بووةتـ ــةكةيان ر اسـ ــران مووضـ ــةني وةزيـ ــؤ ئةمومـ ــردووة بـ ــراوَيكمان كـ نووسـ

َينماييـةدا هـةر دوو بابةتةكـة بةيـةك ر َينمـايي دةربضـَيت بـؤ ئـةوةي         وةرنةطرتووة، بةوم باشرت وايـة لـةو ر   
 .ئةوانين لةو مافةي خؤيان بَي بةي نةبن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نماييــةك لــةوةزارةتي دارايــي بــة ئيمــزاي وةزيــر دةردةضــَيت، بــةوم ئةطــةر بَيــت و لةيــةكَيك لــة  هــةموو ر َي
دائريةكانــدا جَيبــةجَي نــةكرَيت وةكــو خــؤي، ئــةوة ئــةو دائريةيــة مــةفروزة لَيكؤَلينــةوةيان لةطــةَل بكرَيــت،   

بةت سـَييةم هـةتاكو   لةميةن وةزيري ثةيوةنديدارةوة، بةنيسـبةت ثرسـياري دووةم وةوم دراوةتـةوة، بةنيسـ    
نةهاتووة كة هات ئةو كاتة هةموو شـتَيك دةردةكـةوَيت، ثرسـياري     4122ئَيستا فةترةي حساباتي خيتامي 

ديارة هةموو ر َينماييةك يان هةموو ياسايةك كة دةردةضَيت و دَيتة حاَلي جَيبـةجَيكردن، خةلـةلي   : ضوارةم
خةلةمنـة بةياسـايةكي موقـةق ضارةسـةر دةكرَيـت،       تَيدا دروسـت دةبَيـت ةانـةوَيت يـان نةمانـةوَيت، ئـةو      

يــاخود بــة ر َينمــايي، ئَيمــة ضــةندة ر َينماييمــان دواي ئــةو ر َينماييانــة دةركــردووة، خــؤ ئــةو ر َينماييانــة بــؤ  
ر وونكردنةوةية زياتر، بؤ ئةوةية بتواندرَيـت ياساكةو ر َينماييـةكان وةكـو خـؤي جَيبـةجَي بكرَيـت، وةومـي       

نةةمين دراوةتةوة، بةنيسبةت بانقي وةركا بةر اسد من نـةمبيين لـةناو ثرسـيارةكاندا بـانقي     ثرسياري ثَي
وةركا بانقَيكي ئةهلية، تووشي ئيفالا بـوون بـووة، ئـةوة ثةيوةنـدي بـة بـانقي مةركـةزي بةغـداوة هةيـة،          

زامــاتي هةيــة لــةوَي ئيةــازةي مةركــةزي وةرطرتــووة، وة لقــي لــة ســلَيماني و هــةولَير و دهــؤك هةيــة، ئيلتي 
بةنيســبةت هاوووتيانــةوة بــةثَيي ئــةو ئيلتيزاماتــةي كــة داوَيــد بــة بــانقي مةركــةزي بةغــداد، وة ئَيســتا     
كَيشةكانيان بةنيسبةت فةرمانبةرانةوة ئَيستا لةحةلكردنداية ئةوةي من ئاطـادار،، هـةتاكو ئَيسـتا لةميـةن     

 .شني ومووضة خؤرانةوة كراوةتةوة، سوثااحكومةتةوة هةندَي قةرةبووي فةرمانبةران بةنيسبةت خانةن
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابت تةعقيبت هةية سةرطوَل خان؟، فةرموو
 :رضا حسنبةر َيز سةرطول 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سيارةي بةنيسبةت ثرسياري دووةم كة جةنابي دةَلَييت وةوم دراوةتةوة، من ئاطادارم كة كةسَيكي تر ئةو ثر
كرد، بةا جةنابي بـؤي ر وون نةكردينـةوة كـة ئـةو هةنطاوانـةي ئـةو وةكـو وةزارةت ضـية بـؤ ئـةوةي ئـةم            
ماددةية جَيبةجَي بكرَيت؟، كةلةسـةر وةزارةتـي داراييـة، باسـي لـةوةكرد كـة هـةوَلي داوة بـةا هةوَلةكـةي          

نةتيةةكةي، يةعين ئةمانةوَيت  ر وون نةكردةوة، وتي ثَيم وتراوة كة ئةطةر ئةوة بكةيت خؤت بةرثرسي لة
ــزانني         ــة ب ــة ك ــةمان حةقمان ــو ثةرل ــة؟، وةك ــراوة، لةكوَيوةي ــت ك ــةو دروس ــةبؤ ئ ــةي ك ــةو ر َيطرييي ــزانني ئ ب
ر َيطرةكــاني بــةردةم وةزارةتــةكان ضــية؟، ســةبارةت بــة ثرســياري يةكــةمين ئــةوةي بيمــةي بَيكــاري، هــةر    

 .ناكرَيت؟،  سوثااوةوممان وةرنةطرت كةبؤضي بؤ هةولَير و دهؤك سةرف 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآل من جارَيكي ترين دةَلَيم وةوممان دايةوة و تةسةيلين كراوة، خؤ ئةطـةر بَيـت و بةنيسـبةت ئـةوةي     
ت وةزيري دارايي با ئيستيقالة بكات، من بةر اسد ثَيم واية با ثةرلةمان بطاتـة نةتيةـة بةنيسـبةت    كة دةَلَي

هةوَلداني خؤي بؤ جَيبةجَيكردني ياساكةي، ئةطةر بَيت و ئةو وةختة ثةيوةندي بةمنـةوة هـةبَيت، منـين    
 .ئيستقالة كردك زؤر ئاسانة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دار ئاشد عزيز، فةرمووسوثاا، ر َيز

 :بةر َيز ئاشد عزيز صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ضوار ثرسيارم ئاراستةي جةنابي وةزير كردبوو، يـةكَيكيان سـةبارةت بـة بودجـةي تـةةيين لـةر ؤذاني       
دي ثَيشووتردا، جةنابت وةومي ثرسيارَيكت دايةوة سةبارةت بة بودجةي تةةيين، بةا ئةوةي كة ثةيوةن

بة ثرسيارةكةي منةوة هةية، يةكَيك لةو ثرسة هةَلواسراوانةي كة كَيشةي بـؤ هـةرَيمي كوردسـتان دروسـت     
كـردووة، تـةةني كردنـي بودجةيـة، لـةجاري ثَيشـوودا جـةنابت وةومـت دايـةوة، كـة مـةرج نيـة بودجـةي              

ين بةميـةني كةمـةوة   تةةيين هاوشَيوة بَيت لةطةَل بودجةيةكدا كـة دةركةوتةيـة، بـةوم بودجـةي تـةةي     
ــة لــة              ــةمن بــة  وون ــة، ئــةبينيت ك ــتةقينةي كــة هةي ــةو داهاتــة ر اس ــت لــةو دةركةوت ــةبَيت نزيــك بَي ئ

 221بودجةكـةي بـة    4121ثرسيارةكةمدا داهـاتي وةزارةتـي كارةبـام بـة  وونـة هَيناوةتـةوة كـة لةسـاَلي         
 كةر ةتي كة ،مليار تؤمار كراوة 42دا 4122مليار دينار تةةني كراوة، بةوم لةشةي مانطي يةكةمي ساَلي 

 هةيـة،  زؤري فـةرقَيكي  ر اسـتةكةدا  دةركةوتـة  لةطةَل تةةينة ئةم دةكات، مليار 15 نزيكةي بكةين ساَلةكةي

 :دووةم ثرســياري ر اســتةقينةكان، لةدةركةوتــة ئــةبَيت دوور تةةينــةكاني دارايــي وةزارةتــي تاكــةي بــزانني

 دةكرَيـت،  ئـةذمار  ئيتيحادي بةعائيداتَيكي طومرطي عائيداتي دةزانني وةكو ،ئيتيحادية عائيداتي بة سةبارةت
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 بــؤ بــةداهاتَيك و عائيــداتَيك بــة كــة كوردســتانةوة لةهــةرَيمي هةيــة حماوةلةيــةك زةريــ  بةعائيــداتي بــةوم

 كومـةتي ح لةطـةلَ  شـةفةوي  شَيوةيةكي بة و سةرثَيي بة بةتةنها ئةمة ئايا بكرَيت، ئةذمار كوردستان هةرَيمي

 مةسةلةيةكي ئةمة يان كوردستان؟، بةهةرَيمي بَيت تايبةت زةري  عائيداتي كة كراوةتةوة يةكال ئيتيحاديدا

 عَيراقـدا  لـة  هَيزةكـان  تـةوازني  ئةطـةر  ئةزانني وةكو كراوةتةوة، يةكاليي دؤكؤمَينت و بةنووسراو ر َيكخراوةو

 بؤ ئةكات دروست طرفت ئةوة نةخرابَيت ر َيك بةياسا و تدؤكؤمَين بة نةكرابَيت شتانة ئةم ئةطةر بضَيت، تَيك

ــةرَيمي ــتان، ه ــياري كوردس ــَييةم ثرس ــة :س ــة ئةوةي ــةكي ك ــؤك ثارةي ــراو بل ــة ك ــة هةي ــةن ك ــةتي لةمي   حكوم

 كـة  ثاسـاوةي  بـةو  ئةوةي لةبةر طرتووة، بةسةردا دةسد كردووةو بؤ بانطةشةي 4112 لةساَلي ئيتيحادييةوة

 تـري  ناوضـةكاني  بـة  كـردن  بـةراورد  بـة  ئـةكات  جَيبـةجيَ  ثرؤذةكـاني  لـة  زؤر ةيـةكي ذمار كوردستان هةرَيمي

 بلؤك كوردستاني هةرَيمي ديناري مليار 261 نزيكةي بةتةحديد 4115 لةساَلي ثاساوةكةيةتي ئةمة عَيراق،

 بـةكارتان  بودجةدا لةكوَيي رؤشتووة؟، كوَي بؤ 4115 و 4112 ساَلي كراوةي بلؤك ثارة دوو ئةم ئايا كردووة،

 لـةو  باست ثَيشوودا ر ؤذاني لة بةر َيزت :ضوارةم ثرسياري بة سةبارةت بَيت، ئاشكرا بؤ بابةكانيمان با هَيناوة؟،

 ثـارةي  و حـدودي  مـةنافزي  ثـارةي  وةكـو  نةكـةوتووة،  دةستمان كوردستان هةرَيمي وةكو هَيشتا كة كرد، ثارانة

 بطةر َيتـةوة؟،  كوردسـتان  هـةرَيمي  بـؤ  ئيتيحاديـةوة  حكومـةتي لة ئةبوايـة  كة تر داهاتي وكؤمةَلَيك دؤمر ثرتؤ

 كـة  هةيـة،  مةسـةلة  كؤمـةَلَيك  بةتايبـةت  بطةر َيتـةوة؟،  ثارانـة  ئـةم  كـة  ئـةوةي  بؤ ضية ميكانيزمتان ئايا بةوم

 بـؤ  طـرفد  ئَيسـتا  كـة  كارةبـا،  وَيسـتطةكاني  بـؤ  سـووتةمةني  كـر يين  وةكـو  خةَلكـةوة  ذياني بة هةية ثةيوةندي

ــةَلك ــتد خ ــردووة، روس ــوةي ك ــةَلَين ئَي ــةم ئ ــة ئ ــةهاتووة، ثاران ــةروةها ن ــةَلَيك ه ــازات كؤم ــة ئيمتي ــة هةي  ك

 بةســةر مووضــة 211 نزيكــةي وةرطــرتين لةوانــة لَيــي بــوون ســوودمةند ئيتيحــادي حكومــةتي فةرمانبــةري

 فةرمانبـةرةكاني  كـة  دا4122 لة ضية ثالنتان ئَيوة ئايا عَيراقيدا، مةركةزي بانقي لةطةَل بةتةنسيق يةكةوة،

 خـؤي،  فةرمانبةراني بة بةخشيويةتي عَيراقي مالي وةزيري كة بكةن؟، سوودانة لةو ئيستيفادة كوردستانين

 .سوثاا زؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو وةزير، جةنابي بةر َيز سوثاا، زؤر
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ باييز تاَلةباني 

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
 مـن  كـراوة،  ثةسـةند  لةياسـاكةدا  كـراوة،  ديـار  4122 سـاَلي  لـة  كارةبـا  يةكةمةوة، ثرسياري وةومي بةنيسبةت

 مةسـرة   و ئـرياد  كارةبـا  ئةبَيت كة لةوةكرا باا 4122 ساَلي بوو ئةوة بكةم، باا كارةبا مةسةلةي ئةمةوَيت

 كـة  بدةمـةوة،  دواتريشـي  ثرسـيارةكةي  جـوابي  ئـةوةي  بـؤ  كـردووة،  دياررـان  كـة  ثـارةي  ئـةو  ئَيمـة  بَيـت،  ديار

 نــةهاتووة، دؤمر ثــرتؤ نــةكردووة، تةحــةقوقي هيضــي تــردا ثارانــةي ئــةو لةطــةَل كردبــوو، ثرســياري جــةنابي

 وةفـدةكاني  هـةموو  شـتَيكة  ئةمـة  نـةكردووة،  تةحـةقوقي  ئَيسـتا  تـا  كارةبـا  ثارةي نةهاتووة، حدودي مةنافزي

 ضـةندةها  ثَينةةمـدا  لةكابينـةي  ئَيسـتا  لـة  نـةك  بةر اسد مةوزوعانة ئةم َلدانيانلةهةو هاتووضؤيان، لة ئَيمة
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 هـةروةها  ضـووة،  وةفـد  هاتووةتـةوة،  بةغـداد،  ضـووةتة  بةشةخصـي  خـؤي  وةزيـران  ئةمومـةني  سةرؤكي جار

 تةحـةقوق  كـة  نـةكردووة،  تةحـةقوقيان  ئةمانة ئَيستا تا دةر وات، و دَيت مةوزوعة ئةم شةشةمين لةكابينةي

 تـا  نـاتواك  مـن  و مـاوة  مةوزوعـةكان  هَيشتا ئةوة لةبةر دةكرَيت، سةرف بةتةجاوز نةبَيـت ثارانة ئةم و نةكات

 بكـات،  خـوا  بكات، تةحةقوق رؤذةدا ضةند لةم بَلَيي ماوة ر ؤذي حةوت تا شةي نزيكةي ئةوة بَلَيم كاتةي ئةم

 ثَيويسد  هةية ماددة 11 عَيراقي دةستووريلة دووةم، ثرسياري بةنيسبةت ببَيت، ئةوة باوةر ناكةم من بةا

 لـة  ئَيسـتاي  تـا  زةريبةيـة،  و طـومر   داهـاتي  لةوانـة  يـةكَيك  كـة  نـةدراوة،  ئةمام ئَيستا تا سيستمة، بةبر يارو

 لـة  لَيـرة  ئَيمـة  ئَيسـتا  يـةعين  نةدراوة لَي بر ياري ئَيستا تا وةردةطريَيت، نةوع بةيةك طومر  زةريبةو عَيراقدا

 خؤيـان  وا حـدوودي  مـةنافزي  حكومـةت  بـؤ  بطةر َيتـةوة  و بَيـت  ثـارة  طومر  بةتةنها ئةطةر ةَلَيت،د ثةرلةمان

 ئـةبر ن،  هـةر  هـةمووي  مةقاسـة  بة ئةوان بةوم بطةر َيتةوة، نابَيت ناطةر َيننةوة، تر ئةواني بةوم دةيطَير نةوة،

 بـؤ  كراوة، 4121 ساَلي مةوازةنةي داخَلي ةطةر اوةتةو سَييةم ثرسياري وةومي ئَيمة، لة دةيرب ن ساَلدا لةسةري

 باسـم  مـن  ثةرلةمانـة  لـةم  داوامانكرد 4112 لة بوو، 4112 ساَلي هي مليارة 461 ئةو عةجز كةمكردنةوةي

 4115ثارةكـة لـة سـاَلي    ، بـر اوة  لَيمـان  هةيـة  ثارةيـةكمان  ومتـان  هـةبوو،  موعانامتـان  نةفسـي  ئَيمـة  ومت كرد،
اني وةزارةتــي ماليــةي عَيراقيــدا دةستنيشــان كــراوة، ئيزافــةي ســةر موازةنــة داخَلكراوةتــةوة، لــة جةدوةلــةك

ئةطةر نوسخةتان لةم هةية ئةوة مةعلومة ئةوةي تَيداية، وةومي  4115كراوة، لة حساباتي خيتامي ساَلي 
ــاَلي    ــةي س ــة بودج ــوارةم، ل ــياري ض ــي     111، 4122ثرس ــتا هيض ــا ئَيس ــةوم ت ــةرخانكراوة، ب ــار ت ــار دين ملي

ماليار ديناري داخَلي بودجة كردووة، يةعين ثار هيضي  24،  عَيراق تةنها بر ي 4124طرياوة، لةساَلي وةرنة
يـةي كـة ئَيمـة داخَلمـان كـردووة نةيـداوة، ئةمسـاَل خـؤي بـةبَي          111نةداوة بةنيسبةت ثرتؤ دؤمرةوة، ئةو 

ئةضـوو بـؤ ثةرلـةمان بـؤ ئـةوةي      ملياري داخَلي موازةنةكـة كـردووة، كـة     24ئةوةي ئَيمة ئاطامان لَيي بَيت 
موصادةقةي لةسةر بكرَيت، بَي ئاطاداري هةرَيم، وة بةبةردةوامي بةدواداضوون دةكةين بؤ وةرطرتين ثارةي 
ثرتؤ دؤمرو ثارةي مةنافزي حدوودي، هةروةها هـةوَلَيكي زؤر دراوة لةطـةَل بةغـداد بـؤ كردنـةوةي فـةرعي       

ئةوة وةخد خؤشي شـةرحم كـرد، ئـةو كاتـة وةزيـري ماليـةي        بانق، بةنيسبةت كردنةوةي فةرعي بانقةوة،
ثَيشووي عَيراقي خؤي هاتة ئَيرة، ئَيمة لةو كاتةدا قسةمان لةطةَل كرد وةعـدي ثَيـداين كةفـةرعَيكي بـانقي     
ر ةشيد و ر افيدةين بكاتةوة لة هةولَير و سلَيماني و دهؤك، ياخود هةر هيو نةبَيت لة هةولَير بيكاتةوة، بؤ 

بتوانَيت تةصنيفي هاوووتياني كوردستان بكات وةكو عَيراق، ئةوة بوو نةكرا ئَيمة كيتاةان نووسـي   ئةوةي
و ئةمومةني وةزيرانين داواي كرد، هاتةوة مةسةلةي ئةمساَل لةطةَل وةزيري ماليةي عَيراق قسةمان كرد، 

َيمـة هـةر بـةردةوام بـووين     ئةوين ر ؤيشت ديـارة هةوَلـةكاني هـةر وةك خـؤي مايـةوةو بؤمانيـان نـةكرد، ئ       
لةر َيطاي ئةوانةي خؤمان كة هاتووضؤي بةغداد  دةكةن، موعةقينب و ئيشةكا ان دةكةن لـةوَي، وة في لـةن   
ئَيمة برادةرَيكمان هةية مودير عامي بانقة لةمي ئَيمةية، ئـةو مـودير عـامي بانقـة زؤرجـار كـة موحـافزي        

وةكيل، ئَيستا داواي كردووةو بةر ةمسي نووسراوةكا ان ميـة،  بانقي مةركةزي دةضَيتة ئيةازة ئةو ئةبيت بة
داواي كردووة لة وةزارةتـي دارايـي ئـةَلَيت كوردسـتان داواي ئةمـة ئـةكات وةزارةتـي دارايـي عَيـراق ر ةئيتـان           
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ضية؟، ئةمةي تازةية ضاوةر َيي ئةوة ئةكةين بزانني ئةو مةوزوعة ضؤن دةبَيت، كيتابةكانيشـم ميـة، ئَيمـة    
 .لةهةوَلداين بةبَي ئةوةي وةستابني لةسةر ئةو مةوزوعة، سوثاا هةر

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ئاشد خان، تةعقيبت هةية؟، فةرموو
 :بةر َيز ئاشد عزيز صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ا، بيدايــةتي مــن تــةعقي  يةكــةمم ئةوةيــة كــة جــةنابت دةَلَييــت تةنســيق هةيــة، لةطــةَل وةزارةتــي ماليــةد

ثرسيارةكةشم لةوة كرد كة ئايا ئةمانة بةشَيوةي شةفةهي هةية ئةم تةنسيقانة لةطةَل وةزارةتي مالية، يان 
ــؤ           ــةكات ب ــت ن ــت دروس ــادواتر طرف ــت ت ــك دةخرَي ــةعليمات ر َي ــان بةت ــة؟، ي ــراو هةي ــةدؤكؤمَينت و نووس ب

، بانقي ر ةشيد بةو ناوة هةية لةهةرَيمي سةبارةت بة بانقةكان: كابينةكاني تري هةرَيمي كوردستان؟، دووةم
 .َيطرة كة ئةو تةنسيقة دروست و تةواوة نةكرَيت؟، سوثااكوردستان، يةعين ضي ر

 :بةر َيز سةرؤك ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير، فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

فيدةين ئَيمة لةسةر ئيتيفاق بووين ئَيستا نةماون، ئةمرمان ثَي دةركردووة، ضونكة ئـةوة  بانقي ر ةشيد و ر ا
بةغداد بةموَلكي خؤي دةزانَيت، ئـةو دوو نـاوة، وةك نـاو نـةك وةك ئـةوةي كـة حصـةو حـةق وئيمتيـازاتي          

لـةكاتي   هةبَيت لةسةر ئةو بانقانة، ضونكة مةسةلةي حساباتي بانق هـةمووي حسـاباتي ر بـ  و خةسـارةية،    
خؤيــدا كــة عَيــراق ئيــداراتي ســةحب كــردووة، ئــةوان هــيو ثارةيــةكيان لــة بانقــةكاني ئَيمــةدا نةهَيشــتووة،  
تةنانةت حةقي هاوووتين ضةند بووة بردوويانة، ئَيمة لةسةر حسابي كوردستان، ئةطةر بطةر َييتةوة سـةر  

ةي قــةرزي خــةَلكمان هــةمووي حســاباتي بانقــةكان لةســةر حســابي كوردســتان و ميزانيــةي كوردســتان ثــار  
دايــةوة، لةبــةر ئــةوة ئــةو دوو نــاوة نــةماوة بةنيســبةت ئــةوةي كــة ئــةو موستةمســةكاتانةي كةهةيــة، ئــةو   
سيسـتةمانةي كــة هةيـة، سيســتمةكان مـةوجودن بــة تــةحريرين هةيـة، بــة شـةفةهين قســةكان لةســةري      

نيوة كة هةندَي ثرسيار هةية، وادةكات كة كراوة، ئَيستا بةعزَيك شت هةية، ئَيستا لَيرة من كةهاتووم نةمزا
ثرسياري تري لَي ثةيدا ببَيت، هةندَي شت هةية ثَيويست بةوة ئةكات لـةوةزارةتي ماليةيـة، جـةنابتان يـان     
تةشريف بفةرموون يان بـانطم بكةنـةوة بَلـَين بـؤ فـآلن مةبةسـت وةرة ليذنةكـةمان يـان بةنووسـني بؤمـان           

 .هةموو شتَيك بدةينةوة، سوثاابنَيرن، ئَيمة ئامادةين وةومي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سوثاا، تكاية بةا ئةو ثرسيارانةي كة كراوة بة نووسراو داوتانة بة ئَيمـة، تـةنها وةومـي ئـةو ثرسـيارانة      
دةداتـةوة جــةنابي وةزيـر، خــارجي ئـةوة دةتــوانن وةختَيكـي تــر بةنووسـراو يــان بـانطي بكةينــةوة، ر َيــزدار       

 .هلل، فةرموونةرران عبدا
 

 :بةر َيز نةرران عبداهلل قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، لـةماددةي  4121ي سـاَلي  (2)لـة ياسـاي بودجـةي ذمـارة     : من سَي ثرسيارم هةية لةجةنابي وةزير، يةكةم
هـاتووة كــة ثَيويســتة  ( 45)لــة مــاددةي  4122ي سـاَلي  (6)بر طـةي دووةم، هــةروةها لـة ياســاي ذمــارة  (42)

ــةي ــدر ال،     مووضـ ــةتي فيـ ــة حكومـ ــةهاوتاكانيان لـ ــةوة بـ ــان بكرَيتـ ــةرَيمي يةكسـ ــاني هـ ــني كراوةكـ خانةنشـ
ــةي         ــةكردووةو موض ــةجَي ن ــاييةتان جَيب ــدة ياس ــةم دوو بةن ــتا ئ ــا ئَيس ــي ت ــة بؤض ــن ئةوةي ــيارةكةي م ثرس

يووة، خانةنشيناني كوردستانتان يةكسـان نـةكردووة؟، لةكاتَيكـدا دوو ياسـايةو دوو ساَليشـي بةسـةردا تَيثـةر        
ئةمة نةكراوة ئةمة يةكَيكة لة ثرسيارةكان، ضونكة جياوازييـةكي زؤر هةيـة لـةنَيوان مووضـةي خانةنشـني      
كراوةكــان، هةنــدَي لةخانةنشــني كراوةكــاني كوردســتانين لــةناو خؤيانــدا جيــاوازيي مووضــةيان هةيــة، بــؤ  

يي وةربطـرين، ثؤليسـَيكي ئاسـايي     وونة ئةوانةي كة ئَيستا خانةنشني بكـرَين، ئةطـةر فةرمانبـةرَيكي ئاسـا    
وةربطرين، ئَيستا بةقةدةر عةقيـدَيك يـان ليوايـةك لـةهي جـاران مووضـةي خانةنشـيين وةردةطرَيـت، بؤيـة          

دا  4122لة ياساي بودجةي سـاَلي  : ئةمة نايةكساني تَيداية، تكاية ر وونكردنةوةمان بدةنَي، ثرسياري دووةم
وو هةموو ئةو دةزطايانةي كة يةكيان نةطرتؤتـةوة يـةك بطرنـةوةو    وا هاتووة كة ثَيويست ب( 42)لةماددةي 

بودجةكةيان يـةك ررَيـت، ئاشـكراية تـا ئَيسـتا هيضـيان بـة في لـي يـةكيان نةطرتؤتـةوة، تةنانـةت هةنـدَي             
ياسامشان بؤ دةركردوون، تةنها بةر ووكةي نـةبَيت، دةنـا يـةكيان نةطرتؤتـةوةو وة بودجةشـيان جيايـة، بـؤ        

ــة وةك ئ ــةروةها         وون ــر، ه ــةكي ت ــةند دةزطاي ــني وض ــي، م ــاودَيري داراي ــةكان، ض ــا هةواَلطري ــاين، دةزط اس
وةزارةتةكةي بةر َيزيشـتان، وةك جةنابيشـت دانـت ثَيـدانا، بـةفي لي يـةكي نةطرتؤتـةوة، ئـةوة بـةثَيي ياسـا           

ــةوة       ــتانةوة، ئ ــة، بةخؤش ــةمووي ر ابطرتاي ــةت ه ــةي ئةمان ــةنابتان بودج ــوو ج ــت ب ــة، ثَيويس تان موخالةفةي
نةكردووة، تـةنها ئةبوايـة مووضـةكةتان ثـَي بدانايـة، ئايـا بـؤ بودجةكـةيانتان ر انـةطرتووة؟، بةوةزارةتةكـة           
خؤشتانةوة تا ببَيتة ثاَلة ثةستؤيةك وزةختَيك بؤ يةكطرتنةوةي ئـةم  دةزطايانـة، بةر اسـد ئةمـة بـووة بـة       

بــةثَيي ياســاي : ، ثرســياري ســَييةمنةخؤشــييةكي زؤر طــةورة لــة هــةرَيمي كوردســتاندا كــة يــةك ناطرنــةوة  
كــة هــةر ســةرؤك و فةرمانطةيــةكي خــةرجكردن     ( 42)لــة مــاددةي  4122ي ســاَلي (6)بودجــةي ذمــارة 

لةثَيشكةي كردني حسابي خيتامي فةرمانطةكـةي دوا بكـةوَيت دةبَيـت ر ووبـةر ووي لَيكؤَلينـةوة بكرَيتـةوة،       
ئةمـة دانـراوة كـة ئامـاذةم ثَيكـرد، ئايـا تـا ئَيسـتا          ، بـةثَيي ياسـا  4122بةثَيي ياسا ئةمة تا مـانطي تشـريين   

 .كةستان ر ووبةر ووي لَيكؤَلينةوة كردووةتةوة لةدواكةوتين حسابي خيتامي لةم بوارةدا؟، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 
 
 

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

وةَلآل لةمي من نووسراوة ئةو ثرسيارةمان هةمووي جواب داوةتةوة، بةوم بةخوا من تةنها لةسـةر ئـةوةيان   
 .تةئكيد دةكةمةوة، ئايا من ئةتواك بودجةي ئاساين ر ابطرم، ئيرت جوابةكةي لةمي خؤتانة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو تةعقيبت هةية كاك نةرران؟،

 :بةر َيز نةرران عبداهلل قادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمــة لَيـــرة كةدانيشــتووين لـــة يـــةكَي لــةدةزطا طرنطـــةكاني هـــةرَيمي كوردســتانني، حكومـــةتي هـــةرَيمي     
كوردستانين بةهةمان شَيوةية دةزطاي جَيبةجَي كارة، ئةو ياسايانةي كـة لَيـرةوة دةردةضـَيت مولزةمـة كـة      

بكات، كة جَيبةجَي ناكرَيت هةر كةسَيك بَيت، لة هةر ئاستَيكدا بَيت، تؤ بةرثرسيار نيـت بـةَلكو    جَيبةجَيي
خؤيان بةرثرسيارن، وةكو جةنابي وةزير باسي كرد لةكؤبوونةوةي ثَيشووتردا، وتي مـن هةر ةشـةم لَيكـراوة    

ردووة، جةنابت بـةثَيي ياسـا   ئةطةر بَيت و شتَيك ر ووبدات تؤ بةرثرسياري، ئةو كةسة بةرثرسيارة كة نةيك
دةبَيت بيكةيت، ئةطةر لَيثرسينةوةي هةبَيت جةنابت بةرثرا دةبَيت كة نايكةيت، نةك ئـةو كةسـةي كـة    
بــةتؤي وتــووة نايكــةين، ئَيمــة مووضــةو بودجــةكانيان ر ابطريــت لةياســاكة، بــةا تــةنها ميزانيةكــةيان          

بةجَيي دةكـةن، هـةر ر ووداوَيـك هـةبَيت بـةثَيي ياسـا       ر ادةطريَيت، بؤية وةكو سزايةك ثَيويستة بكرَيت تا جَي
 .ئةوان بةرثرسيارن نةك جةنابت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ؤ ئاســـاين نــةك مووضـــةكة، مووضــةكة ر ةنـــط هةيــة ئـــةو    ثــَيم وايـــة ثَيداويســتيةكان زةرووري تـــرن بــ   
فةرمانبةرانةو تةنها ئةوان زةرةر دةكةن، بةوم كةثَيداويستيان بؤ سةرف نةكـةيت و ئـةوانين ئيشـةكانيان    

 .جَيبةجَي نةكةن، ماناي واية زةرةر لةهةموو  كوردستان دةدات، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرمووسوثاا، ر َيزدار مجال تاهري
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 :ابراهيم طاهربةر َيز مجال 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 11/6تـا  : من ضوار ثرسيارم هةبوو، ثرسياري ضـوارةمم وةومـي درايـةوة، تـةنها سـَي دةمَينَيتـةوة، يةكـةم       
طوذمــةي خــةرجكراو لةســةر بودجــةي وةطــةر  خســنت ضــةندة؟، ئةمــة بــة ذمــارة ثَيويســتة جــواب   4122/

ضةندة؟، وةر َيـذةي   4122طوذمةي تةمويل كراو لة ثرؤذة بةردةوامةكاني ساَلي : ي دووةمبدَيتةوة، ثرسيار
طوذمـةي تـةمويل   : ضـةندة؟، هـةم ر ةقـةم هـةم نسـبة، ثرسـياري سـَييةم        4122لةكؤي طشد تةرخانكراوي 

زؤر  ضةندة؟ 4122ضةندة؟، وة ر َيذةي لةكؤي تةرخانكراوي  4122كراوي ثرؤذة ثَيشنياركراوةكاني ساَلي 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من وةومي ئةم ثرسيارانة دةدةمةوة، ديارة ئةو ر وؤذة جةنابي كـاك دَلشـادين هـةمان ثرسـياري كـرد، بـةا       
مليؤن ديـارة، ئـةوة ثارةكةيـة،     142,121ضوار تريليؤن : دةية، بةنيسبةت ثرسياري يةكةمئةوة ئَيستا ئاما

ر َيــذةي  41/24/4122مليــؤن دينــارة، تــا  242ماليــار و 211تريليــؤن و 2: بةنيســبةت ثرســياري دووةم
هةيـة،  ئةو ثرسيارة ثةيوةندي بةوةزارةتي ثالندانانـةوة  : ، ثرسياري سَييةم%11خةرج كراوة كة دةكاتة لة 

مليـؤن دؤمر هاتـة ئَيـرة، ثـرؤذةي لةسـةر ئـي الن كـرا،         411ئَيمة : ئةبَيت لةوان بثرسن، ثرسياري ضوارةم
مليؤن دؤمرين ئَيستاكة لةبةردةسد وةزارةتي ثالندانانداية، ئةوةي كة ئَيمة مةعلومامتان هةية، ئةو 411

بؤ ثرؤذةكان، خؤتان مصـادةقةتان كـرد،   دوو ذمارةية لة حسابةكةدا مةوجودة حسابي يةكةم تةصفية بووة 
 .حسابي دووةم ئَيستا ئيشي تَيدا دةكةن، لةمي وةزيري ثالندانانة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، كاك مجال تةعقيبت نية، باشة ر َيزدار ثةران عزالدين، فةرموو

 :بةر َيز ثةران عزالدين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةندَي لةهاور َيياك كردوويانة سةبارةت بة مووضةي خانةنشـيين  : ن سَي ثرسيارم هةية، ثرسياري يةكةمم
و لَيرب يين فةرمانبـةران، كـة مووضـةي خانةنشـيين فةرمانبـةران سـاونة لـة بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتاندا           

بةشـة  % 24مانبـةران و لـة   لـة فةر % 2بووني هةية لةخانةي مووضةدا، مانطانةي لة ئيدارةي سـلَيماني لـة   
لةبةشــة % 24ي فةرمانبــةران دةبر درَيــت، بــةوم لــة %2بودجــةي ســلَيماني دةبر درَيــت، لــة هــةولَيرين لــة  

بودجةي ئيدارةي هةولَير نابر درَيت، ثرسيارةكةم ئةوةية، كـة مـةفروزة ئـةو ثـارةي كـة دةبر درَيـت بـةوةي        
ت، ر ةنطة جةنابي وةزيري بَلَيت وةك وةومـي دانيشـتين   هةولَير وسلَيمانيشةوة، لةصندوقي خانةنشينيدا بَي
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ثَيشوو، كة ئةو صندوقة هةية، بةوم ئَيمـة بةدواداضـوو ان بـؤ كـردووة لـة سـلَيماني لةميـةن بةر َيوةبـةري         
طشد داراييةوة ئةو صندوقة، وةكو صندوق بـووني نيـة، بـةا وةك حسـاب بـووني هةيـة، حسـابَيك هةيـة         

شيين فةرمانبةراني دةوَلةتةوة، بةوم ثارةيةكي دانراو نيـة، بـةوم بـة ذمـارة هةيـة،      بةناوي مووضةي خانةن
ثرسيارةكة ئةوةية، كة ئةو بر ة ثارانةي دةبر درَيت ضي لَي دةكرَيت؟، لةكاتَيكدا كة ئَيمة هيو سـاَلَيك لـةناو   

تـدا بَيــت، نـة لـة نـاو      بودجةدا ئةطةر سةرف نةكرَيتةوة بؤ مووضةي خانةنشيين ئةصَل واية كةلة نـاو داها 
داهاتــدا هةيــةو نــة مووضــةي خانةنشينيشــي لــَي دةدرَيــت، بؤيــة ئــةو ثارةيــة ضــي لــَي دةكرَيــت؟، يــان ضــي  

ي بودجةي سلَيماني دةبر درَيت و دةخرَيتـة نـاو ئـةو حسـابةوة،     %24لَيكراوة؟، ئةو جياوازيية ضية؟، كة لة 
 لـةوة نادرَيـت؟، بـؤ لـةكؤي بودجـة لـةناو خانـةي        بةوم لة هةولَير نابر درَيت، بؤضـي مووضـةي خانةنشـيين   

كـة تايبةتـة بـة ئيمتيـازاتي      4122ي سـاَلي  (22)ياسـاي ذمـارة  : مووضةدا سةرف دةكرَيت، ثرسـياري دووةم 
زينـداني كــراو و طــرياوي سياســي كوردسـتان، كؤمــةَلَيك مــاف و ئيمتيــازاتي تَيـدا جــَيطري كــراوة، ثرســيارةكة    

جيًَبةجَيكردني ئةو ياساية دةرضووة؟، وة دةقيقـةن لـةناو ر َينماييةكانـدا ئةطـةر      ئةوةية كة ئايا ر َينمايي بؤ
دةرضووبَيت يان دةرنةضـووبَيت كـار لةسـةر ئـةوة كـراوة، بـةثَيي بر طـةي ضـوارةمي مـاددةي ثَينةـةم دةبـَي            

را كة ضـةند  زيندانياني شةر ي ناوخؤي بطرَيتةوة، ضونكة لةو بر طةيةدا مشتومر َيكي زؤر لةناو ثةرلةمان ك
سةعاتَيك دانيشتين ثةرلةمان دواكةوت، ر َيكـةوتني لةسـةر ئـةوةي كـة صـيغةي زينـدانياني سياسـي، شـةر ي         
ناوخؤ نةيةت بةناو لةبةر هةندَي ئي تيباراتي سياسـي، بـةوم ماددةيـةك ئيزافـة كـرا كـة حوكمـةكاني ئـةم         

وة زينــداني بــوون  2552اي ســاَلي ياســاية هــةموو ئةوانــةي دةطرَيتــةوة كــة لةهــةرَيمي كوردســتانن ولــةدو
ئَيسـتا دياردةيـةك بـةر َيوة    : لةسةر بريَيكـي سياسـي لـةمي ميـةنَيك لةميةنـة جياوازةكـان، ثرسـياري سـَييةم        

دةضَيت، كة خانةنشني كردني كاديرة حزبيةكانة بةثلةي سةربازي من قسةم لةسةر ئةوة نيـة، كـة كـاديري    
تَيكةَل : ن بؤ دابني نةكرَيت، بةوم لَيرةدا دوو شت هةية، يةكةميانحزب خانةنشني نةكرَين ياخود ذيانَيكيا

ــدا، يــان جيانةكردنــةوةي، دووةميــان    ــزب لةطــةَل حكومةت ــة كَيشــةيةكمان هةيــة  : كردنــةوةي ثــارةي ح ئَيم
ــارةي هَيــزي            ــورت هَينانةكــةي ث ــة بةشــَيكي زؤري ك ــان هةيــة، ك ــاَلَيك كــورت هَين ــةدا هــةموو س لةبودج

ةوةي ئَيمة تا ئَيستا زانيبَيتمان، ئةمة ئةضَيتة كوَيي بودجـةوة؟، ئـةم خانةنشـني كردنـة     ثَيشمةرطةية، كة ئ
ــةي       ــةكَيد نزيك ــارتي و ي ــةوةي ث ــةنها ب ــةكي زؤرة بةت ــة ر َيذةي ــةي      21ك ــةمووي ثل ــة ه ــن، ك ــةزار كةس ه

لةسـةر  زؤرترينيان ليواو عةقيد و ر ائيـدة، ئةمـة لةبودجـةدا ضـؤن جَيطـاي دةكرَيتـةوة؟،   كاريطةرييـةكي        
 .كَيشةي كورت هَيناني بودجة هةية؟، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 دةكةمةوة، لةناويديارة ثرسياري يةكةمم وةوم دايةوة، بةوم جارَيكي ترين هةمان شةرحي ئةو ر وؤذة 
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بر اوة، بةوم لةهةموو حاَلةتَيكدا ئةوة مةسةلةيةكي % 5بر اوة، لة هةولَير % 11بة % 5ئيدارةي سلَيماني لة 
خؤي  حسابية، ئةضَيتةوة ناو داهات وة تةقاعدي لة داهات سةرف دةكرَيت، باسي صندوق دةكرَيت، صندوق

ةو صندوقة ئةبَيت ياساي تايبةتي خؤي هةبَيت، لـةمانطي  عيبارةتة لة حساب، بةوم كةناوت لَينا صندوق، ئ
دا ئةوة بوو باسـم كـرد، لـة عَيراقـدا ئـةو صـندوقة دانـراوة، لـة عَيراقيشـدا جـاران ثارةكـة ئةرس ؤيشـت بـؤ              2

تةقاعدي عامة لـةوَي تةسـةر و  ثَيـوة دةكـرا، ئَيسـتا وةزارةتـي دارايـي ئـةركي ثَيـداني خانةنشـيين طرتؤتـة            
ئةو رسؤذةي كة صـندوقةكة دادةنـدرَيت، وة ياسـاي ثـَي دةردةضـَيت ئـةو ثارةيـة، لـة ثـارةي          ئةستؤي خؤي تا 

وةزارةتي مالية ئةر وات ، خؤ بة عةكسةوة وةزارةتـي ماليـة بـةهيو شـَيوةيةك سـوودمةند نيـة لـةو ثارةيـة،         
رةكــةي ضــونكة ئةوانــةي كــة خانةنشــني دةكــرَين زؤر زيــاترن لــةو ثارةيــةي كــة بــة ئيســتيقتاع هــاتووة، ثا 

مةوجودة هةمووي قيودي حسـابي ثَيكـراوة، بـةعزَيكي عـةكا كراوةتـةوة ئةوانـة ئمـوري حسـابني، ئةطـةر          
موحاسيبة بةر َيزةكان لَيرة بن، حةمتةن لةناو ثةرلةماندا هةيـة، ئـةوان دةزانـن مـن ضـي دةَلـَيم، مـةوجودة        

: نيـة؟، بةنيسـبةت ثرسـياري دووةم    ئةتوانن بَين تةئكيد بكةنةوة لةثارةكة، كةوجودةكةي لةكوَييةو لةكوَي
بؤ ئَيمـة لـة ئةمومـةني وةزيرانـةوة دةرضـووة، ئَيسـتا طةشـتووةتة         42/21ئيمتيازاتي زينداني سياسي لة 

يــة، ئَيســتا خــةريكي تــةعليماتن و وةزارةتــي تايبةتيمةنــد ئــةو ر ؤذة برادةرَيكــي تــر هــةر   22ئَيمــة مــانطي 
ن، نــةخَير، خؤيــان نــني كاكــة لــةوةزارةتي شــةهيدان و      ثرســياري كــرد، وتــي ئــةكرَيت خؤيــان داوا بكــة     

ئةنفالكراوةكان موديريةتَيك هةية بـةناوي موديريـةتي زينـداني سياسـي، مـةفروزة ئـةوانين بـَين و داواي        
ئيقرتاحـاتي خؤيــان بكـةن، و بــزانن ر َينمـايي ضــؤن دةردةضـَيت، وةزارةت تايبةمتةنــدي خـؤي ئــةنَيرَيت بــؤ      

مانةوَيت ر َينماييةكان بةم شَيوةية بَيت، ئَيمةي دَيني دايدةر َيذينةوة بة ئامـادةبووني  ئَيمةو ئةَلَيت ئَيمة دة
نوَينـةري ئـةوان، ئَيمـة ئَيسـتا ضـاوةر واني ئــةوةين و خـةريكني ر َينماييةكـة دةربكـةين، بةثشـتيواني خــواي          

ي مـافَيكي هـةبَيت، ئَيمـة    طةورة، لةساَلي تازةوة دةست ثَيدةكات، وة ئةوة ماناي ئةوة نية كة زينـداني سياسـ  
ي ئةمسـاَل تـا بتـوانني لـةو ثارةيـةي ثَيشـووي وةزارةتـي دارايـي ئيسـتيفادة بكـات،            2بؤية دةخيةينة مانطي 

نةخَير ما  ضةند بَيت بةثَيي ياساكة وةري دةطرَيت، خةرج كردني مووضةي ئةو كاديرانـةي كـة حـزبني و    
شـني كـراون، مـن لَيـرةدا دةمـةوَيت ئـةوة بَلـَيم هـةر         ئيحالةي عةسكةري كراون، بـة ثلـةي عةسـكةري خانةن   

مةسةلة ثارتي و يةكَيد نية، هةموو حزبةكانـة، شـيوعية، شؤسياليسـتة، زةمحةتكَيشـانة، طؤر انـة، ناوةكـان       
هةمووي مةعلومة، لةناو ليستةكةدا هةية و ليسـتةكةي مـةوجودة، بـةوم ئـةوة ئَيسـتا بـةثَيي ئـةو ياسـاية         

َين زياتر بَيت و لةهةندَيكي تر كةم دةكات، بةوم لةهـةموو حاَلةتَيكـدا ئـةوة ئَيسـتا     مومكينة لة هةندَي شو
ئةمرةو بةنيسـبةت ئَيمـةوة هـاتووة، ئَيمـة هـةروةكو ومت قـائيم بيصـرفني بؤمـان هـاتووة، بـةوم مومكينـة            

تا لةحاَلـةتي  بةياني ئةمرةكة بوةسـتَيندرَيت ئـةوة دةيوةسـتَينني و بَلـَين تةمشـييةى بكـةن، دةيكـةين، ئَيسـ        
 .جَيبةجَيكردنداية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ثةران خان، تةعقيبت هةية؟، فةرموو
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 :بةر َيز ثةران عزالدين عبدالرمحن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ثرسياري يةكةم و سَييةم تـةعقيبم هةيـة، ثرسـياري يةكـةمم ئـةوة بـوو كـة ئـةم ذمارةيـة ئـةو           
ةي كة ئةبر درَيت، مةبةست لةوة نية كة هةر يةكَيكمان بزانني ضي لَيدةكـةن؟، ئةمـة ر ةقةمـة مـةفروزة     ثار

دياري بكرَيت يةك و يةك ئةكاتة دوو، ئةبَيت لةناو بودجةدا بووني هةبَيت، كة ئَيمة هيو ساَلَيك نة لـةناو  
ابت ثَيمـان بَلَيـي ضـةندة؟، بةنيسـبةت     داهاتدا نة لةناو سةرفياتدا نةئةزانني ضةندة؟، ئةكرَيت ئَيسـتا جـةن  

ثرسياري سَييةمين ثرسيارةكةي من لةسةر ئةوة نةبوو، ئةطةر ثارتي ويةكَيد كردبَيتيان ئيشَيكي خراثة، 
ئةطةر طؤر ان ويةكطرتوو كردبَيتيان ئيشَيكي باشة، قسة لةسةر ئةوة بوو كـة ئةمـة ضـةند كاريطـةري هةيـة      

 .كات لةسةر كورت هَينان؟، سوثاالةسةر بودجة؟، وة ضةند تةئسري ئة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ني دةربارةي ئةوةي كة ئةوة ذمارةيـة، بةر اسـد لةحاَلـةتي وادا حةقـة ثةرلـةما     : بةنيسبةت ثرسياري يةكةم
بةر َيز موحاسبيان هةية، ئةطةر موحاسبيشيان نية ئيستي انة بكةن بة ر ةقابةي مالي يان ئيسـتي انة بكـةن   
موراقبَيكي حساباتي ياسايي، يةك ر ؤذ دةتوانَيت سةلةكاني وةزارةتي دارايي لة سلَيماني و هةولَير بـؤ يـةك   

ت و ناشكرَيت من لةناو ئةم هؤَلةدا بَيم سةنةدَيكي رؤذ كؤتايي ثَي بهَينَيت، بةا وةَلآل من ئَيستا ثَيم ناكرَي
قةيد بنووسم بَلَيم ئةوة لة حسابي صندوقةوة بؤ حسابي خانةنشيين، ئةمة مةوزوعَيكي فةنيـة، بـةا بـؤ    
ئةوةي ثةرلةمان دَلنيا بَيت كة ثارةكة ماوة يان خوراوة، ئةطـةر مابَيـت ئـةوة ثَيتـان دةَلَيـت ضـووةتة كـوَيي        

و داهاتيشـدا خانةنشـينيةكة سـةرف دةكرَيـت، بةنسـيبةت ئـةوةي تـري كـة دةَلَيـت كاريطـةري           داهاتةوة، لةنا
هةية لةسةر كورت هَيناني بودجة، بة تةئكيـد ئَيسـتا ئـةو ثارانـةي كـة زيـادكراون بـة عةسـكةري تـةقاعود          

ي دةبَيـت  بوون هـةمووي ثارةكانيـان زيـاترة لـة ئَيسـتاكة، بةتةئكيـد ئـةو ثـارةي ئَيسـتا زيـاترةو كاريطةريشـ           
لةســةر بودجــة، بــةوم كاريطةرييةكــةي ئةطــةر بةنيســبةت وةري بطريــت لةطــةَل هةنــدَي شــد تــر، ر ةنطــة    

 .ئةمةيان كةمرت بَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جةنابي وةزيـر بةتةئكيـد ثةرلـةمان حسـاباتي زؤر بـةهَيزي هةيـة، وة تـةدقيقي هةيـة لةهـةموو بابـةكاني           
 .ثةرلةماني كوردستان هةية، بؤ ئاطاداري بةر َيزتان، ر َيزدار علي حسني حممد، فةرمووئصوَلي دارايي لة 
 :بةر َيز علي حسني حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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داين، ضوار ثرسـيارم هةيـة،   4122جةنابي وةزير وةك بةر َيزتان ئاطادارن ئَيمة لةسةروبةندي كؤتايي ساَلي 
،  ثرسياري 4122و  4121يةك بكات لةوةومي ثرسيارةكاك لةبةيين ساَلي حةز دةكةم بةر َيزيان موقار ةنة

وةك بةر َيزيشيان دةزانن بة حوكمي ئـةوةي كـة وةزارةتـي دارايـي ثـارةي حكومـةتي ميـة، وة ياسـاو         : يةكةم
ن مليؤن دينار بَيت، دةبَيت ررَيتـة تةنـدةر، حةزدةكـةي    11ر َينماييةكان دةَلَين هةر ثرؤذةيةك لةسةرووي 

بزانني ر َيذةي   نسبةتَيك كةم بووةتةوة لة بـةردةوامي سياسـيةتي ر اسـتةوخؤ بـؤ ثرؤذةكـان؟، كـةزؤر لـةو        
ي  قؤنـاغي تةنـدةر بـؤ ثرؤذةكـان لـةثارَيزطا      %51تـا ئَيسـتا   : طوذمةي دياري كراوة زياترة، ثرسـياري دووةم 

كرَيـت، دةوري دارايـي بـةر َيزيان لـةو     دةكرَيت، واتة لة ئيحالةوة تـا ئيسـتيالم، هـةر هـةمووي لـة ثارَيزطـا دة      
كَيشـةيةك هةيـة هـي زؤري حسـاباتي     : ؟، ثرسياري سـَييةم 4122بارةيةوة ضؤن هةَلي دةسةنطَينن بؤ ساَلي 

جاري و دابةي نةكردني ئـةو حسـاباتة بـةثَيي تايبةمتةنـدي خؤيـان، ئـةم ذمـارة حسـابانة لةسـةر بنـةماي           
ان بفــةرموون تــا ئَيســتا   ر َيكارَيــك طرياوةتةبــةر بــؤ      تايبــةت دابــةي نــةكراون، حــةز دةكــةين جــةنابي     

مةسـةلةي ثَيـداني مينحـة، كةلـةر َيطاي وةزارةتـي دارايـي و       : ضارةسةركردني ئةو دؤخة؟، ثرسـياري ضـوارةم  
تةنانةت ئةمومـةني وةزيـران و ميةنـةكاني تـرين دةبةخشـرَيت، بؤيـة ميـةني داواكـار هاوكـاتين لةطـةَل           

ست كة هةندَيةار يـةك دةطرنـةوة، واتـة بـؤ ثرؤذةيـةك هـةم تـةمويل هةيـة، هـةم          تةمويل، بؤ هةمان مةبة
 .، ئةم دياردةية بنرب  كراوة؟، سوثاا4122مينحةي هةية، تا   ر ادةيةك لةساَلي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

مليؤن دينار لةدةسةوتي وةزيري تايبةمتةندة،  211تةنفيز مباشر تا سنووري : بةنيسبةت ثرسياري يةكةم
بـةَلَي ئَيمـة ومتـان ثَيشـرت     : لةو بر ة زياتر لةر َيطاي ئي النةوة جَيبةجَي دةكرَيت، بةنيسبةت ثرسياري دووةم

از دةكرَيت، لةميةك لةميةن وةزارةتـةكان خؤيانـةوة، لةميـةكي    بامسان كردووة كة ئةوة بةدوو شَيوةي جياو
تــرةوة لةميــةن ثارَيزطــاوة، بــةوم لةهــةردوو مكــةوة نوَينــةري وةزارةتــي دارايــي ئامــادة دةبَيــت، بةتايبــةت   

هةموو فةرمانطةيةك دوو حسابي هةيـة، حسـابي تـاك،    : لةئامادةكردني ثرؤسةي تةندةردا، ثرسياري سَييةم
ــا  ــابي ج ــةند     حس ــات وةزارةت ض ــت دةك ــار وا ثَيويس ــةعزَيك ج ــةدينار، ب ــابَيك ب ــةدؤمر، حس ــابَيك ب ري، حس

حسابَيكي تريشي هةبَيت، حسابي تايبةت، زؤر وةزارةت هةية كة ئَيستا ر ةنطة سَي تا ضـوار حسـابي تريشـي    
هةيـة، مـن   هةبَيت، بةوم ئةوة هةر حسابَيك سةالتي خؤي هةية، وةسَلي خؤي هةيـة، موسـتةنةداتي خـؤي    
بـةَلَي كـار   : ثَيم واية تـا ئَيسـتا حاَلـةتَيكي وا ر ووي نـةداوة كةتَيكـةوو ببَيـت، بةنيسـبةت ثرسـياري ضـوارةم         

لةسةري كراوة بةجدي، ئةم حاَلةتة ضـةند سـاَلَيكة ئَيمـة دةركمـان ثَيـي كـردووة، وة ئَيشـي لةسـةر دةكـةين          
شـتين هةيـة ئَيسـتا ئةمومـةني وةزيـران خـؤي       ئَيستا زؤر شت هةية داخَلـي كؤمثيوتـةرمان كـردووة، زؤر    
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بر ياري ثَي دةركردووة، مةسةلةن دةَلَيـت ئةمـة تـةنها لـة ماليـة سـةرف بكرَيـت، يـان تـةنها لةفآلنـة شـوَينة            
 .سةرف بكرَيت، بؤ ئةوةي ئةو تَيكةوو بوونانة دروست نةبَيت، بةَلَي شد وا هةبووة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :، ر َيزدار عبداهلل حممد امنيزؤر سوثاا

 :بةر َيز عبداهلل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من سَي ثرسيارم ئاراستةي جةنابي وةزير كردبوو، ثرسيارةكان بةجؤرَيك لةجؤرةكان ئاراستةي كران، بةوم 
سـةبارةت  : ي يةكةموةومةكانيان زؤر موقنيع نةبوون، بؤية من بةجؤرَيكي تر ئاراستةي دةكةمةوة، ثرسيار

بةدواكةوتين بودجة، لةر استيدا سـاونة ئـةوة بـووة بـةعادةتَيك ودووبـارة دةبَيتـةوة، لةكاتَيكـدا كـة بودجـة          
تةقديريية، من تةئيدي برادةران كاك دكتؤر ئاراا وكاك عبدالسالم دةكـةم، كةباسـيان لـةوة كـرد ثَيويسـت      

شـَيوةية ببَيـت بـة وَينةيـةكي ناشـرين لةسـةر حكومـةتي        ناكات ئةمة هةموو ساَلَيك دووبارة ببَيتـةوة، بـةم   
هــةرَيم، بةر اســد مــن ئــةم دووبــارة بوونةوةيــة لــة دواكــةوتين بودجــة وا دةبيــنم كةمةبةســتدارة، ئةطــةر    

سـةبارةت بةداهاتـةكاني هـةرَيمي كوردسـتانة،     : مةبةستدار نية بؤضي دووبارة دةبَيتـةوة؟، ثرسـياري دووةم  
يان لةشوَينة جياوازةكان دةضَيتة بودجةوة يان نا؟، وة سةبارةت ئةو فائيدانـةي كـة   ئايا ئةم داهاتانة هةموو

لةبانقة حكوميةكانةوة دةدرَيت، ئةو فائيدانةي كة دةضَيتة سةر قةرزةكان، ئةطةر بةليستَيك ثَيمان بدرَيت 
ة كورتهَينـان لـة   سـةبارةت بـ  : من بؤ خؤم ثَيشرت نةمديوة، ئةطةر بدرَيت سوثاستان دةكةم، ثرسياري سـَييةم 

بودجةدا، ئايا كورتهَينان لةبودجةدا هؤكارةكةي ضـية؟، هـيو ر ووداوَيكـي سروشـد وا ر وويـداوة، ئةطـةر لـة        
ئاينــدةدا خوانةخواســتة ر ووداوَيكــي سروشــد ر ووبــدات وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري ثالنــي ضــية؟، ضــؤن    

 .ر ووبةر ووي ئةم حاَلةتة دةبَيتةوة؟، سوثاا
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة بةنيسبةت ئةوةي كة مةسةلةي بودجة هةموو ساَلَيك دوادةكةوَيت، وةلةو من جوابي ئةوةشم دايةوة، 
مليــؤن دينــار بَيــت، بــةَلَي ئَيمــة دةتــوانني يةكســةر بَلــَيني  (711)قي ئَيســتاي دةَلــَيم، ئةطــةر مةســةلة فــةر

مليـارين بَيـت    11مليار بَيت هةر موشـكيلة نيـة،    1بودجةكة بةتةةيين، ئةطةر فةرقةكة مليارَيك بَيت، 
 3ين بَيت هةر ئـةَلَيم موشـكيلة نيـة، بـةوم ئَيسـتا لةمانطَيكـدا فـةرق هـاتووة بـة          111هةر موشكيلة نية، 

يؤن، هةر جاري تريليؤنَيك داطرياوة، ئايا من ئةتواك تةةني بؤ سَي تريليؤن ئيهمـال بكـةم و يةكسـةر    تريل
بَيم بودجةيةك دابنَينم لةسةر ذمارةكةي ثَيشووتر، ياخود ذمارة هةر بة نةزةري ئي تيبار وةرنةطرم، لةثر  

يادة دَيـت، يـةك تريليـؤن بـة زيـادة      تةماشا دةكةم يةك تريليؤن دينار بةنةقا دَيت، يان يةك تريليؤن بـةز 
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بَيت ضؤن عيالج دةكرَيت؟، تةبي ي ئةوة ئَيمـة بةتايبـةتي حـةقي ئـةوةمان نيـة ميزانيـةي ئيـزا  بكـةين،         
باشة ئةطةر بَيت و بةزيادة بَيت، ئةوة لةوانةيـة ئاسـانرت بَيــت بتـواك بيهَينمـةوة ثةرلـةمان و جـارَيكي تـر         

ةمان شَيوة ئيقراري بكات، خؤي تةةينة هةروةكو جةنابيشت دةَلَييت، ثةرلةمان لةسةري كؤببَيتةوةو بةه
بةَلَي تةةينة، بةوم تةةني ئـةبَيت نزيـك بَيـت لةواقي ـةوة، وة ئـيال مـن ئـةوةي كـة وةزارةتـةكان داواي          
دةكةن دةقاتي ئةوةيـة كـة هـاتووة بـؤ ثةرلـةمان و بـؤ وةزارةتـي ماليـة، ئَيسـتا ئةطـةر بَيـت و سـةيري ئـةو              

ــةلةكةو       ر ة ــَلي مةسـ ــردووة ئةصـ ــان كـ ــداو ئيتيفاقمـ ــانطرتووة لةطةَليانـ ــةند دامـ ــة ضـ ــةين ئَيمـ ــة بكـ قةمانـ
ر ةقةمةكةمان ثَييان وتووة، وةرة ئةم ر ةقةمـة تـةوزيع بكـةين، بـةوم ئةطـةر وةزارةتـةكان لةطـةَل وةزارةتـي         

كة بَيتة ثةرلـةمان، لةسـةر   داراييدا لةسةر ر ةقةمَيكي تربن كة نةتوانني نزيكي بكةينةوة، ئةوة زؤر خراثة 
ئةوةشةوة ئَيوة بر يارَيكمان بـؤ بـدةن و بيكـةن بـة بر يـار، بَلـَين بةتـةةني وةري بطـرن وبينَيـرن، ئَيمـةي           

، 11بهَيَلني بطاتة مانطي  11وةعدتان دةدةييَن بةتةةني وةري ئةطرين و ئةينَيرين بةبَي ئةوةي لةمانطي 
َيمــة ميزانيةكــة دوادةخــةين، ئينةــا مةســةلةي كــورت هَينــان   بــؤ ئــةوةي كــة ئــةو شــكةي نــةمَينَيت كــة ئ  

بةنيسبةت ئةوةي كة دةيَلَين، جارَي يةكةم ئةو كورتهَينانةي كة ثَيمان دةَلَين ثرتؤ دؤمر لةهـةموو شـارَيكدا   
لةهةموو ثارَيزطايةكدا وةرطرياوة، هةتاكو ئَيستا هي كوردستانيان لةبةر ئـةوةي كَيشـةمان هةيـة بةنيسـبةت     

مليـارة، ئةمـة ضـؤن نابَيتـة كؤسـ ،       371و غاز، هةتا ئَيستا هي ساَلي ثار دةستنيشان نةكراوة، ئةمة  نةوت
ئَيمة لةداهاتدا حساةان بـؤي كـردووة، مـةنافزي حـدوودي، بةر اسـد خؤيـان بر يارةكـةيان دةركـردووة، كـة          

َيمـة ئـةوة ثـارةي خؤتانـة، ئَيمـة      مةنافزي حدوودي ساَلي ثارو ئةمساَل دةبَيت داخَل بكرَيت، وة ئةَلَين بـة ئ 
نةمانشاردؤتةوة، هاتووين داخَلمان كردووة ئَيستا ثَييـان نـةداوين كَيشـةي بـؤ دروسـت دةكـةن، بةر َيزيشـتان        
ئاطاتان لةو كَيشانةية كة دروسد دةكةن، هةروةها عةجزي وةزارةتي ثَيشمةرطة، ئـةي ئـةو عـةجزة خؤتـان     

ةضـي ثـر  دةبَيتـةوة، ئَيـوة جـةنابتان ئَيسـتا ئـةوة موازةنـةي سـاَلي          لَيرةوة موصـادةقةتان نـةكردووة، ئـةي ب   
دَيتة ئَيرة، ئةطةر عةجزي لةطةَل بـوو فـةرموو عةجزةكـة مبـةرن، ئَيمـةي دَيـني ر ةقةمـةكان هـةر          1111

لَيرة دائةطرين و ئةخيةينة سـةر ئـةو ر ةقةمـةو ئَيـوةي موصـادةقةي دةكـةن، ئَيمـةي بـةثَيي ئـةوة سـةرف           
َي وةستا ئَيمةي دةوةستني، يةعين ئةم مةوزوعانة بةر اسـد لةدةسـةوتي ئَيمـةدا نيـة، ئةمـة      دةكةين، لةكو

ــي        ــراوة، عيالج ــة ك ــةو نةوع ــتا ب ــةتا ئَيس ــي ه ــة، عيالجةكةش ــووني هةي ــة، ب ــكيلةيةكة هةي ــتَيكة و موش ش
ان هـةمووي  كورتهَينان وهي ئةوةي كة نزيك بَيت ئيال ئةوةية كة ر ةقةكةمةي عَيراق زوو بزانني وثارةكا ـ 

وةربطرينةوة، بتـوانني ئيكتيفـا بكـةين بـةو ثارانـةي كـة ئـةتوانني سـةر  بكـةين ولـةوة زياترمـان لـَي داوا             
 .نةكرَيت لة وةزارةتةكانةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، تةعقيبت هةية؟، فةرموو

 :بةر َيز عبداهلل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ي كة جةنابي وةزير ئامـاذةي ثَيكـرد، ئةطـةر بَيـت و لةثةرلـةمان جـةخد لـَي بكرَيتـةوةو ئامـادة          بةو شَيوة
بكرَيت، ئةوان ئيستي داديان هةية لةكاتي خؤيدا بودجة بهَيننة ثةرلةمانةوة، ئايا ئَيستا تؤثةكة لة ساحةي 

 .ثةرلةمانداية؟، ئيهماليةكة لة وةزارةتة يان لة ثةرلةمان؟، سوثاا
 :سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

 .جةنابي وةزير فةرموو
 
 
 

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآلهي مـن لـة مةصـَلةحةتي عـامي دةزاك، ئـةوة بـؤ مةصـَلةحةتي عامـة نـة ئيهمـالي ثةرلةمانـة نـة هـي              
ةية هاتووة، يةعين ئةمة شتَيكي غةريب نية بة نيسبةتي ئةو وةزارةتيشة، بةر اسد ئةمة تا ئَيستا بةم شَيو

شوَينانةوة، كة تةنها داهاتيان هةية، داهاتي ئَيمة تةنها حكومةتي عَيراقي دةينَيرَيت، ئَيمة دةستكاري ئـةوة  
ئةكةين هي ئةو بابانةي كة ئةوان دايانناوة، ئةطةر نا ئـةوان خؤيـان لـةوَي تةوزي يشـيان كـردووة، ضـي بـؤ        

ضـة بَيـت، ضـي بــؤ سـيلةع بَيـت، ضـي بــؤ مينـةا و تةبـةروعات بَيـت، بــةوم زرو  ئَيمـة لـة كوردســتان            موو
ثَيويســت بــةوة ئــةكات جــارَيكي تــر بَيتــةوة بــؤ ثةرلــةمان و ئــةبَيت بَيتــةوة ثةرلــةماني خؤمــان و ئــةوين  

ميزانيةكـةمان زؤر   دةستنيشاني ئةو شتانة بكات، ئيال ئةطةر ئَيمة بةثَيي قسةكاني ئـةوان بكـةين ئةصـَلةن   
 .وَيران ئةبَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار عومةر هةورامي، فةرموو

 :بةر َيز عمر صديق هةورامي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

: بـةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــر دةكـةم، مــن شــةي ثرسـيارم ئاراســتةي بــةر َيزيان كردبـوو، ثرســياري يةكــةم    
حكومــةتي هـةرَيم قــةرةبووي فةرمانبـةراني خــؤي كـردةوة، كــة لـة ئــةمامي هةَلـةي ذمَيريــاري و       ئةمسـالَ 

ر َينمايي ر وويدابوو، بةوم تا ئَيستا  ئةو خانةنشينانةي كـة خزمـةتيان هـةبووة لـةو ماوةيـةي كـة قـةرةبوو        
ةكـان وةوم درايـةوة،   دةيطرَيتةوة، قةرةبووي دارايـي نةكراونةتـةوة بـؤ؟، ئـةم ثرسـيارةم بـةجؤرَيك لـة جؤر       

مـاددةي   1111مليارةي كة لةياساي بودجـةي سـاَلي    51بر ي ضةند ثارة خةرجكراوة لةو : ثرسياري دووةم
سَييةم بر طةي ضوارةم بؤ ناوضة دابر اوةكان تةرخانكرابوو، ئةو ثر ؤذانـة ضـني و ضـةندن؟، بـةر َيز جـةنابي      

بةثَيي ماددةي : وة سوثاست دةكةم؟، ثرسياري سَييةموةزير ئةطةر هةر وةكو خؤي ثرسيارةكة وةوم بدةيتة
ــاَلي    17 ــةي س ــاي بودج ــة ياس ــر ي 1111ل ــراوة     111، ب ــزب و ر َيكخ ــد ح ــؤ ثاَلثش ــةرخانكرابوو ب ــار ت ملي
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هـةروةكو لـة مـاددةي    : ناحكوميةكان، ئايا تا ئَيستا ضةند لةو بـر ة ثارةيـة خـةرجكراوة؟، ثرسـياري ضـوارةم     
هاتووة، وةزارةتي دارايي ثابةند دةبَيت بة ثاَلثشد ثرؤذةكاني كشتوكاَلي  1111ي ياساي بودجةي ساَلي 14

و ثيشةسازي وطةشتوطوزار تا ئَيستا ضةندتان خةرج كردووة، بؤ هةر يـةكَيك لـةم كةرتانـة؟، واتـة ثاَلثشـد      
، لةبـةر  لةم كةرتانةدا ضةند بـووة تـا ئَيسـتا؟، دوو ثرسـياري كؤتـاييم ثةيوةنـدي بـة كؤتـايي سـاَلةوة هةيـة          

ئايـا تـا ئَيسـتا    : مان تَيثةر اندووة بؤية من ئةم دوو ثرسيارة دةكةم، ثرسياري ثَينةـةم  17/11ئةوةي ئَيمة 
كراوة؟، ئةطةر كـراوة ذمـارةي موناقةلـةكان    1111موناقةلة لة هيو حسابَيكي تةرخانكراوي بودجةي ساَلي 

يين دةكةن عةـزي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤ     ثَيشب: ضةندن؟، وة بر ي موناقةلةكان ضةندة؟، ثرسياري شةشةم
 .ضةند بَيت؟، زؤر سوثاا 1111ساَلي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــوار دراوةتــة   ــياري يــةك و دوو و ســَي و ض ــةم وةومــي ثرس ــياري ثَينة ــةمان  211: وة، وةومــي ثرس موناقةل
تـا  : كردووة لة وةزارةتي دارايـي، بَيةطـة لـةو موناقةمنـةي كـة لةوةزارةتـةكانين كـراوة، ثرسـياري شةشـةم         

ــة      ــةجزي ميزانيــة ديــاري بكــةين، ل ــة بكــةين، ئَيســتا نــاتوانني ع ئَيســتا نــةمانتوانيوة دةستنيشــاني ميزاني
تي بةديار دةكةوَيت، يةعين هةندَي شـت هةيـة ئـةوةي كـة بـةر َيزتان ثرسـيار       حساباتي خيتاميدا بة تةواوة

دةكةن زؤربةي زؤري لة حساباتي خيتاميدا دةردةكةوَيت، هةروةكو ومتان موازةنة خؤي حسابَيكي خيتـامي  
نية بة في لي ضي سةرفكراوة، حسـابَيكي تةةينيـة، لةبـةر ئـةوة ئـةو ثرسـيارانة ر ةنـط هةيـة، ئةطـةر لـة           

باتي خيتاميدا بثرسرَيت كةا نةتوانَيت بةهيو شَيوةيةك جوابي نةداتـةوة، بـةوم ئَيسـتا مـن نـاتواك      حسا
 .جوابي هةندَيك لةو ثرسيارانة بدةمةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، كاك عومةر تةعقيبت هةية؟، فةرموو

 :بةر َيز عمر صديق هةورامي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةدانيشتنةكةي ثَيشوو هةمووي ئامادةبووم، ثرسياري دووةم بةهيو شـَيوةيةك وةوم نةدراوةتـةوة، ئـةو    من ل
مليارة، نةبر ةكةي  وتراوة نة ثرؤذةكانين دياري كراون، كة ضةند ثرؤذة بوون بـؤ ناوضـة دابر اوةكـان،     51

ةـز هةيـة؟، ضـونكة ئَيمـة     لةسةر ثرسياري شةشةمين، مـن وتوومـة ثَيشـبينيتان، نـاَلَيم بـةفي لي ضـةند ع      
ثَيشبيين موخةتةمتان هةية، ئَيمة لةثةرلةماني كوردستان مصـادةقةمان لةسـةر ئةمـة كـردووة، مـن ئـةَلَيم       
ثَيشبيين ئَيوة وةكو وةزارةت، ئايا ئةو عةزةي كة دةبَيت نزيك لـةوة كـةم ئـةبَيت يـان نـزيكرت ئـةبَيت، زؤر       

 .سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ابي وةزير، فةرمووسوثاا، جةن

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

خــؤ تــا ئَيســتا موازةنــة مي ئَيمــة تــةواو نــةبووة تــا بــزاك ضــةند ثَيشــبيين دةكــةين بةنيســبةت عةــزةوة،     
لـةمان بـوو، جـوابين درايـةوة،     مليارةكةشةوة، وةَلآلهي خوَيندمـةوة جـوابي وةومَيكـي ثةر    51بةنيسبةتي 

داومانةتة وةزارةتي ثالندانان و ئةوين تةوزي ي كردووةو ئيشي تَيدا دةكةن، ئةو ثرسيارة بةر ةمسي ئةطةر 
 .ثرسيار بكةن لةوةزارةتي ثالندانان جوابتان دةداتةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ر عبداهلل مةم نوري، فةرموومي ئَيوة ثارةيان بؤ بردووة، باشة سوثاا، ر َيزدا

 :بةر َيز عبداهلل حممد نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دوو ثرسيارم هةبوو، وةومي دانةيةكياك وةرطرتؤتةوة، تـةنها يـةكَيكيان مـاوة، بـةثَيي ياسـاي بودجـةي       
ارة هــةموومان بر يــاربوو ســندوقي داهاتــة نةوتيــةكان داةــةزرَيت، ديــ 15، لــةماددةي 1111ئةمســاَل واتــة 

كؤمــةَلَيك حسـاب كراوةتـةوة، وةكــو    11/1111و  11دةزانـني دانةمـةزراوة، بــةوم لةبةرامبـةردا لـةمانطي     
حسابة، لةمي منة كيتابةكان، حسابَيكيان بؤ طةر اندنةوةي ئـةو بـر ة ثارانـةي     5بةديلَيك بؤ سندوقةكة، كة 

ــابَيكي تريــان بــؤ ئيــدا  ( h.s.b.c)كــة لــةبانقي  ــة   دانــراوة، حس ــي ســةرجةم قازامــةكاني هةرَيمــة ل ع كردن
طرَيبةسـتة نةوتيـةكان، واتــة ئيمـزا كـردن و بةرهــةم هَينـان و كرَيـي زةوي، حســابَيكي تريـان بـؤ ثاراســتين         
دامةزراوةكاني طازو نةوتة، حسابَيكي تريـان بـؤ ثاَلثشـد كردنـي خوَينـدكاران ور ةخسـاندني كـارة بـؤ موان،         

ــتين ذينطة  ــر ثاراس ــابَيكي ت ــةَل     حس ــية؟، لةط ــةوة ض ــازاك ئ ــتيدا ن ــدراوةكان لةر اس ــؤ ر َيثَي ــابَيكين ب ــة، حس ي
لـة   41حسابَيكي تر كة بة ئيمزاي جةنابي وةزير، لة بانقي منارةيـة، كـؤي ئـةم حسـابانة، بـةثَيي مـاددةي       

ياسـاي نـةوت وغـازي هـةرَيمي كوردســتان لةثرؤسـةكاني نةوتـدا حـةوت نــةوع بـاج وةردةطريَيـت، كـؤي ئــةو           
نة ضةند ثارةي تَيداية؟، لةطةَل ئـةو باجـةدا ضـةندن؟، ضـةندي خـةرجكراوة؟، بؤضـي خـةرجكراوة؟        حسابا

 .هيوادارم بةر ةقةم وةومم بداتةوة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 

 .ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

داهـاتي سـامانة   : بـةر َيز وةزيـري دارايـي ثرسـيار، يةكـةم     / ثرسيارةكاني كاك عبداهلل بةم شَيوةية هاتووة، بؤ
داهاتي طـومر  و داهـاتي ثَيـدان، ذمـارة بـة ئؤتؤمبَيـل، ئـيرت        : سروشتيةكان هيضي تري لةطةَلدا نية، دووةم
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هـةزار فةرمانبـةر دانـراوة لةسـاَلي      17رانـدني  بر ي ئةو ثارةي كة بـؤ دامةز : هيضي تري لةطةَل نية، سَييةم
، ضةندَيد بةكار هَيناني، بةا لـة ثرسـياري سـَييةمدا باسـي ئـةوة ئـةكات ضـةندَيد بـةكارهَيناني،         1111

 14تةبي ي ئَيمة ثَيمان واية ثرسياري يةكةم داهاتي سامانة سروشتيةكان جوا، دايـةوة كـة ضـؤن حسـابي     
كـة، كـة ضـؤن     14ة دينـار كراوةتـةوة، يـةكَيد تـرين بـةدؤمر، بَيةطـة لـة        كراوةتةوة، ضؤن حسابَيكي تر ب

هاتووة بةنيسبةت موشتةقاتةوة، ئةوي ترين كةهاتووة ئةوانةم هةمووي باسكرد، بـةوم وةومـي ثرسـياري    
ــةبة      : دووةم ــة موحاس ــةداهات ب ــةوة ك ــد ناكةين ــدة تةئكي ــة ئةوةن ــَلي    35ئَيم ــةوين وةس ــةطريَيت، ئ أ وةرئ

وةسـَلي قـةبزة، لةتؤمارطاكانـدا تةسـةيل ئةكرَيــت، هـيو شـتَيك نيـة لـة تؤمارطاكانـدا تةسـةيل             ئيستيالمة،
نةكرَيت، لة كؤتايي ساَلدا، ئةطةر ئةم ثرسيارةمان لَي بكات بةر ةمسي ئَيمة جـوابي دةدةينـةوة، بـةوم ئَيسـتا     

تايبـةتي لةثرسيارةكانيشـيدا   ئةم ذمارانة لـةو صـندوقةداية ئَيمـة نـاتوانني بـؤ ئَيسـتا جـوابي بدةينـةوة، بة        
ئَيمــة وةوممــان داوةتــةوة، : نــةهاتووة، ئــةو هــةموو صــندوقةي كــة جــةنابي باســي كــرد، ثرســياري ســَييةم  

 .هةزار فةرمانبةرةكةوة، سوثاا 17بةنيسبةت دامةزراندني 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك عبداهلل تةعقيبت هةية،؟ فةرموو
 :نوريبةر َيز عبداهلل حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من دوو ثرسيارياك تةرك كردبوو تةنها ثرسياري يةكةم وةومـم دةوَيـت، ئـةوين وةزارةتـي دارايـي يـةعين       
وةزارةتي ر ةقةم بةر اسـد، يـةعين جـةنابي وةزيـري دارايـي بـةدوو سـيفةت ئـةركي ياسـاييةتي كـةوةوممان           

بـةو ثَييـة   : اييـة، كـة وةزارةتةكـةي لـة ذمـارة ثَيكهـاتووة، دووةم      بةو ثَييةي كة وةزيري دار: بداتةوة، يةكةم
ئةندامي ئةمومةني هةرَيمية، دواين يةك بابةت هةيـة مـن دةمـةوَيت تةئكيـدي لـَي بكةمـةوة، ئةمـة دوو        
ساَلة، بةدواي حيكايةتي بر ي ثارةكانةوةم، ئةمر ؤ جارَيكي تر دةستم نةكةوت، ئةم وةومانةم دةزانـي، بؤيـة   

رم بة ر ةقةم وةوممـان بداتـةوة، ئيشـكالةكة لَيرةدايـة، مـن داهـاتي سـامانة سروشـتيةكاك دةوَيـت كـة           هيوادا
حساب كراوةتةوة، بر ي ئةو ثارانة ضةندة؟، ضةندي خةرجكراوة؟،  5لةبري صندوقي سامانة سروشتيةكان 

 .ضةندي ماوةتةوة؟، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةرمووسوثاا، جةنابي وةزير ف
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيمة لةكؤتايي ساَلدا دةتوانني ئةو داهاتانة بزانني، بةوم بؤ ئَيستا هةندَي تةسـويةي قةيـدي هةيـة خؤيـان     
نن ثرسـيارةكة بـؤ ئـةم حاَلـة     دةتوانن بيكةن، ثَين هةندَي سلةفيان هةية تا تةسـويةي بكـةن، ئَيسـتا دةتـوا    

 .لةوةزارةتي سامانة سروشتيةكاني بكةن، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هةر بؤ تةوزي  مةبةسد كاك عبـداهلل ئةوةيـة، دوو داهـات هةيـة، ئَيسـتا ضـةند داهامتـان لـةو سـندوقانةدا          

 .ئةوةية، فةرموو هةية، يةعين ر ةنطة مانطَيكي تر زياد بَيت، بةوم ئَيستا ضةندة مةبةسد
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةثَيي ياساى ئسوَلي حماسبات ئَيمة ناضينة ناو حسابي وةزارةتةكانةوة خؤيان مةسئولن لةو وةزارةتانـة، لـة   
تا  ئـةوةم وةرنـةطرتووة كـة بَلـَيم     سةحب و لة ئيداعين، ر اسـتة مـن ئةنـدامي ئةمومـةك بـةا تـاكو ئَيسـ       

 لـةوةزارةتي  ئَيسـتا  بـؤ  دةطةر َيمـةوة  تـر  جـارَيكي  ،ئةمر ؤ ئةوةندة داهات هةبووة، ئةوةندةشي سةرف هـةبووة 

 .سوثاا بدةينةوة، جوابتان ئامادةين ئَيمة ساَل سةري لةدواي بثرسن سروشتيةكان سامانة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو زكري، ةئامين ر َيزدار سوثاا،
 :س يد ذكريبةرَيز امينة 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن شــةي ثرســيارَيت هــةبوون، بــةا ســَى ذ وان هاتينــة كــرن، ئَيــك ذ وان نةهاتيــة جــواب دان، ب بر يــارا   

هةزار دينار وةك بيما بَى كاريَى، بؤ  دةرضويَى زانكؤ و ثةرانطةها هاتية خـةرج   171ئةمومةنَى وةزيران 
نَى، هةتا نوكة جةنابَى وةزيرَى مة بةرسظ نة وةرطرتية بؤضى بؤ هةولَيرو دهؤكَى ئةظ طوذمـة نةهاتيـة   كر

ــةزاخنت  ــظةكا ر وون و      2211م ــةيا بةرس ــة بؤم ــةتا نوك ــى، ه ــَى داراي ــتر وةزارةت ــوينة بةردةس ــؤرمين ض ف
اَلَين ثَيشـمةرطةيَى  ئاشكرانةبية، كا بؤضى بؤ دهؤك و هـةولَير نةهاتيـة مـةزاخنت، بؤضـى هـةتا نوكـة دةرمـ       

بارةطا هَيشتا وةكى خؤ ماينة، ئةم زانني ذياناوان مةترسـَيدان، شـةظ و ر ؤذَى شـؤل كـةن،  بـةا هـةتا نوكـة        
ــةى         ــا مووض ــةى هةروةس ــدا ه ــوداهيَى تَي ــارَي وان ج ــا ث ــت بةرثرس ــى و يَي ــت حزب ــمةرطةيَيت بارةطايَي ثَيش

ومــةتَى عرياقــَى فيــدرال نةهاتينــة كــرن، ل طــؤر   فةرمانبــةرَى حكومــةتَى وةكــى يَيــت هاوتايَيــت وان لــة حك 
كـو ثَيتظـى بـوو يةكسـانى د موضـَيت وان ب هاتبانـة        1111بودجـةى  ( 31)ئـو ياسـاى   ( 12)ماددةيَى ياسا 

هاتيـة دامةزرانـدن، سـةر ئاسـتا ثارَيزطاهـا دهـؤكَي        1115كرن، ر َيظة بةريا كؤ  و كؤضبةرا ل دهؤكَى سـاَم  
هــةزار ظةطــةرا ذ ئريانــَى و توركيــا و   17ؤضــبةرا شــةر ا تــريؤرَى، هةروةســا  هــةزار ك 11شــؤىَل خــؤ دكــةت،  

خَيـــزان ثَيـــنج كـــةمثا، وةكـــو ر ؤذ ئـــاوا بـــاكورَى كوردســـتانَى تَيـــدادذى ســـةر    1111ئـــةوروثا، هةروةســـا 
ة، بـؤ  ر َيظةبةريَيظة، ىَل هةتا نوكة ئةظ ر َيظة بـةريا، طرَيدايـة ب ر َيظةبـةريا هةولَيرَيظـة، ثرسـيارا مـن ئةظةيـ       

ر َيظةبةريا دهؤك و سؤران سةر بة ر َيظةبةريةكَى بن، كو ذ ميَى ئيدارى و قانونيظة هةمان سةمحيةت هةنة 
نة ثرت، بؤ ر َيظةبةريـةكا سـنوورَى كـارَى وان، ئـةز زاك ئيحتيمالـة جـةنابَى وةزيـر دبَيـذيت ئـةظ ر َيظةبـةريا           

ريا موشكيال يا ثارةية، يا ذمَيريارية، ذبـةر هنـدَى مـن    طرَيداية ب وةزارةتا ناوخؤظة، بةا موشكيلة ر َيظةبة
دظَيت جابةكا ر وون و ئاشكرا سةر ئةظَى بؤمة هةبى، بؤضى ر َيظةبةريةكا سنوورَى كـارَى وان هاتيـة بـةرفرة    
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هةتا نوكة يةكةكا ذمَيريارى نينة؟، بؤضى سةرةداريا كـو ر َيظةبـةريا هـةولَيرو سـلَيمانى تَيتـة كـرن، هـةمان        
رى دطةل ر َيظةبةريا سؤران و دهؤكَى نايةتة كرن، بةر َيز جةنابَى سةرؤكَى ثةرلةمانَى، د دابةي كرن سةرةدا

و مةزاختنا بودجَيدا، بؤ ر َيظةبةريا طشتيَيت ثارَيزطةها جؤر ةك نـا ر وونـى و نـا شـةفافيةتةك دة مـةزاختنا      
بودجَى بؤ وةزارةتا وان ضـةندة؟، دابـزانن كـا    وَيدا هةى، ر َيظةبةريَيت طشتى يَيت ثارَيزطةها نزانن كا بةشَى 

ضةند بةر َيظةبةريا وان دكةوينت، هندةك ر َيظةبةرى طشتى ر اطةهاندرة، د وةرطرتنا بودجَيـدا، ئـةو بـازارى    
دطةل فةرمانبةرةكَى بةشَي وةزارةتا دارايى دكـةن، ئـةظةا ئـةوة دمينيتـة سـةر زيرةكـَى ر َيظةبـةريَى طشـتى،         

بيت ئةو ثرت شَينت وى ثارةى بؤ ر َيظةبةريا طشتى وى ثارَيزطةهى ثرت بازار  كرنة، بـازار   هندى ئةوَى زيرةك 
كرن د بودجَيدا، ئةو دمينتة سةر شارةزايى و زيرةكَى وان د بازار  كردنَيدا، ئةطةر ظَى ر ةنطى بـى ب ر اسـتى   

ى ل طـؤر  سيسـتةمةكَى دارايـى    كارةساتة، ثَيتظى بو وةزيرى ر وون بكاتـةوة، بـؤ ل طـؤر  ياسـاى بـودجَى، بؤضـ      
 .ر وون بةشَى تةرخان كرى بؤ هةر ثارَيزطةهةكَى ناهَيتةدان؟، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثرسياري يةكةممان داوةتةوة، دووةم و سَييةمين بةنيسبةت ثرسياري بةر اسد دةبَي عةفوم بكةن، وةوم
ضوارةمين ئاراسـتةي وةزارةتـي ثةيوةنديـدار بكرَيـت، بةنيسـبةت ثرسـياري ثَينةـةمين وةوم دراوةتـةوة،         
بةنيسبةت شةشةم، بودجة بةثَيي ذمارةي دانيشتوان دابةي دةكرَيـت، بـةا بةنيسـبةت ئـةوةي كـة دةَلَيـت       

ي لـة دائريةكانـدا نيـة، بةر اسـد وةحـدةي حسـابي، وةحدةيةكـة ثَيويسـت ناكـات لـة هـةموو            وةحدةي حسـاب 
دائريةيةكدا هةبَيت، ئةبَيت حةمجي ئيشكردني ئةو دائريةية بةنيسبةت سةر  دائريةوة، بةمـةرجي ثارةكـة   

نــة هــةر تــةنها دابةشــكردني ر ةقــةم نــةبَيت، وةكــو ثاداشــت، وةكــو هاوكــاري، وةكــو مينحــة، بةغــةيري ئةوا   
حسابَيك بؤ هةر دائريةيةك كة ثَيويست بَيت بكرَيتةوة لة حسابي موةحةد بَيت يـان ممةركـةزي بَيـت، يـان     
مةركةزي بَيـت ئةوةي بؤ دةيكةينةوة، بةوم ديارة ئةو دائريةيـة ثَيويسـد بـةوة نـةكردووة تـا ئَيسـتا، بؤيـة        

ي ئــةخري تَينةطةشــتم، وازا نــةبوو بــة ئــةوين زةوابــد خاصــي خــؤي هةيــة، نــازاك بةر اســد لــة ثرســيار 
 .نيسبةت من

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير بة نووسني لةبةردةستتداية، ئةوةي كةمت نووسراوة وةومي بدةيتةوة بَيزةمحةت، فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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نةي كةمن جوا، دانـةوة وا نووسـراون، يـةك، دوو، سـَي، ثَيـنج وةوم دراوةتـةوة، ضـوارين ئَيسـتا         وةَلآل ئةوا
وةومم دايةوة، شةي، ئَيستا وةومي ئةويشم دايةوة، بةوم ئةطةر شد تر هةيـة بـا بةنووسـني بـؤم بنَيـرن،      

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سيارةكاندا هةية تةواو، ئامينة خان، تةعقيبت هةية؟، فةرموونةخَير شد زيادة نابَيـت، ئةوةي لةناو ثر
 :بةر َيز امينة زكري س يد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثرسيارا منا سَييَى، هيو ثةرلةمانتارةكَى ناهَيتة بريا من كو ثرسيار كرى سةبارةت ثارةى ثَيشمةرطةهَيت بارةطا، 
هةزارَى وةردطرن، يةعنى  311ةرطةيَى ثارةطايَى حيزبى هةتا نوكة هةتانوكة ثارةيَى وان تةعديل نةبووية، ثَيشم

بؤ ئةوة طرَيداية سةر يةكا فةرمانطاهيا يا زَيرةظانيا ثَيتظية ثارة ذى وان بهاتبا تةعديل كرن، ئةوة يةك، دوو، 
ومةتَى هةرَيمَى سةبارةت ثرسيارا من يا ر َيظةبةريا كؤ  و كؤ  بةرا، يةعنى ب ر استى ئةز تَيناطةهم سياسةتا حك

كوردستانَى بةرامبةر ثارَيزطةها دهؤكَى ضية؟، ئةز تَيناطةهم، جاران دبينني هندةك تةعامول طةل ثارَيزطةها 
دهؤكَى دَيتة كرن وةكى قةزايةكى، ئةوة نةكَيشةى يةكَيكة، وةزيرَى دارايى خؤيا دطةل مة ر ينيشتبويا خارَى كو 

نة زانكؤيا دهؤكَى، زانكؤيا زاخؤ، يةعنى موشكيالمة طةل وَيية ئةو تةعامولة ئةظة كَيشا ضةندين ئيدارةية، بؤ  وو
وةكو دطةل هةولَيرو سلَيمانى دَيتةكرن، دطةل دهؤكَى نايَيتة كرن، جةنابَى سةرؤكَى ثةرلةمانى، بؤ؟، يةعنى ئةطةر 

ن، بؤ بؤ زانكؤيا دهؤكَى و زاخؤ مةسةلة ممةركةزيةتة بؤ خةرج كرنا ثارة بؤ زانكؤيا سلَيمانى و هةولَيرا دَيتة كر
نايَيتة كرن؟، بةر َيز كاك رشيد هةتا وةعدَى هندَي ذى دا كو بنظيسني ئةطةر بضيتة بةر دةستَى وان دَى 

هةزار كؤضبةرَى  11ضارةسةركةت، نة بتنَى ئةظ ر َيظةبةريةية، ئةظ ر َيظةبةريا بةرطرينت من ئاماذةيَى دا هندَى 
خَيزان كو ثَينج كةمثان  1111ظةطةرَيت ئريانَى و توركيا و هةروةسا ئةوروثا، هةروةسا  هةزار 11شةرَى تريؤرَى، 

ظةنة، باكوور و ر ؤذ ئاظايَى كوردستان يَى سةر ر َيظةبةريَى ظة، ر َيظةبةريا سؤران و ر َيظةبةريا دهؤكَى هةتا نوكة يا 
ا بينت بؤضى تةعاموىَل حكومةتا هةرَيمَى دطةل كار دكةت، ذمارةى وان ديار نينة، يةعنى بةر استى ئةظة بؤمة واز

ثارَيزطةها دهؤكَى ظى شَيوةية، دَى ئةظة بؤمة بَيتة بةرسظ دان، يا دى تر ذى ثرسيارا منا شةشَى، مةسةلةى دابةي 
كرنا مووضةيَى،  وونة ئةز دهينم، يان ذى ر َيظةبةريا كؤضبةرا طؤتةمن، ئةطةر ئيفاد وةكو مة بظَينت دهؤكَى 

ة ئامَيدَى يان بضيتة ئاكرَى، ثَيتظيا ئةم بَينة هةولَيرَى، هةتا ئةو بؤمة ئيمزا بكةن و ثارة سةرف بكةن، ثشتَى بضيت
هةنطَى وان بضينة ئيفادَى، بؤ؟، بؤ هؤسا نةبى؟، بؤضى ر َيظةبةريةك سةر ر َيظةبةريةك بى، ب خؤ ر َيظةبةريا طشتى 

ةسةلةى دابةي كرنا بودجَيدا، ر َيظةبةريا طشتى نزانى كو بةشَى م كا كو ذمَيريارى نةبى، ثرسيارا منا شةشَى،
وةزارةتا وى ضةندة، نزانينت ئايا تةعاموىَل وَى دابةي كرنا بودجةى مةزاخنت ل طؤر  سةرجةمَى ئاكنةيا دَيتة كرن، 

ئاماذةدا من، بةر َيز  يان ذى هةمى ب كةيفا خؤ دَيتة كرن، ر َيظةبةريا طشتى ر ةوشةنبريى، جةنابَى ر َيظةبةرَى وَيرَى
عادل حسن طؤتة من، ئةم دضينة وةزارةتا درايى فةرمانبةرةكَى وةزارةتا دارايى دَى دطةملة موناقةشَى دةكةت، ل 
طةل هندَى طةل مة بازارى دكةت، ئةم دمينيتة سةر زيرةكيا من كو ضةند ثارةيَى دشَيم بؤ ر َيظةبةريا خؤ دهينم، 

ساتة، مة ياسايةك هةى دف وى ياسايَى تةعامول دطةل بَيتة كرن، دَى شةفافيةت ئةطةر هؤسابى ب ر استى كارة
 .هةبى، ظَى طؤر سةرجةمَى  ئاكنةَى هةر ثارَيزطةهَى بينت، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

خؤزطة ر َيطا بدراية كاك ر ةشيد جوابي بدايةتةوة، لةبـةر ئـةوةي كـة يةكـةم وةكيلـي وةزيـري دارايـي خـؤي         
خةَلكي ناوضةكةية، ئيرت نازاك هيضي هةية لةطةَل دهؤكدا يان نا؟، بةخوا مـن هيضـم نيـة لةطـةَليان، ئـةوة      

ــة وةزا      ــدي ب ــةوة ثةيوةن ــرد ئ ــي ك ــي كةباس ــد، ئةوةش ــة بةر اس ــةعقولين ني ــي   م ــة، ه ــاوخؤوة هةي ــي ن رةت
ثَيشــمةرطة، ئــةوة هــةموو كةســَيكين ئــةزانَيت ئــةوة لــة وةزارةتــي ناوخؤيــة، وةَلآلهــي ئَيمــة لــة وةزارةتــي   
ناوخؤوة ثَييان وتووين و نوَينةريشيان ئامادة بووة بـؤ دانـاني ئـةو ر َينماييانـة، ئَيسـتا مـن ثـَيم سـةيرة كـة          

كردن لةوةزارةتاكان يان دائريةكان ماناي ئـةوة نيـة كـة وةزارةتـي     دةَلَين وةزارةتي دارايي، خؤ ثارة سةرف نة
دارايية ئةو ئيشة ئةكات، ئَيمةين كة فةرمانبةر زؤر دائةنَيني بؤ دائريةيةك لة دهؤك، غةير ئةوان لة زمين 
وةزارةتةكةي خؤيان ئةتوانن نقَل بكةن يان داواي تةعني بكـةن، كـة تـةعني نـةبوو ئـةتوانن بـة عةقـد داوا        

ــ ــَيك       بك ــة كةس ــة ك ــةوة ني ــاي ئ ــةا مان ــة، ب ــةوة هةي ــةكاني خؤيان ــةي بةوةزارةت ــةمووي عيالق ــةوة ه ةن، ئ
موشكيلةي دارايي ئةبَيت عائيدي وةزارةتي دارايـي بَيـت، ئَيمـة تةمويلةكـة دةدةيـن ئـيرت وةزارةتةكـة خـؤي         

قـةي بـة خـودي    بةرثرسة، بةا كة ئَيمة تةمويلمان نةكرد ئةوة ئَيمة مةسئولني، ئةطـةر مةوزوعةكـة عيال  
وةزارةتي داراييةوة هةبَيت وةكو دائريةيةك كة ئَيستا دةَلَين ئةو دةرماونة نيـة يـان نةتانـداوة لـةوَي، بـةَلَي      
ئَيمة ئةطةر تةقسرران تَيدا كردبَيت ئةوة ئَيمة مةسئولني، لةبةر ئةوة من ثَيم واية هةمووي عيالقةي بة 

 .وةزارةتي تايبةمتةندي خؤيةوة هةية، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، بةر َيز ثةيام امحد، فةرموو
 :بةر َيز ثةيام امحد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديــارة دةرماَلــةي ضاكســازي بــؤ : ديــارة مــن ضــوار ثرســيارم هــةبوو، دوو ثرســياري وةوم دراوةتــةوة، يةكــةم 

تةوة ئـةو ثارةيـان بـؤ سـةرف      1115ارة لة ساَلي هةزار دين 471فةرمانبةراني طرتووخانةكان، لة عَيراقدا 
ــة     ــةو فةرمانبةران ــتاندا ئ ــة كوردس ــي ل ــت، كةض ــؤ     111دةكرَي ــةن و ب ــةرف دةك ــاودَيرةكان س ــؤ ض ــةزار ب ه

هةزار سةرف دةكةن، ئةو جياوازيية ضية؟، تكام واية بـةر َيز جـةنابي وةزيـر وةومـم      131ثاسةوانةكانين 
ــؤ  111ئـــةو : اتووة؟، ثرســـياري دووةمبداتـــةوة بؤضـــي وةكـــو بةغداشـــي لـــَي نـــةه  مليـــار دؤمرةي كـــة بـ

ئاوةدانكردنةوةي طةرميان خةرجكراوة، ئايا ضةند بةر َيزيان ئاطايان لَيية كة ضؤن سـةرفكراوة؟، ضيشـي لـَي    
 .بةسةرهاتووة؟، ضونكة لة طةرمياندا ئةو ثارةية ونة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .رمووسوثاا، جةنابي وةزير فة
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت طرتووخانةكانةوة، ديارة طرتووخانةكان لة هةرَيمـدا سـةر بـة وةزارةتـي كاروبـاري كؤمةويةتيـة،       
هـيو دةرماَلةيـةكي    1112ي سـاَلي  11بةوم لة عَيراقدا سةر بة وةزارةتي دادة، لةطةَل دةرضوونيدا ياسـاي  

هةزار دينارةي بة بر ياري ئةمومـةني وةزيـران خـةرج دةكرَيـت، ئَيمـة       111دةرةوةي ياساكة نةماوة، ئةو 
ــةو       ــةر ئ ــةني وةزيرانــة، لةس ــةبَيت، ئــةوة بر يــاري ئةموم ــاوازي ه ــت جي هةرضــيةك كــة خــةرمجان كردبَي

سـتا يـةك، دوو جـار جـةنابي وةزيـري كاروبـاري       ر ةقةمانةي كة سةر  بكةين، ئةوةي من ئاطام لَييةتي تـا ئيَ 
كؤمةويةتي ئةم مةسةلةي هَيناوةتة ئةمومةني وةزيران، وة داواشي كردووة كة داخَلـي بةرنامةكـة ببَيــت،    
مةوزوعةكــة لــةمي ئَيمــةوة نيــة، ضــونكة لــة ئةمومــةني وةزيرانةوةيــة هــةر خؤيــان ئــةوةيان دةستنيشــان  

خةرجكردني ثاداشد وشكة ساَلي ئايـا بـة ئاطـاداري وةزارةتـي دارايـي بـووة،       كردووة، باا لةوة كراوة طواية 
ئـةو بـر ة   : نةخَير بة ئاطاداري ئَيمة نةبووة، خؤيان لةميةن خؤيانةوة كردوويانة، وةومي ثرسياري ضـوارةم 

ةيـة، وة  ثارةية ثةيوةندي بة وةزارةمتانةوة نية، بةَلكو ثةيوةندي بةسةرؤكايةتي ئةمومةني وةزيرانـةوة ه 
مليـؤن دؤمرة، وة ليذنةيـةكي تايبــةت هةيـة لــة     111مليـؤن دينـارين نيــة    111بر ةكـة بـةدينارين نيــة   

ئةمومةني وةزيران ثارةكةي هةر لةمي خؤيانة لة ميزانيةي ئَيمـة نـةبووة، ئَيمـة وةكـو وةزارةتـي دارايـي       
 .ئاطامان لَيي نية، نة لة دوور نة لة نزيكةوة، سوثاا

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
 .تةعقيبت هةية ثةيام خان؟، فةرموو

 :بةر َيز ثةيام امحد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مليؤن دؤمر، نةك دينار، سوثاا 111ئَيستا من ومت 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةنووسني دينارت نووسيوة، ثةيام خان، زؤر سوثاا، ر َيزدار عوني كمال بةزاز، فةرموو
 :ز عوني كمال س يد بةزازبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من هةشت ثرسيارم ئاراستةي جةنابي وةزير كردبوو، لةوانة وةومي شـةي ثرسـياريان درايـةوة، تـةنها دوو     

، ياساي خانةنشيين خاوةن ثلـة باوكـاني   1114ي ساَلي (32)ئايا بؤضي ياساي ذمارة : ثرسيارم ماوة، يةكةم
كة ئةوانة بة ثلةي ر اوَيذكارو شارةزاو بريكاري وةزارةت و ثارَيزطار و بةر َيوةبةري طشد هةرَيمي كوردستان 

ي 11و سةرؤكي زانكؤ و ثةرانطا تةكنيكيةكان و مامؤستاياني زانكؤ جَيبةجَي ناكرَيت، بةتايبةتي مـاددةي  
نةنشني كراون، بةر مـاددةي  ياساكة، ئةوانةي لةميةن حكومةتي هةرَيمةوة بةر لةدةرهَيناني ئةم ياساية، خا
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ــةر ؤذي         ــيان لـ ــةوة، وة مووضةكانيشـ ــاية دةيانطرَيتـ ــةم ياسـ ــةكاني ئـ ــةوتوون و حوكمـ ــاكة كـ ــةمي ياسـ يةكـ
ــةرَيمي         ــي ه ــةني وةزيران ــة ئةموم ــةوةي ك ــةرةر اي ئ ــةمواردةكرَيت، س ــايةوة ه ــةم ياس ــتبةكاربووني ئ دةس

دةركــردووة، بـةوم ئايــا بؤضــي جَيبــةجَي   كوردسـتان ر َيســاو ر َينمــايي تايبــةت بةجَيبـةجَي كردنــي ياســاكةى  
 7/11/1115كـة لـةر ؤذي    11ئايا بؤضي بر يـاري ثةرلـةماني كوردسـتان ذمـارة     : ناكرَيت؟ ثرسياري دووةم

دةرضــووة، ســةبارةت بــة دةرماَلــةي هــةَلطراني بــةكالؤريؤا لــة ياســا لــةدامودةزطاكاني حكومــةت جَيبــةجَي  
يارةكاني ثةرلةمان وةكو خؤي جَيبـةجَي بكرَيـت، لـةثَيناو ضةسـثاندني     ناكرَيت؟ لةكاتَيكدا دةبَيت ياسا و بر 

 .سةروةري ياسا، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، جةنابي وةزير فةرموو
 

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م ياســاية ئَيســتا كــاري ثَيــدةكرَيت، ر اســتة موخابــةرات هــةبوو لــةنَيوان   ، ئــة(32)بةنيســبةت ياســاي ذمــارة
وةزارةتي دارايي و ثةرلةمان وئةمومةني وةزيراندا، ئَيستا وةزارةتي دارايي جَيبةجَيي دةكـات وةكـو خـؤي،    

دينـار وةخـد خـؤي بر يـار درابـوو بـؤ هـةموو ياسـاييةك لـة هـةموو           (711)بةنيسبةت ئـةو ثرسـيارةي كـة    
َيكي ئةم هةرَيمة سةرف بكرَيت، ئةو ياسايةى كة تازة هات ئةوانةي هةموو ئيلغا كـردةوة، نـةك ئـةو    دةوائري

دينارة، ضةندةها ثارةي تري دةرماَلة هةبوو ئةوانة هةمووي طرتةوة، ضونكة ئـةو ياسـا تـازة كـةهات     (711)
وَيين جوطرافيـا، ترسـناكي   ئَيمة بةوة كار دةكةين، كةهـةمووي دةستنيشـان كـردووة دةرماَلـةي بر وانامـة، شـ      

 .ئةوانة هةمووي سةرف دةكةين، بؤية كاري ثَي ناكةين، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عوني تةعقيبت هةية، فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن دةبَيـت ئيلغـا بكرَيـت يـان دةبَيـت      ، هةتا ئَيسـتا ئيلغـا نةكراوةتـةوة، يـا    1115ي ساَلي (11)بر ياري ذمارة 

 .كاري ثَيبكرَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةو مةوزوعـةمان لـة ئةمومـةني    ئـةوة زؤر زؤر وازحـة، ئَيمـة لـةكاتي خؤيشـيدا ئـ      ( 11و  15)ياساي ذمـارة 
 .وةزيران باسكرد، كة ئةو ياسايانة هات، نةما، ضونكة ئةوان دةرماَلةي تريان هةية، سوثاا

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .مم الدين، فةرموو عظيمةسوثاا، ر َيزدار 

 :مم الدين حسن عظيمةبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سـتةي جـةنابي وةزيـر كـردووة، بـةوم وةومـي ضـوار ثرسـيارياك وةرطرتـةوة،          ديارة من شةي ثرسـيارم ئارا 
بةوم دوو ثرسياريان جَيطاي طومانة مم، ضونكة لةوةومةكةيان تَينةطةشتم، يةك لةوانـة ئـةو ر َينماييانـةي    

ــؤ    ــردووة بـ ــي دةري كـ ــةوةزارةتي دارايـ ــةير     (171)كـ ــة سـ ــو دةرماَلـ ــةوة وةكـ ــةر ئـ ــة، ئةطـ ــةزار دينارةكـ هـ
هةزار دينـار، بـر يين شـةي مـانطي يةكـةم لـة دةرماَلـةي ثيشـةييدا ناتوانـدرَيت بـةو شـَيوةية            (171)بكرَيت

هةزار دينارةكةدا بكراية، بةثَيي ر َينماييةكانين بَيت، ئةطةر بةثَيي ر َينماييـةكاني  ( 171)تةعامول لةطةَل 
رماَلـة نيــة، ئةمـة مةقتوعـة بــؤ    هـةزار دينـارة دة  (171)بةغـداد بَيـت ئـةوة ر َينماييــةكاني ئةوانـة كـة ئــةو      

هةزار دينارة سةرف بكرَيـت، بـةوم   (171)سةرجةم فةرمانبةران و مامؤستايان لة وةزارةتي ثةروةردة، ئةو 
لةحاَلةتَيكيشدا وةكو ئةوةي كة جةنابي وةزير لةوةومدانةوةي ثرسياري ئةنداماني ثَين من طوَيم لـَي بـوو   

ة ثـارةي كـة ثَيمـان طةشـتووة لةطـةَل ئـةو ذمـارة زؤرةي كارمةنـداني         كة دةَلَيت ئَيمة لةبـةر ئـةوةي ئـةو بـر     
وةزارةتي ثةروةردةدا ر ةنطة نةتوانـدرَيت ئـةو ثـارةي بَيـت، بـةوم مـن ئـةو ثرسـيارة دةكـةم، لـةكؤي ثـارةي            

داةــةزرَين، نــةدةكرا لــةكؤي ئــةو  1111هــةزار كةســةي كــة ثــارةي بــؤ دانــراوة لــة ســاَلي    17مــاوةي ئــةو 
كة تا ئَيستا هةندَيكيان ثةيوةنديان نةكردووة، بر َيك ثارة بؤ ئةو مامؤستايانة دابني بكرايـة تـا   دامةزراوانة 

ئـةو تــةعويزةي ثــَي ثــر  بكرايــةوة، خــاَلَيكي تــرم، ئــةو ر َينماييانــةي كــة وةزارةتــي دارايــي دةريكــردووة، كــة  
رسـيارةيان ئاراسـتةي جـةنابي    هةزار بيمةي بَيكاري سةرف بكرَيت، ئَيستاي زؤربةي برادةران ئةو ث(171)

هـةزار دينـار لـةوةزارةتي دارايـي ديـاري دةكرَيـت لـة سـلَيماني         (171)وةزير كـرد، بـةوم هؤكـاري ضـية كـة      
دةدرَيت لةهةولَير ودهؤك تا ئَيسـتا نـةدراوة ئـةو ثارةيـة بـؤ ئةوانـةي كـة دةرضـووي زانكـؤو ثـةرانطاكانن،           

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةنابت، ر َيزدار جةنابي وةزير فةرمووسوثاا بؤ ج
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ثرسيارةكان وةوم دراوةتةوة، بةوم من نـازاك مـةقتوع، دةرماَلـة نيـة، مـةقتوع ناوَيـك يـةعين بـر اوة،         
ــةهاتوو   ــوَينَيك ن ــيفةتي    ئــةوة دةرماَلةيــة، لــةهيو ش ــةقتوع مةقتوعــة، كــة س ــة، م ــةبَلَين ئــةوة مةقتوع ة، ك

دةروومةي نية، هةرضةند ثَيويسـد نـةدةكرد ضـونكة ئـةوةم زؤر شـةرا كـرد، بةنيسـبةت بيمـةي بَيكـاري          
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بؤضي لة هةولَير ودهؤك جَيبةجَي نةكراوة؟، ضونكة تةعينةكة تةواو نةبووة، ئَيسـتا وابـزاك تـةواو بـووة،     
ة تةواو بوو ئةوانين دةدرَيت، ثرسياري شةشـةمي دةَلَيـت ثَيويسـتة نـاوي ثرؤذةكـان      مةرحةلةي ئةخرية، ك

ئـةوة ر ةزامةنـدي   : دياري بكرَيت وةزارةتي ثةيوةنديدار دةستنيشـان بكرَيـت، بةنيسـبةت ثرسـياري ضـوارةم     
 .لةسةر درا، لةر َيطاي ليذةنةي تايبةت سةر بة ليذنةي ئؤلؤمثي كوردستانة، سوثاا

 :كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
 .عةزرة خان تةعقيبت هةية؟، فةرموو

 :مم الدين حسن عظيمةبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت دةرماَلةي مةقتوع، منين دةَلَيم دةرماَلةي مةقتوعة لة بةغداد، بةوم لَيرة كـراوة بـة دةرماَلـةي    
مدا هةر نابر َيت، بةوم لَيـرةدا نـة دةرماَلـةي    ثيشةيي، دةرماَلةي ثيشةيي لة مامؤستادا لة شةي مانطي يةكة

هـةزار  (171)ثيشةيية نة هي مةقتوعيشة، ئةطةر مةقتوع بَيت وةكو ئةوةي بةغداد سـةرف بكرَيـت، ئـةوة    
دينارةكة سةرجةم مامؤستاياني كوردستان دةطرَيتةوة، ئةطةر دةرماَلةي ثيشةين بَيت ئةوة لة شةي مانطي 

 .وثاايةكةم هةر دةبَيت بدرَيت، س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ضـونكة دةرماَلةيةكـة سـيفةتي دةروومـةي هةيـة،      : دةرماَلةي ثيشةيي خؤي هـةر نابر درَيـت، دووةم  : يةكةم
دةرماَلـةي ثيشـةيي مشـولي هـةموو فةرمانبـةرَيك ناكـات، مشـولي ئـةو         نةك شةي مانط بدرَيت، دواي ئـةوة  

فةرمانبةرانة دةكات كة بر وانامةيان هةية، دةرماَلةي بر وانامةية، بؤية ئةو مةقتوعةي كـة هـاتووة، يـةعين    
بؤ ئةوةية تؤ ئةوة جيا بكةيتـةوة كـة بـةهيو شـَيوةيةك نابَيـت تـؤ فـةرق بكـةيت لـةنَيوان فةرمانبةرانـدا،           

( 171)هةزاري دةدةمَي، دةرماَلةي مةقتوعة بـؤ هـةمووي    111هةزاري دةدةمَي وئةوي تر  71يت ئةو بَلَي
 .هةزار دينارة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار عمر عبدالرمحن علي، فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةن    ــةبوو لةج ــيارم ه ــةك ثرس ــن ي ــةو     م ــةم و ئ ــر دةك ــةنابي وةزي ــةوةكاني ج ــي وةومدان ــر، سوثاس ابي وةزي
ر وونكردنةوانةي كةداي لةسةر ثرسيارةكان، ثرسيارةكةي من وةوم درايـةوة، تايبـةت بـوو بـة ياسـاي ذمـارة       

، ماف و ئيمتيازاتي زيندانياني سياسي، بةوم جةنابي وةزير ئاماذةي بةوةدا كة هَيشـتا  1111ي ساَلي (11)
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تـةعميم   17/2/1111ي وةقـائي ي كوردسـتان لـة    (133)ماتي ثَي دةرنةضووة، ئةو ياسـاية بـةذمارة  تةعلي
باا لةوة دةكات لةسةر سةرؤكايةتي ئةمومةني وةزيران  1كراوة بةسةر هةموو دامودةزطاكاندا، لةماددةي 

ة، بـةوم داواكـارم   و هةموو ميةنة ثةيوةنديدارةكانة كـة ئـةو ياسـاية جَيبـةجَي بكـةن، وةومـم وةرطرتؤتـةو       
لةجةنابي وةزير ثةلة لـة تةعليماتةكـةي بكـةن بـؤ ئـةوةي ئـةو ياسـاية بضـَيتة بـواري جَيبـةجَي كردنـةوة،            

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير فةرموو
 
 
 
 

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

است دةكات كاك عومةر بةا ئَيمة دائيمةن ضاوةر َي دةكةين كة لـة ئةمومـةني وةزيرانـةوة بؤمـان     بةَلَي، ر 
صادير بووة لة ئةمومةني وةزيران و تـةعميم كـراوة،    15/11بَيت، ئةوة واية، لةبةر ئةوة ممان هةية لة 

 .جَي دةبَيت، سوثاابةثشتيواني خواي طةورة ئَيستا ئيشي تَيدا دةكةين، بةزووترين كات ئةوة جَيبة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مانط دواكةوتين ئةوة دةبَيت ثةلةي لَي  4داوا لة ليذنةكاني ثةرلةمان دةكةين بةدواداضوون بكةن، ضونكة 
 .بكرَيت، كاك عومةر تةعقيبت هةية؟، باشة سوثاا، دكتؤر امحد وةرتي، فةرموو

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي. بةر َيز د
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةم، مـن سـَي ثرسـيارم هةيـة، ئةطـةر وةوم دراونةتـةوة ئـةوة باشـة،         
وةزارةتي دارايي و ئـابووري هـةرَيم ر ايطةيانـدووة كـة     : ضونكة بة نووسني هةمة بةا دةخيوَينمةوة، يةكةم

زيـادي كـردووة، كـة ئةمـةي     % 11 هـةرَيم لـة   و بودجـةي طشـد  % 11بودجةي طشد عَيراق، بةر َيـذةي لـة   
بر َيكــي كــةم نيــة، ثَيتــان وايــة كــة ئةمســاَل كورتهَينــان لــة بودجــةي هةرَيمــدا ر وونــادات و قــةرةبووي             
كةموكور يةكاني ساَلي ر ابردووي ثَي دةكرَيتةوة، ئةطـةر كورتهَينـان ر وودةدات ضـةند دةبَيـت؟، وةك وةزارةت     

كورتهَينان بةبيانووي بودجةي ثَيشمةرطة هـةموو  : ، ثرسياري دووةم1111ي ثالنتان ضية بؤ بودجةي ساَل
ساَلَيك لة بودجةي طشد هةرَيمدا ر وودةدات و طلةيي لة حكومةتي ئيتيحادي دةكرَيـت، كـة ئـةم مةسـةلةية     
ضارةسةر ناكات، كة دةبَيت ئةو بودجةية لة وةزارةتي بةرطري عَيراقةوة وةكو بةشَيك لـة بودجـةي سـيادي    
بــدرَيت بــةا ئــةو نايــدات بــة هــةرَيم، ثرســيارةكة ئةوةيــة، بؤضــي هــيو ر َيطةيــةكي تــر ناطرنــة بــةر بــؤ      
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بةدةستهَيناني ئةو بودجةيةيةو فشار خستنةسةر حكومةتي ئيتيحادي؟، تةنها لةكاتي هـاتين بودجـةدا ئـةم    
هـاتووة، كةمووضـةي    دا1111لة ثرؤذة ياساي بودجةي سـاَلي  : مةسةلةية دةوروذَيندرَيت، ثرسياري سَييةم

هةموو فةرمانبةراني هةرَيم لةطةَل هاوتاكانيان لة حكومةتي فيدر الي يةكسان بكرَيت، بةوم تا ئَيستا ئةمـة  
نةكراوة؟، بؤضي؟، خؤشتان لة درانةيةكدا دان بـةوةدا دةنَيـنن كـة هَيشـتا دوو جـؤر سيسـتمي خانةنشـيين        

% 5ية كة بـر اوة لـة حسـابَيك دانـراوة، بـةوم لةهـةولَير لـة        %11بؤ لة % 5لةهةرَيمدا هةية، لة سلَيماني لة 
بر اوة لة حسابَيك دانراوة، بةر َيوةبةرايةتيةكي طشتين لـةوةزارةتي دارايـي و ئـابووري هةيـة بـةثَيي ياسـاي       

ي وةزارةتي دارايي و ئابووري، كة ئةركي جَيبـةجَيكردني ياسـاكاني خانةنشـيين و    1111ي ساَلي (7)ذمارة 
دني خزمــةتي كارمةنــداني هةرَيمــة لــة فةرمانبــةرو ســةربازو هَيزةكــاني ئاسايشــي نــاوخؤ، بــةم    هــةذماركر

 .شَيوةية ضؤن مامةَلة لةطةَل دوو سيستمدا دةكةن و بؤضي تا ئَيستا يةك نةخراوة؟، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:ايي و ئابووريوةزيري دار)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةمة لةناو ثرسيارةكاندا نية كـةبؤ مـن هـاتووة، ئةمـةي يةكَيكـة لـةو ثرسـيارانةي كةبـةمنيان داوة،         
 .بةوم بةهةرحاَل من وةومت دةدةمةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هاتووة، بةر ةمسي هةر ثرسيارَيك هات وةوم ئةتواني وةوم نةدةيتةوة مادام لةناو ثرسيارةكان بؤ جةنابت نة

بدةوة ئةطةرنا ئةتواني وةوم نةدةيةوة، ضونكة ناوي هةية لَيـرةدا بؤيـة نـاويم خوَينـدةوة، فـةرموو دكتـؤر       
 .ئةمحةد

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوةزير      ــيار ب ــةداني ثرس ــة ل ــةم ك ــت دةك ــن واهةس ــد م ــةمان     بةر اس ــدامي ثةرل ــةر ئةن ــد لةس ــدَي قةي هةن
 7دةدةندرَيت، من لةدانيشتين ثَيشوو دام بةوةزيري دارايي خؤي وةريطرت وتـي مـن دةخيوَينمـةوة، يـةعين     

ر ؤذدا وةزيـر ناتوانَيــت وةومـةكان ئامـادة بكــات، وة ر ؤذي     7ر ؤذ بةسـةر ئـةو ماوةيـةدا تَيثــةر يوة، لـةماوةي     
مة لةثةرلـةمان نـةبووين ثرسـيارةكا ان طةيانـدة بةر َيوةبةرايـةتي كاروبـاري       دواترين دواي مةوعيدةكة ئَي

ثةرلةمان، وة مؤريشي لةسةر دراوة بةا نةيانطةياندووة بؤ ئَيمةيان طةر انـدةوة، مـن وا هةسـت دةكـةم كـة      
يار ثةير ةوي ناوخؤ ئةو جؤرة قةيدانةي فةرز نةكردووة بةسةر ئةندامي ثةرلـةمان بةر اسـد، لـةداني ثرسـ    

 .بةوةزير، دوابر يارين بؤ خؤتانة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك فرسةت فةرموو وةومي بدةوة
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 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مان مـةفروزة  بةر ةئي من ئةوة قةيد نية، ئازادي ئةندامانين بـةوة تَيـك ناضـَيت، هـةر ئيشـَيكي نـاو ثةرلـة       
مونةزةم بَيت، وا تةنزرمان كرد كة ماوةيةك دابنَيني كة جةنابي وةزيـر دارايـي و ئـابووري بَيـت يـان هـةر       
وةزيرَيكي تر بَيت، فريا بكةوَيت كة مةعلوماتةكة بؤ خؤي ئامـادة بكـات و وةوم بداتـةوة، ئةطـةر بـرادةران      

يلتيزاميان بةكاتةوة نةكرد، بةر ةئي من نابَي عـاجز  خارجي ئةو ماوةية، ثرسيارةكانيان ثَيشكةي كرد، وة ئ
بن و بةو شَيوةية تةفسريي نةكةن كة ئةوة قةيدة لةسةر حور يةتيان و لةسـةر ئـازادي ئةنـدامي ثةرلـةمان،     

 .زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرمووحافظسوثاا، ر َيزدار شَيرزاد 
 

 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

من ضوار ثرسيارم ئاراستةي جةنابي وةزيـر كردبـوو، ديـارة مـن جوابـةكانيم بـة كـورتي دةوَيـت، ثرسـياري          
بؤضــي مووضــة زيادةكــةي ثاســةوانان ســةرف ناكرَيــت؟، تــا ئَيســتا ســةرفيان نــةكردووة، لــةناو           : يةكــةم

كة ثاسـةوانةكانيان زيـادة خويـان نـايهَيَلن،      ثاسةوانةكاندا شتَيكي وا بآلو بوةتةوة كةطواية ئةو بةرثرسانةي
لةهــةر شــوَينَيك بــةجؤرَيك نةفــةقاتي خواردنيــان لــَي  : ئــةوة بكرَيــت لــةوةزارةتي نــاوخؤ، ثرســياري دووةم 

هةزار، لةشوَينَيك هةر ناياندرَيَد، ئةوة هؤكارةكـةي   11هةزارة، لةشوَينَيكي تر  21دةبر درَيت، لةشوَينَيك 
ثَيشينةي خانووبةرة ر اطرياوة، كة خةَلكَيكي زؤر هةية و قةرزَيكي زؤريان كـردووة،  : مضية؟، ثرسياري سَيية

ثَيشـينةي  : بؤ ئةوةي خانووةكةيان بكةن، تا ئَيستا ر اطرياوةو ضاوةر َين نازانن ضـي بكـةن، ثرسـياري ضـوارةم    
، ئـةبَيت وةكـو   1115ي سـاَلي  (34)هاوسةرطريي بؤ منداَلي كةمئةنداماني سةنطةر بةطوَيرةي ياساي ذمـارة 

منداوني شـةهيد بَيـت، لَيـرةدا بـةوازحي ياسـاكة باسـي دةكـات، لـةماددةي ثَينةـةم، ثَيشـمةرطةي زَير ةفـاني            
كةمئةندام كة حوكمةكاني ئةم ياساية دةيطرَيتةوة بةشةهيد تؤمار دةكرَيت، ئةطةر كؤضي دوايي كرد، ئةوة 

ساي بودجةدا بة تـةعليماتي وةزارةت بـووةو تـةعليماتي    شةهيدة، بؤية ئَيمة ئةوةمان داناوة كاتي خؤي لةيا
ثَي دةركردووة، لة دووةمدا ئةَلَيت لةكاتي خزمةتياندا بةهةر هؤيةك تووشـي كةمئةنـدامي و ثةككةوتـةيي    
بوو، ئةوة دؤسيةكةي دةنَيردرَيت بؤ وةزارةتي كاروباري شةهيدان، يةعين هةر لةوَين بةشةهيدي زينـدوو  

ــةماددةي حةو  ــابة، ل ــةكاني      حس ــةموو قؤناغ ــةخؤر ايي لةه ــي ب ــا  فَيركردن ــت م ــوارةم دةَلَي ــاَلي خ ــدا خ تةم
 .خوَيندندا بؤ هاوسةرو منداَلةكاني هةية، كةوابَيت بؤ منداَلةكاني ئةوةي دةبَيت بيطرَيتةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو
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 (:دارايي و ئابووريوةزيري )بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي 21بر يين ئازووقة عيالقةي هةية بة وةزارةتي ناوخؤوة، ئةو شتانة هةمووي ثةيوةندي بةوانةوة هةيـة،  
ي بــةو داوة، ياسـاي موتــةفاوت دةرضـووة بــةعزَيك جـار، ئَيســتا ئـةو ياســايانة بـةدةل ئــةرزاق      71بـةو داوة،  

شــتَيكي تــر ســةرف نــةكرَيت، ئةطــةر ســةرف دةكرَيــت ئــةوة وةزارةتــي نــاوخؤ وةردةطريَيــت، مــةفروزة هــيو 
مةسئولة لةو سةرفانة ئةوين مةسئولة لة بر يين ئةو سةرفانة، ئةطةر لَييان بثرسن جواب دةدةنـةوة، بـاا   
لةوة ئةكرَيت كةطواية ئَيمة ئَيستا هةندَي شت هةية ر امان طرتووة، وةكو هاوسـةرطريي و خانووبـةرة، نـةك    

ةوة سولة  ترين ئةمر ؤ ضةندي مانطـة مـن يـةك ثرسـيار دةكـةم، بـزانن عَيـراق لةكةيـةوة ر اي طرتـووة،          ئ
ي مانطةوة، ئةمة سـةري  11ي مانطةوة ر اي طرتووة، ئَيمة لة 17ئَيمةي لةكةيةوة ر امان طرتووة، عَيراق لة 

ابطريَيــت هــةتا حســاباتي خؤمــان ســاَلة، ئةمــة ياســاية، ياســاي ئســوَلي موحاســةباتة، ئةمــة بؤكــاتَي دةبَيــت ر  
جــارَيكي تــر دةســت ثَيدةكاتــةوة، بةنــةزمَيكي تــر كــة ياســا ر َيطــاي داوة،   1/1تةســوية دةكــةين، وة لــةدواي 

سـةرف دةكرَيـت، هـةتا موصـادةقةي ميزانيـة دةكرَيـت، يـةعين ئةمـة ياسـايةكة           11تةقسيم  1ئةوجارةي 
وات، هـةموو دةوَلـةتَيكين لةسـةري دةر وات، نـاتوانني     ئَيمةي لةسةري دةر ؤين وةكو عَيراقين لةسةري دةر 

ثَيشـينةي هاوسـةرطريي بـؤ    : ئَيمة ئَيستا سةرف بكةين تا ئةوكاتةي كةسةري ساَلين دَيت، ثرسياري ضوارةم
منداوني كةمئةنداماني سةنطةر، ئةمة ديارة ئـةم مةوزوعـةمان نووسـيوة بـؤ ئةمومـةني وةزيـران، ئـةَلَين        

ئةمومــةني وةزيرانــةوة وةوم دراوةتــةوة، بــةثَيي ياســا تــةنها كــور  و كضــي شــةهيدان  لةميــةن ســةرؤكايةتي
وئةنفالكراوكان دةطرَيتةوة، بةوم كةمئةنداماني سةنطةر ناطرَيتةوة، ئةطةر بَيت و بيطرَيتـةوة، ئـةوة ئَيسـتا    

ة، مومكينة ئـةوانين  من لةطةَل كاك رةشيد قسةم كرد، ئَيمة ئةر ؤينةوة جارَيكي تر تةئكيدي لَي دةكةينةو
 .لةسةر سةهوو بن، ئةمومةني وةزيران جوابيان دةدةينةوةو ئةطةر وابَيت ئةوة مةمشولن، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرةلةمان
 .سوثاا، كاك شَيرزاد تةعقيبت هةية؟، فةرموو

 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م ئةوةي كةمنداماني سةنطةر، ئةطـةر لةطـةَل ئةمومـةني وةزيـران قسـة دةكـةن،       من جوابةكاك قبوَلة، بةو
 .ئةوة ئيشارةت بةو ياساية بدةن كة هةية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .شة ئَيمة ئيشارةت بةوة دةدةين و وةومي ئةمومةن دةدةينةوة، سوثاابةَلَي با
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار تارا حتسني ياسني، فةرموو

 (:ئةس ةدي)بةر َيز تارا حتسني ياسني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي كؤتــايي بــؤ ئــةو   ثرســيارةكةي مــن لــةوةدا خــؤي دةبينَيتــةوة كــة هؤكــاري ســةرف نــةكردني ســولف         
ثرؤذة هةية، كةدةست نيشان كراوة، تا ئَيستا زؤري  14بةَلَيندةرانةي صندوقي نيشتةجَيبوون، كة دةزانني 

بَلَيني بة وةجبة وةجبة دةزانـني كـة سـةرف دةكرَيـت، كـة دةطاتـة كؤتـايي ئـةم ثرؤذانـة بـؤ  وونـة ضـةند             
بةر اسد تةحقيقم كردووة، كة ئاخر كيتابيشيان هةر ثارةيةكيان دةوَيت لَيرةدا لة دةستةي وةبةرهَينانين 

تـةواو بـووةو كؤتاييـة بؤضـي سـةر  ناكـةن،       % 111بووة، كة داوادةكـةن ئةوانـةي كـة لـة     5/11/1111لة 
كةسةرفيشــي دةكــةن بؤضــي بةشــَيوةي قــةترة قـــةترة ســةرف دةكرَيــت، كــة ثارةيــةكي زؤر كــةم وا لـــة           

بـن، جارَيـك قـةرزاري هـاوووتي جـارَيكين هـي حكومـةت، ضـونكة         بةَلَيندةرةكان دةكات كة دووجار قةرزار 
ئةوان بؤ ئةوةي ثرؤذةكة نةوةستَيت، كارةكة ئةكةن بـؤ ئاسـانكاري و بـؤ ئيشـةكان كـة بـةر َيكوثَيكي ببَيـت،        
لةبةرضي؟، حةزةكةم وةزارةتي دارايـي ر وونكردنةوةيـةكم ثـَي بـدات، بؤضـي ئـةو بـر ة ثارةيـةي كـة دةبَيـت           

 .ةواو بؤ بةو شَيوةي تةقترية دةيانداتَي؟، سوثاالةكؤتاييدا ت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةطرتووة، كةباسي قةترة، بةنيسبةت ئَيمةوة وةك وةزارةتي دارايي، هيو سولفةيةك كة هاتبَيتةممان ر امان ن
قةترة دةكرَيت بةر اسد ئَيمة خؤمان قةترة، قةترة لة عَيراق وةري دةطـرين، بـةوم قسـت، قسـت تـةوزي ي      
دةكــةين، لةبــةر ئــةوة حةزةكــةم جــةنابتان بــزانن، كــةئايا مــن تــا ئَيســتا ضــةندجارم بــاا كــردووة، هــةموو 

ةار كـةمرت وةرمـان نـةطرتووة، يـةعين حةزةكـةم      ميزانيةي مانطَيك بة شةي جار وةردةطرين، قـةت لـة سـيَ   
ــةثارةي        ــَيك ل ــك بةش ــغيلي، جارَي ــارةي تةش ــك ث ــة، جارَي ــك مووض ــتَيك، جارَي ــك ش ــةر جارَي ــزانن، ه ــةوة ب ئ
ئيستسماري، جارَيك بةشَيكي تر لة ثارةي ئيستيسماري، بؤية ئَيمة لَيرةوة ئي الني دةكةين، تـا ئَيسـتا يـةك    

داراييدا، ئةطةر هةية لةمي جةنابتان موراجةعةيان ثَيتان كـردووة، تكـام    كةا سولفةي نةماوة لةوةزارةتي
 .َيكاني خؤم دةكةم، سوثااواية بينَيرن بؤمي من، ئةو كاتة من حساب لةطةَل هاور 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تارا خان تةعقيبت هةية؟، فةرموو

 (:ئةس ةدي)بةر َيز تارا حتسني ياسني
 .لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر
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% 111ثرؤذة تـةواو بـووة لـة     1ثرؤذةتان هةية، تةنها  14جةنابي وةزير ئَيمة لَيرة دةزانني كة جةنابتان 
ئةواني تـري وةكـو ئاشـد و ذيـاني نـوَي، زيـالن، منـارة، زؤري تـرين مـاوة، هـةمان كَيشـةيان هةيـة، ئةمـة              

ــةو بةَليَ    ــةن ئ ــان لةمي ــةعقيبَيكي زؤري خؤم ــةفؤناتَيكي زؤر وت ــَلةحةتي   بةتةل ــؤ مةس ــة ب ــة، كةئةوان ندةران
ميللةتةكةمان ئين دةكةن، ياساي وةبةرهَينانة كة حكومةت صندوقي نيشتةجَيبووني داناوة بةشَيك خـؤي  
هاوكارييان دةكات، بؤ ئةوةي ئةو ئاوةدانكردنةوةية دةبَيت، كؤمةَلطايـة بـؤ هاوووتيـان بةثارةيـةكي تايبـةت      

مليؤنيـان   5ملياريـان ثَيويسـتة يـان     5قةلةكة ئةوةية ئةوان بؤ  وونة دةكرَيت، بؤضي لةوَيدا ئةبَيت، عةر
 111بـة   111ثرؤذة داواي دةكات واي لَيـدَيت هـةر يةكـة     4ثَيويستة؟، ئةوان يةكَيك دةكةن، ئةو يةكةي 

 وةردةطرن كة ئةنةهوو خَيرَيك دةكرَيت بةو بةَلَيندةرانةي كة ئةوان خؤيان دةبَيـت كارةكة بؤ بةرذةوةندي
هــاوووتي دةكــةن، هــةموومشان دةزانــني كــة بــؤ بةرذةوةنــدي هاوووتيــة، ئةَلبةتــة مــن نــازاك وةزارةتــين    
مةبةسد ضية؟، لة يةكةاري طرتنةوةي لة كاك ر ةشيد و جةنابي وةزيرين دةثرسـم، ضـونكة داواكـان بـةو     

 .دوو ناوة هاتووة، كةوةستاندنَيك هةبووة، بة بةَلطةي لةممان هةية، سوثاا
 :ر َيز سةرؤكي ثةرلةمانبة

 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من جارَيكي تر تةئكيد دةكةمـةوة، لـة غـةيري ئـةوة لـة وةزارةتـي ثالنـدانان و وةبـةرهَينان بثرسـن، بـةوم           
 .ن ضوومةوة بؤ وةزارةت زةمحةت نةبَيت تؤ بؤم بنَيرة، سوثاائَيستا ئةطةر هةية هةر ئةمر ؤ م

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار ثةران عبدالكريم، فةرموو

 :بةر َيز ثةران عبدالكريم عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ونة دواي ئـي الن كردنـي   سـا : من ضوار ثرسيارم ئاراستةي بةر َيز جةنابي وةزيـر كردبـوو، ثرسـياري يةكـةم    
قبوَلي خوَيندكاران لة زانكؤ و ثةرانطاكان، بؤتة مؤدَيل كـة ئـةوة دووسـاَلة بةهـةزاران قوتـابي دةمَيننـةوة،       

، سةرؤكي هةرَيم بانطهَيشد وةزيري خوَينـدني بـاوي كـرد، كـة ئـةو      1111بؤ  1111لةسةر كَيشةي ساَلي 
، ئةوة بوو هؤي سةرةكي لـة وةرنـةطرتين ئـةو ذمـارة بةرضـاوة      كَيشةية تا ر ادةيةك بتوانن ضارةسةري بكةن

هــةزار خوَينــدكار دةدات، ديــارة ئــةوة بــؤ نــةبووني بودجــةي ثَيويســت         17هــةزار تــا   11كــةخؤي لــة  
مليـؤن دؤمر سـةرف    3دةطةر َيننةوة، بؤية سةرؤكي هـةرَيم، ئـةمري كـرد لةسـةر ئةمومـةني وةزيـران كـة        

كة زانيارران هةية، هةر لةميةن وةزارةتي خوَيندني بـاووة كـة بـةطوَيرةي     بكرَيت بؤ ئةومةبةستة، ئةوةي
دةرضووة، ئةمومةني وةزيران ئةمري كـردووة بةسـةرفكردني    11/7/1111كة لة (71)نووسراوي ذمارة 

 دووبـارة  ئةمسـاَلين  بـؤ  كَيشـة  هـةمان  بؤيـة  ،ئةو بر ة ثارةية، بـةوم لـةوةزارةتي دارايـي عةرقةلـةي تَيكـراوة     
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، وةزيــري خوَينــدني بــاو ئيمتينــاعي كــرد كــة يــةك خوَينــدكاري تــر وةربطرَيــت، ضــونكة هَيشــتا   بووةتــةوة
بَيطومان هةتا ئَيستا جياوازييةكي زؤر هةية لـةنَيوان  : بودجةكةي ثاري بؤ سةرف نةكراوة، ثرسياري دووةم

انيشـةوة، ئـةوة لـة خياللـي     مووضةي فةرمانبةرو مامؤستاياني هةر سَي ثارَيزطاكـةي كوردسـتان بـة ئيدارةك   
ثرســياري ر ؤذانـــةي زؤربـــةي مامؤســـتايانة، جـــا نــازاك وةزارةتـــي دارايـــي ضارةســـةرةكةي لةميـــة؟، داواي   

 ...ثَيداضوونةوةيةكي سةرتاسةري دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تكاية ثرسيارةكةت روَينةرةوة، ضونكة زؤرن دةيانةوَيت قسة بكةن، فةرموو
 :ران عبدالكريم عبدالقادربةر َيز ثة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئايا وةزارةت   هةنطاوَيك دةنَيت بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشةية، ضونكة بةر اسـد ضـاككردنةوةي مووضـة    

هـةر سـةبارةت بـة    : لةمي ئَيمة نية، دةبَيت خؤيان ئـةوة وةوم بدةنـةوة بـؤ ئـةو خةَلكـة، ثرسـياري سـَييةم       
يازاتي زيندانياني سياسية، بَيطومان وةومةكاك وةرطرتةوة، بةوم ئةوةي زانياريم هةبَيت ياساي ماف و ئيمت

هـةر لــة ر ؤذنامـةكان خوَيندمــةوة، كــة لـة وةزارةتــي شــةهيدان وئـةنفالكراوةكان بةر َيوةبةرايةتيــةك هةيــة،     
ةعين ئـةو شـتانة كـراوة،    ئةوانة ئي النيان كردبوو كة سةيارة دَينن بؤ زيندانيان بة نرخَيكـي ديـاريكراو، يـ   

ضةند هةنطاوَيك نراوة، بةوم ياسـاكة كـة خـودي ياسـاكة لـة ثةرلـةمان دةرضـوو و لةطـةَل سـةرؤكي هـةرَيم           
ر استَيندرا، ئةوة جَيبةجَي نةكراوة، شتَيكي ترة جَيبـةجَي دةكرَيـت، نـازاك ئـةوان   ئاطادارييـةكيان هةيـة،       

 .ثرسيارةكاني تريشم وةوميان درايةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسد ئايا ئَيمة دةتوانني بر ياري ئةمومةني وةزيران ثَيشَيل بكةين يـان جَيبـةجَيي نةكـةين؟، مـن ثـَيم      
بةو شَيوةية، ئَيمة ئةمساَل كةداوايان كردووة، لةياسـاكةدا هـاتووة دةَلَيـت تواناسـازي     واية ئةوة مةعقول نية 

دةبَيت بةر َيوةي بةريت، بةوم ثارةيـةكي ديـاركراوي بـؤ دانـةنرابوو، بـةا لةسـةر ئةوةشـةوة لـة ئيحتيـاتي          
ةكـةمان ثَيـداون،   مليارمان ثَيداون، هيو شتَيك لةمي ئَيمـة نةوةسـتاوة، ئـةو مةوزوعـة ئَيمـة ثار     51خؤمان 

ئةتوانن لة ئةمومةني وةزيران بثرسن، ئةوة بؤنـةكراوة ئـةوةي تـر بـؤ كـراوة، ئَيمـة لةسـةرمان تةمويلـةو         
كردوومانة، بةنيسبةت زينداني سياسيةوة، بةر اسد زينداني سياسي موافةقةمتان بؤيان كردووة، ئةوةي كة 

و ئيشــةكةيا ان جَيبــةجَيكردووة، ثرســياري   هــاتووة بةنيســبةت ذمــارةي ســةيارةوة، ئــةوان هاتنــةمي مــن  
، لــةكاتي 1111ســَييةم، بــؤ جَيبــةجيكردني ئــةو ياســاية داواي ثــارةي تــةرخانكراو لةســةر بودجــةي ســاَلي  

خؤيدا طفتوطؤي لةسةر دةكرَيت، تةبي ي ئةوة بةنيسبةت ثرسياري سَييةم، ئَيمة ئةوانةي كةهاتووةتةممان 
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ئاتيشــمان لةســةر كــردووة، هــيو شــتَيكين نيــة كــة ئيهماملــان كردبَيــت،  هــةموومان جَيبــةجَيكردووة، ئيةرا
كـراوة، هـي ئةمسـاَل، ئَيسـتا خـؤ ئـةبَيت        2مةسةلةي صندوقي خانةنيشيين وةَلآل بثرسن لةبةغدا لةمانطي 

ــي        ــَيت، دوا فلس ــؤ دةربض ــاري ب ــةمان و بر ي ــؤ ثةرل ــت ب ــران بينَيرَي ــةني وةزي ــت، ئةموم ــةنزيم بكرَي ــؤ ت ــايةكي ب ياس
ي لـة ثـارةي   %11تةكة، كة لَيي بر اوة، دوا فلسـي مـةوجودة، دوافلسيشـي كـة حكومـةت خـؤي لـة        %5مانبةران لة فةر

 .خؤي دةيدات ئةوين دةخاتة سةري ئينةا بةشي تةقاعود دةكات، بؤية حكومةت زةرةريةتي، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لـةكوَي ئـةيهَينَيت غـةير لـة ثـارةي ئـةو بودجةيـة        تكاية با ئةوة ر وونبكرَيتةوة كة حكومةت لةثارةي خؤي 
 .دةبَيت، ئةطةر ر وونرتبكرَيتةوة، فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لــة فةرمانبةرةكــة دةبر درَيــت، % 5مةبةســتم ئةوةيــة كــة لــةثارةي وةزارةتــي ماليــة دةيــدات، كــة هةيــة، لــة 
صـندوقةكة ئَيسـتا   : دةخاتة سـةري، بـةوم نةخراوةتـة نـاو صـندوقَيكةوة، يةكـةم      % 11حكومةت خؤشي لة 

بــةوم وةزارةتــي ماليــة هــةموو ئــةو ئيلتيزاماتــةي خســتؤتة ئةســتؤي خــؤي كــة           : وجــودي نيــة، دووةم 
يين طشد ئةو فةرمانبةرةكة تةعاقود دةكات، جارانين بةهةمان شَيوة بووة، بةوم بةر َيوةبةرايةتي خانةنش

 .ئيشةي ئةكرد، ئَيستا لةكوردستاندا وةزارةتي دارايي ئةو ئيشة ئةكات، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ثةران خان تةعقيبت هةية؟، فةرموو
 :بةر َيز ثةران عبدالكريم عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كؤمةويـةتيم، تةب ـةن ئـةو برادةرانـةي وةزارةتــي      هـةر ئـةو صـندوقة، ضـونكة خـؤم لـة ليذنـةي كاروبـاري        

كاروباري كؤمةويةتي وتيان ئةو صندوقة بووني نية تا ئَيستا من لةوةدا لةطـةَل جـةنابتم، بـةوم ثَيويسـتة     
ئَيمة خَيرا بكةين لة تايبةمتةندي كردني ئةو صندوقة، وا بكرَيت كة ئةو ثارةية حكومةت تةمويلي بكـات،  

بضووك بكرَيتةوة، تةنانةت ئةو فةرمانبةرانةشي كة ئيشي لةسةر دةكةن، ما  ئـةوةيان  طةورةي بكات، نةك 
نية كة ر اتبةكةشيان لةو ثارةية بَيت، بةوم بةنيسبةت ثرسياري يةكةمم، كة باسـي ئـةو بـر ة ثارةيـةم كـرد      

بر ة ثارةية كة  كة سةرؤكي هةرَيم ثةرانيداوة سةرف بكرَيت، ئةوة مةبةستم تواناساوي نية، مةبةستم ئةو
ــةي      ــة نزيك ــوو ك ــةك ب ــةوةي ذمارةي ــؤ جَيطاكردن ــةرَيمي      3ب ــةرانطاكاني ه ــة ث ــوون، ل ــدكار ب ــةزار خوَين ه

 .كوردستان، ئةوة لةساَلي ثار بر ياري لةسةر درا، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:ابووريوةزيري دارايي و ئ)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئةطــةر مةوزوعةكــة مةســةلةي ئيســتي اب بَيــت ئــةوة وةزارةتــي خوَينــدني بــاو ئــةو ئيشــوكارانة جَيبــةجَي  
دةكات، ئَيمةي وةك دارايي لةهيو كاتَيكدا ر َيطر نةبووين، نة ثار نة ئةمساَلين، وةزارةتي خوَيندني باو بؤ 

وةرطرتنيان لة كؤليذ و ثـةرانطاكان ئَيمـة ئامـادةين ثارةيـان بـؤ تـةرخان        ئيستي ابي هةموو ئةوانةي كة بؤ
بكةين، ئةطـةر نـةمشان بَيـت لـة ئيحتيـاتي بَيـت يـان لـة شـوَينَيكي تـر ثارةيـان بـؤ دابـني دةكـةين، ضـونكة                

 .مةسةلةي خوَيندن وةك مةسةلةي تر نية، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خليل، فةرموو سوثاا، ر َيزدار دكتؤر بةشري
 :بشري خليل توفيق. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـةر َيزتان بـؤ تـا ئَيسـتا نـةتانتوانيوة      : دواي بةخَيرهاتين ميوانة بـةر َيزةكان ثرسـيارةكاك ئةمانـةن، يةكـةم    

، لةسةرةتاي كارةكاني وةزارةت لة هةولَير وسلَيماني يةك رةن، بؤ  وونة طرَيبةستةكاني وةزارةتي ئةوقاف
مةبةسـتمة، ثرسـياري    1111ساَلةوة ثةسةند دةكرا، بةثَيضـةوانةوة هـي سـلَيماني زؤر دواكـةوت، لـة سـاَلي       

لةكاتي كؤبوونةوةكاني وةزارةتتان لةطةَل وةزارةتةكاني تر، بؤ دانـاني ثالنـي بودجـةي وةزارةتـةكان     : دووةم
ر مةبلةغَيكي دياريكراو، زؤربةيان طلةيي ئةوة بؤ بودجةي ساونة، لةثاي ئةوةي كة ئيتيفاق دةكرَيت لةسة

دةكةن كة ثاي رَيككةوتين ئةو ئيتيفاقة ئينةـا هـةم ديسـان دةسـتكاري دةكـةن، وة مةقاسـةيةكي زؤري لـَي        
ــَييةم  ــياري س ــت، ثرس ــي بةشــة     : دةكرَي ــةرج كردن ــة خ ــت ل ــاتر بكرَي ــةر دةســةوتي وةزارةتــةكان زي ــا ئةط ئاي

استةوخؤ بَي ئةوةي لة هيو شـتَيك بطةر َينـةوة وةزارةتـي دارايـي ر ؤتـني      بودجةكاني خؤيان، بةشَيوةيةكي ر 
زؤربةي وةزارةتةكان بةشَيكي كةم لـة بودجةكـةيان   : وطرفد وةزارةتةكان كةمرت ناكاتةوة، ثرسياري ضوارةم

ؤ خةرج دةكةن، ديارة هؤيةكانين ئاشكران، ئةو بةشةي كة دةطةر َيتةوة بؤ حكومةت، بؤ نابَيتة مـودةوةر بـ  
بؤ لةكاتي زيادكردني مووضـةو دةرماَلـةي فةرمانبـةران    : ساَلي داهاتوو، يان ضي لَي دَيت؟، ثرسياري ثَينةةم

مور اعاتي ئةوة ناكرَيت كة مامؤستاياني ئاييين كـاتي دةوام كردنيـان لـة مزطةوتـةكان لـة فةرمانبـةراني تـر        
 .زياترة؟، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وةزير فةرموو سوثاا، جةنابي

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةر وةومدانةوةي دكتؤر بةشري، بةر اسد بةنيسبةت سـلَيماني و هـةولَيرةوة هـةردووكي بـة ئيمـزاي مـن       
ولَير يـان لةسـلَيماني ئـةوة    ر ؤشتووة، فةرمانةكة من دةرمكردووة، ئةطـةر مـن مةخصـةدَيكم هـةبَيت لـة هـة      

ئةطةر بطةر َييتةوة سةر ئةوةليات دةبيين موافةقةتةكةي سـلَيماني زؤر تـةئخري بـوو،    : مةخصةد نية، يةكةم
كــةا بةيــةك قةَلــةم يــةك كيتابيــان ئةوةنــدة عةقــديان هــةبوو؟، ئةوانــة          425بؤضــي لةبــةر ئــةوةي   
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ئةمومـةني وةزيرانـدا، ضـونكة هةنـدَيكي زؤريـان      موشكيلةيان هةبوو مور اسةمت هةبوو لـةنَيوان دارايـي و   
دوو مووضةيان هةبوو، وةخد خؤي تةقاعود بوون ئَيستا دةوام دةكةنةوة بة عةقد، بةوم لةسةر ئةوةشةوة 
خؤي ئَيمة لةطةَل ئةوةداين كة ئيشوكاري مامؤسـتاياني ئـاييين ثـريؤزة ثَيويسـتة بكرَيـت، ثَيويسـتة هـةموو        

ت، كة باسي ئـةوة دةكرَيـت ئـةَلَيت ئـةو ثارانـةي كـة دادةنـدرَيت ئيتيفـاق بكرَيـت          كةسَيك لةخزمةتياندا بَي
لةطةَل وةزارةتةكان بةَلَي ئةوة ر استة ئَيمة دايدةطرين، بؤضي دايدةطرين، ئَيمـة ئيشـةكا ان كؤتـايي ثَيهَينـا     

ةرجارةو يـةك  ، ئـةم ثارانـة هـةمووي هـ    115دوايـي بـوو بـة     141لةسةر ئةساسَيك؟، دوايي ثارةكة بوو بة 
تريليؤني فـةرق كـردووة، بؤيـة مـةجبور بـووين كـة هـةموو جارَيـك ثارةكـان دابطـرين، كـةدامانطرت لـةمي             
خؤمانةوة بةنيسبة دايدةطرين، كة دامانطرت ئةوان طلةيي دةكةن؟، بؤضي ضونكة ئةمةية خـؤي مةسـةلةي   

طـةَل وةزارةتـةكان ئيتيفـاق دةكـةين بـؤ      كَيشةي ئَيمة لةداناني موازةنـةدا، كـة موازانـة دادةنـَيني؟ ئـةمر ؤ لة     
بةياني دةبينني داطريا، تا ئَيستا سَي جار داطرياوة، هَيشتا لةثةرلةمان موصادةقةي لةسةر نةكراوة؟، نـازانني  
ئايا لة ثةرلةمان جارَيكي تر دايدةطرن يـان نـا؟، زيـادي دةكـةن يـان كـةمي دةكـةن؟، بةنيسـبةت ئـةوةي كـة           

، ئَيمــة لةطــةَل ئــةوةداين مــن وةك وةزيــري دارايــي، هــةروةها هةظاَلةكانيشــم  دةســةوت بــؤ وةزيرةكــان بَيــت
لةوةزارةت، كة دةسةوتَيكي زؤر لةمي وةزيرةكان بَيت، ئةطةر لةمي وةزيرةكـان بَيـت ر ةنطـة ئيشةكانيشـيان     

ر دةسـةوتتان  مليـؤن دؤم  171باشرت بر واتة ثَيشةوة، ئةوة نةبَيت كة ئَيمـة ر َيطـر بـني، تـا ئَيسـتا ئَيـوة بـة        
زيادي بكةن، ئَيمة هيو كَيشـةيةكمان   1111، فةرموو ئةجمارةي لة 371ثَيدابوون ر استةوخؤ كردتتان بة 

ــت، هؤيــةكاني      ــت و ســةرف ناكرَي نيــة بةنيســبةت ئــةوةوة، بةنيســبةت ئــةواني تريشــةوة كةطوايــة ثــارة دَي
زةوابـد حـةق و زةوابـد ئةصـَلي،      مةعلومة، من ثَيم واية كةهةموو ثارةيةك بة زةوابـت سـةرف دةكرَيـت،   

نةك زةوابد ئيزعاجي، ئةوة ئةطةر مةسةلة ئيزعاجي بَيت ئةوة شتَيكي مةقصودة بؤية وايـة، ئةطـةر ئـةو    
مةوزوعانة زةوابد ئي تيادي و حةق بَيت ئةوة دةبَيت بةوشَيوةية بَيت بةو زةوابتانة بَيـت، ئـةو ثارانـةي    

وةزارةتي دارايي، ساَلي داهاتوو موازةنـة ئةطـةر عـةجز هـةبَيت ثَيـي ثـر         كة دةمَينَيتةوة دةبَيت بة ئرياد بؤ
 دةكرَيتةوة، بةتةئكيد هةموو ساَلَيكين عةجز هةية، سوثاا، 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، تةعقيبت نية؟، باشة ر َيزدار ثَيشةوا تؤفيق، فةرموو

 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفيق مغديد
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

لةسةر فرؤشتين موشـتةقاتي نةوتـة،   : من ضوار ثرسيارم ئاراستةي جةنابي وةزير كردبووة ثرسياري يةكةم
بةقةولي وةزيري سامانة سروشتيةكان، قسةي من لةسةر داهاتي سامانة سروشتيةكان نية بةطشد، ضـونكة  

فرؤشــتين موشــتةقاتي نــةوت ، 1111دَلنيــام كــة ئــةوة كــةا نايزانَيــت بةر َيزيشــت نــايزاني، ئايــا لةســاَلي   
ثارةكةي ضةند بووة، بة ر ةقةم ئةطةر زانياريتان هةبَيت ةاندةيَد، ئـةو بـر ةي ضـؤن دابةشـكراوة؟، باسـت      
لةوةكرد كة ئةو بر ة لةر َيطةي وةزارةتي ثالندانانةوة دابةشـكراوة، ثَيـوةرين بـؤ ئـةوة ئيـدارةي سـلَيماني و       
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ؤك، ذمارةي دانيشتوان ثَيوةر نةبووة بؤ دابةشكردني، كـة ئةمـةي   طةرميان هةروةها ئيدارةي هةولَير و ده
حكومةتي عَيراقي بر ياري داوة كـة قـةرةبووي ئـةو خَيزانانـة     : خؤي لةخؤيدا ثرسيارَيكة؟، ثرسياري دووةم

مليـؤن   11بكاتةوة كة بةهؤي سياسةتةكاني ر ذَيمـي ثَيشـووي بـةعا ر اطـوَيزاون، كـة هـةر خَيزانَيـك بـر ي         
ر اطـوَيزراون، ديـارة ئةمـة بر يـارَيكي باشـة،       1113تـا سـاَلي    1122ثَي بدات، ئةوانةي كة لة ساَلي  ديناريان

بةوم ثرسيارةكةي من ئةوةية، ئايا ئَيوة وةكو وةزارةتي دارايي و ئابووري ئاطاداري ئةو بر يـارةن زانياريتـان   
مليـار دينـار كـةزؤر     51بـر ي  : ري سـَييةم هةية لةو بارةوة؟، ئةطةر هةتانة ثَيمان باشة بيخةنة ر وو، ثرسـيا 

مليـار دينـارة،    51باسكرا، بةوم من تا ئَيستا وةومم وةرنةطرتةوة، ثرسيارةكةي مـن ئةوةيـة كـة بـر ي ئـةو      
وةومت دايةوة كةوةزارةتي ثالندانان ثةيوةندي ثَيـوة هةيـة، دةرخسـتةو ئـي الم و ئاطـاداري ثةيوةسـتة بـة        

ة داينــةوة بةر ةقــةم بــر ي ئــةو ثــارةي كــة جــةنابتان ســةرفتان كــردووة بــؤ  ئــةوان، بــةوم وةومــي ئــةوةت نــ
مليار دينارةي كة ئةوة ساَل كؤتايي ثَيهـات، ئةطـةر ر ةقـةمتان مبَيـت، ثرسـياري       51ثرؤذةكان ضةندة؟، لةو 

ــوارةم ــةي        : ض ــةتي، زؤرب ــةردةمي دوو حكوم ــلَيمانية، س ــؤني س ــدارةي ك ــةراني ئي ــي فةرمانب ــيارَيكة ه ثرس
ر ةنطـة ثرسـيارَيك هـةبَيت بَلـَين لةوكاتـةوة تـا        1112ةكاني حكومةت لـة ئيـدارةي سـةوز لـة سـاَلي      وةزارةت

ئَيستا بؤضي ئةو ثرسيارة نة كراوة، ثرسيار كراوة بةدواداضوونين كراوة، بةَلَينيان ثَيداون كةبؤيان سةرف 
وكمي ئـةوةي كـة دادطـاي    بكةن بةا سةرف نةكراوة، دواجار ضـوون ثـةنايان بـؤ دادطـا بـردووة، بـةوم بـةح       

زؤربـةي   1112يـان وةرنـةطرتووة، لةسـاَلي     2و  5ئيداري نةبووة وةوميان نةدراوةتةوة، مووضـةي مـانطي   
وةزارةتةكاني ئيدارةي سلَيماني و طةرميان، ئايا بةر َيزتان وةكـو وةزارةتـي دارايـي ئاطـاداري ئـةوةن؟، ئةطـةر       

ةيان بــؤ ســةرف بكرَيتــةوة، ئايــا ســةرف دةكرَيتــةوة؟،  زؤر ئاطــادارن ئَيســتا ئــةوان داواكــارن كــة ئــةو مووضــ
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هاتــة  171، بــةا ديســان دةَلــَيم بةر اســد مــن بةنيســبةت ئــةوةي نــةوت دوو تــا ســَي جــار وةومــم دايــةوة 
مليؤني تر هاتووةتة ناو صندوقةكةيانةوة كة ئَيمـة   171ثةرلةمان موصادةقةي لةسةر كراو ر وؤشت، ئَيستا 

ئاطامان لَييةتي هي موشتةقاتي نةوتة، ئةوين ضووةتة وةزارةتـي ثالنـدانان بـؤ ئـةوةي كـة ئَيسـتا ثـرؤذةي        
زيع كردنيشـي هـةر لـةوةزارةتي ثالنـدانان دةبَيـت، ثارةكةشـيان       لةسةر دابنَين و ئيشـي لةسـةر دةكـةن، تـةو    

مليؤن دينارة بةر اسد ئَيمـة وةكـو وةزارةتـي دارايـي ئاطامـان       11حازرة لة صندوقةكةداية، بةنيسبةت ئةو 
 51مليؤنةكــةوة، ئَيمــة لةســةرمان بــووة كــة ثةرلــةمان بر يارةكــةي دةركــردووة،   51لَيــي نيــة، بةنيســبةت 

ة ئةمري ر ةمسي تةخصيص كـردووة، بـةرةور ووي وةزارةتـي ثةيوةنديـدارمان كردؤتـةوة كـة       مليؤنةكةمان ب
وةزارةتــي ثالندانانــة، ئــةوين تــةوزي ي كردؤتــة ســةر ثارَيزطاكــان، ئــةبَيت بثرســَيت لَييــان كــة تــا ئَيســتا     
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كــراوة، ضـةنديان سـةرفكردووة، نةتيةــةكاني تـا ئَيســتا بـؤ ئَيمـة نةهاتووةتــةوة، لـةمي ئَيمــةوة تةخصـيص        
دانراوة ثارةكةي لة حساباتي ئَيمةدا نةماوة، يةعين مي خؤيان مةوجودة، بةنسيبةت دوو مووضـةي مـانطي   

، بةَلَي وةَلآل واية منين خؤم يةكَيكم لةوانةي كةئةو مووضةيةم وةرنةطرتووة، ئـةوة  1112ي ساَلي  2و 5
طاي ئيدارييةوة بَيت يان هـةر دادطايـةكي تـر    تا ئَيستا موافةقةتي لةسةر نةهاتووة، كةي هات   لةر َيطاي داد

و دةرةجةي قةت ي وةربطرَيت ئةوة جَيبةجَي دةكرَيت، ياخود ئةمومـةني وةزيـران بر يـاري ثـَي بـدات يـان       
 .بةر َيزتان بر ياري ثَي بدةن، ئةوة سةرف دةكرَيت و ئيشي لةسةر دةكرَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةية؟، فةرمووكاك ثَيشةوا تةعقيبت 

 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفيق مغديد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جةنابي وةزير باست لةوةكرد لة ثرسياري يةكةم وةومي ئةوةت نةدامةوة كـة ثَيـوةر بـؤ دابةشـكردني ئـةو      
نيشتين ثارةي كة دَيتة بةردةسد ئَيوة لةطةَل وةزارةتي ثالندانان ذمارةي دانيشتوانة، بةوم هةر خؤت لة دا

يةكةية، ئايا ئةمـة ثرسـيارة تاكـةي ئَيمـة ر زطارمـان دةبَيـت لـةوة كـة          43بة  75ثَيشوو باست لةوةكرد كة 
مليؤن دينارةكةي ئايا ئةطةر حكومةتي عَيراقي بر يارَيك  11ذمارةي دانيشتوان نابَيتة ثَيوةر؟، بةنيسيةت 

ن هةيـة، ديـارة ئةمـةي بابةتةكـة بابـةتي      دةربكات بؤ قةرةبوو كردنـةوةي ئـةو خَيزانانـةي كـة لةكوردسـتا     
ــةوة         ــة  ر َيطةيةك ــة ل ــةو ثارةي ــوة ئ ــاداري ئَي ــة ئاط ــةلةن ب ــت مةس ــة، ناكرَي ــر ة ثارةكةي ــة ب ــة ك ــاددي تَيداي م
دابةشــدةكرَيت، ئةطــةر ضــي مــن دوَيــيَن شــةو طوَيبيســد ئــةوة بــووم كــة جــاري ســةرةتاية وةكــو كارةكــة؟،    

كة سةرفةكة ئَيوة دةيكـةن يـان ثارةكـةتان هـةمووي خسـتؤتة       مليارةكةي وةومت نةدامةوة 51بةنيسبةت 
بةر اسـد نـازاك تـؤ    : حسابي وةزارةتي ثالندانان ئةوان ئةمر بةسةرف دةكةن، بةنيسبةت ثرسياري ضـوارةم 

ئةطةر بؤيان سةرف دةكةن ئَيوة ئةمومـةني وةزيـران و وةزارةتـي دارايـي، حـةقي خؤيانـةو ثَيويسـت بـةوة         
بر ياري بؤ دةربكات، ثَيويست بةوة دةكات حةقي خؤيان بدةنـةوة بـة ئـةمرَيك ئَيـوة لـة       ناكات كة ثةرلةمان

 .ئةمومةني وةزيرانةوة بؤيان سةرف بكةن، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكةي هـةرَيمي كوردسـتان ئَيسـتا جيـاوازة لـة تة يـةي        75بة  43بةنيسبةت ئةوةي كةباا لةوة دةكرَيت 
ثارَيزطاكان ئةوة بة ثَيي كةسافةي سوكاني سةرف دةكرَيت، سةرفين هةر بةو شَيوةية كراوة، بؤيـة تةماشـا   

 43شـوَيين خؤيـةوة وا دَيـت،    ةكةدا، ئةوة هةر خؤي لة  75و  43دةكةين كة جياوازة ئةو نيسبةتة لةطةَل 
ةكة ئيتيفاقي ئَيرةية، وةخد خؤي ئيتيفاق كراوة لةسةري بةثَيى بر يارَيكي نَيودةوَلةتي هي نـةوت   75بة 
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مليؤنةكةي وةَلآلهـي كاكـة ئَيمـة تةخصيصـمان كـردووةو ثَيمـان داون،        51بةرامبةر بةخؤراك، بةنيسبةت 
ا بكةن، ئَيمة لةسةر ئةوةية كـة ئَيسـتا جـةنابت وات فـةرموو،     ئةو دابةشيكردووة مةفروزة ئَيستا ئيشي تَيد

من ئَيستا بضمةوة نووسراوَيك دةنووسم بؤ هةردووميان و وةوميشتان دةدةمةوة، كة ئةَلَيم ضيتان كردووةو 
طةشتوون بةكوَي؟، بةوم من ثَيم واية لةسةري ساَلدا خؤيان ئاطادارمان دةكةنةوة كة ضي كراوة؟، لةهةردوو 

مانط مووضةكة، ئةمة مةوزوعَيكة مـن نـاتواك ئـةوة وةزارةتـي      1َلةتةكةدا ئاطادارتان دةكةمةوة، ئةوةي حا
دارايي ئةو دةسةوتةي نية كة لةخؤيةوة بتوانَيت ئةوة سةرف بكرَيـت، وةخـد خـؤي كـة ر اطـرياوةو سـةرف       

زوعَيك كةضـووة ئةمومـةني   نةكراوة، ئَيستا ضةندةها جارة كيتاب نووسراوة بؤ ئةمومةني وةزيـران، مـةو  
وةزيران، كة ضووة دادطا، ئـةم مةوزوعانـة لةدةسـةوتي وةزارةتـي دارايـدا نامَينَيـت، وةزارةتـي دارايـن هـةر          
خؤي ئةو دةسةوتةي نيـة، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة ضـاوةر َيي ئةمومـةني وةزيـران دةكـةين يـان هـي مةحكةمـة            

 .دةكةين، ياخود ثةرلةمان، سوثاا
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .سوثاا، ر َيزدار شلَير حمي الدين صاحل، فةرموو
 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرسياري من سةبارةت بةو ر َينماييـةي وةزارةتـي داراييـة تايبـةت بةضـؤنيةتي سـةرفكردن، بـةثَيي هةنـدَي         

بــؤ  وونــة لــةوةزارةتي ثــةروةردة، لــةخولي  فةصــَل و مــاددةو ئــةو شــتانة، هةنــدَي كَيشــة دروســت دةكــات، 
ر اهَيناني مامؤستاياندا، ضةند ساَلة ئةو خولة بةثَيي جةدوةلَيك دادةر َيذرَيت، كة لةوةزارةتي دارايي بـةثَيي  
ر َينماييةكةي ئـةوان دانـراوة، ثـارةي ر اهَينـةر و هاتوضـؤي مامؤسـتا، بةتايبـةتي ثـارةي هاتوضـؤي مامؤسـتا           

كةمة، ضةند ساَلة هةر نـةطؤر اوة، كاتَيـك كـة هاتوضـؤ ثـارةي زؤر كـةم بـوو، سـتاندةرَيك          ثارةيةكي زؤر زؤر
هةزار بؤ مامؤستا سةرف دةكرَيت، ئَيستاي هةر ئاواية، لةطةَل ئـةو هـةموو طؤر انكارييـةي     7دانراوة نازاك 

ي طرنطرت سةبارةت كة بةسةر هاتوضؤدا هاتووة، مةسةلةن تةكسي طران بووة، ئةو ثارةية بةي ناكات، لةوة
بةخولي ر اهَيناني مامؤستاياني ثةروةردةي تايبةت، مامؤستاياني ثةروةردةي تايبةت، كة تايبةمتةندي خؤي 
هةية، ر اهَينان بةثَيي ئةو ر َينماييانة لةخولةكانيان زؤر كَيشةي هةية، جـاري وا هةيـة ر اهَينةرةكـة بيانيـة،     

رف ناكرَيـت، بـةثَيي ئـةو جةدوةلـة، كةلوثـةل دَيـت لـة دةرةوة        موتةرمجي ثَيويسـتة ثـارةي وةرطَير ةكـة سـة    
مةسةلةن ثرؤطرام هةية لةدةرةوة دَيت تايبةتة بةو خولة، ئةوين ديسان ثارةي بؤ سةرف ناكرَيت، زؤرجار 
ــةو           ــارةي ئ ــد، ث ــت وبةري ــارةي ثؤس ــةر وع ث ــة تةب ــةبووة ب ــةمان ه ــووم كَيش ــةروةردة ب ــةوةزارةتي ث ــؤم ل خ

وة، لةبـةر ئـةوةي سيسـتمي وةزارةتـي ثـةروةردة طؤر انكـاري بةسـةردا هـاتووة، زؤر         ثرؤطرامـةمان كؤكردؤتـة  
بةرنامةي تايبةت هاتووةتة ئاراوة، بةرنامةي تازة هةية لةناو سيستمةكة، بؤية ئةو ر َينماييـة ثَيويسـد بـة    

 .طؤر انكاري هةية، ئينةا نازاك لة ثالنتاندا هةية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ارةكةت روَينةرةوة، بؤ ئةوةي كاتةكةي نةر وات ئةو ثرسيارةي كة لَيـرة وةسـتاوة وةزيـر موكةلةفـة كـة      تكاية ثرسي
 .وةومي بداتةوة، ضونكة ئةوة تةسةيل دةبَيت و دةضَيتة ثرؤتؤكؤل، بؤية ثرسيارةكةت روَينةرةوة تكاية، فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سيســتمة طــؤر اوة شــد زؤري ثَيويســتة بةرنامــةي تــازة هاتووةتــة نــاو ثــةروةردةوة، بؤيــة ر َينماييــةكان ئــةم 
 .ثَيويستة ضاوي ثَيدا رشَيندرَيتةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

بةر اسد ئَيمة ئةو شتانة بةنيسبةت ثارةي سةرفياتي خولةوة، يان هةر سةرفياتَيك بؤ ئةو شتانة، ثَيويستة 
وةزارةتــي تايبةمتةنــد خــؤي ئــيقرتاا بكــات، لةطــةَل ئَيمــةدا بــة ئيتيفــاق ئــةبَيت، هــةر شــتَيك بــةو شــَيوةية 

 .وثااهاتبَيت ئَيمة ثةسةندي دةكةين، هيو وةختَيك ئيهمال نةكراوة، س
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار عبدالرمحن حسني، فةرموو
 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
: ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةم، من سَي ثرسيارم ئاراستةي جةنابي كردووة، ثرسـياري يةكـةم  

ةكؤي دةنــط ئةنــداماني ثةرلــةمان بر ياريانــدا كــة صــندوقَيك  ، بــ1111لــةكاتي طفتوطــؤي بودجــةي ســاَلي 
 ....دروست بكات بؤ تةدوير كردني ثارة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تكاية شةرا مةكة ئَيستا شلَير خانيشـم ر اطـرت، سـَي ثـر سـيارت هةيـة بيخوَينـةوة بـا تـةواو بَيـت، ضـونكة            

 .ئةوين هةر جوابي ئةوة دةداتةوة، فةرموو
 :بدالرمحن حسني ابابكربةر َيز ع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ...هةر ئةو ثرسيارةية ئةبَيت بزانَيت من لةكوَي وتوومة دروست كردني صندوق حةقة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية ئيرت هيو كةسَيك ثرسيار شةرا ناكات، بيخوَينةرةوة تةواو، فةرموو

 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
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ئَيمة لة بودجةدا بر يارمان داوة كة صـندوقَيك دروسـت بكرَيـت بـؤ تـةدويري ثـارةي ئـةو        : ثرسياري يةكةم
ثرؤذانةي كة نايةنة بواري جَيبةجَي كردن، ئايا ئـةو صـندوقة دروسـت كـراوة، لـة بودجـةي ئةمسـاَل دَيتـة         

ــا؟، ثرســياري دووةم     ــةردةم ثةرلــةمانتاران يــان ن ــؤ  : ب ــةوتن ئــةو زيــادةي     بؤضــي ب ثــارةي ثؤليســي فرياك
وةرنةطرتووة تـا ئَيسـتا؟، زؤر طلـةيي لـة ئَيمـة دةكرَيـت، تةلـةفؤن بـؤ ئَيمـة دةكـةن هةنـدَيك وةري طرتـووة             

مامؤستاي مؤَلةتي دايكايةتي و مؤَلةتي خوَيندن كة ئـةو  : هةندَيكي تر وةريان نةطرتووة؟، ثرسياري سَييةم
 .ووة، بؤضي ثَييان نةدراوة؟، زؤر سوثااهةزارةيان وةرنةطرت 171زيادةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيمة هةر سَيكيمان جواب داوةتةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لرمحن تةعقيبت هةية؟، فةرمووزؤر سوثاا، كاك عبدا
 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر استة جوابي دايةوة، بةا وةومةكةي وازا نةبوو، بةتةواوي وةرم نةطرتووة جوابةكةي، ثَيشـم وايـة هـيو    

ئةمسـاَل دَيتـة نـاو     ئةندام ثةرلةمانَيك بةتـةواوي جـوابي وةرنـةطرتووة، يـةكَيك لةوانـة ئايـا ئـةم صـندوقة        
مامؤستايةك مؤَلةتي دايكايةتي هةيـة، كـة سـؤزان خـان و هـاذة خـان و       : ثةرلةمان يان نا؟، ثرسياري سَييةم

كاك عومةر زؤر بةوازحي باسيان كرد، خؤي داواي دؤكؤمَيند كرد، مـن لَيـرة بـؤم نـاردووة لـة ر وؤذي ضـوار       
ي كردووة كة دةبَيت يان نا؟، ضؤن لةوةزارةتي ثةروةردةي شةممةوة، ئايا خوَيندويةتيةوة يان نا؟، موافةقةت

عَيراقــي موافةقــةتي كــردووة كــة ئــةو خا ــةي كــة دايكايــةتي هةيــة، يــان ئــةو مامؤســتايةي كــة ئيةــازةي   
هةزارةكةي بؤ سةرف بكرَيت، بـةوم لَيـرة ر َينمـايي دةركـردووة كـة سـةرف نـةكرَيت،         171ديراسةي هةية، 

كي وةزارةتي دارايي دةري بكات بؤ ئَيمـة سـةد كَيشـة دروسـت دةكـات، بـؤ خؤيـان و بـؤ         ئايا بؤ هةر ر َينمايية
ئَيمةي وةك ئةندام ثةرلةمان كة خـةَلك تةلـةفؤ ان بـؤ دةكـةن وثرسـيار دةكـةن، بـؤ ر َينمـايي بـة ر َيـك و           

ةبَيت، زؤر ثَيكي  دةرناكةن تا ر ةزامةندي خةَلكي بَيت و هةموو ئيستيفادةي لَي بكةن، هـيو طلةييـةكين نـ   
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان



 77 

هــيو ر َينماييــةك نيــة كــة طلــةيي لةســةر نــةبَيت، هــةموو ر َينماييــةك طلــةيي لةســةرة، ضــونكة ئــةوةي كــة    
ي هةرهةموو كةسَيك بَيت ئةوة ر َينمايي وا نابَيت، ر َينمايي لةسـةر ياسـا دةردةضـَيت،    جةنابتان دةيَلَين بةدَل

مــةرجين نيــة ئــةو ياســاية بــؤ هــةموو تاكَيــك ســوودمةند بَيــت، طــرنط ئةوةيــة بــؤ زؤربــةي زؤري خــةَلك  
 سوودمةند بَيت، بةوم زؤرجار كـة تـؤ بتـةوَيت كـة هـةموو كةسـَيك مـةمشول بَيـت بـة ياسـايةك، تـؤ خـؤت            

تووشي بةرثرسيارَيد ياسايي دةبيتةوة، ئَيمة وةكو وةزارةتـي دارايـي خـؤ نايـةين تـةعليمات دةربكـةين بـة        
دَلي هةموو كةسَيك بَيت، ئَيمة دَيني ياساكة ضؤن بَيت تةفسريي دةكةين، تةفسريي ياساكة دةكةين بـة ثَيـي   

 .ياسا وئةنزرةي موتةبةع، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر َيزدار صباا بيت اهلل، فةرموو سوثاا،
 :بةر َيز صباا بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لـة بودجـةي   : سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةم، شةي ثرسيارم هةيـة بـؤ جـةنابي وةزيـر، يةكـةم     

ي ئَيـران و توركيـا،   مليار دينار تةرخان كراوة بؤ هاوكاري ئاوارةكان 11، 1111هةرَيمي كوردستان بؤ ساَلي 
بةوم تا ئَيستا نةضووةتة بواري جَيبـةجَي كردنـةوة، سـاَلين بـةرةو تـةواو بـوون دةضـَيت، بؤيـة هؤيةكـةي          

لـة مووضـةي ثةرلـةمانتاران و ثلـة تايبةتـةكان كةمكرايـةوة بـؤ صـندوقي         % 11لة : ضية؟، ثرسياري دووةم
ضـةندين  : رف دةكرَيـت؟، ثرسـياري سـَييةم   شةهيدان، ئايا طوذمةي ئـةم ثارةيـة ضـؤن و بـة  شـَيوةيةك سـة      

موافةقةتي لةسةر كـراوةو طوذمـةي بـؤ تـةرخانكراوة، بـةوم نةضـووةتة بـواري جَيبـةجَي          1111ثرؤذة لة 
ضارةسةر نـةكردني كَيشـةي نـةداني سـولفةي     : كردنةوة؟، بؤ  وونة ثرؤذةي ئاوي ئاكرَي، ثرسياري ضوارةم

يةكان، هةروةها لة ناحيةكان ئةوانةي كة تـا ئَيسـتا تاثؤيـان نيـة،     خانووبةرة لة طوندةكاني سنووري شارةوان
هةنــدَي لةطــةر ةكي : ئايـا وةزارةت هــةنطاوَيكي هةيــة بــؤ ضارةســةركردني ئـةم كَيشــةية؟، ثرســياري ثَينةــةم  

مـةتر كـةمرتة، بـؤ     111شارةكان لة بنةر ةتـدا كـة دروسـت كـراون، تةصـميميان وايـة كـة زةوييـةكانيان لـة          
طةر ةكي شاري ئاكرَي و هـةروةها هةنـدَي ناوضـة لـة سـنووري هـةورامان، كـة سـولفةي عـةقاري           وونة دوو 

هــةزار خانةنشــني  3ثــرت لــة : مشوليــان ناكــات، ئايــا ناكرَيــت ئةمانــة ئيستيســنا بكــرَين؟، ثرســياري شةشــةم 
ــيين         ــةكي خانةنش ــة بنكةي ــة ك ــا زةرووري ني ــة، ئاي ــةردةر ةي هةي ــاكرَي و ب ــةزاي ئ ــةردوو ق ــنووري ه  لةس

 .بكرَيتةوة، بؤ ئاسان كردني كارةكانيان؟، سوثاا
 :بةر وَيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 1111ؤذة لـة سـاَلي   ثرسـياري يةكـةم و دووةم وةوم دراوةتـةوة، ثرسـياري سـَييةم كـة دةَلَيـت ضـةندين ثـر         
موافةقةتي لةسةر كراوةو طوذمةي تايبـةتي بـؤ تـةرخانكراوة، ئـةوة لـةوةزارةتي ثالندانانـةو كةدَيتـةوة لـة         
ــن،        ــرت دةزان ــةوان باش ــونكة ئ ــرتة، ض ــت باش ــيارة بكرَي ــةو ثرس ــة ئ ــةو كات ــاَل، ئ ــدا ئةمس ــةي تةةيني ميزاني

 111ئةوانـة هـة مـووي كـة ثةيوةنـدي بـة        بةنيسبةت ضارةسةركردني كَيشةي نةداني سولفةي خانووبةرة،
مةتريــةوة هــةبَيت يــان كــةمرت، يــان زيــاتر، ئةوانــة عيالقــةي بــة وةزارةتــي شــارةوانيةوة هةيــة، ئَيمــة كــة    
زةوابتةكاني ئةمومةني وةزيرا ان بؤ هاتووة، ئةوانةمان جَيبةجَي كردووة كـة كـَي مةمشولـة بـة سـولفةي      

ئيفرازيان بؤ كرابَيت، ئةبَيت تاثؤيان هةبَيت، لة حةرةمي دَيدا بَيـت،  عةقاري؟، ئيرت ئةوانة كةضؤن ئةبَيت 
مــةتر كــةمرت نــةبَيت، ئةوانــة هــةمووي ثَيشــنياري   111لــةدةرةوةي دَيكــة نــةبَيت، ئــةو زةوابتانــة كــة لــة  

وةزارةتي شارةوانية بؤ ئةمومـةني وةزيـران و لةوَيشـةوة بـؤ ئَيمـة هاتووةتـةوة ئَيمـةي لـةر َيي خؤمانـةوة          
هـةزار خانةنشـينةي لةسـنووري قـةزاي ئـاكرَين،      4كو دارايي زةوابتمان ثَيي دةركـردووة، بةنيسـبةت ئـةو    وة

 .ئةمة لة مةرحةلةي ديراسةو بر يارداية ئَيستا، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك صباا تةعقيبت هةية؟، باشة سوثاا، ر َيزدار صبيحة امحد، فةرموو
 
 

 :فىمصط بةر َيز صبيحة امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن شــةي ثرســيار ئاراســتةي جــةنابي وةزيــر دةكــةم، تةمــةنا دةكــةم كــة وةومــي ثرســيارةكاك بداتــةوة،     
هةرضةندة بةنيسبةت ثرسياري يةكةمم براي بةر َيز كاك صباا ئيشارةتي ثَيدا، بةر َيز وةزيري دارايي وتـي  

من ئةو ثرسيارة دووبارة دةكةمةوة، لةبةر خـاتري ئةوةيـة   وةومي ئةو ثرسيارةم داوةتةوة، هؤي ئةوةي كة 
كة ئةو ئاوارانةي كة لة ئَيران و توركيا طةر اونةتةوة، دةتواك بَلَيم كة زؤربةي هةرة زؤري ئـةم خانةوادانـة   
لةسنووري سؤران و مَيرطةسور ور ةواندوز نيشتةجَين، ر ؤذانة خةَلكي ئةم دةظةرانة ئةم ثرسيارة ئاراسـتةي  

مليــار دينــارة ر وونكردنةوةيــةكي  11مــة دةكــةن، بؤيــة بــةطرنطي دةزاك وةزيــري دارايــي ســةبارةت بــةم  ئَي
ئةو بر ة زيادة مووضـةيةية كـة   : سةري  بدات، ئةم ثرسيارة تةركي تَيدا نةبَيت، بةنيسبةت ثرسياري دووةم

َيـزي نـاوخؤ ئـةم بـر ة زيادةيـان      بؤ هَيزةكانى ناوخؤ سةرفكراوة، بةوم تا ئَيستا بةشَيك لة ثَيشمةرطةكاني ه
وةرنةطرتووة، ئايا ئةو كَيشةية ضارةسةر دةكرَيت يان ناكرَيت؟، تةمةنا دةكةم لَيرة وةزيـري دارايـي جـوابي    

، بر يار 1111لةكاتي موناقةشةكردني بودجةي ساَلي : ئةم ثرسيارة بة سةراحةت بداتةوة، ثرسياري سَييةم
بر ة ثارةيةي كة دةمَينَيتةوة لةو ثرؤذانةي كـة جَيبـةجَي نـةكراون، لـة     درا كة صندوقَيك دابندرَيت بؤ ئةو 

تةب ةن ثارةيان بؤ تةرخان كراوة، ئايا ئةو بر ة ثارةية دةضـَيتة نـاو ئـةو صـندوقة؟،      1111بودجةي ساَلي 
 ...ئايا جةنابي وةزير ئةو صندوقة دانراوة؟
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زيـاتر شـت مةخوَينـةرةوة، ثرسـيارةكة لةبةردةسـد مندايـة، وةكـو خـؤي         تكاية نةصي ثرسـيارةكةت بكـة،    

بيخوَينةوة، ضونكة جةنابي وةزير خؤي بؤ ئةو ثرسـيارة ئامـادة كـردووة، ئـةو ثرسـيارةي بةنووسـراو بـؤي        
ضــووة، ئــةوين لةطــةَل ر اوَيــذكارةكاني بــةوردي وةومــي وةرطرتــووة، تــةنها وةومــي ئــةوةتان دةداتــةوة، خــؤ 

 .نية شد تر وةوم بداتةوة، تكاية تةنها ئةوةي كة نووسراوة، زياتر نا فةرموو كؤمثيوتةر
 :مصطفىبةر َيز صبيحة امحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي مووضةي ثةرلةمانتاران و ثلة تايبةتـةكان بـوو كـة    %11كة لةبارةي ئةو لة : بةنيسبةت ثرسياري ضوارةم

 ...صباا كردي، بةوم وةومي نةدايةوةكةم كراوةتةوة، ئةو ثرسيارة ديسان كاك 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خوشكي من ئـةوةي كـاك صـباا لـةناو ثرسـيارةكةي نةنووسـرابوو، بؤيـة وةومـي نةدرايـةوة، جـةنابت وةك           

 .ئةندامي ثةرلةمان ثرسياري خؤتت نووسيوة وتةنها ئةوةي وةوم دةدرَيتةوة كةنووسيوتة، فةرموو
 
 

 :مصطفىد بةر َيز صبيحة امح
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي مووضةي ثةرلةمانتاران و ثلة تايبةتـةكان بـوو كـة    %11كة لةبارةي ئةو لة : بةنيسبةت ثرسياري ضوارةم
كــةم كراوةتــةوة، كــة بر يــار بــوو بــؤ صــندوقي شــةهيدان تــةرخان بكرَيــت، ئةطــةر بــةر َيز جــةنابي وةزيــر     

لـة ياسـاي   : ثَيمـان بـدات مـةمنوون دةبـني، ثرسـياري ثَينةـةم      ر وونكردنةوةيةكي لةسـةر ئـةم بابةتـة هةيـة     
مليار دينار تـةرخان كـرا بـؤ قـةزاو      111، ماددةي سَييةم، برطةي سَييةم 1111ي ساَلي (2)بودجةي ذمارة

ناحيــة زيــان لَيكــةوتووة ســنووريةكان و ئةوانــةي كــة لــة ر ابــردوو بــةزؤر كؤضــيان ثَيكــراوة، ئايــا ئــةم بــر ة   
ئايـا هـيو ثارةيـةك سـةرفكراوة بـؤ قـةرزةكاني       : اوضانة يان نا؟، بؤضي؟ ثرسياري شةشـةم طةشتووةتة ئةو ن

 .كشتوكاَلي و ثيشةسازي؟، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رسيارةكاك جوابداوةتةوة، با ثةرلةمان شاهيديم بؤ بدةن، بةا دووبارة جوابي دةدةمةوة، لة بودجـةي  وةَلآل طشت ث
ملياريشي سةرفكراوة، ر ةقةم و تـةئرخيي كيتابةكـةي حـازرة،     7مليارةكة تةخصيصمان كردووة،  11دا 1111ساَلي 

ئةو زيادةي بؤ مووضـةي هَيزةكـاني نـاوخؤ،     :لةدارايي هةية، ئةوة بةكاك رشيدم وت بؤيان بنَيرَي، بةنيسبةت دووةم
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صـندوقَيك دانـراوة كـة بامسـان كـرد ئـةو صـندوقة يةكـةم         : ومت ئةوة ثةيوةندي بة وةزارةتي ناوخؤوة هةية، سَييةم
صندوق نية، بةوم حسـابةكة مـةوجوودة كـة وتـت صـندوق دةبَيـت ياسـاي ثـَي دةربضـَيت، حسـابةكة هةيـة ئَيمـةي             

ي مووضـةي ثةرلـةمانتاران و ثلـة تايبةتـةكان ئَيسـتا لـة بـةر َيزتان ئـةو         %11سـابةكة، لـة   ئيلتيزاممان كردووة بـة ح 
ثارةية دةبر ن، مةوجوودة حساباتي ثةرلـةمان لَيـي بثرسـن، كـة ئـةر وات بـؤ حسـابَيك حسـابةكة تابي ـة بـةوةزارةتي           

تـةرخانكرابوو بـؤ قـةزاو    مليـار دينـار    111مـاددةي سـَييةم،    1111ي سـاَلي  (2)شةهيدان، لةياساي بودجةي ذمـارة 
ــي          ــين وةوم ــةكتابي ر ةمس ــراوة؟، ب ــةوزيع ك ــؤن ت ــبةكانين ض ــؤنة؟، نس ــة ض ــةوة ك ــوا، داي ــي ج ــةكان وةَلآله ناحي
ثةرلـةماننمان داوةتــةوة، ئايــا هــيو ثارةيـةك ســةرفكراوة بــؤ قــةرزةكاني كشـتوكاَل و ثيشةســازي؟، ئَيمــة دةَلــَيني بــؤ    

 .مليؤ ان سةرفكردووة، سوثاا 511، بؤ ثيشةسازين مليار دينارمان سةرفكردووة؟ 31كشتوكاَل 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، صبيحة خان تةعقيبت هةية؟، باشة سوثاا، ر َيزدار ظيان عبدالرحيم، فةرموو 
 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي شةهيدانة، لة ثـرؤذة ثَيشـنيازكراوةكاني سـاَلي    دةربارةي دروستكردني خانووي كةسوكار: ثرسياري يةكةم

مليؤن، ئةوةي وةكـو خـؤم بةدواداضـووك بـؤ كردبَيـت،       211مليار و  11موصادةقة كرابوو، لةسةر  1111
 ...مليؤنة، دواي ئةوةي كة خانووةكان دروست نةكران، دابةشكرا 211مليار و  11لةو 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثرســيارةكانت روَينــةرةوة، ضــونكة ئــةو جــوابي خــؤي حــازركردووة، بؤيــة تــةنها   ظيــان خــان، تكايــة بــةا

 .ثرسيارةكانت روَينةرةوة، فةرموو
 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوكاتة وتيـان ثرسـيارةكان بـةكورتي بَيـت، مـن ئةطـةر ئةمـةم بنووسـياية دةبـوو بةيـةك مةلزةمـة، تـةنها             

 ..دةكةمةوة ر ووني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .با ئةجمارة بةكورتي بَيت جارَيكي تر بة ئارةزووي خؤت بينووسة، فةرموو 
 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئايـا  مليؤن كةمرت دراوة بة كةسوكاري شـةهيدان،   1بةا ئةوةندة دةَلَيم لة كاتي دابةشكردني ئةو ثارةيةدا 

مليؤنةي كة بةشي هةر خانوويةكة بؤ  32وةزارةتي دارايي عيلمي هةية بةوةي كة وةزارةتي شةهيدان لةو 
مليؤنـة ر وونكردنـةوةم دةوَيـت، بةنيسـبةت صـندوقي شـةهيدان، وةزيـري بــةر َيز         1مليـؤن، تـةنها ئـةو     11

ياسـاي   1115ي ساَلي (32)ذمارة دةَلَيت دةبَيت ياساي هةبَيت، بةوم صندوقي وةزارةتي شةهيدان لة ياساي
ر َينمايي بؤ دةرضووة، ئةم صندوقة من خؤم دةزاك بر َيك ثارةي تَيداية، كة بؤ بنيادنـاني   1112هةية، لة 
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ثرؤذةية بؤ كةسوكاري شةهيدان، بةوم تا ئَيستا ئةم صندوقة نةلة حسابي خيتامي نة لـة بودجـةي سـاونة    
مليـار كـةدانراوة بـؤ     111بةت صندوقي ثاراسـتين ذينطـة، بةنيسـبةت    ئَيمة زانيارران لةسةري نية، بةنيس

ثــرؤذة خزمةتطوزارييــةكاني قــةزاو ناحيــة ســنووريةكان، ثرســياري مــن لةوةدايــة، كــة هــةر دةقــي ماددةكــة 
روَينيتةوة دةزانيت كة تةنها ئةو قةزاو ناحيانة دةطرَيتـةوة كـة سـنوورةيةكانن، ئَيسـتا بـؤ  وونـة قـةزاي        

 .. قةزاو يةك ناحيةية، ناوةندةي قةزاكة 7بطرم ثشتدةر وةر
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية شةرحي مةكة، ئسوَلي ئةم دانيشتنانة ئةوةية كة ئةو ثرسيارانةي كة بةنووسراو هةية، تةنها وةومـي  
 .رمووئةوة دةدرَيتةوة، ئةطةر تةفسريي ترت هةية ئةوة بؤ جارَيكي تر، بؤية با كات لة كةا نةطرين، فة

 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤربةي قةزاكان ثرؤذةيان بةرنةكةوتووة لة قةزاو ناحية سنوورييةكان، هؤكـاري ئةمـة ضـية؟، ثرسـيارَيكي     
تــرم، يــةك نةطرتنــةوةي وةزارةتــي داراييــة، ر اســتة ئةمــة وةوم دراوةتــةوة، بــةوم جطــة لةيــةك نةطرتنــةوة 

دا جَيبـةجَي ناكرَيـت، ئةطـةر وةزارةتَيـك      1111و 1111َيك ماددةي لةثرؤذة ياساي بودجةي ساَلي كؤمةَل
خؤي ياساكان جَيبةجَي نةكات ئةبَيت ثةرلةمان ثةنا بةرَيت بؤ كوَيي تـر كـة ياسـاكاني جَيبـةجَي بكرَيـت؟،      

َيستاي بووة بة دةستةيةك، ثرسيارَيكي تر، بةنيسبةت وةزارةتي ما  مرؤظ، كة كاتي خؤي هةَلوةشاوةتةوة ئ
مليؤني سةرفكردووة، بـةبَي ئـةوةي هـيو كـارَيكي     211مليار و  2ئةم دةستةية لةماوةي ئةم ساَل و نيوةدا، 

فةرمي هةبَيت، ئايا لةسةر   بنةمايةك ئةم ثارةي بؤ دانـراوة؟، يـةكَيكي تـر لةثرسـيارةكاني تـرم، بـاا لـة        
مليـــؤن و نيـــو وةكـــو خانةنشـــيين لةبةر َيوةبةرايـــةتي  35 بةر َيوةبةرايـــةتي خانةنشـــينيةكان دةكـــةم، كـــة

خانةنشــينيةكاني ســلَيماني ئــةدرَيت بةخــةَلك، بــةوم لةســةر بنــةماي تةزكيــةي حزبــي دةبَيــت، ئايــا تــؤ لــة 
بةر َيوةبةرايةتيةكي حكومي ئةم ثارةية بدةيت،   ثَيويست دةكات بة تةزكيةي حزبي ئةم ثارانـة بـدةيت؟،   

ــة   ــرم، ل ــيارَيكي ت ــاَلي  ثرس ــةي س ــادارايي    1111بودج ــةوجوداتي ن ــة م ــةكاني    41ل ــر يين هؤي ــؤ ك ــار ب ملي
مليـؤنين   121مليؤن بؤ كر يين سـةيارةي مواصـةفات خاصـة و     7طواستنةوة تةرخانكراوة، لةناو ئةوةشدا 

مليــؤن نــازاك    121مليــؤن و  7بــؤ كــر يين فر ؤكةيــة، نــازاك ئــةم ذمــارةو جــؤري ســةيارةو فر ؤكانــة بــة  
، وةزيـري بـةر َيز   11/1/1111مليار لة بودجةدا دانرا بؤ يةكـةي نيشـتةجَيبوون، تـا     41كة؟، ثاشان جؤرَي

وتــي ئــةم ثارةيــة تــا ئَيســتا وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة داواي نــةكردووة، ئايــا تــا ئَيســتاي ئــةم ثارةيــة هــةر  
، كـــة بـــةثَيي ياســـا لةوةزارةتـــة؟، يـــةكَيك لـــة ثرســـيارةكاني تـــرم، بةنيســـبةت ياســـاي تـــةئميين ئيلزاميـــة 

، ياساي تةئميين ئيلزامي ثَيويست بـوو  1121ي ساَلي (71)كارثَيكراوةكاني هةرَيمي كوردستان ياساي ذمارة
ــاتي        ــان كارةس ــان ي ــةكاتي ر ووداوةك ــان، ل ــدي هاوووتي ــةثَيناو بةرذةوةن ــت ل ــت بكرَي ــةك دروس ــة كؤمثانياي ك

 .وة؟، يان ضي بةسةرهاتووة؟، زؤر سوثاائؤتؤمبيلدا، ئايا تا ئَيستا ئةم كؤمثانياية دروست كرا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو
 (:وةزيري دارايي و ئابووري)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةباني 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةم  ــياري يةك ــبةت ثرس ــةن    : بةنيس ــيار بك ــدانان ثرس ــي ثالن ــةهيدان و وةزارةت ــةوةزارةتي ش ــة ل ــةوة حةق ، ئ
ئةو صـندوقانةي كـة بوونيـان هةيـة، يـةكَيك لةوانـة صـندوقي شـةهيدانة، ئايـا صـندوقي           : ثرسياري دووةم

ثاراستين ذينطة دروست كـراوة؟، مـن مةسـةلةي ذينطـةم جـواب دايـةوة، مةسـةلةي صـندوقي شةهيدانيشـم          
ة حةواَلـةمان  كـة، ئـةوة ئَيمـ   % 11ئَيستا بـاا كـرد، ئَيمـة ئـةو ثارةيـةي كـة تـةرخان كـراوة بةنيسـبةت لـة           

كردووة، هةموو وةزارةتةكان و دائريةكانين حةواَلةي دةكةن، بةنيسـبةت ئـةوةي كـة لةحسـاباتي خيتاميـدا      
تةواو بووة،  1111تة 1112تان بينيوة، ئةوين هي  1111نةهاتووة، ئَيوة هةتا ئَيستا حساباتي خيتامي 

يةوة يان نـا؟، مـن نـازاك بةر اسـد ئـةوة      نةهاتووة بؤتان تا بزاك هيضي تياية لةوبارة 1111و  1111هي 
بؤضي لة حساباتي خيتامي باسي نةكراوة، هةر عيالقةي بةوةزارةتي شةهيدانةوة هةية، بةوم ئةطةر ئـةوة  
صــندوقَيك بَيــت و حســابَيكي ســةربةخؤي هــةبَيت، مــةعناي ئةوةيــة كــة داخــَل نابَيــت بةميزانيــة، بــةثَيي   

ثَيويست ناكات لةناو حساباتي دةربكةوَيتةوة جـارَيكي تـر، ضـونكة    ياساكةي خؤي ثارةكةي سةرف دةكرَيت، 
: ئةوة ياساي خؤي دةبَيت، ئةطةر صندوقة، ثرسياري سَييةم و ضـوارةم وةوم دراوةتـةوة، ثرسـياري ثَينةـةم    

مليار و نيو، بةر اسد تؤ بَلَييت وةزارةتي دارايي ئةو دةسةوتةي هةبَيت كة ئةو ثارةية بدات بة خـةَلك   35
يان ئةو ياساية دةربكات، يان ئةو بر يارة دةربكات، ئَيمـة شـد وامـان نـةكردووة، ئَيمـة ميـةني مونـةفيزين،         
بَيزةمحةت بثرسن لة ئةمومةني وةزيران؟، دروست كردني سايلؤ لة وةزارةتي بازرطاني ثرسـيار بكـةن، بـؤ    

مـــة مي خؤمانـــةوة ثارةكـــةمان يةكـــةي نيشـــتةجَيبوون لـــة وةزارةتـــي ئاوةدانكردنـــةوة ثرســـيار بكـــةن، ئَي
تةرخانكرد بؤيان، بةتايبةتي وةخد خؤي من ثَيم واية لة ثةرلةمان وتيان ئةو ثارةي نةدراوة، نةر ؤشتووة 
تةعقي  لةسةر كرا، ئَيمة ثارةمان دابوو، ئةوانين وابزاك لةسةري ئيشيان كردووة، لة تةلةفزيؤنين خؤم 

 تايبةمتةنـد بـؤ وةزارةتـي طواسـتنةوة، بابـة ضـةندةها سـةيارةي        بينيم، هةندَي شت هةيـة كـة دةَلَيـت شـد    
تايبةمتةند هةية، ئَيستا سةيارةي خؤَل كة دةَلَيت سةيارةيةكي تايبةمتةنـد بـؤ شـارةواني ئـةوة مانـاي ئـةوة       
نية كة سةيارةيةكي بة مواصـةفات ئـةكر ين بـؤ سـةرؤكي شـارةواني، ئـةوة يـةكَيك لـةو سـةيارانةي كـة ئـةو            

َييـةتي ئـةوة ثَيـي دةوترَيـت سـةيارةي تايبةمتةنـد،  كـة ئـةنواع و ئةشـكال لـةو سـةيارانة هةيـة،             ثَيويسد ث
دةزطاكان و وةزارةتةكان ثَيويستيان ثَييةتي، ناويان ناوة سـةياراتى تايبةمتةنـد، قـةزا و ناحيـةكان لةر َيطـةى      

 2ةوة، وةومـى ثرسـيارى    5 وةزارةتى تايبةمتةندةوة بؤيان تةرخان دةكرَيت بة نيسبةتى وةومـى ثرسـيارى  
لةميةن وةزارةمتانةوة طشـتاندنى بـؤ كـراوة، بـؤ تـةئمني كردنـى ثرؤذةكـان لةميـةن كؤمثانيـاى دَلنياييـةوة           

 .بةكتابى ر ةمسى بؤيا ان نووسيوة ثَييا ان وتووة كةوا دةبَى هةموو ثرؤذةكان تةئمني بكرَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .هةية؟ فةرموو سوثاا، تةعقيبت
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 :بةر َيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مليؤنةكة ئةوة وةومم وةرنةطرت بة نيسبةتى كر ينى فرؤكة، وةزارةتـى مـافى مـرؤظين     121بة نيسبةتى 
َى كة ئَيستا بووة بة دةستةيةك و ئةم مةبلةغة ثارةى سةرف كردووة بة بَى ئةوةى هيو كارَيكى فةرمى هةب

و ئةمين بة هةمان شَيوة هيو زانياريةكم وةرنةطرت لةسةر ئةمـة، بـة نيسـبةت دروسـت كردنـى خـانووى       
شةهيدان ئـةوان دةَلـَين ئَيمـة هةماهـةنطيمان هةيـة لةطـةَل وةزارةتـى دارايـى و ئةمومـةنى وةزيـران بؤيـة            

ــة   ــة ب ــؤ ر وون ب     15كردوومان ــةوةمان ب ــى ئ ــرى داراي ــةعنى وةزي ــةوى ي ــن دةم ــؤن، م ــةر    ملي ــةوة لةس كات
 .بنةمايةك دةكرَى بةوةندة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابى وةزير فةرموو
 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةبانى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ؤكةيان بـؤ ضـية و تـةبي ى    وةَلآلهى بة نيسبةتى فرؤكةوة لة وةزارةتى طةياندن بثرسن من نازاك ئةوان فر
مةعلومة بؤضيانة، بةوم ئةوة عيالقـةى بـة ئَيمـةوة نيـة، جـارَيكى تـرين دةيَلـَيم ئَيمـة تةمويلـة ئيشـمان،           
ئيشمان تةمويل كردنة، ثارة دانة، ئةوة بة نيسبةتى ئةوةى كة هةماهةنطيةك وةَلآلهى من هيضم ئَيستا لـة  

 .طةر بؤمان بنووسن وةومتان دةدةينةوة، سوثااخةياَل دا نية بؤ ئةو هةماهةنطية، بةوم ئة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو مصطفى،سوثاا، ر َيزدار نةسرين مجال 

 :مصطفىبةر َيز نةسرين مجال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دوو  بةر َيز جةنابى وةزيرى دارايى، ديارة من ضةند ثرسيارَيكم ئاراستةى جةنابى كردووة، ثرسيارى يةك و
ــة       ــوو ب ــةت ب ــةكيان تايب ــيارانة ي ــةو ثرس ــةوةى ئ ــةوة لةبةرئ ــيارى ىَل ناكةم ــةوت دا ثرس ــيارى ح  57و ثرس

لةسةر  5هةزار دامةزراندنةكة بوو، ثرسيارى  17وةرةقةكةى طوندنيشينان، ثرسيارى دووةمم سةبارةت بة 
َينــةر بَيــت يــان نــا، ئــةم حســابى خيتــامى بــوو، وةومــم وةرطرتووةتــةوة، هةرضــةندة وةومةكــة ئــيرت باوةر ه

ثرسـيارانة ثرســيارى تــر خــؤى لـة وةومــةكانى جــةنابى وةزيــردا  كؤمـةَلَى ثرســيارى تــر دةهَينَيتــة ئــاراوة،    
ثرسيارى سَييةمم لةسةر مةسةلةى سندوقى خانةنيشينة، كة جةنابى ضةندين جار وةومـى دايـةوة، بـةوم    

دا جـةنابتان بـة    11/ 11كى تر كة تازة بة تازة لـة  هةر لة وةومةكانى خؤيةوة من كةوتووةمةتة ثرسيارَي
ئيمزاى بةر َيز وةزير فةرمانَيكى ترتان دةركردووة سةبارةت بة خانةنيشينى، ئةو مةسـةلة خانةنيشـينيةى   
كة جةنابت وةومت داوةتةوة لةطـةَل ئـةو فةرمانـة تازةيـة تـةناقوزَيك دروسـت دةكـات، بؤيـة داواكـارم بـؤم           

ارى ضوارةم، ديارة ئةمة بة فةرمى من لة ر َيى ثةرلةمانةوة ئةو ثرسـيارةم ئاراسـتةى   ر وون بكةيتةوة، ثرسي
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 3جةنابت كردووة، بةوم تاوةكو ئَيستا وةومم وةرنةطرتووةتةوة ئةوين لةسةر جَى بةجَى كردنى مـاددةى  
كانى ثارَيزطا مليار دينار تةرخان كرا بؤ مةبةستى هةَلبذاردنة 37ديارة بر ى  1111لة بودجةى  2بر طةى 

ئايا ئةم سى و ثَينج مليار دينارة تةدوير دةبَى بؤ ساَلى داهاتوو بؤ كاتى هةَلبذاردن يـاخود نـا؟ ئةطـةر لَيـى     
 1111لة بودجةى سـاَلى   17خةرج كراوة بؤ   مةبةستَيك لَيى خةرج كراوة؟ ثرسيارى ثَينةةمم ماددةى 

كخراوةناحكوميـةكان، بر يـار بـوو بودجـةى حيـزب و      مليار دينار دانـرا بـؤ بودجـةى حيـزب و ر يَ     111بر ى 
ر َيكخراوةكـان جيـا بكرَيتــةوة، ئايـا ئـةو بودجةيــة جيـا كراوةتــةوة؟ ئايـا حيزبـةكان بودجــةيان بـردووة بــة         
تايبةتى؟ يةعنى ضةندَيك بودجـةيان بـردووة بـة تايبـةتى هـةردوو حيزبـى دةسـةوتدار ثـارتى و يـةكَيتى،          

 بؤ هةردوو حيزبةكة ضـةند سـةرف كـراوة؟ بـة تايبـةتى ئـةو دوو حيزبـة،        يةعنى بة رةقةم دةمةوَى بزاك
ليذنةى شةهيدان ثَيشنيارى كرد كة دةرماَلةى مناَل و ذنـى شـةهيد    1111ثرسيارى شةشةمم، لة بودجةى 

زياد بكرَيت و ررَيتة سةر مووضةكةيان، ئايا ئةم ثَيشنيارة بةر َيز ثةرلةمانى كوردستان ئاراسـتةى وةزيـرى   
رايى كردووة ياخود نا؟ ئةطةر ئاراستةى كردووة   هةوَلَيك دراوة بؤ جَى بةجَى كردنى ئـةو ثَيشـنيارة و،   دا

 .زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةبانى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مليار دينارى  3وةوم دراوةتةوة، ثرسيارى ضوارةم بر ى  3و  1و  1كة نووسراوة ثرسيارى لةمى من ئةوةى 
ىَل خةرج كراوة بؤ ئينتخابـات لـة وةزارةتـى ثةيوةنـدار بثرسـن كـة بؤضـى خـةرج كـراوة ئـةوين وةزارةتـى            

سـيارى شةشـةم   ناوخؤية، ئَيستاي داواى مةبلةغَيكى تريان كردووة، وةومى ثرسيارى ثَينةةم دراوةتةوة، ثر
بـةوم   1111حساباتى خيتامى ماوةى ماوة، بؤ ساَلى  5وةومى مى وةزارةتى ثةيوةندارة، وةومى ثرسيارى 

ية نَيردراوة بؤ ثةرلةمان و ئَيستا لـة ديـوانى ضـاودَيرى داراييـة، ئةمـة       1111ئةطةر مةبةست لة خيتامى 
 .م دراوةتةوة، سوثااوةومى ثرسيارةكانة بة نيسبةتى ئَيمةوة، ئةوانةى تر وةو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا، تةعقيبت هةية؟ فةرموو
 :مصطفىبةر َيز نةسرين مجال 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــةر َيز جــةنابى وةزيــر، مــن ئــةو ثرســيارةى خــؤم كــةومت ئــةوةى مةســةلةى ســندوقى خانةنيشــينةكة ومت   

بــة ئيمــزاى  11/11/1111لـة   11111راو كــة ذمــارة وةومـت داوةتــةوة، بــةوم هـةر بــة تــازةترين نووسـ   
ى خانةنيشني مبربَيت، ئةمة ئا لَيرة ئةم ثرسـيارة دَيتـة ئـاراوة لـة     % 15بةر َيزتان دةَلَى لة خشتةى بودجة 

ية لة فةرمانبةران نابر درَيت، وة ياخود ئةو ثارةية بةر استى هينةكةى لةوةية ئايا ئةو % 15داهاتوو دا ئةو 
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دروست نةكراوة سةبةبةكةى ئةوةية كة ئةو ثارةيةى كة مبربَيت نـةبر َيت سـندوقةكة دروسـت    سندوقة كة 
نةكراوة يان ثارةكـة بـؤ كـوَى ضـووة؟ ئةمـة يـةك دووةم شـت لةسـةر مةسـةلةى بودجـةى حيزبـةكان بـةَلَى             

كردووة و  جةنابت لة جةلسةى ثَيشوو تر دا جوابت دايةوة كة ئةمومةنى وةزيران بة ليستَيك ر يزبةنديان
بودجةكة سةرف دةكرَيت، بةوم من بة تةحديد جـةنابى وةزيـرى دارايـى ئةمـةوَى ثـَيم بَلَيـي بـة تةحديـد         

مليــارةى بةركــةوتووة يــةعين ناكرَيــت ئَيمــة ئةنــدامي ثةرلــةمانني، ئةمــة  111هــةر حيزبَيــك ضــةند لــةو 
يــت ئــةوةو ئــةوة وةريطرتــووة، مــن ثةرلــةماني كوردســتانة، ئــةوة داهــاتي خةَلكــة، ناكرَيــت بــة ليســتَيك بَليَ 

دةمةوَيت بةر ةقةم ثَيم بَلَييت سةرجةم حزبةكان ضةنديان بةركـةوتووة، بةتايبـةتي يـةكَيد و ثـارتي، زؤر     
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةبانى 
 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 

بةنيسبةت ئةو كيتابةي كة ئةو دةخيوَينَيتةوة، ئةوة بر يارَيكي تةسويةية، تةسـويةيةكي قةيـدمان كـردووة،    
مـان  %11مـان بر يـوة، لـة    %5مـان بر يـوة، لـة سـلَيمانين لـة      % 5ئَيمة بةدوو نيزام ئيشمان كردووة، لَيرة لة 

قسةكاني مندا، ئةوة ماناي واية كة في لـةن ئَيمـة    ئيزافة كردووة، ئةوة ئةصَلةن هيو تةناقوزي نية، لةطةَل
ئيشةكةمان وا كردووة، ئَيستا ئيزافةي داهاتةكةمان كردووة، لةهيو كاتَيكـدا هـةروةكو ومت ئيزافـةي ثـارةي     

% 5وةزارةتي مالية دةكرَيت، لةهيو كاتَيكدا جارَيكي تر هيو فةرمانبةرَيك ثارةي تري لَي نابر درَيت، كة لة 
درَيت، بةنيسبةت حزبةكان من جارةكةي ترين ومت، ئَيوة ئةو مةوزوعة دةتوانن لةثةرلةمانةوة ي لَي دةبر 

 .بةنووسراوَيك ئاراستةي ئةمومةني وةزيراني بكةن، نةك وةزارةتي دارايي تا وةومتان بدرَيتةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار فةرمان عزالدين حممود، فةرموو
 :ر َيز فةرمان عزالدين حممودبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سَي ثرسيارم كرد بوو، هةر سـَيكيان وةوميـان درايـةوة، بـةوم ثرسـيارَيكي تـرم ئامادةيـة، ئةطـةر ئـةمر          

 .بفةرموون دةيكةم، باشة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ،خضرسوثاا، دةستت خؤي بَيت، ر َيزدار ئاواز عبدالواحد 
 :خضربةر َيز ئاواز عبدالواحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ماليارةي بودجة بوو كة  51من هةشت ثرسيارم هةبوو، بةا يةك دوويةكيان دووبارةية، يةك لةوانة، ئةو 
بــؤ ناوضــة كيشــة لةســةرةكان ديــاريكرابوو، هــةروةها بودجــةي ئــةحزاب و ر َيكخراوةكــان، ئةوانــة دووبــارة    

مليـار   171داهاتي فرؤشتين وزةي كارةبا لةهةرَيمي كوردستان بر ي : دَيمة سةر ثرسياري يةكةم ناكةمةوة،
دينــارة، ئــةم بــر ة ثارةيــة ضــووةتة ســةر حســابي وةزارةتــي دارايــي، ثرســيارةكة ئةوةيــة بؤضــي ئــةم ثارةيــة  

ــيا        ــرَي؟، ثرس ــةر بك ــَي ضارةس ــاي ث ــةي كارةب ــا كَيش ــا ت ــي كارةب ــابي وةزارةت ــةر حس ــووةتة س : ري دووةمنةض
بةنيسبةت زيادة مووضةي هَيزةكاني ناوخؤ، كةسةرفكراوة برادةران زؤر باسيان كرد، بةشَيك تا ئَيستا نـةك  
هةر زيادةكةيان وةرنةطرتووة، بةَلكو مووضةكةشيان وةرنـةطرتووة، هـةروةها مووضـةي بةشـَيكي زؤري ئـةم      

ذة، نـازاك تاكـةي ئـةم كَيشـةية ضارةسـةر      رؤ 71رؤذة، كةواتـة مـانط مي ئـةوان     71رؤذ بؤ  31هَيزانة لة 
ناكرَيت تا هةموويان لةكاتي خؤيدا مووضة وةربطرن؟، ئةو كورتهَينانـةي كـة لـةو بةشـةي ثـارةي وةزارةتـي       

تـا   1115ثَيشمةرطة خةرج دةكرَيـت، بـةطوَيرةي ياسـاكاني بودجـةي طشـد حكومـةتي فيـدر ال بـؤ سـاوني          
هةزار دينارة، ئايا ئةم قةرزة ضي بةسةرهات؟، تاكو ئَيستا 112 مليؤن و724مليار و  1، كة بر طةي 1111

مليـارةي كـة تـةرخانكرا بـؤ      11وةرطرياوةتةوة يان هةر وةكو كَيشةيةكي ضارةسةر نةكراو ماوةتـةوة؟، ئـةو   
، 1111ئاوارةكاني ئَيران، كة هةظاوك باسيان كرد، ثرسـياري تـرم، ثـارةي مـودةوةري مةشـاري ةكاني سـاَلي       

ذانةي كة جَيبـةجَي نـةكراون، ئايـا ضـووةتة صـندوقَيكةوة ضارةسـةري ضـية؟، ئةطـةر بؤمـان ر وون          ئةو ثرؤ
 .بكةنةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةبانى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةحةد، داهاتيان ناضَيتة سـةر حسـابي وةزارةمتـان، بـةَلكو ئةضـَيتة سـةر حسـابي        بةنيسبةت سيستمي كارا مو
وةوم دراوةتـةوة،  : تايبةمتةند واتة داهـاتي كارةبـا دةضـَيتة سـةر حسـابي وةزارةتـي كارةبـا، ثرسـياري دووةم        

ةوتـةم و  هةوَل دراوة، بةوم وةوم نةدراوةتةوة، ثرسياري ضوارةم وثَينةـةم و شةشـةم و ح  : ثرسياري سَييةم
ــةجزةو       ــةوة ع ــةو عةجزةشــةوة ئ ــة بةنيســبةت ئ ــتةم، وةوم دراوةت ــةر ةمسي نــة   724تريليــؤن  1هةش ب

ميزانيةيةكمان بؤ هاتووة، هي ئيزا ، نة هيو ثارةيـةكي ترمـان بـؤ هـاتووة تـا عةجزةكـةي ثـَي دابثؤشـني،         
 .عةجزةكة بة تةجاوز ئةر وات، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بت هةية؟ باشة سوثاا، سوثاسي هةمووتان دةكةم، ثرسيارةكان تةواو بوو، يـةك بـةر َيز كـة    سوثاا، تةعقي
حــازر نــةبوو ثرســيارةكاني مــاوة، تكايــة ئــةم جــؤرة دانيشــتنانة ئــةو ثرســيارانةي كــة دةنووســرَيت، ئــةوة    

و ئاراسـتةي  روَيندرَيتةوة، ئةوةي ثرسياري شةفةهي هةية لَيرة ئةتوانَيت ثاشان بة تةحريري بينووسـَيت  
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دةبَيــت، كــة  11جــةنابي دةكــةين، و لــة دانيشــتنَيكي تــردا وةومــي دةدرَيتــةوة، دانيشــتين ســبةي ســةعات    
 .بةردةوام دةبني لةسةر بةرنامةي كار، جةنابي وةزير ئةطةر قسةيةكت هةية، فةرموو

 (:وةزيرى دارايى و ئابوورى)بةر َيز شَيخ بايز تاَلةبانى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان، سوثاستان دةكةم بؤ ثرسيارةكان، هةر ثرسيارَيكين كـةوازا نـةبَيت لـةمتان،    
ئةوةي ئةطةر َيتةوة بؤ ئةوةي كة هةندَيك لة ثرسيارةكان، ر ةنط هةيـة ئَيمـة ماوةمـان زؤر نـةبوو تـا بـاي       

ان بنَيـرن، لـةوَيوة وةومتـان دةدةينـةوة،     وةوم بدةينةوة، بةا ئةطةر ثرسيارتان هةية، ئَيمة ئامـادةين بؤمـ  
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاا، بةثشـتيواني خـواي طـةورة لَيـرة لةطـةَل ئةنـدامان زؤر يـةكرتي دةبيـنن، طشـت وةزيـرة بـةر َيزةكان            
 ..بةخواتان دةسثَيرم 11دووبارة بةخَير بَين كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دةهَينني تا سبةي سةعات 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

 (كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ارسالن بايز امساعيل            . فرست امحد عبداهلل                         د  
 سكرتَيري ثةرلةماني                       جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       

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

 6199\96\62رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 62/96/6199 رَيكةوتي سَي شةممة

 -ثةرلــةماني كوردســتان   15/11/1111رَيكــةوتي  رؤذي ســَي شــةممةي ثــَين نيــوةر ؤي (11)كاتــذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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دانيشـتين  , بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارسالن بايز امساعيل جَيطري سةرؤك و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)َلي سا, سَييةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (11)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بــةم  15/11/1111ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي ســَي شــةممة رَيكــةوتي   ي(11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  

 :شَيوةية بَيت
 :طفتوطؤ كردني ئةم ثَيشنيارة ياساييانةي خوارةوة -1 
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كةم ئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -أ

 .ن و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكانثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةمئةنداما -ب
 .ثَيشنياري ياساي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -ج
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -د
 .ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -ه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار15/11/1111، رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11) ي مـاددةي (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1111
ي ثــَين نَيــوةر ؤ، بــةَمم دواكــةوت بــؤ (11)ي ئاســايي خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كاتــذمَير (11)ذمــارة 

 :بةم شَيوةية بَيت 15/11/1111ي ثَين نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11:31)كاتذمَير 
 :طفتوطؤ كردني ئةم ثَيشنيارة ياساييانةي خوارةوة -1

 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كةم ئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -أ
 .ان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكانثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةمئةندام -ب
 .ثَيشنياري ياساي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -ج
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -د
 .ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -ه

بةخَيرهاتين رَيزدار ئاسؤا خان وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي و بةر َيز كاك سـةعد رَيكخـةري نَيـوان    
ثةرلــةمان و حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان دةكــةين، زؤر بــةخَيرهاتن،  ئَيســتا داوا لــة ليذنــةي ياســايي و    
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يـان، فـةرموون ليذنـةي ياسـايي     ليذنةي دارايي و ليذنةي كؤمةَميـةتي دةكـةين كـةرةم بكـةن بـؤ شـوَيين خؤ      
 .كةرةم بكةن

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

سةرةتا ليذنةي ياسايي و ليذنةكاني تري ثةرلةماني كوردستان ثشتطريي لة هةر ثرؤذة ياسايةك دةكـات كـة   
يستية تايبةتةكان بَيـت و، لةبـةر طرنطـي بابةتةكـة ثَيـنج ثـرؤذة       لة بةرذةوةندي كةمئةندام و خاوةن ثَيداو

ثَيشكةشي ثةرلةمان كراوةتةوة، يةكيان لةميةن حكومةتةوة، ضوارشيان لةميةن ذمارةي ياسـايي ئةنـداماني   
ثةرلةمانةوة، ئَيمة هةرسَي ليذنة لةسةر مةنصةينة، وا بة باشي دةزانني دةرفـةتَيكمان بـدرَيَد، بـؤ ئـةوةي     

ؤرتَيكي هاوبةي ثَيشكةي بكةين و، سوود وةرطرين لة كات، بةتايبةتي خولي ثةرلةمان لـة تـةواو بـوون    راث
داية، سةري ساَلين نزيك بؤتةوة، هةتا بتوانني لة ماوةيةكي نزيكدا ياساكة دةربكةين بؤ بةرذةوةندي ئـةو  

 .شةرحيانةي لة كوردستاندا هةية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئيتان ليذنةي دارايي و ئابووريرة
 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةر اســتيدا ئــةو ئةركــةي كــةوا لةميــةن بةر َيزتانــةوة دةربــارةي ئــةو ثــرؤذة ياســايانة بــؤ ليذنــةي دارايــي و   

كـة ثـرؤذة ياسـايةكي     ئابووري، بةنيسبةت ليذنةي دارايي و ئابوورييةوة، تةنها يةك نووسـراوي بـؤ هـاتووة،   
دةربارةي دةقي ثرؤذة  11/11/1111لة ( 241ك)لةطةَلداية، ئةو ثرؤذة ياسايةي كة بة نووسراوي ذمارة 

عَيـراق هـاتووة بـؤ     -ياساي مافةكاني كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان   
ي رؤذي دوو (11)ن ثَيشنيار كراوة لة دانيشتين ذمـارة  ئَيمة، كة لةميةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةما

، لةكاتي خؤيدا ئَيمة راثؤرمتان لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية نووسـيوة، ضـوار   2/11/1111شةممةي رَيكةوتي 
ثرؤذة ياسايةكةي تر كة بةر َيز كاك عةوني ئيشارةتي ثَيدا، لةر استيدا بةشَيوةيةكي فةرمي ئاراسـتةي ئَيمـة   

ا راثؤرت ئَيمة هةمان بَيت لةسةر ئةو ثرؤذة ياساية كة ئَيستا ئامـاذةم ثَيـدا، لةبـةر ئـةوة مـن      نةكراوة، تةنه
 .ثشتطريي لة بؤضوونةكةي كاك عةوني دةكةم لة ليذنةي ياسايي، سوثاا

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئــةواني تــر راســتة ثرؤذةيــةك كــة ئــةوة ئيلتيزامــي مــاددي زؤري تيــا هــةبوو تــةحويلي ليذنةكــةتان كــرا،    
ثةيوةندي بة كاروباري كؤمةَميةتي و ليذنةي ياسايين بؤ دار شتنةوةي لة رووي ياسايي ئاراسـتةيان كـراوة،   

 .كاك عبدالسالم ليذنةي كؤمةَميةتي رةئي ئَيوة
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وة دةربــارةي هــةر ثَيــنج ثــرؤذة ياســا، كــاتي خــؤي  زؤر ســوثاا، بةر اســد ليذنــةي ئَيمــة راثؤرمتــان نووســي 

هةستمان دةكرد هةندَيك لَيرةو لةوَي ياساكان موتةكامل نينة، ثـاي طةيشـتين ثـرؤذةي حكومـةت، ئَيمـةي      
ثَيمان باي بوو لةطةَل ليذنةي ياسايي بةتايبةتي، ليذنةي دارايين هةبَيت، ثَيكةوة دانيشـني لـة يـةك ياسـا     

ستة بؤ خزمةت كردني كَيشـةي خـةَلك ياسـايةكي رَيـك و ثَيـك دةربكـةين، بؤيـة        هةوَل بدةين، ئةوةي مةبة
ئَيمة ئةو ثَيشنيارة ثةسند دةكةين، سةرةر اي ئةوةي هةر خوشـك و برايـاني ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةر َيز      

ةكان بَيت؟ بزانن ئيشكاليات هةر دةمَينَيت، ئايا ياساكة بؤ م ةوةقني بَيت، يان بؤ خاوةن ثَيداويستية تايبةت
هةندَيك توَيذي تـر هةيـة ياسـاي تايبـةتي بـؤ هـةبوو، ئايـا روَينينـةوة ئـةو ياسـاية، يـان نـا؟ بؤيـة منـين               
تةسةور دةكةم ئةم كؤبوونةوة موشتةرةكة زؤر طرنطة بة راثؤرتَيكي هاوبةي دَيني، بةَلكو تةواوي بكةين و 

 .ثةسندي دةكةين، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ذةكان دةكرَيتة يةك ثرؤذة، ثرؤذةكان هةر بؤ خؤيان ثرؤذةن، بةَمم ئةو ليذنانة دةتوانن راثـؤرتي  نةك ثرؤ
 .هاوبةشتان هةبَيت، كاك كاردؤ نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةورةي هةية لة رَيكخستين مافيان بـة ياسـا، دوو   ثَيمواية هةندَيك ثرؤذة بؤ توَيذَيكة، يةعين ئةهميةتَيكي ط
ساَلة ثَيشكةي كراوة، يةعين ئةمة جَيطاي ثرسيارة ليذنةكان تاكو ئَيستا نةمانتواني بَيت ئةم ثرؤذانة رَيك 
رةين، ئةوة سةرةر اي ئـةوةي لَيـرة ئَيمـة دةتـوانني ئَيسـتا موناقةشـةي بكـةين، بـؤ ئـةوةي بَلـَيني راثؤرتـة            

خستنيان بيدةينةوة ليذنةكان بـة موشـتةرةكي راثـؤرتي كؤتـايي بنووسـن سـةبارةت بـةوة،        موشتةرةكةو يةك
ضونكة دواخسـتين، ئَيمـة لةبـةردةم كؤتـايي هَينـاني وةرزي ئـةم خولـةين، دوو مـانطي تـر لـة يـادي خؤيـان             
يـــةكَيك لـــة طلةييـــةكانيان بـــَي بـــةي كردنـــي مافيـــان و بةرثرســـياريةتي ثةرلـــةمان لةبةرامبـــةر خـــاوةن 

 .داويستيةكان دةرنةضووني ئةو ياسايةو كةمتةرخةمي ئَيمةية، سوثااثَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك عةوني موداخةلةي هةية، فةرموو
 

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ك دةرفـةمتان بـدةنَي، ئَيمـة    ئَيمة نةمانويستووة دوا ررَيت بؤ ثـاي ثشـووي ثةرلـةمان، هةرضـةند سـةعاتيَ     
دةتوانني راثؤرتَيكي هاوبةي ثَيشكةي بكةين و كةموكورتيةكان ضارةسةر بكةين، هةر ئةطـةر ئيمكـان بـوو    

 .ئةمر ؤ ياساكة تةواو بكةين، بةا ضوار، ثَينج سةعات دةرفةمتان بدةنَي، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو
 :اب نوريبةر َيز سؤزان شه

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جارَيكي تر دَيينةوة سةر ئةوةي كـة ضـةند ياسـايةك ثَيشـكةي دةكرَيـت بـؤ يـةك مةبةسـت، ئاسـايية، مـا            
ئةندام ثةرلةمانة بةثَيي ئةو تَير وانينةي خؤي ئةو ياساية، بـةَمم لـة هـةمان كاتـدا حكومـةتين ياسـايةكي       

ة، ئَيمـة لةكاتَيكـدا لةطةَليـدا دةبـني تةئةيلةكـة لـة ئـةمر ؤ تَيثـةر          ناردووة بؤ هةمان مةبةست، دواخسـتنةك 
ي ئَيوارة دانيشتنةكة دةست ثَي بكاتةوة، بة مةرجَيك راثـؤرتَيكي موشـتةرةك   (7)نةكات، هةتاوةكو سةعات 

دروست ببَيت، ئةمر ؤ ئةندامان راي خؤيان بدةن لةسةر ئةو راثؤرتـة موشـتةرةكةو لـة جةلسـةي داهـاتوودا      
بدةين لةسـةر ئـةو راثؤرتـة كؤتاييـة، بـةَمم تـةئةيل بكـةين بـؤ دواي خـول، بةر اسـد ناكرَيـت تـةنها              دةنط

ي ئَيوارةو، جةنابي وةزيـرين دةبَيـت ئاطـادار بَيـت، ضـونكة      (2)ي ئَيوارة، ياخود (7)ئةمر ؤ تاوةكو سةعات 
شي لـةم نييـة، ئـةوةي ليذنـةي     ثَيمواية ئةمر ؤ ئاطادار كراوةتةوة، هةر ثَين جةلسةكة، نوسخةي راثؤرتةكة

ياسايي نووسيويةتي، جارَيكي تر دةطةر َيمةوة سةر ئةوةي كة بَلَيم ئَيمة ياساكا ان لة ثةرلةماني كوردستان 
كة ثَيشكةي دةكرَيت، ثَيويستة راي ليذنةي موختةا بة هةند وةربطريَيـت لـة ثَيشـدا، دواي ئـةوة ليذنـةي      

ك رـات لةسـةر ئـةو ياسـاية، بـةَمم دةبيـنني هـةموو جارَيـك هـةمان          ياسايي كاروبارةكاني ياسـايي خـؤي ريَـ   
كَيشةمان تووي دةبَيتةوة، راثؤرتي ليذنةي ياسايي عةرزو ئامسـاني فةرقـة لةطـةَل ليذنـةي موختـةا، زؤر      

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نـةوةي بـؤ كـراوة، نوسـخة     زؤر سوثاا، بةنيسبةت حكومةت، ئَيمة ئاطادارمان كردؤتةوة، راثؤرتةكـة خوَيند 
بؤيان ضووة، لـة ليذنـةكان دانيشـتوونة، ئـةوة رَيكخـةري نَيـوان حكومـةت و ثةرلـةمان تةشـريفيان لَيرةيـة،           
بةرنامةي كار ئةمة هي ئةمر ؤ نيية داماننا بَينت، لة جةلسـةكاني ثَيشـةوة، ثـَين ئـةوةي بـانطي وةزيـرين       

فـةهمَيك هـةبَينت، كـاك     ءن هـةبَيت، راسـتة، رةنطـة سـو    بكةين ئةو بةرنامةية هةبووة، دةبَيت حازري خؤيـا 
 .عومةر عبدال زيز كةرةم بكة

 
 

 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدال زيز 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مانطـة نَيـردراوة بـؤ    ( 11)نازاك ئةم طرفتة هةموو جار بؤ دووبارة دةبَيتةوة، ئَيستا ئَيمة ئةوةي حكومةت 

يشيان خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان ساَل و نيوَيكة نـاردراوة، يـةعين مـانيع ضـية     ثةرلةمان، ئةوةي ثَيشتري
ئةم ليذنة بةر َيزانـة مـانطي وا ناكـةن راثـؤرتي ليذنـة بَيـنن، بـؤ لـةناو هـؤَلي ثةرلـةمان هـةموو جـار ئةمـة              

 .دووبارة دةبَيتةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك ئاراا فةرموو
 :ا حسني حممودئارا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان 
حةز دةكةم ئاماذة بة خاَلَيك بدةم، دةربارةي ئةو نووسراوةي بؤ ئَيمة هاتووة، تةنها يةك ثرؤذة ياسامان بؤ 

روبـاري  ، دواتـر ليذنـةي دارايـي و كا   11/11/1111لـة  ( 241ك)هاتووة، ثَيشرت ئامـاذةم ثَيـدا بـة ذمـارةي     
راثؤرتي خؤي نووسيوة بةبَي هيو جؤرة دواكةوتنَيك،  12/1/1111لة ( 44)ئابووري بة كؤنووسي ذمارة 

 ................تةنها
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيستا كاك دكتؤر ئاراا لةسةر ئةوةية، ئةم بةر َيزانة داوايان كرد ضةند سةعاتَيك دوا ررَيت، موشـكيلةكة  
ستا موناقةشةي راثؤرتةكة ناكةين، جةنابت طوتت لةطـةَلني، وا نييـة؟ بـةر َيزان، دانيشـتنةكة دوا     ئةوةية، ئَي

ــؤ ســةعات   ــةواوي    (7331)دةخــةين ب ــةر موناقةشــة، ت ــةردةوام دةبــني لةس ــةمر ؤي ب ــوارة، ئ ي ئــةمر ؤي ئَي
جـةنابي وةزيـر   ئَيوارة، داوا لة هةرسـَي ليذنـةي موشـتةرةك دةكـةين لةطـةَل      ( 7331)دةكةين، تاكو سةعات 

ثَيكةوة كَيشةكانتان تةواو بكةن، تكاية جـاري تـر شـت مةهَيننـةوة بـؤ نـاو قاعـة، ثـَين ئـةوةي بَيتـة ئَيـرة            
 .ضارةسةري بكرَيت، خوا ئاطادارتان بَيت
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 دانيشتين دووةم
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

، كة ئةمر ؤ ثَين نيوةر ؤ بـوو، لةبـةر   (11)م دةبني لةسةر دانيشتين ذمارة بةناوي طةلي كوردستان، بةردةوا
ئين و كاري ليذنة ثةيوةنديدارةكان، كة داوايان كرد بوو دواماخنسـت، ئَيسـتا كارةكانيـان تـةواو كـرد، بؤيـة       

زؤر تاكو ئَيسـتا ئينتيزارمـان كـرد، دووبـارة بـةخَيرهاتين رَيـزداران ئاسـؤا ميـب و كـاك سـةعد دةكـةين،            
ــان،       ــوَيين خؤي ــؤ ش ــةن ب ــةرةم بك ــةتي دةكــةين ك ــي و كؤمةَمي ــايي و داراي ــةي ياس ــة ليذن بــةخَيرهاتن، داوا ل

 .فةرموون ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان

نــةي كؤمةَميــةتي و ليذنــةي دارايــي و ئــابووري ثةرلــةماني  ئَيمــة هةرســَي ليذنــةي كاروبــاري ياســايي و ليذ 
كوردســتان كؤبوونةوةيـــةكي هاوبـــةمشان ئةمامــدا، بـــة ئامـــادة بـــووني رَيــزدار وةزيـــري كـــارو كاروبـــاري    
كؤمةَميةتي هةرَيمي كوردستان، لة ئةمامي طفتوطؤيةكي تَيرو تةسةل توانيمان راثؤرتَيكي هاوبةي ئامـادة  

  :ماني عةرةبي بؤتان دةخوَينمةوةبكةين، ئَيستا بة ز
 العراق - رئاسة برملان كوردستان/ اىل

 تقرير مشرتك/ م

عقدت اللجان الشؤون القانونية، وجلنة الشؤون االجتماعية والعائلة والطفل، وجلنة املالية واالقتصاد اجتماعًا 
ــةفرانبار/5بترترتيري   ًامشرترترتك ، لدراسرترتة مشرترتاري   مرترتييدي  15/11/1111كرترتوردي املصرترتادو ليرترتوم   1511/ب

 :القوانني اخلمس، وكاآلتي
املقدم مرتن قبرتل العرتدد القرتانوني ءعضرتاء      ( االهتمام باملعوقني واصحاب االحتياجات اخلاصة)مشروع قانون  -1

 .7/7/1111يف ( 5)بعد القراءة االوىل له يف جلسة الربملان رقم  اللجانالربملان واحملال اىل 
املقرتدم مرترتن قبرتل الرتس الرتوىلراء اىل برملرترتان     ( العرتراق  - يف اقلرترتيم كوردسرتتان  رعايرتة املعرتاقني  )مشرتروع قرتانون    -1

بعرتد القرتراءة االوىل لرته يف الربملرتان      انلجرت الواحملرتال اىل   12/11/1111يف ( 17124)كوردستان بالكتاب املرقم 
 .3/11/1111يف ( 4)جبلسته االعتيادية رقم 

بعد  انلجالالعدد القانوني ءعضاء الربملان واحملال اىل املقدم من قبل ( قصار القامة)مشروع قانون خاص برترت -3
 .11/2/1111يف ( 11)القراءة االوىل له يف الربملان جبلسته رقم 

بعد  انلجالمن قبل العدد القانوني العضاء الربملان واحملال اىل  ماملقد( حقوق قصاري القامة)مشروع قانون  -4
 .11/2/1111يف ( 11)م القراءة االوىل له يف الربملان جبلسته رق
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واملقرتدم مرتن قبرتل العرتدد القرتانوني      ( قلرتيم الحقوق املعرتوقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة يف     )مشروع قانون  -7
 .2/11/1111يف ( 11)بعد القراءة االوىل له يف اجللسة رقم  انلجالءعضاء الربملان، واحملال اىل 

 :وبعد دراسة املشاري   نقرتح مايلي
اري  اخلمسة يف مشروع واحد، وجعل املشروع املقدم من قبل الس الوىلراء اساسًا للمناقشرتة مرت    دمج املش :اواًل

 .املشاري  االخرى املشار اليها يفاالستفادة من االفكار الواردة 
 :هناك رأيان بشين العنوان: ثانيًا

نظرترًا ءن املشرتاري    ، (خلاصةقانون حقوق وامتياىلات ذوي االحتياجات ا)تقرتح  تسمية  القانون برت: الرأي االول
 .اخلمسة تتضمن محاية حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة ومنحهم امتياىلات

 (.قانون حقوق وامتياىلات املعاقني يف  قليم كوردستان): الرأي الثاني
ري ذات نقرتح ان تتضمن املادة االوىل تعريف بعض املصطلحات والتعاب من املشروع (املادة االوىل)بالنسبة لرت: ثالثًا

 :الصلة املباشرة بالقانون، وكاآلتي
 :اىلائها ءغراض هذا القانون املبينةيقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني 

 .العراق -  قليم كوردستان: االقليم -1
 .وىلارة العمل والشؤون االجتماعية يف االقليم :الوىلارة -1
 .قليموىلير العمل والشؤون االجتماعية يف اال :الوىلير -3
 .الس رعاية وتيهيل املعاقني يف االقليم :اجمللس -4
 .رئيس الس رعاية وتيهيل املعاقني يف االقليم :الرئيس -7
هو الشخص املصاب بعجز دائم كلي أو جزئي خلقي أو غري خلقي وبشكل مستقر، يف أي من حواسرته   :املعاق -2

من االداء الوظيفي لعضو أو اكثر من أعضاء جسمه مما  أو قدراته اجلسدية او النفسية او العقلية اىل مدى حيد
 .حيول دون تلبية متطلبات حياته العادية

هي اهلوية الشخصرتية اخلاصرتة الرتع تعرترو املعرتاق وتصرتدر عرتن الرتوىلارة، والرتع هرتو ل حاملرتها             :بطاقة املعاق -5
 .التمت  باحلقوق واالمتياىلات الع متنحها القوانني واالنظمة والتعليمات

اموعة اخلدمات الطبية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واملهنية والنفسرتية وترتيمني الوسرتائل     :التيهيل -2
لتسهيل الوصرتول اليهرتا لضرترض متكرتني املعرتاقني مرتن ممارسرتة حيرتاتهم بيسرتتقيلية ومسرتاعدتهم علرتى االنرتدما              

 .باجملتم 
الرتذين ال درتدون مرتن يرعرتاهم املصرتابني باالعاقرتات       هي املراكز الع يتم فيها أيواء املعرتاقني  : مراكز التيهيل -1

 .الشديدة وتيهيلهم وتشضيلهم فيها حسب قدراتهم

 :نؤيد ما ورد يف املشروع املقدم من قبل الس الوىلراء، بالشكل اآلتي (املادة الثانية)بالنسبة لرت -:رابعًا
 :يهدو هذا القانون اىل
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قني وضمان مترتتعهم، علرتى قرتدم املسرتاواة مرت  اآلخرترين جبميرت         تعزيز ومحاية وكفالة مجي  االشخاص املعا :أواًل
 .حقوق االنسان واحلريات االساسية وتعزيز احرتام كرامتهم املتيصلة

 .احرتام كرامة املعاقني واستقيهلم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم بينفسهم واستقيليتهم :ثانيًا
 .ذوي االعاقة و حرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم حرتام القدرات املتطورة لألطفال  :ثالثًا

 :هناك رأيان، احدهما يرى حذو املادة واآلخر يرى االبقاء عليها(: املادة الثالثة)بالنسبة لرت: خامسًا
 :يصنف املعاقون

 :حسب طبيعة العوق اىل صنفني: أواًل
 .املعاقون بدنيًا -1
 .املعاقون عقليًا -1

 :العمل كليًاحسب قدراتهم على : ثانيًا
 .املعاقون غري القادرين على العمل كليًا -1
 .املعاقون غري القادرين على العمل جزئيًا -1

 الفصل الثاني
 (الس رعاية وتيهيل املعاقني)

 :نقرتح مايلي(: املادة الرابعة)بالنسبة لرترت: سادسًا
بشرتؤونهم، ويرتأسرته الرتوىلير، ويكرتون     يشكل الس لرعاية وتيهيرتل املعرتاقني يف القلرتيم، ويترتوىل  قرترار مرتايتعل        

 :بعضوية ما ييتي
 .مدير عام الرعاية والتنمية االجتماعية يف حمافظات االقليم: أواًل

 :ممثلني عن الوىلارات اآلتية: ثانيًا
 .التعليم العالي والبحث العلمي -1
 .الرتبية -1
 .الصحة -3
 .الثقافة والشباب -4

 .املعاقني حلضور اجتماعات اجمللسللوىلير دعوة ممثل عن مجعيات : ثالثًا
 .للوىلير دعوة اي خبري من داخل الوىلارة او خارجها للمشاركة يف اجتماعات اجمللس: رابعًا

 :، نقرتح الصياغة التالية ملهام اجمللس(املادة اخلامسة)بالنسبة لرترت -:سابعًا
 :يتوىل اجمللس املهام اآلتية :أواًل
قرترار السياسرتات النموذجيرتة املتكاملرتة وتهيلرتة البيلرتة املناسرتبة لألشرتخاص         مناقشة و وض  االسرتاتيجيات و  -1

 .املعاقني
 .حتديد االجراءات  و وض  التوصيات لتوفري الرعاية والتيهيل للمعاقني -1
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 . قرار برامج خاصة للتوعية االجتماعية باحلقوق ومساواة اءشخاص املعاقني م  اآلخرين -3

 .دة يف اءقل كل شهرين وللوىلير دعوته لألجتماع عند االقتضاءدتم  اجمللس مرة واح :ثانيًا
 .يتوىل موظف حاصل على شهادة جامعية تنظيم أعمال اجمللس ومتابعة أعماهلا :ثالثًا
يرتتم انشرتاء صرتندوق لرعايرتة وتيهيرتل اشرتخاص املعرتاقني وهصرتص هلرتا ميزانيرتة ضرتمن ميزانيرتة الرتوىلارة،               :رابعًا

 .ويتم تنظيم ذلك بنظام. املوصى بها للمجلس او اية ايرادات اخرى وتضاو اليها التربعات واالموال

 :، نقرتح االبقاء على املادة كما هي، وبالشكل التالي(املادة السادسة)بالنسبة لرترت: ثامنًا
 ".تتخذ احلكومة االجراءات اليىلمة لرعاية املعاقني داخل أسرهم، أو توفري دور اءيواء املناسبة هلم " 

 :صديق مصطفىدالسالم بةر َيز عب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :، نقرتح ما يلي(املادة السابعة)بالنسبة لرترت: تاسعًا

هصص احلكومة مبلضًا شهريًا خاصًا لكل معاق بضض النظر عن أي مصدر آخر للدخل، وحيتسرتب علرتى النحرتو    
 :اآلتي
 

 .ادل احلد االدنى لراتب املوظف يف االقليمفيكثر يستح  مبلضًا يع%( 27)املعاق الذي بلضت درجة عجزه  :أواًل

 :يستح  مبلضًا وحيتسب كاآلتي%( 24 -% 37)املعاق الذي ترتاوح درجة عجزه بني  :ثانيًا
 درجة العجز×راتب احلد االدنى للموظف 

                       27  
 :، نؤيد املادة بالشكل اآلتي(املادة الثامنة)بالنسبة لرترت: عاشرًا

من احكام قانون اخلدمة املدنية ونظام االجاىلات، تستح  املوظفة املعاقة، اجاىلة خاصرتة براترتب ترتام ال     استثناًء
 .حتتسب من اجاىلاتها االخرى، اذا كانت حامًي، واوصت اللجنة الطبية املختصة ان حالتها تتطلب ذلك

 :، نؤيد املادة(املادة التاسعة)بالنسبة لرترت: حادي عشر
 لرعاية املعاق التفرغ(: 1)املادة 

كل شخص تفرغ أو قام أو التزم برعاية املعاق الذي ال يستطي  تلبية متطلبرتات حياترته العاديرتة والرتذي حيترتا       
 :ستمر، حي  له االستفادة من تعويض التفرغ، وكاآلتيمملن ييىلمه لقضاء حاجاته بشكل 

 :اذا كان للمتفرغ راتبًا من احلكومة :أواًل
ويسرتتح  العرترتيوات والرتفيعرترتات وكافرتة احلقرترتوق الرتع يسرترتتحقها اسرتوة بيقرانرترته مرترتن      ميرتن  اجرترتاىلة براترتب ترترتام   -1

 .املوظفني
موظرتف يف القلرتيم، لرعايرتة    الض ضافة ملا ورد يف الفقرة السابقة، يصرو له راتبًا يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترتب      -1

 .املعاقني

د االدنى لراتب املوظرتف يف االقلرتيم لرعايرتة    اذا مل يكن للمتفرغ راتب من احلكومة، مين  راتبًا يعادل احل :ثانيًا
 .الدنى لراتب موظف يف االقليم لرعاية معاقني  ثننياللحد %( 171)معاق واحد، وراتبًا يعادل نسبة 
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ال دوىل ان يتفرغ أي شخص لرعاية أكثر من معاقني  ثنني يف الوقرتت نفسرته، وتتكفرتل احلكومرتة بضرتمان       :ثالثًا
 .ن ليس هلم من يرعاهمتوفري الرعاية للمعاقني الذي

 . جتدد  جاىلة التفرغ سنويًا :رابعًا
 الفرع الثاني

 ح  املعاق يف الرتبية والتعليم
 :نؤيد ما ورد يف املشروع، بالشكل اآلتي ،(املادة العاشرة)بالنسبة لرت: ثاني عشر

الرتبويرتة  لكل شخص معاق احل  يف التعليم وذلك بضرتمان حصرتوله علرتى فرترص متكافلرتة ليلتحرتاق باملؤسسرتات        
ميكرتن ان  حترتول االعاقرتة دون     والتعليمية بكافة مراحلها مبا فيها الدراسرتات العليرتا وتسرتهيل اسرتتمراره بهرتا، وال     

 .انتسابه او دخوله اىل اية مؤسسة تربوية او تعليمية رمسية او خاصة
بالشرتكل   ة املرتادة ة صرتياغ مرتن املرتادة، واعرتاد   ( 1)، نقرتح الضاء الفقرة (املادة احلادية عشرة)بالنسبة لرت: ثالث عشر

 :اآلتي بعد تضيري تسلسل الفقرات
 :على احلكومة

تيمني سبل تعليمية مناسبة وخاصة لذوي االحتياجات اخلاصة حسرتب اعاقرتاتهم وحاجرتاتهم وترتوفري كافرتة       -1
املستلزمات الدراسرتية وتنظرتيم كافرتة االمرتور املتعلقرتة بتعلرتيمهم والرتع تسرتم  لكرتل تلميرتذ معرتاق مرتن االلتحرتاق              

 .كبة الربامج التعليمية اسوة باقرانه من التيميذوموا
 .االهتمام برتبية االطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة -1
 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفرع الثالث
 التيهيرترترتل والعمرترترترترتل

 :، نؤيد املادة، وبالشكل اآلتي(املادة الثانية عشرة)بالنسبة لرت: راب  عشر
يكفل القانون للمعاق حقه يف العمل كسائر أفرتراد اجملتمرت  وتيهيلرته ومسرتاعدته للرتدخول يف سرتوق العمرتل ضرتمن         

 .مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص
، (أواًل)من املادة واالكتفرتاء برتالفقرة   ( ثانيًا)، نقرتح حذو الفقرة (املادة الثالثة عشرة)بالنسبة لرترت: خامس عشر

 :وكاآلتي
مرتن  %( 7)تلتزم احلكومة بتخصيص وظرتائف يف القطرتاع العرتام لرتذوي االحتياجرتات اخلاصرتة بنسرتبة التقرتل عرتن          

 .اموع عدد الوظائف وذلك بعد تيهيلهم
 :، نؤيد املادة كما هي(املادة الرابعة عشرة)بالنسبة لرترت: سادس عشر

وااللتحاق مبراكز التيهيل املهرت  وفرتت  ورحم حمميرتة     تتوىل الوىلارة بالتنسي  م  اجلهات املعنية تيهيل املعاقني
 .او مؤسسات تشضيلية ومتابعة عملهم ضمن االدارات التابعة هلا
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 .، نقرتح الضاء املادة(املادة اخلامسة عشرة)بالنسبة لرترت: ساب  عشر
 الفرع الراب 

 ح  املعاق يف التنقرترترترتل والبرتيرتلرترتة املؤهرترتلرترترتة
، نقرترتح دمرتج املرتادتني، وبالصرتياغة     (املرتادة السادسرتة عشرترة واملرتادة السرتابعة عشرترة      ) بالنسبة للمواد: ثامن عشر

 :اآلتية
للمعاق احل  بالتمت  ببيلة مناسبة لتسهيل تنقله وتعمل احلكومة بالتنسي  والقطاع اخلاص على تهيلة هذه 

 .استخدام وسائل املواصيت العامة منالبيلة وتوفري التسهييت لتمكينهم 
 :، نؤيد املادة بالشكل اآلتي(املادة الثامنة عشرة)بالنسبة لرت: تاس  عشر

تتوىل احلكومة  لزام اجلهات الرمسية وغري الرمسية التقيد بالشرترو  واملواصرتفات العامليرتة والفنيرتة واهلندسرتية      
لرتع حيتاجهرتا   واملعمارية الواجب توافرها يف االبنية واملنشآت واملراف  العامة واخلاصة، القدمية منها واجلديدة ا

 .االشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة
 :، نؤيد املادة كما هي(املادة التاسعة عشرة)بالنسبة لرت: عشرون

 .على دوائر املرور  دخال عيمات احلركة واملرور لذوي االحتياجات اخلاصة ضمن  متحان من  االجاىلة للسائقني
 .يف عنوان الفرع اخلامس( ح  املعاق)تقرتح اللجنة حذو عبارة : الفرع اخلامس

 الفرع اخلامس
 الرعاية واخلدمات الصحية

 : ، نؤيد املادة،  بالشكل اآلتي(املادة العشرون)بالنسبة لرت: حادي والعشرون
تتكفل احلكومة ضمان حصول املعاق على اخلدمات الصحية اانًا وتقديم التسهييت اليىلمة له اذا ما تطلبت 

 .االقليمحالته الصحية معاجلته خار  
 :، نؤيد املادة كما هي(املادة احلادية والعشرون)بالنسبة لرت: ثاني والعشرون

تعمل احلكومة على تقديم اخلدمات الوقائية والعيجية وتطوير خدمات الكشف املبكر والع تهدو اىل تقليل 
 .نسبة االعاقة يف اجملتم 

 :ن املادة كما هياؤيد اللج، ت(املادة الثانية والعشرون)بالنسبة لرت: ثالث والعشرون
تعمرترتل احلكومرترتة علرترتى ترترتوفري االجهرترتزة التيهيليرترتة والتعويضرترتية واالدوات الطبيرترتة اليىلمرترتة وترترتيمني التكنولوجيرترتا   

 .احلديثة ملساعدة املعاقني
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفرع السادس

 الريرترترترترتاضة والرتوي  يف ح  املعاق
 :ن املادة، وكاآلتيا، تؤيد اللج(املادة الثالثة والعشرون)بالنسبة لرترت :  والعشرونراب
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تعمل احلكومة على توفري فرص الرياضة للمعاقني ومساعدتهم ملمارسة الرياضة الع تيئمهم، وذلك مبيئمة 
 .ستلزمات الضروريةامليعب والقاعات واملخيمات والنوادي ومرافقها حلالة املعاق، وتزويدها باالدوات وامل

 :ن املادة، وكاآلتيا، تؤيد اللج(املادة الرابعة والعشرون)بالنسبة لرت: خامس والعشرون
 .على احلكومة دعم مشاركة ذوي االحتياجات اخلاصة يف الربامج  الرياضية الوطنية والدولية

 :خرية من املادة، وبالشكل اآلتي، نقرتح حذو العبارة اال(املادة اخلامسة والعشرون)بالنسبة لرت: سادس والعشرون
 (.احلكومية)ُيعفى املعاقون من اجور دخوهلم اىل االماكن الرياضية والثقافية والرتفيهية واالثرية 

 :يف عنوان الفرع( باملعاق)تقرتح اللجنة حذو كلمة (: الفرع الساب )بالنسبة لعنوان 
 الفرع الساب 

 احكام ضريبية خاصة
 .، نقرتح الضاء هذه املادة(املادة السادسة والعشرون)ة لرتبالنسب: ساب  والعشرون
 .نقرتح الضاء هذه املادة (:املادة السابعة والعشرون)بالنسبة لرترت -:ثامن والعشرون

 الفصل الراب 
 (أحكام عقابية)

 .، نقرتح الضاء هذه املادة(املادة الثامنة والعشرون)بالنسبة لرت: تاس  والعشرون
 :، نؤيد املادة كما هي(املادة التاسعة والعشرون)بالنسبة لرت :ثيثون

ئتان ومخسون  الف دينار او ام( 171.111)يعاقب باحلبس مدة التزيد على ثيثة اشهر وبضرامة ال تتجاوىل 
بيحدى هاتني العقوبتني كل شخص يلتزم برعاية املعاق ايًا كان مصدر هذا االلتزام، ويهمل يف القيام بواجباته 

 .ايلزم لتنفيذ هذه الواجباتاو يف  هاذ م
مليرتون دينرتار او بيحرتدى    ( 1.111.111)وتكون العقوبة احلرتبس مرتدة التزيرتد علرتى سرتنة وبضرامرتة التتجرتاوىل        

 .هاتني العقوبتني اذا ترتب على هذا االهمال  حلاق ضرر باملعاق
 الفصل اخلامس

 (أحكام خترترترتامية)
 :ن املادة بالشكل اآلتياد اللج، تؤي(املادة الثيثون)بالنسبة لرت -:حادي والثيثون

على الوىلارة توعية املواطنني حبقرتوق املعرتاقني والعمرتل علرتى تقرتديم العرتون الرتيىلم هلرتم وحسرتن معرتاملتهم            :اواًل
 .واندماجهم يف اجملتم 

 .للوىلارة وبالتنسي  م  الوىلارات املختصة تقديم اخلدمات والتسهييت واحلوافز للمعاقني -:ثانيًا
 :املادة ان، تؤيد اللج(واحدة وثيثونالاملادة )بالنسبة لرت -:ثاني والثيثون

متثل احلقوق واالمتيرتاىلات الرتواردة يف هرتذا القرتانون، احلرتد االدنرتى ملرتا يتمترت  برته ذوي االحتياجرتات اخلاصرتة مرتن             
 .حقوق يف االقليم
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كتفرتاء برتالفقرة ثانيرتًا،    واال( أواًل)، نقرترتح حرتذو الفقرترة    (املرتادة الثانيرتة والثيثرتون   )بالنسرتبة لرترت   -:ثالث والثيثون
 :وكاآلتي

 (:31)املادة 
 .هذا القانون احكام على الوىلير  صدار التعليمات اليىلمة لتسهيل تنفيذ

 : ، نقرتح اعادة صياغة املادة بالشكل اآلتي(ثيثونالاملادة الثالثة و)بالنسبة لرت: راب  والثيثون
 .ذا القانونعلى الس الوىلراء واجلهات ذات العيقة تنفيذ احكام ه

 :املادة ان، تؤيد اللج(ثيثونالاملادة الرابعة و)بالنسبة لرت: خامس والثيثون
 .اليعمل باي نص يتعارض م  مباديء واحكام هذا القانون

 : املادة ان، تؤيد اللج(ثيثونالاملادة اخلامسة و)بالنسبة لرت: سادس والثيثون
 (.وقائ  كوردستان)جلريدة الرمسية ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تيري  نشره يف ا

 "االسباب املوجبة"
الهاذ التدابري اليىلمة ملساعدة املعاقني ليندما  النفسي والبيلي يف اجملتم  وتوفري فرترص الرعايرتة واحلمايرتة    
والتدريب والتيهيل والعمل علرتى اىلالرتة احلرتواجز اجلسرتدية واالجتماعيرتة والرتع ادت اىل حرمرتانهم مرتن احلقرتوق          

ومنحهم امتياىلات مادية ومعنوية اضافية وانسجامًا م  التشريعات املتعلقة باملعرتاقني الصرتادرة عرتن    . اتواحلري
اجلمعيرتة العامرترتة لألمرترتم املتحرترتدة، ومرتن اجرترتل تضرترتيري املفرترتاهيم ونظرترترة اجملتمرت  اخلاطلرترتة اىل شرترترحية مرترتن شرترترائ     

 .اجملتم ، فقد شرع هذا القانون
 ....ديرمرترترت  التق .شرتك على الربملان للمناقشة وابداء الرأي املناسب بصددهراجني التفضل باالطيع وعرض التقرير امل

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان، ئَيستا بؤ ئةسَلي ئةو مةشـروعةي كـة وةرتـانطرتووة، مـاددة بـة مـاددة، بـؤ ئـةوةي طشـت ئةندامـة           

 .بةر َيزةكان رةئي خؤيان لةسةري بدةن، نوقتةي نيزاميت هةية؟ فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةك ئيشكاليةت هةية، لَيرةي ئيشارةت كراوة، ناوي ياساكة، ئةطةر بـةر َيزتان موافـق بـن، رَيطـا بـدةن ئـةوة       

 .موناقةشة بكةين، يانين رةئيتان ماددة بة ماددة بَيت، كةيفي خؤتانة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةئكيد لةناوةوة دَيينة خوارَي، فةرموو سؤزان خانبة ت
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةبَيت لة ئةوةَلةوة دةنط بدةين لةسةر ئـةوةي كـة ئـةم راثؤرتـة ببَيتـة ئةسـاا، يـاخود نـا، ضـونكة ثَيـنج           
موناقةشـامتان لةسـةر ئـةو راثؤرتـة     مةشروع بووة كة تةقديم كراوة، ئةوة بكرَيتة ئةساا، بؤ ئةوةي ئَيمـة  

 .بَيت، زؤر سوثاا



 21 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسد ئةطةر بة كوردين ثَيمان بـدةن باشـة، ئـةوة تـةنيا بـة عةرةبيـة، ثَيمـان باشـة بـة كـوردين بَيـت،            

 .سوثاا
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .زؤر سوثاا، كاك حةمة سةعدي فةرموو

 :مة س يد محة عليةبةر َيز ح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .من ثَيمواية كورتة باَمو كةمئةندام لة يةك جياوازن، كورتة باَم كةمئةندام نيية، ئةوة يةك
دار َيـذراوة هـةمووي بـؤ كةمئةندامـة، واتـا      ئةمة ناوةر ؤك و ماددةكان و بر طةكاني ئةم راثؤرتةي كة / دووةم

كورتة باَم ناطرَيتةوة، بؤية ثَيمواية ئةو سَي ثرؤذةيةي كةتايبةتة بة كةمئةندام ئـةو سـَي ثرؤذةيـة بكـةين     
 .بة يةك ثرؤذةو، ئةمة بكةين بة ئةساا، دواتر ثرؤذةيةكي تر ئامادة بكرَيت بؤ كورتة باَمو، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك دكتؤر امحد فةرموو
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة راثؤرتةكة ديارة ثرؤذةي حكومـةتي كـردووة بـة ئةسـاا، بؤيـة ثَيموايـة لـة موناقةشـة كردنـدا ثـرؤذةي           

ةو وةكـو خـؤي   حكومةت بكرَيتة ئةسـاا، لةبـةر ئـةوةي هةنـدَيك مـاددة ليذنـةي هاوبـةي تةئيـدي كـردوو         
هَيشتوويةتيةوةو نةيهَيناوةتة ناو راثؤرتةكة، بؤية ثَيمواية ثرؤذةكةي حكومةت بكرَيت بة ئةساا و دواتر 

 .موناقةشة بةو شَيوةية بةردةوام بَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك كاردؤ فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
من ثَيمواية لةبةر ئةوةي ئةمة ثَينج ثرؤذةيةو كراوةتة يةك ثرؤذة، بة ئي تيماد لةسةر ثرؤذةي حكومةت، 

 .بؤية ئةطةر ةانةوَيت بيكةينة ئةساا، ثَيويستة لة ثةرلةمان ثةسندي بكةين، ئةمة خاَلَيكيان
باسـي كـرد، ئةمـة خـؤي ثَيـنج      خاَلَيكي ترين، ئةوةية ئةطةر قسة لةسـةر ناوةكـة بَيـت، وةكـو ئـةو هةظاَلـة       

ثرؤذةية كة ثةيوةندي بة كورتة باَمية، ئي تيماد لةسةر ثرؤذةي حكومةت كراوة، كـراوة بـة يـةك ثـرؤذةي     
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ئةساسي، لةبةر ئةوة ئةطةر بَيتة سةر موناقةشة كردن من ناوةكة بة ئةساا دةبينم، ضونكة ثَيمواية ناوي 
اســت و دروســترت لـة ثَيداويســتيةكان و، نــاوةر ؤك و ئةســبابي  خـاوةن ثَيداويســتية تايبةتــةكان تـةعبريَيكي ر  

موجيبةي ئةم ياساية بيخوَينةوة، بؤ هةموو كةمئةندامَيكة بة كورتة باَمشةوة، بؤيـة ئـةبَي ياسـايةك بَيـت     
 .طشتطري بَيت بؤ هةموو ميةك بَيت، ثَيمواية باشرتة لةوةي كة ثارضة ثارضةي بكةين، سوثاا

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .زؤر سوثاا، كاك برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسد وةكو رةئي خـؤم ئـةم ثرؤذةيـة زؤر بـَي عةيبـةو بـةبَي عـةي  ليذنـةي قـانوني ئامـادةي كـردووة،            
ةَلةحي شائيع لة ةوي حاجة ثَيويسد تايبةتي، بةر اسد ئةمر ؤ موستذيةعين دةربارةي ئةوةي ئيحتياجاتي 

دنيادا خاوةن ثَيداويسد تايبةتية، لةبةر ئةوةي موستةَلةحَيكي مشوليرتة لة م ةوةق، هةمووي دةطرَيتـةوة  
 .تامسيما، ثريو ثةككةوتة دةطرَيتةوة، بؤية ثَيويستة ئةو عينوانةي يةكةمي خؤي ةَينَيت

لـةمان سـاَلَيكي تـر، تـاوةكو ياسـايةكي تـر       ئةطةر وةكو خؤي نةمَينَيت بة م ةوةق، ئـةوة دةبَيـت ثةر  / دووةم
دةردةكات، بةر اسد كـاتي ثةرلـةمان خةلـةلَيكي تـري كـة دةكرَيـت ضـاك بكرَيـت لـة ماددةكـاني تـردا تـةنها             
م ةوةق دةَلَيت ئـةم شـتانة مشـول دةكـات، دةبَيـت ئـةو م ةوةقـة ئيزافـةي خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكان            

 .بكرَيت و، سوثاا
 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وابزاك لة ناوةر ؤكي بابةتةكة دةرضووين، بَيني موناقةشـة لةسـةر عينـوان بكـةين، لـة ثَيشـدا دةبَيـت ئَيمـة         
مةت ناردوويةتي يةكَيك لة ثرؤذةكان بكةينة ئةساا، ياخود دةنط بدةين بؤ ئةم راثؤرتة، ئيرت ئةوةي حكو

بكرَيت بة ئةساا، لةبةر ئةوةي وةجهةت نةزةري حكومةتيشي تيايةو، ئةو راثؤرتةي ثاَلثشد بَيـت، ئـةوة   
 .حةل بوو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا بؤ طشت ئَيوةي بةر َيز، ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ثرؤذةيةي حكومةت ببَيتة ئةسـاا، تكايـة   
ةوة؟ زؤر سوثاا، لةناو ليذنة بووة بة ئةساا، بةَمم ثَيـنج مةشـروع تةقـدري ثةرلـةمان     دةسد بةرز بكات

كراوةو خوَيندنةوةي بؤ كراوةو، تةحويلي ليذنةكان كراوة، ئَيستا با رةئي بـةر َيزان وةربطـرين، كـَي لةطةَلـدا     
ئَيسـتا ثرؤذةكـةي   نيية دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ يـةك كـةا لةطةَلـدا نييـة، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا،            

حكومةت بووة ئةساا، ئَيستا لةناوي ثرؤذةكةوة دَيني، ئةمر ؤ بة كةيفي خؤتان موناقةشة دةكـةن، ضـونكة   
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تةصويت ناكرَيت، تاكو ئةو شوَينةي دةضني هةر بـةر َيزَيك كـة نـاوي دةنووسـَيت و كـات تةحديـد دةكـةين،        
بــؤي هةيــة ســَي دةقيقــة قســة بكــات، ئَيســتا   ضــونكة ئةطــةر تةحديــد نةكــةين زؤر دةر وات، هــةر بــةر َيزَيك

ئةوانةي دةيانةوَيت لةسةر ناوي ثرؤذةكة قسة بكةن، ناويان دةنووسني، لةمي دكتؤر ئةمحةدةوة دةست ثَي 
دةكةين، ضونكة نوقتةي نيزاميةكةي بةياني لةبريم ضوو وةرم نةطرت، كةرةم بكة، فةرموو، ئةم رَيزادارانـة  

امحـد وةرتـي، هـاذة سـليمان، ئـةظني عمـر، سـؤزان شـهاب، برهـان          .د)رَيـزداران   دةيانةوَيت موداخةلـة بكـةن،  
رشيد، كاردؤ حممد، ئاشد عزيز، ثةران عبدالكريم، رَيباز فتاا، ثةيام امحـد، ثـةروين عبـدالرمحن، مجـال     

، ثمانع، بةفرين حسني، ذيان عمر، سامر حممود، مسرية عبداهلل، شظان امحد، شلَير حمي الدين، سيويل طاهر
، كةسـي تـر مـاوة قسـة     (حممـود  دلَيـر  بةشـارةتى،  فاضرتل  تؤفيـق،  ناسـك  خؤشناو، هاور از ،افظعبداحل شَيرزاد

 كاروبــارى وةزيــرى ر َيــزدار ر ةئــى موناقةشــةكة، نــاو بضــينة ئــةوةى ثــَين ،بكــات؟ عبدالســالم بــةرواري  
 .فةرموو ئةنووسني، ناوى حسنين.د كاك كؤمةَميةتى،

 :كؤمةَميةتى كاروبارى كارو وةزيرى/ ميب ئاسؤا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

ــن ــةرةتا م ــةوَى س ــتان ئةم ــةم، سوثاس ــةر بك ــةوةى لةب ــةم ئ ــر ؤذة ئ ــاية ث ــة ياس ــاو هاتؤت ــةى ن ــارى بةرنام  ك
 بـةثَيى  كـة  نـةكراوة،  بؤمـان  ئَيسـتا  تـاوةكو  كـة  ئـةوةى  يـاخود  كور ى و كةم بؤتة ئَيستا ئةوةى ثةرلةمانةوة،

 كــة بــووة، ياســايةك نــةبوونى يــان ياســايةك، ثــر ؤذة نــةبوونى بكــةين، ئةنــدامان كــةم تىخزمــة ثَيويســت
 بـة  ثَيشـكةي  خزمـةتطوزارى  بتـوانني  تايبـةت،  كةرتى و وةزيران ئةمومةنى وةكو  ئةثارَيزَيت، مافةكانيان

ــدامان ــةين، كةمئةن ــةبارةت بك ــة س ــر ؤذة ب ــاكان ث ــةوةى ياس ــة ئ ــة، ك ــَى لَيرةي ــة، س ــ ثر ؤذةي ــة ةكةتايبةت  ب
 كةم مافى كة دةكةين ثر ؤذةيةك هةر ثشتطريى باَمكان،  كورتة بة سةبارةت كة ثر ؤذةشة دوو كةمئةندامان،

 خؤيــان كوتــةباَمكان هةيــة، وَمتــان لــة كــة ئــةوةى بثارَيزَيــت، باَمكــانين كورتــة مــافى بثارَيزَيــت، ئةنــدامان
 بـة  سـةبارةت  خؤيـانن،  ثـر ؤذةى  خـاوةنى  يبـةتى تا بـة  ئةنـدامانين  كـةم  خؤيانن، تايبةتَيكى ثر ؤذة خاوةنى

ــة، ــة ناوةك ــراوى ر اى ئَيم ــداما ان زؤربــةى ر َيكخ ــووة، كةمئةن ــة وةرطرت ــاكة نــاوى ك ــتنى ياس  مــافى ثاراس
 ر اى ئَيمـة  ئـةوةى  لةبـةر  بـَى،  شـَيوةية  بـةم  ناوةكـة  باشـة  ثَيم بؤية كوردستان، هةرَيمى لة بَى كةمئةندامان

 ثةرلةمان، بؤ هاتووة حكومةتةوة لة كة ثرؤذةيةى لةو جطة ثر ؤذةيةكين هةر ة،وةرطرتوو ر َيكخراوةكا ان
 هةيـة  ثر ؤذةكـةدا  لـة  كـة  ئةوانـةى  ثَيشـنيارةكان  لـة  دوسـو  ئـةتوانني  بكةين، ثَى ئيستي انةى ئةتوانني ئَيمة

 ةنـدامان كةمئ هةيـة،  تـر  وَمتـانى  لـة  ئَيسـتا  كـة  ئـةوةى  و مةعمولـة  كـة  ئـةوةى  بـةَمم  وةربطرين، ىَل دىوسو
 خؤيـانن،  ثـر ؤذةى  خـاوةن  باَمكانين كورتة ئةثارَيزَيت، مافيان كة خؤيانن، ثر ؤذةى خاوةن تةنيا بة خؤيان

 .سوثاا
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 سَى بكةن، قسة ئةيانةوَى بةر َيز زؤر ضونكة دةقيقة، سَى بكةن، كات بة ئيلتيزام تكاية جةنابت، بؤ سوثاا
 .فةرموو وةرتى، امحد.د َيزدارر  هةية، دةقيقةتان
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 :(وةرتي)على ابراهيم امحد.د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 خاوةن ئيمتيازاتى و ماف ناوى ياسايةكة، ناوى كة ئةوةدامة لةطةَل من ياساكة ناوى بة سةبارةت
 كؤمةَميةتى و نىودةرو بارى ر ةضاوكردنى لةبةر يةكةميان هؤ، دوو لةبةر ئةمةي بَى، تايبةت ثَيداويستى

 هةرضةندة بندرَين، ناو تايبةت ثَيداويستى خاوةن ناوى بة كة باشرتة ثَى واين خؤشيان كة ئةندامان، كةم
 و عرياق لة كة ياساكانين بووة، ئاسايى زؤر ئةندامانةوةكةم بةناوى هةن كة كؤمةَمنةي ئةو ئَيستا

 بَى تايبةت ثَيداويستى خاوةن ناوى بة ثَيمواية من بةَمم هاتوون،م بةناوى كةمئةندا هةن، كوردستان
 ضارةنووسى ئَيستا تا طرتووة، لةخؤ باَمكانيشى كورتة ثر ؤذةكانى ر اثؤرتة ئةم دووةم، يةكةم، ئةمة باشرتة،

 وةكو يان دةكةينةوة، جَيطةى لَيرةدا في لةن ئَيمة ئايا كة نةبؤتةوة، يةكال باَمكان كورتة ياساي ثر ؤذة
 بكةينةوة، جَيطةى ئَيرة لةطةَل ئةطةر سةربةخؤ، ياسايةكى بة جيابَيت ثَييدا ئاماذةى زيروة جةنابى

 ثَيداويستى خاوةن ئةَلَين بةَلكو ئةندام، كةم ئةَلَيني ثَيى كة ناطومَيت زاراوةية ئةوة لةطةَل بَيطومان
 ياسايةكى لة ئةطةر بكةينةوة، ؤب جَيطةيان باَمكانين كورتة لَيرة بكةين، بؤ ثَيناسةيةكى ئَيمة كة تايبةت

 ئيمتيازاتى و ماف بةناوى ياساكة لَيرة دةكرَى بكةينةوة، بؤ جَيطةيان باَمكان كورتة سةربةخؤ
 امتياىلات و حقوق) ياسايةكة ناوى باشة ثَيم هؤية دوو ئةم لةبةر من بؤية بَيت، كةمئةندامانين

 .سوثاا زؤر بَيت، تايبةتيةكان يةثَيداويست خاوةن ئيمتيازاتى و ماف( اخلاصة احتياجات
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة هةية مداخةلةيةكى فرست كاك ثةرلةمان سكرتَيرى بةر َيز
 :سكرتَيري ثةرلةمان/عبداهلل امحد فرست بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 تايبةتيـةكان  ثَيداويسـتية  ةنخـاو  يـان  بكـةن،  عنوان دوو باسى نووسيوة، خؤيان ناوى بةر َيزان لة كةا 62
 تةسـويتى  بـن،  دذ كـةا  دوو بكـةن،  ئـةوةل  عنـوانى  لـة  ديفـاع  كـةا  دوو من بةر ةئى ئةندام، كةم يان بَيت،

 زؤر ئـةكرَيت،  عينوانةكـة  لةسـةر  نيقـاي  هـةر  تر سةعاتى سَى وةية ماناى كةا 62 ضونكة بكةين، لةسةر
 .سوثاا

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .فةرموو هةية موداخةلةت بدات، خؤى ر ةئى كةا هةر با نية، بؤ تةسويتى بةَمم ة،ر وون مةوزوعةكة

 :صديق مصطفى عبدالسالم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 كـؤ  ر ةئيـةكان  ثاشان بكةن، بابةتةكان موناقةشةى بَى، دووةم ر ةئى كة كرد ئيتيفاقمان ئَيمة دةكةم تةسةور 
 تةقـديم  نيهـائى  ثـر ؤذةى  ر ةئيانـة،  ئـةو  ئةساسـى  لةسـةر  و بَيني تر هاوبةشى كىكؤبوونةوةية لة بكرَيتةوة،

 .سوثاا بكةين، تةسويت دذو دوو و يةك ئةوكاتة و بكةين
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 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .فةرموو سليمان، هاذة ر َيزدار بكرَيت، ئةطةر تكرار نةبَى هةر نةبَى، زؤر تكرار تكاية

 :مصطفى سليمان هاذة بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 دةكـةم،  كؤمةَميـةتى  كاروبـارى  و كـارو  وةزيـرى  بـةر َيز  لة ثشتطريى من بةر استى ياساية ئةو ناوى دةربارةى
 كـة  ئةوانـةى  لةطـةلَ  هةيـة  فـةرقى  زؤر باَمكـان  كورتـة  مةسـةلةى  ثر ؤذةيـة،  ثَيـنج  ئـةو  بةر اسـتى  كة بةوةى

 دوو دوو، بكرَيتـةوة،  جَيطـاى  ياسايةدا ئةو لةناو باَمكان كورتة ةىمةسةل ناكرَى بةر استى بؤية كةمئةندامن،
 يةكـةو  هـةر  بةر اسـتى،  كـراون  تـةعريفين  هـةر  جةسةديان، تةكوينى لة زؤر هةية جياوازيان كة  شةخسن

 يـان  بَيـت،  كةمئةندامان بؤ تةنها ئةوة ئةطةر كة دةكةم ثَيشنيارين بةر استى بؤية هةية، خؤى تةعريفَيكى
 حتياجرتات الا ذوى وتيهيرتل  رعايرتة ) بَيـت  شـَيوةية  بـةو  ياسـايةكة  نـاوى  بَيت، تايبةتيةكان ثَيداويستية خاوةن

 .سوثاا زؤر( اخلاصة
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة عمر ئةظني ر َيزدار
 :امحد عمر ئةظني بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 دوو لةبـةر ( كوردستان اقليم يف عاقنيامل امتياىلات حقوق انونق) ئةَلَى كة دوهةمم، ر ةئى لةطةَل من هةَلبةتة
 بــةهيو تيايــة، كــة مةوادانــةى ئــةو ياســاية ئــةم ئــةزانني ئةســلةن ئَيمــة ئــةوةى لةبــةر يةكــةميان هؤكــار،

ــَيوةيةك ــى شـ ــات،( خاصرترترتة احتياجرترترتات ذوى) باسـ ــةَلكو ناكـ ــاتر بـ ــى زيـ ــةوةق باسـ ــات، موعـ ــةر دةكـ ــة هـ  لـ
ــةوة ــاوةكو تةعريفةكةيـ ــةمووى، تـ ــيو هـ ــةك هـ ــة ماددةيـ ــانى لـ ــةرق ماددةكـ ــات، فـ  حتياجرترترتاتالا ذوى) ناكـ

 ثـر ؤذة  ئَيمة ئةوةية، دووةم هؤكارى جودان، خؤيان م اقيب ئةندامةكانيشيان كةم جياوازن، ضونكة(اصةاخل
 بـة  كردمـان  65/46 لـة ( 48951) ذمـارة  كتـابى  بـة  هـاتووة  ثةرلـةمان  بـؤ  كـة  وةزيران ئةمومةنى ياساى

 رعايـة ) نـاوى  ئةساسـةن  خـؤى  كةواتـة  ئةسـاا،  بـة  كـرد  ثر ؤذةيـةمان  ئةو ياسايةمان، ةوئ ئَيمة كة ئةساا،
ــوقني ــى( امل  ــى ماددةكانيش ــؤن باس ــوق ض ــازات و حق ــؤ ئيمتي ــةوةق ب ــني م  ــةى، داب ــةوةك ئةك ــؤ ن  ذوى) ب

 .سوثاا زؤر( اصةاخل حتياجاتالا
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة شةهاب سؤزان ر َيزدار سوثاا،
 :نورى شهاب سؤزان َيزبةر 

 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 ثــر ؤذةى ئــةوةى بــؤ ئَيســتا دا دةنطيشــمان بَيــت، كةمئةنــدامان ياســاي كــة دةكــةم، وةزيــر ر اى ثشــتطريى مــن

 ئـةو  بؤ دةكةم حةز من ة،(كوردستان اقليم    اقنيامل رعاية) حكومةتين ثر ؤذةى ئةساا، ببَيتة حكومةت
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 بؤ بَينمةوة، بؤ  وونةيةكيان ضةند كة دةكةم حةز ئةكةن،( اصةاخل حتياجاتالا وىذ) باسى كة بةر َيزانةى
 هةية، عةقليان تةخةلوفى و ئيكتيئاب ئةوانةى هةية، نوتقيان مةشاكيلى ئةوانةى ضية، خاسة ئيحتياجاتى

 داون، زرةىموتةم ئةوانةى هةية، موزمنيان ئريهاقى ئةوانةى هةية، فرينيايان شيزؤ ئينتيوائيةو ئةوانةى
 هةيـة،  فيليـان  ءدا ئةوانـةى  هةيـة،  كرؤنيـان  ءدا ئةوانـةى  مةنطؤلـةكان،  ئـةَلَين  ثَيـى  خؤمان مى كة ئةوانةى
 هينَيكـى  كةسـة  ئـةو  ئـةبىَ  تـؤ  ضـونكة (اصرتة اخل حتياجرتات الا ذوى) بـة  بـووة  ئَيسـتا  ئيدمان حاَلةتى ئيدمان،

 ذيانــة، ئـةو  لـةناو  ببــَى تـةئهيل  بتوانَيـت  وةىئـة  بــؤ بـدةى،  ثـىَ  تايبـةتى  ئيهتيمــامَيكى بـدةى،  ثـىَ  تايبـةتى 
 هةموو لة ئةساَل لة كةواتة ية،(اصةاخل حتياجاتالا ذوى) بة هةمووى ئةوانة ئؤتيزم، ذيان، بؤ بَى بةردةوام

 بَى بةردةوام ناتوانَيت كة جةستةييةوة لةر ووى موعاقة كة ئةوةى بةشةوة، دوو بة كراون و هَينراون دونيا
 لــةوَى( UN) ثــة ى ســةر بضــنة كــة ئةوانــةى دةكــةم حــةز خاســة، ئيحتياجــاتى ئةوانــةى ر ؤذانــة، لــةكارى
 تةسـنيف  ضـؤن  موعـاقني  ئةوانـةى  كراوة، تةسنيف ضؤن( اصةاخل حتياجاتالا ذوى) ئةوانةى بكةن، سةيرى

 كان،موعةوةقـة  بة سةبارةت ئةمة ستانداردةكانةوة، لة كراوة، ثَى مةعموىل دونيا لة كة بةدةر لةوةى كراوة،
 كـة  ئـةوةى  تايبـةت  ياسـايةكى  لـةدوايي  ثَييدا، ئيشارةتى وةزيرين بةر َيز ئةوة باَمكانين، كورتة كة ئةوةى
 .سوثاا زؤر دةكةين، دةرى ياسا بةيةك دةخةين، ر َيك دوانةي ئةو هاتووة

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة رشيد برهان ر َيزدار سوثاا،

 :حسن رشيد برهان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى ةر َيزب

 هةَلبةتـة  بـَى،  تايبـةتين  ثَيداويسـتى  خاوةن بؤ و بَى م ةوةقين بؤ ياسايةكة، دةكةين داوا كة ئَيمة بةر َيز
 بـةهاوكارى  ثَيويسـتى  كةمئةنـدام  تةنها كة ئةوةية يةكةم حيكمةتى دةكةين، داوا ئَيمة تياية حيكمةتى دوو

 دةوَلـةت  تـةنزرى  هةية، ئةركى دوو اَلربلي دةوَلةتى دةوَلةتين، فىتةعري تازةترين نية، دةوَلةت دوروبةرو
 ثَيويستى ئةندام كةم و موعةوةق وةكو تايبةتى ثَيداويستى خاوةن خةدةمات، تةقدرى لةطةَل لَيى، ديفاع و

 تايبةتيـة،  ثَيداويسـتى  خـاوةن  بـاَمي  كورتة ئةوةى لةبةر هةية، حكومةت و دةوَلةت و خَيزانى هاوكارى بة
 خَيزانـةكانيان  ئةمانـة  تايبةتيـة،  ثَيداويسـتى  خـاوةن  تامسيماي تايبةتية، ثَيداويستى خاوةن عةقلين كةم

 خزمـةتى  ناكـات  ئـين  دايكـة  ئـةكات،  ئةمـة  خزمـةتى  ناكـات  ئـين  باوكـة  دةستيانةوة، بة خواردووة طرييان
 مـةوزوعَيكى  سياسةت، لة دوورة مةوزوعة ئةم ئينسانية، حاَلةتَيكى هةية، حاَلةتَيكيان يةعنى دةكات، ئةمة

 ئةوانـة  هـةموو  هاوكـارى  بتـوانني  ئـةوةى  بؤ دةكةم، ثشتطريى ئينسانيةكةى ناحيةى لةبةر كةمن ئينسانية،
 لــة هيضـى  تيــان وةزعَيـك  بةر اســتى هةيـة  تامســيمايان كـة  ئةوانــةى هةيـة،  تايبــةتيان ثَيويسـتى  كــة بكـةين 

 بكـات،  مشول تايبةتى ثَيداويستى خاوةن دةكةين، داواى مةئَي كة دووةميشى سةبةبى نية، ئةمرت كةمئةندام
 حيسـابى  حيسـاب  بـة  ئةطـةر  ثةرلـةمان،  بـؤ  مـاوة  مانطمـان  شـةي  و سـاَلَيك  ئَيمة ثةرلةمان، سةرؤكى بةر َيز

 كؤبوونـةوةمان  461 بكـة  حيسـابى  وةرةقـة  و قةلـةم  بة جةلسة، وةكو نةماوة كؤبوونةوةمان 461 بكةيت،
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 ئَيـرة،  ينةتةوطةيشـتو  سـالَ  دوو بـة  كراوة، تةقديم مةشروعة ئةم 6119 ى 44 مانطىلة ئَيمة ئايا نةماوة،
 ئـةكرَيت  ئايـا  ئيحتيكـار،  نةهَيشـتنى  وةك زانيـارى،  دةسـتهَينانى  بـة  وةك هةيـة  طـرنط  مةشروعى ضةندةها

 ةربكـةين، د ئةمانـةى  تاممسـاو  تايبـةت،  ثَيداويسـتى  خاوةن بؤ باَمو كورتة بؤ بني مةشغول تر ساَلَيكى ئَيمة
 ئـةو  تـةنها  بَيـت،  تايبـةتين  ثَيداويسـتى  خاوةن و بَى كةمئةندامين ناوةكةى مةشروعةكة ةضَيتئ تَي ضى

 وذوى  معرتوق ) بَلـَيني  ئـةتوانني  هـاتووة،  م ـةوةق  نـاوى  تـةنها  ئةوةيـة  موبةرير دةكرَيت، باا كة ماددانةى
 بةدةست زةليلن كة كردووة، هةذارانة ةعائيل بةو طةورةمان خزمةتَيكى بةمة بةراستى( اخلاصة حتياجاتالا

 ناحيةيــةكى ئةمــة دةكــةم سوثاســتان زؤر مــن هةيــة، حاَلةتــةيان ئــةم كــة عائيلةكةيانــةوة ئةفرادانــةى ئــةو
 .سوثاا بكةين، ثشتطريى دةكةم داوا بؤية ئينسانية،

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة حممد كاردؤ ر َيزدار سوثاا،

 :ريداودث حممد كاردؤ بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 واتاشـةوة  ر ووى لـة  بكةين، تةماشا ئينسانيانة يان بكةين، شارستانين تةماشايةكى ئَيمة ئةطةر ثَيمواية من
 يـان  ثَيداويسـتني،  خـاوةن  كـة  خةَلكانةى ئةو طَير انةوةى بؤ كةمئةندام، بةكارهَينانى هؤكارةكانى لة يةكَيك

 لـةوةى  دةكـةى  دروسـت  بـؤ  سـايكؤلؤذى  كَيشةيةكى ئةمة كةمئةندام، دةَلَيى ثَيى يةكسةر تؤ هةية، كَيشةيان
 ئينسـانَيكى  وةكـو  بكـةين  دابـني  ثَيداويسـتيانة  ئـةو  دةدةيـن  هـةولَ  تايبةتـة،  ثَيداويسـتى  خـاوةن  ئةمة بَلَيى

 تـر  خـاَلَيكى  بطـرين،  لةبةرضـاوى  دةبـىَ  كـة  خاَلَيكيـان  ئةمـة  ببينَيت، خؤى ر ؤَلى بتوانَيت كؤمةَل لة ئاسايى
 تـةعليمات  بـة  دةكـات،  باسـى  كؤمةَميـةتى  كاروبـارى  وةزيـرى  وةكو يان لةناوةر ؤك ياساية ئةم ئايا كة هةية،
 تايبـةتن،  ثَيداويسـتى  خـاوةن  كـة  طرَيتـةوة،  دةيـان  كـة  ناكةن خةَلكانة ئةو هةموو ثَيداويستى دابينى ئَيستا

 ئـةم  ضـية  بكـةين،  ديـارى  بـؤ  تايبـةتى  ثر ؤذةيـةكى  ةئَيمـ  هةيـة،  تايبةمتةنديـةى  ئـةو  بـامَ  كورتة تياية ضى
 لـة  ثَيطةيانـدن،  لةبارى سةحى، بوارى لة تةندروستى، بوارى لة وةزيفى، بوارى لة وةرزشى، بوارى لة خاَلةى
 ئـةم  نيـة،  ياسـايةدا  ئـةم  لةناوةر ؤكى ياساية لةم كة ضية جياوازيةكة يةعنى بؤى، كردن دروست نةوا بوارى

 بـةمن  ثةيوةنـديان  ئةمر ؤ دةكةن، داوا خؤيان ثَيمواية من باَم، كورتة ثر ؤذةيةكى بة كاتب ئيزافةى دةيةوَى
 ئةم ئةطةر وتيان كرد من بة ثةيوةنديان كردووة، داواى يةكَيك كة ئةوةى سةر نةكةوينة ئَيمة يةعنى كرد،

 كـة  وابـىَ  ياسـايةكى  باشة مانثَي زؤر ئَيمة ناوةر ؤكةوة، ر ووى لة دةبَى ئَيمةي مافةكانى كةرى دابني ياساية،
 كورتـة  ياساية ئةم ناوةر ؤكى ثَيمواية من بةَمم نية، ناو لةسةر كَيشةمان بَى، ثارَيزراو تَيدا ئَيمةى مافةكانى

 باسـى  بورهـان  كـاك  هـاور َيم  وةكـو  دةطرَيتـةوة  ئةوانـة  هةموو دةطرَيتةوة، كةمئةندامين دةطرَيتةوة، باَمي
 ياسـايةك  دةبَيتـة  ياسـاكةي  ئةسـتؤى،  دةطرَيتـة  ئةركـة  ئةم حكومةت و تايبةتن ثَيداويستى خاوةن كة كرد،

 دةردةضـَي،  ياسـاكة  بـامَ  كورتـة  بـؤ  كـةى  دةزانـىَ  خـوا  قـةدةر  دةسـت  دةيدةينـة  نةوةك دةثارَيزَيت، كةمافيان
 َلَينئـة  بـةا  ئةسـاا،  كردؤتـة  حكومـةمتان  ئـةوةى  ر اسـتة  وتومانة، ئَيمة ياساييشةوة ر ووى لة لةكاتَيكيشدا
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 بـة  تـؤ  كـة  بـاو؟،  كورتـة  ثرؤذةكـةى  كـوا  ئـةي  دةكـات،  حكومـةت  ثاَلثشـد  داوة لَيكمـان  ثر ؤذةية ثَينج ئةمة
 .سوثاا دةكةي؟، سةيري تايبةت

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو عةزيز ئاشد ر َيزدار سوثاا،

 :صاحل عزيز ئاشد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ثَيداويسـتية  خـاوةن  مـا   و كـردن  ضـاودَيري  ياسـاي  بـؤ  بطـؤر دريَ  ياسـاكة  ناوي كة ةكةمئ لةوة بةرطري من
 رووي لـة  ئةكـةم  كـاردؤ  كـاك  وتـةكاني  تةئيـدي  كـة  ئـةطرَيت  سةرضـاوة  لـةوةوة  بةرطريةكةشم تايبةتيةكان،

ــايكؤلؤجيةوة، ــة س ــؤ ك ــةي ت ــةكَيكي موخاتةب ــاوةن ي ــد خ ــةت ثَيداويس ــةي، تايب ــةردةوام دةك ــي ب ــ ثَي  يبَلَي
 مرؤظـي  لـة  كـةمرتة  ئةنـدامَيكي  ئـةو  كـة  ئةخةيتـةوة  بريي بةردةوام كة ئةوةى لة جؤرَيكة خؤي كةمئةندام

 نيـة  ياسا ثرؤذةيةكي بةداخةوة كوردستانةوة لة ثرؤذةيةي ئةم ضارةسةركردنةكاني لة تر يةكَيكي ئاسايي،
 بـؤ  هـةبيَ  ياسـايةك  غيـابي  تـاكو  باشـة  دةرفـةتَيكي  ئةمـة  بؤية باوكان، كورتة كَيشةكاني ضارةسةركردني بؤ

 بـؤ  كـار  كـة  رَيكخراوانـةى  ئـةو  دةوَلـةتين  نَيـو  ئاسـد  لةسةر بطرَي، خؤيان لة ئةوان ياسايةكة ئةمة ئةوان،
 بـةردةوام  و ئـةر وات  نـةمان  بةرةو ئةر وات، ئينقرياز بةرةو( DISABLE) وشةي و ئةكةن كةمئةندامان ما 

 ثةرلـةماني  لـة  جوانـة  عـورفَيكي  ئةمـة  ئـةهَينرَيت،  بـةكار  شـوَيين  لة تايبةتةكان ثَيداويستية خاوةن وشةي
 و بَيـت  وشـةيةك  كـة  بهَينَيـت  بـةكار  ر ةشنووسـةكاندا  لـة  ثرؤذانـة  ئـةو  هةميشـة  بـدات  هـةولَ  كة كوردستان
 بـؤ  بطـؤر دريَ  نـاوة  ئـةم  كـة  دةكـةم  بـةرطري  بؤيـة  نـةبَي،  برينـدار  ثَيي خةَلك هةبَيت، ثؤزةتيظي شَيوازَيكي

 .سوثاا تايبةت، داويسدثَي خاوةن
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو عبدالكريم ثةران رَيزدار سوثاا،
 :عبدالقادر عبدالكريم ثةران بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 تايبـةت  ثَيداويسـد  خاوةن بةناوي ثرؤذةكة ناوي كة دةكةم، خان ئاشد و كاردؤ كاك رايةكاني لة ثشتطريي
 .سوثاا بكرَيتةوة، جَيطاي ثرؤذةية ولةو نةكرَيتةوة جيا باوي كورتة هاهةروة بَي،

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فتاا رَيباز رَيزدار سوثاا،

 :حممود فتاا ر َيباز بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ئـةو  كـة  ئةوةيـة  كةياسـا  هةدة  ئةصَلي بر وات، ياساكة لةسةر بدؤزينةوة ناوَيك ثَيمواية ناوةكة، لةسةر من
 بكـات  كةسة ئةو بة خزمةت دةيةوَيت ياساية ئةو كة ترة، كةسَيكي هةر ياخود كةمئةندامة ئةطةر كةسانة،
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 كـة  نيـة  ئـةوة  كَيشـةكة  بَينَيت، بةدةست خؤي بؤ دةرامةتَيك كارةوة ر َيطاي لة ناتوانَي بكات، كار ناتوانَي كة
 ىئـةوة  باسـي  ياسـاكة  خـؤي  ئةطرَيتـةوة؟،  كـيَ  كةمئةنـدام  كـة  بكـةين  ئـةوة  باسـي  ئَيمة ئةطةر كةمئةندامة،

 بكرَيـت،  هاوكاريـان  دةبَيـت  ياساية ئةم طوَيرةى بة هةر هةية، عةقليان تةخةلو  كة كةسانةى ئةو كردووة،
 لـة  ئةصـَليةكة  وشـة  نيـة،  ئةندامـةكاني  لـة  يـةكَيك  كة ئةوةية كةمئةندام نني، كةمئةندام خؤ ئةوانة بةوم

 كــة هةدةفةكــة ياســاكةي يــةعين ئةنــدامي،مكة نــةك توانــايي كــةم يــةعين ئةصــَلةن DISABLE ئةصــَلدا
 خـاوةن  ئايـا  بدؤزينـةوة،  ديكـة  وشـةيةكي  ئةبَي كةواتة بكةن، كار ناتوانن كة كةسانةية ئةو كردني خزمةت

 كـة  انَيـت ناتو كةمئةندام بةوم ضية؟، ناوةكة كة نية ئةوة كَيشةكة كةمئةندامة؟، ئايا تايبةتة؟، ثَيداويسد
 دابةي لةو لةوة، فراوانرتة كة هةية ديكةي هةدةفَيكي ياساكة كة ئةوةى لةبةر بطةيةنَيت، ياساكة مةفهومي

 نابينرَيـت،  كـة  ديسـئيبيليتيةية  ئـةو  كـة  كردنـةكان  دابـةي  لـةو  يةكَيك كرد، باسي خان سؤزان كة كردنةي
 كـار  ناتوانَيـت  نةخؤشـيةية  ئةو لةبةر مبةو نةخؤشية، راستة هةية، كليةي عيةزي هةية يةكَيك مةسةلةن

 دةسـتَيكي  يـاخود  نيـة  قاضَيكي ئةوةي لةبةر كة كةسةي ئةو هةر بكرَيت، هاوكاري دةبَي ئةوة  لةبةر بكات،
 شـَيوة  هـةمان  بـة  دةكـرَين،  هاوكـاري  سـةبةبة  بـةو  دةكرَين، هاوكاري و بكات كار ناتوانَيت ئةندامةمكة نية،
 هةيـة،  ئـؤتيزمي  كـة  ئـةوةي  ياخود هةية، عةقلي خةلو  تة ياخود ةية،ه نةخؤشيةي ئةو كة كةسةي ئةو

 ناكرَيـت،  هاوكـاري  ياسـاية  ئـةم  طـوَيرةى  بـة  و نايطرَيتـةوة  ياسـاية  ئـةو  مةسـةلةن  غؤلـة نمة كة يةكَيك بؤية
 ئـةو  بتوانَيـت  كـة  بدؤزينـةوة  ياسـاية  ئـةو  بؤ فراوانرت مانايةكي ئَيمة كة ئةكات وا سةبةبة ئةو هةر كةواتة

 .سوثاا نةبينراوة، ييكةمتوانا ئةوترَيت ثَيي كة خانةى ئةو ضوارضَيوةي ئةضَيتة بطرَيتةوة، ةسانةيك
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو ئةمحةد ثةيام رَيزدار سوثاا،
 : حممد امحد ثةيام بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ئـةو  ئـةوةى  لةبـةر  ،اخلاصرتة  االحتياجرتات  ذوي اتامتيـاز  و حقـوق  قانون يةكةمداية، رةئي لةطةَل رةئيم من
 باوكـانين  كورتـة  ئـةوةى  لةبـةر  طشـتطرييرتة،  عينـوانَيكي  نـاوة  ئـةم  كـرد،  باسـيان  روونـي  بة زؤر برادةرانة

 و طشتطرييرتة ئةوة كةمئةندامةكانن، يان م ةوقينن كة بكرَي باا كة ئةوانةى بؤ شياوترة زؤر ئةطرَيتةوة،
 .سوثاا باشرتة،

 :ثةرلةمان سةرؤكي زبةر َي
 . فةرموو ثةروين رَيزدار جةنابت، بؤ سوثاا

 :عبداهلل عبدالرمحن ثةروين بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ئةو اخلاصة، امحتياجات ذوي و امل اقني امتيازات و حقوق قانون خاك، وةزيرة رةئيةكةي لةطةَل من ديارة 
 تايبةتيـةكان  ثَيداويسـتية  خـاوةن  بة خزمةت هةم و بكةي كانباو كورتة بة خزمةت هةم دةتوانيت تؤ كات
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 ضـونكة  بكرَيـت،  تايبةتيـةكان  ثَيداويستية خاوةن و كةمئةندام ثَيناسةي بر طةكاندا لة مةرجَيك بة بكةيت،
 .سوثاا نةبَي، حيساب تايبةت ثَيداويسد خاوةن بة بَي، حيساب كةئةندام بة لةوانةية نةخؤشي هةندَيك

 :ثةرلةمان رؤكيسة بةر َيز
 .فةرموو طاهر جةمال رَيزدار سوثاا،

 :ابراهيم طاهر مجال بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 بـَيني  بـووة،  تَيكـةوو  ديـارة  وا ثرؤذة عينواني ماددةية، ئةم و بكةين طشد بة قانون سةيري و بَيني ئةطةر
 مـةتين  لـةناو وة  بوويتـة  دووبـارة  زؤر اخلاصـة  امحتياجـات  ذوي هاتيـة،  موعـاق  تـةعريف  لـة  بكـةين  سةير

 امل ـاقني،  امتيـازات  و حقـوق  قـانون  ببَيتـة  بـةكاربهَينن،  موعـاق  تةلةحيسمو يان وشةي ثَيويستة قانونةكة،
 امحتياجـات  ويذ ئيحتيمال زؤرة، فةرقَيكي يةعين اخلاصة امحتياجات ذوي لةطةَل موعاق كةليمةي ضونكة
 ثَيويسـتة  ئـيرت  بةردةوامـة،  موعـاق  بةوم بَي، ضارة ئيحتيمالة وةختية، يةعين وةختة، بةر كَيشةكة اخلاصة

 مزمـة  اخلاصـة  امحتياجـات  ذوي بـووة  هـاتو  ئةطـةر  موعـاقني،  بـؤ  يةعين دةربضَيت، بؤ تايبةتيان قانونَيكي
 .سوثاا بكرَي، ئي ادة دووبارة ئةوةي نووسينةكاني نووسني، بَيتة لَيرة و بطؤر دري ئةوة تةعريفي

 :ثةرلةمان سةرؤكي زبةر َي
 .فةرموو خان بةفرين بةر َيز سوثاا،

 :خليفة حسني بةفرين بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

ــةو ديــارة ــةوا ثرؤذانــةى ئ ــنج هــاتوون ك ــي ثرؤذةيــة، ثَي ــدامان بــة تايبةتــة ثرؤذةيــان س ــاوةن و كةمئةن  خ
 كـرد  حكومـةمتان  ثرؤذةكـةي   ئَيمـة  مادام ،باوكان كورتة بة تايبةتة دووانيشيان و تايبةتيةكان ثَيداويستية

 ئَيمــة كةواتــة كةمئةندامانــة، ضــاودَيري ياســاي بــةناوي حكومــةت ثرؤذةكــةي كــردن، قســة بــؤ ئةســاا بــة
 كةسـَيكي  هـةر  وةك ئينسانَيكة ئةوين ة،يني كةمئةندام باو كورتة كرد، بَيبةي كورتةباوكا ان راستةوخؤ

 ياســاية  لــة  هــةم  و عــرياق  دةســتووري  لــة  هــةم ديــارة  بــةوم  هةيــة،  طرفتَيكــي  كؤمةَلــة  ئــةوين  ديكــة،
ــدا ــةى و ناوةخؤييةكانيش ــاني جار نام ــا  جيه ــرؤظ، م ــةي م ــةت ر َيككةوتنام ــة تايب ــة هةي ــتين ب ــا  ثاراس  م

 كـة  ثرؤتؤكؤمنـةى  ئـةو  لـة    و دةسـتوور  بـة    هاتيـة  كةمئةنـدام  نـاوي  بـة  هةر ناوةكة واتا كةمئةندامان،
 كـة  دةكـةم  ثَيشـنيار  منـين  بؤيـة  كةمئةنـدامان،  مـا   ثاراسـتين  بـؤ  نَيودةوَلةتيـةكان  بةَلطةنامة بة تايبةتن

 ضـونكة  باوكان، كورتة بؤ بكرَي ثَيشكةي ياسايةكين ثرؤذة و بَيت، كةمئةندامان ئيمتيازاتي و ماف ياساي
 ثَيداويسـد  ةنخـاو  نـةك  كةمئةنـدامان  بة تايبةتة ثرؤذةكةدا ناو طفتوطؤي دةقي لةناو و ثَيناسةكةدا لةناو

 و، يـةك  لـة  بكرَينـةوة  جيـا  و بؤيـان  بكـريَ  ثَيشـكةي  تايبةت ثرؤذةي باوكان كورتة ثَيويستة بؤية تايبةت،
 .سوثاا زؤر
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 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .عومةر ذيان رَيزدار سوثاا،

 :شريف عمر ذيان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 لـة  طـوَيم  كة دوايي بةوم ،، يةكةم رةئي لةطةَل منين ويستم كة ووهةب ديكةم رةئَيكي بيدايةت من ديارة
 تايبةتةكان، ثَيداويستية خاوةن لة يةكَيكة م وةق خؤي ضونكة خانين، سؤزان و خؤشم و ر اطرت برادةران

 خـاوةن  هـةموويان  ئةوانة غولي،نمة هةية، تامسيميايان هةية، درَيذخايةنيان نةخؤشي ئةوانةي وتيان وةكو
 بـة  خؤمـان،  موناقةشةي هيين بة كردووة نحكومةمتا هيين مادام ئَيمة خؤي ئةوانين تايبةتن، داويسدثَي

 ناوةر ؤكـةي  ضونكة بةوانة، ئةكةين غةدرَيك ئَيمة يةعين م وةقينة، بؤ ناوةر ؤكةكي هاوبةي، راثؤرتي ثَيي
 كـات  زووتـرين  بة كة ئةكةم ئةوة وايدا لَيرةوة من هةبَي، خؤيان تايبةتي ياساي ثَيويستة ئةوان ئةوانة، بؤ

 لَيذنةكـة  لـة  خؤمـان  ئَيمـة  باوكـان،  كورتـة  بـؤ  يـان  يةكـةوة  بـة  هـةموويان  بـؤ  يـان  بكـةين،  ئامادة ياسايةكة
 مـن  رةئـي  بـة  هةبَي، خؤيان خاصي ياساي ئةوان ئةوةين لةطةَل باوكان، كورتة بؤ نووسيوة خؤمان راثؤرتي

 بـؤ  م وةقينـة،  بـؤ  هـةر  تةعريفةكةي تةنيا، بة م وةقني ئةَلَي كومةتح دةكرَي، تر لةواني غةدرَيكة ئةوة
 .سوثاا هةبَي، خؤيان تايبةتي ياسايةكي نةكرَيت، لَي غةدرةيان ئةو ئةوةي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو حممود سامر بةر َيز سوثاا،

 :مراد حممود سامر بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 و تةئويل ئةوةندة دةكرَي، ئامادة هاوبةي راثؤرتَيكي ياسا ثرؤذة ثَين بؤ ئةخايةنَي ئةوةندة هةر راستيدا لة
 ئـةكريَ  ياسـايةكدا  لـة  تايبةتيـةكان  ثَيداويسـتية  خاوةن هةموو ئةو جياكردنةوةى ضونكة هةَلدةطرَي، تةفسري

 بـؤ  بـيَ  شـاملرت  عينوانةكـةي  يسـتة ثَيو ياسـاية  ثرؤذة ئةم واية رام من بطرَي، خؤ لة جياواز و جؤر تَير وانيين
 ر َيكخراوة، بؤ ثرؤذةكاني ئةساسدا لة كة بداتةوة ر ةنط تيايدا ثَيداويستيانةى خاوةن ئةو ر ةنطدانةوةي ئةوةى

 خـاوةني  كـة  كةسـانةى  ئـةو  نَيودةوَلـةتي  مـةعايريي  ثَيـي  بة بنةما، كراوةتة حكومةتين ثرؤذةي ضةندة هةر
 لـة  و دةرووني باري لة ناويشةوة رووي لة ئَيستاكة كةمئةندامانن، و تايبةت ثَيداويسد خاصةن، ئيحتياجاتي

 هَينـاني  نـاو  واية تةصةوةرم من بؤية دةكرَي، ناوهَيناني موراعاتي جةستةيشةوة باري لة و كؤمةويةتي باري
 هـةم  و يـازات ئيمت هـةم  مـاف  لـةو  كؤمـةَلَيك  ئةتوانَي تايبةتيةكان ثَيداويستية خاوةن بة و شياندن بة ياساكة

 كةمئةنـداماني  ياسـاي  6112 سـالَ  لـة  ثَيشـوو  خـولي  لة ثةرلةماندا لة ئَيمة بكات، ر ةضاو تايبةمتةنديةكانيان
 ئـةو  بـؤ  ئَيمةدا كؤمةَلطاي لة كةمئةندامان دةردةكات، توَيذَيك تايبةمتةندييةتي ئةمة دةركردووة، سةنطةرمان
 خـاوةن  ئيمتيـازاتي  و مـاف  دةسـتةبةركردني  بـؤ  ياسـايةك  دةيـةوَيت  ثةرلـةمان  سـاتةدا  و كات لةو بارودؤخةي
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 ئةوة وةكو بةرفراوانة ناونيشانَيكي بة ثَيويسد واية تةصوةرم بضةسثَييَن، كةمئةندامان و تايبةت ثَيداويسد
 .دةكةم سوثاستان و ثَيكرد ئاماذةم

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .خان مسرية بةر َيز سوثاا،

 :امساعيل عبداهلل مسرية بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئةو لةطةَل زياتر ئةمة ضونكة ،(كوردستان اقليم   امل اقني امتيازات و حقوق قانون)دووةمم رةئي لةطةَل من
 .سوثاا و، ثَيناسةكةشي لةطةَل هةروةها ناوةر ؤكي، لةطةَل دةطومَيت، ئةساا كرديتمانة كة ثرؤذةى

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .امحد شظان رَيزدار ثاا،سو

 : امحد شظان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

ــن ــنم م ــك دةبَي ــة، لوغزَي ــاق هةي ــرة موع ــة لَي ــةكي ئيحتيمال ــق تةرجومةي ــدام دةقي ــةبَيت، كةمئةن ــاق، ن  موع
 دةبينم وا من بووبَيت، تووي كة كةسَيك هةر بؤ بَيت، عةقلي   بَيت، جسمي   بَيت بةدةني   جا عائيقَيكة

ــات ذوي و كةمئةنــدام ــات ذوي هــةموويان اخلاصــة امحتياج ــانين كورتــة حــةتا اخلاصــة، امحتياج  ذوي بامك
 مـن  هةيـة  كـة  غومـوزةى  ئـةم  تةفادي بؤ بؤية جا دةطرَيتةوة، ئةوانة عامودةكة ذَير لة اخلاصةن، امحتياجات

 ،(كوردسـتان  اقلـيم    اخلاصـة  جـات امحتيا ذوي)امل ـاقني  امتيـازات  و حقـوق  قـانون  بكـرَي،  دةمج كة واية ثَيم
 .سوثاا زؤر نامييَن، كةا دةطرَيتةوة، هةموو

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .خان شلَير بةر َيز سوثاا،

 :صاحل الدين حمي شلَير بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 بـَى،  تايبـةت  داويسـتى ثَي خـاوةن  نـاوى  بـة  ثر ؤذةكـة   دةيانـةويَ  كـة  دةكةم برادةرانة ئةو راي لة ثشتطريي من
 كـةم  دةوتـرا  ثَييـان  هـةموويان  جـاران  خـؤى  هـاتووة،  كوَيوة لة تايبةت ثَيداويستى خاوةن وشةى ئةوةى لةبةر

 بـة  طـؤر درا  وشـةية  ئـةو  ئـةوان  داواى لةسـةر  كـرد،  داوايـان  جيهـان  توانايـانى  كةم هةموو لة م وقني، يان توانا
 تةرجومـةى  كةمئةنـدام  دةطرَيتـةوة،  هـةموويان  تايبةت داويستىثَي خاوةن كةواتة تايبةت، ثَيداويستى خاوةن

 تواناى كةم توانانة، كةم هةمووى ئةوانة بينينة بيستنة، ة،يبيناي تواناىكةم  ذيرية، تواناى كةم نية، م ةوةق
ــرين ــؤرى ذي ــةموو زؤرة، زؤر ج ــيةكانى ه ــى نةخؤش ــةوة، دةروون ــى دةطرَيت ــاو، نةخؤش ــيمياو هيمؤفيلي  تامس
 تايبةت ياسايةكى ناكات ثَيويست بؤية دةطرَيتةوة، باَم كورتة هةروةها دةطرَيتةوة، هةمووى ئةوانة و ئؤبتيزم

 لـةوة  ثشـتطريى  مـن  بؤيـة  تايبةتـة،  ثَيداويسـتى  خـاوةن  ئةوين باَم كورتة ضونكة دةربضَيت، باَمكان كورتة بة
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 كـة  عـةرةبى  بة( بالطري  عائ  وجود) يةعنى عوق، وشةى بَى، تايبةت ثَيداويستى خاوةن ناوى بة كة دةكةم
 هـةمووى  باَمييـة،  كورتـة  نةخؤشـية،  ذيريـة،  توانـايى  ةمكـ  سةبةبةكةى كؤسثةكة هةية، دةمى لةبةر كؤسثةك

 بـة  ثَيويسـت  دةطرَيتـةوة،  هـةموويان  تايبـةت  ثَيداويستى خاوةن بؤية عوق، ماناى ئةمةية لةبةردةمة، كؤسثى
 .سوثاا بثارَيزرَيت، هةموويان فىما ر َينماي بة ناكات، جياواز ياساى

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة عثمان سيوةيل ر َيزدار سوثاا،

 :امحد عثمان سيوةيل بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ر اثؤرتةكـةيان  كرديتيـان،  هاوبةي ليذنةى لة برادةران شةرحةى ئةو تةنها سةر بهاتباينة ئَيمة سةرةتا ئةطةر
 داخـل  يـان  بَيـت  ياساية ئةو داخلى(قامةال صارق ئةطةر ئايا دةنطدان، بتخستباية بةر َيزت ئةطةر ووة،ئامادةكرد

( اخلاصرترتة حتياجرترتاتالا ذوى) بَلــَيني دةبــَى ئةوكاتــة بَيــت، ياســاية ئــةم داخيلــى قامــة قةســريةى ئةطــةر نــةبَيت،
 قامة، قةسريى ئةطةر ،(اخلاصة حتياجاتما )بَلَيني دةبَى كورتة، باَمى تةنيا نية، م ةوةق قامة، قةسري ضونكة
 يان( امل وقني رعاية حقوق) قانون بَلَيني دةتوانني ئةوكاتةى نيشانةكةى لةناو نةبَيت، مةشروعةى ئةو داخلى

 بَيـت، (اخلاصرتة  حتياجرتات الا ذوى) دةبـىَ  يـةك،  دةبَيتةوة مةشروعة ثَينج ئةو ئةطةر هةية، ثَيشنيارم يةك ،؟نا
 .سوثاا ئي تيادية، بَى م ةوةقينين ئةطةر ك،ية نابَيتةوة ئةطةر

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة حافظ شَيرزاد ر َيزدار

 :شريف افظعبداحل شَيرزاد بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 و كـاردؤ  كـاك  ر ايةكـةى  لـة  ثشـتطريى  بيَلـَيم،  دةمـةوىَ  ماوةتـةوة  ئـةوةى  كـرا،  هـةمووى  من قسةكانى بةر استى
 .سوثاا زؤر تايبةتةكان، ثَيداويستية خاوةن ضاودَيرى ياساى دةكةم، خان ئاشتى

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة خؤشناو هاور از ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا

 :امحد شَيخ هاور از بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 خـاوةن  و كةمئةنـدامان  بـة  بـوون  تايبـةت  ةياسايان ئةو دةستدابوون، لةبةر ياسا ثر ؤذة ثَينج كة ئَيمة ديارة
ــتية ــةكان، ثَيداويسـ ــى تايبةتـ ــتا كةضـ ــاوةر ؤكى ئَيسـ ــةو نـ ــة ئـ ــةنها راثؤرتـ ــة تـ ــات،بـ ــةن وة دةكـ ــةر تةب ـ  هـ

 بةر اسـد  باشـة  ثـَيم  مـن  ئـةوة  لةبةر م ةوةقينة، لة باسي تةنها موجةبة، ئةسبابي تاوةكو لةثَيناسةكةيةوة
 ئيحتياجـاتي  و م ـةوةق  باسـي  تـةنها  هـاتووة  كـة  ر اثؤرتةي ئةو ؤكيناوةر  خؤي ضونكة نةبَيت، شَيوةية بةو

 م ـةوةقني  هةيـة  جيـاوازي  ئـةوة  ئَيمـةوة  لةديـدي  باشـة  ثـَيم  مـن  وابَيـت  ناوةكة ئةطةر لةوَين نية، خاصة
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 باشرت ئةوة بَيت، تر طشتطري ئةوة لةوانةية ئةوة لةبةر هةية، جياوازييان تايبةت، ثَيداويسد خاوةن لةطةَل
  .سوثاا زؤر باشة، ثَي ئةوةم من بَيت، كةمئةندام كة لةوةي بَيت تايبةت ثَيداويسد خاوةن ئةطةر ت،بَي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو توفيق، ناسك ر َيزدار سوثاا،

 :عبدالكريم فيقؤت ناسك بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 بؤيـة  هـةر  مـن  بـةا  كرديـان،  برادةرانـة  ئـةو ى ؤربـة ز و شـلَيرخان  كـاردؤو  كـاك  كـران،  مـن  قسةكاني ديارة
 مةشــروعي وة كــراوة، مةشـروع  ثَيــنج دةجمـي  دةَلَييــت كـة  ئــةوةي لةبـةر  دةنطدانةكــةدا، لـة  نــةدا دةنطيشـم 

 بـةر َيز  هـاتووة،  لةوةزارةتـةوة  كـة  ئـةوةي  ئؤتؤمـاتيكي  لَيـرة  موناقةشـةكةية،  ئةساسـي  وةزيـران  ئةمومةني
 كةمئةنـدام،  بة بووة خاص خؤيان ئةوةي ضونكة بَيت، كةمئةندام كة ةكات،د لةوة ديفاع وةزيرين جةنابي

 ليذنةكـةدا  بةسـةر  ضـؤن  ئـةوة  نـازاك  لَيـرةدا  ئَيمـة  بةوم بَيـت، ئةوة با دةَلَيت كة خؤيةتي ما  ئةوة لةبةر
 وكانـةوة كورتةبا بـة  ثةيوةندي دوانيان مةشروعة ثَينج ئةم كردووة؟، دةمج مةشروعي ثَينج كَي تَيثةر يوة،

 هــاتووة حكومةتــةوة لــة يــةكَيكيان ئينةــا هةيــة، كةمئةندامةكانــةوة بــة ثةيوةنــدي تــرين ئــةواني هةيــة،
 بــة دةكــةيت حكومــةت ئــةوةي دَييــت كــة تــؤ كــراوة، ثَيكــةي ثةرلةمانــةوة ئةنــداماني لــة تــري ضــوارةكةي

 مـن  بةر اسد، هةبوو كةَليةكتَي بؤية دةكات، كةمئةندام باسي تةنها ئةكات، موعاق باسي تةنها ئةو ئةساا،
 مةشـروعة  ثَيـنج  ئـةم  دةجمـي  دةتـةويَ  ئايـا  بكةيتـةوة،  يـةكالي  ئـةبَيت  تـؤ  ضـونكة  نـةداوة،  بـؤ  دةنطم بؤية

 تةقـديم  ضـونكة  ئةنـدام،  كـةم  بـؤ  بكرَيـت  تةقـديم  ثرؤذةيـةك  بـا  بَلَيني نابَيت تر جارَيكي ضونكة بكةيت؟،
 نووسـراوة،  لةسـةر  ر اثـؤرتي  دةر وات، ايعبـةز  ر ةمـةمان  ووهـةم  ئـةم  كراوة، بؤ يةكةمي خوَيندنةوةي كراوة،
 لـة  سـتةمة  ئةمـة  بةر اسد كورتةباوكان، بؤ بكرَيت تةقديم ثرؤذةيةك بني ضاوةر َي ديسان دَييت تؤ يةعين

 كؤبوونـةوةيان  كـة  ليذنـةكان    كـردووة،  تةقـدريان  كـة  ئةوانـةي    دةكرَيت، ثةرلةمان ئةنداماني جوهدي
 و مــاف ياســاي بــة ببَيــت باشــة ثــَيم مــن بؤيــة كورتةباوكانــة، كــة ئــةخورَيت توَيــذَيكين مــا    كــردووة،

 تةعريفي لَيبَيت ئاطامان بابةتةكان، بر طةو سةر دَيينة كة بةوم بَيت، تايبةت ثَيداويسد خاوةن ئيمتيازاتي
 ر ةمـي  و ماندوبوون هةم يئةوة بؤ بكةينةوة، جَيطا كورتةباوكان ئةبَيت بكةين، تايبةت ثَيداويسد خاوةن

 كـردووة،  داوايـان  وةزيـران  ئةمومـةني  كـة  ئةوةشـي  هـةم  نةضَيت، بةزيادة ليذنةكان و ثةرلةمان ئةنداماني
 .سوثاا ببَيتةوة، جَيطاي تَييدا

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو بةشارةتي، فازَل ر َيزدار سوثاا،
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 :(بةشارةتي)قادر حممد فاضل بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي زبةر َي

 .كران قسةكاك سوثاا،
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو حممود، دلَير ر َيزدار سوثاا،
 :حممود دلَير حممد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 نـةبَيت،  ئةنـدام  1 تـةنها  دةنـط،  بةزؤرينـةي  بةئةسـاا  كـرد  حكومـةمتان  ثرؤذةكةي كةهاتو ئَيمة بةر اسد
 لةهـةرَيمي  كةمئةنـدامان  ئيمتيـازاتي  و مـاف  ياسـاي  بَلـَيني  كـة  بـني  ئـةوةدا  لةطةَل ئَيمة ئةبَيت الَيرةد باشة

 دةكـات،  ئـةوان  وئيمتيازاتي ماف باسي دةكات، كةمئةندامان باسي ياساكة ناوةر ؤكي خؤي ضونكة كوردستان،
 لةشـي  لةئةندامـةكاني  كبةشـيَ  كـة  كةمئةنـدام  هـاتووة  لةياسـاكةدا  هـةر  تريشـةوة،  لةميةكي لةميةك، ئةمة
 ر َيـذةي  توبيـة  ليذنـةي  ئـةو  دةكرَيـت،  نيشـان  دةسـت  توبيةوة ليذنةي لةر َيطاي نية، تر ئاسايي خةَلكي وةكو

 بـووة  لـةدايك  كـة  خـؤي  كورتةباووة، بةنيسبةت بةا نية، ضةند يان بَيت كةضةند دائةنَيت، بؤ عةزةكةي
 وئيمتيـازاتي  مـاف  كـة  نيـة  ئـةوة  نـةهَينراوة،  كورتـةباو  نـاوي  ئَيمـة  كـة  كاتـةدا  لـةم  بووة، شَيوةية بةو هةر

ــةباو ـــت كورتـ ــاف و رورَيـ ــازاتي مـ ــدامان وئيمتيـ ــدرَيت، كةمئةنـ ــةباو بـ ــتة كورتـ ــة ثَيويسـ ــنيفي لـ  تةصـ
 وئيمتيـازاتي  مـاف  هـةموويان  كـراون  تةصـنيف  كـة  تايبـةت  ثَيداويسـد  خـاوةن  و كورتةباو نَيودةوَلةتيشدا،

 مـن  بةقةناعـةتي  دةردةضـَيت  كاتـةدا  كةلـةم  ياسـاية  ئةم خؤي، ياساي بةثَيي ةوهةركةس بةوم هةية، خؤيان
 ياساي كورتةباوكانين ناطةيةنَيت، بةكورتةباوكان زيانَيكين وةهيو كةمئةندامة، خةَلكي بؤ ناوةر وؤكةكةي

 تيوئيمتيــازا مــاف كردنــي تَيكــةَل ئــةوة لةبــةر خؤيانــةوة، وئمتيــازاتي مــاف بةنيســبةت هةيــة، بــؤ خؤيــان
 دةَلـَيني  ئَيمـة  كة ئةوةي بةنيسبةت دةرنةضَيت، كة بَيت وا بةشَيوةيةكي لةوانةية يةكرتيدا لةطةَل بةشةكان

 بتوانــدرَيت ماوةيــةك بــؤ بَيــت، كــاتي ثَيداويســتيةكي خــاوةن جــؤرة لةوانةيــة، تايبــةت ثَيداويســد خــاوةن
 قاضـَيكي  نيـة،  قاضـَيكي  كـة  ةسـَيك ك  وونـة  بـؤ  ئةنـدام،  كـةم  ئـةوترَيت  كـة  بـةا  بـةوم  بكرَيـت،  ضارةسةر

 ئـةوة  لةبـةر  ئةندامـة،  كـةم  قاضَيكي هةر تةبي يةكة، بةقاضة نابَيت ئةوة بكرَيت، دروست بؤ دةستكرديشي
 مـن  هةيـة،  خـؤي  ثـؤلَيين  يةكـةيان  هةر هةية، خؤيان ئيمتيازاتي و ماف هةريةكةيان لةكؤمةَل، بةشانة ئةم

 .سوثاا ئةندامان، كةم وئيمتيازاتي ماف َلَيتدة كة دووةمدام ر ةئي لةطةَل ئةوة لةبةر
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو بةرواري، عبدالسالم ر َيزدار سوثاا،
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 :صديق مصطفى عبدالسالم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 هــاتووة، ثَيشــنيار لةهــةردوو كــة: يــةكَيكيان كــردووة، طؤر انكاررــان دوو ياســاكة نــاوي دةربــارةري بةر اســد
 هـاتووة،  طؤر ينـة  ئـةم  هـؤي  هاوبـةي  لـةر اثؤرتي ( واالمتياىلات حقوق) بة كردوومانة( محاية رعاية،) لةباتي
 فةصــَلةكاني ناونيشــاني تةماشــاي بـَيني  ئةطــةر كــة، ر اســتيةية ئـةو  بةحةقيقــةت ثَيشــنيار لةهــةردوو بـةوم 

 ئيمتيازاتـة،  و حقـوق  مافةكانـة،  ياسـاي  مـة ئة واتة حةقة، هةمووي(صحةال يف تعليم،ال يف عاقامل ح ) بكةين،
 لةياسـاي  وة كؤمةويـةتي،  ضاودَيري ي(112) لةياساي لَيرةية، وةزير كراوة، موعالةجة ضاودَيرييان ضونكة

 بؤيـة  خانةنشـينية،  كؤمةويةتيةو زةماني مةسةلةي تايبةتة، كةرتي كرَيكاراني بؤ هةرضةندة ي(31)ذمارة
 يةكـةمي  بةشـي  جـاريَ  كةناوةكـةي  موتـةفقني  هـةموومان  واديـارة  نةكرد، باسي كةا وابزاك شت يةكةمني

 بَيهَينمـةوة  ويسـتم  وابـوو،  ثَيشـنيارةكة  بكـةين،  باسـي  دةبَيـت  ئـةوة  ري ايـة،  لـة  وئيمتيـازات  ماف بة بكرَيت
 كـردووة،  دةمـج  ياسـامان  ثَيـنج  هـةر  ئَيمـة  دةكـةين  ئةوة باسي هاوبةي لةر اثؤرتي استةر: دووةميان بريتان،

 طفتوطـؤ  و دانيشتني وةزير جةنابي لةطةَل ليذنة سَي كراين، تةكليف ئَيمة بوو، ئةوة موهيمةكةمان نكةضو
 كـردووة  حكومـةمتان  ثـرؤذةي  وتوومانـة  لةبةشـَيكدا  ئَيمة بَيني ئةطةر خواية، بؤ تةنها كةمال بةوم بكةين،

 تـر  ثـرؤذةي  سـيَ  دوو ئـةو  ةسـاا، ئ بـة  كـردووة  كةمئةندام بة تايبةمتان ثرؤذةيةكي ئَيمة واتة ئةساا، بة
 دةكـةم  ئي رتاف من كراون، ر ةضاو ياسا ناو ررَينة ثَيويستة كة تازةي فيكرةكاني كراوة ئةندام كةم كةباسي

 ليذنـة  باسـي  دةَلـَيم  خـؤم  شةخصـي  مـن  خةياَلـة  لةو كةمئةندامةكان ياساي تةفاصيلي بةرةو نةضووين زؤر
 ئَيمـة  بـابَيني  تـر  خـاَلَيكي  خاَلَيك، ئةمة كةمئةندام، دةربارةي ةيندةك ياسايةك موناقةشةي ئَيمة كة ناكةم،
 لةبةردةسـتمان  لَيـرةدا  ئَيستا ئةطؤر ين،   تايبةت، ثَيداويسد خاوةن بة كرد ناوةكةران ياساكة هاتو ئةطةر
 ةمكـ  باسـي  ماددةكـان  نـاو  وةرة تايبةتـة،  ثَيداويسـد  خـاوةن  نـاوي  كرد، تةماشام زوو هةية، مةغريب ياساي

 كـة  خؤشة ثَيمان بيطؤر ين، كة وشةكةية مةبةستمان ئَيمة ئةطةر وامل اق، امل اق،   وة للم اق، ئةكات ئةندام
 لــةخاوةن غــةدر بةر اســد تــرة، مــودَيرن ر اســرتةو فــراوانرتةو وشــةكة كــة بَيــت، تايبــةت ثَيداويســد خــاوةن

 ئـةو  ناوةر ؤكي ضونكة كرد، باسي شةهاب اَلةخ سؤزاني بةر َيز كة جؤرانةي ئةو دةكةين، تايبةت ثَيداويسد
 تـةنها  بةر اسـد  ليذنةيـة،  سـيَ  ئـةو  ئيشـي  ئـةمامي  وة ئةسـاا،  بـة  كةكردوومانة هاتووة كةبؤمان ياسايةي

 دةطرَيـت  لَي ر َيطامان ئةمة سةقةتة، بةر اسد وشةية ئةو ضونكة كةمئةندام، ناَلَيم من دةكةين موعاق باسي
 دةربـارةي  هةبَيت ياسايةك بيةوَيت كة بكرَيت ثَيشكةي بةر َيز ئةندامي 11 يةنلةم جوان بريؤكةيةكي كة

 خـاوةن  هـي  هةيـة  ترمـان  ياسـايةكي  لَيـدةطرين،  ر َيطـاي  ئَيمة تايبةت، ثَيداويسد خاوةن تري جؤرانةي ئةو
 موعـاق  سـي با تـةنها  نـةكراوة،  بـاا  هـيو  تيابـةت  ثَيداويسد خاوةن ياساكة لةناو بةوم تايبةت، ثَيداويسد

 هـةولَ  تـةنها  ئَيمـة  ئايـا  ومتـان  كـرد،  بامسـان  ئاراسـتةية  بـةو  موناقةشةية ئةو ليذنةكة لة ئَيمة بؤية كراوة،
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ــدةين ــةو ب ــراوانرتة جوانــة نــاوة ئ ــنني؟، بــةكار ف ــانين بهَي ــت ي ــاكة دةبَي ــؤر ين، ياس ــاوةن هــةموو كــة بط  خ
 واتـة  بـاري،  بـن  نةضـووينة  بةر اسـد  بـوو،  دوورودرَيذ ئيشَيكي ئةمةي دةطرَيت، لةخؤي تايبةت ثَيداويسد

 تايبـةت،  ثَيداويسـد  بـةخاوةن  بكـةين  بطـؤر ين  نـاوين  ئـةكات،  موعـاق  باسـي  نـاوةر ؤكي  دةَلـَيني  بؤيـة  ئَيمة
 باسـي  تـةنها  كـة  وازحـة  ئةوة تايبةت ثَيداويسد بةخاوةن بيكةين ماددةكان لةناو بطؤر ين موعاقين وشةي

 باشـة،  موعـاق  بـة  ياسـاية  ئـةم  من بةر ةئي واتة نةكةين، لةخؤمان فَيل با ،دةكات تايبةت ثَيداويسد خاوةن
 ر َيكخراوةكان، لةطةَل بةهاوكاري تةقريبةن ساَلَيك دةَلَيم وةزير جةنابي لةباتي من كردووة، ر ةضاو شد زؤر

 ياسـاية  ئـةم  نيسـةرةتاييةكا  بريؤكـة  ثسـثؤر ،  بـة  بـردن  هانا بة نَيودةوَلةتي(ئؤي جي، ، ئَين) هةندَي لةطةَل
 لةئَيمــة ر َيطــا ئةمــة بــةوم دةربكــةين، ياســايةك موعــاق بــؤ ئَيمــة ئةطــةر دةكــةين، بــاي كــارَيكي دةرضــووة،

 ئـةو  و  تايبـةت  ثَيداويسـد  خـاوةن  بـؤ  ةانـةوَيت  ئةطـةر  طشد، و هةمةطري لةياسايةكي بكةين بري نةطرَيت
 هـةر  بـؤ  تـةنها  بـة  يـان  ئَيسـتا،  نـةك  هـةببَيت  انكامت كة ياسا، بةيةك يان ئينةا باسكران، كة تري جؤرانةي

 بـؤ  كاتيـان  ئَيمةيـة  واج  كؤمةَلطاية لةم بةشَيكن ئةمانة دةكةم تةسةور من دةربكةين، ياسايةك بةشَيكيان
 دةتـواك  بةمـة  دةربكةين، ياساي يةكيان هةر بؤ وة ئيختيصاصاتيان ناو بضينة ئَيمة زياتر بكةين، تةرخان

 ر َيطامـان  ئـةوة  بـةوم  باسـكراوة،  ر اسـتة  بكـةين،  ئةنـدامين  كـةم  موعالةجـةي  كة ةمدةك باسي نةهةةي بةو
 .سوثاا زؤر دةربكةين، ياسا كةمئةندامين بؤ حةتا دةداتَي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو حةسةن، دكتؤر ر َيزدار سوثاا،

 :سورة حممد حسن بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 كةمئةنـدام،  لـةجاتي  هـاتووة،  تايبةتـةكان  ثَيداويسـتية  خـاوةن  بة ياساكةدا ناونيشاني لة شوَين لةزؤر ديارة
 نـاوَيكي  كـرد،  باسـي  عبدالسـالم  كـاك  وةكـو  نـاوة  ئـةم  ئـةوةي  لةبـةر  بَيـت  شـتَيك  هـةر  ناوةرسؤكةكـةي  ئةطةر

 كؤمةَلناسـي  ئيلـي دةم وة نةفسـي،  دةمئيلي هةندَي ئةوةي لةبةر دَيت، بةكار ئَيستا زياتر تةب ةن مؤدَيرنةو
 خـاوةن  زيـاتر  ئـةوة  مبردنـي  بـؤ  دةهَيَليتـةوة،  موعةوةقيةكـةي  تةئسـرياتي  ناو كة كردووة، ئيسثات ئةوةيان

 بكـةين  ماددةكـة  سـةيري  ئةطـةر  ناوةر ؤكـةوة،  لـةر ووي  ناوةوة، لةر ووي ئةمة دَيت، بةكار تايبةت ثَيداويسد
 كـة  ئةوانـةن  يـان  حةقيقي ئةندامي كةم كَيية؟، قيقيحة كةمئةندامي كة ئةوةي سةر بَيينة با من بةر ةئي

 بَيت ئةطةر ئةندامة، كةم نةفسيةوة يان عةقَليةوة لةر ووي يان لةشيان ئةندامَيكي يان طوَييان، يان ضاويان،
 ئةنـدام  كـةم  بؤ زياتر ناوةر ؤكةكة كة دةبينني تردا، ياساكاني لةطةَل بكةين، ياساية ئةم ناوةر ؤكي سةيري و

 هةنـديَ  عةـز،  دةرةجـةي  دانـاني  بؤ واتة دةكات، توبي ليذنةي بة ئيستي انة ياساية ئةم لَيرةدا ونكةض نية،
 كـةم  كةهـةن  مـوزمن  نةخؤشـي  هةنـدَيك   وونـة  بـؤ  نـني،  كةمئةنـدام  هـاتووة،  ياسـايةدا  كةلةو عةزانة لةو
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 سـةيري  ئةطـةر  تـر  يميـةك  لـة  ثَيـداوة،  مـا   و حةق ياساية لةم هةية، عةز دةرةجةيةكي بةا نني ئةندام
 بودجــة، ياســاي لةضوارضــَيوةي دةبيــنني بكــةين، كؤمةويــةتي كاروكاروبــاري وةزارةتــي ر ؤذانــةي ئيشــوكاري

 يـاخود  وة دةكـةن،  سـةرف  بـؤ  مووضـةيان  و ثَيـداون  مافيـان  ئَيسـتا  ئـةوان  كـة  هَيناوة ناونيشانيان كؤمةَلَيك
 كـاك  وةكـو  مةسةلةن حةقيقي، كةمئةندامي لةزمين نةهاتوون ديسان كةئةوانةي دةدةنَي، يارمةتيان بَلَيني

 كؤمةويـةتي  كاروكاروبـاري  وةزيري بةر َيز لة ئَيستا كة نةخؤشيانةي لةو يةكَيكة تامسيما كرد، باسي برهان
 ئةم بةثَيي ئَيستا ئةوة بَيت، حةقيقي كةمئةندامي بؤ تةنها ياساكة و بَيت ئةطةر دةدرَيَد، ثارةيان بثرسني

 هةنـديَ  مـن  بـةر ةئي  بؤيـة  ر ابطرَيـت،  هةمووي ئةوانة ثارةي ئةبَيت دةرنةضوو، ياساية ئةم طةرئة مةفهومة
 جَيطــاي ياســايةدا لــةو ثَيويســتة  نيــة، حــةقيقي م ــةوةقي كــة هةيــة، تايبــةت ثَيداويســد خــاوةن حاَلــةتي

 .سوثاا زؤر باشرتة، بَيت تايبةت ثَيداويسد خاوةن كة من بةر ةئي بؤية بكةينةوة،
 :ثةرلةمان سةرؤكي ر َيزبة

 .فةرموو رسؤذان، دكتؤرة ر َيزدار سوثاا،
 :دزةيي عبدالقادر ر ؤذان. د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 مةبةست تايبةت، ثَيداويسد خاوةن يان م ةوةق هي دةستةواذةية، دوو لةو يةكَيك بةكارهَيناني بةنيسبةت
 هـةردوو  هـاتووة؟،  ياسـاكةدا  كةلـةناو  ئيمتيازاتانةي و ماف لةو ،دةبن؟ سوودمةند كة ئةوانةي كَيني ئةوةية

 دةسـتةواذة  هـةردوو  عَيراقـدا  دةسـتووري  ي(31) لـةماددةي  ئـةوةي  لةبةر دةستوورين، و ياسايي دةستةواذة
 خـاوةن  وشـةي  كـة  باشـة  ثَيمـان  ئَيمـة ( اخلاصرتة  االحتياجرتات  وذوي املعرتوقني  الدولرتة  ترى) هاتووة، بةيةكةوة

 لةثَيناسةكةي كة كةسانةي ئةو زؤري زؤربةي ئةوةي لةبةر ياسايةدا، لةم بكرَيت زياد تايبةتين ثَيداويسد
 ي(5) لةبر طــةي كــةهاتووة، موعاقــةي ثَيناســةي ئــةو وة دةيانطرَيتــةوة، هــاتووة( 1) مــاددةي ي(5) بر طــةي
 خــاوةن بــةناوي لــةوَي بـةوم  قةتــةرة، دةوَلــةتي ياسـاي  ثَيناســةي هــةمان حكومـةت،  ثــر ؤذةي لــة(1)مـاددةي 

 نـاوي  ئةطـةر  واتـة (م ـاق ) بـة  طؤر يـوة  تايبـةتي  ثَيداويسـد  خـاوةن  وشـةي  تةنها هاتووة، تايبةت ثَيداويسد
 بطـؤر ين،  هـةمووي  ياسـاكة  نـاوةر وؤكي  ناكـات  ثَيويسـت  ئـةوة  تايبـةت  ثَيداويسـد  خاوةن بؤ طؤر ي ياساكةمان

 دةطرَيتـةوة،  حاَلةتـةكان  هـةموو  هاتووة، بةفراواني رزؤ ثَيناسةكة ئةوةي لةبةر دةطؤر ين، م اق وشةي تةنها
 خـاوةن  بـوو  تةسـبيت  ئةطـةر  تـةنها  بطـؤر ن،  ياسـاكة  نـاوةر ؤكي  كؤببنـةوة  ليذنـةكان  دووبـارة  ناكات ثَيويست

 وشـةي  بـة  بيطـؤر ين  دةتـوانني  ئَيمـة  هاتبَيـت،  موعـاق  وشـةي  لةياسـاكة  شـوَينَيك  لةهـةر  تايبةت ثَيداويسد
 ئيمتيازاتـة  و مـاف  ئـةو  واتـة  كؤببَيتـةوة،  هـةمووي  ياسـا  لةيـةك  باشـة  ثَيمان وة يبةت،تا ثَيداويسد خاوةن

 .سوثاا زؤر بطرَيتةوة، هةمووي
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 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو وةزير، جةنابي بةر َيز سوثاا،

 :كؤمةويةتي كاروكاروباري وةزيري/ نةجيب ئاسؤا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

ــوثاا، ــةئَي س ــة م ــَيني ك ــدام، دةَل ــةر كةمئةن ــةر َيزان ئةط ــاي ب ــاي تةماش ــاودَيري ياس ــةتي ض ــةن كؤمةوي  بك
 دوو ضــي؟، يــةعين كةمئةنـدام  كــة كــردووة، ئـةوةي  باســي بــةوردي زؤر بكـةن،  1121 ســاَلي ي(112)ذمـار 

 طـةر ئة كـردن،  كـةبامسان  حاَلةتانـةي  ئـةم  واتة نةفسي، و وعةقَلي جةسةدي هةية، مةدةنيمان هةية، صنفي
 باسـي  دةطرَيتـةوة،  هـةمووي  ئةمانـة  بَيـت،  جةسـتةيي  كةمئةنـدامي  ئةطةر بَيت، شيزؤفرينيا يان بَيت، داون

 ئةنـدامَيكي  كـة  نيـة  ئـةوة  تةنها بوو كةمئةندام هةية، كؤمةويةتيدا ضاودَيري لةياساي كة كردووة ئةوةمان
 نةخؤشـيةكاني  ئؤتيزمـة   تونـدة،  يايشـيزؤفرين  نةفسـية،  عةقَليـة،  كـة  دةكـات  ئـةوة  باسـي  بـةَلكو  بَيت، كةم

 لـةذَير  هـةموويان  تايبـةت  ثَيداويسـد  خـاوةن  دةَلَين ثَيي بةر َيزان ئَيستا كة ياساية ثرؤذة ئةم بؤية تريشة،
ئةم ثرؤذة ياساية مةمشول دةبن بؤ هاوكارى كة لةميـةن وةزارةتـةوة ثَييـان دةدرَيـت، لةبةرئـةوةى       ضةتري

ية دوو تةســنيفى كــردووة حةســةبى عــةواق و حةســةبى تةبي ــةتى عةمــةل،  ياســايةكة زؤر ر وون و ئاشــكرا
عةوقمان هةية، كةمئةندام بوو ـان هةيـة جوزئيـةو هةيـة كوليـة، واتـة ئـةو كةسـانةى كـة ئَيسـتا لةميـةن            
وةزارةمتانةوة هاوكارى وةردةطرن، هيو كَيشةيةكيان نابَى كة ثرؤذة ياساكةي ثةسةند بكرَيت، لةبةرئةوةى 

ام بـوون تـةنها ئـةوة نيـة كـة هةنـدَى لـة بـةر َيزان واى تـَى طةيشـتوون، تـةنها كـةم ئةنـدام بـوونى               كةمئةند
جةستةيى بَيت، بةَلكو شَيوةكانى ترين دةطرَيتةوة، كة ثارَيزطارى لةم ثرؤذةية دةكةم ياخود ثشتطريى لـةم  

ةم ثرؤذةية بةرهـةمى ر اى  ثرؤذةية دةكةم لةبةرئةوة نية بةا تةنها لةبةرئةوةى لة حكومةتةوة هاتووة، ئ
هةموو ر َيكخراوة كةمئةندامةكانة كة لـة دهـؤك و هـةولَير و سـلَيمانى كؤبوونةتـةوة و لـة ديـوانى وةزارةت        
كؤبوونةتةوة و توانيومانة بطةينة ئةو ثرؤذةيـةى كـة ئَيسـتا لةبةردةسـتتانة، ر اى زؤربـةى ر َيكخراوةكا ـان       

ادة بوون، كةم ئةندامان ئامادة بوون، ئةطةر بيكؤون بَيت، تامسيما وةرطرتووة، زؤربةى ر َيكخراوةكانين ئام
بَى و هيمؤفيليا بَيت، هةر هةمووى ئامادة بوون و ر ايان لةسةر ئةم ثرؤذة ياساية هةبووة، طرنطين ئةوةية 

ؤذة ئةوةى كة دةبينني ئَيستا ناوةكو بووةتة كَيشةيةكى طـةورة ئَيـوة هاوكارمـان بـن بـؤ ئـةوةى بتـوانني ثـر        
ياسايةك بَى مافى كةم ئةنـدامان لـة هـةرَيمى كوردسـتان بثـارَيزين، ر ؤذانـة ئَيمـة خـةم دَيتـة بةردةسـتمان،           
ر ؤذانة خةمى ئةو كةم ئةندامانة دَيتة وةزارةت وباا لة خةمةكانيان دةكةن كة خوَيندكار هةية ناتوانَيـت  

طاكةى بةشَيوةيةكى وا دروسـت نـةكراوة كـة    بةردةوام بَيت لة خوَيندن لةبةرئةوةى كوليةكةى ياخود ثةران
ئاسانكارى هاتوضؤى هةبَى، ر ؤذانة كةم ئةندامان دَين سكاومان م بةرزدةكةنةوة كة مافيان تا ئَيستا نةبووة 
لة دامةزراندن، ئةطةر تةنها تاك و تةرا لةم وةزارةتة ياخود بة هةوَلدانى يةكَى لة وةزيرةكان بَى ئةوةى كة 

ئةوةى كة ئَيسـتا بؤمـان كـراوة بـة ر َينمـايى كـة سوثاسـى وةزيـرى ئاوةدانكردنـةوة دةكـةم كـة            بؤيان كراوة، 
توانيويةتى لة ثرؤذةكانى نيشتةجَى بوون ئةو كةسةى كة كةم ئةندامة و فـؤرم ثر دةكاتـةوة بـؤ يةكةيـةكى     



 111 

هةبووة هـةر   نيشتةجَى بوون بة دةرةجةى عةزى ئةو كةسة بؤى دروست دةكرَيت، ئةوةى كة تاوةكو ئَيستا
ــةمان          ــدامانى ثةرل ــةموو ئةن ــةر َيز ه ــة ب ــارة داوا ل ــة دووب ــووة، بؤي ــان ب ــةوَلى وةزيرةك ــاد و ه ــةنها ئيةته ت
وسةرؤكايةتى ثةرلةمان و هاوكارمان ثرؤذة ياسايةك بَيت، ئةطـةر ناوَيـك بـَى ئيزافـة دةكـرَى، بـةوم طـرنط        

ئــةوة كــراوة كــة كــةم ئةنــدام بــوون تــةنها   ئةوةيــة مى هــةمووان ر وون و ئاشــكرا بَيــت زؤر بــة وردى باســى
جةستةيى نيية و عةقَلى و نةفسيشة، زؤربـةى ئـةو توَيذانـة دةطرَيتـةوة كـة ئَيسـتا لةميـةن وةزارةمتانـةوة         

 .هاوكارى وةردةطرن، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، ئَيسـتا دةر ؤينـة تـةعاريف    سوثاا بؤ جةنابت و بةر َيزةكان، ئَيستا ئةو موناقةشةية لةسةر ئةوة تةواو بوو
فةسـَلى يةكـةم، مــاددةى يـةك، ئــةو بةر َيزانـةى دةيانــةوَى لةسـةر مـاددةى يــةك قسـة بكــةن دةسـتيان بــةرز         
بكةنةوة، ئةمة موناقةشةتان كردوو ر ةئيتان داو وازا بوو لة ثرؤتؤكؤَل دةنووسرَى دةخيةينة سةر كاغـةز و  

ةتوانن لةناو قاعة حةمسى بكةن بة دةنطدان، ضـونكة ئَيسـتا   دةخيةينة بةردةست ليذنة تايبةتةكان ئةوجا د
دةنطى هةموو ئةو بةر َيزانـة وازا بـوو، ئَيسـتا دةضـينة ماددةيـةكى تـر كـَى دةيـةوَى لةسـةر فةسـَلى يةكـةم            
تةعاريف و ئةهداف قسة بكـات؟ ناويـان دةنووسـني كةرةمكـةن، ئـةو بةر َيزانـة دةيانـةوَى قسـة بكـةن، قـادر           

اهلل، شَيرزاد حافز، سيوةيل عومسان، شلَير حمى الدين، شـظان امحـد، مسـرية عبـداهلل، ذيـان      حسن، صباا بيت 
عمر، محة س يد، ثروين عبدالرمحن، كاردؤ حممد، سؤزان شهاب، ئةظني عمر، هاذة سليمان، كةسى تر ماوة؟ 

 .كاك قادر فةرموو
 :بةر َيز قادر حسن قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
امل ـاق هـو شـخص املصـاب     )هةية لة ر اثؤرتةكة كة دةَلـَى   1ى ماددةى  2ضووكم لةسةر بر طة من تَيبينةكى ب

( بشـكل دائـم  )بكرَيتـة  ( بشـكل مسـتقرة  )ئـةو  ( ب ةز دائم كلى او اجلزئى خلق أو غري خلقى وبشكل مسـتقر 
دائيمى  ضونكة كةم دةطوترَى فآلن كةا نةخؤشيةكى موستةقرى هةية، هةر بيستومانة دةَلَى نةخؤشيةكى

 .هةية و سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك صباا فةرموو
 :بةر َيز صباا بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
( اهلويرتة الشخصرتية  )كة دةَلَيـت  ( هوية املعاق)كة ثَيناسة كراوة، بة ر ةئى من ببَيتة ( بطاقة املعاق)من لةسةر 

 .ا، سوثا(البطاقة الشخصية)ئةوة بكرَيتة 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شَيرزاد فةرموو
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 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

واليرتواء  ..... الس الرعايرتة والتيهيرتل   )من لة ماددةى يةكةم بةشى ثَينةةم و شةشةم هةردووكيان كة دةَلَى 
رئيس الس رعاية وتيهيل وايواء )ن عةينى شت بؤ زياد بكرَيت، شةشةميشيا (املعاقني فى اقليم كوردستان

 .جا ئةطةر موعاقينةكة هةرضيةك بَى و ئةوةى ترين بطؤر َى فةرقى نية، سوثاا( املعاقني فى االقليم
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةيل خان فةرموو
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .وو بيتاقةى شةخسية لة بيتاقةى موعاق، سوثااقسةكةى من كرا تةنها ئةوة ب

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شلَير خان فةرموو
 :بةر َيز شلَير حمى الدين صاحل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ذو )، بـةوم تـةعريفى امل ـاق ثـَيم باشـة بنووسـرَى       (امل ـاق )من ثشتطريى لةو تةعريفة دةكةم كة دانراوة بؤ 

ضونكة هةر دووكى يةك مةعناية و هةمووشى دةطرَيتةوة، تةعريفةكةم زؤر ثَى  ({عاقامل}االحتيا  اخلاص 
ــرَى،          ــةعريف دةك ــاق ت ــَيوةية موع ــةو ش ــا ب ــانى دوني ــةموو ووت ــة ه ــةوةى ل ــةم لةبةرئ ــتطريى دةك ــة ثش باش

مقارنرترتة بضريهرترتم مرترتن غرترتري )تةعريفةكــة بووةتــة ســتاندارَيكى عــاملى، بــةوم ئــةو وشــةيةى بــؤ ئيزافــة بكــرَى  
ذو االحتيرتا  اخلرتاص   )يةعنى ئةوة زؤر ثَيويستة هةبَى لة ناو ئةو تةعريفة، امل اق بة تـةنيا نـةبَى    (عاقنيامل
 .، زؤر سوثاا ({املعاق}

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك شظان فةرموو
 :بةر َيز شظان امحد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئــةوة ( ال ــراق-اقلــيم كوردســتان : امقلــيم)لةســةرةوة هــاتووة  فــى اقلــيم زيــادة، 7و  4و  3و  1لــة بر طــةى 

ثَيويست ناكات زياد بكرَيت، من تةئيدى شلَير خان دةكةم امل اق لة بةينى قةوا دابندرَيت و ئةو تةعريفة 
 .تةعريفَيكى شامل و دروستة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مسرية خان فةرموو
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 :امساعيل بةر َيز مسرية عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لـة بـةينى قةوسـةكة زيـاد بكرَيـت،       ({املعرتاق }ذو االحتيرتا  اخلرتاص   )منين هةر لةطةَل تةعريفةكةم، بةوم 
ضونكة دةَلَى قودراتى جةسةدى، قودراتى جةسةدى وةكـو ضـى؟ مةسـةلةن زؤر هةيـة هـةردوو كليـةى زةرع       

 .ى نانَيى؟ زؤر سوثااكراية، ضؤن ئةوة بة موعاق دادةنَيى يان دا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مومحةزةمان بؤ دَيت كة دةبَى ناوةكـة بـة دةنطـدان يةكالبكرَيتـةوة، بـةر َيزان هـةموو ئـةو بةر َيزانـة ر ةئـى          
خؤيان دا ر وونيان كردةوة دةينووسني و دةخيةينة بةر دةست ئَيوة لـة بيدايـةتى كـة دَيـني بـةا دةنطدانـة       

نةماوة كة دَيني بؤ دةنطدان ئةخرَيتة دةنطدانةوة كامةى دةنطى هَينا ئةوة دةبَيت، ذيـان   موناقةشةى كرد و
 .خان فةرموو

 :بةر َيز ذيان عمر شريف
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خؤزطة ئةمر ؤ وةزيرى تةندروستين ئامادةبوواية، ضونكة ئَيمة وةكـو ليذنـة كـة سـةردانى بةر َيوبةرايـةتى      
ر َيكةوت دانيشيتني و ليذنـةى تةندروسـتين ئـةو ر ؤذة هـات     .َيمانيمان كرد و لةطةَل دطشتى تةندروستى سل

لةطةَل ئَيمة دانيشت، بة نيسبةتى ئةوانةى كة طورضيلةيةكيان نية هةر لـة زكماكيـةوة بـة م ـةوةق حسـاب      
ــَيني عةــزى هــة    بَى، دةكرَيــت، بــةا ئــةوةى كــة طورضــيةلةيةكى مدةبرَيــت بــة هــؤى كارةســاتَيكةوة يــان بَل

كةمئةندام حساب ناكرَيت خؤشى لةر اسـتى دا ئـةوةى كـة ر اهـاتووة لـة زكمـاكى ئـةوة ر هـاتووة لةطـةَل يـةك           
طورضيلة، بةا ئةوةى كة مدةبرَيت لـة تـةمنَيك دا تةئسيسـرى تـَى دةكـات، هـةروةها ئةوانـةى كـة ضـاويان          

كةمئةنـدام حسـاب نـاكرَين،     زةعيفة بؤ ئيةازةى سـةيارة بـة كـةم ئةنـدام حسـاب دةكـرَين، بـؤ شـتى تـر بـة          
 .يةعنى ئةمة ر ةئى ليذنةى تةندروستى سلَيمانى بوو حةزم كرد وةزير طوَيي لَىبَيت لَيرة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك محة س يد فةرموو
 :مة س يد محة علىةبةر َيز ح

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ناوةكـة دوايـى كاريطـةرى دةبَيـت لةسـةر يةكالكردنـةوة، ئةطـةر        من ثَيم باشة و ثَيشنيارين دةكةم، ضونكة 

يــان بيخةينــة   ({املعرتاق }ذو االحتيرتا  اخلرترتاص  )ناوةكـةمان يــةكالكردةوة بةهـةر بارَيــك دا ثَيويسـت دةكــات    
كةوانةيةكةوة دواى موعاق، يان بَيني ثَيناسةيةكى ترى بؤ بكةين، ضونكة ناوةكو ئةو كاتة كاريطةرى دةكات 

هةَلبذَيرين، ثَيشنيار دةكةم بؤ ليذنةى ياسايى كـة بـة نـةوعَيك لـة نةوعـةكان مـادام ئَيمـة ثـرؤذة           ناوَيك 
ياساى كورتة باوكانيشمان هَيناية ناوى ناوى كورتةباوي لـة ثَيناسـةكة جـَى بكاتـةوةو ئـةو ثَيشـنيارة حـةز        

 .دةكةم ئاطايان ىَل ليذنةى ياسايى، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ين خان فةرمووروةث
 :روين عبدالرمحن عبداهللةبةر َيز ث

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بــة نيســبةتى بيتاقــةى موعــاق، لَيــرة وةكــو كــاك صــباا فــةرمووى هةويةكــة بكرَيتــة بيتاقــة، وة مــةراكزى   

طةيةك بة شةديدةكة بكرَيتة عامة و لةطةَل زياد كردنى بر ( املصابني بامل اقات الشديدة)تةئهيلةكة كة دةَلَى 
كردنةوةى بةشى ناوخؤيى بؤ كةم ئةندامان، بؤ ئةوةى درَيذة بة خوَيندنيان بدةن، ضونكة لَيرة نابينايان و 
نابيستان قوتارانة و ثةرانطاى تايبةت بة خؤيان هةية، هةروةها ئـةكتيظ كردنـى ئـةو مامؤسـتايانةى كـة      

 .كةم ئةندامان دةَلَينةوة، زؤر سوثاا
 :رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة

 .كاك كاردؤ فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
خؤى من بة ئي تماد لةسةر ضوار ثرؤذةكة و ئةو ثرؤذةيةى ليذنةى ياسايى ثَيشرت ثَيناسةى سندوقمان كرد 

ةى وتـةئهيل دةبـَى   بوو كةضى ئَيستا ثَيناسةكةى ىَل مبراوة، كة بةمى منةوة طرنطة ثَيناسةى سندوقى ري اي
و ئيحتياجاتى خاسة بكرَيت، دوايى مةجلسى ئيدارةى سةندوق دةبَى، نةك ئةو مةجلسة مةجلسى ري اية و 

ــةئهيلى موعــاقني، ئةمــة خاَلَيكيــان، دوو    وةكــو هاور َييــاك باســيان بةر اســتى ناوةكــة كاريطــةرى دةبــَى       / ت
ية، ثَيناسةى كةم ئةنـدام نيـة وةكـو ئـةو     (اخلاصةذوى االحتياجات )لةبةرئةوةى ئةو موعاقة لَيرة ثَيناسةى 

برادةرانةى كة بة سنووردارى دةيانويست باسى بكةن، ئةم ثَيناسة كورتة باوي دةطرَيتةوة و ئـةو قـودراتى   
جةســةدية كــة كورتــة بــاو قــودراتى جةســةدى ئينســانَيكى ئاســايى نيــة، لةبةرئــةوة ثَيناســةكة هــى خــاوةن   

ةبةرئــةوة ناوةكــة كاريطــةرى دةبَيــت مــن بــؤ تةئكيــد قســةم لةســةر ئــةوة كــرد،  ثَيداويســتية تايبةتةكانــة، ل
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تـةنها   من لَيرة بةا قسةكردك لةسةر مةراكزى تةئهيلة، كة بةداخةوة وةكو ئةوة واية ئةمة شوَينَيك بَيـت 
بـةوم  (م دون من يرعاهم املصابني الشديدة وتاهيلهم وتشـغيلهم فيهـا حسـب قـدراتها     لذينامل اقني ا اليواء)

ئَيمة ثَيويستمان بة مةراكزى تةئهيلـة، بـؤ ئي ـادةى تـةئهيل، ئَيمـة ئَيسـتا ضـةند ر َيكخراوَيـك قوتارانـةيان          
ن كة دةرسى تيا دةوترَيتةوة، بؤية من ثـَيم باشـة   كردووةتةوة كة ئي ادةى تةئهيلى موعةوةقةكةى تيا دةكة
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ئةو مةراكزى تةئهيلة بةو شَيوةية نةبَيت تةنها بؤ ئةو خةَلكانة بَيـت كـة عـةوقى شـةديديان هةيـة، بـةَلكو       
مراكز التيهيل هى املراكز الترتى يرتتم فيهرتا اعرتادة تيهيرتل املعرتوقني وذوى االحتياجرتات        )دةبَى تةسنيف بكرَيت، 

اعرتادة تيهيلرتهم ملمارسرتة احليرتاة     )ئـيرت لـة دوايـى دا ئـةوةى كـة ئيتفـاقى لةسـةر كـرا،         ( قامرتة اخلاصة وقصار ال
ضـونكة هـةر خـؤى هـةدةف لـة مـةراكزى تـةئهيل ئةوةيـة كـة تـؤ ئي ـادةى            ( الطبيعية واالندما  فى اجملتم 

زَيتةوة، نةك بؤ تةئهيلى ئةو مةسةلةية دةكرَيتةوة و بؤ ئةوةى تَيكةووى كؤمةَلطا بَى و كارَيك بؤ خؤى بدؤ
ئةوةى وةكو مةجلةئَيك بَى بؤ ئةو خةَلكانةى كة ئي اقةى زؤر شةديديان هةية، دةبَى هـةردووكيمان هـةبَى،   
بؤ ئةوانةى كة ئي اقةى شةديديان هةية و وةكو مةجلةئَيك كة كةا و كارةكةى بةخَيوى ناكات ئةينَيرَيتـة  

ى ئيسـتغناى ىَل ناكـات، بـةوم ئـةو كةسـة ثَيويسـتى بـة        ئةو شوَينة، بةوم نةوعَيكمان هةية كـة كةسـوكارةكة  
شوَينَيكة بؤ ئةوةى ئي ادةى تةئهيل كردنى نةخوَيندن لة هةندَى ثَيداويستى و ضةند حرفةيةكـة و ضـةند   

 .شتَيكة، بؤية من ثَيم باشة ئةو مةراكزى تةئهيلة بةو دوو جؤرة تةسنيف بكرَيت و زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ظني خان فةرمووئة
 :بةر َيز ئةظني عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا من تَيبينم هةية لةسةر وشةى ئيقليم ضونكة لة يةكةم دا ئيقليم ثَيناسة كراوة، بةوم لة خاَلةكانى 

وشـةى  تردا زؤر تيكـرار كراوةتـةوة بـاوةر  ناكـةم ثَيويسـت بكـات بـةو تيكـرار كردنةوةيـة و دةبـَى هـةَلطريَى            
ــة          ــة ل ــَيوةية ك ــةو ش ــرة ب ــونكة لَي ــةئهيل، ض ــةراكزى ت ــؤ م ــاك ب ــؤزان خ ــةَل ر اى س ــن لةط ــان م ــيم، ثاش ئيقل
تةعريفةكةى هـاتووة بةر اسـتى ئـةوة بـؤ ئيـوا كـردن نيـة، ئَيمـة دةمانـةوَى مةركـةزَيك دروسـت بكـةين بـؤ              

ة موعـةوةقن و جـارَيكى تـر    تةئهيل كردن و ر اهَينان و ياخود بؤ ئي ادةى تةئهيل كردنى ئـةو خةَلكانـةى كـ   
بتوانن مومارةسةى ذيانى تـةبي ى خؤيـان بكـةن لـةناو كؤمـةَلطا و ئينـدماج بكةنـةوة لـةناو كؤمـةَلطا، بؤيـة           
تــةعريف كردنــى مةركــةزى تــةئهيل بــةو شــَيوةية بَيــت كــة ئَيســتا ســؤزان خــان ثَيشــنيارى كــرد، هــةروةها   

شخيا دانرَى بؤ موعةوةقني، ضونكة ئَيمـة هـةموومان   ثَيشنيارى خاَلَيكى تر دةكةم كةوا لَيرة مةركةزى تة
دةزانني ئَيستا عةوةق بة ليذنةيةكى توبى دةكرَيت، بةوم ئةوة بكرَيت و ثَيشنياري ئةوة بكرَي مةركةزَيكي 

 .تايبةتي دابنرَي، بؤ تةشخيص كردني هةر حالةيةكي عةوةق لة هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار هاذة سليمان، فةرموو
 :مصطفى بةر َيز هاذة سليمان

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تَيبينيم هـةبوو لةسـةر تـةعريفي تةئهيلةكـة بةر اسـد ئـةو تةعريفـةي كـة لَيـرة هـاتووة مـن ثَيموايـة             

مرتن ذوي الحتياجرتات    عرتداد الفرترد   )مةعناي تةئهيل ناطرَيتةوة، بؤية مـن ثَيشـنياري ئـةو تةعريفـة دةكـةم      
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املعاق لتنمية قدراته عن طري  العي  الطرت  و الستشرتارات النفسرتية و التعلرتيم و الترتدريب      )ياخود  (اخلاصة
زؤر  ،(امله  مبا يتناسب م  حالته و تقديم اخلدمات و اءنشطة الع متكنه من ممارسة حياترته بشرتكل أفضرتل   

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دار عبدالسالم صديق، فةرمووسوثاا، ر َيز
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر اسد هةندَيك شت هةبوو ئَيمة وةكو لَيذنةي موختةص باسي بكـةم، يـةك بـرادةر وابـزاك كـاك قـادر بـوو        

ان دكتؤر هةنـة  حسن لَيرةية، خوشك و براي.، ئةوة د(بشكل دائم)بكرَيتة ( بشكل مستقر)باسي ئةوةي كرد 
يـان  ( نفسرتي )يـان  ( كلرتي )لَيرة، لة مةوزووعي ئةم تةعريفة باسي ئةو حامتانة دةكات، يةعين ئـةو عـةجزي   

ئةو كة بةردةوامة، يةعين مـن مومكينـة دةسـتم لةبـةر هـةر هؤيـةك لـة كـار بكـةوَي، بـةوم ثـاي هؤيةكـة             
وايـة، زةغتـين و زؤر شـت، بؤيـة وشـةي      نةمَينَيت جارَيكي تر دةطةرَيمةوة دةبيتة تةبي ي، ئينةا ضـاوين  

يـن هةيـة، كـة في لـةن ئيصـابةيةكي ئـةوة، بـةا نـة         (UN)ئـةوة لـة تـةعريفي    ( بشكل مستقر( )مستقر)
يــةعين نــازاك ( stable)شــةرتة ئــةو موســتةقرية دائــيم بيــت، يــان موســتةمري بَيــت، موســتةقرية، ضــونكة  

لةسـةر ئـةو ئةساسـة دةبيـت، هيـوادارم      ( طرت  )يةعين حاَلةتةكة لة تةشخيصـي  ( stable)تةرجومة بكةم، 
ئةوة لةبةرضاو بطريَيت، بةوم مومكينة موعالةجة بكرَي، من مومحةزةيةكم هةيـة لـةوةي كـة خوَينـدمان،     

رئرتيس  )وتوومانـة  ( رئـيا )هـةر  ( خامسرتاً )مـان تـةعريف كـردووة،    (اجمللـا )مـاددةي يـةك،   ( رابعرتاً )ئَيمة لة 
تـةداروكي بكـةين ، ضـونكة مـةجليا تـةعريف كـراوة،       ( يس اجمللرتس رئرت )بة تةصةوري من هةر ( الس كذا

، ئةطةر ئَيمـة بضـينة نـاوي زؤر دةبَيـت،     (كذا)حامتي تر هةية وةك ئةوةي ذيان خان باسي كرد طورضيلة و 
بَيـت،  ( عقلرتي )يان ( جسدي)يان ( نفسي( )مستقر)ئةساسي ئةو تةعريفة ضي ية؟ ئةوةي كة بة شَيوةيةكي 

ة هؤي ئةوةي ر َيطاي لَي بطرَيت ذياني خؤي بة شَيوةيةكي تةبي ي بباتة سةر، ئةوانةي كة بة مةرجَيك ببيت
طورضيلة ئةساا ئةوةليان هةبوو، يان لة نةتيةةي عةمةلية، ئةطةر مةرجي دووةم تـةتبيق بـوو ئـةوانين    

ضـونكة ئةطـةر   ( بصورة عامة)دةطرَيتةوة تةب ةن،   داعي نية ئَيمة حاَلةتَيكة و لة موستةشفايةكة ويستم 
بووة هـؤي ئـةوةي نـةتوانيت وةكـو خـةَلكي تـر ئيحتياجـاتي خـؤي و ذيـاني خـؤي بباتـة سـةر تةعريفةكـة              
دةيطرَيتةوة، بة نيسبةت كاك كاردؤ كة خؤشي ئةندامي لَيذنةي ياسايي بوو، فيكرةكـة ئـةوة هـةبوو كـة لـة      

ت لة بريمة ثرؤذةي لَيذنةي ياسايي ين كة داوامان كردووة نةمَينَيت، مةجليسي سندووق هةبَي(15)ماددة 
هةبوو، ثـاي طفتوطـؤ كردنـي هـةردوو سـَي لَيذنـة و بـة حـزووري جـةنابي وةزيـر ئةطـةر مومحـةزة بكـةن              
ثَيشنيارمان كردووة ئةو سندووقة ببَيتـة ئيشـَيك لـة ئيشـةكاني مـةجليا، ضـونكة مـةجليا لـةوَي هةيـة          

لة ناو سندووقَيك بن، من نازاك خؤم موشكيلةم  ميزانيةي بؤ تةخصيص بكرَي، ضي؟ ضي؟ تةب ةن ئةوانة
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نةبوو لةطةَل ئةوةي مةجليسي سـندووق، بـةوم ئةوانـةي لـة مـن شـارةزاترن وتيـان دةبيتـة دوو مـةجليا،          
 ....بؤية قةزييةكة بؤ موناقةشة دةهَيَلينةوة، بة نيسبةت مومحةزةي سؤزان خان ر استة

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

و بـوو، زؤر سـوثاا، خـةوص، سـَي دةقةيـة تـةواو، لَيذنـةي ياسـايي، جـةنابي وةزيـر ئةطـةر            كاكة كاتت تةوا
 .موداخةلةيةكت هةية لةسةر تةعريفةكان، كةرةمكة

 
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةويةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
و بيتاقية، بؤضي؟ لةبةر ئةوةي ئَيسـتا لـة هـةر    ثرسيارَيك هةبوو سةبارةت بة( امل اق)سةبارةت بة بيتاقةي 

ــؤ       ــة هةويــةكان ب ــةك ل ــدامان وَينةي ــةتي كةمئةن ــةر بةر َيوةبةراي ــةكَيكيان، ه ــةر ي ــارَيك وةك ئاطــادارين ه ش
كةمئةنـدمان دروسـت دةكـرَي، ئَيســتا ناسـنامةكةي خـؤم  وزةجَيكـة لــةو هةويةيـةي كـة بـؤ كةمئةنــدامان          

تا هةموويان تةوحيد بكةين، ئةم هةويةية كةمرت تـةزويري ثـَي دةكـرَي،    دروست كراوة، هةوَلي ئةوةين ئَيس
كةمرتين خةلةلي تياية ئةو كاتةي كة دةر وا بؤ بانقةكان، بؤية هةوَلي ئةوة دةدةين كة هةر كةم ئةنـدامَيك  

ر كـة  خاوةن ناسنامةي خؤي بَي، بؤ ئةوةي بتوانَي ئةو ئيمتيازاتةي كة لة ياساكةدا هاتووة لـة ماددةكـاني تـ   
ئةو كاتةي سةرداني شوَينة طةشتيارةكان دةكات بؤ ئةوةي بتوانَي بـةو هةويـةوة، بـة ناسـنامةية ئيسـتيفادة      
لــةو ئيمتيازاتــة بكــات، ســةبارةت بــة مــةراكزي تــةئهيل، جياوازييــةك هةيــة لــة نَيــوان مــةراكزي تــةئهيل و  

اية، لة هةر سةنتةري شارةكان جؤرةهـا  ، ئةوةي ئَيستا هةية مةراكزي تةئهيلي ئَيمة ثةرانط( يواء)مةراكزي 
مـان هةيـة بـؤ    (ئـاوات )مـان هةيـة بـؤ نابينـان،     (ر وونـاكي )مان هةية بـؤ نابيسـتان،   (هيوا)ثةرانطامان هةية، 

مان هةية بـؤ شـياندني كةمئةنـدامان، كـة لَيـرة وةكـو ضـؤن وةزارةتـي ثـةروةردة          (هانا)بريكؤون، ثةرانطاي 
رانةكان، ئَيمة لَيرة ئةو نابيستانة، نابينانة، بةوم بة شَيوازَيكي ئاسـانرت  مةنهةج تةوزيع دةكات بةسةر قوتا

دةرا دةخوَينن، هةمان مةنهةج ثةير ةو دةكرَي مامؤستامشان هةيـة، توَيـذةري كؤمةويـةتيان لـةوَي هةيـة،      
ايي لـة نـاو   كة ضؤن بتـوانني ئـةو كةمئةندامانـة بـة شـَيوةيةكي وا ر ابَيـنني بطةر َينـةوة وةكـو كةسـَيكي ئاسـ          

خَيزان، بةَلكة خَيزانةكانين فَير دةكـةين ضـؤن مامةَلـة لةطـةَل ئـةو مناَلـة كةمئةندامانـة بكـةن، جطـة لـة           
خوَيندن فَيري بةكارهَيناني كؤمثيوتةريان دةكةين تا ئةوانةي بة شَيوةيةك ئاسانرت بَي لـة شـَيوازةكاني كـة    

تابيانةي كـة لـةوَين، سـاونة ثَيشـانطايان هةيـة، سـاونة       فَيري كاري دةستيان دةكةين، كة ساونة ئَيمة ئةو قو
ئَيمة خةوتيان هةية وةكو موي ساَل، ئةوةي كة هةيـة مـةراكزي تـةئهيل ثةرانطايـة مي ئَيمـة جيـاوازة لـة        

(  يرتواء )، لَيرة دةبَي مةهامةكاني ديـاري بكـرَي، مـةراكزي تـةئهيلمان هةيـة بـةوم مـةراكزي        ( يواء)مةراكزي 
 .َي تةفصيلي ثَيويستة، سوثاالَيرة تؤز
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، خـؤي تـةئهيل فَيـري دةكـةي، مومحـةزةتان      ( يرتواء  مركـز )مةركةزي تةئهيل لة تةعريفةكة لَيرة نووسراوة 
 .هةية، مومحةزةكةت بدة لةسةر ئةوة، فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 يرتواء املعرتاقني املصرتابني    : )كة ئيتيفاقمان كرد ئَيمة  و لَيذنةي ياسايي، لة نةصةكة كة دةَلَيـت  هةر ئةوة بوو
أو الرتع يرتتم فيهرتا ترتيهيلم و     )، ئَيمة تاكو ئـةو غـةرةزة تـةحقيق بكـةن، ئـةوة ئي ـادة بكـةين        (بإعاقة شديدة

يـن  ( يواء)دةدات هةمان مةركةز  ر َيطا( أو الد يتم فيها)واتا ئةم تةعريفة تازةية ( تشضيلهم حسب قدراتهم
ة، يـان ئـةوةي تـةدريب، تةصـةور دةكـةم      ( يرتواء )هةبَيت و تةدريب، يانين مةركةز، مةبةستتان يان ئـةوةي  

 .ئةوة عيالجي مةوزووع دةكات، سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنــةي ياســايي سـوثاا، ئَيســتا موناقةشــة لةسـةر تةعاريفةكــة خــةوص بـوو، دةضــينة ســةر مـاددةي دوو،     
 .روَينن، ثاشان ناوتان دةنووسني، ثاشان شتَيكي تر، فةرموو( 1)ماددةي 

 
 :بةر َيز عوني كمال بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :سةبارةت بة ماددةي دووةم لة ر اثؤرتةكةمان بةو شَيوةية ثَيشنيار كراوة صياغةي ماددةكة بكرَيتةوة

 :يهدو هذا القانون  ىل
تعزيز و محاية و كفالة مجي  اءشخاص املعاقني و ضمان متتعهم على قدم املساواة مرت  اآلخرترين جبميرت      /أواًل

 .حقوق النسان و احلريات اءساسية و تعزيز  حرتام كرامتهم املتيصلة
 .تهم حرتام كرامة املعاقني و  ستقيهلم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم بينفسهم و  ستقيلي/ ثانيًا
 . حرتام القدرات املتطورة ءطفال ذوي العاقة و  حرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم/ ثالثًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ر اثؤرتي موشتةرةكين روَينن، ضيتان لةسةر ئةو ماددةية داوة؟ فةرموو
 

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تي موشتةرةك تةئيدي ماددةكة دةكات بةو صياغةي كة ئَيستا خوَيندمةوةر اثؤر
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةَلَي، باشة، ئةو بةر َيزانة دةيانةوَي قسة بكةن، ناويان دةنووسني ئَيستا، ئةم ر َيزدارانة دةيانةوَي موداخةلة 
زووري، كاوة حممد أمـني، شـوان كـريم، تـارا     ناسك توفيق، عمر نورةديين، فازل بةشارةتي، حممد شارة: بكةن

ئةس ةدي، سؤزان شهاب، هاذة سليمان، كةسي تر هةية؟ نية، بةر َيزان ئةو بةر َيزانةي كة ويسـتوويانة ئَيسـتا   
، (11)كؤبوونةوةكــة دوا دةخــةين بــؤ ســبةي ســةعات ( . 11)قســة بكــةن، ناويــان نووســرا، ســبةي ســةعات 

دووبارة بة سةممةتي كؤدةبينـةوة، خـوا ئاطادارتـان بـَي بـة      ( 11)سةعات ئةمر ؤ كؤتايي ثَي دةينني، سبةي 
 .  سةممةتي

 
 
 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                              

 
 (كمال كةركووكي.د)ارسالن بايز امساعيل               حممد قادر عبداهلل. فرست امحد عبداهلل                         د  
 سكرتَيري ثةرلةماني                       جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       

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

 6199\96\62رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 62/96/6199 رَيكةوتي ضوارشةممة

 -ثةرلــةماني كوردســتان   12/11/1111رَيكــةوتي  رؤذي ضوارشــةممةي ثــَين نيــوةر ؤي (11)كاتــذمَير   
 مـادةبووني بـة ئا , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد قادر عبداهلل

دانيشـتين  , بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارسالن بايز امساعيل جَيطري سةرؤك و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1111اَلي ي هـةمواركراوي سـ  (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (11)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بــةم  12/11/1111ي ثــَين نيــوةر ؤي رؤذي ضوارشــةممة رَيكــةوتي  (11)ســَييةمي هةَلبــذاردن لــة كــات  

 :شَيوةية بَيت
 :ة ياسايانةي خوارةوةبةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤكردني ئةم ثَيشنيار -1 
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -أ

 .ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان -ب
 .كان لة هةرَيمي كوردستانثَيشنياري ياساي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتة -ج
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -د
 .ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -ه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

ولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي  بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــ  
 :، بةرنامةي كار12/11/1111، رؤذي دانيشنت (11)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
ايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين عَيراق، دةستةي سةرؤك -ي ثةرلةماني كوردستان 1111
رؤذي ضـوار شـةممة    يي ثـَين نَيـوةر ؤ  (11)ي ئاسايي خولي سـَييةمي هةَلبـذاردن لـة كاتـذمَير     (11)ذمارة 

 :، بةم شَيوةية بَيت12/11/1111ر َيكةوتي 
 :بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤكردني ئةم ثَيشنيارة ياسايانةي خوارةوة -1

 .ياري ياساي مافةكاني كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستانثَيشن -أ
 .ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان -ب
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 .ثَيشنياري ياساي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -ج
 .َيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستانث -د
 .ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -ه
كـةرةم بكـةن بـؤ سـةر      ئَيستاي داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي كؤمةويـةتي و ليذنـةي دارايـي دةكـةين         

 .ن لةسةر خوَيندنةوةي، فةرمووليذنةي ياسايي فةرموون بةردةوام ب ،مةنصة
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .لة دانيشتين دوَييَن هةشت ناو نووسرا بؤ قسة كردن لةسةر ماددةكة، واتا ماددةي دووةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاا، رَيزدار ناسك تؤفيق كةرةم بكة

 :كريمفيق عبدالؤبةر َيز ناسك ت
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةئسريي ناوةكةي هةيـة لةسـةر ناوةر وؤكةكـةي،     ،ديارة ئَيمة لةسةر هةر ماددةيةك لةم ماددانة قسة دةكةين
يانيان بكـةين بةيـةك و ئـةوةي    َيةكرَيـت ئـةو ثَيـنج ثرؤذةيـة، يـان ئـةوةتا سـ       دبؤية جارَيكي تر دةيَلَيمـةوة،  

ــا     ــةو ياس ــَل، ئ ــة ئةص ــةين ب ــةت بك ــة  حكوم ــة كورت ــة ب ــان  يةي تايبةت ــة   وباوك ــنني ل ــة دةربهَي دوو ثرؤذةك
مشـولي   ، بـؤ ئـةوةي  بَيـت  تـةكان تايبة ةنـةبَيت، يـان نـاوي خـاوةن ثَيداويسـتي      تـاخري بؤ ئةوةي  كة،مةوزوعة

ةتـوانني بـزانني ضـؤن ماددةكـاني تـر      د، بؤيـة ئـةوكات   تـاخري نـةبَيت  ئةوانين بكات، بؤ ئةوةي لـةوة زيـاتر   
 ..............ةَممن، بدادةر َيذي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسـة دةكـةين، ئةطـةر لةسـةر ماددةكـة       دووتـةواو بـوو، ئَيسـتا لةسـةر مـاددةي       ،تكاية ناونيشانةكة ر ؤشـتني 

 .رةئيةكت هةية، فةرموو
 :فيق عبدالكريمؤبةر َيز ناسك ت

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كات، ئةو سَي هةدةفةي كة دياري كردووة، باا لة خزمةتكردني ئةم ماددةية باا لة ئةهدا  ئةم ياساية دة

كةسة موعاقةكان دةكات، بةوم ئةوةي ئةم ياسايةي بؤ دار َيذراوة ضةند بؤ خزمةتي كةمئةندامان و خـاوةن  
دةكـةن، بـةوم لـة     ةضـاودَيري ئةوانـ   ئةوةنـدةي بـؤ خزمـةتي ئـةو كةسـانةية كـة       ؟ثَيداويسد تايبةتةكانـة 

: رابعرتاً )ية، بؤية مـن ئيقرتاحـي ئـةوة دةكـةم، ضـوارةمي بـؤ زيـاد بكـةين، بَلـَيني         يثَيوةي ديار نئةهدافةكاندا 
ضونكة ئَيمة لةياساكةدا بةفي لي ماددةيةكي  ،(تقدير وتعزيز ومحاية حقوق الذين يلتزمون برعاية املعاقني

َيـت لةئةهدافـدا ر ةنـط    تةواومان تايبةت كردووة بةوانةي كة خزمةتي موعاقةكان دةكـةن، لةبـةر ئـةوة دةب   
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بداتةوة، ماددةيةك زياد بكةين بةوةي كةئةم ياساية بؤ خزمـةتي كةسوكاريشـيانة، بـؤ خزمـةتي ئةوانةشـة      
 .كة خزمةتي ئةم كةسانة دةكةن، سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار عمر نورةديين، فةرموو
 (:نورةديين)عمر محة امني خدر.دبةر َيز 

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
كة لَيرةدا دةقي ثَي هاتووة، من ثَيمواية لةر ووي دار شـتنةوة ئةوةنـدة    ،ئةطةر سةيري ئةو ئامامانة دةكةين

وشك و رةكيكة، كة تةئسريي كردؤتة سةر شَيواندني ماناكةي، بؤية ئةمة دووبارة ثَيويسـد بـة دار شـتنةوة    
كفالـةي حقـوقي ئـةوان،     وو محايـة تـةعزيز و  تـةئمني يـان   تةعزيزو حيمايـةي ئةشـخاص،  هةية، بؤ  وونة 

بةر ةئي من دةبَيت ما  ئةوان تـةعزيز بكرَيـت و بثارَيزرَيـت، نـةك شةخصـةكة خـؤي، هـةروةها مةسـةلةي         
امي كةرامةو شكؤمةندي لةبر طةي يةكدا هةيةو لة بر طةي دووشدا هةية، ديسـان دووبـارة بووةتـةوة،    ريئيحت

يان طةشةسـةندووةكاني ئـةوان، بـةر ةئي مـن ديسـان       ،َيزطرتن لة توانا ثةرةسةندووةكانلة سَييةمدا دةَلَيت ر 
نـةك ر َيزطـرتن لـةو توانايـةي ئـةوان كـة        ،ئةوة ناكرَيت، ئامامي ئةم ياسـاية ثةرةثَيـداني تواناكـاني ئةوانـة    

شـوناا و  طةشةي كردووة، بؤية ديسان دةبَيـت ئةمـةي صـياغة بكرَيتـةوة بـةر ةئي مـن، لةسـةر مةسـةلةي         
مةبةسـت ضـية لـة ثاراسـتين شوناسـي ئـةوان؟ بـةرس ةئي مـن          ،ديسان دةبَيـت وازحـرت بـني    ،هةويةي ئةوانين

هـةروةها ثَيشـنياري ئـةوةي دةكـةم      ،لةسةر كةسـايةتي ئـةوان بكرَيـت    قسة لةسةر مةسةلةي شوناا لةطةَل
 ،كـردن  وين مةسـةلةي ئاوَيتـة  جطة لةو سَي ئامامة، دوو ئامامي تري زؤر طرنط هةية ئيزافة بكرَيت، ئـة 

 ئابوورييـةوة، كـة   لـة رووي  يان ئةوةي ثَيي دةوترَيـت دةمـج كردنـي تـةواوي ئـةوان لـةر ووي كؤمةويـةتي و       
هــةموو ووتَيكــدا كــة ئــةم ياســاية دانــراوة يــةكَيك لــة   خــاَلَيكي زؤر زؤر طرنطــة، ئامــامَيكي زؤر طرنطــة، لــة

ئابوورييـةوة، لةطـةَل    لـة رووي  تةواوةتي لـةر ووي كؤمةويـةتي و  ئامامةكاني هةوَلدانة بؤ ئةوةي ئةمانة بة
كـردووة، ثاشـان دةينـرَيم لةسـةر ئـةم       كؤمةَلطادا دةمج بكرَينةوة بةشَيوةيةكي باي، من صياغةيةكم ئامادة

من ثَيشنياري دةكةم، ئةوين ئةوةية كة ئَيمة هـةوَل بـدةين ر َيزطـرتن     بر طةية، ئامامي دووةمي ئةوةي كة
ضوارضـَيوةي كـاري خَيرييــةوة    ف وكةســايةتي و شوناسـي ثةككةوتـةو خــاوةن ثَيداويسـد تايبـةت لــة    مـا  لـة 

بؤ ئةوةي ببَيتة ما  ئاسايي، هـةروةها ببَيتـة واجـ  دةوَلـةت، لةمةشـياندا       ، بؤضي؟ بطوازينةوةبطوازينةوة
 .صياغةيةكم هةية ثاشان ئةوين دةنَيرم، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ؤر سوثاا، ر َيزدار فازَل بةشارةتي، فةرمووز
 :(بةشارةتي)حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ثرؤذةكـةدا بةضـر ي باسـي مـاف و ئيمتيـازاتي       لة عـامي هةرضةندة  ة،مومحةزةي من لةسةر ماددةي دووةم
مـةت مـولزةم بكرَيـت بـة دروسـت      لَيـرةدا ثَيشـنياري منـة، ئةوةيـة كـة حكو      كةمئةندامان دةكات، ئةوةي كة

بـؤ ئةوانـةي كـة دةتـوانن كـار بكـةن،        ،هةموو ثارَيزطاكاني كوردسـتان بـؤ كةمئةنـدامان    كردني جَيطايةك لة
ماددةي سَييةم هةرضةندة باسي توانـاي كةمئةنـدامان دةكـات، بـةوم باسـي ئـةوة        لَيرةدا لة بةر اسد ضونكة

ئةوةي كـة ئَيسـتا زؤر كةمئةنـدام هةيـة زؤر دةسـت ر ةنطينـة،        ةبةرلناكات كة شوَينَيكيان بؤ دابني بكرَيت، 
باي ئةمام دةدات، بؤية ثَيشنيار دةكةم حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان، وةزارةتـي    زؤريةعين بةهرةو كاري 

بــة دابــني كردنــي شــوَينَيك بــة وةســيلةي كاركردنــةوة، ضــونكة  كاروكاروبــاري كؤمةويــةتي مــولزةم بكرَيــت 
يـة خةياتـة، كةمئةنـدام هةيـة طوَلضـنة، كةمئةنـدام هةيـة، هةريةكـة لـة بوارَيكـدا دةتوانَيـت            كةمئةندام هة

كــارَيكي بــاي ئــةمام بــدات، بــؤ ئــةوةي حكومــةت مــولزةم بكرَيــت بــة دابــني كردنــي جَيطــا، بــة ئةساســي      
ا خزمـةت  كاركردنةوة بؤ كةمئةندامان لة هةرَيمي كوردستان، لةبةر ئةوة تةنها بـري لـةوة نةكرَيتـةوة، بـة    

بكرَي، هةرضةندة من لةطـةَل هـةموو خزمةتكردنـةكاك بـؤ ئـةوان، بـةوم ئـةوةي بكـرَي كـةوا شـوَيين كـار            
 .كردنيشيان بؤ دابني بكرَي، بؤ ئةوةي بتوانن خاوةن بةهرة بن و، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن، كة لة بانـةوة بةشـدارن لةطـةَلمان، زؤر    زؤر سوثاا، بةخَيرهاتين رَيزداران نوَينةري كورتة باوكان دةكةي

 .زؤر بةخَير بَين، ئَيستاي رَيزدار حممد شارةزووري فةرموو
 (:شارةزووري)بةر َيز حممد امحد علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةمي من لةسةر خاَلي يـةك و خـاَلي سـَيية، ديـارة ئـةم ياسـاية دةرضـووة خزمـةت بـة توَيـذَيك دةكـات،            

ئـةو  ( على قدم املساواة م  االخرين جبمي  احلقوق)ؤظن، بؤية من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة لة ئةوانين مر
ئينسانةي تيا مبرَيت، ئةوانة ئينسانن و توَيذَيكن لة ئينسان، ئةم ياسايةي بـؤ خزمـةتي ئـةوان دةردةضـَي،     

ر سةرةمةكةم لةسةر ئةوةية من ثَيمواية ئةم ئينسانة تةحصيل حاصلة، ئةطةر ببَيت، لة خاَلي سَييةم زيات
ئةم خاَلة بؤ ئةوة دانراوة كة جياوازي بكات لةنَيوان منـاَلَيكي كةمئةنـدام، كـة قودرةيـةكي ثَيشـكةوتووتري      
هةية لة مناَلَي كة لةطةَل خؤيةتي، بؤية من وةكو كـاك عومـةر ئيشـارةتي ثَيـدا، بةر اسـد دار شـتنةكةي بـة        

لة دةستدا، بؤية من ثَيشنيار دةكةم، لةبةر ئةوةي ئةمـة مونافةسـةيةك    دار شتنَيكي ر ةكيك دةزاك، ماناكةى
لةبـةر  )دروست دةكات لةنَيوان ئةو مناونةي كة قودرةيان زياترة، ثَيشنيار دةكةم ئةم خاَلة وا دابر ذرَيتةوة، 

َيزطرتن لـة  ضاوطرتين تواناي ثةرةسةندووي مناَلة كةمئةندامةكان و ثةرةثَيداني بةشَيوةيةكي زانستيانةو ر 
مافةكانيان و ثارَيزطاري كردن لة هيوايةتةكانيان، ئةطةر ئةوةي ئةخريي هةوية بَيت لة ماددة يةك لةخاَلي 

، ناسـنامةكةي  (هـويتهم  واحلفرتاظ علرتى  )حةوت هةويةكةي دياري كردووة، بؤية مـن ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم     
ةك خاَلي حةوتـدا  هةويةكـةي داوةتـَي، بؤيـة     هيو مانايةك نادات بة دةستةوة، تؤ ناسنامةكةي لة ماددةي ي

 .   ، سوثاستان دةكةم(هوايتهم)، ئةوةي بكةنة (واحلفاظ على هوايتهم)من ثَيشنيار دةكةم 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، بةر َيز كاك كاوة حممد ئةمني فةرموو
 

 :بةر َيز كاوة حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةمان بؤضووك هةية لةسةر صياغة كردني بر طةكاني ماددةى دوو، بةتايبةتي لـة بر طـةى   وةو منين هةر ه
، (احرتام القدرات املتطورة ليطفال ذوي االعاقرتة واحرترتام حقهرتم يف احلفرتاظ علرتى هرتويتهم      )سَي كة نووسراوة 

ئـةو بر طةيـة ئةوةيـة    لَيرة تةقريبةن بةتايبةتي بؤ مناَل هاتووة، نةطوماوة، بةر اي من كةليمةى شياوتر بؤ 
، لَيرة بةهرةدار مناَل زياتر جيا دةكرَيتةوة (حتفيظ القدرات املتطورة ليطفال املوهوبة)، يان (تشةيع)بَلَيي 

، ئةطـةر هةويةتةكـة بكرَيتـة    (املوهوبة ذوي االعاقة واحرتام حقهم يف احلفاظ على هويتهم)لةطةَل مناَلي تر، 
 .اوترة، سوثاا، هةر ئةو تَيبينيةم هةبووثَيم شي( موهبتهم)، يان (قدراتهم)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك شوان كةريم فةرموو
 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، (وكفالرتة  تعزيرتز ومحايرتة  : )زيـاتر زمانةوانيـة، لـة ئةوةلـةن دةَلـيَ     / من دوو تَيبينيم هةية، تَيبيين يةكـةمم 

، بـؤ ئيزافـةي حقـوقين مـن لةطـةَل ر ايةكـةي       (تعزيرتز محايرتة وكفالرتة   )ــة زيـادة، ببَيـت بـة     (و)ةو ثَيمواية ئ
وكفالرتة حقرتوق   )هاوكارم كاك عومةر نورةدينم، لةوَي حقوقَيك دابنرَي لةنَيوان كةفالـةو جـةميع ببَيـت بـة     

دانـاني ئـةم ياسـاية،     لةسـةر ئةوةيـة كـة يـةكَيك لـة ئامامـةكاني      / ، تَيبيين دووةمم.........(مجي  االشخاص
مـنحهم  )ئامامَيكي طرنطي داناني ئةم ياساية وةك لة هؤكاري دةرضوواندني ياسـاكةي هـاتووة، ئةوةيـة كـة     

، بؤ ئةوةى ئيرت ناوةكةي هةر ضييةك بَيت، بةر اي مـن وا ثَيويسـت دةكـات    (اضافيةامتيازات مادية وم نوية 
نـاوي  ..( خاصـة اىل   اضرتافية مـن  امتيـازات ماديـة وم نويـة      :راب ـ  : )ي بؤ زيـاد بكـرَي، بطوترَيـت   (راب ًا)كة 

 .ئةوةى با بَلَيني ناوي لة ياساكة بةضي هات بَيت، ئةو ناوة دابنرَيت و، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار تارا ئةس ةدي فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةزانني كة هةدةف زؤر طرنطة لة دةرهَيناني ئـةم قانونـة بةر اسـد، ئةطـةر بَيـت و لةطـةَل ئـةوة         ئَيمة وةكو

حرت  املعرتوقني يف   : )بني ئةمانة ةَينَيتةوة، وا ئيقترياا دةكةم كة لةطةَليدا خاَليكي تر ئيزافة بكرَي، ئـةوين 
مان ئةوةية، ضؤن ئـةم كةمئةندامانـة   ، ضونكة ئةساا و كرؤكي باسةكة(االندما  يف احلياة العامة يف اجملتم 
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لةناو ئةو قانونة كة ناويان هاتووة ضؤن بيانطةر َينينةوة بؤ ناو كؤمةَلطامان؟ كة ئةمة طرنطة لـةناو ياسـاكة   
ئيزافةم ئةوةية كـة ئيزافـةي ئـةوة    / هةبَيت، لة ياساي ووتاني ترين بؤ م وةقني بةم شَيوةية بووة، دووةم

، ئةوةي لةناو قانونةكة هةية، (هلم احل  يف املشاركة يف صن  القرارات املتعلقة بهم ان يكون املعوقني)بكةين، 
كة في لةن ئةطةر هاتو دةنطي لةسةر درا، كة دةبَي نوَينةريان هةبَيت بؤ ئةو ليذنانـةى كـة دادةنرَيـت، ئـةو     

و شتةكاني كة تـاكو  مةجليسةي كة دادةنرَيت، نوَينةري خؤيان هةية، ضونكة ئةوان ئةزانن موعاناتيان ضية
ئَيستا بةدةست نةهاتووة لة خزمةتطوزاري كة هةرضةندة وةكو مرؤظَيكي ئاسايي تةماشـا دةكـرَي، بـةوم لـة     
ئيحتياجاتيان، لة ثَيداويسـتيان زيـاتر ثَيويسـتيانة كـة ئاطاداريـان بـؤ بكـرَي، ئـةم دوو خاَلـة ئيزافـة بكـرَي،            

 .بابي موجيبةئةطةر هاتو  بةم شَيوةية مايةوةو نةخراية ئةس
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار سؤزان شةهاب فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةب ـةن ئـةم ماددةيـة، عادةتـةن ئَيمـة زؤر فَيـر بــووين صـيغةيةكي سـتاندارد دادةنـَيني، ئَيمـة لـةم قانونــة            

، ضي ئةكات؟ ئةم ياساية كة تةشريع ئةكرَي لـة دواي  (يهدف)نةك  دةمانةوَي بَلَيني ئةم قانونة ضي ئةكات؟
ــاري        ــةَلَيك ك ــة كؤم ــت ب ــةوة دةبَي ــَيكي مةكتوب ــة نةص ــة ل ــَيت، كةوات ــَي دةرئةض ــايي ث ــةَلَيك رَينم ــةوة كؤم ئ

يضمن هرتذا القرتانون   : )ثراكتيكي، بؤية لَيرة زةماني حقوقي تَيداية لةناو ئةم ياساية، دةبَيت لة ثَيشدا بَلَيني
، ئةم قانونة بـؤ ئـةم هةدةفانـة جَيبـةجَي دةكـرَي، ئـةم حقوقانـةى تَيدايـة، تةسـبيت          (مان احلقوق التاليةض

، ئـةوة مافَيكـة كـة ئـةوان     (تعزيز ومحاية وكفالة مجي  االشخاص املعاقني: احلقوق التالية: )دةكرَي، كة ئةَلَي
 .ةبَي لة ئةوةلةوة ئةم دةستةواذةية دابنرَيهةيانة بةسةر دةوَلةتةوةو، دةبَيت بؤيان جَيبةجَي بكات، بؤية ئ

لة جياتي ئيحتريام، ضونكة بةسة ئَيمة هـةر وشـة، وشـة، وشـة، بـةَلكو بيكـةين بـة شـد ثر اكتيكـي،          / دووةم
وذوي االحتياجات اخلاصة يف ضمان واحرتام كرامتهم واستقيهلم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقريرتر  حق امل اق )

، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة بـةثَيي ئـةم ياسـاية زةمـاني حةقـةكانيان بكـةين، نـةك           (الليتهمواستق خياراتهم بانفسهم
بةثَيي ئةم ياساية ئيحتريامي حةقةكةيان بطـرين، بؤيـة لـة ئيختيـار كردنـي وشـةكاندا دةبَيـت ئاطـادار بـني          

 .ئَيمة مةبةستمان ضية لة دار شتين ئةم ياساية
درات املتطرتورة ليطفرتال ذوي االعاقرتة واحرترتام حقهرتم يف      ضمان ح  تطرتوير القرت  )بة هةمان شَيوة، / لة سَييةم

، تؤ دةبَيت زةماني ئةوة بكةى، نةك ئيحتريامي قودراتةكةي بطري، دةبَي زةماني ئةوة (هويتهم احلفاظ على
هـاور ا لةطـةَل خوشـكي ئـازيزم خـاتوو      ( رابعرتاً )بكةى كة تةتوير بدرَي بة قودراتي، هةروةها ثَيشنيار دةكـةم  

، نـةك لـةجياتي   (ضمان ح  دمج املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف احليرتاة العامرتة يف اجملتمرت    : ًارابع)تارا، 
ئةوةي ثةراوَيز ررَين، دةبَي زةماني ئـةوة بكـةيت كـة ئـةوان لـةناو ئـةو كؤمةَلطايـة تَيكـةَل ببنـةوة، ئةمـة           

 .و، ئةطةر بة دَلتان بوو بؤتان ئةنَيرم( راب ا)دةبَيتة 
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 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

 .سوثاا، هاذة خان فةرموو
 

 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةربارةي ئةو ئامامانةي كة لة ثرؤذةى حكومةتدا هاتووة، بةر اسد من دةبينم كة ئامامةكان هةر ضةندة 

لـة تَيطةيشـنت، بـؤ ئـةوةي لـة       ئامامي باشن، بةوم شَيوةي دار شتنيان بةو شَيوةية نييـة، كـة زؤر ئاسـان بـيَ    
ياساكةدا بة ئاساني خةَلك لَيي تَيبطات، بؤية بةر اسد من ثَيشنيار دةكةم كة ئةو سَي ئامامة وةكو ثَيشنيار 

 :لة ياساكةدا بنووسرَيتةوة، لةوانة
ة والرتبويرتة  االهتمام والعناية بذوي االحتياجات اخلاصة يف النواحي الصحية، االجتماعية، الثقافي: )يةكةميان

واالقتصادية لضمان عيشهم وكرامتهم لتمكينهم من التضلب على االثار السلبية النامجة عن حالة العجز سرتواء  
 (.اكان جزئيا او كليا

السرتعي يف تطبيرت  املبرتادال االنسرتانية     : )، بَلـَيني (احرترتام كرامرتة املعرتاقني   )لة جياتي ئةوةي ئَيمة بَلـَيني  ( ثانيا)
الحتياجات اخلاصة م  غريهم من فلات وطبقات اجملتمرت  عرترب وسرتائل وطرترق منهجيرتة      السامية يف دمج ذوي ا

 (.وعلمية
ترتيمني وترتوفري فرترص العمرتل لرتذوي االحتياجرتات اخلاصرتة مبرتا يتناسرتب مرت  قرتدراتهم البدنيرتة والعقليرتة              : ثالثا)

 .، زؤر سوثاا(والنفسية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، جةنابى وةزير فةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةى دوو، لةوانةية هةندَى سياغةى قانونى رةكيكى هةبَيت، منـين ثشـتطريى ئـةوة دةكـةم     

ثرؤذةيـةو باسـى   هةر سياغةيةكى باشرت هةبَى لةم ماددةية، ئَيمة سـياغةى بكـةين و دايرب َيـذين، ديـارة سـَي      
 .كةمئةندامان دةكات، ئَيمة هةوَلى ئةوة دةدةين كام سياغة باي بَيت ثشتطريى لةوة دةكةين

ــَين         ــارةكان، دوَين ــةنتةرى ش ــةكان و س ــؤ بنك ــات ب ــةوة دةك ــى ئ ــازَل باس ــاك ف ــيارةكةى ك ــة ثرس ــةبارةت ب س
ثـةرانطاكا ان و لـة سـةنتةرى    مناَل حاَلى حازر لة ( 1711)تةوزحيَيكمدا، ئةوةى كة ئَيستا هةية زياتر لة 

شارةكان سوودمةندن، ديارة لةوَى كؤمـةَلَيك ضـامكى هةيـةو، خوَيندنيشـيان بةردةوامـة وةك هـةر منـاَلَيكى        
ئاسايى، بةوم بةشَيوةيةكى ئاسانرتو ساكارترو، ساونة ثَيشانطاشـيان بـؤ دةكرَيتـةوةو، دواي شـياندنيان جطـة      

لوثةمنـةيان بـؤ دةفرؤشـينةوةو، مناَليشـمان هةيـة لـةو ثةرانطايانـة كـة         لةوةى لـة ثَيشـانطان، ئَيمـة ئـةو كة    
دةردةضن و دةضن ئامادةيى تةواو دةكةن و، دةرضووى ثةرانطامان هةيـة، تةنانـةت دةرضـووى كؤليذيشـمان     
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ــوانني          ــةوة، بتـ ــى بةرزدةكةينـ ــةنى وةزيرانـ ــؤ ئةمومـ ــة بـ ــان، كـ ــةر َيطاى ناوةكـ ــمانداوة لـ ــة، هةوَليشـ هةيـ
داخل بكةين و دارةزرَينني، ئةو سةنتةرانةي ئَيمة كةموكور ى ئةوةمان هةية، كـة تـةنها لـة     كةمئةندامين

سةنتةرى شارةكانة، تاوةكو ئَيستا بؤمان نـةكراوة كـة لـة قـةزاكانين بيكةينـةوةو، هـةوَلى ئـةوة بـدةين لـة          
َلَيكى زيـاتر بـدرَى بـؤ    كـراوة، داواى ئـةوة دةكـةم تةفسـي    ئيرتواء  ماددةكةى دوَينَى كة باسى مةركةزى تةئهيلة 

مةركةزى ئيوائةكة، ضونكة ئةوةى ئَيستا هةية تـةنها مـةراكيزى تةئهيلـة، بـةوم دوَينـَى لـةو ماددةيـة هـيو         
تةفسيَلَيك بؤ مةراكزى ئيـوا   نـةدراوة، ضـونكة واجبامتـان هةيـة، سـةبارةت بـة مةركـةزةكانين ئـةوةى كـة           

لة بابى ضوارى فةسَلى يةكةمي قانونى ري ايةى ئيةتمـاعى   ئَيستا هةية تةفسيَلَيكى زؤر بة وردى باسكراوة،
كة باسى مةركةزةكان دةكات لة كوَيوة بةر َيوة دةبرَين؟ كَى بةر َيوةبةرى ئـةو بنكانـة    1121ي ساَلى (112)

دةبَيت، ياخود ئةو مةركةزانة دةبَيت؟ بؤية لةوَى بةوردى باسكراوةو، لَيرة ثَيويست بةو تةفسـيَلة ناكـات و،   
 .سوثاا زؤر

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى ياسايى بؤ ماددةى سَي، موناقةشة لةسةر ئةو ماددةية تةواو بوو، فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 يصنف املعاقون: املادة الثالثة
 :حسب طبيعة العوق اىل صنفني/اواًل 

 .املعاقون بدنيا/ 1
 .ن عقليا ونفسيااملعاقو/ 1

 :حسب قدراتهم على العمل اىل صنفني/ ثانيًا
 .املعاقون غري القادرين على العمل كليا/ 1
 .املعاقون غري القادرين على العمل جزئيا/ 1

 :جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان، سةبارةت بةو ماددةية لة ر اثؤرتى هاوبةي دوو ر ا هةية
 .تةوة، حةزف بكرَيتدةَلَى ئةو ماددةية نةمَينَي/ ر اى يةكةم
 .دةىَل ةَينَيتةوة وةكو خؤى/ ر اى دووةم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان، ئةوانةى دةيانةوَى قسة بكةن لةسةرى كةرةمكةن، ئةم ر َيزدارانة دةيانـةوَى قسـة بكـةن، رَيـزداران     
سـةعيد، خليـل عومسـان،     امحد وةرتي، بـةفرين حسـني، حةمـة   .ر َيباز فتاا، كاردؤ حممد، سؤزان شةهاب، د)

جالل علي، سيوةيل عومسان، كاوة حممد، شؤر ي جميـد، شـلَير حمـي الـدين، سـةردار رشـيد، صـباا بيـت اهلل،         
ر ؤذان دزةيـي، عبدالسـالم بـةرواري، ئـةظني عمـر، برهـان رشـيد،        .شَيرزاد حـافز، دلَيـر حممـود، منـا امحـد، د     

 .باز فةرمووحسن حممد، تارا ئةس ةدى، ئاراا حسني، كاك ر َي.د
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 :بةر َيز ر َيباز فتاا حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بـة تةسـنيف كردنةكـة، هةرضـةندة لـة ماددةيـةكى ثَيشـووتر تـةعريفى م ـةوةق كـرا، تةقريبـةن            
يةعنى تةسنيفَيك بؤ ئةوة كراوة، بةوم ئةطةر قـةرار بَيـت  لَيـرة ديسـانةوة تةسـنيف بكرَيتـةوة، تـازةترين        

بؤ كةمئةندامان، دةبَيت هةردوو بةشةكةى تيا بَيت، يةعنى بةشى يةكةم ناكرَيت جيا ( WHO)يفى تةسن
بكرَيتةوة، يةعنى لَيرة ئةوةى كة كراوة، كراوة بة دوو بةشـةوة، بـةوم لةر اسـتيدا دةبَيـت هـةردوو بةشـةكة       

تةواوكاريةكـة ئةوةيـة كـة     وجودى هةبَى، ضونكة بةشَيكيان كاتَى كة تؤ ثَيناسةى كةسَيكى م ةوةق دةكـةى، 
هــةر دوو بةشــةكةى تيــا بَيــت، بةشــى يةكــةم لةســةر بنــةماى جســمة، لةشــى ئينســانةكة، ئايــا ئــةو كةســة     
سرتاكضةرى تةواو نيية لة لةشى؟ دةستَيكى نيية، ياخود قاضَيكى نيية، ياخود يةكَيك لة ئةندامةكانى نيية، 

تةسـنيف بـَى لةسـةر    / لةبةرئةوة دةبَى بةشى يةكـةم  ياخود فةنكشن، يان ئيشى ئةو ئةندامةى لةدةستداوة،
ــاخود        ــةك، ي ــة ثَيكهاتةي ــةوةى ك ــاخود ئ ــة، ي ــةى نيي ــة ثَيكهاتةك ــَيك ل ــة بةش ــةكة، ك ــةى لةش ــةماى ثَيكهات بن

ئةوةية كة لةسةر بنةماى كار و ضامكى كةسةكة، ر استة ئةو كةسـة  / ئةندامَيكى ئين ناكات، بةشى دووةمى
ت، بــةوم بةشــي دووةمــين زةرورة كــة تــةواوى بكــات، ئايــا تــا ضــةند كاريطــةرى لةوانةيـة ئةنــدامَيكى نــةبيَ 

كردووة لة ضامكى و، ناتوانَى بةشدارى بكات؟ كةواتـة دةبـَى بكـرَى بـة بةشـى يةكـةم، يـاخود خـاَلى يةكـةم،          
لةسةر بنـةماى لةشـى ئـةو كةسـة، بةشـى دووةمـين لةسـةر بنـةماى كـارو ضـامكى، يـاخود لةسـةر بنـةماى              

 .و تواناى بةشدار بوونى كةسةكة لة كاروبارى ر ؤذانةو، سوثااضامكى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك كاردؤ فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريدواد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةى يةكـدا  دةربارةى ماددةى سَي، من لةطةَل ئةوةدام كة ئةم ماددةية هةَلبطريَى، لةبةر ئةوةى ئَيمـة لـة مـادد   

لة ثَيناسة كردنى موعاق، يان خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان، ثَيناسةيةكى زانسـتى و طشـتطريةو تةحديـدى    
ئةوةى كردووة، كة خاوةن ثَيداويستى كَيية، ئةم ثؤَلني بةنديية وةكو هـاور َيم كـاك ر َيبـاز باسـى كـرد، هـةم       

ــَيم هــاودذة لةطــةَل ثَيناســةكةو،  لــةر ووى تةندروستيشــةوة ر اســت نييــة، هــةم ســنووردارى، يــا   ن دةتــواك بَل
سنووردارى ئةوانة دةكات كة مافةكة ياسايةكة دةيانطرَيتةوة بؤ دةستةبةر كردنـى مافةكـةيان، لةبـةر ئـةوة     

 .من زةرورةتى نيية، بؤية ثَيويستة ئةم ماددةية مبضَى و، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاا، سؤزان خان فةرموو
 
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من هاور ام لةطةَل براى بةر َيزم كاك كاردؤ، خؤى لة ماددةكةدا، لة ياساكة كة حكومـةت ناردوويـةتى زؤر بـة    
علرتى وفرت    )ر َيكوثَيكى هَيناويةتى، بؤ ئةوةى حوريةتَيك بدرَى بة وةزارةتين بـؤ تةسـنيف كردنةكـة، دةَلـَى     

العاملي للمعوقني والذي أوضحته منظمة الصحة العاملية بالشكل التالي احلركي الرؤيرتوي السرتمعي،    من التسلسل
العقلي يتم اعتماد وتعديل قائمة تسلسل املعوقني وذلك بقرار يصدر عن الس الرتوىلراء اسرتتنادا علرتى اقرترتاح     

َيمـة لَيـرةدا هَيشـتا ئـةوةمشان     ، كةواتـة ئ (من قبل الوىلير املع  بتكليف من اجمللرتس االعلرتى لشرتؤون املعرتوقني    
لةطةَل دابوو، ئةوا ئةوةندةى تر فـراوان تـر دةبـَى،    ( ذوي االحتياجات اخلاصة)يةكال نةكردووة، ئةطةر هاتو 

كةواتة ئةوةى كة ئَيمـة ئَيسـتا موناقةشـةى دةكـةين، ئةطـةر ئـةو ماددةيـة وةكـو خـؤى ةَينَيتـةوة تةئيـدي            
ــاكة ــةين، ياس ــةعنى دةك ــَين ي ــت ث ــ وةخ ــن اربر ي ــة دةدةي ــةنها ئةم ــاى ت ــدامان ياس ــَى كةمئةن ــاوةن ،و ب  خ

 ئةطـةر  بـةَمم  هـاتووة،  ر اثؤرتةكـةدا  لـة  كـة  ئةمـةى  وةك ماددةية ئةو ئةطةر نةبَى، تايبةتيةكان ثَيداويستية
 تايبةتيةكانيشـى  ثَيداويسـتية  خـاوةن  دا بـوو بـة  دةنطدان لة دواين لة ئةطةر ماناي واية نةبَيت، يداتيا هةر

 .سوثاا زؤر وةزارةت، بؤ هةم ،مةجلسةكةو بؤ هةم ئةهَيَلني بةجَى حوريةت ئةوسا بوو، الةطةَلد
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة وةرتى امحد.د ر َيزدارزؤر سوثاا، 
 :(وةرتى)ابراهيم علي امحد.د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 كـة  ئـةكات  تةسـنيفى  ،و ئـةكات  كةمئةنـدام  بةنـدى  ةكـ  ،ئةوةيـة  ةميسـيَ  مـاددةى  لـة  ماددةكة ئامامى ديارة
 كةمئةنــدامانى جةســتةيى، كةمئةنــدامانى ثلــةن، دوو كةمئةنــدامان كةمئةنــدامَيتى، سروشــتى بــةطوَيرةى

 كةمئةندامانـةى  ئـةو  ثلـةن،  دوو كاركردنيان تواناى بةطوَيرةى دووةمدا بر طةى لة ثاشان عةقلى، و نىودةرو
( 2) بر طـةى  سةيرى ئةطةر بةَمم ناكرَيت، ثَى كاريان هةندَى كة ئةوانةى يان ت،ناكرَي ثَى كارَيكيان هيو كة
 ئامامانـةيان  ئـةو  هـةمان  ثَييـدا،  ئاماذةيـان  خـان  سـؤزان  و كاردؤ كاك بةر َيز وةكو بكةين، يةكةم ماددةى لة

 هةميشـةيى  ىتوانايـةك  بـىَ  وشـى وت كـة  كةسـةية  ئـةو  /كةمئةنـدام  ئـةَلىَ  دةكـات  لـةوة  باا كة هَيناوةتةدى،
 لـة  يـةكَيك  لـة  ،ريموسـتةق  سـةقامطريى  بةشـَيوةى  زطمـاكى  نـا  ،و زطمـاكى ( جـوزئى ) هةنـدةكى  يـان  ،(طشـتى )

 كـاركردنى  لة ر َى كة ،هاتبَيت ر ادةية ئةو تا عةقلى يان دةروونى، يان ،جةستةيى تواناكانى يان هةستةكانى،
 هاوشـانة  ضـاو  لة ذيانى ئاساييةكانى داخوازية نَىنةتوا بطرَي، جةستةى ئةندامَيكى لة زياتر يان ،ئةندامَيك

 يةكـةم،  لـةماددةى ( 2) بر طـةى  هـاتووة،  سـىَ  مـاددةى  لـة  كـة  ئـةوةى  بـوو  كـةوا  بكـات،  ثيادة ساغةكانى لةي
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 تــةواو بةشــَيوةيةكى لَيــرةدا ناكــات، ةميســَي مــاددةى بــة ثَيويســت زانســتيانةية، طشــتطريو زؤر ثَيناســةيةكى
 .سوثاا زؤر دووبارةية، من ر ةئى بة لةوَى كردووة، ثَيناسةى

 
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة خةليفة حسني بةفرين ر َيزدار سوثاا،
 :خةليفة حسني بةفرين بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .سوثاا كرا، كاردؤ كاك بةر َيز ميةن لة من قسةكانى ثةرلةمان، سةرؤكى بةر َيز سوثاا
 :لةمانثةر سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة على حةمة س يد حةمة ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا
 :على محة س يد محة بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 هــى يانيشــيانَيس باَمكانــة، كورتــة هــى دووانيــان ،ياســاكة ثَيــنج ياســاية، ثَيــنج يــةكطرتنى لــة ياســاية ئــةم
 ئةمـة  ئةطـةر  كةواتـة  تريـان،  دووانـى  كةمئةنـدامان  نديسا تايبةتيةكان، ثَيداويستية خاوةن و كةمئةندامان

 مـن  بؤيـة  ئـةكات،  كةمئةندام باسى كة ياسا يةك ئةوكاتة دةكةين، ياسا يةك تةخسيسى ةَينَيت، ئةمة لَيرة
 ثَيداويسـتى  خـاوةن كـة   بطرَيتـةوة،  سـنفةكة  ثَيـنج  هـةر  و بـىَ  طشـتطري  ياساكة ئةوةى بؤ نةمَينَيت، ثَيمواية
 نـةمَينَيت،  ئـةوةى  بـؤ  بطةر َيتـةوة،  هـةموويان  بـؤ  مافـةكان  ئـةوةى  بؤ باَمكان، كورتة و مكةمئةندا و تايبةت
 .سوثاا

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة محدامني عثمان خليل جةنابت، بؤ سوثاا

 :محدامني عثمان خليل بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 كـرد،  باسـيان  هاور َييـاك  هـةروةكو  نـةمَينَيت،  تةسـنيفة  ةوئـ  بةر اسـتى  برادةرانـة،  ئةو لةطةَل هاور ام منين
 مـن  بـىَ  ضامكى ئةمامدانى ئةداو لةسةر ئةساسي طوتى ر َيباز كاك هةروةكو تةسنيفةكة مايةوة هةرئةطةر 

 عةقليةن، نة ،جةسةديةن نة ة،يني كةمئةندام هةبَى، شةرحيةيةكمان لةوانةية ئَيمة ضونكة ترة، راست ثَيم
 بكات، ميةك هةموو مشوىل ئةوةى بؤ بدات، ئةمام ثَيويست وةكو ضامكيةكانى كارو نةتوانَى وانةيةلة بةَمم

 يــان بــَى، مشــولرت بــؤ بابةتــة، لــةم هــةر هةيــة تريشــمان شــةرحيةى هةنــدَى هةيــة، باَمكا ــان كورتــةئَيمــة 
 .وثااس زؤر بكرَيت، تةسنيفة ئةم ضامكيةكانى ئةداى تواناى لةسةر يان نَيت،نةمَي

 :ثةرلةمان سةركؤى بةر َيز
 .كةرمكة عبداهلل على جةمل ر َيزدار سوثاا،
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 :عبداهلل على جالل بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 بـةر َيز  بـة  دراوة دةسـةَمتين  كراوة، كةمئةندام ثةككةوتةو ثَيناسةى ديارةيةكةمدا،  ماددةى لة هةرضةندة
 كةمئةنـدام  بةنديةكة، ثلة لة هةية جياوازى دوو بةَمم بخات،يدةر اييةكانر َينم بةثَيى كة وةزارةت، وةزيرو

 ذيانـدا  لـة  هةشـة  دامة،نكةمئة ثةككةوتةو ئةبَى دايك لة ر ؤذةى لةو بوونةوة، لةدايك لة هةية ثةككةوتة و
 يةن،موعة تةمةنَيكى لة هةية جياوازة، زؤر نةوعة دوو ئةم بةندى ثلة و تةسنيف موعامةلةو دةبَى، يوتو
 كـة  هةيـة  كةمئةنـدام،  ثةككةوتـةو  ئةبَيتـة  ئـةبَى،  حاديسـةيةك  شىوتو ساَلى بيست ساَلى، ثةما تةمةنى لة

 لةطـةلَ  كةمئةنـدامن،  بـوون  دايـك  لة كة ئةوانةى ةَينَيتةوة ئةطةر باشة، ثَيم من ئةوة لةبةر ئةبَى، لةدايك
 لــةر ووى هــةم ،جيايــة امةلــةيانمةع ضــونكة ئــةبن، يوتــو حــةوادا ذيــان، و حــةيات نةتيةــةي ئةوانــةى

 .سوثاا زؤر بةنديةوة، ثلة ر ووى لة هةم ،ئيمكانياتةوة ر ووى لة هةم قانونيةوة،
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة امحد عثمان سيوةيل ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا
 :امحد عثمان سيوةيل بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 تـةعريفى  لـة ( العمرتل  علرتى  قرتدراتهم  طبيعة العرتوق وحسرتب   حسب عاقنيامل تصنيف) ماددةية ئةو بةنيسبةت
 رىيتةقـد  ئةطـةر  بةنيسـبةت  بكرَيـت،  ئيلغـا  ةَينَيـت،  ماددةيـة  ئـةو  ناكات ثَيويست هاتووة، هةمووى موعاق

ؤ ب توبى ليذنةى ،(طبيةال جنةلال) نووسراوة، سَيزدة فةقةرةى لة دابنَيني، دائيمى جزىةع يان ،كلى جزىةع
 .سوثاا بكرَيت، ئيلغا باشة ثَيم بؤية لة،صحا تةحصيل ئةوة اوات دةكات، ديارى خؤى

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة حممدامني كاوة ر َيزدار سوثاا،

 :حممدامني كاوة بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

  ر َيـذةو  ئـةو ماددةيـة زيـادة،    كـراوة،  ىتةفسيل بة و ر وونى بة تةعريفةكة لة هاوكاراك، لةطةَل هاور ام منين
 اتـةوةو، دةك كـؤلَ  لـة  كَيشـةيةمان  ئـةو  كاتة ئةو دةكات، ديارى يثزيشك زياتر ليذنةي كةمئةندامى تةسنيفى

 .سوثاا زؤر ،دةكات موعالةجة
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةرةمكة حسني جميد شؤر ي ر َيزدار سوثاا،
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 :حسني جميد شؤر ي بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى َيزبةر 

 ئـةو  بـةهؤى  بكرَيتـةوة،  ئيلغـا  ماددةيـة  ئـةو  دةكـةن  داوا كـة  برايانـةى  و خوشـك  ئـةو  لةطـةلَ  هاور ام منين
 لـة  ئةطـةر  بـةَمم  ناكةمـةوة،  دووبـارة  قسـةكان  هةيـة،  دا(4) مـاددةى  ى(2) بر طـةى  لة كة طشتطريةى ثَيناسة

 دوو مـادةم  بكرَيـت،  زيـاد  بـؤ  تريشـى  بر طةيـةكى  دةزاك ستىثَيوي بة مايةوة، ماددةية ئةو مايةوة، حاَلةتَيك
 بـؤى  كـة  بـىَ  شـَيوةية  بـةو  سـَييةم  بر طـةى  بكرَيت، بؤ سَييةميشى تةسنيفَيكى ،مايةوة ثَيشوو تةسنيفةكةى

 ييبةدرَيــذا ىةئةوانــ /يــةكيان ثلـةن،  دوو ئــةوانين بوونيــان، كةمئةنــدام مـاوةى  بــةطوَيرةى دةكرَيــت، زيـاد 
 ذيـانى  لـة  دةزانني خؤمان ضونكة كةمئةندامن، كاتى كىةبةشَيوةي ئةوانةى /دووميان دامن،كةمئةن نذيانيا

 بةهـةر  دةبـن،  كةمئةنـدامى  تووشـى  ذيانيـان  لـة  بةشَيكلة  هةن، خةَلك َيككؤمةَل بينيوة ئةوةمان خؤماندا
 ىيئاسـا  ذيـانى  سـةر  ةدةطةر َينـةو  سـاَلَيك،  ضـةندين  ،سـاَلَيك  ضـةند  دواي ،ماوةيةك دواى بةَمم بَى، هؤكارَيك

 تةسنيفةشـى  ئـةو  ئةوا مايةوة، وةةسةر تةسنيفةكةى دوو ئةطةر دةبنةوة، ضاك و وةردةطرن عيالج خؤيان،
 .سوثاا بكرَي، زياد بؤ

 : ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة صاحل الدين حمى شلَير ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .ثةرلةمان ؤكىسةر بةر َيز

 برتدنياً  عرتاقون امل) هـاتووة،  يياسـاي  ليذنـةى  ر اثؤرتى لة كة ئةوةى كةمئةندامان، كردنى تةسنيف بة سةبارةت
 ثـرؤذة  لـة  كـة  تةسـنيفةى  ئـةو  بـةَلكو  ة،يـ ني بةدةنيةن و عةقليةن هةر تةنها كةمئةندامى( عقليًا واملعاقون

 مجوجؤَليـة،  كةمئةنـدامى  ئـةوةى  لةبةر تةواوترة، ئةوة ،هاتووة كؤمةَميةتى كاروبارى كارو وةزارةتى ياساى
 كةمئةنـدامى  بكرَيـت،  زيـاد  دةبـىَ  ئةمـة  بؤيـة  ة،يـ ني سـنفة  دوو ئـةو هـةر   تةنها عةقلية، بيستنةو بيناييةو

 زياتر بَى، ئةهدافةكان لة يان بَى، خاَلة لةو خاَلَيك بة زياتر ةانةوَى ئةطةر تَيدابَى، ئةوةى ىيبينا و بيسنت
 ناوى قةوا دوو بةينى لة ثَيويستة بطرَيتةوة، هةموويان و بكةين تايبةتيةكان ثَيداويستة خاوةن خزمةتى

 نةخؤشـيةكان،  و ئـؤتيزم  كـة  عـةقلين  تةخـةلوفى  جؤرةكـانى  وهـةموو  باَميـان  كورتـة  بـَى،  هـةموويان  هـةر 
 كؤمةَلـةى  بـة  سـةبارةت  دةكـات،  هـةموويان  خزمـةتى  كـةوا  بـن،  ئيتمئنـان  ئـةوان  ئةوةى بؤ هةمووى ئةوانة

 كوردسـتان  بةتايبةتىكؤمةَلةي كةمئةندامان  بيطةيَينم، دةكةم حةز هةية، ثةيامَيك هةولَير كةمئةندامانى
 دةرنةضى،( امل اق) بةناوى ياسايةكة ئةطةر وادةزانن بووة، دروست مةفهومَيك ميان ئةوان زياترى هةولَير، -

 ئـةو  مةفهومـةو  ئـةو  نـازاك  بَى، تايبةت ثَيداويستى اوةنخ بةناوى تةنها ئةطةر ناكات، ئةوان خزمةتى ةئةو
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 ئيتمئنانيـان  بكـةين،  اتثئيسـ  بؤيـان  تـةواوى  بـة  ياسـاية  لةو دةمانةوَى ئَيمة بووة، دروست ئةوان مى ترسة
 ....، كةوابكةين

 
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .بكة قسة ماددةكة لةسةر ية،ين ثةيام رةجائةن، بكة قسة ماددةكة لةسةر تكاية
 :صاحل الدين حمى شلَير بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ،بـؤ ئةمومـةني وةزيـران دةضـَيت     دةردةضـَيت  كؤمةَميةتيةوة كاروبارى كارو وةزارةتى ميةن لة بر يارة ئةو
 نيشـان  دةسـت  بر يارَيـك  بـة  ريزبةنـدى  ئةساسـَيك    لةسـةر  نـازاك  بكرَيـت،  نيشـان  دةست ريزبةنديةكة كة

 ئـــةو دةكـــةم حـــةز بةشـــة، ضـــةند كـــة م ـــوقني، تةســـنيفى هةيـــة، عالةميـــةنئـــةو تةســـنيفة  ،دةكرَيـــت
 .سوثاا زؤر هةبَى، روونكردنةوةية

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة حممد رشيد سةردار رَيزدار جةنابت، بؤ سوثاا

 :حممد رشيد سةردار بةرَيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 غرتري  املعرتاقون ) دووةمـين  ر اى ديـارة  يةكـةم،  ر اى( عقليرتاً  واملعرتاقون  برتدنياً  عاقونامل) سَى ماددةى بة سةبارةت
 لـة  ئَيسـتا  هةيـة  تـر  حاَلـةتَيكى  ديـارة ، (جزئيرتاً  العمرتل  علرتى  قرتادرين ال غرتري  واملعاقون كليًا العمل على قادرينال

 حاَلةتـة  ئـةم  ماكيـةوة، زط لـة  هةيـة  ضـاوَيكيان  يـاخود  دةسـتداوة،  لـة  ضـاوَيكيان  بـابَلَيني  ئةوانةى كوردستان،
 ئـةَلَين  ئـةر ؤن  كـة  نـاكرَي،  بـؤ  دائـرية  يةك لة م امةلةيان يةك ناكرَيت، حيساب كةمئةندام بة ئَيستا تاوةكو

 كاروبـارى  كـارو  ليذنةى لةطةَل كردووة، مةيدانيمان سةردانى ئَيمة توبى ليذنةى نني، كةمئةندام ئَيوة كاكة
 ئةمـة  موعالةجـةى  ياسـايةك  ئـةبىَ  في لةن ئةوان ثَييدا، ئاماذةى كارمهاو خان ذيان دوَينَى كة كؤمةَميةتى،

 ئــةوةى بـؤ  دائريةيـةك  ئةضـنة  كـة  بـةَمم  نـاكرَين،  حيســاب قةم ـو  بـة  ة،يـ ني ضـاوَيكيان  كـة  ئةوانـةى  بكـات، 
 نـةكرَيت،  موعالةجة ئاوا ياسايةكى لة ئةطةر باشة نادات، ثَى ر َييان توبى ليذنةى بكةوَيت، دةست ئيشَيكيان

 ليذنـة  لـةو  داوا مـن  بؤيـة  ،هةيـة  كوردسـتان  لـة  حاَلةتَيكـة  ئةمـة  بكرَيـت؟  ئةمانـة  موعالةجـةى  لةكوَى ئةى
 انســةردا  ئَيمـة  كوردسـتان،  لـة  هةيـة  زؤر حاَلـةتَيكى  بكــةن، خاَلـة  ئـةو  ر ةضـاوى  ، بةر اسـد دةكـةم  بـةر َيزة 

 بوايــة، لَيــرة تةندروســتى ةتــىوةزار ئــةبوو وتــى خـان  ذيــان دوَينــَين بؤيــة ،مةيــدانى ســةردانى ،و نوكـردو 
 .هةية بةوانةوة ثةيوةندى ياساية ئةم بابةتى بر طةو ميةنى زؤر ضونكة

ــةتَيكى ــرين حاَل ــتل ت ــيو يداةر اس ــةك ه ــؤ ئاماذةي ــة ب ــان كورت ــني باَمك ــازاك ة،ي ــةعنى ن ــة ي ــاف خةريك  و م
 لـة  يـاخود  ،هاوبـةي  ذنـةى لي بـا  يـةعنى  ئةكـةم  ر ةجـا  مـن  بؤيـة  ئـةبَى،  ئيحتيـوا  باَمكـان  كورتـة  ئيمتيازاتى
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 ئةمامـدانى  و ئـين  هـةموو  تواناى ئينسانَيكة باَم كورتة ئةزانني هةموومان ضونكة بكرَيت، كارَي دائةخري
 .سوثاازؤر  تَينةثةر َى، بةسةرمان ئةمة با ةقيقةتةنح ية،ين م ةوةق هةية، كارَيكى و ئين هةموو

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةب كةرةم شكرى اهلل بيت صباا زدارر َي جةنابت، بؤ سوثاا

 :شكري اهلل بيت صباا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 تةفاسـيل  بـة ( 2) بر طةى يةك ماددةى لة ضونكة بكرَيتةوة، ئيلغا سَى ماددةى كة ر ةئيةم ئةو لةطةَل منين
 .سوثاا زؤر هاتووة،

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةب كةرةم حافظ َيرزادش ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا

 :شريف عبداحلافظ شَيرزاد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 لـةوان  جيـاوازترة  ر ةئيةكـةم هةموويان جيـاوازن،   برايانةم، و خوشك ر ةئيةى ئةو لةطةَل بةر استى من ديارة
 وردةكــارى ئةطــةر ،لَيــرة ةَينَيتــةوة ئـةبىَ  خاَلــة ئــةم مةســةلةكةية، جةوهــةرى خاَلـة  ئــةو ثَيموايــة مــن كـة 

 ئةو بتوانني ئةطةر كرد، باسى خان شلَير هاوكارم ئةوةى باشرتة، زؤر ثَيمواية هَيشتا ،بكرَيت تَيدا زياتريشى
 لَيـرة  ضـونكة  باشـرتة،  ثـَيم  مـن  هةر ئةوة تر، نةخؤشيةكانى باَمو كورتة وةكو بكةين، زياد بؤ نةخؤشيانةى

 خــاوةن بــةو ئــةدرَى كةمئةنــدام بــة ئــةدرَي كــة يمتيازاتانــةىئ ئــةو بــدرَيت هــةوَل ئــةبَى كــة ماددةيــة ئــةم
ــرة ئــةبَى تايبةتانــة، ثَيداويســتية ــرة بكرَيتــةوة، بــؤ جَيطــةى لَي  ةيــني مــةعقول هــيو بكرَيــت، تةســنيف لَي

 ئـةوةى  وةكـى  شـةلةلة  كةمئةندامَيك ية،ين قاضى هةردوو كةمئةندامَيك ،ةيني ثةمةي يةك كةمئةندامَيك
 ئـةكات،  ضـينة  بـةو  خزمةت ئةمة ثَيمواية باشة، زؤر شتَيكى تةسنيفة ئةم لَيرة بؤية بكةي، بؤ حيسابى تر
 .سوثاا زؤر دةربكةين، بؤ ياسايةيان ئةم ماينةبةت ئَيمة كة

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة حممود دلَير ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا

 :حممود دلَيرحممد  بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ئةمومـة ان  ئَيمـة  /دوو حاصـلة،  يلصـ تةح /يـةك  ئـةوةى  لةبةر نةمَينَيت، ماددةية ئةم ضاكة ثَيم منين
 بة و ئةمومةن وةكو با كةواتة ئةكات، كةمئةندامانة ئةو ىيتوانا بَي نيشانى دةست ثزيشكى ليذنةى هةية،

 ثـؤلَينى  نَيودةوَلةتيـةكان،  وةرةثيَـ  بـةثَيى  هةيـة  كـة  بـوون  و ثَيويست بةثَيى بَين، ثزيشكى ليذنةى هاوكارى
 .ميةك لة ئةمة بكةن، كةمئةندامانة ئةو
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 ضـَيوةيةكى  ضـوار  ئَيسـتا  ثؤلَينـةى  ئـةم  ئـةكات،  دروسـت  ضـَيوةيةك  ضـوار  لةخؤيـدا  خـؤى  ئةمة تر، خاَلَيكى
 يةكـةم  مـاددةى  ى(2) بر طـةى  لة كة ثَيناسةيةى ئةو ،تةعريفةى ئةو ئةوةى هؤى بؤتة كة كردووة، دروست

 كـة  بةرفراوانيشـة  زؤر و مشوليـةو كردووة جوانى بة زؤر ثَيناسةكةى خؤى ضونكة كردووة، هَيزى بَى اوةكر
 نـا  يـان  ،زطمـاكى  جزئـى  يـان  ،طشـتى  هةميشـةيى  توانايـةكى  بـيَ  وشـى وت كـة  كةسـةية  ئةو كةمئةندام) ئةَلَى

 عـةقلى  يان ،دةروونى يان ،جةستةيى تواناكانى يان ،هةستةكانى لة يةكَيك لة سةقامطريى بةشَيوةى زطماكى
 نـةتوانَيت  بطرَيت، جةستةى ئةندامَيكى لة زياتر يان ئةندامَيك كردنى كار لة ر َى كة هاتبَيت ر ادةية ئةو تا

 لـة  كـة  ،ضاكة زؤر ثَيناسةيةكى و تةعريفَيك لةخؤيدا خؤى ئةمة ،(بكات ثيادة ذيانى ئاساييةكانى داخوازية
 ئـةو ماددةيـة   نـازاك  ثَيويسـتى  بـة  مـن  ئـةويرتيان  ئـةوة  لةبـةر  شـة، با زؤر هاتووة حكومةتدا مةشروعةكةى

 .هةبَى
 كردن ئين داواى كة هةية كةا زؤر دائةندرَيت، كة توبيانةوة ليذنة ئةو بةنيسبةت هةية، ترين خاَلَيكى

 تـوبى  ليذنـةى  تـوبى،  ليذنـةى  بـؤ  ئةضـىَ  كاتَيـك  بَ ، تةعني ئةيةوى لةشوَينَيك كةمئةندامةكان،لة  ئةكات
 .سوثاا زؤر بكات، كار نادات ثَى ر َيطةى بةَمم بكات، تيا كارى ئةتوانَى ئةو هةية كة شوَينةى ئةو بةثَيى

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة خان امن ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا

 :حممود امحد امن بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ثَيويسـت  يـةعنى  مـن  ر ةئـى  بـة  نـةمَينَيت،  ماددةية ئةو ر ةئيةمة وئة لةطةَل من سَييةم، ماددةى بةنيسبةت
 ئــةو لةطـةلَ  شةشـةم،  خـاَلى  لـة  يةكـةم  مـاددةى  لــة كـراوة  ثَيناسـةى  موعـاق  بةنيسـبةت  لَيـرة  ضـونكة  ة،يـ ني

 سـَييةم  مـاددةى  كـرا  ئيسـرار  بوو ئةوةي هةر ئةطةر بةَمم زيادة، سَييةم ماددةى من ر ةئيبة لَيرة ،ر ةئيةمة
يةعين ثَيناسـةكي  ( م اق)بةنيسبةت  نةكرَيت تةسنيف بكرَيتةوة، سياغة شَيوةية بةو من ر ةئى بة َيت،ةَين

، زؤر (حتدد صفة املعاق بناءًا علرتى مقرتاييس طبيرتة وفنيرتة حترتدد مرتن قبرتل اللجنرتة الطبيرتة املختصرتة          )بدرَيَد 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر ؤذان، فةرموو. سوثاا، ر َيزدار د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيي.ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :منين لةطةَل ئةو ر ايةم كةوا ئةو ماددةية زيادة مدرَي، لةبةر دوو هؤ

ئةو ثؤلني كردنة لَيرة لة ناو ئةو ياساية هيو سـوودي نييـة، لةبـةر ئـةوةي ماددةكـاني دواتـر       / هؤي يةكةم
عـةوةق نةيكردؤتـة بنةمايـةك بـؤ ثَيـدان و بةخشـيين مـاف و         ثؤلني كردني، يـاخود ديـاري كردنـي جـؤري    

ئيمتيازات بؤ ئةو كةسانةي كةوا مةمشول دةبن بة حةكمةكاني ئةو ياساية، جطة لةو هؤكارةي كة باا كـرا  
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لــة بر طــة حةوتــةمي مــاددة يــةك لــة ثَيناســةكة هــةموو جؤرةكــاني عــةوقي ديــاري كــردووة، بؤيــة بــوون و   
او ئةو ياساية هيو سوودو كاريطةري نابَي لةسةر ناوةر ؤكي ياساكةو لةسةر مـاف و  نةبووني ئةو ماددةية لةن

 .ئيمتيازاتةكة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار عبدالسالم صديق بةرواري، فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي هةردوو ر ةئيمان هَينا ئَيرة، بةوم خؤم بة حةقيقةت لةطةَل ئةوةم لَيرة بةر اسد ئَيمة لة ر اثؤرتي هاوبة

نةمَينَيت، ئَيمة لة لَيذنةي كؤمةويةتيشةوة بامسان كردووة، ضونكة بةو شَيوةي هةيـة هـيو ئيزافـةي تَيـدا     
ئـةوةي  ــة، هـةتا هـةموو شـتَيكي تَيـدا نييـة       (م ـاق )نيية، غـةيري دووبـارة دار شـتنَيكي سـةقةتي ثَيناسـةي      

 .موعاق، يةعين هةندَي برادةر هةر يةكة بةثَيي ئيختيصاصي خؤي دياري كرد
ئَيمة ر ووبةر ووي حاَلةتَيك دةبني ئيحتيمـال هةيـة، ضـونكة ثَيشـنيار هةيـة ئةمـة ببَيتـة ياسـاي         / دووةميان

ئــةوةين  خــاوةن ثَيداويســتيية تايبةتيــةكان، ئــةو كاتــة ئــةوة هــةر داعــي نييــة هــةبَيت، بؤيــة ئَيمــة لةطــةلَ 
بـة حةقيقـةت   ( تاليرتة )، يـان ئـةوةي   ( عاقرتة منرتذ الرتوالدة   )نةمَينَيت، بةوم وةكو ليذنـةي موختـةص ئـةوةي    

ئةطةر بةو شَيوة بَيت، ئةوةي يةك ضاوي هةية، يـان يـةك دةسـد هةيـة، يـان يـةك طورضـيلةي هةيـة، خـؤ          
ةو تةعريفة، يان لةو ماددةية، لـة  ـة، بةوم داواكارييةكةي كاك سةردار زؤر طرنطة ئةمة نةك بةا ل(بدنيًا)

جَيطايةك لة جَيطايةكان ر ةنطة لة دةرةوةي ئةو ياسايةي، ئةوي ئيةحافة  بة حـةقي ئةوانـةي كـة لةميـةك     
موعامةلة دةكرَين لةبةر هةر هؤيةكي نةقصي جةسةدي لـة هـةمان كاتـدا حيسـاب نـاكرَي لةطـةَل ئةوانـةي        

 .ئيمتيازاتيان هةية، سوثاا
 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .سوثاا، ر َيزدار ئةظني عمر، فةرموو
 :بةر َيز ئةظني عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مــن وابــزاك ر ةئيةكــةم جيــاوازة لةطــةَل بــةر َيزان، لةبــةر ئــةوةي مــن زؤر بــة زةروري دةزاك مانــةوةي ئــةم  

ي تر روَينينـةوة دةبيـنني مافـةكاني    ماددةية، لةبةر ئةوةي ئةو ماددةية ئةطةر هاتو خاَل بة خاَل ماددةكان
كةمئةنداماني لَي دياري كراوة، ئةطةر ئَيمة بزانني ئةم ياسـاية، بةتايبـةتي مـا  كةمئةنـدام ديـاري دةكـات،       
دةبَي تةصنيف بكرَي ئةو كةمئةندامة ضؤنةو بة   شـَيوةيةكة؟ بؤيـة بـووني ئـةو ماددةيـة زؤر طرنطـة بـؤ        

من لةطةَل ئةوةشدا لةطـةَل ر ةئيةكـةي شـلَير خـاك، ئةطـةر هـاتو ئَيمـة        تةصنيف كردني حاَلةتي ئةو كةسة، 
تةصنيفيشــمان كــرد، دةبــَي تةصــنيفَيك دانــَيني كــةوا عزويــةتي ئــةو كةســةي ديــاري بكــات، ئــةو عةوقــة     

دةسد، يـان قاضـي لـة دةسـت     ( بدنيًا)عزوييةي ضية لة لةشي ئةو؟ بؤ  وونة يةكَيك جةسةدييةن، ياخود 
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كَيكي نابينا، ياخود طوَيي نيية، بَلَين كةر ة، ئةوة فةرقيان هةية، بؤية دةبـَي عزوييةتيشـي بـؤ    داوة، بةوم ية
زياد بكةين، ئةم تةصنيفة بةم شَيوةية كة هاتووة زؤر زؤر طرنطةو بووني لة ناو ئةم ياساية طرنطـة، لةبـةر   

 .ئةوةي تةصنيف كردني م ةوةق زؤر طرنطة، زؤر سوثاا
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

 .سوثاا، ر َيزدار برهان رشيد، فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، لةبةر ئةوةي هـةموو ئـةو   (5)وجودي ماددةي سَي بة ر ةئي من موتةناقيزة لةطةَل ماددةي يةك لة بر طةي 
ة ئةطـةر تـةعريفي قانونةكـة    حاَلةتانة ناطرَيتةوة لة بر طةي حةوتي ماددةي يةكدا هاتووة، بـة هـةمان شـَيو   

، ئـةوة ئـةو   (ذوي الحتياجرتات اخلاصرتة  )و ( م ـوق )ي بـؤ ئيزافـة بكـرَي،    (ذوي الحتياجرتات اخلاصرتة  )بَ  بـة  
، لةبــةر ئــةوة لــةو دوو حاَلةتــة لةبــةر تــةناقوزي لةطــةَل (ذوي الحتياجرترتات اخلاصرترتة)تةصــنيفة نايطرَيتــةوة 

ةو ماددةية موتةناقيزة، ثَيويستة ئيلغا بكرَيتةوةو ر َيطـة  بر طةي حةوتي ماددةي يةك زائيدةن عينوانةكة، ئ
يـةكي  (ثضرة)بدرَي بة وةزارةت بة تةعليمات ئةو ماددةية ر َيك رات، نةك لةوَيدا وجودي بَيتةوة، دةبَي بة 

 .قانوني، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسن حممد، فةرموو. سوثاا، ر َيزدار د
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــنيفي   ــتيدا تةص ــؤي لةر اس ــاقني)خ ــة    ( امل  ــَي دةدرَي ل ــي ث ــة، زؤر ئيهتيماميش ــرنط و موهيم ــتَيكي زؤر ط ش

مةحافيلي دةولي، بةوم بةو شَيوةي كة لَيرة هاتووة، ئةو جؤرة تةصنيفةي كة لَيرة هـاتووة زؤر تةحديـدي   
وا   جؤرة كارَيك بة نةزةري ئي تيبار وةردةطرَي بـؤ  بؤ ئةوةي كة/ كردووة، ضونكة تةصنيف طرنطة يةكةم

ئةوان، تةصنيف بؤ ئةوةية   جؤرة ئيحتياجاتةكاني كة هةيانـة لـة ر ووي تةربـةوي، لـة ر ووي تـةئهيلي بـؤ       
ئةوةي بؤيان جَيبةجَي بكةين، ئةم جؤرة تةصنيفةي ئَيرة هيو جؤرَيك لةوانة ناكات، تةصنيف هةيـة عـام   

يـة،  (كلرتي )نييـة،  ( مـزمن )ــة،  (مـزمن )ية، (غريخلقي)ية، (خلقي)الم ئيشارةتي ثَيدا، هةية وةكو كاك عبدالس
ية، تةصنيفين هةية تةصنيفي دةولـي، بـةثَيي جـؤري ريـازة دةكـات، ئـةو يارييـةي كـةوا دةيكـات،          (جزئي)

، يـة (بصرتري )يـة،  (مسعي)ية، (حركي)ر َيباز كردي لةر ووي ضامكييةكاني .هةروةها ئةو تةصنيفةي كة كاك د
ية، بؤية بةر ةئي مـن لَيـرة هـةَلبطريَي و، بهَيَلرَيتـةوة بـؤ تةعريفةكـة، بـؤ فـراوان كردنةكـةي زيـاتر           (عقلي)

 .ةَينَيتةوة باشرتة، نةك وا تةحديد بكرَي، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار تارا ئةس ةدي، فةرموو
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 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

بةر اسد ئةوةي من دةيبينم لَيرةدا، لةبةر ئةوةي ئَيمة لة دوور ياني ناوةكة ماينةوة كة بةناوي م ةوق بَي، 
يان بة ناوي ثَيداويسد تايبةت بَي، كة هيضيان موشكيلة نيية، بةا طوماندني ناوةر ؤكةكة لةطةَل ناوةكـة  

بوو، ئةوة بـووني ئـةو تةصـنيفة زؤر زؤر طرنطـة لةبـةر      ( وقنيم )دةبَي بطومَيندرَي، ئةطةر هاتو بة ناوي 
ئةوةي هةموو ماددةكان بةندن بة يةكرتي، ئةطةر نةزانني   نةوعَيك دةطرَيتةوة، ئةطـةر هـاتو بيكـةين بـة     

 ضافة كل من يشملهم الحتياجات اخلاصة من الناحيرتة الصرتحية   )ثَيداويسد تايبةت، من وا ئيقترياا دةكةم 
 :الجتماعية وهموالثقافية و

 .املوهوبني -1
 .احلوامل -1
 (.كالضضط والسكرى وغريها)اءمراض املستدمية  -3
 .مرض التيسيميا -4
 .اءوتيزم -7
 .املعوقني -2
 .ذوي القصار القامة -5
 .بطيلي الفهم -2

ةتـة دةبـَي   لةو هةشت جؤرة ئَيمة دةبَي ئيزافة بكةين، بةتايبةتي لـة ناحيـةي تةندروسـتييةوة كـة لـةو حالَ     
وةزارةتي صحة، يا بَلَيني لَيذنةي صحين دةبَي لةطةَل كؤمةويةتي تَييدا بَي، بؤ ئةوةي بتوانني ئةو هةشت 
جؤرة لةناو ئةم ياساية جَي بكةينةوة، زؤر طرنطة لةم ماددةية ئيزافة بكرَي، ئةطـةر بَيـت و لةسـةر ناوةكـة     

 .بةم شَيوةية بَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئاراا حسني، فةرموو. سوثاا، ر َيزدار د
 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اي من مانةوةي ئـةو ماددةيـة طرنطـة بـؤ ياسـاكة، ضـونكة ئةطـةر مةبةسـت لـة ياسـا تةحديـدي شـَيوةي             

حاَلةتـةي كـة هةيـة؟     كاركردن بَيت ئةوة دةبَي بة بنةماييةك ضؤن ثشد ثَي ببةسـرتَي بـؤ تةحديـدي ئـةو    
بةتايبةتي بؤ داخل كردني ئةو كةسة لة تؤر ي ثاراستين كؤمةويةتي، دةبَي ئةوةي بزانني كـة لـة ياسـاكةدا    
ماددةيةكمان هةية تةحديدي دةرةجةي عيةزي كردووة، ئةو تةحديدي دةرةجةي عيةزة لة ر استيدا يـةك  

ئَيســتا لَيــرةدا هــاتووة، كــةم توانــايي لــةر ووي   دةطرَيتــةوة جــارَيكي تــر لةطــةَل ئــةو شــَيوة تةصــنيفةي كــة   
جةستةيي، لةر ووي بريو هؤي، لة ر ووي دةرووني، هةروةها كاركردن بةشَيوةيةكي تةواو، يان بة شَيوةيةكي 
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كةم، دوايي ر ةبت دةبَيتةوة لةطـةَل مـاددةي حـةوت، كـة تةحديـدي دةرةجـةي عيةـزي كـردووة بـة سـةروو           
 .، سوثاا%(31)بؤ %( 17)لةنَيوان ، (24)بؤ ( 33)لةنَيوان ( 27)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر ســوثاا، ئةندامــة بــةر َيزةكان تــةواو بــوون، ئَيســتا جــةنابي وةزيــر ئةطــةر موداخةلةيــةكي لةســةر ئــةم 
 .ماددةية هةبَي، فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طةَل ئةوةدام كة ئةو ماددةية ةَينَيتةوة، ضونكة عةوقةكة دابةي دةكرَي، تةصنيف دةكرَي، بةوم لـة  من لة
شـي بـؤ زيـاد بكـرَي، ئَيمـة تـاكو ئَيسـتا ثاَلثشـت بـة مـاددةي           (نفسيًا)، دةبَي (املعاقون عقليًا)دووةم كة دةَلَين 

ي كـــة ئَيســـتا هـــةن، يـــاخود ئـــةو توانيومانـــة ئـــةو نةخؤشـــانة( الرعايرترترتة الجتماعيرترترتة)لـــة قـــانوني ( 44)
كةمئةندامانة، ياخود ئةو كورتةباونة كة ئَيستا هاوكاري لةميةن وةزارةت وةردةطـرن لـة ذَيـر ضـةتري ئـةو      
ماددةية بووة، بةوم يةك ر وونكردنةوةيةكي زؤر ثَيويستة دةبَيت بيـدةم ئةوةيـة كـة بؤضـي ئَيمـة وةزارةت      

ارمان كردووة؟ سةرةتاي دةست بةكاربووك تةماشـام كـرد تـةعليماتي    بةثَيي ر َينمايي ئةمومةني وةزيران ك
دابةي كردني مووضةي كةمئةندامان جياوازي هةية، لة سلَيماني هـةموو جـؤري كةمئةنـدامان مووضـةيان     
وةردةطرت، بةوم لة هةولَيرو دهؤك سَي، ضوار جؤر بـوو، دواي ئـةوةي كـة ليذنةيـةكي هاوبـةمشان ثَيكهَينـا       

رةتي تةندروسد، ضونكة هةندَيك نةخؤشي تياية زؤر زةروورة كة وةزارةتـي تةندروسـد خـؤي    لةطةَل وةزا
ئةوة تةحديد بكات، سةبارةت بة كةمئةندام بووني جةستةيي، نابينايان، نابيسـتان، بريكـؤون، ئةوانـة هـةر     

ة ر َينمـايي لـة   هةمووي ر َيـذةي خـؤي هةيـة، ثـاي ئـةو ليذنـة هاوبةشـة ر اثؤرتَيكمـان بـةرزكردةوة، كردمانـ          
ئةمومةني وةزيرانةوة دامان طرت، بؤ ئةوةمان بوو، بؤ ئةوةي ئةو ناعةدالةتييةي كة هـةبووة ئَيمـة ر َيكـي    
رةينةوة، ئَيستا ئةوةي كـة هةيـة لـة ئـةو تةعليماتـة لـة هـةولَيرو دهـؤك و سـلَيماني و طـةرميان بـة يـةك             

ئةو كاتةي ئةنداماني ثةرلةماني بـةر َيز دةنطيـان    تةعليمات مووضة دابةي دةكرَي، كَيشةمان لةوة هةية كة
( 111)لةسةر ئةوةدا مووضةكة زياد بكرَي، هيو دةسةوتَي بؤ وةزارةت نةماوة كة ئَيمة تةصـنيفي بكـةين،   

بؤ ئةوةي كـة كةمئةندامـةو فةرمانبـةر نييـة، ئَيمـة هـيو دةسـةوتَيكمان        ( 171)بؤ ئةوةي كة فةرمانبةرو 
ر ؤذانة طلةيي لةميةن كةمئةندامانةوة بؤ وةزارةمتان بةرز دةكرَيتةوة، سـكاويان هةيـة   لةوةدا نةبوو، ئَيستا 

ــة هـةمان مووضـة وةردةطـرَي     %(41)كة هيو جياوازيةك نةكراوة لة دةرةجةي عـةجزةكان، ئـةوةي كـة لـة     
ــةن   %( 111)وةكــو هاوشــَيوةي كــة   ي دةرةجــةي عةجزةكــةي، بؤيــة ئــةو ر َينماييــةمان دابةزانــد لــة ئةموم

وةزيرانةوة، بؤ ئةوةي بتوانني ر َينماييةكي طشتطري لة هةرَيمي كوردستان جَيبةجَي بكةين، سةبارةت بةوةي 
كــة ئايــا نــاوي ثــرؤذة ياســاكة دةطــؤر ن بــؤ خــاوةن ثَيداويســد تايبــةت، بــةر َيزان، طــرنط مي ئَيمــة ئةوةيــة   

ــدامان و بري     ــةموو كةمئةن ــا  ه ــَي م ــَيوةيةك ب ــة بةش ــاوةر ؤكي ثرؤذةك ــتييةكان   ن ــاوةن ثَيداويس ــؤون و خ ك
بثارَيزَي، تاكو ئَيستا ثرؤذة ياسايةكمان نيية، كة مافةكانيان بثارَيزَيت، ئةوةي هةية وةكو دوَييَن باسم كـرد  
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ئيةتيهاداتة، ر َينماييية ئَيمة بةرزي دةكةينةوة، كة ضؤن بتوانني خزمةتي زياتريان بكةين، ئةطـةر خؤيـان   
ئَيمة نةخؤشي زؤر هةية كة تـاكو ئَيسـتا داخـل نـةكراوة، وةكـو شـةكرة، بؤيـة بـة          ثَيداويسد داخل دةكةن،

ثَيويسد دةزاك ئةطةر خاوةن ثَيداويسد تايبةت داخل ئةو ياساية دةكةن زؤر زةرورة وةزيري تةندروسد 
ئةمة ثرؤذةيةكي لةطةَلمدا ئامادة بَي بؤ ئةو ثرؤذة ياساية، ئةطةر ثرؤذةكاني تر تةنها وةزيرَيك ئامادة بَي، 

زؤر طرنطة، تايبةتة بة توَيذَيكي زؤر طرنط لـة كؤمـةَلطا، وردةكـاري زؤري تيايـة مـن ثزيشـك نـيم، هةنـدَي         
 .وردةكاري تيابَي وةزيري تةندروسد مومحةزةي خؤي لةسةر دانَي، دياري بكرَي، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناقةشـة لةسـةري، دَيينـة سـةر مـاددةي ضـوار، ئـةو بةر َيزانـةي كـة          سوثاا، ئَيستا ماددةي سَي تةواو بوو مو
دةيانةوَي لةسةر ماددةي ضوار لة فةصلي دوو قسة بكةن، تكاية دةستيان بـةرز بكـةن، ببـوورن، ثـَين ئـةوة      
مــاددةي ضــوار ليذنــةي ياســايي كــةرةم بكــةن ماددةكــة روَيننــةوة، ر ةئيشــتان لةســةري بــدةن، ســوثاا بــؤ    

 .جةنابت، فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة ماددةي ضوار، ئَيمة صياغةيةكمان دانا بة هاوبةشي لةطةَل ليذنةكاني تري بـةر َيزي ثةرلـةمان،   

 :بةو شكلة
 :املادة الرابعة

أسرترته الرترتوىلير ويكرترتون يشرترتكل الرترتس لرعايرترتة وتيهيرترتل املعرترتاقني يف القلرترتيم ويترترتوىل  قرترترار مرترتايتعل  بشرترتؤونهم ويرت 
 :بعضوية ما ييتي

 .مدير عام الرعاية والتنمية الجتماعية يف حمافظات القليم/ أواًل
 :ممثلني عن الوىلارات اآلتية/ ثانيًا

 .التعليم العالي والبحث العلمي -1
 .الرتبية -1
 .الصحة -3
 .الثقافة والشباب -4

 .ر  جتماعات اجمللسللوىلير دعوة ممثل عن مجعيات املعاقني حلضو/ ثالثًا
 .للوىلير دعوة أي خبري من داخل الوىلارة أو خارجها باملشاركة يف  جتماعات اجمللس/ رابعًا

جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، ئةوةي خوَيندرايةوة ر اي ليذنةي هاوبةشة، ضونكة صياغةكة بةشَيوةيةكي ترة 
 .لة ثرؤذةكةي ئةصل، كة بووة ئةساا بؤ موناقةشة

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
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سوثاا، بةر َيزان، ئَيسـتا ئـةو بةر َيزانـةي كـة دةسـتيان بـةرز كردبـوو ناويـان بنووسـن، كـةرةم بكـة لـةوَيوة             
 ، دلَيــرنــوردةيين ، عمـر شـَيخ امحــد  هــاور از)  ســوثاا ئـةم بةر َيزانــة دةيانـةوَيت موداخةلــة بكـةن   فـةرموو،  

، عومسـان  ، سـيوةيل امحـد  ، بةيانبةزرمي صباا ، دكتؤرحممود ، ر ازاوامحد ، صةبيحةحافز ، شَيرزادحممود
 ، كـاردؤ شـهاب  ، سـؤزان عمـر  ، ئةظنيسليمان ، هاذةحسني مة سةعيد، بةفرينة، حقادر يزار، طوَلتاهر جةمال

هـاور از خـان،   ( ، دكتـؤر حسـن، شـلَير حمـي الـدين     ئةسـ ةدي  ، تـارا بـةزاز  ، عةونيدزةيي ، دكتؤرة رؤذانحممد
 .فةرموو

 :خ امحدبةر َيز هاور از شَي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ناوي ياساكة دةبَيتة ضي، بةوم لةم ماددةيةدا لـة   كة ،ةيلةطةَل ئةوةي تا ئَيستا مي ئَيمة ر وون نيلةر استيدا 
يـةعين بةر اسـد    ،(دعوة ممثل عن مجعيات املعرتاقني ) بر طةي سَييةم باسي تةنها يةك نوَينةر دةكات، دةَلَيت

ضـونكة تـؤ هيضـت نـةبَيت سـَي       ،يـةك نوَينـةر   بةو شـَيوةية نـةبَيت تةحديـد كـردن بـة      من ثَيم باشة ئةمة
ثارَيزطات هةية، ئةم سَي ثارَيزطاية هةريةكةو تايبةمتةندي خؤيان هةية، لةبةر ئـةوة تةب ـةن ثَيداويسـتية    

ك كـةا، هـةر   يـة  ئةوة نوَينةرةكان دياري نةكرَيت بـة  ،نيكةمئةندامان ،تايبةتةكاني بؤ زياد بكرَيت دواتر
تةحديد نةكرَيت، ضونكة ئةم يةك نوَينةرة دةسد دةطريَيت لةوةي كـة   ئةوة بَلَيت نوَينةري ئةمانة، يةعين

تايبةمتةندي شـارةكاني تـر دةعـوةت بكـرَين بـؤ ئـةم        وَينةري شارةكاني ترن، بةنبتوانَيت ئةو كةسانةي كة 
 .مةجلسة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .دار عمر نورةديين، فةرمووسوثاا، ر َيز

 (:نورةديين)امني خدردعمر مح.دبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من ثَيمواية نوَينةرايةتي خـاوةن ثَيداويسـد تايبـةت و ثةككةوتـةكان لـةناو ئةمومةنةكـةدا دةبَيـت زيـاتر         
مودةزطـا ر ةمسيـةكان ثَيـك    نوَينـةري دا  ئةمومةنةكة زياتر لـة : لةسةري بوةستني، لةبةر دوو هؤ، يةكةميان

دَيت، يةعين وةزارةتةكان و بةر َيوةبـةرة طشـتيةكان، هـةروةها لـة بر طـةي سَييةميشـدا هـاتووة، وةزيـر بـؤي          
بؤ ئامادة بوون لة دانيشتنةكةدا، بؤية بـةم شـَيوةية نوَينةرايـةتي خؤيـان      ،هةية نوَينةري ئةوان بانط بكات

بةميـةني   بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم، كـة      ،ة زياتر بةهَيزي بكـةين لةناو ئةمومةنةكةدا ثَيويسد بةوة هةي
كةمةوة سَي ئةندام لة ئةمومةنةكة لة خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكان و ثةككةوتـةكان بـن، كـة ئةنـدامي        

مةسـةلةي بر ياردانـدا ئـةوان هَيـزي دةنطـدانيان نـةبَيت،        ئةمومةن بن، نةك تةنها بانط بكرَين و لـةوَي لـة  
يـان ثَيشـنيار    ،ا من ثَيم باشة ماوةي كاركردن لة ئةمومةنةكةي دياري بكرَيت، ر ةنطة وا باي بَيتهةروةه

ساَل بَيت، بؤ يـةكةار   4دةكةم ئةو ئةندامةي كة خزمةت دةكات لةناو ئةو ئةمومةنة ماوةي خزمةتةكةي 
 .شايةني درَيذكردنةوة بَيت، بؤ ئةوةي كة مةجالي طؤر ان هةبَيت
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كة تةعريف كـراوة ئـةوة    ،ماددةي يةكةمدا ناوي ئةمومةنةكة هةرضةند لة موستةَلةحةكة لة سةبارةت بة
وةتةوة، بـةا دةكرَيـت ئَيمـة لَيـرةدا جـارَيكي تـر لةسـةري بوةسـتينةوة، ضـونكة ر ةنطـة بـةم شـَيوةية             درابر 

يـة بـؤ ئـةوة، بؤيـة     لةر ابردووشدا ئاماذة بةوة درا، كة مةسةلةي تةئهيل و ري ايةت كـردن ئَيسـتا ئاليـةت هة   
ئةطةر بكرَيت من ثَيشنيار دةكةم ناوي ئةمومةنةكة بكرَيت بة ئةمومةني ماف و كاروباري ثةككةوتـةكان  

 .هةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاا لة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار دلَير حممود، فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كـة لَيـرةدا نووسـراوة لـة ئةصـَلي       ،بر طةي يةكةمدا، من لةطةَل ر اي ليذنةي هاوبةشـدام  يماددةي ضوارةم لة
يـةك لـة بةر َيوةبةرايـةتي ضـاودَيري كةمئةنـدامان و بةر َيوةبةرايـةتي        ماددةكة بةر َيوةبةرة طشـتيةكان هـةر  

شـارةكاندا، يـةك    بةر َيوةبةرايـةتي طشـد لـة   ثارَيزطاكـاني هـةرَيم، بـةوم ئَيسـتا      طةشةثَيداني كؤمةويةتي لة
 بةر َيوةبةرايةتي طشد هةية، كة بريتية لة بةر َيوةبةرايةتي طشد ضاودَيري وطةشـةثَيداني كؤمةويـةتي لـة   

 .شارةكاني هةرَيمدا
وةي خوَيندني باوو توَيذينـة وةك بةنيسبةت بر طةي دووةم، كة دةَلَيت نوَينةري ئةم وةزارةتانةي تَيدا بَيت، 

هةمان كاتدا من نوَينةري شارةواني و طةشتوطوزار بـة   زانسد، ثةروةردة، تةندروسد، ر ؤشنبريي وموان، لة
ثَيويست دةزاك، لةبةر ئةوةي لة ئَيستادا ئةو بينايانةي كة دةكرَيت، ثَيويسـتة تةصـميمةكةي بـةو شـَيوةية     

ضةند شـوقةيةكين بـؤ ئـةوان بةتايبـةتي      و،اهةموو بينايةكد بَيت حساب بؤ كةساني كةمئةندام بكرَيت لة
شـوَيين نيشـتةجَي بـوون هةيـة، ضـةند شـوقةيةك بـؤ         سيستةمي شوقة دروست كردن و عيماراتيكة ئَيستا 

باون، ئةمة لةميـةك، لةميـةكي      بؤ ئةوانةي كورتة ،ئةوان تايبةمتةندي هةبَيت، بؤ ئةوانةي كةمئةندامن
ت نوَينةرَيكي كؤمةَلةي كةمئةندامان، مي منين هةروا ضاكة وةزير خؤي تريشةوة، لة بر طةي سَييةم، دةَلَي

ــةرَيمي        ــة ه ــة ل ــدامان هةي ــراوي كةمئةن ــةَلَيك ر َيكخ ــةوةي كؤم ــةر ئ ــات، لةب ــةرة بك ــةو نوَين ــاني ئ دةستنيش
 ،كوردســتاندا، تــا ئَيســتا لةســةر زؤر شــت نــاكؤكن، بةتايبــةتي ر َيكخــراو هةيــة لةشــارَيكةوة بــؤ شــارَيكي تــر   

وةيةكي تر بةرنامةو ئامامي خؤيان هةية، باشرت واية وةزير خؤي دةستنيشاني بكـات، يـاخود هـةموو    بةشَي
دةَلَيت شـارةزايةك   بكات كة بؤ خؤيان نوَينةرَيك بؤ خؤيان دةستنيشان بكةن، ئةوةي كة لَي ر َيكخراوةكان وا

يةكي تر بـة بر طـةي سـَييةم وةكـو     هةمان كاتدا بر طة ، لةضاكةوةزير خؤي دةستنيشاني بكات، ئةمة شتَيكي 
ثَيويسـتة  ، دةسـت نيشـان نـةكراوة    باسي كرد، مـاوةي ئةمومةنةكـة ضـةند سـاَل بَيـت      نورةديين كاك عومةر

 .سوثاازؤر ئةوةي دةستنيشان بكرَيت، كة شتَيكي ضاكة، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرمووعبداحلافظسوثاا، بةر َيز شَيرزاد 
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 :شريف عبداحلافظد بةر َيز شَيرزا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ممثل عرتن مجعيرتات   )ديارة ئةم ثرؤذةي كة لةحكومةتةوة هاتووة، خؤي لة ئةصَلدا ئةوةي تَيداية كة دةَلَيت 
 َين وةزير دياري بكات، من ثَيموايـة ثـرؤذة  ئةو ثرؤذةي كة ليذنة تايبةتةكة ئامادةيان كردووة، دةَل( املعاقني

بـة   وةزيـر دةتـوانيَ   لةميـةك ت بَيـت باشـرتة، لةبـةر ئـةوةي ئةطـةر وةزيـر ديـاري بكـات،         حكومـة  ئةسَلةكةي
 .يةك خؤي كَيي بوَيت بانطي بكات، ئةمة ئارةزووي

نوَينـةري كؤمةَلـةي    (ممثرتل )، نـةك  (ممرتثلني )، يـةعين  (ممثلني عرتن مجعيرتات  ) ئةطةر بَلَيني ثَيمواية/ دووةم
خؤيـان يـةك بطرنـةوة، بـؤ      دةكـةين  ر َيكخراوانـة  لـةو دةكـةين   ئَيمـة هـةوَل دةدةيـن و زةخـت     ،كةمئةندامان

ــد        ــا، بةر اس ــةو نوَينــةرةمان دان ــة ئ ــةوة ك ــَين، لةميــةكي تريش ــان دابن ــةرةي خؤي ــوانن ئــةو نوَين ــةوةي بت ئ
ــية؟    ــان ض ــةزانن دةردي ــان ئ ــدامان خؤي ــةرةكاني كةمئةن ــية؟  نوَين ــيةكانيان ض ــية؟   نةخؤش ــان ض ئازةرةكاني

 .ت؟ بؤية ئةوان دةتوانن بةكوردييةكةي عيالجي دةردي خؤيان بكةن، زؤر سوثاائيمتيازاتيان ضي دةبَي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار صبيحة امحد، فةرموو
 :مصطفىبةر َيز صبيحة امحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئيشـارةتي ثَيكـرا، نوَينـةري    نـاو ثرؤذةكـة    نوَينةري ئةو وةزارةتانـةي كـة ئَيسـتا لـة     من ثَيم باشة بَيةطة لة

ئاطـاداري ئيشـوكاري    وةزارةتي ثالنـدانان، يـةعين   بَيت، ضونكة نوَينةري بةشدار تَيدا وةزارةتي ثالندانانين
شةرتَيك  ، لةميةكي ترين ثَيم باشة نوَينةري هةموو ثارَيزطاكاني تَيدا بَيت، بةوم بةوهةموو وةزارةتةكانة

َيزطاكان دةكات كةسَيك بَيت كة خؤي خاوةن ثَيداويسـد تايبـةت بَيـت، زؤر    ئةو كةسةي كة نوَينةرايةتي ثار
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :زؤر سوثاا، ر َيزدار ر ازاو حممود

 :بةر َيز رازاو حممود فرج
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تَيبـيين بـةر َيزان ليذنـة    دواتـر   وة،لـة ناونيشـانةكة  ، ئـةوة  ديارة خؤي يـةكاليي نةكردنـةوةي ثـرؤذة ياسـاكة    
، ئـةم ئةمومةنـة، ئةطـةر بكرَيـت لـة بر طـةي يةكـةم و دووةم        مةجليسـةكةوة يةكاليي ئةكاتةوة، بةنيسبةت 

، ثَيشـنيارين دةكـةم، نوَينـةري وةزارةتـةكان،     و ثاي و ثـَين بكرَيـت، نوَينـةري وةزارةتـةكان ثـَين ررَيـت      
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نوَينـةري   دةكـةم، كـة   ـت، ئـةو ثَيشـنيارةي صـبيحة خـانين    نوَينةري وةزارةتي دارايي و ئابورييشي تَيدا بيَـ 
ــدا بَيـــت   ثَيشــنياري ئــةوةي دةكــةم كــة ئــةو نوَينةرانــة ثلــةي وةزيفيــان لــة   و، وةزارةتــي ثالندانانيشــي تَي

بةر َيوةبةري طشد كةمرت نةبَيت، ئةطةر بكرَيت خاَلَيك ئيزافة بكرَيت، نوَينةري ئةمومةني باوي كاروباري 
لةم ئةمومةنةدا هةبَيت بةتايبةتي بؤ داكؤكي كردن لة ذناني خاوةن ثَيداويسد تايبةت، ذنـاني  خا انين 

كةمئةندام، هةروةها هاور ام لةطـةَل كـاك عومـةر بـةوةي كـة قوةيـةكي ئيلزامـي هـةبَيت، فةقـةرةي سـَييةم،           
 .ئيلزامي هةبَيت، سوثاا بةوةي كة ئةو نوَينةرانة لةوَي دةبن لةسةر ويسد وةزير نةبَيت، بةَلكو قوةيةكي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار دكتؤر صباا، فةرموو

 :صباا حممد ميب.بةر َيز د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ناوةكة ئةبَي ري ايةتي ئةوة بكةين لةطةَل ئةو ئةهدافانة كة لة ماددةى ثَيشووتردا لـة مـاددةى   
بَيتةوة بة تةواوي، بؤية ئةطةر ئةمومةنةكة ئةمومـةني كاروبـار بـَي، طومـاوترة،      دوودا باا كراوة، جَيي

كاروباري تر ئةو ناوةي كة بؤي دياري دةكرَي دواتر، ضونكة لـة ئامامةكانـدا تـةنها باسـي ري ايـةو تـةئهيل       
ــا        ــة ش ــَي عينوانةك ــةعين دةب ــة، ي ــات و ئةوانةش ــاو وزة و ئيمكاني ــةهَيزكردني توان ــي ب ــة، باس ــَي، نيي ملرت ب

هـةر ناوَيـك   ( ، امل ـاقني الس شؤون ذوي االحتياجات اخلاصة، الس شؤون املعرتوقني )ئةمومةني كاروباري 
كة دوايي دةنطداني لةسةر دةكرَي و يةكاليي دةبَيتةوةو، منين تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة كة نوَينةري 

اية مشوليان دةكات، بنب لةناو ئةو ئةمومةنـةدا  كؤمةَلةكان زةرورة بةراسد، ئةو كؤمةَمنةي دوايي ئةم ياس
عومـةر نـورةديين دةكـةم، ثشـتيواني لـة رايةكـةي بـةر َيز        .زؤر زةرورة، بؤية ثشتيواني لة ر ايةكةي بـةر َيز د 

صبيحة خانين دةكةم، كة نوَينةري وةزارةتي ثالنداناني تَيدا بَي، ثشتيواني لة ر ايةكةي خوشـكة ر ازاويـن   
ةري ئةمومةني خا انيشي تَيدا بَي، ئينةا دوو مومحةزةم هةية لةسةر صياغةى ماددةكـة،  دةكةم، كة نوَين

يترتوىل اقرترار مرتا    )زةروري نييـة بةراسـد،   ( و)، ئـةو  (يشكل جملا لرعاية وت هيل امل اقني   امقليم ويتوىل)
، يـةعين  (مـال امتصـال  ك)، ضونكة لة زانسد رةوانبَيذيـدا مـةوزوعَيك هةيـة ثَيـي ئـةوترَي      (يتعل  بشؤونهم

يشكل الس لرعاية وتيهيل املعاقني يف االقليم، يتوىل اقرار )ثَيويست ناكات بة حةر  عةتف بةكاري بَينني، 
، لة زماني عةرةبيـدا  (يكون بعضوية ماييتيو)، مومحةزةيةكي تر ئةوةية، (مايتعل  بشؤونهم ويرأسه الوىلير

بةو شـَيوةية بـةكاربَيت،   :( من بعضوية كلويكون )وان نيية لَيرة، بؤ غةير عاقَل بةكار دَيت، يةعين ج( ما)
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار بةيان امحد فةرموو
 :بةر َيز بةيان امحد كؤضةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يسـَي رؤيـا، ئـةز ثشـتيظانيا     لةسـةر نـاظَي ظـَي مةجل   / منين سَي تَيبيين لسةر ماددةيت هةين، تَيبينيا ئَيكَي
( اجمللس االعلى لشؤون املعاقني)براي بةر َيز كاك صةباحي دكةم، كو ف لةن دةبَيت ئةظ ناظَي وَي ظ مةجليسي 

بَينت، دَييا شاملرت بَيت بة رةئيا من، خاو دي تر، سةر ثَيناسة ظَي مةجليسَي، ئةذي دطـةَل هةنـدَي دامـة كـو     
مرتايتعل   يشـكل جملـا لرعايـة وت هيـل امل ـاقني   امقـايم يتـوىل اقـرار         )َي، في لةن ثيضـا كـا دي تةسـةلرت بـ    

، ئةظة ئيزافة هـةبَي بـة   (بشؤونهم واجراء التنسي  بني الوىلارة واملؤسسات احلكومية املختلفة والقطاع اخلاص
َي وةزارةتـا  رةئيا مـن باشـرتة، دطـةل تَيبينيـا دي طـةلَي بـةرَيزان بـةرَي مـن ئاماذةيـان ثـَي كـرد، كـو نوَينـةر             

 .ثالندانان زةروري دةزاك، ئةظ نوَينةراني واني ظ تَيدا بَينت و نوَينةري شارةوانين، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار سيوةيل خان فةرموو
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (ثانيرتا و)، (ثانيرتا )اور ام لةطـةَل ر ازاو خـان، ئةوةلـةن ببَيتـة     بةنيسبةت ماددةى ضوارةم، منين ثَيم باشةو هـ 

ببَيتة ئةوةلةن، لةبةر ئةوةى مومةسيلي وةزارات دَين يةكةم جـاري و دوايـي مـودير عامةكانـة، بةنيسـبةت      
مرتدراء  عرتاميني كرتل مرتن مديريرتة رعايرتة املعرتاقني ومديريرتة         )، لـة ئةصـَلي ثرؤذةكـة هـاتووة     (مدرا   عاميني)

، واتـا دةكاتـة دوو مـودير عـام، بـةوم لـة راثـؤرتي هاوبةشـةكة يـةك مـودير عامـة، جـا             (جتماعيةالتنمية اال
ممرتثلني عرتن   )نازانني ئايا يةك مودير عام دةبَيت، يان دوو بَيت؟ بةنيسبةت سَييةم هةمانـة ئةطـةر بكرَيتـة    

 .و، سوثاا( اجمللا خبري خيتاره)، ئةصَلي ثرؤذةكة باشرتة( ورابعا)باشرتة ( مجعيات املعاقني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو طاهرسوثاا، جةمال 
 :ابراهيم طاهر بةر َيز مجال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةر بَيتــو ســةيري ماددةكــة بكــةين، مــاددةى ضــوار، دةبيــنني تَيكةَليــةك هةيــة بــةيين مةهامــةك و            ئةط

الس رعايرتة وتيهيرتل   )َي تةعريف كراية مةجليسين، بؤضي؟ ئةطةر بَيني سةيري ماددةى يةك بكةين، لةو
، بيدايـةتي  (رعايرتة وتيهيرتل املعرتاقني   جملـا  )، ئةوة لةوَي تـةعريف بـووة، دووةم بيدايـةتي فةصـَل،     (املعاقني

، ئةمة لة مـةهامي مةجليسـة،   (يشكل الس لرعاية وتيهيل املعاقني، ويتوىل اقرار مايتعل  بشؤونهم: )ماددة
دووبارة بَيينـة  :( يشكل اجمللس برئاسة الوىلير وعضوية كل من: )ر بنووسَيتبؤية من ثَيشنيار دةكةم يةكسة

، لَيرة وا ديارة تةقريبةن هةندَيك سةَمحيات بة وةزير دةدرَيت، ئايا داخـوازي دةكـات،   (ثالثي ورابعي)، خوارَي
ت و ئةوانـة  يان داخوازي ناكات؟ ئةو مةجليسة تةركيبةيةكي دائيمية، وةزيـر كـة دَيـنت نوَينـةري جـةم ييا     

ئةطةر بكرَينت كة لة دواي ماددةي ثَينةةمة، بضَيتة دواي ( ثالثا ورابعًا)بَين لةطةَلدا نينة، بة باشرت دةبينن 
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دمت  اجمللس مرة واحدة يف االقل كل شهرين وللوىلير دعوته ليجتماع عند االقتضاء على ان حيضر ممثل، )
 .ثاازؤر سو .......(او ممثلني عن مجعيات املعاقني

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاا، رَيزدار طوَليزار قادر فةرموو

 :بةر َيز طوَليزار قادر امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بةو ماددةية، كـة لـةو ئةمومةنـة بـة سـةرؤكايةتي وةزيـري كاروبـاري كؤمةَميـةتي بـؤ ضـاودَيري           

ثَيشــنيار دةكـةم وَيــر اي ئـةو ضــوار وةزارةتــةي كـة ناويــان لَيــرةدا    شـياندني كةمئةنــدامان ثَيـك دةهَينرَيــت،   
هاتووة، وةزارةتي ئةوقافيشي تيا بَيت، ضونكة بةر اسد مامؤستاياني ئايين دةتوانن رؤَلي باي و ئيةـابي لـة   
بواري هؤشـيار كردنـةوةو بـاوةر  بـة خؤبـوون لـة رووي ئاينيشـةوة ببيـنن، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم نوَينـةري             

 .قافيشي تيا بَيت، سوثاائةو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار حةمة سةعيد فةرموو
 :مة س يد محة عليةبةر َيز ح

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــاتووة        ــةتَيك ه ــةر تايب ــان ه ــو طومت ــونكة وةك ــَيني، ض ــت بَل ــة زيــادة، نابَي ــةي موعاقين ــةو وش ــة ئ ــن ثَيمواي م

لةبةر ئةوة طشتطري بَيت و نةمَينَيت، ئةو رةئيةي كاك جةمال بؤ حةلي ئـةو   مةجليسةكة بة كةمئةندامان،
، ئةمة ئيشكالَيكة، ئايا ئـةم مةجليسـة سـةربةخؤية،    (يف االقليم)، ئيرت تةواو (ويشكل اجمللس)ئيشكالة دةكات 

شرتكل اجمللرتس   ي)ي ناوَيـت، دةبَيـت بنووسـيت    (يف االقلرتيم )يان تابي ي وةزارةتة؟ ئةطةر تابي ي وةزارةت بَيـت  
 .، يةعين ئةو كاتة نايةوَيت، ئةوة خاَلَيك(التابعة للوىلارة

نـةمَينَيت، ئةطـةر   ( املعرتاقني )ديسـان  ( للوىلير دعوة ممثل عن مجعيرتات )خاَلَيكي ترين، لة سَييةم كة دةَلَيت 
كاني تـرين  ، يةعين بؤ ئةوةي شةرائيحة(املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة وقصارى القامة)ةَينَيت بَلَيني 

، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة دةمانـةوَيت     (ممثلني شرائ  املشرتمولني بالقرتانون  )بَلَين، يان هيضي نةَليني، بةا بَلَيني 
كةمئةندام و كورتـة  )قانونةكة شامل بَيت، تةنها بؤ كةمئةندامان نةبَيت، يان دةبَيت ناوي صنفةكان بَينني 

ن باا بكةين و زيكر بكةين، يان بَلَيني توَيـذة مةمشولـةكان،   ، هةموويا(باَمو خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان
 .، زؤر سوثاا(الشرائ  املشمولة بالقانون)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار بةفرين حسني فةرموو
 :بةر َيز بةفرين حسني خةليفة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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يان نوَينةرايةتيةكان لةنَيو ئةو مةجليسة كاتةكـةي ديـار نييـة،    لة ماددةي ضوارةمدا، ديارة ئةندامَيتيةكان، 
بــؤ مــاوةي ضــةند دةتــوانن ئةنــدام بــن، يــان نوَينةرايــةتي بكــةن لــةنَيو جمليســةكة، بؤيــة ثَيويســتة بــزانني  
ماوةكةي ضةندة؟ مةسةلةن دوو سـاَلة، سـَي سـاَلة، ضـوار سـاَلة، ئـةوة ديـاري بكرَيـت و ئايـا نـوَي بوونـةوةي            

 ن نا؟هةية، يا
ثَيشنيار دةكةم سةرةر اي موحافةزةكانين ئيداراتين ئيزافـة بكرَيـت، ئةطـةرين نـةَلَين كـةوا بَيـت هـةموو        
وةزارةتــةكان بــا داخيــل بكــةين، يــان نوَينــةرةكانيان، مــن ثَيشــنيار دةكــةم كــة نوَينــةري هــةردوو وةزارةتــي  

ــايين د     ــتاياني ئ ــة مامؤس ــةي ك ــةو ثَيي ــت، ب ــدا بَي ــاوخؤي تَي ــةوقاف و ن ــةنَيو   ئ ــة ل ــةريان هةي ــي كاريط ةورَيك
كؤمةَلطادا، بةتايبةتي لة وتـاري نوَيـذي هـةينيان، ئةوةنـدةي كـة خـةَلكي ئامـادةي نوَيـذةكان دةبـن، يـةعين           
ئامــادةي خوتبــةكاني هــةيين دةبــن، مامؤســتاياني ئــايين دةورَيكــي طرنطيــان هةيــة لــة هؤشــيار كردنــةوةي    

ئــةرك و رَيزطــرتن لــةو ضــني و توَيذانــةي كــة لــةم ياســاية  كؤمةَميــةتي خــةَلك، يــةعين بــةوةي كــة مــاف و 
 .داهاتوون كؤمةَلطاي ثَي ئاشنا بكةن

لة بر طةي سَييةمين راستةوخؤ هةموو ضووينةوة سةر ئةوةي ياساكة تايبةتة بة كةمئةنـدامان، بـةَمم مـن    
َييةم راســتةوخؤ لةبــةر ئــةوةي كــة هَيشــتا ديــار نييــة، كــة ئَيمــة نــاوي ياســاكةمان نــاوة ضــي، لــة بر طــةي ســ 

ضووينةوة سةر ئةوةي كة ياساكة تايبةت بَيت بة كةمئةندامان، بؤية ثَيويستة بطوترَيت نوَينةري ئةو ضني 
و توَيذانةي كة بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، لةبةر ئـةوةي هَيشـتا نـاوي ياسـاكة ديـار نييـة       

 .ناوي ضية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار هاذة سليمان فةرموو
 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كل من مديرية رعاية املعاقني ومديريرتة التنميرتة   / مدراء عامني)دةربارةي ماددةي ضوارةم، ئةوةلةن دةَلَيت 

اتانة لـة ئيـدارة سـةربةخؤيةكانين    ، من ثَيمواية لةبةر ئةوةي ئةو موديري(االجتماعية يف حمافظات االقليم
 .هةية، بؤية ثَيويست دةكات كة ئيداراتي موستةقيلين لَيرة داخل بكرَيت

، منين هاور ام لةطةَل بةفرين خان، كة وةزارةتـي نـاوخؤ دةبَيـت نوَينـةري هـةبَيت، لةبـةر       (ثانيًا)لة دووةم 
بـؤ ئـةوةي رَينماييـةكاني هاتوضـؤ بـة       مةسةلةي رَينماييـةكاني هاتوضـؤ، ضـونكة بةر اسـد زؤر زؤر طرنطـة،     

ئةوةشـى  ( خرتبري خيترتاره اجمللرتس   )خةَلك بدرَى و بةوانةى كة خاوةنى ثَيداويستى تايبةتن، دةربارةى ضوارةم 
 .، زؤر سوثاا(دون ان يكون له ح  التصويت)بؤ زياد بكرَيت، 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ئةظني خان فةرموو
 :بةر َيز ئةظني عمر امحد
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 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
صـباا دةكـةم، كـةوا ئةطـةر بَيتـو ئـةم مةجلسـة دامـةزرا بـا          .منين سةرةتا ثشتطريى لة ر ةئيةكـةى بـةر َيز د  

ببَيتة مةجليسى شئونى ري اية تةئهيلى موعةوقني، لةبةر ئةوة ئةو هةَلدةستَى بة تةرتيب كردنـى، يـاخود   
ئـةوةم كـة هةنـدَى بـةر َيز ثَيشـنيارى ئـةوةيان كـرد كـة          تةنزيم كردنى شئونى ئةم فيئةية، هةروةها لةطةَل

نوَينةرى وةزارةتى شارةوانى تيابَى و، بةر استى بة ثَيويستى دةزاك، ضـونكة هةنـدَى شـوَين هةيـة ثَيويسـتة      
وةزارةتى شارةوانى خؤى تةعليمات و تةسهيالت دةربكات، بـؤ لةبةرضـاو طـرتين زروفـى ئـةم خةَلكـةو، ئـةم        

كةسانةى بة كةمئةندام دةذمَيـردرَين، هـةروةها لةبـةر ئـةوةى لـة مـاددةى سـَيزدة هـاتووة،         فيئةية يان ئةو 
ئةوانةى كة دادةمةزرَين لة حكومةت و لـة  % 7ئيلزامى حكومةت بكرَيت و % 7ئَيمة باسى ئةوة دةكةين كة 

ة خؤمان لة ماددةى قيتاعى عامداو لة وةزارةتى ثالندانان ثَيويستة نوَينةريان هةبَى، بةهؤى ئةو ماددةوة ك
سَيزدةدا ر وو ان كردؤتةوة، هةروةها ثَيشنيار دةكةم، لةبةرئةوةى ئَيمة لة خاَلَيكى تردا لة ماددةيةكى تردا 
ــَى ئــةوانين، ضــونكة ئــةوان       ــرة بةشــدار ب ــؤمثى لَي ــو نوَينــةرى ثــارا ئؤَل باســى وةرزي دةكــةين ئةطــةر بَيت

ى كةمئةندامان دةدةن و، ثَيويستة نوَينـةريان هـةبَى لَيـرة،    فيةئةيةكن، ياخود خةَلكانَيكن طرنطى بة وةزرش
ممرترتثلني عرترتن )بكرَيتــة ( للرترتوىلير دعرترتوة ممثرترتل عرترتن مجعيرترتات)هــةروةها ســةبارةت بــة خــاَلى ســَييةم كــة دةَلــَى 

لةبةرئةوةى تةنها جةم يةيةك نيية، بةَلكو كؤمةَلَى جةم يات هةية كة طرنطى بـة كةمئةنـدامان   ( مجعيات
 .دةدةن، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان
بةم نةوعة بَى، دةبَى بة مةجليسى وزةرايةكى بضكؤمنة، ئةم مةجلسة بةم شـَيوةيةى كـة بـرادةران دةيَلـَين،     

كة لة دواى ئةمةوة هاتووة، زؤر بة وازحى ديـارى كـردووة، كـة ضـى دةكـات، ئةمـة       خؤى لة ماددةى ثَينةدا 
تةنها سياسةت و سرتاتيةة ئيةرائاتَيكةو ثَيويست دةكات، مادام ئةمة دةزطايةكى حكوميةو لة وةزارةتَيك بة 

موو يارمــةتى لةطــةَل وةزارةتــةكانى تــردا دايدةمــةزرَينَى، هــةر  بر يارَيــك لــةم مةجلســة دةردةضــَى هــة         
وةزارةتةكانى تر ثابةند دةبن بة جَى بةجَى كردنيةوة، بؤية ثَيموايـة مـةجليا بـؤ ئـةوةى طـةورة بـَى، بـؤ        
ئــةوةى بَلــَيني فــآلن وةزارةت هةَلســَى بــة فــآلن كــار ثَيويســت ناكــات، بــةَلكو مــةجليا دةبــَى بضــووك بــَى و  

وو، ئـةم ذمارةيـةى كـة داياننـاوة ئـةوان      خةَلكَيك بَيت، كة كارا بَى و هةردةم تةفةروغى هةبَى كة ثَيويست ب
ئةطـةر  ( ممرتثلني عرتن الرتوىلارات   )زؤر زؤر باشة، بةوم ئةوةى كة من دةمةوَى باسى لَيوة بكةم ئةم كةسانة كة 

هاتو بة ثلةى مودير عام نةبن، ناتوانن ئةوان خاوةن بر يار بن لة ناو  ئةم مةجليسةدا، كة كاتَى سياسةت و 
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دةبَيـت بطـوترَى   ( ممثلني عن الوىلارات االتية)َيذرَى، بؤية من لَيرة دةَلَيم، كة دةَلَيم سرتاتيةي و بر يار دادةر 
 .، ضونكة مدير عامةكة دةتوانَى بر يار بدات(ان اليقل رتبته عن مدير عامعلى )

دعرتوة ممثرتل عرتن    )عمـر نـورةدينى، كـة تـؤ دةَلَيـي      .لة سَييةمدا من زؤر هاور ام لةطـةَل بـراى بـةر َيزم كـاك د    
ئةمة لَيرةدا وةكو ميوانداريةكة ثرسَيكت ثَى دةكـةم، قسـةكةمت   ( مجعيات املعاقني حلضور اجتماعات اجمللس

بةدَل بوو، باشة، بة دَلم نةبوو بة قسةت ناكةم، نةخَير، ئَيمة دةمانةوَى لةر َيطةى بةشدارى ثَى كردنـى ئـةو   
يارةكةن، نـةك كةسـَيكى تـر دَى و بر يارَيـك     ضني وتوَيذانة لة بر يارداندا هةست بكةن كة خؤيان خاوةنى بر 

دائةدروَى بؤ ئةوان، خؤيان لة هةموو كةا باشرت دةزانن كة ئةو بر يارانةى دةردةضَيت تا ضةند ئةوان لَيـى  
سوودمةند دةبن، بر يارَيك دةرضووة لةميةن وةزارةتى شـارةوانيةوة، كـة جَيطـةى دةسـت خؤشـية لةمـةودوا       

رَيت، دةبَيت حيسابى ئةوة بكرَيت كة شوَينى هاتوضـؤى م ـةوقينى تيـا بَيـت،     هةرضى بينايةك دروست دةك
بةوم هةر لةو بر يارة ديـارى نـةكردووة بينـا كؤنـةكان ضـى ىَل بكـةين، ئـةوة خـؤى لـةويا كَيشـةكةية، بـةوم            

ت ئةطةر هاتو كةسَيكى كةمئةندام، يـان خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت خـؤى ئامـادة بـوو لـةوَى، ئـةو ئيشـارةت          
دةداتَى دةَلَيت بينا كؤنةكانين دةبَى ضارةسةر بكرَين، بةشَيوةيةك كة ئَيمة بتـوانني سـوودى ىَل وةربطـرين،    

 .ئةمة خاَليكة
خاَلَيكى تر، لة كاتى دروست كردنـى خـانوو بـؤ خـةَلكى كـةم دةرامـةت، مـن ئَيسـتا قسـةكاك تـةواو دةكـةن،            

لةوى بَيت، كة نوَينةرى ئةو ر َيكخراوانةى ىَل بوو، دةَلَى  ثَيويست ناكات مومةسيلى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة
زةمحةت نةبَى كة خانووت دروست كرد بؤ خـةَلكى كـةم دةرامـةت حيسـابى ئـةوة بكـة كؤمةَلـة خانوويـةك         
دروست بكةيت، كة منى كةمئةندام بتواك سوودمةند ، لَيى، كة منـى كورتـة بـاو سـوودمةند ، لَيـى، كـة       

يستى تايبةت سوودمةند ، لَيى، نةك وةكو خةَلكَيكى ئي تيادى بؤم دروست بكةيت، بؤية منى خاوةن ثَيداو
ــةنَيوان           ــةن ل ــاق بك ــان ئيتف ــةبَى و، خؤي ــان ه ــةرى ف لي ــت، نوَين ــوةت بَي ــةك دةع ــةوان ن ــةم ئ ــن داوا دةك م

ــا       ــة ن ــان بنَيرن ــةرى خؤي ــان نوَين ــت ر َيكخراوةك ــيةك بَي ــةر ض ــة ه ــت، ب ــة دةورى بَي ــدا ب ــةو ر َيكخراوةكان و ئ
 .مةجليسةوةو زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .روتبة تةب ةن عةسكةرى روتبةى هةية، مةبةستت دةرةجةية، كاك كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

َيكهَينـانى ئـةو   بةر اى من ماددةى ضوارةم ثةيوةندى بة ماددةى ثَينةـةم هةيـة، لـة مـاددةى ضـوارةم باسـى ث      
ئةمومةنة دةكات، لة ماددةى ثَينةـةم ئةركـةكانى ديـارى دةكـات، ثَيموايـة ئـةم ماددانـة هـيو زةرورةتَيكـى          
نيية، ئَيمة ياسامان هةية، ئـةو ياسـاية ثَيويسـتة هـةموو وةزارةتـة ثةيوةنـدارةكان، يـان هـةموو جيهـةتَيكى          

نوَينــةرى مامؤســتايانى ئــايينى بكــةين، ئــةم   ثةيوةنــدار جــَى بــةجَيي بكــات، بــؤ  وونــة، ئةطــةر بــاا لــة   
تَير وانينـة، تَيروانينَيكـى هةَلةيـة، لةبـةر ئـةوةى تــؤ وةك كارمةنـد ناتوانيـت تةماشـاى ئةوانـة بكـةيت، كــة           
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ثةيامى ئايينيان هةيةو ئةركى خؤيان جَى بةجَى دةكةن، تؤ بَيهَينيتة ناو ئةم تةشكيالتة، لةبةر ئةوة ئَيمة 
ةزارةمتان هةية، مديريةتَيكمان هةية بؤ ضاودَيرى و ثَيشخستنى،   زةرورةتَيكى هةيـة،  ياسايةكمان هةية، و

تــؤ يةكــةم جــار ماددةيــةكت بــؤ تةشــكيالتةكة دانــاوة، دوايــى ئةركــةكانى، دانــانى موناقةشــة كــردن لةســةر   
ةركى ســرتاتيةيةت،   ســرتاتيةيةت؟ ئةمــة ياســايةو ثَيويســتة جــَى بــةجَى بكرَيــت، بــةوم كــاتَى بــاا لــة ئــ  

مةجلسةكة دةكةين، ئَيمة مةجليسةكةمان بؤضية؟ بؤ ئةركَيكمانة كة لة مـاددةي ثَيـنج بـاا دةكرَيـت، مـن      
مةبةستم نيية موناقةشةى مـاددةى ثَيـنج بكـةم، لةبـةر ئـةوة هـاتووة لـة خـاَلى سـَييةم باسـى ئـةوة دةكـات             

ضةند كؤدةبَيتةوةو   دةكـات؟   بةراجمى خاسة بؤ تةوعيةى ئيةتماعى دابنَيت، ئةوةى تر باسى ئةوة دةكات
تــةنها يــةك شــتى تيايــة كــة ضــوارةم باســى ئينشــائى ســندووق دةكــات، مــن ســندووقةكةم بــةموة طرنطــةو،    
ــيلى         ــةبَى و، مومةس ــندووق ه ــةر َيوةبردنى س ــى ب ــةبَى، مةجليس ــَيكى ه ــندووقة مةجليس ــةم س ــمواية ئ ثَيش

ياســايةكة، دةنــا دانــانى، وةزارةت خــؤى  جياجياشــى تيــا بَيــت، كــة ئةمــة ثشــتيوانيةكى طــةورة دةبَيــت بــؤ    
موكةلةفة بة جَى بةجَى كردنى ياسايةكة، وةزارةت خؤى بَى، وةزير هةية، وةزارةت هةية، مديريةتى هةية، 
بَيت ئةم نوَينةرانة بَينَى، بؤ دانانى بةرنامةيةكي تر، لةبـةر ئـةوة مـن ئـةم دوو ماددةيـة هـيو بـة زةرورى        

وان دةمةوَى ئينشائى سـندووقَيك بكرَيـت بـةناوى سـندووقى ري ايـة و تـةئهيلى       نابينم، بةَلكو لة جَيطاى ئة
ئيحتياجاتى خاسة، كةسايةتى مةعنةوى هةبَى و، مةجليسى ئيدارةى سندووق هةبَى و، تةشكيلةكةشى  ذوى

بة ري ايةتى ئةو مودير عامة بَيت، كة مودير عـامى ري ايـةو تة يـةى ئيةتيماعيـة، لةطـةَل ئةندامَييـةتى       
ةزارةتى صحة، وةزارةتى سةقافة و شةباب، وةزارةتى تةربية، وةزارةتى تـةختيت، ئةمـة ئاسـانكارى دةكـات     و

بؤ جَى بةجَى كردنى ياساو، باريشمان قورا ناكات بة تةشكيالتى جيا، وةزير خؤى هةموو حةقَيكى هةية، 
ى ديكـةى ثةيوةنـدارين   مةجليسى ضى دروست دةكات؟ موديريةتى هةية بؤ جَى بةجَى كردن، وةزارةتـةكان 

دةتوانن ياسايةكة جَى بةجر بكةن، بـةبَى ئـةوةى باسـى ئـةو حكومةتـة بكـةين لـةناو حكومـةتى وةزارةتـى          
 .كاروبارى كؤمةويةتى، كة دةبَى نوَينةرايةتى هةموو كوردى تَيدا بَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر ؤذان فةرموو.زؤر سوثاا، د

 :دالقادر دزةيىر ؤذان عب.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بــة بؤضــوونى مــن طــرنطرتين خــاَل لــةو ماددةيــةو ماددةكــةى دواتــر ئةوةيــة فةراهــةم كردنــى ئــةو مــاف و    
ئيمتيازاتانةية بؤ ئـةو توَيـذةى كـةوا حوكمـةكانى ياسـا دةيانطرَيتـةوةو بـة ئاسـانرتين و سـادةترين ر َيكـارى           

دةكةم ثَيكهَينانى ئةو ئةمومةنةية، كة ئَيمة سَى بةر َيوبةرايةتى طشـتى و  ياسايى، بةوم ئةوةى من تَيبينى 
ــاخود           ــاتين، ي ــة ثَيكه ــاتووة ل ــةم ه ــاَلى يةك ــة خ ــة ل ــة، ك ــان هةي ــَى ثارَيزطام ــةر س ــاعى لةه ــةى ئيةتم ري اي
ئةنداميةتى ئةمومةنةكة، هةروةها دروست كردن و ثَيكهَينانى ئةو ئةمومةنةية، جطة لة دروسـت كردنـى   

دووقَيك، ســندووقةكة ثَيويســتى بــة ئةمومةنــة بــؤ بــةر َيوةبردن، جطــة لــة بــوونى ســَى بةر َيوبةرايــةتى سـن 



 143 

طشتى، ئةوة هةموو كارةكا ان، وابـزاك ر ؤتينـةكان زيـاتر دةكـات و زةمحـةت تـر دةكـات، نـاكرَى ئَيمـة لـةو           
نةكـة بـةو شـَيوةية فراوانـي     ئةمومةنة نوَينةرى هةموو دامودةزطا حكوميةكان بكةينة ئةندام لـة ئةمومة 

بكةين، كة نـةتوانن كؤبوونةوةيـةك ئـةمام بـدةن، كـة ئَيمـة لةسـةرمان دانايـةو مـةرمجان دانـاوة، كـة دوو            
مانط، ياخود مانطى جارَيك كؤببنةوةو كؤبوونةوةيةكى ئيلزامى بةو شَيوة فراوانة كؤبوونةوة ناكرَى، بؤيـة  

ئـةو ئةركانـةى ثَيـى رادةسـثَيردرَى جـَى بـةجَيي بكـات، ئينةـا         يةك ئةمومةن لةو ياساية هةبَى، بؤ ئـةوةى  
ناوى ئةمومـةنى ضـاودَيرى و شـياندنى خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت دةبـَى، نـاوي ئةمومـةنى بةر َيوةبـةرى           
سندووق دةبَى و ناوةكة كَيشة نيية بة ئةركةكاني خؤي هةستَيت، ئةوةي كة لة خاَلي يةكةم هاتووة مـودير  

ئةوة سَي بةر َيوةبـةر دةطرَيتـةوة، دواتـر نوَينـةري ضـوار وةزارةت، ئـةوة       ( والتنمية االجتماعية الرعاية)عام 
حةفت ئةندام، جطة لة دوو نوَينةري رَيكخراوةكاني خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان، واتة ئَيستا تةقريبـةن  

ر بَيـت بـةو شـَيوةي كـة لـة      نؤ ئةندامة لة ئةمومةنةكة بـةو تةشـكيالتةي كـة هاتييـة، ئةطـةر يـةك نوَينـة       
ثةرلةمان لةسةري رَيك دةكةوين و دةنطي بؤ دةدةين، ضةند نوَينةري رَيكخراوةكان بَي لـةوة ئةمومةنةكـة   

 .فراوانرت نةبَي، تاكو بتوانَي ئةو ئةركانةي كة ثَيي دةسثَيرَيت جَيبةجَيي بكات، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار تارا فةرموو سوثاا بؤ ليذنةي ياسايي،
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــة       ــؤ وةزارةتـ ــانكاريية بـ ــة ئاسـ ــةم نوَينةرانـ ــووني ئـ ــنم بـ ــن واي دةبيـ ــةكي زؤر درا، مـ ــد رايـ ــرة بةر اسـ لَيـ

َل ثةيوةنديــدارةكان، قــةد نابَيتــة طرفــت بؤيــان، بةثَيضــةوانةوةو، بةخؤشــحاَليةوة لــة كــاتي بودجــةي ثارســا  
وةزيري ثالندانان ثَيماني وت ثَيم خؤشة لـة كـاتي طفتوطـؤكردن لةسـةر ئـةو قانونـة مـن ئامـادة ،، لةبـةر          
ئةوةي لة ماستةرثالني نوَي بةهيو جؤرَيك نابَيت فةرامؤشـي خـاوةن ثَيداويسـد تايبـةت، يـان كةمئةنـدام       

 .ةية كة هةبَيتبكرَيت، جا بووني نوَينةري ثالندانان زؤر طرنطة لة ناو ئةم كؤبوونةو
دووةم شت، كة من بةباي و طرنطي دةزاك، بةر اسد لة ماددةي ثَينةةم هةروةكو خاك دكتؤرة رؤذان باسي 
كرد، كة وجودي ئةم سندووقة، يان برام كاك كاردؤ باسي كرد، راستة بووني ئةمانة هةية كـة سـةندووقَيك   

مالية هةيـة، زؤر جـار هةيـة ضـؤن ثةيوةندييـةكان       هةبَيت، بةوم ئَيمة دةزانني طرفد ئةساا لة وةزارةتي
دروست دةبَيت، ضؤن ثارةكان تةخصيص دةكرَيت، راستة عيالقةي بة ميزانيةي وةزارةتةكة خؤيةتي، بةوم 
ئةوين بتةوَي و نةتةوَي ئةطةر َيتةوة بؤ ئةو، لةبةر ئةوة بووني نوَينـةري مـالي و لةطـةَل ثالنـدانان، ئـةوة      

ئةم مةجليسة هةبَيت، زؤر جار هةية كةَلةكة بووني نوَينةر ئةيكةينة طرفت، نـةخَير،  زؤر طرنطة كة لةناو 
هةر يةكَيكيان بةشَيوةيةك كارةكاني خؤيان دةزانن و ئةيهَيننـة نـاو ئـةم مةجليسـة، بـةر َيزان، حـةز دةكـةم        

يد لـة خاَلَيـك   لَيرة هةموومان دَلسؤزي ئةم شةرحية بني كة ئةيطرَيتةوة، ثشتطريي خؤم لة كاك حةمة سـةع 
ئةكةم، كة ئةطةر لَيـرة بَلـَيني بـا نوَينـةري ئـةو شـةرحيانةي كـة دةيطرَيتـةوة، يـةعين ئةطـةر قانونةكـة بـة             
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موعاق بوو با ةَينَيتةوة مومةسيلي موعاق ئيرت يةكَيكة، يان دووانة بةثَيي ثارَيزطاكان نابَيت بـةو شـَيوةية   
 ......ثشتطريي( ثارا ئؤَلمثية)، تاقة جةم ية كة يةكي طرتؤتةوة بَيت، ئَيمة ثَييان بَلَيني هةموو يةكبطرنةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .تكاية لةسةر ماددةكة موناقةشة بكةن

 
 

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن يةكبطرنـةوة،  تاكو بتوانن نوَينةرايةتي بة في لي دروست بكةين لةناو ئـةم مةجليسـة، دةبَيـت جةم يـةكا    
لةبةر ئةوة ثارائؤَلمثي يةكةم جةم يةية كـة يـةكي طرتؤتـةوة نوَينـةريان هـةبَيت بـؤ ميـةني رؤشـنبريي و         
موان، كة زؤر طرنطة بؤ كةمئةندامان و بؤ ثَيداويستية تايبةتيةكان، لةبةر ئـةوة ئـةو سـَي نوَينـةرة ئيزافـة      

 .بكرَيت و، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .حسن فةرموو. رَيزدار د سوثاا،
 :بةر َيز حسن حممد سورة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اي من خاَلي ثرشنطدار لةم قانونة زؤرن، يةكَيك لةو خاونة، دروست كردني مةجليسي رعاية وتـةئهيلي  

ر سـةيري  موعاقينة، ئايا ئةو مةجليسة ثَيويستة، يان ثَيويست نيية؟ خؤي قانونةكـة وةوم دةداتـةوة، ئةطـة   
دةروازةي سَييةم بكةين، دةبينني حقـوقي موعـاقني لـة حـةوت فةقـةرة هـاتووة، لـة هـةر فةقةرةيـةك لـةو           
ــاري          ــارو كاروب ــي ك ــةيري وةزارةت ــةر س ــة ئةط ــة، كةوات ــةعين هةي ــي م ــة وةزارةتَيك ــدي ب ــة ثةيوةن فةقةران

رةي ري ايـةي ئيةتيمـاعي و   كؤمةويةتي بكةين، دةتوانني بَلَيني دوو لةو فةقةرانـة جَيبـةجَي دةكـات، فةقـة    
، باقي فةقةرةكاني تـر وةزارةتـةكاني تـر جَيبـةجَيي دةكـات، بؤيـة ثَيويسـتمان بـة         (ت هيل وال مل)فةقةرةي 

مةجليســَيك هةيــة لــة دةرةوةي وةزارةتةكــةو، ئــةم مةجليســة مةجليســَيكي موســتةقيل دةبَيــت، يــان شــوب   
ئيةتيمـاعي، ئةمـة    شرتؤوني نابَيت لـةناو وةزارةتـي    موستةقيل دةبَيت بة ئيشرا  وةزير، يةعين مةجليسَيك

ثَيداويسد مةجليسةكة، من سَي مومحةزةم هةية لةسةر تةشكيلةكةي، يةكَيكيان ئةوةي كاك جةمال باسـي  
بةشَيوةيةكي شةرا هاتووة لة ثَيناسةكةي شةرا كراوة، بؤية وةكو كاك جـةمال وتـي ئـاوا    ( صياغةكة)كرد 

نوَينةري وةزارةتةكان كَين؟ بةحةقيقةت ئةطـةر سـةيري نوَينـةري وةزارةتـةكان     / صياغة بكرَي باشرتة، دوو
ح  املعرتاق  )بكةين، ديسان دةطةر َيينةوة بؤ دةروازةي سَييةم، كة باا لة حقوقي موعاقني دةكات، نووسراوة 

عاق يف الرتبية ح  امل)واتة نوَينةري وةزارةتي شئوني ئيةتيماعي ثَيويستة، ( يف احلماية والرعاية االجتماعية
كةواتـة  ( ح  املعاق يف الرعايرتة واخلرتدمات الصرتحية   )نوَينةري وةزارةتي تةربيةو تةعليم ثَيويستة، ( والتعليم
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كَي جَيبـةجَيي دةكـات؟   ( ح  املعاق يف التنقل والبيلة املؤهلة)نوَينةري وةزارةتي تةندروسد ثَيويستة، لَيرة 
، بؤية زةرورية ئةم دوو فيئةيـة بةنيسـبةت وةزارةتـةكان بةشـدار     (اشضال واملديرية العامة للمرور)وةزارةتي 

 .بن، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار شلَير فةرموو
 :بةر َيز شلَير حممد ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكـةم بةنيسـبةت   بةر اسد زؤر باسي ئةو ئةندامانة كرا، ثَيشةكي من ثشتطريي لـة رايةكـةي دكتـؤر صـباا     

عينوانةكـة، بةنيسـبةت ئــةو ليذنةيـة كـة لــةو فةقةرةيـة، ئةطــةر وةزارةتـي ماليـةي تَييــدا نـةبَيت، وابــزاك         
خؤشي وةزير ئةتوانَي وةوم بداتةوةو زؤر كارةكة بةباشي ناكرَيت، ضـونكة ئيلتيزامـاتي مـالي زؤرة، ئـةبَيت     

مةوزوعةكـة، دواي ئـةوة بةنيسـبةت مـاددةي ضـوارةم       ثةيوةندي بة بةر َيوةبةرَيكي طشد دارايي هةبَيت لـة 
 .، سوثاا(للمجلس االستعانة مبن تراه من ذوي اخلربة واالختصاص دون ان يكون له ح  التصويت)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا بؤ جةنابت، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

تةشكيلي ئةم ئةمومةنة من زؤر بةطرنطي دةزاك، ضونكة زؤربـةي ياسـاكاني ووتا ـان خوَيندؤتـةوة، هـةر      
هــةمووي مةجليســَيكيان هةيــة، كــة بايــةا بــة كاروبــاري كةمئةنــدامان و كورتــة بــاوو ئةوانــةي كــة خــاوةن 

ة وةزيرةوة دة كةا، ئةوة لة حاَلةتَيكدا، ئَيستا ثَيداويستية تايبةتييةكانين دةدات، ئةوةي كة لَيرة هةية ب
تةنها سَي ثارَيزطامان هةية، كة بةر َيوةبةري طشد لةو سـَي ثارَيزطايةيـة، ئةطـةر ئيـدارةكان سـةربةخؤ بـن،       
ديارة بةر َيوةبةري تريشمان بؤ زياد دةبَيت، ئةوةي كة زؤر طرنطة بةممةوة كة ئـةبَيت نوَينـةري رَيكخـراوة    

ةكان ئامادة بَيـت و، مـا  ئةوةشـي هـةبَيت دةنـط بـدات، زؤر طرنطـة كةمئةنـدامان خؤيـان لـةو           كةمئةندامي
مةجليسانة لة شوَينةكاني تـرين نوَينـةريان هـةبَيت و بتـوانن دةنطـين بـدةن، ثـَيم خـؤي بـوو نوَينـةري           

ئةنـدام   كةمئةندامان لة ئةمومـةني وةزيـرانين هةبوايـة، لـة ثةرلـةمانين هةبوايـة، هـيو نـةبَيت ئةطـةر         
ــَي        ــةكانيان ج ــان قاع ــة هاورسَيكاني ــدام ثةرلةمان ــةو ئةن ــاتري ئ ــةر خ ــة، لةب ــدام بواي ــةمانَيكمان كةمئةن ثةرل
نةدةهَيشت، بؤية زؤر طرنطة نوَينةري كةمئةندامان لةو مةجليسة هةبَيت، ما  دةنطداني هةبَيت وةكو ئةو 

هةبَيت، سةبارةت بةوةي كة ضةند نوَينةر مافةي كة بةمن دراوة دةنط بدةم لةسةر ثرؤذةكان، ئةوين ما  
لةوَي ئامادة بَيت، كاتي ئةوة هاتووة كة لةرَيطاي ئةو ياسـايةوة ئَيمـة كؤمةَلـةي رَيكخراوةكـان كؤبكةينـةوةو      
يةك دةنطيان بكةين كةوا يةك نوَينةريان لةوَي ئامادة بَيت، ئةطـةر بَيتـة ئـةوةي سـَي نوَينـةر بَيـت، يـاخود        

نةرَيكيان هةبَيت، لةوانةية ثانزة، شـانزة نوَينـةرمان لـةوَي ئامـادة بَيـت، مـن هـيو مريـم         هةر كؤمةَلَيك نوَي
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نيية لةسةر ئةوةي ضةند نوَينةري وةزارةتةكاني تر ئامادة دةبَيت، ياخود هةر مرؤظ دؤسـتَيك ئامـادة بَيـت    
ةوم كؤبوونـةوةيان،  لةطةَلماندا لةو مةجليسة، بؤ ئةوةي بتوانني خزمـةتي زيـاتري كةمئةنـدامان بكـةين، بـ     

يــاخود كؤكردنــةوةي ئــةو ئةندامانــة لــةكاتي كؤبوونــةوة، ئَيســتا مــن ســةرؤكي ثَيــنج ئةمومــةني تــرم لــة    
وةزارةت، زؤر ئةستةمة، بؤيـة تـاكو ئةندامـةكان كـةمرت بَيـت، بـؤ ئَيمـة باشـرتة، بـؤ ئـةوةي ئيشـةكان باشـرت             

ةري كةمئةنـدامان هـةبَيت و مـا  دةنطدانيشـي     راثةرَينني، بةوم ئةوةي كة جةخد لةسةر ئةكةمـةوة نوَينـ  
 .هةبَيت و، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤر سوثاا، هةموو ئةو بةر َيزانة قسةيان كرد، طرنط ئةوةية قانونةكة مـا  ئـةو شـةرحيانة بـاي حيمايـة      

اري بـةهَيزيان هـةبَيت، لـة    بكات، وازي  ديار بَيت، كةسي بةتوانا لة ليذنةكة بَيت، ثسثؤر بن، دةسةوتي ئيد
بةرذةوةندي ئـةو ضـني و توَيذانـة بـن، ئـةو ياسـايةي لَيـرة دةردةضـَيت جَيبـةجَي بكرَيـت، بةنيسـبةت ئـةو             
بةر َيزانةي حةقي خؤيانة خؤيان بؤ ثةرلةمانين ئةطةر تةرشي  بكةن، ئةطةر قانون رَيطاي ثـَي بـدات كـة    

وانـةكا ئيحـتريامم بـؤ هـةمووان يـةكَيكي شـَيت بـَيين لَيـرة         بَيت، ضونكة ناكرَيت خوانةكا، خ( كامل االهلية)
ــبةت       ــةوة جَيطــاي خــؤي نييــة، بةنيس ــي، ئ ــان لــة مةجليســةكة دايبنَي ــت تةمســيلي ضــينَيك بكــات، ي دايبنَي
ئةندامانين دةردةضن و دَين، زؤر تةبي يية، ئةوة بةثَيي قانون ئيةازة لةسةرؤكايةتي وةردةطرن و دةضـن،  

 .ؤ ماددةي ثَينج كةرةم بكةن فةرمووزؤر سوثاا، ئَيستا ب
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 مهام اجمللس: املادة اخلامسة

 :يتوىل اجمللس املهام االتية -اواَل
مناقشرترتة ووضرترت  اسرترترتاتيجيات واقرترترار السياسرترتات النموذجيرترتة املتكاملرترتة وتهيلرترتة البيلرترتة املناسرترتبة ليشرترتخاص    -1

 .نياملعاق
 .حتديد االجراءات ووض  التوصيات لتوفري الرعاية والتيهيل للمعاقني -1
 .اقرار برامج خاصة للتوعية االجتماعية باحلقوق ومساواة االشخاص املعاقني م  االخرين -3

 .دتم  اجمللس مرة واحدة يف االقل كل شهرين وللوىلير دعوته ليجتماع عند االقتضاء: ثانيَا
 .وظف حاصل على شهادة جامعية تنظيم اعمال اجمللس ومتابعة اعماهلايتوىل م: ثالثَا
يتم انشاء صندوق لرعايرتة وتيهيرتل االشرتخاص املعرتاقني وهصرتص هلرتا ميزانيرتة ضرتمن ميزانيرتة الرتوىلارة،           : رابعَا

 . وتضاو اليها التربعات واالموال املوصى بها للمجلس، او اية ايرادات اخرى ويتم تنظيم ذلك بنظام
 :سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

 .راي ليذنةكة تكاية
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةزؤرينةي ئةنداماني ليذنةكان بةو شَيوةية رَيككةوتن، كة بةو شَيوةية دابر َيذرَيتةوة، سوثاا

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزانةي دةيانةوَيت موداخةلـة بكـةن لـة مـاددةي ثَيـنج،       كَي دةيةوَي قسة بكات لةسةر ئةو ماددةية؟ ئةو

، كـاوة حممـد   عبرتداحلافظ عبدالرمحن حسني، دلَير حممود، ناسك تؤفيق، صباا بيـت اهلل، شـَيرزاد   )رَيزداران 
، كـاك  (امني، شلَير حمي الدين، سةردار رشيد، زكية سيد صاحل، جـالل علـي، سـؤزان شـةهاب، تـارا ئةسـ ةدي      

 .رمووعبدالرمحن فة
 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طفتوطؤ كـردن و دانـاني اسـرتاتيةيةت وبر يـارداني     )سةبارةت بة ماددةي ثَينةةم لة بر طةي يةكةم، كة دةَلَي 

تي ، ئةمة من ثَيمواية زيادة، ضونكة ئةم ئةمومةنة خؤ نايةت لَيرة ئيسترياتيةية(سياسةتي  ونةيي تةواو
سياسي دابر يذَي و بةرنامةيةكي سياسي دوورودرَيذ دابيَن، ئةطةر ئيسـترياتيةين نةبوايـة، يـةعين هـةر بـؤ      
كاتين بواية هةر باي بوو، بةَمم بؤ ئيسرتاتيةيةكي دوورودرَيذ، يةعين ضي دةكات؟ خـؤ دةوَلـةت دروسـت    

وايـة ئةمـة زيـادة، هـةر ئةوةيـة، زؤر      ناكات لَيرة؟ هـةر بـؤ مـاف و ثَيداويسـتيةكاني كةمئةندامانـة، مـن ثَيم      
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، رَيزدار دلَير فةرموو

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مــن لةطــةَل راي ليذنــةي موشــتةرةك دام، كــة لــة بر طــةي ضــوارةم ئــةوةيان بــؤ زيــاد كــردووة دامةزرانــدني    
شياندني كةساني كةمئةندام، ميزانيةكةي لة ضوارضَيوةي ميزانيـةي وةزارةتـدا بـؤ    سندووقَيكي ضاودَيري و

تةرخان بكرَيت، بةوم لة هةمان كاتيشدا حةزم دةكرد ئةركي ئةمومةنةكة بدرَي و ئةم ئةركةشي بـؤ زيـاد   
بَيتةوة بـؤ  بكراباية، كة بريد بَي لةوةي ئةركي بةدواداضوون وضاودَيري كردني كارةكان، بةشَيوةيةك شؤر  

 .سةر هةموو ئاستةكان تا ئةطاتة ناو خَيزانةكاني، ئةوانةي كة كةمئةنداميان هةية، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار ناسك تؤفيق
 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لةطـةَل ناونيشـانةكة رَيـك بَيـت، بـؤ ئـةوةي ديسـان        ديارة من ديسان دةيَلَيمةوة ناوةر ؤكي ئةم ماددةية ئةبَي 
ئةبَي ئةوة تةعديلي تَيدا بكرَي، ئةطةر كردمان ( لتوفري الرعاية وتيهيل املعاقني)بزانني كة خاَلةكان دةَلَيني 

، ياخود وامان لَيكرد مشولي كورتة باوكانين بكات، دةبـَي وابَيـت، كـة هـةموو     (ذوي االحتياجات اخلاصة)بة 
 .دانة رةضاوي ئةوة بكاتئةو ماد

(  يترتوىل موظرتف حاصرتل علرتى شرتهادة جامعيرتة      )خاَلَيكي تر، من قسةم لةسةري هةية، ديـارة سـَييةم كـة دةَلـَي     
ئةوة نازانني مةرتةبةكـةي ضـيية، بـؤ ئـةوةي مةرتةبةكـةي بطـومَي لةطـةَل مومةسـيلي وةزارةتـدا، يـةعين           

و سةرثةرشـتكاريةكة، ئـةبَي ثلـةي مةنصـبةكةي     كاتَيك كـة مومةسـيليين وةزارةت ئةندامـة، بـةا ئـةم وةكـ      
بــةرزتر بَيــت لــةوان، بــؤ ئــةوةي دواتــر تــةرتي  هينةكــةيان ديــار بَيــت، ئــةو خاَلــةي تــر، كــة زؤر جَيطــةي  
دةستخؤشية دروست كردني سندووقةكةية، بةَمم  طرفت هةية لة مةسةلةي سندووقةكة، ئَيمة زؤر جار لـة  

و غـاز، لـة بودجةشـدا، دووجـار بـاا لـة سـندووق كـراوة، هـةموو جـار            ياساكاندا، مةسةلةن لة ياساي نةوت
دةَلَين سندووق دةبَيت ياساي هةبَيت، ئينةا سـندووقي شـةهيدان، ئينةـا سـندووقي خانةنيشـيان، ئايـا ئـةم        
سندووقةي ديسان ناكةوَيتةوة بةر ئةو مةترسية دواي ساَلَيكي تر بَلَيني كوا سـندووقي رعايـة، بَلـَين ئـاخر     

ي ئةوَي و تةرتيب نةكراوةو لةرةقةمَيكي حيساب داية، لة فآلنة شوَين، بةر اسد ئةمة دةبَي لَيرة  يةك ياسا
م بكرَيتةوة، ئايا ئةم سندووقة راستةوخؤ دواي ئةوةي ياساكة تةرتيب كرا سندووقةكة تةشكيل دةكرَي يان 

 .وا نييةو؟ سوثاا ديسان دةَلَين بةياساية؟ ئةطةر وانةبوو ئةي مةسةلةن ئةواني تر بؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار صباا بيت اهلل فةرموو
 :بةر َيز صباا بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
( يتم انشرتاء صرتندوق لرعايرتة وتيهيرتل االشرتخاص املعرتاقني      )دةربارةي ماددةي ثَينج، فةقةرةي ضوار كة دةَلَيت 

ئــةو ســندووقة بــةر َيوة دةبــات، يــان سةرثةرشــد ئــةو ســندووقة دةكــات؟  منــين ئــةو ثرســيارة دةكــةم كــَي 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، رَيزدار شَيرزاد فةرموو

 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( رعاية والتيهيل للمعاقنيحتديد االجراءات ووض  التوصيات لتوفري ال)من لة ماددةي ثَينةدا لة بر طةي دوو 
ي بـــؤ زيــاد بكرَيــت، ضـــونكة ئــةو م ةوةقـــةي دةضــَيتة ئــةو شـــوَينانة، يــان ئـــةو       (وايرترتواء )دواي تــةئهيل  

كةمئةندامةي دةضَيتة ئةو شوَينانة، رةنطة ضوار سـةعات، ثَيـنج سـةعات لـةوَي بَيـت، بـةوم هةنـدَي كـةا         
َي شـوَينَيكي بـؤ ديـاري بكرَيـت بـؤ تـةئهيل، لـة        هةية كة كةا وكاري نيية، كةا نايطرَيتة خؤي، ئـةوة دةبـ  
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مـن ثـَيم   ( يتوىل موظف حاصل على شهادة جامعية تنظيم اعمال اجمللرتس ومتابعرتة اعماهلرتا   )بر طةي سَييةمدا 
هـةر بـؤ تـةواو كردنـي بر طةكـة بَلَيـت       / لةجياتي موزةفةكة ببَيت بـة سـكرتَير، دووةم  ( يتوىل سكرتري)باشة 

ئـةو كارمةندةيـة، يـان ئـةو سـكرتَيرةي كـة دةضـَيتة ئـةوَي ئـةو كـارة دةكـات، بـا              يةعين( االفضلية للمعوق)
ئةفزةليةت بؤ ئـةو بَيـت، بـؤ موعةوةقةكـة بَيـت، تةب ـةن بـةطوَيرةي ئـةو داواكـاري و ئـةو شـتانةي هةيـة،             

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار كاوة حممد
 :بةر َيز كاوة حممد امني

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
مناقشرتة ووضرت  اسرترتاتيجيات واقرترار السياسرتات النموذجيرترتة      )مـاددةي ثَينةـةم لـة بر طـةي يةكـةم، نووســراوة      

وضرترت  )مــن ثَيموايــة موناقةشــة زيــادة، لةبــةر ئــةوةي ( املتكاملرترتة وتهيلرترتة البيلرترتة املناسرترتبة ليشرترتخاص املعرترتاقني
دةبَيـت، لةبـةر ئـةوة ثَيموايـة موناقةشـات      خؤي لة نةتيةـةي موناقةشـاتدا دةردةشـة دروسـت     ( اسرتاتيجيات

ئةطــةر بَييــة ســةر / ئةوةلــةن( يرترتتم انشرترتاء صرترتندوق لرعايرترتة وتيهيرترتل)زيــادة، هــةروةها لــة بر طــةي ضــوارةمدا 
يترتولي اجمللرتس   ) ،(مهرتام االتيرتة  )لَيـرة زيـادة   ( يتم)كةواتة ( يتوىل اجمللس املهام االتية)عينواني ماددةكة دةَلَي 

زيادة، لةبةر ئةوةي مةجليسةكة بةو ئيشـة  ( يتم)لَيرة ( صندوق لرعاية وتيهيل اشخاص انشاء: املهام التالية
هةَلدةسَد، ئةطـةر مـةجليا ئـةو ئيشـة دةكـاتن، دةبـَي نـاوي دةزطايـةكي تـرو ميـةنَيكي تـر بـَييَن ئـةوين              

ةهـةمان بر طـة   مةجليسي وزةراية، ياخود هةر ميةنَيكي تري وةزارةتي مالية، ياخود هةر كَي دةبَينت، هـةر ل 
من ثَيمواية لَيرة ئةطـةر ئـةوة بكرَيـت، بدرَيتـة وةزارةتـي      ( انشاء صندوق لرعاية وتيهيل االشخاص املعاقني)

مالية تةمويلي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةويـةتي بكـات باشـرتة، لةبـةر ئـةوةي تـؤ لَيـرة سـندووقت دانـا،          
نَييت، كة لَيرة دياري نةكراوة، ئةوةي خـؤي لةخؤيـدا   دةبَي دةستةيةك بؤ بةر َيوةبةرايةتي سندووقةكة داب

ئيشكالَيك دروست دةكات، لةبةر ئةوةي ئيشي حيساباتةو لَيرة وةحدةيةكي ئيـداري و حيسـابي دةوَيـت، زؤر    
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، رَيزدار شلَير حمي الدين فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

اقرترار برترامج خاصرتة للتوعيرتة االجتماعيرتة برتاحلقوق ومسرتاواة االشرتخاص         )من لةسةر خاَلي سَي قسـةم هةيـة،   
تةوعيةي موجتةمةع، وشيار كردنةوةي كؤمةَلطا لة هةموو شتَيك طـرنطرتة سـةبارةت   ( .املعاقني م  االخرين

تايبةت وةكـو هـةر كةسـَيكي ئاسـايي هـةموو      بة خاوةن ثَيداويسد تايبةت، لةبةر ئةوةي خاوةن ثَيداويسد 
مافَيكي هةية، ثةيوةنديشي بة هةموو وةزارةتةكان هةية، لةسةر هةموو وةزارةتةكانة، لـة ئةسـتؤيانة كـةوا    
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ئـــةوان بـــةراجمي تةوعيـــةيان هـــةبَيت، هـــةر كةســـةو بـــةثَيي تايبةمتةنـــدي خـــؤي، بةتايبـــةتي وةزارةتـــي 
وةردة، لةبــةر ئــةوةي ميــةني تــةئهيل كــردن و ثــةروةردةو       كاروكاروبــاري كؤمةويــةتي و وةزارةتــي ثــةر    

فَيركردنيــان لــة ئةســتؤي وةزارةتــي ثــةروةردةو كاروبــاري كؤمةويةتييــة، بــؤ  وونــة وةزارةتــي ثــةروةردة   
ثةير ةوي سيستةمَيكي جيهاني كرد بـؤ خـاوةن ثَيداويسـد تايبـةت بـؤ فَيركردنيـان، كـة سيسـتةمي تَيكـةَل          

، لةبةر ئةوة تةوعية نةبوو ئاستةنطيةكي زؤر زؤر هاتة بةردةمي، كة ئةو سيستةمة كردنة لة قوتارانةكان
جيهانيــةي ثــةير ةو كــردو زؤر سيســتةمَيكي رَيــك و ثَيــك بــوو خــاوةن ثَيداويســد تايبــةت هاتنــة نــاو            
ــةجمار زؤر زؤر         ــةوم يةك ــا، ب ــتا ن ــان، ئَيس ــزم بؤي ــةَل رَي ــةكان لةط ــوديري قوتاران ــة م ــةكان، زؤر ل  قوتاران

ــة           ــةت بَيت ــد تايب ــاوةن ثَيداويس ــداَلَيكي خ ــةر من ــي ه ــان دةزان ــرد، واي ــةيان دةك ــةو بةرنام ــةي ئ موحارةب
قوتارانةكةي ئاسد قوتارانةكةي دَيتة خـوارَي، بـةوم ئَيسـتاكة نـا، ئَيسـتا تةوعيـة كـران و رايـان طـؤر اوة،          

 تايبـةت لةسـةر يـةك رحلـة لةطـةَل      هةروةها دايك و باوكةكان ثَييان ناخؤي بوو منداَلي خاوةن ثَيداويسد
منداَلي ئةوان دابنيشَي، تةوعية كردن زؤر زؤر طرنطة، لةبةر ئةوةي كؤمةَلطةي ئَيمة كؤمةَلطةيةكي ثَيكةوة 
ذيانة خةَلك ئيستي ابيان بكـات، تةوعيـة كـردن بـؤ كةسـاني خـاوةن ثَيداويسـد تايبـةت، تايبـةت نييـة بـؤ            

ــرة    ــاني ت ــة كةس ــةَلكو ب ــان، ب ــي خؤي ــة      شةخص ــة ل ــة زؤر زؤر زةعيف ــةراجمي تةوعي ــات، ب ــةبوَليان بك ــة ق ك
كوردستان، بةر اسد زؤر زؤر ثَيويسـتة كـة خـةَلك تةوعيـة بكرَيـت، بـؤ ئـةوةي قـةبوَل بكـرَين و ئيسـتي اب           

 .بكرَين، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ئَيرة نيية؟ ضـونكة كـةا ئيشـارةي    سوثاا، بةر َيزان ئةو ماددةي ثَينج ثَيتان وانيية فةقةرةي سَي جَيطة
 .ثَي نةكرد، بؤية ئةطةر بريَيكي لَي بكةنةوة، رَيزدار سةردار رشيد فةرموو

 :بةر َيز سةردار رشيد حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ماددةي ثَينةةم، ديارة من يةك سةرمم هةية، هةموو ئةو بر طانةي سةبارةت بة مـةهام و ئيمتيازةكـان،   
تةنها ناوي كةمئةندام هاتووة، كة حةقي خؤيانة، هيو ئاماذةيةكي بؤ كورتة باوكـان تَيـدا نييـة، كـة     ديسان 

ئةمانين ديسان حةقي ئةوةيان هةيةو ئاماذةيان بؤ بكرَيت، بؤية داوا لة ليذنةي هاوبـةي دةكـةم رةضـاوي    
 .ئةم ميةنةي بكةن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .كية فةرمووسوثاا، رَيزدار ز

 :بةر َيز زكية صاحل عبداخلالق
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من دوو تَيبيين هةنة، تَيبينيةك لةسةر مةهامي تايبةمتةند لسَينا، ئةذي لطةَل بةرَيز كاك دلَيرم كو ثَيتظيا 
ة، بـؤ راي  ظَي دركَي موتابةعة وموراقةبة بهَيتة زَيدة كرن، بؤضي؟ مة ئةطـةر ئـةظ قانونـة بـؤ كةمئةندامانـ     
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كةمئةندامية هةندةك هةن ئةو ئةندامة بةخَيوكةرَيكي  بؤ هاتية دانان، كي دي موتابةعـةي بكـاتن؟ كـانَي    
ئةظ بةخَيو كةرة راستة ضاظدَيري وسةرثةرشتيا يا ظي موعةوةقا بكا، ئةمةي ذبةرهةندَي دةبَيتة مهامـا يـا   

ري ايةَي ئيةتيماعي، هةروةسايا تـةنيا ئيةتيمـاعَي   ظَي مةجليسَي تايبةت ذمةلظَي دركيا دانَي كو مديريا، يا 
ذحملافـــةزاتا ذي يـــةك تَيـــدا، ذبةرهةنـــدَي دةبَيتـــة ئـــةركَي وَي مةجليســـَي ذي كـــو موراقةبـــة يـــا موتاب ـــة  
كةمئةندامَي بكات، هةندَي ثَيتظيا كو ئةظ مهامة بَيتة زياد كرنَي، خاَلة دي تر، ذ ثرسـيارا مـن ئةظةيـة ئـةم     

ــات؟     ذطــةلَي صــندووقا دا ــا خــؤ دةك ــؤ صــندووقا ضــؤن كارةي ــانون بونــة دةركــةظَيت ب ــذَي ئةطــةر ق ــَين دبَي ن
 .ذبةرهةندَي ئايا ثَيتظي دةكات قانونةك بؤ دةركةظينت؟ كَي دةبَيت صندوقي بةرَيوة ببات؟ زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، رَيزدار جالل علي فةرموو

 :بةر َيز جالل علي عبداهلل
 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز

ئةطـةر شـتَيك دانـةنرَي موناقةشـة ناكرَيـت، ئـةو       ( مناقشرتة ووضرت   )من لةطةَل راي كاك كاوة دام، مةسـةلةي  
وضرت  اسرترتاتيجيات   )زيادة، ثَيشنياريشم بؤ ليذنةي بةر َيز ئةوةية كة خاَلي يةكـةم بكرَيـت   ( مناقشة)وشةي 

 .ئةوة لة يةكةمدا، (ملناسبة للمعاقنيوسياسات منوذجية ميئمة واقرارهما لتهيلة البيلة ا
ــةو        / دووةم ــت ب ــا ثَيويس ــةموزةجيت دان ــاتي ن ــرتاتيةيات و سياس ــة س ــؤ ك ــونكة ت ــات، ض ــت ناك ــةوة ثَيويس ئ

 .تةحديدي ئيةرائاتة ناكات
ــَييةم ــةر        / س ــدا ئةط ــة كؤتايي ــة زؤر زةرورة، ل ــةراجمي تةوعي ــرارةي ب ــةو ئيق ــارة ئ ــت، دي ــةك بكرَي ئيزافةي

، ضـونكة ئـةو بةرنامةيـة    (بالتنسي  م  الوىلارات او اجلهات ذات العيقة بالربامج املقررة)ئيزافةيةكي هةبَيت 
لةوانةية وةزارةتي ئةوقا  بوَيت، يان تةربيةي بوَيت، يـان سـةقافةي بوَيـت، ئـةو تةنسـيقة هـةبَيت شـتَيكي        

بـؤ زيـاد بكرَيـت،     يـةكي (ذي خرتربة )ئةطةر ( يتوىل موظف حاصل على شهادة جامعية)زؤر باشة، لة سَييةمدا 
ضونكة هةموو موزةفَيك ناتوانَيت سكرتَيري ئةو ليذنةية بكات، ناتوانَيت ببَيتة سـكرتَير، كـة ئـةو مةهامـة     

ضـونكة  ( ادارة اعمالرته )نـةبَيت  ( متاب ـة )، (ذي خربة يف تنظيم اعمال اجمللس وادارة اعمالرته )طةورانةي هةية 
 .سكرتَير ئيدارةي اعمال دةكات

ديارة م ـوةقني ئةشـخاص نـني وشـةرحيةيةكن، لةبـةر ئـةوة        (انشاء صندوق لرعاية وتيهيل يتم)لة ضوارةم 
يةعين ئةشخاصـَيكي كـةم نـني، لةوانةيـة ضـةند هـةزارَيكن،       ( وتيهيل شرحية املعاقني)من ثَيم باشة بكرَيت 

لرتس او ايرترتة  وتضرتاو اليهرتا التربعرتات واالمرتوال املوصرتى بهرتا اجمل      )لةبـةر ئـةوة ضـةند شـةرحيةيةكن لـة كؤمـةَلطا       
 .، ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، سوثاا(ايرادات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، رَيزدار سؤزان فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة رَيكخستين ئـةم بابةتانـة، دوايـي تةوصـيةك بـؤ ليذنـةي هاوبـةي، لـة مـاددةي ثَيشـوودا ئةطـةر لـة دواي             

يترتولي  : خامسرتا )دابنَيني، ئةو ئيشكالة حةل دةكةين كـة جـةنابت باسـت كـرد، بيكـةين بـة       ( خامسا)، (راب ا)
، ئــةوة ئةوســا هــةموو ئــةعمالي (موظرترتف حاصرترتل علرترتى شرترتهادة جامعيرترتة تنظرترتيم اعمرترتال اجمللرترتس وادارة اعماهلرترتا 

َيتة مـاددةي  مةجليسةكة دةضَيتة ئةو ماددةية، ئيرت ثَيويست ناكات لة ماددةي ثَينةةمـدا باسـي بكـةين، بضـ    
مبــربَي، ضــونكة ئيشــي ئــةوان وةزعــي  ( مناقشــة)ثَيشــووتر، لَيــرةدا منــين هــاور ام لةطــةَل ئــةو هةظاونــةم   

وض  اسرتاتيجيات واقرار السياسات النموذجية املتكاملرتة وتهيلرتة البيلرتة املناسرتبة ليشرتخاص      )ئيسرتاتيةياتة، 
بر يارماندا، هةر ثَينةي بَيت ثَيكةوة دةبـَي ناويـان    ، ئةطةر(املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة وقصار القامة

ــرة لــة   ــةي ( حتديرترتد االجرترتراءات ووضرترت  التوصرترتيات لترترتوفري الرعايرترتة والتيهيرترتل للمعرترتاقني   : ثانيرترتًا)بهَينــرَي، لَي ئ
موتابةعة، ئَيمة دائيمةن كَيشةي موتابةعةمان هةية، مةفروزة لة هةر كوَييةك ئيةرائات هةية، دةبَي باسي 

رَيت بـؤ ئـةو ئيةرائاتانـة، كـة ئـةوين لـة كـاري مةجليسـةكةية، هـةروةها لـة خـاَلي سـَييةمدا             موتابةعة بك
ئيزافة بكرَيت، من ثَيشنياري ئةوة دةكـةم كـة ئيزافـةي خاَلَيـك بكرَيـت،      ( بالتنسي  م  اجلهات ذات العيقة)

بنرتاء قاعرتدة بيانرتات    ) كة ئةوة يةكَيك بَيت لةو سياسةتانة، ياخود ئةو كارانةي كة مةجليا ثَيي هةَلدةسَد
ئيرت واي لَي دَيت لة ثارَيزطاكةدا ( تضم معلومات عن مجي  املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة وقصار القامة

ئةوان داتاكان كؤ دةكةنةو و دةينَيرن بؤ مةجليسةكة، بؤ ئةوةي قاعيدةيةكي بةياناتي زؤر طـةورة هـةبَيت،   
ةبــن لــةم ياســايةدا، دةبَيــت بضــَيتة نــاو ئــةو مةجليســة، ئــةو   بــؤ ئــةو خةَلكانــةي كــة في لــةن ســوودمةند د 

مةجليسة، بَلَيني ئةو قاعيدةيـة دروسـت بكـات، ئـيرت بـة سـؤفت وَيـر بَيـت، بـة هةرضـيةك بَيـت بتوانرَيـت             
ئـةوة ئاسـايية، بـةوم    ( .دتم  اجمللس مرة واحدة يف االقرتل كرتل شرتهرين   )بر ياري لةسةر بدرَيت، سةبارةت بة 

ندووقةكة، ئـةم سـندووقة ئةطـةر ضـاوةر َي بكـةين لـة ميزانيةيـةدا ثـارةي بـؤ تةخصـيص           من دَيمة سـةر سـ  
بكرَيت، من ثَيمواية باشرتة لة ئـةوةي كـة لـة ميزانيـةي وةزارةتـةوة ثـارةي بـؤ تةخصـيص بكرَيـت، ئـةركي           

ةي كـة  دةوَلةتة، كةوا ثارة راتة سندووقي ئي ادةي تةئهيلي موعاقني و زةوي احتياجاتي خاصة، ئةو ثارةيـ 
بؤ وةزارةت تةرخان دةكرَيت، خؤي لةخؤيدا لة كاتي موناقةشة كردنـي ميزانيـة حـةل و فةصـليان لةطةَلـدا      
دةكةن و لَييان كةم دةكةنةوة، ئينةا وةرة تؤ جارَيكي تر وةزارةت ئيةبار بكةي خةدةماتي تـةواو ثَيشـكةي   

ئةطةر ةانةوَي ئـةو سـندووقة سـندووقَيكي     بكات، بةوم ميزانيةي بؤ دانةنَيي، بؤية من ثَيم باشة بةر اسد
فةعال بَيت، ثَيويستة ميزانيةكةي دياري بكرَيت، دةوَلةت ميزانية دابيَن بـؤ سـندووقي م ـاقني، بـؤ ئـةوةي      

 .باشرتين خزمةتيان ثَيشكةي بكرَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار تارا ئةس ةدي فةرموو
 :سني ئةس ةديبةر َيز تارا حت

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، ئةطـةر  (دتم  اجمللس مرة واحدة يف االقرتل كرتل شرتهرين   )بةر اسد من لَيرة دوو تَيبينيم هةية، يةكةم ئةَلَي 
ئَيمة بةبايةخداني ئةم شةرحيةية بَيت و ئةو هةموو كارو ضامكيانةي كة بؤ ئةم مةجليسة دانراوة بيكـات،  

 .انطَي جارَيك بَيت، نةك بة دوو مانط جارَيكوا زةرورة دةبينم بة م
ثشتطريي دةكةم لة قسةكةي سؤزان خان، بةر اسد ئةو ميزانيةي كة دادةنرَي، دةبَي كارَيكي بـؤ  / دووةم شت

 .بكرَيت، كة بةر َيك وثَيكي زياتر بَلَيني زةمان بَيت كة صةرف دةكرَيت بؤيان
صرترتة بتخصرترتيص مرترتالي مرترتن ميزانيرترتة الرترتوىلارة تضرترتاو اليهرترتا   هصرترتص ميزانيرترتة خا)تَيبــيين خــؤم ئــةَلَي / دووةم

من وا بةباي دةزاك ئةو ميزانيةي كة وةزارةت دايدةنَيت جياية، لـة ميـةكي   ( التربعات واالموال املوصى بها
ترين لة هةموو ووتاني دنيا كة تةبةروعات دةكرَيت بؤي، با بةشـي تةبـةروعات بـة جيـا بَيـت، ديـار بَيـت        

انةو، ضني ئةو كةسة خَيرخوازانة، ضني ئةو خةَلكانةي كة خةخمؤري ئةم شةرحيةيةن ضني ئةو مونةزةمات
و لة   ميةكةوة دَيـن؟ شـوَينَيكي تايبـةتي هـةبَيت، تـا بتـوانَي بةر اسـد صـةر  لةسـةر بكرَيـت و ئـةمامي            

 .هةبَيت
ين بةباشــي تَيبيـنم و ئةخرييشـم ئةوةيــة هـةر وةكـو جـةنابي ســةرؤك و جـةنابت فـةرمووت، منـ        / سـَييةم 

دةزاك ئيقرار بةرامج خاصة ررَيتة سةر ماددةي شةشةم، كـة ئـةوة ئـةركي حكومةتـة بةر اسـد، كـة ضـؤن        
ئةمة بة مةجليسَيك تـةنها بـة   جؤرَيـك دةتوانَيـت ئـةو تـة وعيةيـةي كـة لَيـرةدا هاوكاريشـم شـلَير خـان             

تايبـةت بـؤ ئـةو كةسـة خـاوةن       ئيشارةتي ثَيدا، كة ئـةوة ئيشـي تةربيـةو تـةعليم عـالي و بـةراجمي خاصـي       
ثَيداويستيية تايبةتيانة، كة ئـةركَيكي يـةكةار طةورةيـة، ثَيويسـتة لةسـةر راطةيانـدن و، لةطـةَل بةشـةكاني         
تري هةموو شَيوةيةكي تايبةتي بؤ دابنرَيت، كة بةرنامةية و ءئيشي لةسةر بكرَيت، لةبةر ئـةوة ئـةو خاَلـة    

 .رَيت شتَيكي باشة، سوثاائةطةر بضَيتة ماددةي شةشةم تَيكةَل بك
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا موناقةشةكان تةواو بوو، بةا لَيرة لة يةكَيك لة ثَيشنيارةكاني ليذنة باسي سندووقَيك كرا، 
 ة،يـ ني مـةهام  نـى رز لـة  كـة  سـَين  خاَلى ئةوةى ،سندووق هةبَيت مةجليا خاص خؤي هةبَيت، ئةوة يةك

 .كةب كةرةم بدات خؤى ر ةئى ئةطةر وةزير، جةنابى ئةدةينة ةقس ئَيستا بؤية
 :كؤمةَميةتى كاروبارى كارو وةزيرى /ميب ئاسؤا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةرَيز

 ئةمومـةنى  ثَيـنج  ئَيمـة  ،(جامعيرتة  شرتهادة  علرتى  حاصرتل  موظرتف  يترتوىل ) سـيَ  بر طـةى  ،ماددةية بةو سةبارةت
 كـــارى ئـــةتوانَى هـــةبَى، كةلؤريؤســـى بـــة ئةوةيـــة مـــةرج بـــةَمم ،ئاســـايى هـــةرموةزةفَيكى هةيـــة، ترمـــان

 .رات ر َيك بؤ ئةمومةنةكةم
 لـة  ئَيمـة  ر ؤذانـة  كـة  ئـةوةى  ئَيمةيـة،  نيطـةرانى  مايـةى  ئةوةى وقةكة،وسند بؤ ضوارةم بر طةى بة سةبارةت

 هـةبووة  مئةنـدام كة دةكـةن،  وةزارةت سـةردانى  كةمئةنـدامان  ر ؤذانـة بة حوكمي وةزيفةكـة   دةذين، واق َيك
 ئـةطينا  ،هةيـة  نةشـتةرطةريةك  بـة  ثَيويسـتيم  بـدةى  يارمةتيم ئةطةر هةية، ضاوم يةك ئَيستا من وتويةتى
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 كـة  هةيـة  ئـةوةمان  حاَلـةتى  ر ؤذانة هةية، حاَلةتانةمان ئةم ئَيمة ر ؤذانة دةدةم، لةدةست ترين ضاوةى ئةو
 انيهاوكار هيو ناتوانني ة،يني وةزارةت دةستى ةبةرل هيو ئةوةى لةبةر بةَمم كةن،ةد ماددى هاوكارى داواى

 و حـةب  نـةتوانىَ  لةوانةية كةمة، مةبلةغَيكى كةمة، زؤر شتَيكى داية ئَيمة دةستى لةبةر كة ئةوةى بكةين،
 حاَلةمتان ةهادضةن هةبَى، وامان شتَيكى كة ةزاكد زةروري بة زؤر بؤية بكر َي، بؤخؤى ثَيويستين دةرمانى

 لَيـرةو  مـن  خَيرخوازان، بؤ بردووة ثةنايان ونةوض بكةين، هاوكاريان نةكراوة بؤمان وةزارةت، ؤتةهات هةية
 ر اسـتة  بكـات،  كةمئةنـدامان  هاوكـارى  كـة  حكومةتـة  ئةركى ئةمة بةَمم دةكةم، خَيرخوازان هةموو سوثاسى

 دةسـتمداية،  لةبـةر  تايـةى دا ئـةو  ئَيسـتا  زؤرة، زؤر ما اناكةمئةند ئَيمة بةَمم دةكةن، هاوكارى خَيرخوازان
 مامةَلــةى حـةوت  شــةي، كاتَيكـدا  لــة كـةا  96459 هةيــة، كوردسـتان  هــةرَيمى لـة  كةمئةنــدام هـةزار  96

 تناتوانيَـ  بـدات،  ذمارةيـةك  كؤمـةَلَيك،  يارمةتى خَيرخوازين ئةطةر ئابوورية، و دارايى وةزارةتى لة ترين
 بَى،هـة  بـةوة  ثَيويسـتيان  بـَى،  نةشـتةرطةرى  بـة  ثَيويسـتيان  ئةطـةر  ،حكومةتـة  ئـةركى  بؤيـة  تـر،  ذمارةكانى

 ئَيمـة  ،وَمت دةرةوةى نَيرَيتـة  ةـان  ئـةَلىَ  كة هةن، نابيست خَيزانى خاوةنى ةهادضةن هةن، نابينا ةهادضةن
 مناَلةكةيان ئةوةى بؤ ،ئةوةيةبؤ  هاوكاريةكةيان جار زؤر ياخود بدؤزينةوة، مناَلة ئةو ضارةسةرى ةتواننيد

 وقةوسـند  ئـةم  كـة  ئةزاك بةثَيويستى بؤية جا نةكراوة، بؤمان ئَيمة بةَمم بثارَيزن، ذيانى ،نةدةن دةست لة
 .جةنابت بؤ سوثاا بَى، شَيوةيةك   بة كة ،بةر َيزة ثةرلةمانى  ئةندامانى بؤ ر اي دوا هةبَى،

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .فةرموو كةنب كةرةم شةي، ماددةى سةر ئةر ؤينة ئَيستا بوو، تةواو لةسةرى موناقةشة ثَينج ماددةى

 :تارا حتسني ئةس ةدي بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .ماددةي ثَينج تةواو بوو، ماددةي شةشةم
 

 الفصل الثالث
 (حقوق املعاق)

 الفرع االول
 ح  املعاق يف احلماية والرعاية االجتماعية

 :سادسة املادة
 .اية املعاقني داخل اسرهم، او توفري دور االيواء املناسبة هلمتتخذ احلكومة االجراءات اليىلمة لرع

 :ئةوة ئةسَلةكةية، راثؤرتي هاوبةي دةَلَيت
 ".تتخذ احلكومة االجراءات اليىلمة لرعاية املعاقني داخل أسرهم، أو توفري دور اءيواء املناسبة هلم " 

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
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ئـةو   فـةرموو،  لَيرةوة بنووسني، ناويان ؟بكات موداخةلة شةي ماددةى ةرلةس ئةيةوَى كَى بةر َيزان سوثاا،
 صبيحة الدين، حمى شلَير امحد، خورشيد شةهاب، سؤزان)بةر َيزانةي دةيانةوَيت موداخةلة بكةن، رَيزداران 

 .خان سؤزان كةب كةرةم ،(شارةزوورى حممد امحد،
 

 :نورى شهاب سؤزان بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ــان ــت بَيطوم ــى دروس ــوا، دورى كردن ــةعنى ئي ــَيني ي ــة بَل ــة يةكَيك ــةنطاوةكان، ل ــةَمم ه ــة ب ــردن موتابةع  و ك
 ئـةركَيكى  تايبةتانـة،  ثَيداويسـتة  خـاوةن  ئـةو  يـان  كةمئةندامانـة،  كةسة ئةو لةطةَل كردن مامةَلة ضؤنيةتى

 كــة ئــةوةى حــةنان، دارى كــة راق،عَيــ لــة ر وويــدا فةزحيةيــةى وئــة بريمانــة هــةموومان طةورةيــة، زؤر زؤر
 ماددةيـةمان  ئـةم  ئَيمـة  هـاتو  ئةطـةر  باشـة  ثَيم من بؤية ةكرد،د مناَمنة ئةو لةطةَل مامةَلةى ضؤن ثيشانيدا

 م اشـةكة  قني،ةم و ري ايةى بة دةكةن، ئيخالل كة كةسانةى ئةو بؤ دابنَيني عقوبات ئةوة لةبةرامبةر دانا،
 تـةفزيل  ماددةيـة  ئـةم  باشة ئةطةر هةبَيت، باشرت، بـةَمم مـن ثـَيم باشـة     ناكات، خزمةتى، بةَمم ةطرَيتوةرئ

 لـة  ئَيمـة  يـةعنى  ،(اواًل هماسرتر  داخرتل  عرتاقني امل لرعايرتة  ىلمرتة الي تراءااالجرت  كومرتة احل تتخرتذ ) كة بةوةى بدرَي
 يكرتن  مل واذا) بكـات،  موعاقـة  ةسـة ك ئـةو  تةقـةبوىل  خَيزانةكةدايـة  ناو لة كة بةوةى بدةين ئةهميةت ثَيشان

َيك حاَلـةت  نةبَيتـة  يـةعنى  ئيـوا،  دور بـؤ  بربَى ئينةا، (تعيله اسرة مل يكن للمعاق)، ياخود (احد ذويه عاقلمل
 بـةَلكو  ئيـوا،  دور بيباتـة  يةكسـةر  هـةبوو،  كةمئةنـدامى  كةسـَيكى  يـان  ،منـداَلَيك  هاتو ئةطةر كةسَيك بةوةي

 عـدم  حالـة  و ) خَيزانةكـةى،  نـاو  لـة  ثَيشـان  لـة  جـارىَ  ئةوةيـة،  لَيرةدا ممةبةست من دابندرَيت، بؤ مةرجى
 زؤر بَيـت،  ةيـدا خَيزانةك نـاو  لـة  باشـرتة  ئـةوة  بةر اسـتى  ضـونكة  ئيـوا،  دور بربَيتـة  ئينةـا ( يرعـى  مـن  وجود

 .سوثاا
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .فةرموو امحد خورشيد ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا
 :سليم محدا خورشيد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 يتخرتذ ) دةبَيـت  لَيـرة  ،(جملـا  يشـكل ) ومتـان ط لة مـاددةي ضـوارةم   ئَيمة ،(اليىلمة تءااالجرا احلكومة تتخذ)
 باســى لَيــرة ناكــات ثَيويســت ر اســثَيردراوة، ســةكةيمةجل بــة حكومــةت ئيشــةكةى ىئةســَل ضــونكة، (اجمللرترتس

 املناسرتبة  يرتواء الا دور وترتوفري  اسرترهم  داخل املعاقني لرعاية اليىلمة االجراءات اجمللس يتخذ) بكةين حكومةت
 بـَى،  شكلة بةو تةوفرية ئةو سيغةى بَى، ايمةجل ،حكومةت اتىجيلة يةعنى ،(يرعاهم من ددون ال للذين

 .سوثاا زؤر ،(يرعاهم من دوند ال للذين ناسبةامل يواءالا دور وتوفري)
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
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 .فةرموو الدين حمى شلَير ر َيزدار سوثاا،
 
 
 

 :صاحل الدين حمى شلَير بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ئــةو بــؤ( ناسرترتبةامل يرترتواءالا دور) خورشــيد، كــاك بــةر َيز ر اى لةطــةَل هــاور ام منــين كــرا، تةقريبــةن قســةكاك
 ئيـوا  دور دونيا وَمتانى هةموو لة طرنطة، كردنةكةى ئيزافة بؤية بكات، رعايةتيان ةيني كةا كة كةسانةية

 تَيدايـة،  كردنيشـى  تـةئهيل  ئيـوا،  دور هةرضـةندة  جيـاوازن،  لةيـةك  شتى دوو هةية، تةئهيلين دورى هةية،
( اسـرهم  داخـل   ـاقني امل رعايـة ) بكات، رعايةتيان نةبَيت كةا هيو كةوا ،بَى كةسانة ئةو بؤ ئيوا دور بةَمم

 كاروبــارى كــارو وةزارةتــى ئةســتؤى لــة كــارة ئــةو ئةطــةر بؤيــة نــدا،وَمتا لــة هةيــة موتةتــةور زؤر بــةراجمى
 زؤر بَيـت،  بةرناجمانـة  ئـةو  وَمتـان  لـة  بكـات  حماوةلة بكات، بةرناجمانة نةوعة بةو ئيستي انة كؤمةَميةتية،

 تايبـةتيان  ثَيداويسـتى  خاوةن خةَلكى ئةوانةى كةوا دةكةن، وكوس ئوسرانة ئةو بارى زؤر طرنط، بةرنامةى
 فَيـر  و تـةئهيلى  بةرنامةى و  ايةتةكير نةوعة ماَلةكاندا، لةناو هةية باي موتةتةورو زؤر بةرنامةى ة،هةي

 .سوثاا زؤر هةية، شتانةيان ئةو و كردن
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .امحد فةرموو صبيحة ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا
 :مصطفى امحد حةيصب بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .سوثاا كرا، خان سؤزان ميةن لة من كانىقسة
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .فةرموو شارةزورى حممد ر َيزدار سوثاا،
 :(شارةزوورى)امحد علي حممد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 حتديرتد ) دوو خـاَلى  لـة  حةوت ماددةى لة بكةين سةيرى ئةطةر ضونكة زيادة، ماددةية ئةم من ونىوبؤض بة
 .يةكةم ئةمة( معاقنيلل والتيهيل رعايةال لتوفري جراءات ووض  التوصياتاال

 لَيـرة  هـةمووى  حكومـةت  ئيةرائاتةكانى بةر استى يةعنى ئةوة، دواى لة بكةين نؤي ماددةى سةيرى ئةطةر
 نـؤ،  مـاددةى  لـة  سـَيهةم  لـة  جاريشـةوة  ئـةخري  لـة  بكـات،  موعاقةكة خزمةتى ئوسةر ئةوةى بؤ كراوة، ديارى

 ئـةوة  ثَيشـنيارى  مـن  بؤيـة ، (يرعرتاهم  مرتن  مهلرت  ليس الذين عاقنيللم الرعاية توفري بضمان كومةاحل فلوتتك)
 .سوثاا كراوة، ضارةسةر حةوت لةماددةى و نؤ ماددةى لة ماددة، دوو لة زيادة، ماددةية مئة دةكةم
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 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةب كةرةم وةزير جةنابى ر َيزدار سوثاا،

 
 

 :كؤمةَميةتى كاروبارى كارو وةزيرى/ ميب سؤائا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 بــؤ كــة ثةرانطايــة، هةيــة وةزارةتــةوة ميــةن لــة ئــةوةى كــة تةوزحيمــدا، دوَينــَين ماددةيــة، بــةم ســةبارةت
 كـة  كارمةندانـةى  ئـةو  هةيـة،  كةمئةنـداما ان  شـياندنى  بـؤ  هـةروةها  بينايـان،  نـا  بريكـؤَمن،  بؤ ،نابيستايان

 مامةَلـة  ئـةوةى  لةبـةر  ئةكـةن،  جَيبـةجىَ  ئةركـةكانيان  زةمحةتى بة زؤر دةكةن، كار ثةرانطايانة لةو ئَيستا
 ئَيسـتا  ئاسـايى،  منـاَلَيكى  لةطـةلَ  كـردن  مامةَلـة  لةطـةلَ  جيـاوازة  زؤر نابيسـت  نابينـاو  منـاَلَيكى  لةطةَل كردن

 تــاوةكو هةيـة  ثـةرانطا  جـار هةنـدَيك   ةنـدىَ ه نيـوةر ؤ،  دوازدةى وةكـو  هـةتا  كارمةندانـة  ئـةو  هةيـة  ئـةوةي 
 داواى وةزارةت وةكـو  ئَيمـة  ئَيسـتا  كارمةندانـة،  ئـةو  بؤ جياكاريةك هيو بةبَى ئةكات، دةوام يةكين سةعات

 بـؤ  كـة  دةرماَلةيـةى  ئـةو  هاوشـَيوةى  مامؤستايا ان، بؤ ،كارمةندةكا ان بؤ كردووة، تايبةمتان دةرماَلةيةكى
 ئَيسـتا  كـة  تـةى ائيمكاني ئـةو  بـةثَيى  ثةرانطايـة  ئـةو  ئَيمـة  دةكـرَى،  سـةرف  ةروةردةث وةزارةتىكارمةنداني 

 داواى لَيرة بكةنةوة، جيا بؤ ئيوائم دورى بةر َيوةبةرين، ثةرانطاكان نيوةر ؤ ى 46 تا ئةتوانني تةنها هةية،
 جـؤرىَ  يةكَى هةر انةئةم هةية، خؤى تايبةتى ثةرانطاى نابيست هةية، ئَيستا كة ئةوةى دةكةم، تةفسيلَيك
 هةيـة،  ئؤتيزممـان  سـةنتةرى  ئَيسـتا  ضـونكة  ؟ئةبَى شَيوةيةك بة  هةبَى ئيوا دورى ئةطةر هةية، ثةرانطاى

 ئةطـةر  ئـةبرَيت،  بـةر َيوة  ئَيمةوة ميةنى لة بةَمم تةندروستية، وةزارةتى ئيختيساسى لة ئيختيساسةكةى كة
 بــؤ ئةطــةر تةندروســتى، وةزارةتــى ســةر ررَيتــة ئــةكات، بــةوة ثَيويســت ديــارة بــَى، ثَيويســت ئيــواى دورى

 كةمئةندامانى بؤ ئةطةر شَيوازَيكة،   بة ئيوائة دورى ئةوة بكرَيت، ئةوة تةفسيلى لَيرة ئةبَى بَى، نابيستان
 هـةبَى،  تـر  تةفسـيلَيكى  كـة  ئـةزاك  ثَيويسـتى  بة ةيبؤ ترة، شَيوازةكانى بؤ نابينايانة، بؤ ياخود جةستةيية،

 .سوثاا زؤر ؟شَيوةية   بة ئيوائانة دورى ئةو كردنى كار بوترَى ثَيشم
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 مـاددةى  سـةر  ئةضينة ئَيستا بوو، تةواو شةي ماددةى لةسةر موناقةشة ئةوة ،بةر َيزانسوثاا بؤ جةنابت، 
 .فةرموون ياسايى ليذنةى حةوت

 :بةزاز س يد كمال عونى بةر َيز
 .رلةمانثة سةرؤكى بةر َيز

 :بَيت شَيوةية مبة ماددةكة سياغةى كراوة ثَيشنيار هاوبةي ر اثؤرتى لة حةوت، بةماددةى سةبارةت
 وحيتسرتب  للرتدخل  اخرتر  مصدر يا عن نظرال بضض معاق لكل خاصة شهريًا مبلضًا احلكومة هصص :(2) املادة
 :االتي نحوال على
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 .االقليم يف املوظف لراتب االدنى احلد يعادل مبلضًا يسح  فيكثر%( 28) عجزه درجة بلضت الذى املعاق :اواًل
 :كاالتي وحيتسب مبلضًا يستح %( 21 -% 38) بني جزهع درجة ترتاوح الذى املعاق: ثانيًا
 زالعج درجة× للموظف االدنى احلد راتب

                      28 

 
 : ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .فةرموو وةزير جةنابى بةر َيزسوثاا، 
 :كؤمةَميةتى كاروبارى كارو وةزيرى /ميب ئاسؤا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 كةمئةنـدامان  مووضـةى  ئَيـرة،  بـؤ  نـاردووة  ياسـايةمان  ثـرؤذة  ئـةو  كـاتىَ  ئَيمـة  حةوت، ماددةى بة سةبارةت
ا هـةزار  ثـةم  نـةبوو  فةرمانبـةر  كـة  ئةوانـةى  ةطـرت، دوةر يـان دينار هةزار سي بوون فةرمانبةر كة ئةوانةى

 هــةزار (16) كوردســتان هــةرَيمى لــة كةمئةنــدامان ذمــارةى نــاردووة، ثرؤذةيــةمان ئــةم ئةوكاتــةى ،دينــار
 هةرَيمى لة كردووة تَيثةر ى هةزار( 96) لة كةمئةندامان ذمارةى ئَيستا ئةوةى ثاي بةَمم بووة، كةمئةندام
 انبـةر مفةر ئةوةى ةطرَيت،دوةر هةزار( 411) فةرمانبةرة مانطانة كة ئَيستا ئةوةى مووضةكةي كوردستان،

 ةزاكد ثَيويسـتى  بـة  زؤر ئَيمـة  ماددةيـة  لـةم  ئـةكات  بـةوة  ثَيويسـت  ةطرَيـت، دوةر دينار هةزار (481) ةيني
 كةمئةنـدامان  ر ؤذانـةي  ئَيمـة  هةيـة،  زؤرى ماىل تةبةعاتَيكى ئةوةى لةبةر بَى، ئامادة دارايى وةزيرى بةر َيز

 وةزيـرى  تـاوةكو  نـةكرَيت،  موناقةشـة  ماددةيـة  ئـةم  ةزاكد ثَيويسـتى  بـة  بؤيـة  داية، بوون زياد لة ر َيذةكةى
 .سوثاا نةبَى، ئامادة دارايى

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرموو كاك عةوني

 :بةزاز س يد كمال عونى بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 موناقةشـة  دةكـةم  ثَيشـنيار  خؤيـةتى،  َيطـةى ج لـة  زؤر كؤمةَميةتى كاروبارى وةزيرى جةنابى ثَيشنيارةكةى
 .سوثاا زؤر بكةين، لةسةر ئيشى تر ماددةكانى رةين، دوا ماددةية ئةو لةسةر

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .فةرموو ؟هةية نيزاميت نوقتةىزؤر سوثاا، 

 :مة س يد محة عليةح بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 كـاتى  لـة  ئـةكرَيت  بـةا  ،مئيحـة  بـةثَيى  بثـةر َينني  بر طـة  نابَى ضونكة ين،بكة موناقةشة ئةبَى ثَيمواية من
 .سوثاا بَيت، دارايى وةزيرى جةنابى دةنطدان

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
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 ئةوة لةبةر بَيت، دةنطى لة طوَييان بةر َيزةكان ئةندامة ئةوةى بؤ بدات، ر ةئى ئةوةى بؤ ،بَى حازر ئةبَى ئةو
 ضية؟ ئَيوة ر ةئى دارايى ليذنةى ياسايى، ليذنةى ووةزير داواى لةسةر

 
 

 :حممود حسني ئاراا.د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

  (481) بـة  هـةبووة،  بر يارَيكمـان  ئَيمـة  ثَيشـرت  ضـونكة  دةكةم، وةزير بةر َيز ر اى ثشتيطرى منين لةر استيدا
 ر اتبـى  بكـةين،  جَيبـةجىَ  ئَيسـتا  كة موعادةلةيةى ئةو هاتو ئةطةر دينار، هةزار( 411) لةطةَل دينار، هةزار

 ئـةكات،  هـةزار  (411) دةيـة  ثلة كة دارايى، وةزارةتى لة كردووة ثرسيارمان كة ئةوةى ثاي ئةدناي حةدى
 ر وو تةناقوزَيك داومانة، ثَيشرت كة بر يارةى ئةو لةطةَل بكةين جَيبةجَى موعادةمنة ئةو هاتو ئةطةر كةواتة
 موعادةلةيـةكى بزانني  وةربطرين، حكومةت ر اى ئةبَى يان بدؤزينةوة، تازة موعادةلةيةكى َىئةب يان ئةدات،
 بـوونى  ئامـادة  بـؤ  دةكـةم  ييياسـا  ليذنـةى  وةزيـرو  بةر َيز ر اى لة ثشتيطرى منين ئةوة لةبةر بداتَى، ترمان
 .سوثاا بارةيةوة، لةو حكومةت و راي دارايى وةزيرى بةر َيز

 :ةمانثةرل سةرؤكى بةر َيز
 دواى بكــةن، ثــَى دةســت هةشــت مــاددةى ياســايى ليذنــةى هةشــت، مــاددةى ســةر ئةضــينة ئَيســتا ،بــةر َيزان

 .فةرموو موناقةشةية، ئةو بؤ بَى حازر لَيرة ئةكةين بانط داراين وةزيرى كة كاتَى بؤ ئةخةينةوة
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سرتتثناًء مرتن احكرتام قرتانون     ا)شنيارى كردووة سياغةى ماددةى هةشـتةم بـةم شـكلة بَيـت،     ليذنةى هاوبةي ثَي

اخلدمرتة املدنيرتة ونظرتام االجرتاىلات تسرتتح  املوظفرتة املعاقرترتة اجرتاىلة خاصرتة براترتب ترتام ال حتتسرتب مرتن اجاىلاتهرترتا             
 (.االخرى اذا كانت حامي واوصت اللجنة الطبية املختصة ان حالتها تتطلب ذلك

 :ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكى 
بةر َيزان، كَى دةيةوَى لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات؟ كةا نايةوَى قسـة بكـات، هـةمووى موتـةفيقن مانـاى      

 .واية، كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرءكى ثةرلةمان
رانين وةزيـرى دارايـى تيايـة،    ئةم ثرؤذة ياساية لـةر َيى ئةمومـةنى وةزيرانـةوة هـاتووة، ئةمومـةنى وةزيـ      

لةبةر ئةوة حةمتةن ر ةئى وةرطرياوة لةسةر ماددةى ثَيشوو كة تةئةيلمان كردووة بؤ هاتنى وةزيرى دارايى، 
 .بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةوين موناقةشة بكةين ئةمر ؤ و، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ى وةزيـرو هـةردوو ليذنـةى ياسـايى و ليذنـةى دارايـين كـة        سوثاا، تةئةيل كرا، بر يارمان لَيدا لةسةر داوا
ر ةئيان وابوو لة سةرؤكايةتين ئةوةمان كرد، ماددةى حةوت دوا دةخـةين و داواى وةزيـرى دارايـى دةكـةين     
لة دانيشتنى داهاتوو كة بـةردةوام دةبـني بـؤ موناقةشـة لةطـةَلمان حـازر بـن، ئـةوجا موناقةشـةى دةكـةين،           

ية، بةيانين نيية، ئَيستا ماددةى هةشت كةا موناقةشةى لةسةر نيية؟ كاك شـَيرزاد  دةنطدانين ئةمر ؤ ني
 .فةرموو

 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر ؤذان ئـــةوةى حكومـــةت . دكتـــؤرة ر ؤذان لةطـــةَل كـــاك عـــةونى كـــة ئـــةوةى ناخوَيننـــةوة ئـــةو ياســـاية، د 
 ئةوةى خؤيان دةخوَينَيتةوة، نازاك ئةو جياوازية بؤ هةبَى؟ دةخوَينَيتةوة، بةوم كاك عونى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك عةونى فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةسةر ثَيشنيارى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان، ئَيمـة هـةر سـَى ليذنـة كؤبووينـةوة ر اثؤرتَيكمـان ئامـادة كـردووة           

رةت بة ثَيشنيارةكانى كة ثَيشكةي كراوة، ئـةو ثرؤذانـةى كـة ثَيشـكةي كـراوة، ئـةو قانونـةى لةميـةن         سةبا
حكومةت هاتووة ئـةو بـووة ئةسـاا بـؤ موناقةشـة، بؤيـة ئَيمـة ر اثؤرتةكـةمان بـةو شـكلةى بـةرز كـردةوةو             

 .دةنطى لةسةر دراوة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو كاتة نازاك لة ذوور بووى، يان نا؟ بة دةنطدان بووة ئةساسـَيك كـة    دروستة بة دةنطدان، ر ةنطة جةنابت
ئةو ر اثؤرتة موشتةرةكة كة موناقةشةى لةسةر بكةين، ضونكة ثَينج ثرؤذة بوو، زؤر سوثاا كـاك شـَيرزاد،   
ر ةئيةكــةى جــةنابت دروســتة، ثــرؤذةى حكومــةت بــووة ئةســاا و ر اثــؤرتى موشــتةرةكين هةيــة، ليذنــةى   

. ليذنةى هاوبةي هةم ر اثؤرتى حكومةت روَيننةوةو، هةم ر ةئى جةنابيشتان بدةن، كـةرةم بكـةن  ياسايى و 
 .كاك عةونى فةرموو

 :بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:1)املادة 
 :التفرغ لرعاية املعاق

تطلبات حياته العادية والذى حيتا  ملن كل شخص تفرغ او قام أو التزم برعاية املعاق الذى اليستطي  تلبية م
 :ييىلمه لقضاء حاجاته ورعايته بشكل مستمر حي  له االستفادة من تعويض التفرغ وكاالتى

 :اذا كان للمتفرغ راتبا من احلكومة/ اوال
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رت ميرتن  اجرتاىلة براترتب ترتام ويسرتتح  العرتيوات والرتفيعرتات وكافرتة احلقرتوق الترتى يسرتتحقها اسرتوة باقرانرته مرتن               1
 .فنياملوظ

رت اضافة ملا وردت فرتى الفقرترة السرتابقة يصرترو لرته راتبرتا يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترتب موظرتف االقلرتيم لرعايرتة              1
 .معاقني اثنني

اذا مل يكن للمتفرغ راتب من احلكومة ميرتن  راتبرتا يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترتب موظرتف االقلرتيم لرعايرتة          / ثانيا
 .ى لراتب موظف االقليم لرعاية معاقني اثننيللحد االدن%( 171)معاق واحد، وراتبا يعادل نسبة 

ال دوىل ان يتفرغ اي شخص لرعاية اكثر من معاقني اثنني فى الوقت نفسه، وتتكفل احلكومرتة بضرتمان   / ثالثا
 .توفري الرعاية للمعاقني الذين ليس هلم من يرعاهم

 .جتدد اجاىلة التفرغ سنويا/ رابعا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ر اثؤرتةكة روَيننةوة، فةرمووليذنةى موختةا 
 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 (:1)املادة 

 التفرغ لرعاية املعاق
كل شخص تفرغ أو قام أو التزم برعاية املعاق الذي ال يستطي  تلبية متطلبرتات حياترته العاديرتة والرتذي حيترتا       

 :االستفادة من تعويض التفرغ، وكاآلتي ستمر، حي  لهمملن ييىلمه لقضاء حاجاته بشكل 
- :اذا كان للمتفرغ راتبًا من احلكومة :أواًل
ميرتن  اجرترتاىلة براترتب ترترتام ويسرتتح  العرترتيوات والرتفيعرترتات وكافرتة احلقرترتوق الرتع يسرترتتحقها اسرتوة بيقرانرترته مرترتن        -1

 .املوظفني
ب موظرتف يف القلرتيم، لرعايرتة     ضافة ملا ورد يف الفقرة السرتابقة، يصرترو لرته راتبرتًا يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترت         -1

 .املعاقني

اذا مل يكن للمتفرغ راتب من احلكومة، مين  راتبًا يعادل احلد االدنى لراتب املوظرتف يف االقلرتيم لرعايرتة     :ثانيًا
 .وظف يف االقليم لرعاية معاقني  ثننياملالدنى لراتب اللحد %( 171)معاق واحد، وراتبًا يعادل نسبة 

فرغ أي شخص لرعاية أكثر من معاقني  ثنني يف الوقرتت نفسرته، وتتكفرتل احلكومرتة بضرتمان      ال دوىل ان يت :ثالثًا
 .توفري الرعاية للمعاقني الذين ليس هلم من يرعاهم

 . جتدد  جاىلة التفرغ سنويًا :رابعًا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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دةيانـةوَى موداخةلـة بكـةن،    زؤر سوثاا، ئَيستا كَى دةيةوَى لةسةر ئةو ماددةية قسة بكـات؟ ئـةم بةر َيزانـة    
، صــباا بيــت اهلل، عمــر عثمرترتانســؤزان شــهاب، ئــةظني عمــر، ذيــان عمــر، شــوان كــةريم، ســيوةيل   )رَيــزداران 

 .، كةسي تر ماوة؟ سؤزان خان فةرموو(عبدالرمحن، دلَير حممود، نيشتمان مرشد، عمر نورةدينى
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زان ئةنداماني ثةرلةمانبةر َي
لــة خوَيندنــةوةى ئــةم تةفروغــةدا، بــؤ ئــةوةى كةســوكارةكةى ئيســتفادة بكــةن لــة تةفروغةكــة، بةر اســتى     

 :ناعةدالةتيةكي زؤرى تياية، لةر ووى ئةوةى
ئةو كةسة ئيةازةى تامى دةدةيتَى بةراتبى تام، باشة، موعةوةقةكة خؤى راتبى هةيـةو، ئيزافةتـةن   / يةكةم

يصرو له راتبا يعادل احلرتد االدنرتى لراترتب موظرتف لرعايرتة      )وو راتبة راتبى سَييةم كة ثَيى دةوترَى بؤ ئةو د
، بةوم ئةوةى كة موةزةفى دةوَلةت نيية، ئةوةى كة موةزةف نييـة، بـةوم م ـةوةقى هةيـة تـةنها و      (املعاقني

ةَل ر اتبى بَلَيني م ةوةقةكـة  تةنها ئةطةر هاتو يةك موعةوقى هةبوو لة راتبى تةفةروغةكةى بؤ دةبر َى لةط
،يةعنى لَيرةدا بةونا نيية لةنَيوان ئةوةى كة موةزةفى حكومةتةو % 171خؤي، ئةطةر هاتو دوانين بوو 

ئةوةى غةيرى موزةفى حكومةتة، ئَيمة لـة هـةمان كاتـدا دةزانـني ئةركةكـة يـةك ئةركـة ئـةوين ري ايـةى          
ةمةوى ئةم شتةمان بؤ ر وون بَيتةوة، ئةطـةر ثَيويسـتين   موعاقة، بؤضى ئةم فةرق و جياوازية هةبَى، من د

بكــات بةشــَيوازَيكى ديكــة ســياغة بكرَيتــةوة زؤر باشــرتة، بــؤ ئــةوةى هــيو نــةبَيت بةونســَيك، يــاخود ئــةو     
مـن ثـَيم   ( جترتدد اجرتاىلة التفرترغ سرتنويا    / راب ـا )عةدالةتةى كة هةية هيو نةبَى ثةير ةو بكرَى، ئةمة ئـةو لـة   

، بؤ ئةوةى بزانى ئةطةر تةقةدوم هةيـة، ئةطـةر هـاتو ئةمـةي دةبَيتـة      (اللجنة الطبيةوحسب تقرير )باشة 
 .موتابةعة كردنَيك بؤ حاَلةتى كةمئةندامةكةي، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا، ئةظني خان فةرموو
 :بةر َيز ئةظني عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
اضافة ملا وردت فى )دةكةم، ئةطةر بَيتو خاَلى دووةم روَينينةوة دةَلَيت من ثشتطريى ر ةئيةكةى سؤزان خان 

كةواتــة يــةعنى ئيةــازةى تــام دةدرَيتــة ئــةو كةســةى كــة سةرثةرشــتى م ــةوةقَيك دةكــات  ( الفقرترترة السرترتابقة
ئـاراا  .هـةروةكو ئَيسـتا بيسـتمان كـاك د     .....(يصرو له راتبا يعادل احلرتد االدنرتى لراترتب موظرتف    )لةماَلةوة، 

( 141)هةزار دةكات رات  ئةدنا، كةواتة ئَيمة ئيزافةتةن لةسةر راتـ  خـؤي   ( 141)اسي ئةوةي كرد كة ب
هةزاريشماندا، قةينا دةستيان خؤي بَي، ئةوة بؤ ئةوةية تةشةي ي موةزةفَيك بكةن بر وا لة ماَلـةوة ئةطـةر   

وةدا لة خاَلي دووةم ئَيمـة ئةطـةر هـاتو    كةسَيكي هةبَي، ياخود يةكَيكي هةبَي ري ايةي بكات، بةَمم لةطةَل ئة
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هـةزاري دةدةيـيَن، لَيـرةدا ئَيمـة دةبيـنني كةسـَيك هةَلدةسـتَيت بـة         ( 141)ئةو كةسـة راتـ  نـةبوو، تـةنها     
ي دةدةيَد، بةوم (141)كارَيك، هةمان كارة، بةوم ناعةدالةتي هةية، ئةو لةوَيدا ئيزافةتةن بؤ رات  خؤي 

هــةزاري دةدةيــَد، لـة كؤتاييــدا دةَلــَي ئةطــةر دوو م ــةوةقي هــةبوو  ( 141)نها ئةطـةر وةزيفــةي نــةبوو، تــة 
هـةزار،  ( 111)هـةزاري تـر زيـادةي دةديـَد دةكاتـة      ( 51)ي دةدةيَد، من حيسا، كـرد كـة دةكاتـة    (171)

َيني هةزاري دةدةيَد، لةطةَل ئةوةدا لة سَيهةم دةَلَيني ضـي؟ دةلَـ  ( 111)كةسَيك دوو م ةوةق بةخَيو دةكات 
دةدةمـَي لـة سـةدا راتـب، ئةطـةر دوو م ـةوةقت       ( 171)كةواتة تؤ لةسةرةوة ثَيي دةَلَيـي  ( م وز أن يتفرغ)

ــةوةقت هــةبَي،       ــؤ دوو م  ــابَي ت ــي نــا، ن ــر دةَلَي ــاَلَيكي ت ــي لــة خ ــت)هــةبَي، بــةوم دواي ــا الوق ــاخر (   نف ئ
 ...........دةَلَي،

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ك قسة نةكةن، ر جائةنر جائةن لةطةَل ية
 :بةر َيز ئةظني عمر امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةبيين لَيرة تةناقوزَيك هةيـة، لَيـرة ثَيويسـتة كـةوا تـةرتيبَيك لـة بـةيين ئـةو خاونـةدا بكـرَي، بـؤ ئـةوةي             

انـة،  بتوانني ئيةحاف نـةمَييَن لـةنَيوان ئـةو كةسـانةي كـة هةَلدةسـنت بـة سةرثةرشـد كردنـي ئـةو م ةوةق          
لةطةَل ئةوةشدا با تةشةي ي بكةين خةَلك خؤي لة ماَلدا م ةوةقي خؤي ثةروةردة بكات زياتر لـةوةي كـةوا   

 .بكرَيت و بةخَيو بكرَيت، زؤر سوثاا(  يواء)تؤ بيبةيتة شوَينَيك 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ر َيزدار ذيان عمر، فةرموو
 :بةر َيز ذيان عمر شريف

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
بةنيســبةت ئــةوةي كــة موتةفــةريي ئيةــازةي راتــ  تاممــةو موســتةحةقي عــةموةو تةرفي ــة حــةز دةكــةم   
جةنابي وةزير، ئةوة ثرسيارَيكة ئةم بةيانيية لة من كرا لةميةن دايكـي ئـةم مناونـةي بةتايبـةتي شـةلةلي      

يسرتتحقها اسرتوة بيقرانرته مرتن     وكافة احلقوق الع )دةماغي تاميان هةية، دةَلَيت عالوةو ترفيع مشوليان دةكات 
ثرسـيارةكةم لـة جـةنابي وةزيـر ئةوةيـة حقوقةكـة ئايـا موخةصةصـاتي ختـورةي دةطرَيتـةوة؟           ، (املوظفني

يةعين ئةوان كة ئةم بةياني ية قسةيان لةطـةَل مـن كـرد، ئةوانـةي كـة مناَلـةكانيان شـةلةل دةمـاغي عـامي          
ةقيقةو فةقةرات بووين، هةتا بةياني بة ديار ئةو مناَلةوة دادةنيشني، هةية، يةعين دةَلَين هةموو تووشي ش

ئــةو مناَلــة دةقيــذَييَن و هــاوار دةكــات و دةطــري لــة تــاو ئــازاري خــؤي، دايكةكــة دوو ئةوةنــدةي مناَلةكــةي    
هــيالكرتة، جــا لةبــةر ئــةوة ئــةوان مــةحرومن لــة موخةصةصــاتي ختــورة كــة ذيانيــان زؤر لــة دائريةكــة لــة  

 .داية، جا ئةم ثرسيارة من ئاراستةي جةنابي وةزيري دةكةم و وةومةكةشم دةوَي، زؤر سوثااخةتةرتر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاا، ر َيزدار شوان كريم كابان

 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةو موةزةفـةي كـة خـؤي وةزيفةيـةكي      من ثشتطريي لة بؤضوونةكةي هاوكارم سؤزان خان دةكـةم، بؤضـي؟   
هةية لةبةر ئةوة مةعاي وةردةطرَي لـة دائريةكـةي، ئَيسـتا دةوام ناكـات، كـة دةوام ناكـات، لـة شـوَينَيكي تـر          
ئيشَيكي تر دةكات ئةوين ضـاودَيري كةسـَيكي كةمئةندامـة لـة ماَلةكـةي خؤيـدا، مـةعناي وايـة لـة جيـاتي           

ركَيكي تر دةطرَيتة ئةستؤ كـة ئـةو ضـاودَيريية، ئـةو مةعاشـةي كـة       ئةوةي وةزيفةكةي لة شوَينَيكي تردا ئة
دةيدرَيَد بؤخؤي بةبَي ئةوةي ئةو دةوام بكات، تةرفيع و عةموةو هـةموو شـتَيك، لةوانةيـة ختورةشـي بـؤ      
صةرف بكرَيت دةرةمـام، ئـةوة بؤخـؤي ئيمتيازَيكـة دةيـدرَيَد، ضـونكة ئـةو وةزيفةكـة نـابييَن، لـة جيـاتي            

ــر راتبَيكــي، يــةعين       وةزيفةكــة ــدا، نــاكرَي جــارَيكي ت ــات لــة مــاَلي خؤي ــةتي كةســَيكي تــر دةك دةضــَي ري اي
مووضةيةكي ئيزا  تريشي بؤ سةرف بكرَي، لـة كاتَيكـدا ئـةوةي كـة مووضـةي نييـة، تـةنيا يـةك مووضـةي          

 .دةدرَيَد، ئةم دوو مووضة وةرطرَي، ئةوة يةك
برتيقرانهم  )ك و دووي ناوَي بةر اسـد، هـةر يـةك لـة دواي دةَلـَي      ئةطةر ئةوة وةكو خؤشي ةَينَيتةوة ية/ دوو

 .تا دوايي، زؤر سوثاا( من املوظفني كما يصرو له راتبًا يعادل احلد اءدنى
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرمووعثمانسوثاا، ر َيزدار سيوةيل 

 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منــين هــاور ام لةطــةَل ذيــان خــان، كــة زؤر كــةا بــؤ  وونــة كارمةنــدي تةندروســتيية،    ( ًمأو)بةنيســبةت 
تةلةفؤ ان بـؤ دةكـات دةَلـَي منداَلةكـةم شـةلةل دةماغـة، بـةوم موخةصةصـاتي ختـورةم لـَي دةبـر ن، داواي            

ةكــةي ئــةوةي دةكــةن كامــل موخةصةصــاتةكانيان بــدرَيَد، مــادام ئيةــازةي وةردةطريــت و موراعــاتي مندالَ  
 .دةكات

، (الدوىل أن يتفرغ أي شخص لرعاية أكثر من معاقني  ثنني يف الوقت نفسه/ )هاتووة دةَلَي (ثالثًا)بةنيسبةت 
باشة خَيزان هةية سَي منداَلي هةية، ضوار منداَلي هةية م ةوةقة، يـةعين شـوَيين هةيـة مةسـةلةن، دوايـي      

، ئةو خَيزانة، ئةو منداَمنـة  ( الذين ليس هلم من يرعاهمتتكفل احلكومة بضمان توفري رعاية املعاقني)دةَلَي 
دايك و باوكي خؤيان هةية مور اعاتيان دةكةن، من ثرسيارَيك دةكةم، لةبةرضي لَيرة ئةطةر لة دوو م ةوةق 
زياتر بوو نابَيت ئةو دايكة، يان ئةو باوكة تةفةروغ بكات؟ بؤ زانني بؤ خؤي خَيزانةو دايكي هةيةو بـاوكي  

تتكلرتف احلكومرتة بضرتمان ترتوفري     )واتا ئةو منداَلة شوَينَيكي هةية تَيدا بذي، ئةو فةقةرةي تـر جيايـة،    هةية،
ئةو كاتـة حكومـةت تةكـةفول دةكـات، بـةَمم هةيـة سـَي منـداَلي م ةوةقـة،          ( ليس هلم ايواء)ئةطةر ( الرعاية

 .لةبةرضي؟ بةا بؤ دوويان وةربطرَيت، بؤ سَييةم نابَيت وةرطرَيت، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاا، رَيزدار صباا بيت اهلل فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز صباا بيت اهلل شكري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

الدوىل ان يتفرغ اي شخص لرعاية اكثر من معرتاقني اثرتنني   )دةربارةي ماددةي نؤ لة فةقةرةي سَييةم دةَلَيت 
عائيلـة وةكـو سـيوةيل خـان باسـي كـرد دوو م ـةوةقي هةيـة، سـَي          بة رةئي من لة هةندَيك ( يف الوقت نفسه

 .م ةوةقي هةية، ثَيويستة يارمةتيةكي تري ئيزا  بؤ تةرخان بكرَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار عمر عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يرَيكي ئةم ماددةية بكةين تةناقوزَيك دةبينني لـةنَيوان بةشـي يةكـةمي بـة يـةك و دووةوة      ئةطةر ئَيمة سة

لةطةَل فةقةرةي دووةمدا، بةشي يةكةمي ئةطةر لَيرة قةصدي موشةريع ئةوةي ياساكةي نووسيوةتةوة باا 
ــةوَي         ــات، ل ــةبَي موخةصةص ــت ب ــؤي بَي ــةي خ ــةنيا راتبةك ــام ت ــ  ت ــةر رات ــات، ئةط ــام دةك ــ  ت ــة رات ــةو ل ئ

فةرمانبةرانة زةرةمةند دةبن، ضونكة بة دانـي راتبـة تامةكـةي وةكـو جـةنابي وةزيـري ماليـة ثـَين ضـةند          
رؤذَيك لَيـرة بـؤي تـةوزي  كـردين موخةصةصـات نـاجَيطرية، بـة واتـا تـةنيا راتبـة ئيسـميةكةيان دةدرَيـَد،             

ئـةو كةسـةي كـة م ةوةقـةو      ئةطةر قةصد لةوة بَيت، بةو شَيوةية ئةو فةرمانبةرةي كـة دةضـَيتة خزمـةتي   
خزمةتي دةكات زةرةرمةند دةبَيت، بؤضي؟ ئةطةر بة فةقةرةي دووةم بـة ئيـزا  بـؤي دانـرا بَيـت، حـةددي       

ــةرَيك    ــ  فةرمانب ــةدناي رات ــَي     ( 141)ئ ــاتةكةي س ــة موخةصةص ــةَمم لةوانةي ــَد، ب ــاري دةدرَي ــةزار دين ه
يا قةصد راتبة ئيسميةكةي بَيت و بيـدرَيَد، ئةمـة   هةزار دنيارةكة بَيت، ئةطةر لَيرة تةن( 141)ئةوةندةي 

تةوازون ناكات لةطةَل فةقةرةي دووةم، ئةطةر يةكَيك موتةفةريي بَيت و، فةرمانبةر نةبَيت، واتا كارمةنـدي  
( 141)ي %71هةزار دينار وةربطرَيت، لـة  ( 141)حكومةت نةبَيت، رات  فةرمانبةرَيكي حةددي ئةدنا بة 

رين وةربطرَيت، بؤ جارَيكي تر، ئةطةر دوو م ةوةقي هةبَيت، ئةمة تةوازون نيية، لَيرة هةزار دينارةكةي ت
ثَيويستة هةدة  ئةم ياساية لة ئةسَلدا بؤ ئةوة هاتووة، كةسوكاري م ةوةق بطةنة ئةوةي خزمةتَيكي باشـرت  

بَيـت، ثَيويسـتة ئـةو     بةو كةمئةندامة بدةن كة هةيةتي، هةدة  موشةر يع لَيرة ئةوةية مـادام هـةدة  ئـةوة   
موخةصةصات بَيت ئيزافةتةن بؤ رات  حـةددي ئـةدناي فةرمانبـةرَيكي    ( اخر مايتقاضاه من راتب)راتبةي 

 .تري بدرَيَد، بؤ ئةوةي بتوانَيت ضاكرت ئيدارةيان بكات، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار حممد دلَير فةرموو

 :مودبةر َيز حممد دلَير حم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لةطةَل سةرجةم بؤضوونةكاني كاك عمر عبدالرمحاك، دةمويست باا بكةم ئةو باسي كـرد، بـةَمم ثـَيم    
( 12)ضاكة خاَلَيكي ترين زياد بكرَيت وةكو بر طةيةكي تر، ئةو كةمئةندامةي كة تةمةني دةطاتة سةرووي 

خةَلكين ضاودَيريكةرو بةخَيوكةري بؤ خؤي هةَلبذَيرَيت، نةوةكو  ساَلةوة، يةعين تواناي ئةوةي هةبَيت كة
فةرز بكرَيت بةسةريدا، لة هةمان كاتدا لةطةَل ئةوةشدام ئةو مةوزوعةي دةَلَيت ئةوةي لة دوو كةمئةندامي 
 زياتري هةبَيت، بةر اسد هيو كةسَيك ناتوانَيت لة دوو كةمئةندام زياتر ضاودَيري بكـات و بـةخَيوي بكـات،   

لةبةر ئةوة ثَيويست بةوة دةكات حكومةت خؤي زةمانةتي بكات و خةَلكي تري بؤ بدؤزَيتةوة، كة مةبةسد 
حكومةت لَيرة دةَلَيت ماف و ئيمتيازي كةمئةندامان، مةبةسد ئةوة نيية ثارةكة سةرف بكات و بَلَيت واية، 

 .ل و ضاك بَيت، سوثاامةبةسد بةخَيوكردنةكةيةتي، ضاودَيري كردنةكةي بةشَيوةيةكي مةعقو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار نيشتمان مرشد فةرموو

 :بةر َيز نيشتمان مرشد صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة هةموومان دةزانني ئةو دايك و باوكةي كة منـداَلَيكي كةمئةنـدام بـةخَيو دةكـات ضـةند ئـازاري زؤرةو       

بينَيت وةكو ئةواني تر، من لَيرة شتَيك باا دةكـةم، ئـةو منداَلـةي كةمئةندامـة،     هيو خؤشيةكي لة ذيان نا
ئةو دايك و باوكةي بةخَيوي دةكةن هةتا ئَيستا كة ثَيشووتر وابووة ئةو دايك و باوكةي كة بةخَيوي دةكةن 

ثَيشـمةرطةو  تةنها مةعاشة ئيسميةكةي وةردةطرن، بؤ بةخَيو كردني ئةو منداَلـة، بـؤ  وونـة لـة وةزارةتـي      
وةزارةتي ناوخؤ، هةر كارمةندَيكي ئاساين، ياخود شورتة، ياخود مرور كـة منـداَلَيكي كةمئةنـدامي هةيـةو     

هـةزار دينـارة، كـة مةعاشـة ئةسـَليةكةي      ( 124)بةخَيوي دةكات، تةنها مووضـةي ئيسـميةكةي دةدةنـَي كـة     
ماَلةكةي لَي دةبـر ن، كـة ئةوانـة بـة     مليؤنَيك و سةدو ثةما هةزار دينارة، هةموو دةر( 1171111)خؤشي 

دةرماَلةيةكي تر لة قةَلةم دةدرَيت، ئايا ترسناكية؟ ئايا دةرماَلةي خواردن و ئةوانةية؟ بؤية ئَيمة داواكارين 
لةو قانونة ئةوةي تَيدا تةسبيت بكرَيت، كة ئةو كةسانةي كة منداَلي شةلةل دةماغ، يان منداَلي كةمئةنـدام  

ةوةي بتوانن بةخَيويان بكةن، مةعاشةكةيان بة تةواوي بؤيان سةرف بكرَيت و هيضـيان  بةخَيو دةكةن، بؤ ئ
 .لَي نةبر درَيت، بؤ ئةوةي بتوانن بة تةواوي ضاودَيري منداَلةكةي خؤيان بكةن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار عومةر نورةديين فةرموو

 (:ورةديينن)عمر محدامني خدر.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــوون و        ــة بؤض ــتيواني ل ــن ثش ــردي، م ــدالرمحن ك ــر عب ــاك عم ــةر َيز ك ــن ب ــةكاني م ــد قس ــَيوةيةكي طش بةش
ثَيشنيارةكاني ئةو دةكةم، لةسةر ئةوةي كة ئةطةر فةرمانبةرَيك كةسَيكي ثةككةوتةي هةبوو لةماَلـةوة، كـة   

ماَلةكةيةوة بَيت، ئةو كات ئةطـةر بر طـةي دووةمـين نـةمَينَيت     مؤَلةتي ثَي دةدرَيت بة تةواوي مووضةو دةر
هـةزار دينـاري بـدةيَد، بـةَمم لـةو      ( 171)ئاساييةو دةكرَيت، ضونكة لةم حاَلةتةدا تؤ لةبر طةي دوو رةنطة 

سةرةوة دةرماَلةيةكي لَي دةبر ي كة ضةند قـاتي ئـةوةي كـة لـة بر طـةي دوو بـؤت دابـني كـردووة، بؤيـة مـن           
 .سةر ئةوة دةكةم كة مؤَلةتةكة بة تةواوي مووضةو دةرماَلةكةيةوة بَيت، زؤر سوثااجةخت لة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســتانداية داواكــاري رَيكخــراوي كةمئةندامانــة، ئَيمــة هَيناومانــة  ســةبارةت بــة مــاددةي نــؤ، ئةمــةي لةبةردة 
بةردةستتان لة رَيطاي ئةم ثرؤذة ياسايةوة ثشتطريي ئةم داواكارييةي دةكةين، لةوانةية كةموكور ي هـةبَيت  

 .لة صياغةكة، ئةوة بؤ ئةنداماني بةر َيز جَي دةهَيَلني
يـاخود نـا؟ ئـةوة تـةعليماتي ماليـةو ديـارة دةبَيـت        سةبارةت بةوةي ئايا موخةصةصاتي ختـورة وةردةطـرن،   

وةزيري دارايي ئامادة بَيت، من بؤية بؤ ماددةي حـةوت باسـي ئـةوةم كـرد، طـومت دةبَيـت وةزيـري دارايـي و         
ئابووري ئامادة بَيت وةك روون كردنةوةيةك، ئةو هاوكَيشةي كة ثَيشرت لة ثرؤذة ياساكة ناردوومانة لةطـةَل  

ثةرلةمانـةوة دةرضـوو و، لةميـةن وةزارةتـةوة جـَي بـةجَي دةكرَيـت، كةمئةنـدامان لـة           ئةو بر يـارةي كـة لـة   
هةزار دينار، ئَيمة ( 141)هةزار دينار وةردةطرَيت، دةبَيتة ( 171)مووضةكة زةرةرمةند دةبن، ئةوة ئَيستا 

ورتة باَمكان بـةرةو  ئةو هةوَل و ماندوو بوونةمان بؤ ئةوةية ئَيمة بتوانني باري طوزةراني كةمئةندامان و ك
شَيوةيةكي باشرت بةرين، نةك زةرةريان ثَي بطةيةنني، هةمان شت لَيرة ئةوةي كة باسي تةفةروغ دةكات بـة  
رات  تام، ياخود موخةصةصات و ئةوانة، ثَيويسد بة وردةكاري هةية، ثَيويسد بة تةعليماتي مالي هةية، 

ت، بؤ ئةوةي ئةو كاتة كة تةفـةروغ دةكـات بزانَيـت   شـتَيك     بؤية ثَيويست دةكات وةزيري دارايي ئامادة بَي
 .ثَيويست بَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا، بةر َيزان، ئَيمة وةخد ثرؤذة ياسايةك خوَيندنةوةي بؤ دةكرَيت و لة بةرنامةي كار دادةنرَيـت  
كومةت لةطةَل ئةمومةني وةزيران لةطةَل تةحويلي حكومةت دةكةين، تكاية رَيكخةري نَيوان ثةرلةمان و ح

سةرؤكي ئةمومةني وةزيران ئةو ثرؤذةيةي كة لةبةردةستتان دةبَيت، دةبينن ئـةو مةوزوعـةي ثةيوةنـدي    
بة وةزيري ثةيوةنديدارةوة هةية حازري بكةن، يةعين ئَيوة تةبليغيان دةكةن، ئَيمة تةبلغيان ناكةين، ئَيمة 

ان، دةَلَيني ئةم ثرؤذةية لة فالن رؤذ موناقةشة دةكرَيت، ثَيويستة بةو ئةركة ثرؤذةكان دةنَيرين بؤ جةنابت
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هةَلبسنت و وةزيري ثةيوةنديدار حـازر بَيـت، ئَيسـتا دواي نَيـوةر ؤ كـة دووبـارة دةسـت بـة دانيشـتين دووةم          
اددةي نـؤ  دةكةين، خؤتان لـة رَيطـةي خؤتانـةوة داوا بكـةن وةزيـري دارايـي تةشـريفي بَيتـة ئَيـرة، ئَيسـتا مـ           

 .طفتوطؤ لةسةر تةواو بوو، دةضينة سةر ماددةي دة، ليذنةي ثةيوةنديدار فةرموو
 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دةربارةي ماددةي دة لة راثؤرتي هاوبةشدا بةم شَيوةية
 :التاليبالشكل ونؤيد ما ورد يف املشروع  ،(املادة العاشرة)بالنسبة لرت

ل شخص معاق احل  يف التعليم وذلك بضرتمان حصرتوله علرتى فرترص متكافلرتة ليلتحرتاق باملؤسسرتات الرتبويرتة         لك
ميكرتن ان  حترتول االعاقرتة دون     والتعليمية بكافة مراحلها مبا فيها الدراسرتات العليرتا وتسرتهيل اسرتتمراره بهرتا، وال     

 .انتسابه او دخوله اىل اية مؤسسة تربوية او تعليمية رمسية او خاصة
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .زؤر سوثاا، ليذنةي ياسايي فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئَيمة ثشتطريي ماددةكة دةكةين بةو شَيوةيةي خوَيندرايةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ات، تكايـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ ناويـان      زؤر سوثاا، بةر َيزان كَي دةيـةوَيت لةسـةر ئـةو ماددةيـة قسـة بكـ      
، (بشري خليل، هاذة سليمان، شلَير حمي الدين.د)دةنووسني، سَي بةر َيز دةيانةوَيت موداخةلة بكةن، رَيزداران 

 .كةسي تر هةية؟ تارا ئةس ةدي، فةرموو
 :بشري خليل حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، تـةعليم واتـا   (لكل شرتخص معرتاق احلرت  يف التعلرتيم    )ة عةرةبيةكةي دةَلَيت بةنيسبةت ماددةي دة، لة مةنتوق
لكل شخص معاق احل  )فَيركردن، مةبةسد موشةر يع لَيرة فَيركردن نيية، فَير بوونة، بؤية ثَيويستة بَليني 

لـة كؤتاييشـدا   شـاملرتو كـاملرتة،   ( مواصرتلة الدراسرتة  )، بةَمم (الت لم)، يان (  الت لم)يان ( يف مواصلة الدراسة
هةموو ئةوانة ( ذلك)، واتا (ذلكميكن ان  حتول االعاقة دون  وال)ثَيويست بةو هةموو دوورو درَيذية ناكات، 

 .دةطرَيتةوة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار هاذة سليمان فةرموو
 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ارةي ماددةي دة، لةر استيدا من دةبينم ماددةي دةو يازدة هةردووكيان ثةيوةندييان بـة يةكـةوة هةيـة،    دةرب
يةعين هةردووكي ثةيوةندي بة مةسائيلي تةعليمـةوة هةيـة، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةم كـة مـاددةي دةو يـازدة         

يـازدة بكرَينـة بر طـة، لـة     لَيك بـدرَين و مـاددةي دةيـةم بكرَيتـة بر طـةي يةكـةم، ئـةواني تـرين لـة مـاددةي           
 .ماددةكة بكرَينة ماددةي دة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار شلَير حمي الدين فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ايبـةت، يـان شةخصـي    من ثشتطريي لة نةصي ماددةكة دةكةم بةجواني دار َيـذراوة، كـة خـاوةن ثَيداويسـد ت    

موعاق ئةو مافةي هةية، بةَمم من ثشتطريي رةئيةكةي هاذة خـانين دةكـةم، ئـةو دوو ماددةيـة بـؤ هـةمان       
مةبةستة، بؤيـة ئةطـةر يـةك ررَيـت زؤر باشـة، لَيـرةي دةمـةوَيت ئامـاذة بـةوة بـدةم وةزارةتـي ثـةروةردة             

ةيـةكي عالـةمي ثـةير ةو دةكـات لـة بـواري       خؤشبةختانة بؤ ئةوةي ئيتمئناني هةموو ميـةك بكرَيـت بةرنام  
ــَين      ــةروةردةي ث ــةي ثــةروةردةيي بةرفراوانــة، هــةروةها ث فَيركردنــي خــاوةن ثَيداويســد تايبــةت، بةرنام
وةختة، كة لَيرة مةرحةلةي تفولةي موبـةكرية بـاا كـراوة، ئَيسـتا لـة وةزارةتـي ثـةروةردة ئـةو بةرنامةيـة          

دةي بةرفراوان، خاوةن ثَيداويسد تايبةت لة نـاو ثؤلـةكان لةطـةَل    هةية بؤ تةدةخولي موبةكريو، بؤ ثةروةر
كةساني ئاسايي، لةبةر ئةوة وةزارةتي ثةروةردة هةَلطري درومشـي خوَينـدن بـؤ هةمووانـة، رَيطـاي لـة هـيو        
ــة      ــةت، كـ ــتاي تايبـ ــةهؤي مامؤسـ ــةَمم بـ ــدن، بـ ــة بةرخوَينـ ــةطرتووة بَيتـ ــةتَيك نـ ــد تايبـ ــاوةن ثَيداويسـ خـ

تي تايبةت هةية لةناو وةزارةتي ثةروةردة نـاوي ثـةروةردةي تايبةتـة، تايبةتـة بـة فَيركردنـي       بةر َيوةبةراية
خاوةن ثَيداويسد تايبةت، بةهؤي مامؤستايان كـة راهَينـراون لةسـةر فَيركردنـي ئـةو منداَمنـة هـةر يةكـة         

ةوةي كـة شـةلةل   بةثَيي طرفت وكَيشةي خؤي، ئةوةي كَيشةي نوتقي هةية، ئةوةي كَيشةي بيستين هةية، ئـ 
 .دةماغة، زؤر لةو نةوعة منداَمنة، ئؤتيزمين هةية لةناو بةرنامةي ثةروةردةي تايبةت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار تارا ئةس ةدي فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةرة   ــةري دةر وات،    بةر اســد ماددةكــة يةكَيكــة لــة مافــة ه طرنطــةكان، كــة حكومــةتي كوردســتان خــؤي لةس

بةر اسد راستة وةكو قانون دةبَيت هةبَيت، كة ئةوة مافيـةتي، بـةَمم وابـزاك هـيو كـاتَيكين ئةمـة ثَيشـَيل        
نةكراوة، كة ئةم مافة وةكو هةر ما  كةسَيكي ئاسـايي مـا  هةيـة روَينَيـت، بـةَمم شـَيوة تايبةتيـةكاني بـؤ         

اني زياتر بةو كةسانةي كة بةشَيوةي تايبةت فَير بكرَين لة ذَير ئةو درومشةي كة ئةو خوَيندنة بـؤ  بايةخد
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هةموو كةسَيكةو ما  هةموو كةسَيكة لةناو ئةم هةرَيمةدا دةذي، لةبةر ئةوة من ثشتطريي لة ماددةكة خؤي 
 .دةكةم، سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةزير فةرمووزؤر سوثاا، رَيزدار جةنابي و

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئَيمـة ئـةو ماددةيـةمان بـة هاوكـاري ليذنـةي ثةيوةنديـدار صـياغة كردؤتـةوةو ثشـتطريي لـَي دةكـةم،             
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة لةســةري تــةواو بــوو، ئَيســتا دانيشــتنةكة دوا دةخــةين بــؤ زؤر ســوثاا، بــةر َيزان، مــاددةي دةي موناقةشــ
ي ثاي نيوةر ؤ، تا ئةو كاتة بةخواتان دةسـثَيرين دووبـارة لَيـرة بـن بـؤ بـةردةوام بـوون لةسـةر         (7)سةعات 

 .موناقةشة كردن، سوثاا
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 دانيشتين دووةم
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بانبةناوي خواي طةورةو ميهرة

، ئَيسـتاي داوا لـة   (11)بةناوى طةىل كوردستان، بـةردةوام دةبـني لةسـةر دانيشـتنةكةمان، دانيشـتنى ذمـارة       
ليذنةى كاروبارى كؤمةَميةتى و ليذنةى ياسـايى و ليذنـةى دارايـى دةكـةين كـةرم بكـةن بـؤ سـةر مةنصـةو،          

و رَيكخــةرى نَيــوان ثةرلــةمان و خــان وةزيــرى كاروكاروبــارى كؤمةَميــةتى  ( ئاســؤا)بــةخَيرهاتنى رَيــزدار 
 . دةكةين، زؤر زؤر بةخَير بَين( كاك سةعد)حكومةت 

لـة راثـؤرتى موشـتةرةك خوَينديانـةوة     ( 1)بةر َيزان، لة دةستثَيكى دانيشتنمان، دوَينَيكة بةر َيزان لة ذمـارة  
اىل برملرتان كوردسرتتان    العرتراق املقرتدم مرتن الرتس الرتوىلراء      -مشروع قانون رعاية املعرتاقني يف اقلرتيم كوردسرتتان    )

واحملرترتال اىل جلنتنرترتا بعرترتد القرترتراءة االوىل لرترته يف الربملرترتان جبلسرترتته   12/11/1111يف ( 17124)بالكترترتاب املرترترقم 
، ئةمة هةَلةية، بة هةَلة هاتووة دروستةكةى بةم شـَيوةية كـة ئَيسـتا    (3/11/1111يف ( 4)االعتيادية رقم 

بـؤ   17/1/1111لـة  ( 1174)ة حكومةت بة نووسـراوى ذمـارة   بؤ ئَيوةى بةر َيز دةخوَينينةوة، ثر ؤذةكة ل
لـة رَيكـةوتى   ( 4)لة كاروبارى ثةرلةمان واريد كـراوة، لـة دانيشـتنى ذمـارة      11/1/1111ئَيمة هاتووة، لة 

ئاراسـتةى   7/11/1111لـة  ( 1132/ك)خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ كـراوة بـة نووسـراومان     3/11/1111
و دارايى كراوة، واتة نةك ساَلَيك دواتر، ئـةو ذمارةيـة بـة هةَلـة هـاتووة، دواى      ليذنةكانى ياساو كؤمةَميةتى 

دوو رؤذ ئَيمة لة سةرؤكايةتى بةنووسراومان ئاراستةى ليذنةكا ان كردووة بـؤ ئاطاداريتـان، تكايـة ليذنـةى     
و هةَلةيـة ضـاك   ياسايى و ليذنةكانى كاروبارى كؤمةَميةتى و دارايى ئةوة بة نةزةرى ئي تيبار وةربطـرن، ئـة  

 . بكرَيتةوة، ئَيستاي ليذنةى ياسايى و ليذنةى ثةيوةنديدار بؤ ماددةى ذمارة يازدة فةرموو دةست بةكار بن
 : بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تـاكو   لة ئةصَلى ثر ؤذةكة دةخوَينينةوة لةبةرئةوةى لةدوايشدا بة هاوبةي رةئيـةكى تـر هةيـة    11ماددةى 

 : روَيندرَيتةوة
 (:11)املادة 

 :على احلكومة
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ترترتامني سرترتبل تعليميرترتة مناسرترتبة وخاصرترتة للمعرترتاقني حسرترتب اعاقرترتاتهم وحاجرترتاتهم وترترتوفري كافرترتة املسرترتتلزمات      -1
الدراسية وتنظيم كافة االمور املتعلقة بتعليمهم والع تسم  لكل تلميذ معاق من االلتحرتاق ومواكبرتة الرتربامج    

 . انه من التيميذالتعليمية اسوة باقر
هصيص عدد من املقاعد للمعاقني يف املعاهد واجلامعات حسب مؤهيتهم استثناءًا من احلد االدنى جملموع  -1

 . الدرجات املطلوب سنويًا للمعاهد والكليات
  .االهتمام برتبية االطفال املعاقني يف مرحلة الطفولة املبكرة -3

ــا   ــةر رَيم ــَلى ثر ؤذةكةيــة ئةط ــة ئةص ــايى    ئةم ــى ياس ــة هاوبةشــةكةي بةش ــةمان بةش ــةرؤكى ثةرل ــدا س ن ثَيب
 . بيخوَينَيتةوة

  :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . فةرموون كةرم بكةن

 : بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

رَيـت و،  لـة ماددةكـة ئيلغـا بك   ( 1)سةبارةت بـة مـاددةى يـازدة ليذنـةى هاوبـةي ثَيشـنيار دةكـات فةقـةرةى         
 : صياغةى ماددةكة بةم شَيوةية بَيت، ثاي ئةوةى طؤر انكارى لة ريزبةندةكانى بكرَيت

 :11املادة 
 : على احلكومة

تيمني سبل تعليمية مناسبة وخاصة لذوى االحتياجات اخلاصة حسرتب اعاقرتاتهم وحاجرتاتهم وترتوفري كافرتة       -1
مهم والرتع تسرتم  لكرتل تلميرتذ معرتاق مرتن االلتحرتاق        املستلزمات الدراسرتية وتنظرتيم كافرتة االمرتور املتعلقرتة بتعلرتي      

 .ومواكبة الربامج التعليمية اسوة باقرانه من التيميذ
 . االهتمام برتبية االطفال من ذوي االحتياجات اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة -1

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بكا دةستى بـةرز بكاتـةوة؟ ناويـان بنووسـم، ئـةم      بةر َيزان، ئَيستا كَى ئةيةوَى لةسةر ئةو ماددةية موداخةلة 

عبدالسالم بـةروارى، سـيوةيل عومسـان، ثـةران عبـدالكريم،      )بةر َيزانة ئةيانةوَى موداخةلة بكةن، رَيزداران 
، كةسي تر هةية؟ تارا ئةس ةدى، كاوة حممد امني، فةرموو كـاك  (حسن حممد. بشري خليل، د. ئةظني عمر، د

 . عبدالسالم بةروارى
 : صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر استى ئَيمة لة ليذنةى كؤمةَميةتى، هةروةها لة هةرسَى ليذنةى هاوبةشين يةك شتمان لةبةرضـاو بـوو،   
ئَيمــة راســتة ياســايةك دةردةكــةين بــؤ مــافى ئــةم فيئــة موحتاجــة لــة كؤمــةَلطا، بــةَمم لــةبري ناكــةين ئَيمــة  

ةتى كؤمةَميةتيشمان هةية، ئاستى خوَينـدن و، موسـاوات لـةنَيوان هـةموو رؤَلـةكانى ئـةم طةلـة        بةرثرسياري
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نابَى لةبريمان بضَي، بة مةهانةى ئةوةى يارمةتى طروثَيك دةدةيـن، بؤيـة مةسـةلةى ديراسـةو ئيهتيمـام بـؤ       
من املقاعد للمعاقني هصيص عدد )مستةواو تَيك نةدانى مى ئَيمة ئةولةويةتى هةبوو، تةسةور دةكةم ئةم 

ثَيشـَيل كردنـة بـؤ ئـةو ثرنسـيثةى كـة خـةَلكى        ( حسب مؤهيتهم استثناءًا من احلد االدنى جملموع الرتدرجات 
دةضَيت تةئهيلى جامي ى، يان هةر جَيطايةك بةثَيى ئةو مواصةفةيةي دانـراوةو، ئةمـة هـيو ثَيشـَيل كـردن      

ليم، بؤيـة تةسـةورمان كـرد هـةر خؤشـيان مومكينـة       لةوان نيية، بةَلكو موحافةزةية لةسةر موستةواى تـةع 
قةبوَل نةكةن، ضونكة وةكو خَيركردنةكة، بؤية دةبينني ئةمة داعى نيية هةبَيت، ضونكة لةطةَل مةبـدةئى  

 . مساوات ناطومَيت و زةرةر دةطةينَيتة موستةواى عامى خوَيندن، سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . ، يةعنى شتَيكى واى تَيداية، رَيزدار سيوةيل خان(حسب مؤهيتهم)َى سوثاا بؤ جةنابت، بةا ناَل
 : امحد عثمانيل ةبةر َيز سيو

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هصرتيص عرتدد مرتن املقاعرتد للمعرتاقني يف      / )منين هةمان رةئيم هةية بةنيسبةت خـاَلى دووةم، خـاَلي دووةم  

ة هةية، بةموستةواى ت ليمةوة هةية، حةق واية هةر يةكة ، ئةوة ثةيوةندى بةخوَيندنةو(املعاهد واجلامعات
بةحةقى خؤى، بةَمم ئةطةر ةانةوَى هةندَيك موراعاتيان بكةين، نازاك ئَيستا هةيـة، يـان نـا؟ لـة خوَينـدن      
جارى وا هةية منداَلى شةهيدَيك دةرةجةى دةدرَيتَى، ئةطةر نةما بَينت ئةوة ئي تيادية، ئةطةر وةكو منداَلى 

د ما بَيت دةرجةى بدرَيَد ئي تيادية، ئةطةر نةما بَيـت، بـةثَيى موسـتةواى خؤيـان بـةثَيي دةرةجـةى       شةهي
 . خؤيان لة مةعاهدو جامي ات وةربطريَيت باشرتة، ئةطةر خاَلي دووةم مبدرَيت ثَيمان باشةو، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاا، رَيزدار ثةران عبدالكريم فةرموو

 : َيز ثةران عبدالكريم عبدالقادربةر 
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةنيسـبةت ئــةو ماددةيـة، ئَيمــة كاتَيـك ســةردانى ميةنـة ثةيوةنديــدارةكا ان دةكـرد، ئةوانــةى تايبـةت بــة       
تةئهيل كردنى كةمئةندامان هةموو داواكاريةكةيان ئةوة بوو، كة ئةو كةمئةندامانة لـة كؤمةَلطايـةك جَيـى    

ةوة، لةبةر نةبوونى كارمةندى خـاوةن ثسـثؤر ، لةبـةر نـةبوونى جـَي و شـوَينى تايبـةت، لةبـةر كـؤنى          بكرَيت
موختةبةراتةكانيان، لَيرة ثَيويستة ئةو بر يارةيـان لـؤ بـدةين، كـة وا بكـةين بـة نـوَيرتين و رَيـك وثـَيكرتين          

َيـرة بـاا بكـات، كـة ضـؤنة      تاقيكردنةوةى دةنط و ئةوة تةجهيزيان بكةين، لةو خاَلة حةقة ئاسـؤا خـان ل  
ئةو موختةبةراتانةي كة هةيتيان، بةتايبةتى كةر و َمَلةكانة، نابينايةكانة، هةموو مؤديلى ثـةماو ضـلةكانة   

 .مايتةوة هةتا ئَيستا، ئةوة داواكارى خؤيانة
ل كــة دةَلــى كورســيان لــؤ دةســت نيشــان بكــرَي، نــةخَير، ئَيمــة دةمانــةوَى ئةوانــة تــةئهي  / خــاَلى دووةمــين

بكةينـةوة لـةناو كؤمـةَلطا، ئةطـةر وايـان لـَي بكـةين، ديسـان جيايـان دةكةينـةوة، بؤيـة وةسـائيلى هؤيـةكانى              
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خوَيند ان بؤ دابني كردن، ثَيويست ناكات ئَيمة جارَيكى تر جَيطايان بؤ بكةينةوة، بؤيـة بـا حـةقيان وةكـو     
ةوةيـة بـةطوَيرةى موئـةهالتى جسـميان،     خةَلةكةكةى تر بَيت، بةَمم يةك شـت لَيـرة طرنطـة ديـار بكرَيـت، ئ     

يةعنى جةختيان لَي نةكةيت، كة كةمئةنداميةكةى بة شَيوةيةكة نابَيـت لـة شـوَينَيك وةربطـريَي مةسـةلةن      
 . حةرةكيية، كة تايبةتة بة بينني، ئةوة لةوانة موراعاتى بؤ بكرَي و، زؤر سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مر فةرمووزؤر سوثاا، رَيزدار ئةظني ع
 : بةر َيز ئةظني عمر امحد

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيمة دةزانني لَيرة مةبدةئَيك هةية، كةوا هةموومان هةوَل بؤ ئةوة دةدةيـن تـةئهيل كردنـى ئـةو كةسـانةى      
كةمئةندامن وضؤن جارَيكى تر بَينـةوة نـاو كؤمـةَلطا و بتـوانن خؤيـان تـةئهيل بكـةن و، خؤيـان بطـومَينن          

َل كؤمــةَلطا، هةَلبةتــة ئةمــة مةبــدةئَيكى عالةمييــة، ئَيمــةي بــةدةر نــني لــةم جيهانــة طةورةيــة، بؤيــة  لةطــة
بةر استى ئةمة سياسةتَيكى باشة، كة ئَيمة ئةيطرينة بةر، بـةَمم دةزانـني لـة كوردسـتان هةنـدَى شـت هةيـة        

ي نابيسنت و ناتوانن قسة بكةن، ثَيويستة لةسةرةتاوة بةرثاى بكةين، بؤ  وونة، ئةطةر هاتو ئَيمة قوتابيةك
تَيكةَلمان كرد لةطةَل قوتارانةيةكى عاديـدا، ئـةو منداَلـة تـوانى لةطـةَليان بَيـت، بـةَمم باشـة مامؤسـتايةكة          
ــة      ــت ل ــةر تةلةبةيةكــة، يــان دووة، بتوانَي ــَيوازَيك دةتوانــر ئــةو كةمئةندامــة، ئةط ــت، بــة  ش ضــؤن دةتوانَي

َيرة ئةمة زؤر زةمحةت دةبَى بؤ مامؤستا، ضـونكة ئـةوان ئسـلوبى تايبـةتى     ثؤلةكةي تَيبطةينَيت؟ هةَلبةتة ل
خؤيان هةية بؤ فَيركردن، بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم كـةوا ئةطـةر بَيتـو هةنـدَى شـوَين بـؤ هةنـدَى حاَلـةت             
قوتارانــةى تايبــةتى هــةبَى، راســتة ئَيمــة لةطــةَل ئــةوة نــني جياكرَينــةوةو حــةز دةكــةين تَيكــةَل بكــرَين و  

ةئهيل بكرَينةوة، بةَمم بؤ هةندَى حاَلـةت ثَيويسـت دةكـات كـةوا قوتارانـةى تايبـةتى هـةبَيت، بـؤ ئـةوةى          ت
ئةوانة بتوانن ثةروةردةيةكى تةندروست فَير بن، تاوةكو لة ئايندةدا ئةطةر هـةر ضـؤنيةكين بَيـت بتـوانن     

كـةَل بـة كؤمـةَلطا بـن، هـةروةها      كاتَى طةورة بوون، ياخود كة طةيشتنة مرحةلةيةك بـة تـةواوتى بتـوانن تيَ   
منين لةطةَل ئةوةم ضؤن بةر َيز كاك عبدالسالم وتى خاَلى دووةم ئةطةر وا بَى هةر مبربدَيت، مبردنـى زؤر  

 .باشرتة لة مانةوةى، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار دكتؤر بةشري خةليل فةرموو
  :بشري خليل حداد. بةر َيز د

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرةلةمان
رايةك هةبوو ثَيشرت كة ئـةم ماددةيـة لةطـةَل ماددةكـةى ثَيشـةخؤى دةمـج بكـرَي، لةبـةر ئـةوةى ماناكـةيان           
يةكة، هةمووى لةسةر مواصةَلةى ديراسة باا دةكات، منين رام ئةوةية ئةطةر بكرَى ئـةم ماددةيـة لةطـةَل    
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دة بنووسرَى، يةك فةقةرة زياد بكرَى بـؤ ماددةكـةى ثَيشـوو،    ماددةكةى ثَيشخؤى يةك ررَيت و بة يةك ماد
حسرتب اعرتاقتهم   )نـةَلَيني  ( ترتامني سرتبل تعليميرتة مناسرتبة وخاصرتة لرتذوي االحتياجرتات اخلاصرتة        )سةبارةت بـة  

 .ئةمة كورترو رَيكوثَيكرتة( حبسب نوعية العوق وحاجتها)، بةَلكو بَلَين (وحاجاتهم
مشروعةكةدا هاتووة، منين رام لةطةَل راى هاوكـاراك وايـة، كـة ئـةوة     بةنيسبةت خاَلى دووةم كة لة ئةسَلى 

ئةوثةر ى جياكاريي لةطةَل خاوةن ثَيداويسـتيةكان دةكـةين، تـؤ ئةطـةر جيـاتكردةوة، وةكـو بَلـَيني بـةزةييت         
ثَيدا دَيتةوة دةَلَيى ئةطةر دةرةجةشى نةبَيت بة كةمرتين دةرةجة وةربطريَي، يان تةخصيصي مقاعديان بـؤ  
بكةيت، خؤ ئَيمة نامانةوَى كؤتا بؤ ئةوان دابنَيني، بةَلكو ئَيمة دةمانةوَى ئةمانة لةطةَل كؤمـةَلطا تـةئهيليان   
بكةين و، شياندنيان بؤ بكرَى، بؤية بةهةمان ئةرك و ماف و، با بةهةمان دةرةجـة ئـةوانى ديكـة ئـةوانين     

ان لـة خـةَلكى نؤرمـةَل زؤر زيرةكرتيشـن، بؤيـة      وةربطريَين، خؤ ئةوانة زؤر لة خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةك
ئةوانة ثَيويستيان بةوة نيية، كةوا بة دةرةجةى كةمرت بضـن، بـةَلكو بةهـةمان شـَيوةى خـةَلكانى ديكـة بـن،        
لةبةر ئةوة من ئةسَلى راثؤرتةكة تةشةيع دةكةم، لةطةَل ئةوةمة بةوةي كة هةردوو ماددةكة لَيـك بـدرَي و،   

 .زؤر سوثاا
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

 .زؤر سوثاا، رَيزدار حسن كةرةم بكة
 : بةر َيز حسن حممد سورة

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ببَيت بة يـةك و، هـةروةها بـة مبردنـى فةقـةرة دووى      ( 11و 11)راستى منين لةطةَل ئةوةمة كة ماددةى 

ومَي، كــةوا ثَيشــرت بــةر َيمان ، لةبــةر ئــةوةى ئــةو فةقةرةيــة لةطــةَل مةبــدةئى دوو مــاددة نــاط(11)مــاددةى 
علرترتى قرترتدم مسرترتاواة مرترت   )كردييــة، يــةكَيكيان لةوانــة لــة مةســةلةى ئةهــدافى قانونةكــة كــة بــاا دةكــات لــة   

كـة باسـى فورةسـي    ( 11)لةطـةَل مـاددةى   / ، كة لةوَى هاتووة، ثَيويسـتة بـة موسـاوات بَيـت، دووي    (االخرين
مور اعـاتى ماددةكـانى ثَيشـووى ئـةم قانونـة بكـةين، كـة        دةكات بةنيسبةتي تةعليم، بؤية ثَيويسـتة   متكافلة

 .زياتر ئةبَى بة موساوات بَيت و، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار تارا خان كةرةم بكة
 : بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى 

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ثَيكهـاتووة، تَيكـةَل بـوونى بـؤ خزمـةتى ئـةو بةشـةية، كـة          بةر استى ئةم دوو ماددةية كة لة دةيةم و يازدةم

يةكَيكة لة مافة هةرة طرنطةكانى كةمئةندام، ئَيمة لَيرةدا رةضاوى بكةين، تـاكو بتـوانني، ضـونكة لـة خـاَلى      
ــك        ــت كــة خاَلَي ــى دةبَي ــة منداَلييــةوة بةض ــة موعاقــةكان كــة ل ــدان بــة منداَل ــات ئيهتيمام ــاا دةك ســَييةم ب

االهتمرترتام بإعرترتداد املدرسرترتني واملرترتدربيني علرترتى طرترترق خاصرترتة للترترتدريس يف املرترتدارس )يــاد بكــرَى ئيقترياحةكــةم ز
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ــتية         (اخلاصرترتة ــةو ثَيداويس ــة ل ــاق يةكَيك ــةت، موع ــتى تايب ــة ثَيداويس ــني ك ــةموومان دةزان ــة ه ــتة ئَيم ، راس
ابيناكــان تايبةتيانــة، ئَيمــة زؤر زيارمتــان كــرد، لــة شــوَينَيكى وةك دهــؤك تةماشــامان كــرد لــةو شــوَينانةى ن 

مؤزةفَيكى ئي تيادى ضووة تةدريبى كردووةو ئةو دةرسى برايل و ئةم شتانة دةَلَيتةوة بة نابيناكان، ئةطـةر  
ئَيمة مودةريسى تايبةمتان هةبَيت، مامؤستاى تايبةمتان هةبَيت، كة دانرا بَى و شياو بؤ ئةم بةشة ثَيويستة 

 .رنطة، بؤ ئةوةى ئةم مافة زياتر بضةسثَيننيبؤ تةدريا كردنيان و بؤ ثَيشخستنيان شتَيكى زؤر ط
بةنيسبةت خاَلى ئةوةى كة داوا ئةكةن كة مةق ةديان هةبَى، داوا كردنةكـةيان مومكينـة لـةو رَيكخراوانـةي     
كة زؤر رايان وةرطرياوة، ئةوة مةبةستيان بووة ثَيشكةي بكرَى، لَيرةدا هـيو كةسـَيك لـةناو ئـةو ثةرلةمانـة      

بَي كة كةمئةندامَيك بطاتـة ئـةوةى كـة بـةتواناى خـؤى بطـات بـةو شـتةى كةدةيـةوَى،           بر وا ناكةم دذى ئةوة
دةربَينَى، ئَيمة نةخيةينـة كؤليـذَيكي بـاي، هةَلبةتـة ئةمـة تةشـةيع        11هيو كاتَيك نةبووة كةمئةندامَيك 

لةسـةر ئـةو    كردنَيكة، بـؤ ئـةوةى بَلـَيني ئَيمـة لةطـةَلتانني كـة مةق ـةدتان هـةبَى، بـةَمم نـةك ئيستسـنائةن           
قوانينانة، ضونكة ئَيمة لةناو تةعريفةكـة وةكـو هاوكـاراك لَيـرة باسـيان كـرد، هـةموومان لةطـةَل فورةصـى          
موتةساوين بؤ هةموو ميةك و، لةطةَل مافى مرؤظدا، ئةوان مرؤظَيكن فةرقيان نيية با خؤيـان، خؤيـان جيـا    

سَيك، كة داواى مافى كةمئةنـدامان دةكـات، زؤر   نةكةنةوة لة خةَلكى تر، من ئةو داواية دةكةم لة هةموو كة
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار كاوة كةرةم بكة
 : بةر َيز كاوة حممد امني 

 . بةر َيز سةرؤكى ئةمومةن
بكرَيتــة يــةك لةبــةر ئــةوةى ( 11و  11)برادةرانــى ثــَين مــن ئــةو رائييــان دةربــر ى كــة هــةردوو مــاددةى  

وكى ثةيوةندى بةبوارى ثةروةردةو فَيركردنـى كةمئةندامانـةوة هةيـة، لةبـةر ئـةوةى مـن هـةر ئـةو         هةردو
 .تَيبينيةم هةبوو، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر سوثاا، رَيزدار جةنابي وةزير فةرموو

 : وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةَميةتى/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةبارةت بةو دوو ماددةية، ئةطةر بكرَيتة يةك ماددة، ئَيمة هيو كَيشةيةكمان نييـة، بـةا تـةنها لةوانةيـة     
لَيــرة صــياغةكةى تــةواو نــةبَى، ســةبارةت بــة قوتارانــةى تايبــةت، ئَيمــة وةك ثَيشــرت بامســان كــرد، ئَيمــة     

لةو منداَمنةي ئي داديـةي تـةواو دةكـةن،    ثةرانطاى تايبةمتان هةية بةنابيستان، بة نابينان، بة بريكؤَمن، 
ثةرانطاي تةواو دةكةن و، دةرضووى كوليةمان هةيةو، ئةوةى مايةى دَلخؤشيية نابينامان هةبووة ئـةجمارة  
يةكــةمى كوليةكــةى بــووة، ئَيســتا لــة تواناســازيةكة لــة فةرةنســاية، وةكــو بــؤ ئاســانكارى ثــَين ئــةوةى ئــةو   
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وامــان لــة ليذنــةى بــاَمى تواناســازى كــردووة، كــة ئاســانكارى ســةبارةت بــة  ثر ؤذةيــة ثةســند بكــرَى، ئَيمــة دا
مامةَلةكان، سةبارةت بة كفالةكة بؤ كةمئةندامان و، بؤ خاوةن ثَيداويستى تايبةتةكان ثَيشكةي بكرَى، ئـةو  

 . كاتةى كة بة حةقى خؤيان فؤرمةكة ثر  ئةكةنةوةو ثَيشكةشى خوَيندن دةكةن، سوثاا
 
 

 : ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
لــة ( 11)تــةواو، دةضــينة مــاددةى ( 11)ســوثاا بــؤ جــةنابت، بــةر َيزان، ئَيســتا موناقةشــة لةســةر مــاددةى 

 .ليذنةى كاروبارى كؤمةَميةتى فةرموو( 3)فةرعى 
 : بةر َيز تار حتسني ئةس ةدى

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 الفرع الثالث

 ح  املعاق يف التيهيل والعمل
 : (11)املادة 

يكفل القانون للمعاق حقه يف العمل كسائر افرتراد اجملتمرت  وتيهيلرته ومسرتاعدته للرتدخول يف سرتوق العمرتل ضرتمن         
 . مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص

 . ئةوة ليذنةي هاوبةشين هةر هةمان رةئيى هةبووة
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 . راى ليذنةى هاوبةي و ليذنةى ياسايى
 : قادر دزةيىرؤذان عبدال. بةر َيز د

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . ثشتطريى لة ماددةكة دةكةين وةكو خؤى كة لة ثر ؤذةكةدا هاتووة

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
دلَير )بةر َيزان كَى ئةيةوَى موداخةلة بكات لةم ماددةية؟ ئةم بةر َيزانة ئةيانةوَى موداخةلة بكةن، رَيزداران 

 . كةسى تر هةية؟ نيية، تةواو، فةرموو( شري، صباا بيت اهللب. حممود، خورشيد امحد، د
 : بةر َيز حممد دلَير حممود
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لَيرة كـة نووسـراوة مـافى كـار كـردن بـؤ كةمئةنـدام زامـن دةكـات، بـةَمم زؤر لـة كةمئةندامـةكان وةختَيـك              
التى خؤيـان، كـة بيانـةوَى تـةعيني بـن، سـةيرى       دةيانةوَى بضنة دائريةيةك، يان شـوَينَيك و، بـةثَيى موئـةه   

دةكةى ليذنةى توبى هةية دةضَى فةحصيان بؤ ئةكات، لة ليذنةى توبي دةرناضن و تةعينيان ناكةن، لةبةر 
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ئةوةى ثَيويستة تايبةمتةنديةكيان هةبَيت، تايبةمتةنديةكى وايان هةبَيت بؤ جؤرة شـوَينَيك ليذنـةي تـوبى    
 .ئاسايى زؤر توند نةبَى لةطةَلياندا، زؤر سوثاابةو شَيوةية وةكو خةَلكى 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار كاك خورشيد كةرةم بكة
 : بةر َيز خورشيد امحد سليم 

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
للرتدخول  يكفل القانون للمعاق حقه يف العمل كسائر افراد اجملتمرت  وتيهيلرته ومسرتاعدته    )من تةنها تةعديلةكة 

، (ضمن مبرتدأ املسرتاواة وتكرتافؤ الفرترص    )هةر هةتا ئَيرة بةسة ( يف سوق العمل مبا يتناسب وقابلياته ومؤهيته
( مبرتا يتناسرتب وقابلياترته ومؤهيترته    )ئةوة زؤر تيكرار بووة، تةنها ئةوةى بؤ ئيزافة بكةين، ئةمةي مبـدةين،  

 .بةر اى من بةو شكلة باشرت دةبَيت، زؤر سوثاا
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .زؤر سوثاا، رَيزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة
 : بشري خليل حداد. بةر َيز د 

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةو ماددةية، ماددةيةكة مافى ئين كردن بؤ ئةم بةر َيزانـة زامـن دةكـات، بؤيـة باشـرت وايـة صـياغةكة بـةم         

، ضــونكة ئَيمــة لــة (العمرترتل يف القطرترتاعني اخلرترتاص والعرترتام يكفرترتل القرترتانون للمعرترتاق حقرترته يف)شــَيوةية بَيــت بَلــَيني 
وةزائيفين ثَيويستة حةقةكانى ئةوان ثارَيزراو بَيت، وةكو هاوكارم باسـى كـرد هةنـدَى لـةو مةرجانـةى لـة       
ليذنةي توبى هةية، دةبَيت بؤ ئةوان كةم بكرَيتةوة، بؤية جمالي خاص و عام تَيـدا زيـاد بكـرَى و، هـةروةها     

للرتدخول  )، لةثاشان كةليمةى (مبا يتناسب م  قابلياته ومؤهيته)ر َيزم كاك خورشيد دةكةم تةئيدى براى بة
يـان  ( ارتال العمرتل  )يـان  ( سوق)سوق كةليمةيةكة وا نيية كةوا لة قانون بنووسرَى، لةجياتى ( يف سوق العمل

 . جوانرتة، زؤر سوثاا( ميدان العمل)
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ر كاك صباا كةرةم بكةزؤر سوثاا، رَيزدا
 : بةر َيز صباا بيت اهلل شكرى

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر اى مـن نةفسـى مـةفهوم و نةفسـى مةزمونـة، هـةردووكيان بكرَينـة يـةك         ( 13و  11)بةنسبةت ماددةى 

 . ماددةو، زؤر سوثاا
 : وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةَميةتى/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 . ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث
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سةبارةت بةو ماددةية، لة دةستوورين هاتووةو، لة قـانونى عةمـةلين هـاتووة، بـةَمم ثَيمـان بـاي بـوو كـة         
 .داخلى ئةم ثر ؤذةيةي بكةين لةبةر كةمئةندامان

، بـةَمم ئَيسـتا كردوومانـة    (فرص ال مل)، ئَيمة ئةتوانني بَلَيني (للدخول يف سوق العمل)سةبارةت بةوةى كة 
بة قةرزى بضووك، بؤ  وونة، يةكَيك لة بر طةكا ان ئةوةمان طوتـووة كـة كةمئةنـدام بـؤى هةيـة       سةبارةت

 .قةرزى بضووكين وةربطرَى و، لة هةمان كات مووضةى كةمئةنداميةكةشى وةربطرَى، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، نوقتةي نيزاميت هةبوو؟ كةرةم بكة
 : حسني حممودئاراا .بةر َيز د 

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . تةوزحيَيكم هةية، ئةطةر رَيم ثَيبدةى( سوق ال مل)سةبارةت بة 

 
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نوقتةى نيزامى جيايةو تةوزحيين جياية، تةواو، زؤر سوثاا، بةر َيزان، ئةم ماددةيةي موناقةشة لةسةرى 
 . ، فةرموو ليذنةى كاروبارى كؤمةَميةتى كةرةم بكةن(13)ى تةواو بوو، ئَيستا دةضينة سةر ماددة

 : بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى
 . بةر َيزسةرؤكى ثةرلةمان

 (: 13)املادة 
مرتن امرتوع عرتدد    %( 7)تلتزم احلكومة بتخصيص وظائف يف القطرتاع العرتام للمعرتاقني بنسرتبة التقرتل عرتن       : أواًل

 . الوظائف وذلك بعد تيهيلهم
اصحاب املشاري  اخلاصة بتخصرتيص فرترص عمرتل يف القطرتاع اخلرتاص للمعرتاقني بنسرتبة التقرتل عرتن           يلتزم: ثانيًا

 . من اموع عدد العاملني يف كل مشروع، وذلك بعد تيهيلهم مبا يتف  وحالة اعاقتهم%( 3)
 . ئةطةر جةنابت رَيمان ثَي بدةى ليذنةي هاوبةي طؤر انكارييةكى كردووة، بيخوَيننةوة

 : ةرلةمانبةر َيز سةرؤكى ث
 . ليذنةى ياسايى راثؤرتى هاوبةي روَينةوة، فةرموو

 : بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيشنيار كراوة بر طةى دووةم مبربدرَيت و، ئيكتيف بكـرَي بـة بر طـةى يةكـةم لـة      ( 13)سةبارةت بة ماددةى 
 . ماددةكة بة تةنها

مرتن  %( 7)ائف يف القطاع العرتام لرتذوي االحتياجرتات اخلاصرتة بنسرتبة التقرتل عرتن        تلتزم احلكومة بتخصيص وظ)
 (. اموع عدد الوظائف وذلك بعد تيهيلهم
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هؤيةكةي بؤ ئةوة دةطةر َيتةوة، كةوا تؤ لة قانون نـاتوانى ئيلزامـى قيتـاعى خـاص بكـةى بـة بـةكارهَينانى        
ئةوةى نـاطومَى لةطـةَل مـةفاهيمى نـوَى كـة       كارمةند، بةبَى ئارةزوومةندى خاوةن كارطة تايبةتةكان، لةبةر

لة كوردستان ئَيستا كارى لةسةر دةكرَى، بةوةى موستةمسريو قيتاعى خاص ئازادة لة ضؤنيةتى كـاركردن و،  
 . ئةو كةسانةى بةكاريان دةهَينى لة كارطةكان، زؤر سوثاا

 
 
 

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
يــة موداخةلــة بكــات؟ ئــةم بةر َيزانــة دةيانــةوَى موداخةلــة بكــةن،  بــةر َيزان، كــَى ئةيــةوَى لةســةر ئــةو ماددة

حسن، سـيوةيل عومسـان، شـلَير حمـى الـدين، عبدالسـالم بـةروارى، عبـدالرمحن حسـني، حممـد           . د)رَيزداران 
 . ، كةسي تر هةية؟ نيية، فةرموو(دلَير

 : بةر َيز حسن حممد سورة
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

زائيف لة قيتاعى حوكمى، هةروةها تةخصيصى فورةسى عةمةل لة قيتاعى خاص بةر اى من تةخصيصى وة
ئيلتزام بكرَى لةسةر هةردوو قيتاعةكة بةنيسبةت موعاقني شتَيكى تةبي ية، لةبةر ئةوةى بةر اى من هـيو  
مةشاري َيكى خاص نيية لة هةرَيمى كوردستان دةعمى حكومةت نةكات و، ثَيويسـتة موقـابيلي ئـةو دةعمـة     

 .نةي كارَيك جَيبةجَى بكةن، كة لة قانونةكانى هةرَيمدا رةنط دةداتةوة، زؤر سوثاائةما
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار سيوةيل خان كةرةم بكة
 : امحد عثمانبةر َيز سيوةيل  

 . بةر َيز سةرؤكى ئةمومةن
 .حسن رايةكةى منى طوت و، سوثاا. بةر َيز د

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 .زؤر سوثاا، رَيزدار شلَير خان كةرةم بكة
 : بةر َيز شلَير حمى الدين صاحل 

 . بةر َيز سةرؤكى ئةمومةن
تلتزم احلكومة بتخصيص وظرتائف يف القطرتاع العرتام لرتذوي االحتياجرتات اخلاصرتة       )سةبارةت بةو ماددةية، دةَلر 

لَيــرة   ( بعرترتد تاهيلرترتهم)، نــازاك (هممرترتن امرترتوع عرترتدد الوظرترتائف وذلرترتك بعرترتد تيهيلرترت %( 7)بنسرترتبة التقرترتل عرترتن 
مةعنايةكى هةية؟ خؤى ئةطةر وةزائيف بدرَيتة خاوةن ثَيداويستى تايبةت، ئَيمة باسـى موسـاوات دةكـةين،    
دةبَى هيو فةرقَيكى نةبَى لةطةَل كةسانى ديكـة، ئةطـةر خـاوةن ثَيداويسـت تايبةتةكـة كورتـة بـاَم بـَي، يـان          
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مةيةك بَيت، ئـةوة موئةهيلـة بـؤ تـةعيني كـردن لـة هـةر دائريةيـةك دةبـَى          كةمئةندام بَيت، خاوةني بر وانا
قبوَل بكرَى، بةثَيى تواناكةى، بـةثَيى موئةهالتـة علميةكـةى، بـةَمم لَيـرة تـةئهيلى ثـَي نـاوَى، لَيـرة لـة زؤر           

ــةئهيلى     ــةين، ت ــةئهيل دةك ــى ت ــان باس ــؤ   ( ذوى االحتياجرترتات اخلاصرترتة )ماددةك ــة ب ــةئهيلَيك هةي ــؤرة ت دوو ج
ركردنى مةهاراتى حياتيية، زؤر لة خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان هةية لة كةمئةندامان و شةلةل دةماغ فَي

ــؤرة        ــةوةيان نييــة، ج ــاى ئ ــةياتى توان ــةهاراتى ح ــوونى م ــؤ فَيرب ــةئهيل هةيــة ب ــة ت ــتيان ب ــة ثَيويس و ئةوان
ين ديتيـتم لـة زؤر مـةعامل،    تةئهيلَيكى تر هةية بؤ فَيركردنـى ئيشـة، مـن زؤر لـة وَمتـان هـةتا لـة لوبنـان        

مةعاملى شوكالتة و ئةوانة مةسةلةن كةسانى ئؤتيزم، ئـؤتيزم كـة شـةديدترين حاَلـةتى عـةوةقى عةقليـة،       
يــان مــةنغؤليان ثـَي دةَلــَين، تةخــةلوفى عـةقلى، نيســبةتى تةخــةلوفى عـةقلى لــةم جــؤرة    ( داون سـيت رؤم )

ئين دةكةن، كارةكانيـان زؤر سـووكة، وةك ثاكـةت    لةطةَل ئةوةي فَير بووينة لةو مةعمةمنة % 51كةسانة 
دروست كردن بؤ دانانى شوكالتة، يان ريزكردنى، تواناى ئةوةيان نةبوو شوكالتةكة دانـَين تـةغليفى بكـةن،    
بةَمم تواناى ئةوةيان هةبوو لةناو ثاكةتةكة ريزى بكةن و ثاكةتةكةي دروست بكةن، ئـةو جـؤرة كارانـةيان    

ية، بؤية تةئهيل دوو جؤرة، دةبَيت جيا بكرَيتةوة، %51نسبةى تةخلوفى عةقليشيان ثَي دةكةن، كة ئةوانة 
تةئهيل بؤ مةهاراتى حياتى هةية، تةئهيل بؤ فَيربووني عةمةل هةية، وةزائيفين دةبَى ئةوة بـة موسـاوات   

 . قبول بكرَين، بةطوَيرةي موئةهةمتيان، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .َيزدار كاك عبدالسالم كةرةم بكةزؤر سوثاا، ر
 : صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
، كـة  (13و  11)بةر استى ثَين ئةوةى بضمة ناوى، من ئةمـةوَى سـةرةنج بـؤ يـةك شـت رابكَيشـم، مـاددةى        

مباديئـةو  / سـَلى يةكـةم  داواي كرا كؤ بكرَين بة يةك ماددة، هةر فةسَلَيك لةم ياسـاية ئـةوها بينـا كـراوة فة    
ــر  ــَلةكانى ت ــان فةس ــةوة      / ثاش ــؤ ئ ــةين خ ــةن بك ــاى ئةوةل ــةر تةماش ــة ئةط ــة، بؤي ــةجَى كردن ــؤنيةتى جَيب ض

لَيرة ديار ئةكات ضؤن؟ بؤية بةر َيز شـلَير خـان باسـى كـرد     ( يكفل القانون ح  توظيف وتيهيل)تةرجومةى 
بؤيـان تـةرخان   % 7ةسـيان هـةبَى و بتـوانن ئـةو     كة تةئهيل بؤضى لةوَيية، دةبَى تةئهيليان بكةين، تـاكو فور 

كراوة ثر  بكةن، ئةمـة ئيشـكاليةتى نييـة بـةر اى مـن، مـن ثشـتطريى راى ليذنـةى هاوبـةي دةكـةم بـةمدانى            
دووةم، يان طؤر ينى، ضونكة لة سيستةمَيكى سياسى كـة بـازار ى ئـازاد هةيـة، دةوَلـةت بـؤى نييـة شـت فـةر ز          

 حكومـةت  نةَلَين ئةطةر لةوَي بةَمم تر هةية، جَيطاي و خةليج ياسايةن بكات لةسةر قيتاعى خاص، مةسةل
 خاصـين يتـاعى  ق لة ئةمانة نةدةين هةوَل ئَيمة ،نييةئةوة  مةعناي ئةوة بةَمم ،ةكات  دتةوجي ئيقتيصاد

 و ةداتد( اخلرتاص  قطاع) هاني كة بكةين شتَيك لة بري ةتواننيد ثَيشنيار ةكةمةد ئةوة من ،هةبيت جَيطايان
 يــان ،ئةوانـة  اتيجيلـة  ةتدةوَلــ ،هةيـة  ةتدةولَـ  هةنـديَ  لــة ،بكـةين  فـةرزيان  ئــةوةي بَيبـة  ،بطريـت  وةريـان 

 اتيجيلـة  راتبةكـة  روب ي يان ،نيوةي من وةرتطرت ئةطةر ةَلَيتد كردنيان هيلتةئ ثاي لة هيلتةئ مةراكزي
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ــؤ ــةو ،ةدةمد ت ــة ئ ــةر كات ــةمتان ه ــةوةدؤزي فورس ــؤ ي ــةوةي ب ــةل ئ ــةموعاق ،موئةه ــة و،ةك ــةمان ل ــدا ه   كات
 ئـةوةمان  ئةطـةر  بةَمم ،خاص يتاعىق لةسةر بكات فةرز نيية ما  ةتدةوَل كة كرد ئةوة لةسةر حمافةزةمان

 .سوثاا زؤر ،هةية ئَيستا شَيوةيةى بةو مدانيمة لةطةَل من ،نةكرد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار كاك عبدالرمحن كةرةم بكة
 
 

 : ابابكر حسني عبدالرمحنَيز بةر 
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةرَيز

 هةست هةر ئةمة عنىةي استىر بة ،زؤرة( %7) ئةو باشة ثَيم من يةكةم بر طةي( 13) ماددةى بة سةبارةت 
 بكةينـة  بَيـت  ضـينَيك  هـةر  هـةموو  ،كةسـَيك  هـةموو  حكومـةت  لةسةر دةبَي دروست فةوزة شتَيكى دةكةين
 هـةر  باشـة  ثـَيم  ،بـيَ  مةلزومـ  عنىةيـ  ،بكـةي  لـيَ  وا ئةمـة  بكةي لَي وا ئةمة ئةبَي ،حكومةت لةسةر ئيلزامي
 ببَيتـة  ةَينـَين  ئةطـةر  بـةَمم  ،عةكـةمان ةتةمجمو خـةَلكي  و ضـينةكان  ناولـة  نـةمَينى  جيـاوازي  تا نةمَينَى

 اييياسـ  لَيذنـةي  ثشـتطريي  هـةر  مـن  ايبـةر   ،دووةمـين  بر طـةي  ،مـن  ايبـةر   زؤرة ةكة%(7)لة  عنىةي( 1%)
ئـةوة دانَيـت،    ةبَيـت د خـاص  عييتـا ق بكـةين  ئيلـزام  ناتوانني ئَيمة ضونكة ،نةمَينَى هةر يةبر طة ئةو دةكةم

 بَيـت، ئـةو كةمئةندامـة    كةمئةندامـة  ئـةو  ئةشـياي  يان ،كةلوثةل بةسةر شتَيك تةكاد تةمحولي كَي بةيانى
 .وثااس زؤر ئيرت ت؟ئةكا تةحةمولي كَي ت،بكا جَيبةجَي ئيشةكةي نةتوانَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار دلَير حممود فةرموو
 : حممود دلَيربةر َيز حممد 

 .ثةرلةمان سةرؤكى َيزبةر 
 بضـَيتة ( 13) مـاددة  يةكـةمى  بر طـةي  بةشي ئةوين ،يةك بة ببَيت( 13 و 11) ماددةى ئةوةمة لةطةَل من

 ثرانسـيثة  بـةثَيي  درـوكراتي  سيسـتةمَيكى  لـة  كـة  ئةوةي ؤب ،مبربَيت دووةمي بر طةي ،و(11) ماددةى سةر
 خـةَلك %( 3) لـة  كـة  بـةوةي  بكـةي  ئيلـزام  خـاص  يتـاعى ق يـاخود  ،كةسـَيك  هيو تؤ ناتوانني دروكراتيةكان

 لـة  هَينايـة  ئـةو  لةسـةر  ئـةمن  ئَيسـتا  لةوانةيـة  ،بكةيتـةوة  دةعمـي  ئـةبيَ  تـؤ  بـةوة  قابيـل  ضونكة ،وةربطرَي
 بـة  هةيـة  طـةورة  ثـرؤذةي  ئةمانـة  بيغرةمـ  وةتـةر ق لـة  بةَمم ،هةبَيت شَيوةية بةم بيغرةم لة يان قةتةر،
 مـن  ،تـرن  َلةؤبضك ثرؤذةكان ،كةمة زؤر طةورة ثرؤذةي ئَيمة وَمتي لة بةَمم ت،ئةكا تيا ئيشي كرَيكار سةدان

 بةسـةر  نبكـة  فـةرزي  هـةبَيت  َلةكانؤبضـك  ثـرؤذة  سـةر  بـؤ  سـريي ئتة هةر ئةمانة دواجاردا لة ئةترسم لةوة
 بـة ـبَى بـ  ة(11) مـاددةى  سـةر  َيتةضـ ب يةكـةم  بةشـي  بةَلكو ،نةبَي زؤر شَيوةي بة ، لةبةر ئةوةبةزؤر ئةوانة

 .سوثاا زؤر ،ماددة يةك
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار جةنابي وةزير كةرةم بكة
 : وةزيرى كاروكاروبارى كؤمةَميةتى/ بةر َيز ئاسوا ميب

 .ثةرلةمان سةرؤكى بةرَيز
 ،ثــةرانطان دةرضــووي زؤرجــار ،كؤليــذن دةرضــووي دَيــن كةمئةنــدام رؤذانــة ئَيمــة ،رَيذةيــة ةوبــ ســةبارةت
 ،ثرؤذةكـةوةو  نـاو  مانةتةوخسـتو  ئـةوان  داواكـاري  وةكو ئَيمة يةبؤ ،ةمةزرَينددا زةمحةت بة زؤر ،ئامادةيني

 . سوثاا ،ةمانةثةرل ئةندامانى بؤ دوا راي ،وةوةةكةيند لةسةر جةختيشي
 : ثةرلةمان سةرؤكىبةر َيز 

ليذنـةى  ( 14) مـاددةي  دةضـينة  ئَيسـتا  ،بـوو  تـةواو  لةسةر ناقةشةوم ي(13) ماددةي، بةم شَيوةية سوثاا
 . كاروبارى كؤمةَميةتى فةرموو

 : بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:14)املادة 
اجلهات املعنية تيهيل املعاقني وااللتحاق مبراكز التيهيل املهرت  وفرتت  ورحم حمميرتة    تتوىل الوىلارة بالتنسي  م  

  .او مؤسسات تشضيلية ومتابعة عملهم ضمن االدارات التابعة هلا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ليذنةي هاوبةي كةرةم بكة
 : بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . ذنةى هاوبةي ثشتطريى ماددةكة دةكات، وةكو ئةوةى كة خوَيندرايةوةلي

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . ، فةرموو(بشري. كاوة حممد امني، د)بةر َيزان، كَى ئةيةوَى موداخةلة بكات لةسةر ئةو ماددةية؟ رَيزداران 

 : بةر َيز كاوة حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، نــازاك (ورحم حمميرترتة)، (وفرترتت  ورحم حمميرترتة او مؤسسرترتات تشرترتضيلية )و جوملــة تــَي ناطــةم  بةر اســتى مــن لــة 
مةقصةدى ضيية لَيرة بةر استى؟ وةرشةكة بؤ مةمحييـة، وةرشـيةكى مـومئيم و موناسـب، مةمحيـة، نـازاك       

 .مةعنايةكةى نادات، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار دكتؤر بةشري كةرةم بكة
 : بشري خليل حداد. بةر َيز د 
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 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــةتَيكى زؤرى دةوَى،        ــتى ئيمكاني ــةي بةر اس ــةو تةئهيالن ــةين، ئ ــةئهيل دةك ــى ت ــان باس ــة ماددةك ــة زؤر ل ئَيم
مةراكيزي زؤري دةوَيت، ئَيستا ئةوانةى كـةوا مـةوجودن، ئَيمـة زانيمـان سـَى مةركـةزمان هةيـة، مةركـةزى         

لة قةزاو ناحيةكان نيمانة، ئةو مةراكزانةي ئةوةى ناو شـارةكانين لةوانةيـة لـةو مسـتةواو     شارةكان تةنها، 
ئاستةدا نني كة بتوانن بةشَيوةيةكى مؤدرَينانة، بةشَيوةيةكى ثةروةردةيى، بةشَيوةيةكى راسـت و رَيكوثَيـك   

ةت ئـةو مةراكزانـةى   ئةمانة بكةن، بؤية ثَيم خؤشة هةر لَيرة لـةو ماددةيـةدا ئيلـزام بكـةين بةسـةر حكومـ      
 .كةوا هةنة با تةتويريان ثَي بكات و طةورةتريان بكات و، لةقةزاو ناحيةكانين زياتر بكاتةوةو زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار جةنابي وةزير كةرةم بكة
 : وةزيرى كاروكاروبارى كؤمةَميةتى/ بةر َيز ئاسؤا ميب 

 . رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة
سةبارةت بة مةراكزى تةئهيل، وةك ثَيشرت باسـم كـرد، ئَيمـة وةكـو ثـةرانطا هةمانـة لـة هةرسـَى سـةنتةرى          
شارةكان، لة ميوانداريةكةى ثةرلةمانين ئةو كاتين باسـم كـردووة، ئَيمـة هةسـت دةكـةين كـة كـةموكور ى        

ةرانطايان بؤ بكةينةوة لـةو قةزايانـة،   هةية، مناَلمان هةية ثَيويست بةوة ئةكات سةنتةريان بؤ بكةينةوة، ث
بةَمم لةبةر ئةوةى تاكو ئَيستا نـةمانتوانيوة كارمةنـدى ثسـثؤر  ئامـادة بكـةين و، تصيصاتيشـمان نييـة بـؤ         
كردنةوةى ئةو سةنتةرانة، ئةطةر تةخصيصاتى هاوكارمان هةبَى ئةتوانني ئَيمة لة قـةزاكانين بيكةينـةوة،   

َيمـة لةسـةر يـةك ثـر ؤذة ثَيشـكةي ئةكـةين كـة قسـمى داخلـى بكةينـةوة لـةناو            بةَمم ئةوة ضةند سـاَلَيكة ئ 
ثةرانطاكان، بؤ  وونة لة نابيستان، لة نابينايان، بؤ ئةوةى بتوانني ئةو مناَمنةى، ياخود ئةو كةسانةى كـة  

او شارةكان، تـاكو  ثَيويستيان بةوة هةية لة ثةرانطاكة ةَينَينةوةو تةئهيل بكرَين لة قةزاو ناحيةكان بَينة ن
ئَيستا ئةوة ضةند جارة ثر ؤذة تةقديم دةكةين، بةَمم تاكو ئَيسـتا ثةسـند نـةكراوة لـة وةزارةتـى ثالنـدانان،       
ئةطةر هاوكارمان بن ئَيمة تةخصيصامتان زياد بكرَيت، ئةو كاتة ئَيمةي دةتـوانني لـة قـةزاكان بيكةينـةوة،     

 . زؤر سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تـةواو بـوو، ئَيسـتا دةضـينة سـةر مـاددةى       ( 14)ا، بؤ طشت ئَيوةى بـةر َيز موناقةشـة لةسـةر مـاددةى     سوثا
 .، ليذنةى كاروبارى كؤمةَميةتى فةرموو(17)

 : بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى 
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:17)املادة 
احلكومرتة لتمويرتل املشرتاري  ويعفرتى مرتن الرسرتوم       مين  املعاق بدنيا افضلية ليستفادة من القروض الع متنحها 

 .والضرائب املرتتبة على تيسيس هذه املشاري 
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 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . ليذنةى هاوبةي رةئيتان فةرموو

 : رؤذان عبدالقادر دزةيى. بةر َيز د
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ري نةكرَى، دةتوانن وةكو هةموو هاووَمتيةك ليذنةى هاوبةي لةطةَل مدانى ئةو ماددةية بووين، هيو جياكا
 . سوودمةند بن لةو قةرزانة، كة حكومةت ثَيشكةي دةكات بؤ ثر ؤذةكان، زؤر سوثاا

 
 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

( خورشــيد امحــد، ئاشــتى عزيــز)بــةر َيزان، كــَى ئةيــةوَى لةســةر ئــةو ماددةيــة موداخةلــة بكــات؟ رَيــزداران   
 . فةرموو

 : شيد امحد سليمبةر َيز خور
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

( برتدنياً )، جـارَي ئةمـة   (مين  املعاق برتدنيا )ئةطةر ئةو ماددة مايةوة، بةر اى من صياغةكةى زؤر دةقيق نيية 
 .زؤر ثَيويست ناكات، ضونكة ئَيمة موعاقمان تةعريف كردووة ثَين ئَيستا ئةوة يةك

حلكومة لتمويل املشاري  ويعفى من الرسوم والضرائب املرتتبة على االستفادة من القروض الع متنحها ا/ )دوو
تـةنها رسـومى لةسـةرة،    ( تيسرتيس املشرتاري   )زةرائيبى لةسةر نييـة،  ( تيسيس املشاري )، (تيسيس هذه املشاري 

ميرتن  املعرتاق افضرتلية    )لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات ئـةوة بكرَيـت، بـةر اى مـن ئةطـةر مايـةوة بـةو شـكلة بَيـت          
تفادة من القروض الع متنحها احلكومة لتمويرتل املشرتاري  الصرتضرية ويعفرتى مرتن رسرتوم التسرتجيل وتيسرتيس         االس

 .زؤر سوثاا( املشروع وضريبة الدخل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار ئاشد خان كةرةم بكة
 : بةر َيز ئاشتى عزيز صاحل 

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
، ئةمة دوو بريؤكة لةناو ئةم دةقةية دار َيـذراوة، بةشـَيكيان سـةبارةت بـةوةى كـة      (17)ى سةبارةت بة ماددة

جؤرَيــك لــة جياكــارى لــةخؤ ئــةطرَى، بــة بــر واي مــن جياكاريةكــة جياكــارَيكى ثؤزةتيفــة، يــةعنى ئيةابيــة،  
ةدا، كـة  ئَيستاي لـة دنيايـة جؤرَيـك لـة سياسـةتى ئـين كـردن هةيـة، كـة دائةر َيـذرَى لـة سروشـتى ياسـاكان             

ئي تيماد ئةكاتة سةر ئيمتيازي ئيةابى، يان تةمييزى ئيةابى، ببوورة، لةبةر ئةوةى ئةو جياكارة ثؤزةتيفة 
دةتوانرَى بة هةنطاوَيكى ثؤزةتيف حيسابي بؤ بكرَى و  لةوةى بة هةنطاوَيكى سل  ببَيتة مايةى ئةوةى كـة  

لةبـةر ئـةوة مةبـدةئى جياكـارى ثؤزةتيـف، يـةعنى       توَيذَيك لة كؤمةَلة توَيذى ترى كؤمةَل جيـا بكةيتـةوة،   
شتَيكى مةحال نيية كارى لةسةر دةكرَى، بةَمم بةشى دووةمى بر طةكة ئةوةية كة بةخشينى ئةو كةسانة لة 
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هةموو رسوماتَيك، ئةمة رَيطايةكى تةندروست نيية، ثَيويستة هـةموو كةسـَيك رووبـةر ووى ئـةوة ببَيتـةوة،      
ةموو ئةو باج و رسوماتانةى كة ئةكةوَيتـة سـةر شـانى، بـؤ ئـةوةى كـة بـةردةوام        كة بةرثرا بَيت لةدانى ه

دةرطايــةك نــةبَيت، بــؤ ئــةوةى كؤمــةَلَيك خــةَلك جيــا بكةيتــةوةو، بنةمايةكيشــة بــؤ ر ووبــةر وو بوونــةوةى   
ــة       ــةَمم بر ط ــة، ب ــةتَيكى ئيةابي ــةوة حاَل ــةر ةَينَيت ــةمى ئةط ــةى يةك ــة بر ط ــر وام واي ــن ب ــة م ــدةَلى، بؤي ى طةن

 . هةموو هاووَمتيةك يةكسانة لةبةردةم دانى هةموو باج و رسوماتَيك، زؤر سوثاا/ دووةميان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار جةنايي وةزير كةرةم بكة
 : وةزيرى كاروكاروبارى كؤمةَميةتى/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نـدام بؤيـان هةيـة بـة رَينمـايى دامـانطرتووةو ثةيوةسـت بـةو ثـر ؤذة ياسـاية كـة لـة             ثَيشرت باسم كرد كةمئة

ــة      ــة ك ــووكمان هةي ــةرزى بض ــرا، ق ــةندين ك ــووةو ثةس ــةر َيزةوة دةرض ــةمانى ب ــة  ( 17)ثةرل ــة، ل مليؤنةكةي
انة مليؤن، لةر َينمايى داخيلمان كردووة، كة كةمئةندامان بؤيان هةية، ئةو كةمئةندام( 17)مليؤنَيكةوة بؤ 

كة دةتوانن ثر ؤذة جَيبةجَى بكةن بةشـدار بـن و ئـةو قـةرزة وةربطـرن و، خؤشـبةختانة لـة ثـر ؤذة ياسـاكة          
ساَل لة هةموو باج و رسومَيك ئةبووردرَين، واتة ئةطةر لَيرةشةوة ئةو ماددةيـة  ( 7)خؤي هاتووة بؤ ماوةى 

 . ئيلغا بكرَى كَيشةمان نيية، زؤر سوثاا
 : نبةر َيز سةرؤكى ثةرلةما

لةفـةرعى ضـوار، ليذنـةى كاروبـارى     ( 12)تةواو بوو، ئَيسـتا دةضـينة مـاددةى    ( 17)طفتوطؤ لةسةر ماددةى 
 . كؤمةَميةتى فةرموو

 : بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 الفرع الراب 
 ح  املعاق يف التنقل وبيلة مؤهلة

 (:12)املادة 
ات خاصرتة لتيسرتري تنقلرته وقضرتاء شرتؤونه اليوميرتة وذلرتك حسرتب طبيعرتة عوقرته           للمعاق احلرت  برتالتمت  بإمتيرتاىل   

ودرجته وتعمل احلكومة والقطاع اخلاص على تهيلة البيلة املناسبة لتسهيل حركة املعاقني وتوفري التسهييت 
 . اليىلمة لتمكنهم من استخدام وسائل املواصيت العامة

 : بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 . رتى هاوبةي روَينةوة، فةرمووليذنةى ياسايى راثؤ

 : بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز
 . بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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لةطـةَل مـاددةى   ( 12)ئَيمـة لـة ليذنـةى هاوبـةي ثَيشـنيارمان كردييـة مـاددةى        ( 12)سةبارةت بة مـاددةى  
كـو يةكـة، بؤيـة    دةمج بكرَي، صياغةكةي بةم شَيوةية بكرَيت، ضونكة مـةفهومي هـةردوو ماددةكـة وة   ( 15)

 :بةم شَيوةية دامانر َيشتؤتةوة
للمعاق احل  بالتمت  ببيلة مناسبة لتسهيل تنقلرته وتعمرتل احلكومرتة بالتنسرتي  والقطرتاع اخلرتاص علرتى تهيلرتة         )

 .، سوثاا(استخدام وسائل املواصيت العامة منهذه البيلة وتوفري التسهييت لتمكينهم 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسة بكات؟ ئَيستا ناوتـان دةنووسـم، ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت      ( 12)كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي بةر َيزان، 

صـباا  .بةشري خليل، سؤزان شهاب، حسن حممـد، شـلَير حمـي الـدين، د    .برهان رشيد، د) قسة بكةن، رَيزداران 
، كةسـي تـر   (ئـاراا حسـني  .بةرزمي، فرمان عزالدين، عبدالسالم بةرواري، منـا ضـةلةبي، تـارا ئةسـ ةدي، د    

 .ماوة؟ نيية، كاك برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةمـج دةكـرَين، بةر اسـد ئةطـةر     ( 15و  12)، كـة دةَلَيـت ماددةكـاني    (12)دةربارةي ئـةم ر اثؤرتـة بر طـةي    
ي دةكات لـة  %31باسي نيسبةي لة زؤر موفةسةَلرتة ( 15و 12)سةيري ئةسَلي مةشروعةكة بكةين ماددةي 

وةحداتي سةكةني بؤيان دابني بكرَيت، زؤر موفةسةَلرت ئيهتيمامي بة هموميان داوة، بؤية من لةطةَل ئةوةم 
ضـؤن هــاتووة، وا ةَينَيتــةوة، هـةردووكيان نــةكرَين بــة يـةك مــاددة، وةك لــة    ( 15و  12)ئةسـَلي نةصــةكة  

 .سوثااي ر اثؤرتةكة هاتووة،  زؤر (12)بر طةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار دكتؤر بةشري، فةرموو
 :بشري خليل تؤفيق. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةئيدي ر اثؤرتي هاوبةي دةكةم لةوةي دةجمي دوو ماددةكة بكرَيت، بةوم صياغةكة دووبارة بكرَيتةوة 

 بَلـَيني ( وتعمرتل احلكومرتة  ) لة جياتي بَلـَيني ( ة مناسبة لتسهيل تنقلهللمعاق احل  بالتمت  ببيل: )بةم شَيوةية
 علرتى  القطاع اخلاصم   بالتنسي )،(م ) ـةكة بكرَيتة(و)، (والقطاع اخلاص)، نةك (بالتنسي  وعلى احلكومة)

 ئـةوة ( مرت  يف )وترتوفري التسرتهييت لتمكيرتنهم     تهيلرتة هرتذه البيلرتة   )يةكـة مدةضـَيت،   (على)، (تهيلة هذه البيلة
 .زؤر سوثاا، (استخدام وسائل املواصيت العامة من)، (من)دةبَيتة ، مبضَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار سؤزان شهاب، فةرموو
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
مـة زؤر حـةزمان لةوةيـة كـة شـتةكان زؤر بـة ئاسـاني وةري        جارَيكي تـر دَيمـةوة سـةر ئـةوةي كـة بَلـَيني ئيَ      

بطرين، حوريةتى تةنةقول، جارَى ئَيمة مواسةمتى عامةمان نيية، ئـةوةى كـة هةمانـة ئةطـةر جـاران ثاسـة       
نةفةريةكان طةورة بوون، ئَيستا بضووكيشيان كردووةتةوة بة شةرى تةواو نـاتوانَى سـةر بكـةوَى، ئـةو     ( 11)

وانَى سةركةوَى، ئيرت مواسةوتى عامى ضى؟ تةنانـةت لـة هَينـانى ئـةو ثاسانةشـدا برييـان       بةشةرة تةواوة نات
لةوة نةكردؤتةوة كةسَيكى م ةوةق ضؤن بتوانر سوارى ئةو ثاسانة ببَى؟ ئةم بضكؤمنةى كة هـاتووة، ئةمـة   

 .خاَلَيك
بَيـت، بـةَلكو هةنـدَى     دواى ئةوة حوريةتى حةرةكة، بةا مةبةستى لةوة نيية سوارى ئؤتؤمبيل بَى و ثـاا 

حةواجز هةيـة، كـة بةر اسـتى دةضـَيتة نـاو بـازار  مـةوقفَيك نييـة لةسـةر عةممـةتَيك دانرابـَى و شـوَينَيكى             
بكـات، ئةوةيـة   ( ثاركينط)، بَلَي ئةمة تةنها بؤ كةسى م ةوةقة، كة سةيارةى م ةوقى ثَيية لةوَي (ثاركينط)

كينط كردندا لة نةهَيشتنى ئـةو حـةواجزةى كـة هةيـة، لـةوةى      ئيمتيازةكةى كة تؤ دةيدةتَى، لة شوَينى ثار
كــة تــؤ شــوَينَيك نييــة عةرةبانةكــةى ثيــا ســةررات، لــةوةى كــة نــةتوانَى ســوارى مةســ ةدةكة بــَى، ضــونكة  
مةس ةدةكان ئةوةندة بة بضووكى دةهَينن شوَينى كورسى نابَيتةوة، ئَيمة جارَى بـا بـاا لـةوة بكـةين ضـؤن      

ة ضاك بكةين لةمى هةموومان، ئينةا باا لـةوة بكـةين ضـؤن حـةق بـدةين بـة ئـةوان،        ئَيمة ئةم مةفهومان
ر َيطةوبانةكان، ئةطةر يةكَيك كورسى ثَى بَى بؤ ئةتوانَى بةسةر شؤستةدا بر وات، لةبـةر ئـةوةى كـة هةرضـى     

وو شـتى نــاو دوكانــةكان هةيــة لةســةر شؤســتةداية، ئــةوة بـة ياســا ضــاك دةكرَيــت؟ يــاخود ئــةوة كــارى هــةم  
كةســَيكة كــة لــة ئاســتى خؤيــةوة شــ ور بــةوة بكــات، كــة ئــةوةي مرؤظــةو ثَيويســتى بةوةيــة لــةو شــوَينةدا   

هــةروةكو خــؤى  ( 12و  15و  12)شؤســتةكة بــةكاربهَينَى، بؤيــة مــن جــارَى خــاَلى يةكــةمم دةَلــَيم بــا         
دا (12)ة تـؤ لـة   ةَينَيتةوة، نةك لةبةر خاترى مةساحةى ياسا بضووك بكرَيتـةوة، بؤضـى؟ لةبـةر ئـةوةى كـ     

باسى تةيسريى تةنـةقول و ئـةم شـتانة دةكـات، ئةوسـا دةتـوانن وةزارةتـى كـار لـة دةركردنـى ر َينماييةكانـدا            
فــةرزى بكــةن بةســةر وةزارةتــى نــاوخؤ و بةر َيوبةرايــةتى هاتوضــؤ و دانــانى شــوَينى ثــاركينط بــؤ خــةَلكى   

ئةوين هـةر باسـى حوريـةتى    ( 15)ة ماددةى كةمئةندام و ئةوانةى كة بيتاقةى تايبةتيان هةية، دواى ئةو
حرت  املعرتاق فرتى    )تةنةقول دةكات، بةوم باسى سةكةنين دةكات، ضونكة لَيـرةدا لـة فـةرعى ضـوارةمدا دةَلـَى      

لةبةر ئةوة من ثَيم باي نييـة هـةمووي دةمـج بكرَيـت، بكرَيـت بـة يـةك مـاددة، مـن          ( التنقل وبيلة مؤهلة
 .لة ئةسَلي ياساي حكومةتدا هاتووة ةَينَيتةوة، زؤر سوثاالةطةَل ئةوةدام كة هةروةكو خؤي كة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار دكتؤ حسن، فةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سورة
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هــةردووكيان باســي تةســهيالت دةكــات بــؤ تةنــةقولي   : ، يةكــةم(15)لةطــةَل مــاددةي ( 12)ديــارة مــاددةي 

ؤي كةمئةنــدامان، لةبــةر ئــةوة منــين ر ةئــيم وايــة كــة ئــةو دوو ماددةيــة تَيكــةَل بكرَيــت، هــةردوو   هاتوضــ
ماددةكةي بة شةرحَيك دةسد ثَيكردووة، كةزياتر باسي خصوصيةتي كةمئةنـدام دةكـات، كـة بـةر ةئي مـن      

ة دةَلَيــت ئةمـة ثَيويســت نييـة، ضــونكة لـة زؤر ماددةكــان هـاتووة، يةكســةر بضـينة ســةر روحـي ماددةكــة كـ       
يـةعين يةكسـةر ئـةوة، وابـزاك هـةموو ماناكـةي دةدات، زؤر       ( تسهيل امور املعاق يف التنقل او قيادة املركبرتة )

 .سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار شلَير حمي الدين، فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثااقسةكاك كران، زؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار دكتؤر صباا بةرزمي، فةرموو
 :صباا حممد ميب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم ماددةية بَيطومان ماددةيةكي زؤر طرنطة، كة بة صيغةيةكي باشين هاتووة، يةعين ئَيمة دةتوانني 

للمعاق احل  بالتمت  ببيلة مناسبة )ر بةهَيز ببَيت، كاتَي دةَلَيني هةندَي دةستكاري بكةين، بؤ ئةوةي زيات
حكومةت ئيشرا  هةية بةسةر  ، ديارة(القطاع اخلاصم  لتسهيل تنقله وتعمل احلكومة بالتنسي  

دامودةزطاكاني خؤيداو، دةتوانَيت تةنسيق بكات لةطةَل كةرتي تايبةت، بؤ ئةوةي هةموو ئاسانكارييةك بؤ 
ئةمام بدات، ر ةنطة بتوانني فر ؤكةخانةكانين رةينة ناو ئةو ماددةيةوة، يةعين دةتوانني  كةمئةندام

تعمل احلكومة على التفاهم م  مؤسسات النقل واملواصيت )صيغةيةكي بةم شَيوةية ثَيشنيار بكةين، 
ر بطاقات السفر احلكومية واخلاصة، من اجل اهاذ التدابري اليىلمة لتسهيل تنقل املعاقني وهفيف اسعا

ئينةا ئةمة لة زؤر ووتاني دنيا وةكو كلتووري  ،(اجلوية والربية، من اجل توفري محاية بيلية افضل هلم
 ئةوةى بؤ ،مزمة هةنطاوَيكى بةَمم نةبَى، جَيبةجَى خؤى وةكو لَيهاتووة، ئَيمة ئةطةر ياساكةي بةتةواوي

 .سوثاا زؤر تايبةتةكان، ثَيداويستة خاوةن و انكةمئةندام بة كردن خزمةت لة ثَين بضينة هةنطاوَى
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز 

 .بةروارى عبدالسالم ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا
 :صديق مصطفى عبدالسالم بةر َيز
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 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كرا قسةكةم سوثاا

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .كةرةمكة خان منة ر َيزدار جةنابت، بؤ سوثاا

 :حممود امحد امن بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 دةمج (45) ماددةى لةطةَل واي لَي كراوة، كراية، دةمج كة (42 و42) ماددةى بةنيسبةت من بةر ةئى
 مواسةفاتى مولزةمة حكومةت دةَلَى كة ،(45) ماددةى بةنيسبةت دةبينم من ئةوةى ضونكة بكرَيت،

 مةعمارى و هةندةسى و فةنى و عالةمى مواسةفاتى ر ةمسى غري و ىر ةمس بةشَيوةى يةعنى عالةمى،
 تر عيبارةكى دةتوانني يةعنى خاصة، عامةو قىيمةراف لة و مونشةئات لة ئةبنيةو لة هةبَى تةواجودى

 ميئمةو مناسبة تسهييت توفري) بَلَيني ،(45) ماددةى لة وةخت هةمان لة مةسةلةن ،بكةين ئيزافة
 يةك بكرَيتة( 45و 42و 42) من ر ةئى بة يةعنى ،(العامة واملواصيت النقل وسائل خداماست من لتمكينهم

 .سوثاا زؤر بكرَيت، دةمج ماددةو
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .فةرموو ئةس ةدى تارا ر َيزدار سوثاا،
 :ئةس ةدى حتسني تارا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 بؤ تايبةتة ر َيذة ئةو بوونى كة دةكةم، ئةوة لةسةر تةئكيد من بةا استى،بةر  وتراط رةئيانةم ئةو زؤربةى
 بيئةى موئةهةل، بيئةى لة و هاتوضؤكردن لة هةقيةتى كة نيشانةكةى ناو بَلَيني سةكةنى وةحداتى
 ئةم لةناو تر، ئةوانى لةطةَل ةيني جياواز ئةو كة بكرَى، تةخسيسَيك ساَمنة كة دةبَى بةوة موئةهةل

 هةية ثَيى ثَيويستى هةية كةا هةندَى بكرَى، بؤى موئةهةىل بة كة لةوةى جياوازة بةَمم دةذين، مةداهةرَي
 دابندرَيت بؤ ى%31 ر َيذةى كة بكرَيت، كةمئةندامانة ئةو بؤ بيناكردن لة تايبةت شَيوةيةكى كة بةر استى،

 .سوثاا نةكرَيتةوة، ئيلغا و
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .وةزير بىجةنا سوثاا،
 :كؤمةَميةتى كاروبارى كارو وةزيرى/ ميب ئاسؤا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 طرنط بةَمم ماددة، يةك بكرَيتة سياغةكةشى ئةطةر دةكةم، (42 و 42) ماددةى ناوةر ؤكى لة ثشتطريى
 كاتى بةر استى( مناسبة ببيلة تمت بال احل   للمعاق) بةوةى سةبارةت نةدات، م خؤى ناوةر ؤكةكةى ئةوةية

 ناخؤشة، زؤر حاَلةتَيكى ر استة سةختة، ضةند وَمتة لةم بوون كةمئةندامان بكةينةوة لةوة بري هاتووة ئةوة



 111 

 زؤربةى كة لةوةى ،هاتووضؤ لة كةمئةندامان نةدراوةتة مافَيك هيو ئةوةى لةبةر كوردستان لة بةَمم
 ئةطةر نةبَى، لةسةر ثةيوةنديدارةكانى وةزارةتة ئيشرافى رئةطة ،كانينيةنوَي باَلةخانة باَلةخانةكان،
، لةو بكةينةوة بري وا ئَيمة شَيوةية بةم با نابَيتةوة، كورسى جَيطاى كة دَينن مةس ةدَيك بَينن، مةس ةدين
 لة يةكَيك هةموو بوون، كةمئةندام بؤ موعةرةزين هةموومان كة ،بكةين ثر ؤذةية ئةو تةماشاىروانطةيةوة 

 نةثارَيزراوة تيا مافَيكى هيو كة كوردستان، وةكو ئَيستا وَمتيك لة بوون كةمئةندام بةَمم موعةرةزة، ةئَيم
 هةموو كة دابر َيذرَيتةوة بةشَيوةيةك ياساكة ثر ؤذة ةكاتد بةوة ثَيويست كةمئةندامان، هاتووضؤى بؤ

 لة ثَيويستة ئةكةن، ئةندامانكةم خزمةتى كة ميةنانةى بةو ثةيوةنديدارن كة ئةوانةى وةزارةتةكان
 لة بكرَي، ديارى شؤستةكان بةشَيوةيةك ناوخؤوة، وةزارةتى ميةن لة طةشتياريةكان شوَينة لة ،ثاركةكان
 ،ئةكةم خان سؤزان سوثاسى منئةطةر ثاسين بَيت،  بَى، وةيةكبةشَي طةياندن طواستنةوةو وةزارةتى

 بَى بةشَيوةيةك ئةبَى هةرَيم داخلى كة سانةىثا ئةو كرد، باا كةمئةندامانى موعاناتى ضونكة
 كة خؤمان ،ئةضَى بؤى كة شوَينَيك هةر  وةكو شوَينانة ئةو لةزؤربةى سةركةوَى، بتوانَى كةمئةندامان

 بة كةمئةندامَيك ئايا ئةى بكةين، تَيدا هاتوضؤىضؤن  خؤمان كة ئةستةمة هةية شوَينلة زؤر  ساغني
 عةرةبانةكةيةوة بة كةمئةندام ئةبَى هةن، ئَيستا كة هؤَلةكان زؤربةى ؟ئةتوانَى ضؤن وةعارةبانةيةكة

 جةختيشى و،بكرَيتةوة سياغة بةشَيوةيةك ماددةية دوو ئةم ناوةر ؤكى بن هاوكارمان بؤية ةى،رسةر
 اىسةرةر  و بوونى كةمئةندام اىسةرةر  بتوانَيت وَمتة لةم بَيت كةمئةندام ئةوةى كة دةكةمةوة، لةسةر

 .سوثاا بكات، ئاسان هاتوضؤكةى نةبَى هيو بتوانَيت ،شَيوةية بةو كانىمافة
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 .كةب كةرةم ناوةكةيدا، بةسةر بازمان مابوو، ئاراسين.د كاك ،رنوببو
 :حممود حسني ئاراا.د بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 بةتايبةتى ياساكةوة، بةنيسبةت (42) ماددةى و(42) ماددةى طرنطى كة منين بؤ دةركةوت طفتوطؤ دواى
 خؤى وةكو ماددةية دوو ئةو كة ئةزاك بةباي واى من ئةوة لةبةر ،(42) ماددةىلة  (ثانيًااواَل و) بر طةى

 .سوثاا طرنطى، لةبةر ةَينَيتةوة،
 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 كؤمةَميةتى كاروبارى ليذنةى ،(42) ماددةى ةضينةد ئَيستا بوو، تةواو (42) ماددةى لةسةر طفتوطؤ
 .فةرموون

 :ئةس ةدى حتسني تارا بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 (:15)املادة 
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لكل شخص معاق ح  التمت  ببيلة مؤهلة والوصول  ىل أي مكان يستطي  غري املعاق الوصول  ليه حبيرتث  / أواًل
هولة الوصرتول  ىل اءمرتاكن واحلصرتول علرتى اخلرتدمات      تؤمن له حرية احلركة والتنقل والتصرتال بإسرتتقيلية وسرت   

 .اليىلمة
من الوحدات السكنية الع يتم  نشاؤها ضمن املشرتاري  السرتكنية تكرتون    %( 3)هصيص نسبة التقل عن / ثانيًا

 .اهزة ومؤهلة لستعمال املعاقني
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، لَيذنةي هاوبةي فةرموون
 
 

 

 :س يد بةزاز بةر َيز عوني كمال
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة ئَيمة ثَيشنيارمان كردبوو هةردووكي دةمج بكرَي، ( 15)و ( 12)وابزاك كاتي قسة كردن لةسةر ماددةي 
قسة لةسةر هةردوو ماددة كرا، ئةو ثَيشنيارانةي كـة ثَيشـكةي كـران، ئَيمـة تةسـبيتمان كـردووة، دةتـوانني        

 .ةك بطومَي لةطةَل ئةو ر ايانةي كة ثَيشكةي كرا، زؤر سوثاادوايي صياغةي بكةين بةشَيوةي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .قسة بكات؟ كةا نيية، تكاية ماددةكةي تر( 15)بةر َيزان كَي دةيةوَي لةسةر ماددةي 

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:12)املادة 
لرمسية وغرتري الرمسيرتة التقيرتد بالشرترو  واملواصرتفات العامليرتة الفنيرتة واهلندسرتية         تتوىل احلكومة  لزام اجلهات ا

واملعمارية الواجب توافرها يف االبنية واملنشآت واملراف  العامة واخلاصة القدمية منهرتا واجلديرتدة الرتع حيتاجهرتا     
 .اءشخاص املعاقون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 لَيذنةي هاوبةي ر ةئيتان؟

 :ؤذان عبدالقادر دزةيير .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي ماددةكة دةكةين وةكو لة ثرؤذةكةدا هاتووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دةيــةوَي موداخةلـة بكـات؟ ئــةم ر َيزدارانـة دةيانــةوَي موداخةلـة بكــةن     ( 12)بـةر َيزان، كـَي لةســةر مـاددةي    
بشـري خليـل، سـؤزان شـهاب، ئـةظني عمـر،       .الدين، كاردؤ حممـد، د  صباا بةرزمي، شلَير حممد، شلَير حمي.د)
 .، كةسي تر ماوة؟ فةرموو(ر ؤذان دزةيي، تارا ئةس ةدي.د
 :صباا حممد ميب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من صياغةي ئةو ماددةيةم بةموة صـياغةيةكي بةقوةتـة، بـةا ئةطـةر بكـرَي دوو شـد بـؤ ئيزافـة بكـرَي،          

كـة لــة هةنــدَي لــة ياسـاكاني ووتــاني تــردا بةرضـاومان كــةوتووة، ئةطــةر ئَيمــةي    ( بر العامرترتة وامليعرترتباملعرتا )
ئيزافةي بكةين، هةرضةندة وشةي مةرافيقي عامة ر ةنطة مشوولي ئـةوانين بكـات، بـةوم بـة تةحديـد نـاو       

 .بربَي، وابزاك سوودي دةبَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةنابت، ر َيزدار شلَير حممد، فةرمووسوثاا بؤ ج
 

 :بةر َيز شلَير حممد ميب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، (تتوىل احلكومة  لزام اجلهات الرمسية وغري الرمسيرتة )كة دةَلَي ( 12)بةر اسد لةو تةعديل كردنةي ماددةي 
و (تتوىل احلكومة  لرتزام البلرتديات  )لَيرة بةا ئةوةي كة ئيةازةي بينا دةدات بةلةدياتة، لةبةر ئةوة بكرَي بة 

التقيرتد بالشرترو    )جيهةي غةير رةمسين نيية، ضونكة بةلةدية ئيةازة دةدات بة رةمسي و غـةَير رةمسـي،   
، ضونكة ئةوان هةموو هينةكانيان مية، خةريتة مي ئةوان نةبَيت دةرناضَي، لةبةر ئةوة (واملواصفات العاملية

 .ديات بكات، سوثاائيلزامي هةر حكومةت ئيلزامي بةلة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، شلَير حمي الدين، فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، تةب ةن ئةو ماددةية زؤر دةمَيكة باا لـةوة دةكـرَي لـة كوردسـتان كـة ئـةو سـتاندةرانةي        (تتوىل احلكومة)
وست كردني لة كـةرتي تايبـةت و طشـد رةضـاو بكـرَي، بـةَمم هـةتا ئَيسـتا         عالةمي لَيرة ئةبنيةو، لةكاتي در

رةضاو كردني ئةو سةتاندةرانة زؤر زؤر كزة، بةتايبةتي لة كةرتي تايبةت، ئَيستا سةبارةت بة كةرتي طشد 
كراوة لة وةزارةتي ثةروةردة، لة قوتارانةكان ئيلتيزامي زؤر ثَي كراوةو رةضاوي خاوةن ثَيداويسد تايبةت 

لة دروست كردني رةمثـةو دةرطـاي طـةورة بـؤ ضـوونة ذووري عةرةبانـة، ئةطـةر منداَلةكـة، يـان قوتابيةكـة           
خاوةن ثَيداويسد تايبةت بوو لة سةر عةرةبانة بوو دةرطاي طةورةي دةبَي بـؤ دروسـت بكـرَي لـة حـةمام و      

ةضاو كراية، بـةَمم لـة هـي خـاص     توالَيت ئةمانةي، ديسان ئةمانة مواصةفاتي تايبةتي خؤي هةية ئةمانة ر
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زؤر زؤر بة كةمي رةضاو دةكرَي، لة زؤر بيناي زؤر طةورةو موهيم هةية، نازاك ضؤن هيو رةقابةي لةسـةر  
نــةبووة، ئــةوة هةيــة هــةر رةمثةيةكيشــي تَيــدا نييــة، زؤر عيــاداتي تــوبي هةيــة، ســَي، ضــوار تابقــة دةضــني 

داويســد تايبــةت زؤر ثَيويســد بــةو عيادانــة هةيــة، لــة دةبيــنني هــيو رةضــاو نةكرايــة كةســاني خــاوةن ثَي
كؤتاييدا بزانة زؤريان لـَي كرايـة رةمثـةكيان دروسـت كرديـة، رةمثةكـة بـة شـَيوةيةكة ئـةوةي سـاغين بـَي            
لةســةري بــر وات لةوانةيــة بةربَيتــةوةو ببَيتــة م ــةوةق، ئةوةنــدة بــة خراثــي دروســت كرايــة، ضــونكة            

مةتر كةمرتنةبَيت درَيذي، بؤ ئةوةي ئةوةندة رك نةبَي و لَيذيةكي هةبَي، (11)مةرجةكاني رةمثة دةبَي لة 
ئةوةي لةسةر عةرةبانةية بتواني لةسةر بـر وات، بؤيـة رةضـاو كردنـي لـة هـةموو قيتـاعي طشـد و تايبـةت          

سـةبارةت بـة مـةعابرةكان، جـادة جَيطـاي ثةر ينـةوة خـؤ ئـةوة زؤر         . ئةوة زؤر زؤر طرنطة لة بيناو، لة جادة
ئاسانة لة ترافيك ميتةكان وةكـو ئـةوروثا شـتةك دادةنـَين جةرةسـَيكة لـَي دةدرَي نابينايةكـة دةزانـي ئـةوة          
سةير راوةستاية هي سةيارة، ئةوة دةتوانَي مةشات بر وات،  لَيرة ئةوةي نيية، يةعين ئةو جةرةسـة كـة لـَي    

ية تايبةتة بة نابينايان، كـة ثَيـي لـَي دةدةن    دةدرَي نابينا دةتوانَي بثةر َيتةوة، هةتا لة كؤريا جادةي زبر هة
دةزانن ئةوة رةصيفة زبرة هي ئةوانة بؤ تةنةقول تةسهيالتي زؤر زؤر ئاسان هةيـة، بـةَمم بةداخـةوة لَيـرة     

 .هيو رةضاو ناكرَي، هيوادارم زؤر زؤر طرنطي بةو جانيبة بدرَي، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ار كاردؤ حممدسوثاا بؤ جةنابت رَيزد
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

/ من ثَيم باشة ئةم ماددةية بكرَيت بة دوو بر طة، بر طةيةكيان ئةوةي كة دةقةكـة نووسـراوة، بر طـةي دووةم   
دا ئةطةر خاوةن ثرؤذةكان ئيلتيزاميان نةكرد، يـةعين سـزايةك هـةبَي كـة بـةمي منـةوة، ئةطـةر لـة ديزاينـ         

ئيلتيزام نةكرا بةم ياساية، ثَيويستة سةح  مةشروعةكة بكةن، يان يةعين ئي النـي بكـةن بـؤ جيهـةتَيكي     
تر، كة سزايةك هةبَي كاريطةري هةبَي لةسةر ئةو بةرنامةي كة ئَيمة باسي دةكـةين و جَيبـةجَي نـاكرَي لـة     

 .كوردستان، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بشري خليل. ار دسوثاا بؤ جةنابت رَيزد
 :بشري خليل حداد. بةر َيز د

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر اسد ئةو ماددةية ماددةيةكي طرنطة، داناني ئةو مةسـائيلة ئاسـانكارييانة بـؤ كةمئةنـدامان شـتَيكي زؤر      
ــةكي زؤريشــي نــةوَيت، بــةا هيمــةت و      ــة ثارةيــةكي زؤري نــةوَيت، لةوانةيــة ميزانةي زؤر ئاســانة، لةوانةي

 يف)ئيشَيكي دةوَيت، بة دواداضوون و موتابةعـةي دةوَيـت، بؤيـة مـن لةطـةَل ئةوانـةي كـة لَيـرة بـاا كـراوة           
دور عبادةشـي لةطـةَل بـَي، مزطةوتـةكاني ئَيمـة ئـةمر ؤ مزطـةوت         (االبنية واملنشآت واملراف  العامرتة واخلاصرتة  



 117 

م ئةوةنـدة زةمحـةت بـةخؤيان نـادةن،     دروست دةكةن، مزطةوتَيكي طةورة، ثارةيةكي زؤري لَي دةدرَيت، بـةمَ 
كةوا رَيطايةك بؤ رةمثةيةك دروست بكةن بؤ كةمئةنـدامان، بؤيـة دور عبادةتةكـة لَيـرة تةئكيـد بكرَيتـةوة       
لةسةري باشةو،هةروةها تةئيدي رائيةكةي هاوكارم كاك كاردؤ دةكةم، بةر اسد مةسـةلةيةكي سـزا دابنـدرَي    

ياساية، يان ئَيستاي ياساكة هةية مواصـةفاتي عالـةمي ثَيويسـتة لـة     بؤ ئةوانةي كة لة ثاي دةرضووني ئةم 
بينايةكة هةبَي، ئةوانةي كةوا ثابةند نابن، ثَيويستة سزايةكي بؤ دابندرَي و، من ثَيم باشة شتَيك بكرَي كة 

زانن ليذنةيةك لة وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةَمتي بضَي بؤ ثشكنني و تةفتيشي ئةو بينايانة، بـؤ ئـةوةي بـ   
 .ئةو شتانةي تَيدا هةية، يان نا، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا بؤ جةنابت، رَيزدار سؤزان شةهاب

 
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز ئةنداماني ثةرلةمان
، نـاوي مةشـروعةكة نـاهَينم، بـؤ     حةز دةكةم يةك سةرداني ئةو شوَينة بكةن، كة من تيا ئةذيم لة سلَيماني

ئةوةي نةَلَين ئةوة زةمي دةكات لةسـةر تةلـةفزيؤن، ئـةو مةشـروعةي كـة مـن تيـا ئـةذيم، عيمارةكـةي مـن           
كةسَيكي كةمئةندامي تيا بوو، خؤزطة ئةتان بيين ضؤن بـة ثةلـة ثـةل رةمثايـةكيان دروسـت كـرد ئةوةنـدة        

ةر بر وات خؤي، دةبواية دوو كـةا لةطةَليـدا هـةوَل    بضووك دروستيان كرد نةيان ئةتواني كورسيةكةي بةس
بدرايــة بــؤ ئــةوةي ئــةم كورســية بةرزبكاتــةوة، بــؤ ئــةوةي بطاتــة بــةردةمي مةصــ ةدةكة، بــَي لــةوةي يــةك   
عيمارةي لةوانةي تازة دروست كراوة حيسابي خةَلكي كةمئةندامي بؤ تيا نةكراوة، ئـةي ئـةم ئيةـازة ضـؤن     

يارة لة خؤمان بكةين ئةم ئيةازانـة ضـؤن ئـةدرَيت؟ ئـةي باشـة ئَيمـة لَيرانـة        درا؟ ئةي ئَيمة دةبَي ئةم ثرس
، ئـةوة رةمسيـة هـي ذَيـر دةسـد خؤيـةتي قةيناكـة،        (تتوىل اقكومة الزام اجلهات الرمسية)نةصَيكمان داناوة 

ةكـة  ئةي قدر (القدمية منها واحلديثه)ئةي غري الرمسية ئةو مةشروعانة كة ئةكرَيت ضؤن الزامي ئةكات؟ 
ضؤن ضاك ئةكات؟ بةر اسد رَيز طرتن لة مـا  مـرؤظ و مـا  كةمئةنـدام نـة بـة ياسـاية، يـةعين رَيـز هةيـة           
ئةمن نة بة روحيةتة بري كردنةوةية، باوةر تان هةبَي من كة ميوانَيكم دَيت بةو نوعة بَيـت دةبـَي بضـم لـة     

ةوة بيخينة سةر رَيطاكةي مةص ةدةكة، خوارةوة لةطةَل كةسةكةي ترا بة هةردووكمان بةرزي كةينةوة بؤ ئ
هةموو جارَيكين ئةو كةسة خةفةتي دنيا ئةخوا دةلَي ئـةمن زةمحـةتي ئَيـوة ئـةدةم بـؤ سـةردانتان بكـةم،        
كةواتة ئَيمة ئةطةر هاور ا لةطةَل كاك كاردؤ و كاك مةم بشري دةبَي سزا دابنـدرَيت و، ئةوانـةي كـة ئيلتيـزام     

وَينانة دةبَي بةر اسد سـزايان بـؤ دابنـدرَيت، ضـونكة ئَيمـة هـةر بـؤ قسـة ياسـا          ناكةن بة داناني ئةو رَي و ش
دةرناكةين، بةَلكو بؤ تةتبيقي في لي و، هةروةها داوا لة وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةَميةتي دةكةم لة دواي 
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ناكةن و، لةطةَل  دةرضووني ئةم ياساية بةداناني ئةم سزايانة موتابةعةي ئةوة بكات ئةو بينايانةي كة ئةوة
ئةوةشدا دةبَي بزانني بلديةية كة ئةم ئيةازانة دةدات دةبـَي بةلةديـة ئَيمـة مـولزةم بكـةين، حكومـةت زؤر       
فراوانة بةلةديات، وةزارةتي بةلةديات و بةلةديات، ئيرت هةر كامَيكيانة ئةوانةي لـة نـاو شـارةكانداية، دةبـَي     

 .ئَيمة ئةوان مولزةم بكةين، زؤر سوثاا
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

سوثاا، بةر َيزان، هةموو موخالةفةيةكي مواصةفات موخالةفةيةو ئيةرائاتي ياسايي لةطةَل ئةكرَي، هةموو 
بةبَي ئيستئنا، لة ثَيشا كرابـَي، يـان ئَيسـتا، يـان لـة مسـتقبل بكرَيـت، وةكـو ثةرلـةمانتارين واجـ  ئَيـوةي            

د تةشخيص بـدةن و بهَينـة ئَيـرة لـة ليذنةكـةتان موناقةشـةي       بةر َيزة ئةطةر شتَيكي واتان ديت بة كؤنكرَي
بكـةن دَينـة ئـةم ثةرلةمانـة موناقةشــةي دةكـةن ئـةو شـوَينة ئيةرائـاتي لــَي وةردةطـريَي ئـةو وةزيـرةي كــة            
موختةصة بةو ئيشةوة، بؤ ئةمةي ئَيستاي كة باستان ئةكرد من سةدي سةد لةطـةَل جـةنابتاك ئيلزامَيكـي    

 .، ضونكة ئةمة بؤ شةرحييةكي زؤر مةزلومة لةم موجتةم ة، رَيزدار ئةظني عمربة قةوةت دابنَين
 :بةر َيز ئةظني عمر امحد

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 
من ثشتطري قسةكاني بةر َيزاني ثَيشي خؤم ئةكةم، كة باسي ئـةوة ئةكـةم ئـةبَيت ئـةو ئيلزاميـة هـةبَيت كـة        

كاتي شوروت بة مواصفاتي عالةمي بؤ هةندةسةو مي ماري جيهاتي رةمسي و غري رةمسي رةضاوي دةكةن لة 
ئةم شوَينانة، ئَيمة لة ماددةي ضواردا بؤية ثَيشنيارمان كرد، كةوا وةزارةتـي شـارةوانين نوَينـةرَيكي هـةبَي     
لةو مةجليسة هةر لةبةر ئةم مةبةستة بـوو زانيمـان زؤر طرنطـة، لةبـةر ئـةوةي وةزارةتـي شـارةواني خـؤي         

، بةر اسد وةزارةتي شارةواني دةتوانَي ئةو دوايي موتابةعةي بكات؟ ضونكة بـة مواصـةفاتي   ئيةازة ئةدات و
ئةو بيناكة دةكرَيت، بؤية جيهةتي م نيـةو مولزةمـة موتابةعـةي بكـات، بؤيـة بةر اسـد وجـودي وةزارةتـي         

بؤية ئـةلَيرة ئـةبيين    شارةواني نوَينةريان لة ماددةي ضوارةمة لةبةر ئةم خاَلة بوو كة ئَيمة داوامان ئةكرد،
ثَيويست و بووني ئةو وةزارةت ضةندة، ثاي دةبَي ئةوان موتابةعةي ئةم كارةكة بكةن، لةطةَل ئةوةي ئَيمة 
راستة خانوو بيناكان مواصةفاتة، بةَمم ئـةي ئـةوةي لـة دةرةوةي بيناكـة خـؤ رةصـيف هةيـة، جـادة هةيـة،          

يبـةتي هـةبَي رةضـاوي حاَلـةتي كةمئةنـدامان بكـرَي،       ئةمةي هةمووي ثَيويسد بةوة هةية كةوا جَيطـاي تا 
بؤية من لةطةَل ئةوةم خاَلَيك لَيرة زياد بكرَي، يان بة بر طةيةكي تر زياد بكرَي رَيطاوبانـةكاني لةطـةَل زيـاد    
بكرَيت، رةصيف و جادةكانيشي لةطةَل زياد بكرَي، ضونكة ئةوانين هَيماو عالمةتي تايبـةتي خؤيـان هةيـة    

ةكان، بؤ ئةوةي بة   شَيوةيةك بر ؤن، ئةوانين ئةتوانن ئيلزاماتي خؤيان بكـةن بـةو رَينمـاو    لةسةر رةصيف
 .عالمةت و هَيمايانةوة كة مرور دايناوة لةسةر رةصيفةكان و جادةكان، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .رؤذان فةرموو. سوثاا رَيزدار د

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةر َيز د
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 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي
دوو رؤذة باا لة كَيشةكاني خاوةن ثَيداويسد تايبةت دةكرَي، زؤر لةو كَيشانة ضارةسةرةكةي لةو ماددةية، 
راستة ثَيضةوانةي مواصةفات و مةرجةكان سزاي هةية، بـةوم ئـةوة ياسـايةكي تايبةتـة، ثَيويسـتة سـزايةكة       

ــاو    ــةر خ ــةتَيك، ئةط ــت لةحاَل ــاا بكرَي ــاية ب ــةو ياس ــوةرة    ل ــةرج و ثَي ــةو م ــةبوو ب ــد ن ــروعَيك ثابةن ةن مةش
عالةميانة، يان لةو ماددةية باسي سزاكة بكرَيت ماددةي هةشتةم، يان ئَيمة لة فةسَلي ضوارةمي ثرؤذةكة لة 
ئةحكامي عقابية، لة ئةحكامي ختامي لةوَي سـزايةك دابنـدرَيت بـؤ خـاوةن ثرؤذةكـان كـة ثابةنـد نـني بـة          

 .مةرجةكان، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، رَيزدار تارا ئةس ةدي فةرموو
 
 

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةموومان     ــودة، وةك دةَلَيـــــت كةهـــ ــارة كردنـــــةوةي حممـــ هـــــةر دووثـــــات كردنـــــةوةي هةنـــــدَيك دووبـــ
 ...................... ثةرؤشني

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ووبارةي مةكةنةوة، تكاية دووبارة نيية، قسةي خؤت بكة، فةرمووناواهلل د

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةكو ضؤن متيزي يةكَيك بؤ يةكَيكي تر، كة بةشةرَي زؤر زؤر زيرةك بَي، تؤ دياري دةدةيَد، لةبةر ئـةوةي  
تةقديرة بؤ ئةوة، ئَيمةي تةقديرن بؤ ئةو شةرحيية ئـةم  زؤر زيرةكة، ئةوة جياوازي كردنةوة نيية، بةَلكو 

لـة رووي زمانةوانيـة كـة    / ماددةية هاتووة كرؤكي ماددةكةي تيا باا دةكات، دوو تَيبينيم هةية، يةكةميان
تتضرتمن  )ئةوةي بؤ ئيزافة بكرَيـت،  ( تتوىل احلكومة اصدار تعليمات ملزمة للجهات)دَيي دةخيوَينيتةوة دةَلَي 

 (.واملواصفات التقيد بالشرو )ئينةا ( رمسية وغري الرمسية تتضمنللجهات ال
زؤر كةا لة ئَيمة ضةند  (القدمية واجلديدة)تَيبينم بةر اسد لةو بينايانةو ئةو مونشئاتانةي هةية / دووةم

رؤذ كة خـةريكي ئـةم ثرؤذةيـةن، بةر اسـد ثةيوةنديـةكي زؤر لةطـةَل كةمئةنـدامان و خؤمـان لةطـةَل ئـةو           
رَيكخراوي كةمئةندام ئَيمة دانيشتني ( 17)خراوانة، كة  ئيشمان كردووة بر واتان هةبَي بةرَيزان لةطةَل رَيك

ــة شــوَينَيك             ــدةتواني ل ــان طؤر يــوة نةمان ــَي جَيطام ــرة، س ــَين بَيتــة ئَي ــةين ث ــةم ياســاية بك ــاوتؤي ئ ــة ت ك
تيان تَيدا نـةبوو، قاعـة بـوو، قاعةكـة     كؤيانكةينةوة لةناو خؤيان، لة هةر ئوتَيلَيك بواية ئوتَيلةكان مواصةفا

خولةك تاخري بووين لةسةر ئـةوة  ( 11)مواصةفاتي لة ناو نةبوو، ئاخريةن ئوتَيلَيكمان هةَلبذارد تةقريبةن 
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هةتاكو توانيان هةندَيك قةَلةو بؤ ئةو كةسـةي رَيكخراوةكـة هـةَلبطرن و بيبـةن بـؤ شـوَينةكة، لةبـةر ئـةوة         
ؤ عةرةبانةي ئةو كةمئةندامانـة، وابـزاك شـتَيكي زةمحـةت نييـة، بةتايبـةتي       كردني ئةو رةمثة تايبةتانة ب

لةسةر شوستةكا ان ئَيستا، لة سةر ئةو بازار انـة، مـن نـازاك بـازاري نيشـتمان وةريبطـرين بـة  وونـة، يـان          
ة بكـات،  بازار ي هي هةولَير هي خؤمان دةيبني   شوَينك هةية كةمئةندامَيك بتواني ئيستيفادة لةو شوَينان

كة لةسةرةوةية، ئَيمة ئةمانة هةموو بؤية دةَلَيم بةر اسد موتابةعةي خؤمان لة دواي دةرضووني ئـةوة كـة   
ئةمانة هةمووي دَينَيتةدي بةهيواي ئةوةين لة ناو ماددةكة تةسبيت بكـرَي و ثشـتطريي خؤشـم لـة دكتـؤرة      

ةي ثَيشـَيلي دةكـات، كـؤن و تـازة، نـةك هـةر       رؤذان دةكةم و، لة هاوكاراني تريشم بة داناني سزايةك، بؤ ئةو
 .تازةكان، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 سوثاا، رَيزدار جةنابي وةزير

 
 :وةزيري كاروكاروباري كؤمةَميةتي/ بةرَيز ئاسؤا ميب

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ياسـاية ثةسـةند نـةكراوةو     ، ئَيمة وةكو وةزارةت، لةبـةر ئـةوةي تـاكو ئَيسـتا ئـةم     (12)سةبارةت بة ماددةي 

وةكو ثَيشنيار ثَيشكةشي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةمان كردووة، ئةوان بـة رَينمـايي ئَيسـتا داخليـان كـردووة،      
سةبارةت بة ثرؤذةي نيشـتةجَي بـوون، ئـةو يةكانـةي كـة دروسـت ئـةكرَي بـةثَيي دةرةجـةي عيةـزي و، بـا            

َم بَي، ئةطةر عيةزي جةستةيي هـةبَي، ئةطـةر عـةقلي بـَي،     بَلَيني  ئةو كةسة ضي ثَيويستة، ئةطةر كورتة با
 .يان نةفسي بَي، بةثَيي ئةو دةرةجةي كةمئةندام بوون و يةكةي نيشتةجَييةكةي بؤ دروست دةكرَي

سةبارةت بة ثرؤذةكاني وةبةرهَينان ئةوةي تةماشاي ئةكةين ثرؤذةكان ثرؤذةي زؤرن و فراوانن، بةَمم هيو 
انيان نــةكردووة، وةكــو ثَيشــنيار بــؤ دةســتةي وةبةرهَينانيشــمان نــاردووة، كاتَيــك كــة رةضــاوي كةمئةنــداماك

 .مؤَلةت دةدةنة كؤمثانياكان رةضاوي باري كةمئةندامان بكرَي
سةبارةت بة ماددةكة، ئَيمة ثشـتطريي دةكـةين و، سوثاسـي دكتـؤرة رؤذان وكـاك كـاردؤ دةكـةم، بـةَلَي سـزاي          

ةح  ئيةازة بكرَي، ئةبَي ئينزارو ئةوانةي ئاراستة بكـرَي، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة     ثَيويستة، بةَمم ثَين ئةوةي س
ــاري           ــاوي ب ــة رةض ــةي ك ــاوةن ثرؤذان ــةو خ ــةر ئ ــية بةرامب ــايةكان ض ــارة ياس ــة رَيك ــدةين ك ــةوة ب ــةوَلي ئ ه

 .كةمئةندامان ناكةن، بؤية ثشتطريي ئةم ماددةية ئةكةم بة سزاكةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، ليذنـةي  (11)ي طفتوطؤي لةسةر تةواو بـوو، ئَيسـتا دةضـينة مـاددةي     (12)وثاا بةر َيزان، ماددةي زؤر س
 .كاروباري كؤمةَميةتي فةرموون

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةؤكي ثةرلةمان
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 (:11)املادة 
 .اىلة للسائقنيعلى دوائر املرور ادخال عيمات احلركة واملرور للمعاقني ضمن امتحان من  االج

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي ثشتطريي ماددةكة دةكات، وةكو ئةوةي كة لة ثرؤذةي حكومةت هاتووة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( 11)قسة بكات؟ زؤر سوثاا، كةا نيية، ئَيستا دةضينة ماددةي  بةر َيزان، كَي ئةيةوَي لةسةر ئةو ماددةية
 .ليذنةي كاروباري كؤمةَميةتي. لة فةرعي ثَينج، فةرموو

 
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةؤكي ثةرلةمان
 الفرح اخلامس

 ح  املعاق يف الرعاية واخلدمات الصحية
 

 (:11)املادة 
اق على اخلدمات الصحية اانا وتقديم التسهييت اليىلمة له اذا ما تطلبت تتكفل احلكومة ضمان حصول املع

 .حالته الصحية معاجلته خار  االقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي رئيتان
 :بةرَيز عوني كمال س يد بةزاز

 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ثشتطري ماددةكة دةكةين وةكو ئةوةي لة ثرؤذةكة هاتووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيزان، كَي دةيةوَيت قسة بكات لةسةر ئةو ماددةيـة؟ ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَي موداخلـة بكـةن، رَيـزداران        

حســن، هــاذة ســليمان، عبــدالرمحن حســني، دلَيــر . هــاور از خؤشــناو، ســوةيل عومســان، شــلَير حمــي الــدين، د)
 .ماوة؟ نيية، فةرموو كةرةم كة هاوراز خان ، كةسي تر(حممود، منا امحد، سؤزان شةهاب

 :بةرَيز هاور از شَيخ امحد
 بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لة فـةرعي ثَينةـةم، مـن قسـةم لةسـةر تةسةلسـول و ريزبةنـد ماددةكـان هةيـة،          ( 11)سةبارةت بة ماددةي 
وزاري تةندروسـد،  تةب ةن ئةو عينوانة من ثَيم باشة بكرَيتـة مـا  كةمئةنـدام لـة خؤثاراسـنت و خزمـةتط      

ئةوة لـة رووي ناوةكـةوة، لـة رووي تةسةلسـولةوة ثَيموايـة دةبـَي ئَيمـة وةكـو سيسـتةمي تةندروسـد كـاري            
بَيتة جَيطـاي مـاددةي   ( 11)لةسةر دةكةين، بؤ ئةوةي ضاكسازي لة سيستةمي تةندروستيدا بكةين، ماددةي 

ئـةو ئـةوةليات بـؤ ئةوةيـة كـة ئَيمـة وةقايـة        باسي خؤثاراسنت دةكات، وةقايـة،  ( 11)، ضونكة ماددةي (11)
بةهَيز بكةين، جا دوايي بَيينة سةر خزمةتطوزاريـةكاني تـري داو دةرمـان، ضـونكة بةر اسـد خـةَلكي ئَيمـة        

 .كَيشةي لةطةَل  داودةرمان هةية، ئةوةندةي داو دةرمان بةكار دَييَن، بة تةسةلسول، ئةمة خاَلَيك
ةو سـَي ماددةيـة بكـرَي بـة يـةك مـاددة، بـة بر طـة رَيـك ررَيـت، نـةك سـَي             خاَلَيكي تر، ثَيم باشة هـةموو ئـ  

ماددةي جيا بَيت، بكرَيتة يةك ماددو بة بر طة رَيك ررَيت و تةسةلسول و ريزبةنديةكةي بطؤر َيت ماددةي 
 .ااث، سو( 11)بَيتة جَيطاي ماددة ( 11)
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .فةرمووسوثاا، رَيزدار سيويل عومسان، 

 :امحد عثمانبةرَيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئـةوة ئةطـةر مبـدرَيت، هـاور ام لةطـةَل       (حرت  املعرتاق يف الرعايرتة   /الفرع اخلرتامس، )سةبارةت بة عينواني ماددة 
 11و 11)بةنيسـبةت ماددةكـانين   ( الرعايرتة واخلرتدمات الصرتحية   )ليذنةي هاوبـةي، لةطـةَل ر اثؤرتةكـةيان،    

ةر ئةوةي هةر ثةيوةندي بة ر ي ايـةو خـةدةماتي صـحيةوة هةيـة، ئةطـةر بكرَيـت بةيـةك مـاددة،         لةب( 11و
 .، زؤر سوثاا(اواَل، ثانيًا، ثالثًا)هاور ام لةطةَل هاور از خان، بكرَيت بةيةك، 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار شلَير حمي الدين، فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسد خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان، يان بابَلَيني كةسـي كةمئةنـدام، زؤر زؤر ثَيويسـتيان بـة ضـاودَيري      
تةندروستية، بةيارمةتيدانة، بؤ عيالجي هةندَي لة نةخؤشيةكاني، ئةطـةر لـة نـاوةوةي ووت بَيـت، يـان لـة       

لــة وةزارةتــي تةندروســد، كــةوا تةنســيقَيكي زؤر بــاي لةطــةَل    دةرةوةي ووت، بــةوم مــن ر جايــةكم هةيــة 
وةزارةتي ثةروةردة بكـات، تيمَيكـي ثزيشـكي هـةبَيت سـةرداني قوتارانـةكان بكـات، هةرضـةندة هةيـة ئـةو           
تيمة، بةَمم بةر اسد كارةكةي موازةو كاراتر بكرَيـت بـؤ سـةرداني قوتارانـةكان، ضـونكة منـداَلي تامسـيميا        

ؤظيليا هةية لةناو ئةو قوتارانانةدا، ثَيويسد بةضـاودَيرييةكي تةندروسـد و جـاري واي هةيـة     هةية، هيم
ثَيويســد بــة فرياكــةوتن هةيــة، ضــونكة لــةو قوتارانانــةدا بــة بــةردةوامي دكتــؤر نييــة، يــان م ــاون تــوبي 
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دةبوورَينـةوة، نـازانن   بتوانَيت هةندَي شد فرياكةوتن هةية بؤ ئةو منداونة بكـات، زؤرجـار ئـةو منداونـة     
ئةو بةر َيوةبةري قوتارانةيـة، يـان ئـةو مامؤسـتاية نازانَيـت ضـي لـَي بكـات، لَيـرةدا ثَيويسـتة لـة وةزارةتـي             
تةندروسد هةندَيك ر اهَينان بة ئةوانة بكرَيت، هةندَي شـتيان فَيـر بكرَيـت لـةو حاَلةتـة لةناكاوانـةدا ضـي        

ةدةوات و ذووري تايبـةت هـةبَيت لـة قوتارانةكانـدا، لـة وةزارةتـي       بكةن لةطةَل ئةو منداونـةدا، دةرمـان وئـ   
 .تةندروستيةوة تةمويل بكرَيت، بةو مةوادانةي كة ئةو منداَلة نةخؤشانة ثَيويستيانة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا بؤ جةنابت، دكتؤر حسن، فةرموو

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

ويقائية، ( 11)باسي خةدةماتي عيالجي دةكات، ( 11)منين هاور ام لةطةَل ر ةئيةكةي هاور از خان، ماددةي 
 .بةو شَيوةية بكرَيت(  11، 11، 11)تةئهيلي توبية، بؤية دةبَيت تةسةلسولةكة بةم شَيوةية بَيت،( 11)

ةتي ئـةو جيلـة، بةنيسـبةت ئـةو     ماددةيةكي دةستوورية، خةدةماتي صحي بةنيسب( 11)بةنيسبةت ماددةي 
دةبَيـت، بؤيـة ئةطـةر بـةو شـَيوةية بـةو صـياغةي ئَيسـتا بَيـت، ثَيشـَيلي           % 111شةرحيةية زةمانةتي صـحي  

تكفل احلكومة ضمان حصول املعاق علرتى اخلرتدمات الصرتحية اجلسرتدية     )دةستوور دةكرَيت، بؤية دةبَيت بَلَيني 
، نةك تةسهيالتيان بؤ بكرَيت بؤ خارج، دةبَيت داخل و خارج (والنفسية املستمرة اانًا داخل وخار  االقليم

 .بَيت، هةموو خةدةماتةكةي مةجاني بَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

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

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بكرَيت بةيةك ماددةو، بكرَيت بـة سـَي   ( 11و  11و 11)دةي منين لةطةَل ئةو ر ايةدام كة هةريةك لة ماد

ئةوة ، (تكفل احلكومة ضمان حصول املعاق على اخلدمات الصحية اانًا( )11)بر طة، بةوم دةربارةي ماددةي 
تةنها حكومةت مولزةمة بةوةي كة لة نةخؤشخانةي طشـد تـةكليفي ئـةو حةقـة بكـات، بـةوم ئةطـةر هـاتو         

ندامانة ثَيويسد بة نةشتةرطةرييةك هةبوو، يان لة نةخؤشخانةيةكي خاص لة هـةرَيمي  يةكَيك لةو كةمئة
كوردستان ثَيويسد بةوة بوو موعالةجة بكرَيت، ئةو كاتة حكومةت موكةلةف نابَيت بةثَيي ئة ماددةي كـة  
 هــاتووة، بؤيــة ثَيويســت دةكــات كــة حكومــةت موكةلــةف بكرَيــت بــةوةي كــة ئــةو موعالةجةيــةي ثَيويســد 

 .ثَييةتي لة نةخؤشخانة تايبةتةكانين تةكليف بكات، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، بةر َيز عبدالرمحن حسني، فةرموو
 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
مـاددة، ضـونكة هـةمووي    منين هةروةها هاور ام لةطةَل هاور َيكاك، كةوا ئةو سَي ماددةيـة بكرَيـت بـة يـةك     
 .هةر خزمةتطوزارييةو ثَيداويسد توبية، بكرَيت بةيةك ماددة باشرتة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار دلَير حممود، فةرموو

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ددة، بةوم ببَيت بة سَي بر طة، بةَمم ئـاَلوطؤر  لـةنَيوان   منين هاور ام كة هةر سَي ماددةكة بكرَيت بة يةك ما
 .بكرَيت لة بر طةكانيدا كة دةكرَيت بة بر طة، سوثاا( 11و  11و  11)ماددةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار منا امحد، فةرموو

 :بةر َيز منا امحد ضةلةبي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بكرَيـت بـة يـةك مـاددة،     ( 11و  11و  11)ين لةطـةَل ئـةو ر ةئيـةدا بـووم، كـة مـاددةي       قسةكاك كران، منـ 

 .ضونكة هةمووي خةدةماتي توبية كة ثَيشكةي دةكرَيت بؤ كةمئةندامان، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار سؤزان شهاب، فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

مـن ثشــتطريي لـةر اي خــاتوو هـاذة دةكــةم، ئَيمـة كَيشــةمان لـة نةخؤشــخانة حكوميـةكان نييــة، ضــونكة زؤر       
حاَلةت هةية لة نةخؤشخانة حكوميةكة ضارةسةر ناكرَيت، ر ةوانةي دةكةن بؤ نةخؤشـخانةي تايبـةت، ئـةي    

ة خةسـتةخانة تايبةتةكانـدا   ئةو كاتة ئةو كةسة كةمئةندامة كَي دةتوانَيت ئةو بر ة ثارة زؤرةي كة ئَيستا لـ 
تتكفرتل احلكومرتة ضرتمان حصرتول     ) وةردةطريَيت ضؤن بؤي دابني دةكرَيت؟ بؤية ئةطةر ئَيمة باا لةوة بكةين
وتقرتديم التسرتهييت اليىلمرتة لرته اذا     املعاق على اخلدمات الصحية اانًا يف كل من املستشفيات العامرتة واخلاصرتة   

خؤمشـان زؤر زؤر بـاي دةزانـني، مـن دوو سـاَل لةمـةوثَين       ، (تطلبت حالته الصحية معاجلته خرتار  االقلرتيم  
بةهؤي ناسياوَيتيةوة كةسَيكي كةمئةندام بة هةزار حاَل فيزةمان بؤ وةرطرت بـر وات بـؤ نةمسـا، فيزةكـةي     
ــي       ــت، مــن سوثاس ــدا بَي ــة نةيانهَيشــت مــورافقي لةطةَل كــة وةرطــريا نةيانهَيشــت مورافــق لةطةَليــدا بضــَيت، ك

اتة دةكةم كة لةوَي بوون هي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان، توانيـان بةحـةددي ئـةوةي كـة      نوَينةراني ئةوك
دةتوانن يارمةتي بدةن، بةَمم ئةوة ماناي ئةوة نيية هةموو كاتةكة لةطةَليدا بوو بـَينت، حاَلـةتَيكي زؤر زؤر   

دةرةوة دةبَيـت حيسـابي    ناخؤي بوو بؤ ئةو، بؤية من لَيرةدا داوا دةكةم، ئةطةر هـاتو ئـةو كةسـة نَيردرايـة    
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ــةدا       ــةناو تةعليماتةك ــةين، ل ــبيت نةك ــدا تةس ــةناو ياساكةش ــةر ل ــةَلَيم، ئةط ــة ئ ــة تةعليماتةك ــةين ل ئــةوة بك
مورافقَيكي لةطةَلدا بَيت، ضونكة كةا نابَيت لـةوَي ئاطـاداري بَيـت، تـؤ بـةر ةوي دةكـةيت ئةخيةيتـة دةسـت         

َيمة بةشَيوازَيك واي لَي بكةين كة زةماني ئةوة بكةين ئةو قةدةرةوة، بؤية بةر اسد ئةمة زؤر زؤر طرنطة، ئ
كةسة وئيحتياجي ئةوة نةبَيت خةَلك و خزم و كةسوكارو دراوسَي و تةلةفزيؤنةكان بانطةوازي بؤ بكـةن تـا   

 .ثارةي بؤ كؤبكرَيتةوة عيالج بكرَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو
 :وةزيري كاروكاروباري كؤمةويةتي/ ز ئاسؤا نةجيببةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَيرة هةندَيك لة بةر َيزان باسي ئةوةيان كردووة، كة ئةو نةخؤشخانانةي لة كةرتي تايبةتين هةبَيت، بةوم 

تةخصيصـات   كَي تةكاليفي ئـةوة هةَلـدةطرَيت، ئةطـةر وةزارةتـي تةندروسـتية دةبَيـت وةزارةت لـة ئَيسـتاوة        
ــةي   ــات، لــة بودج ــة     1111ئامــادة بك ــة ثَيشــرت ل ــةو ســندووقةي ك ــت ئةمــة ررَيتــة ســةر ئ ، يــاخود دةكرَي

ماددةكاني تردا بامسان كرد، بـةوم وةكـو مورافيـق ئـةوةيان، ديـارة لةسـةر سـندووقةكة وةسـتاوة، ضـةندَيك          
بؤية لَيرة لـةم ماددةيـة تؤزَيـك     تةرخان دةكرَيت بؤ ئةو سندووقة تا هاوكاري ئةم كةمئةندامانة بكات؟ جا

دةبَيـت تــةوزحيي زيــاتري بــدرَيَد و تةحديــدي ئــةو جيهةتــة بكــات، كــة كةمئةندامةكــة دةنَيرَيــت بــؤ ئــةو  
 .نةخؤشخانانة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يذنـةي  ، ل(11)تةواو، ئَيسـتا دةضـينة سـةر مـاددةي     ( 11)سوثاا بؤ ئَيوةي بةر َيز، طفتوطؤ لةسةر ماددةي 

 .كاروباري كؤمةويةتي فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:11)املادة 

تعمل احلكومة على تقديم اخلدمات الوقائية والعيجية وتطوير خدمات الكشف املبكر والع تهدو اىل تقليل 
 .نسبة االعاقة يف اجملتم 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .وبةي تكاية ر ةئيتانليذنةي ها

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي ثشتطريي لة ماددةكة دةكات وةكو ئةوةي كة لة ثرؤذةي حكومةتدا هاتووة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت قسـة     قسة بكـات؟ ناوتـان دةنووسـم،    ( 11)بةر َيزان، كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي 
، كةسـي تـر   (سؤزان شهاب، ئةظني عومةر، دكتـؤر حسـن، شـلَير حمـي الـدين، تـارا ئةسـ ةدي       )بكةن، رَيزداران 

 .هةية؟ نيية، سؤزان خان، فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان
ناكرَيت، ئةمة ( تعمل احلكومة)وة، ئةمة خةونَيكة ئةطةر بَيتةدي، بةوم ئةمة بة تةب ةن ئةمةي كة باسكرا

تةكنــةلؤجياي كةشــفي موبــةكريي ( عرترتن االعاقرترتات الكشرترتف املبكرترتر)دةبَيــت مةركــةزَيكي تايبــةت هــةبَيت، بــؤ  
را ئي اقات ضية؟ كاتَي كـة ذن دووطيـان دةبَيـت، ئةطـةر هـاتو لـة تـةئرخيي خَيزانةكةيـدا ئي اقـةي موتـةوا          

ــرةدا ئةوةيــة ئــةو دايــك و باوكــة دةكةونــة       هــةبوو، ئــةوة لــة ئــاوي ســكي دايكةكــة وةردةطــرن، كَيشــةكة لَي
حاَلةتَيكةوة كة ثَين وةخت دةزانن ئةو منداَلةي كة دةيانبَيت، منداَلَيكي كةمئةندام دةبَيت، لَيرةدا دةبَيـت  

تـةوة، ضـونكة لـةوَين لـةبار بردنـي منـداَل       بر يار بدةن، هةتا ئَيستا لة ئةوروثا ئـةو مةسـةلةية يـةكال نةبؤ   
مةمنوعة لة هةندَي ووتدا، هةتا ئَيستا داواي حةقي ئةوة دةكرَيت كة منداَل لةبار بربَيـت، بـةهؤي هةنـدَي    
زةوابتةوة نةكراوة، بةوم ئةمة بووني طرنطة، بؤ ئةوةي تؤ حيساب بؤ ئةوة بكةيت كة ئةو منداَلةي كـة لـة   

ــةر هة  ـــت، ئةط ــك دةبَي ــزارات و      داي ــةو ئيح ــت ئ ــَين وةخ ــت ث ــةبَيت، دةبَي ــةكي ه ــؤرة كةمئةندامي ــي ج رض
ثَيداويستيانةي كة هةية بؤي ئامادة بكرَيـت، بـةوم ئةطـةر ئَيمـة ثَيمـان وابَيـت بـةو كةشـفي ثـَين وةختـة          

ني، كةمي دةكةينةوة، يةعين لةباربردني منداَل و روا كوشتنَيكة، كة ئَيمة ثَيمواية كةمسان لةطةَل ئةوةدا ن
بؤية ئةبَيت زؤر بةباشي ئةم ماددةية كة دانرا بري لةوة بكرَيتةوة، ماناي ئـةوة نييـة كةشـفي ثـَين وةخـت      
يةعين ئةوة بزاندرَيت ئةوة موعاقةو تـةواو، نـةخَير، حاَلـةتَيكي دةيلةمـة دروسـت دةكـات لـةنَيوان نةفسـي         

بؤية دةبَيت زؤر بـةوردي ئاطـاداري ئـةو    ماَلةكةو ئةو بةشةرة بضووكةي كة هَيشتا تازة لة طةشةسةندنداية، 
 .ماددةية بني، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار ئةظني عومةر، فةرموو

 :ظني عمر امحدبةر َيز ئة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، بةر اسـد زؤر  من ثشتطريي ر ةئيةكةي سؤزان خان دةكةم، كةوا لَيرةدا ئةم حاَلةتة كة حاَلةتَيكي زؤر طرنط
ــةوة،         ــةناوي مةركةزَيك ـــت ب ــتَيكمان هةبَي ــةين، ش ــار بك ــتاندا ك ــة كوردس ـــت ل ــة ةانةوَي ــةر ئَيم ــة، ئةط طرنط
سةنتةرَيكمان هةبَيـت، كة خؤي بةمةسئوول بزانَيت، نةك بةم موتَلةقيةي كةدامان نـاوة دةَلـَيني حكومـةت    

تَيت، يـاخود   ميـةنَيكي تـرة، يـان ليذنةيـةك      ثَيي هةَلبستَيت، حكومـةت وةزارةتـي تةندروسـد ثَيـي هةسـ     
ــت، ئــةوة ضــؤنة، بــةوم ئَيمــة ئةطــةر تةشخيصــي بكــةين مةركــةزَيك هــةبَيت لــة هــةرَيمي      تةشــكيل دةكرَي
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كوردستان هةَلستَيت بة كةشفي ثَين وةخت وئةو عيالجانة، ياخود ئـةو جـؤرة فةحصـانة بكـات، بةر اسـد      
زانني ئةو جؤرة فةحصـانة شـتَيكي ئاسـان نييـة، هـةم تةكليفـةي       ئةوة شتَيكي طرنطة، ضونكة هةموومان دة

زؤرة، هةم فحوصاتَيكي زؤر دةقيق و طرنطة، بؤية بؤ ئةم حاَلةتة منـين ثشـتطريي ر ةئيةكـةي سـؤزان خـان      
دةكةم، كةوا مةركةزَيكي توبي ضاك هةبَيت، نةك تةنانةت بؤ ئَيـرة، بـةَلكو بـؤ تةحديـد كردنـي دةرةجـةي       

ةندامة، هةر ديسـان لـةناو ئـةم مةركـةزة توبيـةدا ئـةوةي هـةبَيت، ئـةو هةَلسـتَيت بـة           عةجزين لةو كةمئ
 .دياري كردني عةجزي كةمئةندامةكة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار دكتؤر حسن، فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موعالةجة كرا، بامسان كرد كـة حكومـةت   ( 11)بارة بؤتةوة، لة ماددةي عيالجي دوو( 11)لَيرة لة ماددةي 
زةماني حقوقي عيالج دةكات لة داخل و خارج، لة نةخؤشخانةي طشـد و تايبـةتي، لَيـرة باسـي خـةدةماتي      
ويقائية، خةدةماتي ويقائي لة دوو مةرحةلة دةكرَيت، مةرحةلةيـةكيان ثـَين ئـةوةي ئـةم منداَلـة دروسـت       

لـة كـاتي زةواجةكـة تـؤ دةتـواني تـةداخومت بكـةيت، لةطـةَل ئريشـاداتي ويراسـي ويقـائي، ئةمـة              بَيت، هةتا
يةكَيكيانــةو، تــةتويري خــةدةماتي كةشــفي مــومكني بزةبــت ئةمــة حاَلةتَيكــة زؤر موهيمــةو، ثَيويســتة لــة   

ادخرترتال )ني كوردسـتان ئــةمام بــدرَيت، شـةرت نييــة هــةمووي بــة لـةباربردن كؤتــايي ثــَي بَيـت، بــةَلكو دةَلــيَ    
 .، سوثاا(التحسينات اليىلمة تهدو اىل تقليل نسبة االعاقة يف اجملتم 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار شلَير حمي الدين، فةرموو

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة، لـة هـةموو ووتـاني دنيـاو ووتـاني      سةبارةت بةو ماددةيـة، بةر اسـد كةشـفي ثـَين وةخـت زؤر زؤر طرنطـ      
عةرةبين لة ووتة شةرقيةكان هةية، تةنها لَيرة لة عَيراق نييـة، هةرضـةندة تةشخيصـي منـداَلي م ـةوةق      
زؤر زؤر زةمحةتة، ثَيويسد بة نةخؤشخانةيةكي تايبةت هةيـة، ثَيويسـد بـة ئـامت و ئـةدةوات و ثسـثؤر و       

زؤر طرنطـة كـة منداَلةكـة تةشـخيص كـرا ئـةوة لةسـكي دايكيـدا          دكتؤري تايبـةت هةيـة، بـةوم ديسـان هـةر     
كةمئةندامة، تةب ةن دةبَيت ئةو منداَلة تةسةيل بكرَيت بيتاقةي بؤ دةكرَيت، بؤ ئةوةي داخلي  بةرنامةي 
تةدةخولي ثَين وةخد بكرَيت، تةدةخولي موبةكري زؤر زؤر طرنطة، ئـةو منداَلـة تـةئهيل كردنـة، تـةئهيلي      
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َيســتا وةزارةتــي ثــةروةردة دةســد ثَيكــردووة، ســةنتةري ثــةروةردي ثــَين وةخــد هةيــة، ئــةو  موبــةكرية، ئ
منداونةي كة تةمةنيان لة يةك ساَل كةمرتة، يان هَيشتا نةطةيشتؤتة ئةوةي كة لة دايك بـوو بَيــت و بَيتـة    

ةي سـاوايان، لةطـةَل   ئةوَي، بةوم منداَلي تةمـةن يـةك سـاَلي دَيتـة ئـةوَي تـا ضـوار سـاَلي، تـا تةمـةني باخضـ           
دايكةكةي دةبيـَت، هةندَي ر اهَينان هةية فَيري ئـةو دايكـة دةكرَيــت، ضـؤن تـةعامول لةطـةَل ئـةو منداَلـةدا         
بكــات، ضــونكة هةنــدَي منــداَل كــة دةبَيــت طةشــةكردني زؤر زؤر كــزو موازة، دةســت وقاضــي ناتوانَيــت           

ةمووي بــة ر اهَينــان دايكةكــة فَيــر دةكرَيــت ضــؤن  جبوَلَينَيتــةوة، تةماشــا كردنــي، نــةزةري نييــة، ئةوانــة هــ 
تةعامولي لةطةَل بكرَيت، زؤر فةرق دةكات ئةو منداَلة باري دايكةكـةي لةتـةعامول كـردن سـووكرت دةبَيـت،      
لةطةَل ئةو منداَلة فَيري زؤر شت دةبَيـت، تـةدةخولي موبـةكريو تةشخيصـي موبـةكري زؤر طرنطـة، حماوةلـة        

ؤشخانةكةي بؤ دابني بكرَيت، ئةطةر بةشَيوةيةكي ئاساين بَيـت، بـةوم زؤر زؤر   بكرَيت ئةوة يةكةجمار نةخ
باشة، بةوم تةدةخولة ثَين وةختةكة زؤر زؤر طرنطرتة، كةوا ئةو بةرنامةجة ثةرةي ثَي بدرَيت، ر اسـتة لـة   

سـتا هـيو   وةزارةتي ثةروةردة هةية، بةا كةا تَيي ناطات و ثشتطريي نيية، هيو ميزانيةيةكي نييـة، تـا ئيَ  
 .كةا ثشتطريي ئةو بةرنامةية ناكات، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار تارا ئةس ةدي، فةرموو

 :بةر َيز تارا  حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

  قسرتم  تعمرتل احلكومرتة علرتى فرتت  املراكرتز اخلاصرتة للكشرتف املبكرتر وفرتت         )لَيرةدا ئةوة ئيزافة دةكةم كة دةَلَيـت  
، بةر َيزان، لَيرةدا كة باسي كةشفي ثـَين وةخـت دةكـةين، كـة     (االرشاد االسري والربامج التعليمية والعيجية

خَيزانةكان وا تةوعية بكرَيت، ئةو مةركةزانـة ئةطـةر بكرَيتـةوة، يةكـةم شـت بـزانن ئـةو هؤشـيارييةيان م         
ئَيمة بَيني قانون و عـيالج و ئاطـا لـَي بوونيـان     هةبَيت، كة ثَين ئةوةي لة دايك بَيت كةمئةندامةكة، ئينةا 

بؤ بكةين، با نةيةتة سةر دنيا، ئةوةي ر َيطاكةي زؤر ئاسانة بةو هؤشياركردنةوةية كةمةرجَيكي طةورةيـةو  
لة ياساي باري كةسين عيالج كراوة، كة لة زةواجي هةردووكةا لَيرةدا كةشفي خوَين زؤر طرنطة بـؤ ئـةو   

ماندن و نةطومانـدنيان، دواي ئـةوة بـة موتابةعـة كـردن ئـةزانن كـة ئـةو منداَلـةي          دايك و باوكانة، بؤ طو
 .دةبَيت كةمئةندامة، يان نا

ــا       / دووةم ــا، ئينة ــةر دني ــة س ــةو هات ــةوة كةمئةندام ــة ئ ــةيانزاني ك ــةر ن ــة، ئةط ــة لةوةداي ــي مةركةزةك ئيش
ايةخي ثَي بدرَيت، لة ئيمارات لـة  بةرنامةي تايبةتين هةبَيت لةو مةركةزةدا، بؤ ئةوة زؤر زؤر طرنطة كة ب

ووتي شاريقة، بةتايبةتي بةر اسد مةركةزي زؤر ضاك بؤ ئةمانة كراوةتةوة، كة ئةزانن ضؤن وا لـة خـةَلكي   
ر ؤذي كةمئةنــدامان  3/11دةكــةن ئــةو كةســانةي كــة كةمئةنــدامن كــةمرت بَينــة ســةر دنيــا، مــن لــةر ؤذي    

ثـَين بؤمـان كةسـةردانيا ان كـرد زؤركـةا هـةبوون داواي زيـاد         حاَلـةت هاتنـة   11بةر اسد بَلَيم زياد لة 
كردني ثارةيان دةكرد بؤ عيالجي منداَلة كةمئةندامةكةيان، لة يةكَيكياك ثرسي بـراي بـةر َيز خَيزانةكـةت    



 115 

ضي تؤية، هةموويان وتيان هيو عةي  نيية، يان كور ة ثوورمة، يان كضة ثوورمة، مـن كـور ة ثـووري ئـةوم،     
اتة ئةو عةيب نةبوونة هيضي تيا نيية، كؤمةَلطاكـةمان ثَيويسـد بـةوة هةيـة كـة ئـةو مةراكيزانـة        يةعين و

هةبَيت، تـاكو بـزانن خزمـي زؤر نزيـك لـة سـَييةم جيـل كةمئةنـدام كـة هةيـة لةناويانـدا دروسـت دةبَيـت،              
اطةيانـدن كـة   ئةمةي ئيشي ئةو مةركةزةية كة بةرنامةي تةوعية لةطةَل ميـةني ئـةوقاف و تةندروسـد ور    

هةموويان ئيشةكاني خؤيان ضر  بكةنـةوة لـة مـةراكيزي ثـَين وةخـت ر َي طـرتن لـة بـووني موعـاق لـة نـاو            
 .كوردستاندا بةهيواين كة ئةمة بةزووترين كات لةم بر طةيةدا دةست نيشان بكرَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار جةنابي وةزير، فةرموو

 
 

 :وةزيري كاروكاروباري كؤمةويةتي/ ئاسؤا نةجيب. ز دبةر َي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثشتطريي لة ناوةرسؤكي ماددةكة دةكةم، ئةطةر ثةرلةماني بةر َيز بوار بدات مـن دةتـواك زانيـاري زيـاتر، يـان      
و، سـةبارةت   ر وونكردنةوةي ثَيويست سةبارةت بةو شَيوازي ضارةسةرةية وةربطـرم لـةوةزارةتي تةندروسـد   

بة مةركةزي تةشخيصي ئَيمة لة وةزارةت ثال ان هةية، بةدواي كارمةندو ثسثؤر  دةطـةر َيني، ئَيسـتا لةطـةَل    
ووتــاني تــردا، بــؤ ئــةوةي بتــوانني ئــةو مةركــةزة لــة هــةرَيمي كوردســتان بكةينــةوة، تةشخيصــي عــةوق لــة 

ئَيمــة رَيطــر بــني لــةوةي كــة كةمئةنــدام  تةمــةنَيكي منداَليــةوة دةســت ثــَي دةكــات، بــؤ ئــةوةي بتــوانني كــة 
 .بوونةكةي بةرةو زياتر بضَيت، بةوم هَيشتا هةر ثالنةو، هَيشتا جَيبةجَيمان نةكردووة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، (11)تـةواو بـوو، ئَيسـتا دةضـينة مـاددةي      ( 11)سوثاا بؤ طشـت ئَيـوةي بـةر َيز، طفتوطـؤ لةسـةر مـاددةي       

 .ي كؤمةويةتي فةرموونليذنةي كاروبار
 :بةر َيز تارا حتسني ياسني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:11)املادة 

تعمرترتل احلكومرترتة علرترتى ترترتوفري االجهرترتزة التيهيليرترتة والتعويضرترتية واالدوات الطبيرترتة اليىلمرترتة وترترتيمني التكنولوجيرترتا   
 .احلديثة ملساعدة املعاقني

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئيتانليذنةي هاوبةي تكاية، رسة

 ::بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .ئَيمة ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين، وةكو ئةوةي لة ثرؤذةي حكومةتدا هاتووة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

َيت قسـة  قسة بكـات؟ ناوتـان دةنووسـم، ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةو      ( 11)بةر َيزان، كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي 
 .، كةسي تر هةية؟ كاردؤ حممد، كاك خورشيد فةرموو(خورشيد امحد، دكتؤر حسن)بكةن، رَيزداران 

 :بةر َيز خورشيد امحد سليم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من لَيرة باا لة تةوفري دةكةم، حكومـةت و تـةوفري ئةمـة تووشـي ئيشـكالَيكي ر ؤتـيين دةبـني، بـةر ةئي مـن          
تة نيية هةموو جار بضَيت بؤ ئةو منداَلة ئةو جيهازة بهَينَيت، بؤ ئةوي تريـان شـد تـر    حكومةت ئةو ئالية

بَينَيت، ئَيمة لَيرةدا تووشي ئيشكال دةبني، هةم وةكو حكومةت ناتوانَيـت ئـةو دامودةزطايـةي نييـة تايبـةت      
دةبَيتـة مايـةي ئـةوة    بةو ئيشةو، هةم خةَلكي ثَيويستين زؤر ضاوةر وان دةكةن، بةر ةئي من زؤر جار ئـةوة  

كة ئةو شتانة دةست نةكةون، لةبةر ئةوة من لَيرة ثَيشنيار دةكةم بةو شَيوةية ئَيمة صياغةي بكةينةوة، بؤ 
تلتزم احلكومرتة  )ئةوةي لةو ئيشكالياتة دةربضني، ئيشكاليةتي دابني كردن رةينة ئةستؤي حكومةت، بَلَيني 

زة التيهيلية والتعويضية واالدوات الطبية الرتع حيتاجهرتا املعرتاق بعرتد     بتيمني املبالغ اليىلمة للمعاق لشراء االجه
بةو شَيوةية ئَيمـة ر زطـار دةبـني لةمةسـةلةي ر ؤتـني و حكومـةت و دابـني        ، (مصادقة اللجنة الطبية املختصة

 .كردن، زؤر سوثاا
 :           بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار دكتؤر حسن، فةرموو
 :حسن حممد سورةبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديسان ئةم ماددةية ماددةيةكي دةستووريية بةنيسبةت كةمئةندامان، بؤية   بـةو شـَيوةي كـة تـةوفري، يـان      

تعمل ) ئةوةي كة كاك خورشيد باسي كرد، ثَيويستة دابني بكرَيت، من صياغةكة بةم شَيوةية دةخوَينمةوة، 
والتقومييرترتة التعويضرترتية امليئمرترتة وتقرترتديم االجهرترتزة الفنيرترتة   تيهيليرترتةال رعايرترتةخرترتدمات ال احلكومرترتة علرترتى ترترتوفري

 .سوثاا، (املساعدة واالفرتاض السماعي ومتابعة املستجدات والتطورات الطبية يف اال التيهيل
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار كاردؤ حممد، فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
لـة  ( حـق امل ـاقني  )من لة فةرعةكاندا، ضـونكة هـةر تايبةتـة بـة خزمـةتطوزاري تةندروسـد، ثَيموايـة ئـةو         

هةمووي مبةين، ضونكة ئةوة دووبارةية، ئةم سَي ماددةيةي كة ثةيوةندي بة بواري تةندروسـتيةوة هةيـة،   
بيكـةين بـة يـةك دةق، هـةمووي تَيـدا       ئةطةر بتـوانني مافـةكانيان كـة ثةيوةنـدي بـة تةندروسـتيةوة هةيـة       
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كؤبكةينةوة، ثَيمواية باشرت دةتوانني دةقَيكي سادةو دوور لة دووبارةو ر وون بؤ ميـةني تةندروسـد خـاوةن    
( .وترتيمني التكنولوجيرتا احلديثرتة ملسرتاعدة املعرتاقني     ()11)ثَيداويستية تايبةتـةكان دابـني بكـةين، لـة مـاددةي      

 .سوثاا، (يا احلديثة ملساعدة املشمولني بيحكام هذا القانونوتيمني التكنولوج) بيكةين بة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري كاروكاروباري كؤمةويةتي/ئاسؤا نةجيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةبَيت لة ثرؤذةكـاني تـردا، ئـةوة    ثشتطريي لة ناوةر ؤكي ماددةكة دةكةين و، ئةطةر هةر صياغةيةكي باشرت ه

 .دةتوانني ئيستيفادةي لَي بكةين، سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ليذنـةي كاروبـاري   (13)تـةواو بـوو، ئَيسـتا دةضـينة سـةر مـاددةي       ( 11)بةر َيزان، طفتوطؤ لةسةر مـاددةي  

 .   كؤمةويةتي فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ياسني

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
 الفرع السادس

 الريرترترترترتاضة والرتوي  يف ح  املعاق
 (:13)املادة  

الرتع تيئمهرتم،    اتللمعرتاقني ومسرتاعدتهم ملمارسرتة الرياضرت     والرتويرت   تعمل احلكومة على توفري فرص الرياضرتة 
تلزمات وذلك مبيئمة امليعب والقاعات واملخيمات والنوادي ومرافقهرتا حلالرتة املعرتاق، وتزويرتدها برتاالدوات واملسرت      

 .الضرورية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي ر ةئيتان
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةي ثشتطريي ماددةكة دةكات وةكو ئةوةي كة خوَيندرايةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
) يـة قسـة بكـات؟ ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت قسـة بكـةن، رَيـزداران          بةر َيزان، كَي دةيةوَيت لةسةر ئةم ماددة

 .كةسي تر هةية؟ تارا ئةس ةدي، كاك شَيردَل فةرموو( شَيردَل تةحسني، برهان رشيد، دلَير حممود
 :بةر َيز شَيردَل حتسني حممد
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، بةر اســد ئَيســتا دةوراتــي خاصــةيان بــؤ     تــةبي ي وةرزي ئَيســتا لــةناو كةمئةنــدامان زؤر ثَيشــكةوتووة    

ــرةدا        ــةوةرزي، لَي ــدامان ل ــة كةمئةن ــولي دراوة ب ــامَيكي ك ــةوة، ئيهتيم ــان دةكرَيت ــةن بؤي ــةوة، دوةلي دةكرَيت
ئَيمــة   قاعامتــان،   مــةمعيبمان بــؤ كةمئةندامــةكان دةســت دةدات، هــةتاكو ، (مبيئمرترتة امليعرترتب والقاعرترتات)

مئةندامانة تَييدا دانيشن، يان كاري وةرزشي تَيدا بكةن، هـيو جَيطايـةكيان   ئَيستا جَيطايةك نيية كة ئةو كة
نيية، خؤزطةم بةخؤزطة لةوانةية هةندَي لة برادةران بينيبَيتيان وةكو ئاسـؤا خـان و تـارا خـان و دكتـؤر      
 بةشري، كة ئَيمة دةضني سةيريان دةكةين، بة سةيارةيةك دَيـن هـةموو كورسـية موتةحةريكـةكانيان لةسـةر     

سةيارة داناوة، ثاشان كارةسـاتةكة لةوةدايـة كـة يـةك، يـةك هـةَليان دةطـرن و دةيانبةنـة ذوورةوة، شـوَينَيك          
نيية بةسةر بكةون تَييدا، بؤية من ثشتطريي لة سؤزان خان و دكتؤرة ر ؤذان دةكـةم، عقوبةيـةك دابنـدرَيت    

جَيطاي خاصيان بؤ دروسـت بكرَيـت،   هةر بينايةك، هةر قاعةيةك، هةر مةمعيبَيك دروست بكرَيت، دةبَيت 
يةعين سادةترين شت من خؤم بةشداريم كـرد لـة ثاَلةوانيةتيـةك كـة خـؤم لـةوَي بـووم، كةمئةنـدامَيك لـة          
ياريزانةكان لة دواي توالَيت دةطةر ا، توالَيد خاصيان نةبوو، كةوا بةكاري بهَيـنن، بةر اسـد ئـةوة كارةسـاتة،     

، واملسرتتلزمات الضرترورية  )ةوة، من لَيرةدا لة كؤتايي فةقةرةكةدا كة دةَلَيـت  دةبَيت شوَيين خاصيان بؤ بكرَيت
ئـةوةيان بـؤ دروسـت بكرَيـت، يـةعين حكومـةت       ( وانشاء امليعب اخلاصرتة حسرتب مواصرتفات دوليرتة للمعرتوقني     

 .ئيلزام بكرَيت كة جَيطاي تايبةتيان بؤ دروست بكات، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .برهان رشيد، فةرمووسوثاا، ر َيزدار 
 :بةر َيز برهان رشيد حسن
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ر اثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي ئامـادة كـراوة،   / من دوو تةحةفوزم هةية، يةكةميان( 13)دةربارةي ماددةي 

ندَي جار، مبراوة، بةر اسد ئةوانة لةطةَل حورمةتَيكي زؤرم بؤيان، لةوانةية هة( تروي  للم اقني)كةليمةي 
مـن بـةطرنطي دةزاك هـةبَيت، تـا ئـةو      ( تـروي  )ش ورَيك بةنةقص لة داخلي خؤياندا بكةن، بؤية كةليمةي 

تةروحية جَيطاي بؤ بكرَيتةوة لةو ر اثؤرتةداو، ديسـان جـارَيكي تـر ئـةوة تةسـبيت بكرَيـت، لةطـةَل ئةوةشـدا         
دا بـة بؤضـووني مـن، بـة تةفسـريي      كةليمةي ت مل صـيغةيةكي جـةوازي هةيـة لـة تةفسـري     ( تعمل احلكومة)

، خــاَلي ئــةخريم ئةوةيــة بةر اســد (درترتب علرترتى احلكومرترتة)قــانوني مــن بكرَيــت بــة واجــب لةســةر حكومــةت،  
ر ةبتَيكي زؤر موتةكاميليان هةية، بةر اسد شائيبةيةكي ياسايية بكـرَين بـة سـَي    ( 17، 14، 13)ماددةكاني 

فةقةرةدا، هةر سَييكي باسي وةرزي و ئةسـبابي تـةروحيي    ماددةي سةربةخؤ، ئةكرَيت يةك ماددة بن لةسَي
 .وةرزشيةكان دةكات، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار دلَير حممود، فةرموو
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 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةبَيت شـوَيين كةمئةنـداماني بـة جيـا     من لةطةَل ئةوةدام كة يانـةو خَيوةتطـاو هـؤَلي وةرزشـي دةكرَيتـةوة نـ      
بكرَيتةوة، بةَلكو يانةي تايبةتي بةخؤيان بؤ دروست بكرَيت و، هةوَل بـدرَيت و هـؤَل و خَيوةتطـاي تايبـةت     
بةخؤيان بؤ دروست بكرَيت، لةثاَل ئةوةشدا لقي ثـارا ئؤلؤمثيشـيان بـؤ بكرَيتـةوة بـةثَيي توانـا، بةنيسـبةت        

ثَيويسـتة حكومـةت   )كـةدةَلَيت  ( 14)نم كـة ئـةم دوو ماددةيـة، مـاددةي     مـن واي دةبيـ  ( 14و  13)ماددةي 
ئـا لَيـرةدا   ( ثشتطريي بةشداري كردني كةمئةندامان بكات لة بةرنامةكاني وةرزشي نيشتماني و نَيودةوَلـةتي 

دا من بة تةواوكةري يةكرتيان دةزاك، لةبةر ئةوة بؤ دةنطدانين بَيت، بـؤ هةرشـتَيكي   (13)لةطةَل ماددةي 
 .تر بَيت، ئةم دوو ماددةية من واي بة باي دةزاك بكرَيت بة يةك ماددة، بةوم بة دوو بر طة بَيت، سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار تارا ئةس ةدي، فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اني ما  ئةو كةمئةندامانة كة هةروةكو لة مافةكاني مرؤظ هةيـة،  ئةم خاَلة بةر اسد يةكَيكة لة تةواوكةرةك

كة وةرزشكردن شَيوةيةكي تايبةت و كاريطةري خؤي هةية، لةبةر ئةوة من ئيقرتاحي ئةوة دةكةم كـة ئـةوة   
زياد بكرَيت يانةي تايبةت بة كةمئةندامان و لقي ثارا ئؤلؤمثي كة ثشـتطريي لـة كـاك شـَيردَل و كـاك دلَيـر       

ر َيكخـراوة كـة   ( 17)كة ئةوانين هةر ئةو خاونةيان دانا، ئةمةي كـة لـة ذَيـر دةسـتمداية ئـةمامي       دةكةم،
 .ئةوانين ر ايان هةمان شت بووة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كاروكاروباري كؤمةويةتي/ ئاسؤا نةجيب. بةر َيز د
 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

ئـةوة  ( تعمرتل حكومرتة  )سةبارةت بةناوةرسؤكي ماددةكة ثشتطريي لَيدةكةين، بةا ئةوةي كة كاك برهان وتـي  
، بةوم لَيرةدا داوا دةكةين كة لة صـياغةكةدا باسـي ثـارا ئؤلـؤمثين بكرَيـت، كـة       (دب على حكومة)ر استة، 

 .ةن، سوثاائَيستا ليذنةيةكي زؤر ضامكن و، بايةا بة وةرزشي كةمئةندامان دةد
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةر َيزان ــاددةي   , ب ــةر م ــؤ لةس ــاددةي     ( 13)طفتوط ــينة م ــتا دةض ــوو، ئَيس ــةواو ب ــاري  ( 14)ت ــةي كاروب ليذن
 .كؤمةويةتي فةرموون
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ضية وطنية ودوليةيف برامج  ريا املعاقنيعلى احلكومة دعم مشاركة  (:14)املادة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةي تكاية ر ةئيتان

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثشتطريي لة ماددةكة دةكةين، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت قسـة    دةيةوَيت قسة بكـات؟ ناوتـان دةنووسـم، ئـ    ( 14)بةر َيزان، كَي لةسةر ماددةي 
 .، كةسي تر هةية؟ ناسك خان فةرموو(ناسك تؤفيق، بةشري خليل، شَيردَل تةحسني)بكةن، رَيزداران 

 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جَي بكرَيـت،  ديارة ئةم ماددانة هةمووي شـد زؤر باشـي  تَيدايـة، ئةطـةر بَيتـو لةسـةر ئـةرزي واقيـع جَيبـة         
هةمووي لة خزمةتي كةمئةندامانداية، بةوم ئةوةي من مومحةزةم هةية لةسةر ئـةم فةقةرةيـة، بةر اسـد    

دعم مشرتاركة ذوي  )كةضي لَيرةدا دةَلَيت ( فرص رياضة للمعاقني)دةَلَيت ( 13)ئةوةية لة فةقةرةي ماددةي 
دار شـتنةوةيدا يـةك موسـتةَلةا بـةكار بهَيـنن،      بةر اسـد مـن داواكـارم ليذنـة لـة كـاتي       ، (االحتياجات اخلاصة

يةعين وةكو بَلَيي كةمئةندام شتَيكةو خاوةن ثَيداويسد تايبةت شتَيكي تـرة، يـان ئـةوةتا هـةمووي بكرَيـت      
بة كةمئةندامان و خـاوةن ثَيداويسـد تايبـةت، يـةعين موسـتةَلةحَيك بـؤ هـةمووي دابنرَيـت، ئينةـا ئةمـة           

 .ووةم، يةعين ئةو فةقةرةي يةكةم بَيت و ئةمين هي دووةم باشرتة، سوثاائةطةر بكرَيت بة فةقةرةي د
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، دكتؤر بةشري، فةرموو
 :بشري خليل توفيق. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ت، ئَيمـة دةزانـني   منين هاور ام لةطةَل هاوكارم، كة موستةَلةحاتةكان يةك ررَين، يةك موستةَلةا بةكار بَي

كة وةرزي ئةطةر بؤ خةَلكان بةشَيوةيةكي طشد شتَيكي ثَيويست و بة سوود بَيت، ئةوة بؤ ئـةم ضـينة زؤر   
زؤر ثَيويست ترةو شتَيكة كة وةكو عيالج بةكار دَيت بؤ ئةم ضينة، بؤية ثَيويستة كة زؤر تةشةي ي بكةين 

لـةر َيطاي ثـارا   ( دعم مشاركة ذوي االحتياجات اخلاصةمة على احلكو)وزؤر طرنطي ثَي بدرَيت، لةم ماددةيةدا 
ئؤلؤمثيةكانةوة بَيت، بةر اسد ئةو ثارا ئؤلؤمثيةي كة ئَيستا لة كوردستان هةيـة، وةكـو جـةنابي وةزيـرين     
ئاماذةي ثَيدا زؤر ضامكن و كاري باشيان كردووة، بؤية ثَيويستة ناوي لة يةك لةو دوو ماددةيةدا بَيـت، يـان   
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زيـادة  رياضرتة   ةي دواي(واو)ئـةو  ( يف برامج رياضرتية ووطنيرتة  )ددةية، يان ماددةي ثَيشرت ناويان بَيت، لةم ما
 .، سوثاا(الوطنية والدولية)مبربَيت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، بةر َيز شَيردَل تةحسني، فةرموو

 :بةر َيز شَيردَل حتسني حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةدا هاتووة كة باسي ليذنةي ثارا ئؤلؤمثي لَيرةدا بكرَيت، ثارا ئؤلؤمثي ئةوة فورسةتَيك بوو كة لة ئَيستا لَير
كرا، بةا ثارا ئؤلؤمثي لَيرةدا جَيطاي دَيت، ضـونكة هـيو كةمئةنـدامَيك ناتوانَيـت بةشـداري      ( 13)ماددةي 

وة نةبَيت، لَيـرة مـن ثَيشـنيار دةكـةم     هيو موباراتَيكي دوةلي و وةتةني بكات، ئةطةر لة ر َيطاي ثارا ئؤلؤمثية
، (اوملبيرتة يف مشرتاركة الرتربامج الرياضرتية والوطنيرتة والدوليرتة      البـارا  علرتى احلكومرتة دعرتم اللجنرتة     )كة بنووسني 

يةعين ئةطةر لةر َيطاي ثارا ئؤلـؤمثي نـةبَيت نـاتوانن بةشـداري بكـةن، ئَيسـتا ياريزانَيكمـان هةيـة ثاَلـةواني          
َيــت و بةخؤشــي زؤر دةعمــي كــردووة، خــةَلكي دهؤكــة، ثاَلــةواني جيهانــة لــة   جيهانيــة، ئاســؤا خــان دةزان

بةرزكردنةوةي قورسايي، بةر َيطاي ثارا ئؤلؤمثي بةشداري دةكات، ناتوانَيت بـة تـةنها بةشـداري بكـات، بؤيـة      
ة اوملبيرترتة يف مشرترتاركة الرترتربامج الرياضرترتية والوطنيرترتالبــارا علرترتى احلكومرترتة دعرترتم اللجنرترتة )ثَيشــنياري مــن ئةوةيــة 

 .سوثاا، (والدولية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري كاروكاروباري كؤمةويةتي/ ئاسؤا نةجيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دةكـةم لةبـةر ئـةوةي لـة ميـةن ثـارا ئؤلؤمثيـةوة        ( كؤظـان )سةبارةت بةم ماددةية، بَيطومان مـن شـانازي بـة    

زؤرين ضـامكةو ثاَلـةوانَيكي جيهانيشـة، بـةوم لَيـرةدا ئَيمـة دةعمةكـة دةبَيـت ديـاري بكـةين، ئايـا            هاتووةو 
بةرنامةكان لة داخَلي كوردستانة، يان ئةو كاتانةي كة سةفةر دةكةن، ضونكة ديارة سةفةرةكانين بودجـةي  

بـاا بكرَيـت، دةبَيـت     ثَيويسد خؤي هةية، ئةمةي هـةر دةبَيـت بضـَيتةوة سـةر سـندووقةكة، ئةطـةر لَيـرة       
 .باسي ئةوةي بكرَيت كة ئةو دةعمة لةكوَيوة وةردةطرن؟ سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليذنــةي ( 17)تـةواو بــوو، ئةضـينة ســةر مـاددةي    ( 14)سـوثاا، بــةر َيزان، ئَيسـتا طفتوطــؤ لةسـةر مــاددةي    

 .كاروباركاري كؤمةويةتي فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ياسني

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي



 114 

( احلكوميرتة )ُيعفى املعاقون من اجور دخوهلم اىل االماكن الرياضية والثقافية والرتفيهية واالثرية  (:17)املادة 
 .من اجور الدخول اىل االماكن اخلاصة% 71وخصم نسبة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةي تكاية رس ةئيتان

 :زبةر َيز عوني كمال س يد بةزا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ُيعفرتى املعرتاقون مرتن اجرتور دخرتوهلم اىل االمرتاكن       ) ليذنةي هاوبةي صياغةي ماددةكةي بـةم شـَيوةية كـردووة،   
لةبةر ئةوةي نـاتوانني ئيلزامـي كـةرتي تايبـةت بكـةين،      ، (الرياضية والثقافية والرتفيهية واالثرية احلكومية

 .وةيان بؤ ئةو جَيطايانة، سوثااكة ثارة وةرنةطرن لة كاتي ضوونة ذوورة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

موداخةلة بكـات؟ ناوتـان دةنووسـم، ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت       ( 17)بةر َيزان، كَي دةيةوَيت لةسةر ماددةي 
 .، كةسي تر هةية؟ نيية، سيوةيل خان فةرموو(سيوةيل عومسان، تارا ئةس ةدي)قسة بكةن، رَيزداران 

 :امحد عثمانةيل بةر َيز سيو
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ُيعفرتى املعرتاقون مرتن اجرتور     )منـين هـاور ام لةطـةَل ر اثـؤرتي ليذنـةي هاوبـةي، كـة        ( 17)بةنيسبةت ماددةي 
 .تةنها ئةوةندة بَيت، ئةمة يةك، (دخوهلم اىل االماكن الرياضية والثقافية والرتفيهية واالثرية احلكومية

يةكـةم و دووةم و  )بةفةقـةرة  ( 17و 14و 13)دةكـةي بكرَيتـةوة يـةك مـاددة     ئةطةر هـةر سـَي ماد  / دووةم
 .، ثَيم باشة وابَيت، سوثاا(سَييةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار تارا ئةس ةدي، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ة لَيرةوة بؤ قةوت بر وات، بـةا تةماشـاي جَيطايـةكي ئةسـةري     وةَلآل من لةطةَل ئةوةدام كة ئةو كةمئةندام
ي شـتَيك لَيـي كـةم بكةيتـةوة، ئةطـةر ئـةو حاَلـةتَيكي وا بـاي         %71بكات، بؤ  وونة، كاتَيك واي لَي بَيت لة 

بَيت وةكو هةر مرؤظَيكي ئاسايي، من لةطةَل ئةوةدام كة بةم شَيوةية تةعامولي لةطةَل بكرَيت، بةوم ئةطـةر  
ماشاي بكةين وةكو يارمةتيةك بؤ ئةو كةسانةي كة هةم تةروحيَيكة، كة ئَيمة لةطةَل تةروحيداين، لةطـةَل  تة

وةرزشني، لةطةَل ئـةو شـتانةداين، كـة خؤيانيـان بـري بضـَيتةوة لةميـةني دةروونيـةوة، ئـةوين بـة سـةردان            
لي ناكـةين لةميـةنَيك، ئـةوين حـةز     كردني ئةو شوَينانة، وابزاك ئةطةر خاوةن كارَيكين بَيت، ئَيمة ثَيشـيَ 

 .ئةكات بةشَيكي بؤ خَير بَيت، يان بؤ ضاكة بَيت، ئةم بةشة با بؤ ئةو كةمئةندامانة بَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري كاروكاروباري كؤمةويةتي/ ئاسؤا نةجيب. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ســةبارةت بــةم ماددةيــة، ئَيمــة دوَيــيَن موناقةشــةمان كــردووة، بؤمــان دةركــةوت ئَيمــة لــةم كاتــةدا نــاتوانني  
ثرؤذةكاني كةرتي تايبةت، مولزةم بكةين بةوةي كة كةمئةندامَيك بر واتة ئـةوَي كرَيـي ئـةو يارييانـةي لـَي      

، ئةوانـةي كـة   (ي فى امل ـاقون )، بةوم ئةم ماددةيةي كة دةَلَيت وةرنةطرَيت، ياخود هةر ثرؤذةيةكي تر بَيت
سةر بة حكومةتن ثشتطريي ئةم ماددةية دةكةم، زؤريـن ثَيويسـتة كـة ئي فـا بكـرَين لـة هـةر كرَييـةك كـة          

 .لَييان وةردةطريَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةتة بدرَيت بة شةخصَيك، ئةتوانـدرَيت بَلـَيني   بةا ئةطةر بةقانون دةربكرَيت، ثَين ئةوةي ئةو كةرتة تاي
تةواو ( 17)كةواية و ئةوين قبوَلي بكات، بؤ جةماوةر بَيت ئةوة دةكرَيت، ئَيستا موناقةشة لةسةر ماددةي 

 .، ليذنةي كاروباري كؤمةويةتي فةرموو(12)بوو، بؤ ماددةي 
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الساب  الفرع

 باملعاقاحكام ضريبية خاصة 
 (:12)املادة 

تعفى مجي  التجهيزات واملواد التعليمية والطبية و وسائل املساعدة واآلالت واءدوات اخلاصة باملعاقني وقطعها 
و وسائل النقل الفردية واجلماعية اخلاصة باملعاقني املستوردة من مجي  الرسوم اجلمركية والضرائب، على ان 

 .منفعة اءعفاء لصاحل املعاق وان ال تستضل للمتاجرة بهاتعود 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي، فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة ليذنةي هاوبةي ثَيشيناري ئةوةمان كردووة ئةو ماددةيـة ئيلغـا بكرَيـت، هـةتا ئيسـتغالل نـةكرَيت       

تي تايبةت ئةو كةسانةي مةوادو موستةلزةماتي توبي دَينن عةفو نةكرَين لـة زةريبـة، بـةو مةبةسـتةي     كةر
 .كة موتاجةرة بةو وةزعة نةكةن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر َيزان، كَي دةيةوَيت لةسةر ئـةم ماددةيـة قسـة بكـات؟ ناوتـان دةنووسـم، ئـةم بةر َيزانـة دةيانـةوَيت قسـة           
كةسي تر ( كوَيستان حممد، بةشري خةليل، سيوةيل عومسان، فازَل بةشارةتي، تارا ئةس ةدي)ن، رَيزداران بكة

 .ماوة؟ نيية، كوَيستان خان، فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رانـة لـةم ووتـةدا، دةكرَيـت     من لةطةَل مانةوةي ئةم ماددةيةم، هةموومان دةزانني كة ئةدةواتي تـوبي زؤر ط 

ئةو باجة ر َيك ررَيت بةشَيوةيةك، كة ئيستيفادةي لَي نةكرَيت، من  وونةيـةك دَينمـةوة، ئَيسـتا ئةوانـةي     
هةزار دؤمري تَيدةضـَيت، لةبـةر   ( 11)نابيسنت، نةشتةرطةرييةكيان بؤ دةكرَيت جيهازَيكيان بؤ دادةندرَيت 

لةو زةريبةية عةفو بكرَيت حةمتةن زؤر كةمرتي تَي دةضَيت لةوة، كة  ئةوةي جيهازةكة طرانة، بةوم ئةطةر
ئةمة ثارةيةكي زؤرة بؤ خةَلكي هةذار، بؤية ناكرَيت لةبـةر ئـةوةي ئيسـتغالل نـةكرَيت، ئـةو ئةركـة طرانـة        

ك ررَيتة سةر خةَلكي كةمئةندام، بةا ئةكرَيت بةشَيوةي تةعليمات لةر َيطاي وةزارةتي داراييةوة ئـةوة ر يَـ  
 .ررَيت كة ئيستغالل نةكرَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .زؤر ر استة دةست خؤي، دكتؤر بةشري، فةرموو

 :بشري خليل توفيق. بةر يََز د
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

منــين ر ام ئةوةيــة كــة ئــةو ماددةيــة ةَينَيتــةوة، لةبــةر ئــةوةي يارمةتيــةكي بــاي بــؤ ئــةم ضــني و توَيــذة   
بةر دةكات، بةتايبةتي لة مةسائيلي عيالجي و لة مةسائيلي نةقَلدا، هةتا جاري وا هةية بؤ سةيارةي دةستة

دةكرَيت، كة مواصةفاتي خاصيان بؤ بَيت، بؤ ئةوةي لةميةن خةَلكانَيكةوة قؤرا نةكرَيت ميكانيزمَييكي بؤ 
 .سوثاا دابندرَيت بةشَيوةيةك كة غةيري كةمئةندام ئيستيفادةي لَي نةكات، زؤر

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار سيوةيل خان، فةرموو

 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةنيسبةت ئةو ماددةية ثَيم باشة مبربَيت، لةبـةر ضـي؟ ئةطـةر ئـةو تةجهيزاتـةو مـةوادي تـوبي حكومـةت         
خَيرخــوازي دةيهَينَيــت هـةر بــاجي لةســةر نييــة، ئةطــةر   دةيهَينَيـت بــاجي لةســةر نييــة، ئةطـةر ر َيكخــراوي  

كةســَيكي خَيرخــوازة بــؤ خــؤي ئامادةيــة بيهَينَيــت بــا عــةفو بكرَيــت لــة باجةكــةي، بــةوم جــاري وا هةيــة     
دؤمر  111دؤمر بيكر َيــت، كةضــي لَيــرة بــة   31دؤمر يــان  11بازرطانَيــك دةيهَينَيــت لةوانةيــة لــةوَي بــة  

دام بؤ بازار ي ئازادة، مادام بؤ فرؤشنت دةيهَينَيت، با باجي لةسةر بَيت، بةوم ئةطـةر  دةيدات بةخةَلكةكة، ما
بؤ خَيرو خَيراتة دابةشي دةكات و ثارة لة كةا وةرناطرَيت، ئةو كاتة دةتوانَيت ئي فا بكرَيت لة باجةكةي، 
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اجي لَي وةربطريَيت، ضونكة تاكو بازرطانةكة ئيستيفادةي لَي نةكات، ئةطةر بؤ بارزطاني كردنة ئةوة حةقة ب
ئةو كةسةي كة دةيهَينَيت كةسَيكي م ةوةق نيية، بةَلكو كةسَيكي ئاسايية، بازرطانة، دةوَلةمةندة، بـؤ ئي فـا   

 .بكرَيت لة رسوم و طومر ، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار فازَل بةشارةتي، فةرموو
 (:بةشارةتي)حممد قادر فاضلبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يةك مةفهوم هاتووة، هةر باسي لَيبووردن دةكات بؤ كةمئةندام، بـة بـر واي    12و  17هةرضةند لة ماددةي 

من ئةو ثَيداويستيانةي كة باسي هةَلطرتين باج ئةكات بؤ كةمئةندام، من ر ةئيم واية ئةوة ررَيتة ئةستؤي 
يستيانة بؤ كةمئةندامان بهَينَيت، ئةطةر لَيرةدا مةبةست ئةوة بَيت وةزارةتي تةندروسد كة ئةو، ئةو ثَيداو

كةمئةندام سوودَيك وةربطرَيت، بة بر واي من ئةو هةَلطرتين باجة لةسةر كةمئةندام واي لَيبكرَيـت، ئةطـةر   
تين كةمئةندامَيك ويسد لة ثَيناوي كةمئةندامي خؤيدا سوودَيك وةربطرَيت لة كاري بازرطانيدا ئةو هـةَلطر 

باجة بكةوَيتة سةر ئةو كاري بازرطانيةي كة كةمئةندامَيك بيةوَيت بؤ خؤي بيكات، تا سوودَيكي زيـاتر بـة   
دةست بهَينَيت، ضونكة زؤر كةمئةندام هةية كةسابةت ئةكات، من ثَيشـنيار دةكـةم هَينـاني ثَيداويسـتيةكان     

دني بـاو، ضـونكة ئـةو خاونـةي تَيدايـة،      بؤي بكةوَيتة ئةستؤي وةزارةتي تةندروسد، يان ثةروةردةو خوَينـ 
 .هةَلطرتين باجةكة لة بواري كةسابةتي كةمئةندامدا بةكار بهَيندرَيت، نةك لةوةدا، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار تارا ئةس ةدي، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م لة كاك فازَل دةكـةم، هـةر هـةمان فكـرةم هـةبوو، زيـاتر وةزارةتـي تةندروسـد بةمـة          منين ثشتطريي خؤ
هةَلبستَيت، بةشةكةي وةزارةتي كارين هةر مةوجود بَيت و زيـاد بكرَيـت، بـةوم ئةطـةر مبردنـي بـاج هـةر        

هـةر   خؤي ئةطةر كورسيةكي م ـةوةق بهَينَيـت ئـةو تـاجرة، نـازاك ئةيـدا ت بـةكَي؟ ئايـا دةيـدات بـة سـاغ؟           
هةموو كاتَيك ئةوةي كة ئةيكات ئيشةكةي بؤ خزمةت كردنة، ئةمةي بؤ هةر شتَيك كة ئَيمـة دةيَلـَيني بـة    
موتاجةرة كردن، يان شتَيك كة ر َيطاي لَي بطرين، لة ئيشَيكي زؤر باي، خةَلك هةيـة ئةوةنـدة ثـارةي هةيـة     

مة ضؤن بتوانني لة دةرةوةي ووتـةوة شـتان بـؤ    بر واتان هةبَيت ئةنداماني بةر َيز، داوامان لَي دةكرَيت كة ئَي
بنَيرين، خةَلكي كةسني، ئةوةي كة بة تاكة كةسَيك زؤرجار دةيكات، من قةت لةطةَل ئـةوةدا نـيم قازامَيـك    
بكرَيت بةشَيوةيةكي فاحن بؤ شتَيك كة ناخؤي بَيـت، بةوم ئةم شتة شتَيكي باشة، ئةطةر موتاجةرةكة بؤ 

ت با ئةمة مةوجود بَيت بؤ ئةو كةسة خَيرخوازانةي تاك، تـاك ئـين دةكـةن بـةوم     خزمةتي كةمئةندام بَي
 .بةخؤى باجى لةسةر نيية، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .جةنابى وةزير ر ئيت؟ فةرموو

 :وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةويةتى/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةو شــَيوةية بــَى، كــة لــة بــاج و طــومر  ئــةو كةلوثةمنــة ئي فــا بكــرَين، كــة بــؤ دةكــرَى ســياغةى ماددةكــة بــ
بةكارهَينانى تايبةتية و كةمئةندامة بَيت، واتا بةكارهَينانةكةى سنووردار بكرَى بـة كةمئةندامةكـة خـؤى،    

انة، بـةوم  ئةو كاتة دةكرَى يارمةتى بدرَى لةميةن وةزارةتى داراييةوةو بة ئي فا كردنى لـةو بـاج و رسـومات   
 .فراوانرت بَيت، ئةوة ديارة ساختةيى تيا دةكرَى، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ليذنـةى كاروبـار   ( 15)بةر َيزان، لةسـةر ئـةو ماددةيـةي طفتوطـؤ تـةواو بـوو، ئَيسـتا دةضـينة سـةر مـاددةى           
 .فةرموو

 
 

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 :(15)املادة 
يتم انشاء صندوق لرعاية وتيهيل االشخاص املعرتاقني ودعرتم املشرتاري  اخلاصرتة بهرتم وباشرتراو الرتوىلارة ويرتنظم         

 .ذالك بنظام
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةي ر ةئيتان؟ كاك عونى فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ــؤرتى ليذنــةى ها    ــة لــة ر اث ــت، لةبــةر ئــةوةى        ئَيم ــة ئيلغــا بكرَي ــردووة ئــةو ماددةي ــةي ثَيشــنيارمان ك وب

 .طواسرتاوةتةوةو بؤتة بر طةيةك لة ماددةى ثَينةةمى ياساكةدا، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لـة  ( 12)مداخةلة بكات؟ كةا نييـة، زؤر سـوثاا، بـؤ مـاددةى     ( 15)بةر َيزان، كَى دةيةوَى لةسةر ماددةى 
 .ضوار ليذنةى كاروبار فةرموو فةسَلى

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 الفصل الراب 



 111 

 احكام عقابية
 : 12املادة 

م  عدم االخيل بيية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبرتات أو أي قرتانون اخرتر يعاقرتب بضرامرتة التزيرتد عرتن        
ن عرتذر مقبرتول تشرتضيل املعرتاق الرتذى ترشرتحه اجلهرتة        مخسمائة الف دينار كرتل شرتخص يرترفض دو   ( 711,111)

املختصة للعمل لديه وفقا الحكام هذا القانون م  عدم االخيل حب  املعاق مراجعة احملاكم املختصرتة للمطالبرتة   
 .بالتعويض

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةي فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة ر اثؤرتى ليذنةى هاوبةي ثَيشنيار كـراوة كـةوا ئـةو ماددةيـة ئيلغـا بكـرَى، لةبـةر ئـةوةى سـياغةكةى بـة           ل

م  عدم االخيل باية عقوبة اشد يرتنص عليهرتا قرتانون العقوبرتات أو     )وةزعةك هاتووة، كة ئَيستا دةخيوَينمةوة 
كرتل شرتخص يرترفض دون عرتذر     مخسرتمائة الرتف دينرتار    ( 711,111)أي قانون اخر يعاقب بضرامة ال تزيد عرتن  

 (.مقبول تشضيل املعاق الذى ترشحه اجلهة املختصة للعمل لديه وفقا الحكام هذا القانون
ناتوانى ئيلزامى كةسان بكةى بة بـةكارهَينانى موعـاق لـةو    ( وكل شخص)واتا كةرتى تايبةت مةبةستة لَيرة 

 .ةسةر دابنَيني؟ زؤر سوثااشوَينةى كة خؤى بةنياز نيية بةكارى بهَينَى، واتة ضؤن عقوبةى ل
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .موداخةلة بكات؟ تةنها يةك كةا، كوَيستان خان فةرموو( 12)بةر َيزان، كَى دةيةوَى لةسةر ماددةى 
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بة سـياغةيةكى ديكـة، ضـونكة هةنـدَى      ر استة ئةمة شاملة وةك ئةوةى كاك عةونى باسى كرد، بةا دةكرَى

جار كةمئةندام بةكاردةهَيندرَين بؤ هةندَى كار بةداخةوة هةندَى جـار عـةفو سـواَليان ثـَى دةكـرَى، يـةعنى       
دةكــرَى ئةمــة عقوبةيــةكى لةســةر دابنــدرَى، نــةك بــةم شــَيوة مشوليــة، بــة شــَيوةيةكى تةســكرت كــة ئــةوة      

 .عقوبةيةكى لةسةر بَى و، سوثاا
 :سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

 .جةنابى وةزير؟ فةرموو
 :وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةويةتى/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةوانةية لةم كاتة ئَيمة نةتوانني ئةو ماددةية بةو شَيوةية جَى بةجَى بكةين، لةبـةر ئـةوةى ئَيسـتا خؤمـان     

هةية، سةبارةت بـة كـارثَيكردنى، يـاخود فورسـةى تةشـغيلى بـؤ       كَيشةمان لةطةَل ثرؤذةكانى كةرتى تايبةت 
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كرَيكارى خؤماَلى خؤمان، كة لة ياساكانيشدا هاتووة، دةبينني هـةموو خـاوةن ثرؤذةيـةك ر َيذةيـةكى ديـارى      
كراو لة كرَيكارى خؤمـاَلى راتـة سـةر كـار، بـةوم ئَيمـة كَيشـةمان هةيـة لةطـةَل ئـةو ثرؤذانـة، ديـارة ئَيمـة              

لة كاتَيكدا كة لة ياساى كاردا بتـوانني جـَى بـةجَيي بكـةين، بـةوم لـةم ثرؤذةيـة، لةوانةيـة بؤمـان           دةتوانني
 .نةكرَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاددةى    ــةر م ــة لةس ــةر َيزان، موناقةش ــاددةى    (12)ب ــةر م ــينة س ــةواو، دةض ــن ت ــارى  (11)ي ــةى كاروب ، ليذن
 .كؤمةويةتى فةرموو

 :ئةس ةدى بةر َيز تارا حتسني
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:11)املادة 
ملتان ومخسون الف دينار ( 171,111)ثيثة اشهر وبضرامة ال تتجاوىل ( 3)يعاقب باحلبس مدة التزيد على 

أو باحدى هرتاتني العقرتوبتني كرتل شرتخص يلرتزم برعايرتة املعرتاق ايرتًا كرتان مصرتدر هرتذا االلترتزام، ويهمرتل يف القيرتام               
ذ مايلزم لتنفيذ هذه الواجبرتات وتكرتون العقوبرتة احلرتبس مرتدة التزيرتد علرتى سرتنة وبضرامرتة          بواجباته أو يف اها

مليون دينار او بيحدى هاتني العقوبتني اذا ترترتب علرتى هرتذا االهمرتال احلرتاق ضرترر       ( 1,111,111)التتجاوىل 
 .باملعاق

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةي ر ةئيتان؟ فةرموو
 :د بةزازبةر َيز عونى كمال س ي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ثتشطريى لة ماددةكة دةكةين، وةكو ئةوةي لة ثرؤذةى حكومةتدا هاتووة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر َيزان، كَي دةيةوَيت لةسةر ئـةو ماددةيـة قسـة بكـات؟ ناويـان دةنووسـني، ئـةو بةر َيزانـةى كـة دةيانـةوَى           
 فاضرترتلر ؤذان دزةيــى، تــارا ئةســ ةدى، .بشــري، ناســك تؤفيــق، د.اشــتى عزيــز، دئ)موداخةلــة بكــةن، رَيــزداران 

 .، كةسي تر هةية؟ نيية، ئاشتى خان فةرموو(بةشارةتى
 :بةر َيز ئاشتى عزيز صاحل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــاودَيرى    (11)ســةبارةت بــة مــاددةى   ــنني نووســراوة هــةر كةســَيك ض ، كــة لــة دار شــتنةوةى دةقةكــةدا دةبي
ئةندام دةطرَيتة ئةستؤ جا سةرضاوةى ئةو طرتنة ئةستؤيةى هةرضيةك بَى و بة سَى مانط بةند كـردن  كةم

و دواتر هاتؤتة خوارةوة، واتة تا نيوةى دةقةكة دةر ؤين كةمتةرخةميةكة باا نةكراوة، كـة تـةنها بـاا لـة     
وشـةى كةمتةرخـةمى    عةمةليةى طرتنة خؤ دةكات، كة ئةو كةسةى ئةركى ئةوى طرتؤتة ئةسـتؤ، ثَيويسـتة  
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بَيتة ثَيشةوة، ضونكة ئةحكامةكـة ئـةحكامَيكى سـزايية، يةكسـةر سةرثَيضـيةكة بَيتـة بةرضـاومان لـة كـاتى          
دار شتنةوةى دةقةكةدا، بؤية وشةى كةمتةرخةمى دةبَى بَيتة ثَيشةوة، نةك تا ناوةر است بـر ؤين وئينةـا لـة    

ةر ؤكى بابةتـة يـةعنى هةدةفةكـةى ضـية، زؤربـةى      مةفهومى حوكمة سزاييةكة تَى بطةين، سةبارةت بـة نـاو  
ئةو كةمئةندامانة لة كوردستاندا كة ئـةم ياسـاية بـؤ ئةوانـة خـةَلكانَيكن لـةر َيطاى خَيزانةكانيانـةوة طرتنـة         
ئةستؤكةيان دةكرَيتة بةردةم، ئايا ئةم حوكمة سزايية خؤى نابَيتة هؤى ئةوةى كة طرفتَيكى طـةورة تـر بـؤ    

بكات؟ جارَيكى تر خَيزان هةَلبوةشَيتةوة، ئايا ئـةو كةمئةندامـة ثشـت دةبةسـتَى بـة       ذيانى م ةوةق دروست
ضى كة بتوانَى بيسـةملَينَى كـة ئـةم كةسـة لـةناو خَيزانةكـةى خؤيـدا كةمتةرخـةم بـووة؟ كـة لةوانةيـة زؤر            

ونكة فشاريشى لةسةر بَى لةر ووى دةروونى و جةستةييةوة نـةتوانَيت داكـؤكى لـة مافةكـةى خـؤى بكـات، ضـ       
كةسَيكى بـَى دةسـةوتة، يـان ذيـانى بـةرةو خـراثرت دةر وات، بؤيـة بـةبر واى مـن ئـةم ميكانيزمـة خَيـزان لـة              
ــَى،         ــك دةض ــة تَي ــانى كةمئةندامةك ــةك ذي ــات، ن ــناكرت دةب ــةيةكى ترس ــةرةو هةر ةش ــتاندا ب ــةرَيمى كوردس ه

 .وثااهةر ةشةية بؤ سةر ذيانى هةموو ئةو خَيزانانةى كة كةمئةنداميشى تياية، س
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .بشري فةرموو.د
 :بشري خليل حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشنيار دةكةم كة فةقةرةيةك لةو ماددةية زياد بكرَى و ببَيتة فةقةرةى دووةم، بؤ دانانى ئةو سزايةى 

مواسةفاتى تايبـةت بـة كةمئةنـدامانى تَيـدا     كة لة ماددةكانى ثَيشوو بامسان كردبوو، بؤ ئةو بينايانةى كةوا 
نيية، طومتان لة ئةحكام عيقابى دايدةنَيني، بؤية لَيرة ثَيويستة لة فةقةرةيةكـدا ئةمـة ئيزافـة بكـرَى، ئـةو      
بينايانةى كةوا مواسةفاتى كةمئةندامانى تَيدا ناكرَى، من ئيقرتاا دةكةم كة بة غةرامةيةكى مـاددى، تـةنها   

 .ة مليؤن دينار كةمرت نةبَى و ئةوانة سزا بدرَين، سوثااماددى بَيت كة لة د
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ناسك خان فةرموو
 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بشري وتى، منين ثشتطريى لة ر ايةكةى دةكـةم، هـةر لـة ئـةوةَلى     .وةَلآلهى ديارة ر ةئيةكةى من بةر َيز كاك د

شاتةوة هةم جةنابى وةزير، هةم زؤربةى ئةو بةر َيزانـة ئيشـارةتياندا بـةوةى ئَيمـة طرفتمـان لةطـةَل       موناقة
ئةو مةشاريع و ثرؤذانة هةية كة دةكرَى و زؤر جـار مواسـةفاتى م ـةوةقى تيـا نييـة، بـةوم لَيـرة هـاتووين         

ةوة، عقوبـةمان بـؤ   بةا باسى ئةو ئةشخاسانةمان كردووة، كـة خؤيـان مانـدوون بـة دةسـت خزمةتكردنةكـ      
ئةوان داناوة ئةوا ان بري ضووة، بةر استى من ثَيم باشة ئةوة بكةين بـة يةكـةم، عقوبةيـةك ديـارى بكـةين،      
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ــت بــؤ ئــةو ثرؤذانــةى كــة دةكــرَى و       ئــيرت ئــةوة ليذنــةى ياســايى زيــاتر شــارةزان، عقوبةيــةك ديــارى بكرَي
 .مواسةفاتى بةثَيى ئةم ياساية تيا نييةو، سوثاا

 :سةرؤكى ثةرلةمان بةر َيز

 .ر ؤذان فةرموو.زؤر سوثاا، رَيزدار د
 :ر ؤذان عبدالقادر دزةيى.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
منين ثَيشـنيارى ئـةوة دةكـةم كـة سـزاى حـةبا لَيـرة سـزايةكى تونـدة و مبـربدرَى، تـةنها سـزاى غةرامـة              

طفتوطؤمــان لةســةرى كــرد، كــة ئــةو كةســةى  ةَينَيتــةوة، جطــة لــةو مووضــةيةى كــة لــة مــاددة ي نــؤ ئَيمــة  
ضاودَيرى كةسَيكى خاوةن ثَيداويستى تايبةتى دةكات لةميةن حكومةتةوة مووضةيةكى بـؤ دابـني دةكرَيـت،    
كة بة ئةركى خؤى هةَلنةستا مووضةكةى ىَل برب َى، جطة لةو غةرامةى لةسةرى فةرز كراوة، تـةنها سـزايةكة   

لةبةر ئةو هؤيانةى كـة ئاشـتى خـان ر وونـى كـردةوة كةسـوكارى يـةكن كـة         ماددى بَى و حةبسى تَيدا نةبَى، 
 .ضاودَيرى يةك دةكةن، ثَيويست ناكات ئةو سزاية توندةيان لةسةر فةرز بكرَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تارا خان فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زافةى يةك شت دةكةم، لةطةَل ئةوةم كة سزاو غةرامةكـة ةَينـَى لةبةرضـى؟ ئةطـةر     ئي( 11)من لة ماددةى 

ئَيمة ئيزافةى ئةوة بكةين، نـةك تـةنها ئاطايـان لـة موعاقةكـة نـةبووة، بـةَلكو هةنـدَى دايـك و بـاوك هةيـة            
وجترتريم  ) ئيستغالىل منداَلةكانيان دةكةن كة م ةوةقة بؤ سواَل كردن لةسةر جادةكان، لةبةر ئـةوة ئيزافـةى  

يلزم برعاية املعاق وجتريم االباء واالمهات الذين يقومون باستضيل ابناءهم املعرتاقني  )لَيرةدا كة دةَلَيى  (االباء
، نةك هةر دايك و باوكةكان زؤر جار غـةيرى ئـةوانين لةسـةر مى    (فى التسول مقابل احلصول على االموال

عةرةبانةيةك دانـدراوة موتاجـةرة بـةو منداَلـة موعاقـة       مرورةكان دةبينن، لةسةر ترافيك ميتةكان، لةسةر
دةكرَى، يان بة ساَلةها لة باوةشياندا دةرزيةكى مورفينةو شتَيكى موخةدةرى دةدةنَى من تَى ناطـةم لةطـةَليا   
تَيكةَلى دةكةن، هةم موعاقة و، هةم كـارى ناخؤشـى ثـَى دةكـرَى، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر ئيزافـةى ئـةو دايـك و           

ئيستغالىل مناَلى موعاق دةكةن ئيزافة بكرَى لةو حاَلةتة دةبَى سزاو ثارة بَيت، ئةطةر هةر ئاطا  باوكانةى كة
 .ىَل بوون بَى با لةطةَل ثارةكة بَى، بةا ئةطةر ئيزافةى ئةوة بكرَيت شتَيكى باشة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو فاضلكاك 
 (:بةشارةتى)حممد قادر  فاضلبةر َيز 

 .ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة
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من ثَيمواية لـة مـاددةى نـؤ هـةمان مـةفهوم هـاتووة، ضـونكة لـةوَى دةَلَيـى خؤتـةرخان كـردن و لَيـرة دةَلـَى              
ضاودَيرَيك، ئةطةر هـةردوو ماددةكـة يـةك نـةخرَيت بـة بؤضـوونى مـن لَيـرة باسـى ئـةو هـةموو ئيةرائاتـة             

مـن ثَيموايـة ئةطـةر وارسـى كةمئةندامةكـة نـةبَى،       دةكات لةسةر ئةوةى كـة كةمئةنـدامَيك بـةخَيو دةكـات،     
وابزاك غةرامةكـةى زيادةيةكـة دةكـرَى، ضـونكة كةسـَيكى تـر ناضـَى خزمـةتى كةمئةنـدامَيك بكـات، بـةوم            
ئةطةر وارسةكةى بوو، بةوم من لَيرة ثَيشنيارم هةية، بةر َيز سةرؤكى ثةرلـةمان، ئـةو كةسـةى كـة تـةرخان      

ؤر كةمئةنـدامن و ثَيويسـتى ثَييـةتى ررَيتـة ئيختيـارى كةمئةندامةكـة خـؤى        دةكرَى بؤ ئةوكةسانةى كة ز
كةسَيك ئيختيار بكات بؤ خزمةت كردنى، نةك لَيرة بة كؤت و بةند كةسـَيك تـةرخان بكرَيـت بـؤ خزمـةت      

 .كردنى كةمئةندام
تى كةمئةنـدام  يةك خاَلى تر، ثَيشنيار دةكةم ئيزافـة بكـرَى هـةر لـةم ياسـاية، مـادام ئـةم ياسـاية بـؤ خزمـة          

دةردةضَى ثَيشنيار دةكةم سواَل كردنين قةدةغة بكرَى لةسةر شةقامةكانى كوردستان، ضونكة ئـةو هـةموو   
خزمةتطوزارية بؤ كةمئةندام ثَيشنيار دةكرَى، لة هةمان كاتدا لةسةر شةقامةكانى ئَيمة كوردن، يان غـةيرة  

ر ناشريينة، ثَيشنيار دةكةم ئةوةشى ئيزافـة بكـرَى   كوردن ثر ن لة سواَل كردن، بؤية درةن و دياردةيةكى زؤ
 .و نةمَينَى، زؤر سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا، بؤ سواَل كردن ياسايةكى تايبةت بة خؤى هةية، زؤر سوثاا، جةنابى وةزير، فةرموو
 :وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةويةتى/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثشتطريى لةو ماددةية دةكـةم، بـةوم بـة بر طةيـةكى ديكـة ئـةو سـزاية زيـاد بكـةين لةسـةر ئـةو خـاوةن             

 .ثرؤذانةي كة ر ةضاوى بارى كةمئةندامان ناكةن لةكاتى جَى بةجَى كردنى ثرؤذةكانيان، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .فةرموو( 31)سةر ماددةى  تةواو، ئَيستا دةضينة( 11)زؤر سوثاا، بةر َيزان ماددةى 
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 الفصل الراب 

 احكام ختامية
 (:31)املادة 

على الوىلارة توعية املواطنني حبقرتوق املعرتاقني والعمرتل علرتى تقرتديم العرتون الرتيىلم هلرتم وحسرتن معرتاملتهم           : اواًل
 .واندماجهم فى اجملتم 

 .لتنسي  م  الوىلارات املختصة تقديم اخلدمات والتسهييت واحلوافز للمعاقنيللوىلارة وبا: ثانيًا
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةي ر ةئيتان؟ فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى هاوبةي ثشتطريى لة ماددةكة دةكات، وةك ئةوةى كة خوَيندرايةوة

 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

بــةر َيزان، كــَى دةيــةوَى موناقةشــة بكــات لةســةر ئــةو ماددةيــة؟ ئــةم بةر َيزانــة دةيانــةوَى موداخــةل بكــةن،   
، كةسي تر ماوة؟ نيية، ئاشتى خـان  (، شلَير حمي الدين، ناسك تؤفيقعثمانئاشتى عزيز، سيوةيل )رَيزداران 

 .فةرموو
 :بةر َيز ئاشتى عزيز صاحل

 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
سةبارةت بةم ماددةية، لَيرةدا سةرةتاكةى ئاماذة كراوة تةنها بة يةك وةزارةت، ثَيويستة بكرَيتة سـيغةيةكى  
جةمع تةواوى وةزارةتةكان، ضونكة تةنها وةزارةتى كاروبـارى كؤمةويـةتى نييـة كـة هةَلدةسـتَى بـة ئـةركى        

ئـةوةى جـارَيكى تـر تَيكـةَل بَيتـةوة  بـة كؤمـةَلطا،        وشيار كردنةوة، يـان تـةئهيل كردنـةوةى كةمئةنـدام، بـؤ      
وةزارةتـــةكانى ر ؤشـــنبريى و ثـــةروةدة و وةزارةتـــى نـــاوخؤي، كـــة كؤنتـــاكتى ر اســـتةوخؤى هةيـــة لةطـــةَل  
هاوووتياندا، ئةمانةي دةبَى وشيار بن سةبارةت بة شَيوازى مامةَلة كردن لةطةَل كةمئةنـدامان، لـة كؤتـايى    

سـتة مامةَلـةى ضـاك لةطـةَل كردنيـان، ئةمـة جؤرَيـك لـة خَيـرة، يـةعين جؤرَيـك لـة             بر طةكةدا هاتووة، ثَيوي
مور اعات كردنة، كة ئةم سيغةية مبربَى موعامةلةى ضاك، ثَيويستة سـيغةكة بطـؤر َى بـة سـيغةى ر َيزطـرتن،      

نى مـافى  ضونكة ئةمة شتَيك نييةو، بةخشينَيك نيية بؤ كةسى كةمئةندام، تةنها ر َيزطرتنة لة ثرةنسـيثةكا 
مرؤظ، ر َيزطرتنة لة مافةكانى، بةوم مامةَلةى ضاك دةبَيتة شَيوازَيك لة هاوكارى كردن، يان مور اعات كـردن،  

 .كة ثَيويستة ئةو سيغةية هةَلبطريدرَى، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سيوةيل فةرموو
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
، مـن ثـَيم باشـة بكرَيتـة     (للوىلارة وبالتنسرتي  مرت  الرتوىلارات املختصرتة    / ثانيا)بةتى ئةو ماددةية هةمانة بةنيس

لةبــةر ئــةوةى جــارى واهةيــة وةزارةت ثةيوةنــدى تــةنها بــة   ،(للرترتوىلارة وبالتنسرترتي  مرترت  اجلهرترتات ذات العيقرترتة)
 .وةزارةتةكانةوة نيية، شوَينى ديكةشى هةية، ثةيوةندى ثَيوة هةيةو، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .شلَير خان فةرموو
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 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، ضـونكة لـة ئةسـتؤى هـةموو     (علـى الـوزارات  )دةبـَى ببَيتـة   ( علرتى الرتوىلارة  )سةبارةت بةو ماددةية، كة دةَلـَى  
ئةو بةزةيى ثَيهاتنةوة ( ال ون الالزم هلم حبقوق امل اقني وال مل على تقديم)وةزارةتَيكة ئةو تةوعية كردنة، 

ئَيستا ئةوة هةر مؤدَيلى نـةماوة لـة دنيـا بةضـاوى بـةزةيى ثـَى هـاتن تةماشـاى خـاوةن ثَيداويسـتى تايبـةت            
بكةيت، بةَلكو بة كةسَيكى وةكو خؤمان تةماشا بكةين و هةموو ماف و حقـوقَيكى هـةبَى، بؤيـة لَيـرة باسـى      

نةـين هـةمان شـت باسـى تةوعيـة دةكـات، ئـةوة زؤر زؤر طرنطـة تةوعيـةى          تةوعية دةكـات، لـة مـاددةى ثيَ   
موجتةمةع بكرَى و بة ئيندراج كردنى، يان بة تَيكةَل كردنيان بة موجتةمةع، بةوم ئةوة يان لـة مـاددةى   
ثَينج بة باشـى سـياغة بكـرَى و ئةوانـة هـةمووى بطرَيتـةوة، يـان لَيـرة ثَيويسـت ناكـات دووبـارة بكرَيتـةوة،             

 .ردوو ماددة باسى تةوعية كردن دةكةن و بكرَيتة يةك ماددة باشرتة، سوثااهة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ناسك خان فةرموو
 
 

 :بةر َيز ناسك تؤفيق عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

مواية ئةطةر من ثَي( على الوىلارة توعية املواطنني)ديارة منين هةر لةسةر ئةوة مومحةزةم هةية، كة دةَلَى 
 .بكرَيت تةنها ئةو وةزارةتة نيية، ئةمة يةك

ئَيمة دةورى ر َيكخراوةكانى موجتةمـةعى مـةدةنى و ر َيكخراوةكـانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى و دةزطاكـانى       / دوو
مافى مرؤظمان تةهمين كردووة بةثَيى ئةمة لة مةسةلةى تةوعية، كة من ثَيمواية ئـةوان دةورى ئةساسـى   

ةى تةوعيــة كــردن،   ئــةوان و   كةناَلــةكانى ر اطةيانــدن، جــا مــن ثَيموايــة ئةطــةر لَيــرة دةبيــنن لــة مةســةل
، يـةعنى شـتَيكى لـةو    (على الوىلارة وبالتنسي  م  اجلهات املختصرتة مرتن منظمرتات اجملتمرت  املرتدنى     )بيكةين بة 

ةو مافـة لـة   نةوعة بؤ تةوعية كردن، بؤ ئةوةى ئةركةكة تةنها يةك وةزارةت بة ئةركى خـؤى نـةزانيوةو، ئـ   
ياسايةكة بيـدةين بـة ر َيكخراوةكـانى كؤمةَلطـةى مـةدةنى و كةناَلـةكانى ر اطةيانـدن، ضـونكة بةر اسـتى ضـؤن           
ثةرلةمان دةورى تةشريع دةبينَى، وةزارةتةكانين دةورى تةنفيز دةبينن، ثَيمواية ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطاى 

ةناَلــة بــة قوةتــةكان بــؤ تةوعيــة كــردن لــةو بــوارةو، مــةدةنى و كةناَلــةكانى ر اطةيانــدن يــةكَيكن لــة هــةرة ك
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار جةنابى وةزير، فةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا نةجيب
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 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
على احلكومة عن طري  ) بَلَيني( على الوىلارة) لة جياتى ئةوةى بَلَيني( 31)دةكرَى لةو ماددةية، لة ماددةى 

 .، بؤ  وونة لةر َيطاى وةزارةتى ثةروةردةوة، تةندروستى و بةو شَيوةية(الوىلارات ذات العيقة
، ضـونكة زؤر جـار   (للرتوىلارة بالتنسرتي  مرت  الرتوىلارات املختصرتة واجلهرتات ذات العيقرتة       )سةبارةت بة بر طةى دوو 

تايبةتدا، ياخود لـةر َيطاى هةنـدَى ر َيكخـراوةوة، ئَيمـة هاوكـارى كةمئةنـدامان       هةية ئَيمة لة ثرؤذةى كةرتى 
دةكةين و، ئةم ماددانة هَيشتا جَى بةجَى نـةكراوة وةكـو خزمـةتَيكى كـةم بـة كةمئةنـدامان، لةبـةر ئـةوةى         
ــؤى       ــؤ هاتوض ــةكراوة، ب ــانكاريةك ن ــيو ئاس ــةكا ان ه ــة حكومي ــةكانى فةرمانط ــة فةرمانط ــةكا ان ل  باَلةخان

كةمئةنـدامان وةكـو دةستثَيشـخةرييةك ثَيشـنيارَيكى وةزارةمتـان ئَيسـتا لـة زؤربـةى فةرمانطـة حكوميــةكان          
فةرمانبةر هةية لة ثرسطة، تايبةت كراوة بةر ايى كردنـى مامةَلـةى كةمئةنـدامان، ديـارة دةسـت خؤشـى لـة        

 .ئةندامانى ثةرلةمان دةكةم بؤ ئةو ثَيشنيارانةو، زؤر سوثاا
 

 :ؤكى ثةرلةمانبةر َيز سةر

ليذنـةى  ( 31)تـةواو، ئَيسـتا دةضـينة سـةر مـاددةى      ( 31)سوثاا بؤ ئَيوةى بةر َيز طفتوطؤ لةسـةر مـاددةى   
 .كاروبارى كؤمةويةتى فةرموو

 
 

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

الدنى ملا يتمت  به املعاقني من حقوق فرتى  متثل احلقوق واالمتياىلات الواردة يف هذا القانون احلد ا (:31)املادة 
 .االقليم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةي ر ةئيتان؟ فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .ليذنةى هاوبةي ثشتطريى لة ماددةكة دةكات

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .موداخةلة بكات؟ يةك كةا،  هاور از خان فةرموو( 31)ددةى بةر َيزان، كَى دةيةوَى لةسةر ما
 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان



 115 

ئةو ماددةية لةمى من بةر استى زؤر ر وون نييـة، كـة دةَلـَى ئـةو مـاف و تايبةمتةنديانـةى كـة لـةم ياسـايةدا          
ــة هةر     ــان ل ــةى مافي ــةو كةمئةندامان ــةمى ئ ــةنى ك ــاتوون، مي ــةموو    ه ــا ه ــة، ئاي ــةعين   ثَيوانةيةك ــدا، ي َيم

ــةو        ــةمى ئ ــةنى ك ــَى بةمي ــى دةَل ــَى؟ بؤض ــنيف دةب ــة تةس ــان ئةم ــر مى خؤي ــةوةو دوات ــدامان ناطرَيت كةمئةن
كةمئةندامانةى كة مافيان لة هةرَيمدا هةيـة؟ مـن ثَيموايـة دةبـَى هـةموو كةمئةنـدامان بطرَيتـةوةو دوايـى         

 .دةكةن، ثؤلني كردنةكة مى ئةوانة، سوثااتةسنيفةكة مي ئةوانة، كة تةسنيفى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابى سكرتَير موداخلةى هةية، فةرموو
 :سكرتريي ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
عى ثـَى نـةكردووة، لةبـةر    ئةو مافانةى لةناو قانون هاتوونة، هـةتا ئَيسـتا زؤر لـةو مافانـة م ـةوةق تةمـةتو      

متثل احلقوق واالمتياىلات الواردة فى هذا القانون احلد االدنرتى ملرتا   )ئةوة بةر ةئى من سياغةكة بةو شكلة بَيت، 
 .زؤر سوثاا، (دب ان يتمت  به يف ذوي االحتياجات اخلاصة من حقوق يف االقليم

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابى وةزير، فةرموو
 
 
 

 :وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةويةتى/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

، واتـة ثرؤذةكـة ثةسـند كـرا، ئةمـة كـةمرتين مافـة بـؤ         (متثل احلقوق واالمتياىلات الرتواردة فرتى هرتذا القرتانون    )
، يـان  %71نةيـة  كةمئةندامان دابني دةكرَيت، واتـة ئَيمـة دواى ثةسـند كردنـى ئـةم ثرؤذةيـةي هَيشـتا لةوا       

كــةموكور ى و كَيشــةكانى كةمئةنــدامان لــة كوردســتاندا ضارةســةر بكــةين، بــةوم ئةمــة قؤناغَيكــة بــؤ   % 21
 .ئةوةى بتوانني لة دواى ئةمةي قؤناغى ديكة بتوانني زياتر خزمةتى كةمئةندامان بكةين، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ــة    ــةي ت ــةم ماددةي ــةر ئ ــؤ لةس ــةر َيزان، طفتوط ــاددةى   ب ــينة م ــتا دةض ــوو، ئَيس ــارى  ( 31)واو ب ــةى كاروب ليذن
 .كؤمةويةتى فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 (:31)املادة 
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تصدر الوىلارة التعليمات اليىلمة فيما يتعل  بدعم تيهيل املعاقني وتشكيل اجمللس ومراكز التيهيل وبيان : اواًل
 .فيها وفقَا للمواصفات امليئمة مبا يضمن حسن متت  مجي  املعاقني يف االقليم حبقوقهمكيفية سري العمل 

 .على الوىلير اصدار التعليمات اليىلمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون: ثانيًا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةي فةرموو
 :بةر َيز عونى كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
نةى هاوبةي ثَيشنياز دةكات بر طةى يةكةمى ماددةكة حةزف بكرَيت، لةبةر ئةوةى تةشـكيلى مـةجليا   ليذ

ــةن وةزارةتــةوة بــؤ هــةموو ئامــامى      لــة ماددةكــانى ثَيشــوو موعالةجــة كــراوة، دةركردنــى تــةعليمات لةمي
 .ياسايةكان دةبَى دةربكرَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .يل خان فةرمووزؤر سوثاا، سيوة
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
تشرترتكيل اجمللرترتس ومراكرترتز تيهيرترتل )لــة يةكــةم، ئةطــةر مايــةوة ئيلغــا نــةكرا، بَلــَيني  ( 31)بةنيســبةت مــاددةى 

 .ي تَيدا زياد بكرَيت، سوثاا(وااليواء
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ ميببةر َيز ئاسؤا 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
الرتوىلير اصرتدار التعليمرتات اليىلمرتة لتسرتهيل      )لةطةَل ليذنةى هاوبةشدا دانيشتووين، تةنها بةوة ئيكتفا بكـةين  

 (.تنفيذ هذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تةواو بوو، ئَيستا دةطةر َيينةوة بـؤ مـاددةى حـةوت،     ين(31)زؤر سوثاا، بةر َيزان، طفتوطؤ لةسةر ماددةى 
كة تةئةيلمان كرد ثَين نَيوةر ؤ بـةوةى كـة وةزيـرى دارايـى بـَى، بـةوم بةداخـةوة دةسـتمان نةكـةوت و بـة           
هةموومان لَييان طةر اين، نةبوون، بؤية ئَيستا مـةجبورين طفتوطـؤى لةسـةر بكـةين، فـةرموون بطةر َيينـةوة       

 .ليذنةي كاروباري كؤمةَميةتي فةرموونسةر ماددةي حةوت، 
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 (:5)املادة 
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تتكفل احلكومة بتخصيص راتب احلماية االجتماعية لكرتل معرتاق لرتيس لرته مصرتدر كافرتة للرتدخل، يرترتبط هرتذا          
 :الراتب بدرجة عجز املعاق وعلى النحو االتي

فرتيكثر، يسرتتح  راترتب احلمايرتة والرتذى يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترتب          % 21درجرتة عجرتزه   املعاق الرتذى بلضرتت   : اواًل
 .املوظف يف االقليم

 :يستح  راتب احلماية وحيتسب كاالتى% 24اىل % 33املعاق الذى ترتاوح درجة عجزه بني : ثانيًا
 زالعج يف نسبة االدنى احلد راتب

                      28 
 :يستح  راتب احلماية وحيتسب كاالتي%  31اىل % 17وح درجة عجزه بني املعاق الذى ترتا: ثالثًا

 زالعج يف نسبة االدنى احلد راتب
                      28 

 .يعهد اىل مديريات التنمية االجتماعية تنفيذ احكام الفقرات السابقة: رابعًا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ليذنةى هاوبةي ر ةئيتان؟ فةرموو
 :ز عونى كمال س يد بةزازبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لة ر اثؤرتى ليذنةى هاوبةي كة خوَيندمانةوة بةو شَيوةية سياغةى ماددةكة كراوة، بةوم زيـاتر بـةر اى مـن    
ليذنةى دارايى مةفروزة تةوزحياتى زياتر بـدات لةسـةر ماددةكـة، يـان ئةطـةر ثَيشـنيارَيكيان ئامـادة كردبـى         

 :ة، هةتا طفتوطؤكة لةسةر ئةوة بكرَيت، من ئَيستا هةر دةخيوَينمةوة بةو شكلةيةروَيندرَيتةو
 :(2) املادة

 حنرتو  علرتى  وحيتسرتب  للرتدخل  اخرتر  مصرتدر  يا عن نظرال بضض معاق لكل خاصة شهريًا مبلضًا احلكومة هصص
 :االتي

 .االقليم يف املوظف لراتب ىاالدن احلد يعادل مبلضًا ح تيس فيكثر%( 28) عجزه درجة بلضت الذى املعاق :اواًل
 :كاالتي وحيتسب مبلضًا يستح %( 21 -% 38) بني جزهع درجة ترتاوح الذى املعاق: ثانيًا
 زالعج درجة× للموظف االدنى احلد راتب

                      28 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ميت هةية؟ فةرمووبةر َيزان، كَى دةيةوَى لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات؟ نوقتةي نيزا
 :امحد عثمانبةر َيز  سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 ..... .ئةطةر ليذنةى دارايى قسةى بكردبا باشرت بوو، لةوانةية كةمرت قسةمان بكردبا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بكـةن، رَيـزداران   باشة ناوتان دةنووسـني، دوايـي يةكـةم قسـة دةدةينـة ئـةو، ئـةم ر َيزدارانـة دةيانـةوَى قسـة           
حسـن حممـد، شـَيرزاد حـافز، ر َيبـاز      .بةشارةتى، دلَير حممود، عبدالسالم بةروارى، خورشـيد امحـد، د   فاضل)

، كةسي تر هةيـة؟ نييـة، كـاك    (عثمانبشري، سؤزان شهاب، سيوةيل .فتاا، كوَيستان حممد، امساعيل طةوَلى، د
 .كات، فةمووئاراا تةوزحيَيك بدة ثاشان كاك فازل دةست ثَي دة.د
 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان

تةنها تةوزحيَيك دةدةين بةشَيوةيةكى موختةسةر دةربارةى ماددةى حةوت، هةموومان زانيارران لةسةر 
ن دةكرَيت لة دوو ئاست داية، ئةوةية، كة ثَيشرت بر يارمان هةبووة لة ثةرلةمان، كة ئةو مووضةيةى تةرخا

هةزار، ئةطةر بَيني سةيرى ئةو هاوكَيشانة بكةين، يان ئةو موعادةمنة بكةين،  481هةزارةوة بؤ  411لة 
كة   لة ئةسَلى ثرؤذةكة داهاتووةو،   لة ئةسَلى ر اثؤرتى هاوبةشدا هاتووة، شَيوةيةك لة دووميةنة، يان 

بر يارةى كة ثَيشرت داومانةو، لةنَيوان جَى بةجَى كردنى ماددةى حةوتي تةناقوز دروست دةكات لةنَيوان ئةو 
ئةم ياساية،   بةشَيوةى ئةسَلى ماددةكة،   بةشَيوةى طؤر انكارى لة ر اثؤرتى هاوبةشدا، ضونكة وةكو لةطةَل 

ةزارةى ه 411بةر َيز جةنابى وةزير قسةمان كرد، ئَيمة ناتوانني جارَيكى ديكة تةراجوع بكةين، كة ئةو 
هةزارةكةي هةر  481دامانناوة حةدى ئةدنا كةم بَيتةوة، هةروةها حةدةكةى ديكةي كة حةدى ئةعالية 

نابَى كةم بَيتةوة، لَيرة من هةندَى ر َيذةم دةرهَيناوة بةثَيى ئةو سَى فيئاتةى كةوا ئةسَلى ماددةى حةوت لة 
دةرةجةي عيةز، %  21بؤ % 33ايى ى دو%36دةرةجةي عيةز بؤ % 48ثرؤذةكة هَيناويةتى لةنَيوان 

و فةما فوق، ئةطةر هاتو ئَيمة بةو شَيوةية هاوكَيشةكان جَيبةجَى بكةين، ئةو %28دوايي لة دةرةجةى لة 
دةرةجةى عيةزةي بةر اى من لة ر ووى زانيستيةوة زةرورية، تؤ تا بتوانى جياوازيةك بكةى لةنَيوان ئةو 

بؤ % 48ية، ئةطةر بضينة سةر فيئةى يةكةم، دةرةجةى عيةزى لة كةسانةى كة بَلَيني بَى تواناييان هة
ئةبينى ئةو مووضةيةى كةوا تةرخان دةكرَيت، حةدى ئةدناكةى كة ثابةندة بة دةرةجةى عيةزى لة % 33
 24ى دةرةجةى عيةزة %33هةزارة، حةدى ئةدناكةى كة ثابةندة بةحةدى ئةعالي فيئةكة لة  %36 48

ارةكة كةمرتة، بةشةرتَيك ئةطةر ئةو دةرةجةى عيةزة لة ماددةى حةوت لة هةز 411هةزارة، كةوا لة 
ئةسَلى ماددةكة جَيبةجَى كراوة، من ئةوةندةي بزاك ئةو دةرةجةى عيةزة لة ميةن ليذنةى توبيةوة ئةبَى 

يةكى جَيبةجَى بكرَيت، ضونكة هيو موئةشريةيةكى ترت نيية، بةبَى ئةو موئةشريةية، نازاك ئةطةر ر َينماي
ية، كة بَلَيني بدايةتى %33تر دوايى وةزارةت دةرى بكات، فيئةى دووةم كة هةمانة، دةرةجةى عيةزى لة 

كة بةرزترين ئاستى فيئةى % 28فيئةكةية، كةمرتين ئاستى فيئةى دووةمة، بؤ دةرةجةى عيةزى لة 
 411هةزار بؤ  24ية؟ لةنَيوان دووةمة، ئةوكاتة ئةو راتبةى كة ئةبر َيتةوة بؤ ئةو بةر َيزة، لةنَيوان ضيا

هةزار، حةدى ئةدناى  411هةزارة، ضونكة ئَيمة وةكو ثَيشرتين ئاماذةمان ثَييدا ر اتبى، يان مووضةى 
موخةسةساتَيكى % 48هةزارة، ر استة دواتر لة  411ر اتبة، بةثَيى سولةمى مووضةى نوَى، كة ثلة دةية 
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هةزارة، دواتر ئةطةر بَينني سةيرى  411ى كة ئاستةكةى ئةضَيتةسةر، بةَمم وةكو ئيسمى، وةكو ئةسَل
و سةرووتر مةسةلةن بؤ  وونة، ئةطةر دةرجةى عيةز لة %28فيئةى سَى بكةين، دةرةجةى عيةزى لة 

 411ين ئاستى ر اتبةكة، ئةوكاتة %28، ئةو كاتة بةدةرةجةى عيةزى لة %411بَيت تا ئةطاتة لة % 28
( 648)هةزار دينار بؤ ( 411)هةزار، كةواتة لةنَيوان  648ئةبَى بة % 411هةزار دةبَى، ئةطةر بَ  بة 

، ئةوة كة ئيمكان نيية ئةو دةرةجةى %411هةزار دينارة، بةشةرتَى ئةطةر طةيشتة دةرةجةى عيةزى لة 
ن ، تةنها بؤ ر وون كردنةوةى بةر َيزتان تابتوانن تةعليقى لةسةر بدةن، ئةطةر لَيمطةر َي%411عيةزة بطاتة 

قسةكاك بكةم، ئةطةر دوايى هةَلةم ر استم بكةنةوة، كةواتة ئَيمة ئةطةر هاتو لةم ياساية ماددةى حةوت 
 411ةانةوَيت جَيبةجَيى بكةين، بةشةرتَيك ئيلتيزام بكةين بةو بر يارةى ثَيشوو كة هةمانة، لةنَيوان 

ةنَيوان دوو دةرةجةى عيةزابَى، هةزار، ئةبَى ئةو كةسةى كة مةمشول بَى بةو مووضةية، ل 481هةزارو 
بَيت، بؤ بةرزترين ئاستى عيةز، ياخود ئةو ئاستةى كة % 12كةمرتين دةرةجةى عيةز ئةبَى لة 

بَى و سةرووتر، كةواتة ئَيمة لة هيو حاَلةتَيك ئةو كةسةى كة % 21هةزار، ئةبَى لة  481ئةيطةيةنَيتة 
ةتية، يان بةو راتبة، ئةبَى لة هيو حاَلةتَيك بؤ ئةوةى مةمشول ئةبَى بةو بَلَيني يارمةتى تؤر ى كؤمةَمي

كةمرت نةبَى، بؤ ئةوةى % 12لةطةَل بر يارةكةى ديكةمان تةناقوز ر وونةدات، دةبَيت دةرةجةى عيةزي لة 
هةزارةكة، ئةبَى ئةو دةرةجةى عيةزة لة ميةن ليذنةى توبيةوة بؤيان  481ئةو كةسانةى كة مةمشولن بة 

 .بَى، ئةمة بةشَيوةيةكى موختةسةر، سوثاا%21بَى دادةندرَيت، ئة
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ـة%411بةا شةلةىل كامل عيةزى 
 :ئاراا حسني حممود.بة َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .من وةكو ميسال هَينامةوة، بؤ بةرضاو ر وونى ئةندامة بةر َيزةكان

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةشارةتى فاضلر بةَلَى، ر َيزدا

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاضلبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من يةك مومحةزةم هةيةو، ثَيشنيارين دةكةم، ضونكة لَيرة لة بر طةى يةكةم دةَلَى ئةو مووضةيةى كة بؤ 
يار دةكةم ئةو كةمئةندام دةبر درَيتةوة، يةكسان دةبَى بة كةمرتين مووضة لة هةرَيمى كوردستان، من ثَيشن

كةمرتينة مبربَيت، ضونكة ئةوة بةر استى لةر ووى دةروونيةوة كةميةتيةك نيشان ئةدات بةرامبةر بةو 
 .كةمئةندامة، هةر بنووسرَى مووضةيةك كة طوماوبَى لةطةَل ذيانى، ئةمة مومحةزةى يةكةم

بَيتو بازار ةكانى كوردستان بةم  مومحةزةيةكى تر كة دةيَلَيم،  ثَيشنيار دةكةم، ضونكة بةر استى ئةطةر
هةزار دينار دةكرَي، بة بر واى من هيضة،  481و بؤ  411شكلةى ئَيستا بر وات، ئةم مووضةية كة باسى 
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يةعنى ئةمة بة مووضة حيسابى ناكةم بؤ كةمئةندامَيك، ثَيمواية هةر كةمئةندامَيك ئةطةر يةكةار بؤ 
هةزار دينارةى كة بؤى  481تةوة لةسةرى، لةسةر ئةو نةخؤشخانة بربَى، خاوةنةكةى قةرزار دةبَي

هةزار كةمئةندام هةية، بةَمم  96دةبر َيتةوة، ر استة جةنابى وةزير سةر لة بةيانى ئيشارةتى بةوةدا كة 
هةزارة بةر ئةم موناقةشةية ناكةوَى، ئةوةى كة من لَيرة زؤر خؤشحاَلم ثَيى، بةهةقيقةت  96هةموو ئةو 

َيكر اى ئةندامانى ثةرلةمان هةية، ضونكة ضر و ثر ترين موناقةشة لةسةر ئةم ثر ؤذة دةست خؤشيم بؤ ت
ياساية كرا، ثَيمواية ئةوة ئةو ثةر ى هةست كردنة بة مةسئووليةت، بةرامبةر بةو خةَلك و ر ؤَمنةى كةوا 

..... 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ترة، صولبى ماددةكة ئايا ضةند بكةين؟، ضؤن تكاية، وةرة سةرماددةكة ر ةجائةن، ئةوة مةسةلةيةكى 
 .بكةين؟، نيسبةكةى ضةند بَى، ئاوا، سوثاا

 (:بةشارةتى)حممد قادر فاضلبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ثَيشنيار دةكةم ئةوةى كة ئيشارةمت ثَييدا، يان عيالجى ئةم كةمئةندامانة لة نةخؤشخانةكان بةبَى 
 .هةزار دينار بَى، زؤر سوثاا 311بؤ  681وضةكةيان لةدةورى بةرامبةر بكرَي، يان مو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاا بؤ جةنابت، ر َيزدار دلَير حممود كةرةمكة

 
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

و  6112ساَلى  ئةم ياسايةى حكومةت كة ضووة بؤ ئةمومةنى وةزيران، من وابزاك ئةوة لةكاتَيك لة
هةزارى  31حةوت بووة، لةو كاتة بر ى ئةو ثارةيةى كةمئةندام وةرى طرتووة، بةشَيكيان كة موةزةف بووة 

هةزارى وةرطرتووة، لةبةر ئةوة ئةم شَيوة دابةي كردنةي دانراوة لَيرة، ئةطةر  81وةرطرتووة، ئةويرتيان 
ئةندام زؤر زؤر كةم ئةبَيتةوة، لةبةر ئةوةى ساَلى ئَيمة بةو شَيوةية دابةشى بكةين بةر استى مووضةى كةم

هةزار بؤ هةر  481دا بة تَيكر ا بةبَى جياوازى داماننا بة 6144ثار لةكاتى ثةسندكردنى بودجةى 
كةسَيكى كةمئةندام، بةَمم بةر ةئى من ئَيستا ئةَلَيم ئةو تةسنيف كردنةى كة ئَيستا ليذنةى هاوبةي 

ئةوة شتَيكى زؤر زؤر ضاكة، بؤ ئةوةى ئةو كةسةى كة دةرةجةكةى، كةم  كردوويةتى تةسنيفى كردووة،
بةرةو خوارة تووشى  28بةرةو ذوورة، ئةوةشى لة  28تواناييةكةى، ياخود بَلَيني عيةزى زؤر زياترة، لة 

 ناعةدالةتى نةبن، شتَيكى زؤر زؤر ضاكى كردووة، بر ى ثارةى دياريكراوين بؤ كةمئةندام، ثَيويستة بةثَيى
ر َيذةى كةم تواناييةكةى ديارى بكرَي، من شَيوةيةكم داناوة، تازة ناتوانني ئَيمة لةو ثارةيةى كة ثار لة 

هةزار دامانناوة، لةوة كةمرتى بكةينةوة، ئَيستا ئةوةى كة موةزةفةو كةمئةندامة، ئَيستا لَيرة زؤر  481
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ام، لةطةَل ئةوة ئةطةر داهاتى تريشى ضاكة لة مووضة دةرضووة، ئةَلَى بر ى ثارةى تايبةت بؤ كةمئةند
هةزار خؤى ةَينَيتةوة،  411هةزاردينار وةردةطرَيت، بةر ةئى من وةكو  411هةبَى، ئةوةى كة موةزةفة 

هةزارى بدرَيتَى، ئةوةى ر َيذةى  611بةرةو ذوورة،  28ئةوةى دةرةجةى بَى تواناييةكةى عيةزى لة 
هةزارى بؤ زياد  68هةزارى بدرَيتَى، تاوةكو دوو منداَلين  481 21بؤ  38دةرةجةى بَيتواناييةكةى لة 

ية ر َيذةى كةم %48لة  38بكرَي، بةَمم لةهةمان كاتيشدا، خاَلَيكمان هةية ئةَلَى ئةوةى لةخوار 
بةرةو خوارةوة مشوىل هاوكارى ناكات،  38تواناييةكةى، ئةمة بةَلَى، بةثَيى ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان دواى 

بَى مووضة بَى مشوىل هيو شتَيكى تر ناكات لة دنيا، بةَمم لة هةمان كات، ئةو بيتاقةيةى كة ثَيى  هاوكارى
ئةَلَين بيتاقةى كةمئةندامى، ياخود ثَيناسى كةمئةندامى، من بةثَيويستى ئةزاك كة ئةو بيتاقةيان بدةنَى، 

 .بؤ ئةوةى لة مافةكانى تر بَى بةي نةبن، زؤر سوثاا
 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكى

 .سوثاا، ر َيزدار عبدالسالم بةروارى
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من وةكو بةرثرسى ليذنةى كاروبارى كؤمةَميةتى، حةز دةكةم ئةو مةوزوعة شةرا بكةم و ثَيشنيارَيكى 

ذنةى هاوبةي وبةحزورى جةنابى موحةدةد بؤ دةرضوون لةو ئةزمةية، ضونكة ئَيمة لة كؤبوونةوةكانى لي
ئاراا .وةزير نةطةيشتينة ئيتيفاق، ضونكة خيالف هةبوو، ئيزافةتةن قسةكانى براى عةزيزم بةر َيز كاك د

 :ئي ادة ناكةمةوة، ئَيمة كَيشةكان بةو شَيوةيةن
يبةتةكان، لَيرة ئةم ياساية هَيشتا ديار نيية ئةمَينَيت ياساى موعاق، يان ئةبَيتة خاوةن ثَيداويستية تا/يةك

دةبَى لةبةرضاومان بَى كة ئَيمة ثَيشنيار ثَيشكةي دةكةين، ئةطةر بؤ خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان بَى، 
ئَيمة ئيزافةيةك، يان بةشَيوةيةك دار شتنَيك بكةين، / دةبَى بةشَيوةيةكى تر دابر َيذرَيت، بةمةرجَيك، يةك

وةكو تةعويزى ئي اقة بةثَيى / تة بؤيان تةئمني بكةن، يةككة بَلَيني لةوانةى موعاقن، دوو شت ثَيويس
ئةوانةى دةخليان نيية، دةبَى ئَيمة حةدى ئةدناى دةخليان / ر َيذةو دةرةجةى عةجز بةشكلَيكى تر، دوو

وةكو هةر مواتنَيك تةئمني بكةين، بؤ موعاق، ئَيمة ثَيشنيارَيكمان لة ليذنةى هاوبةي ثَيشكةي  كرد، 
لةدواى دابضني، مى وةزارةت ئيشكاليةكيان هةية، بةَمم بةر ةئى من ئيشكاليةتة حةل  وةخت نةبوو زؤر

ئةبَى، بة دةرضوونى ئةم ياساية، ثَيشان هيو موساعةدةيةك بؤ م ةوةق نةبوو، دةست خؤشيان ىَل دةكةم، 
لةطةَل هةَلسان خستيانة ناو شةبةكةى حيمايةى ئيةتيماعى، بؤية ئيشكاليةت هةية لة قسة كرد ان 

يةكرت، ئيشكاليةتى دووةم، نابَى كةمرت لةوةى ئَيستا وةردةطرن بيان دةينَى، بؤية ثَيشنيارى موحةدةدى من، 
 :ئةوةية

بؤ ئةوانةى داهاتيان هةية، نةك بةا شةرتة موةزةف بى، داهاتي هةية، ئيشى لة شةريكةية / يةك
ني تةنها بؤ ئةوةى كة ر اتبى هةية، بؤ ئةوةى كة هةزار بَى، نابَى ئَيمة بَلَي 111، 311مومكينة داهاتةكةى 
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داهاتى هةية، ئَيمة مةقتوع حةدى ئةدناى، ئينةا   هى عامل بَى،   هى موةزةف بَى،   دةرةجةى عةز، 
هةزار  18و % 31، ئةوةى 21زائيدةن  481هةزار وةردةطرَيت، بة حيسابى 21ـة، %11واتة ئةوةى 

هةزار وةردةطرَيت، ئةمة ئيزافةتةن بؤ  58، %21وةردةطرَيت، ئةوةى هةزار  28، %81وةردةطرَيت، ئةوةى 
ئةو داهاتةى كة مانطانة هةيةتى، بؤ ئةوانةى هيو داهاتيان نيية، ثَيشنيار ئةكةم ئةم بةدةل تةعويزةى 

 481% 11بدرَيتَى، ئيزافةتةن بؤ يةكةار ر اتبى حةدى ئةدنا، واتة جارَيكى تر ئةوةى دةرةجةى عيةزى 
وةردةطرَيت، هةتا دةطاتة  498، %31هةزار وةردةطرَيت، ئةوةى دةرةجةى عيةزى  641، 21ن زائيدة

وةردةطرَيت، ئاخري كةليمةم ئةطةر مايةوة بة موعاق، يان نةماوةو  638، 28ئةوةى كة عيةزى دةرةجةى 
موعاقةكان،  بة موعاق، ئَيمة لةماددةى حةوت جوداى بكةين بةينى هةموو خاوةن ثَيداويستة تايبةتةكان و

موعاقةكان بةو موعادةلةية، ئةوةى داهاتى نيية، حةدى ئةدناى بدةنَى، زائيدةن حةدى ئةدنا   درةجةى 
عيةز، ئةوةى داهاتى هةية فةقةت،حةدى ئةدناى   دةرةجةى عيةز، وةكو حيسا، كرد، تةسةور دةكةم 

 .زياتر لةوةى كة ئَيستا وةردةطرن و عادلرتة، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ثةلةمانبةر َيز 

 .سوثاا، ر َيزدار خورشيد امحد
 :بةر َيز خورشيد امحد سليم

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئَيستا ئةوانةى موعاقن بةر استى ضاويان لة دةمى ئَيمةية، خاسةتةن بةنيسبةت ئةو خاَلة،   ئةمامَيكى ىَل 

تة ئةوانةى ترين هةموو باشن، لة دةردةضَيت، ضونكة دةعمى ماددى بؤ ئةوانة سةرةكيرتين دةعمة ر اس
ثَيداويستيةكانى فالن و فالن هةمووى بؤ دابني بكةين، بةَمم دةعمى ماددى شتَيكى سةرةكية لةو ياساية، 
لةبةر ئةوة ناكرَي ئَيمة بَيني شتَيكى وا بكةين، كة ئةو شتةى دةستان كةوتووة ثَين ئَيستا لَييان كةم 

ية ببَيتة ثاَل ثشتَيك تةعزيزى ئةو دةست كةوتة بؤ ئةوان، من لةطةَل بكةينةوة، بةَلكو دةبَى ئةم ياسا
برادةرةكى كة لةطةَل جةنابى وةزير هاتبوو، طةيشتينة خاَلَيكى موحةدةد كة بةو شَيوةية ئةوين وةكو 

 مين  كل معاق التقل/ )خةبريةك لة وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةَميةتى، ثَيى باي بوو بةو شكلة بَى، يةك
ئةمة حةقَيكى مةزمونة بؤ ( الف دينار شهريًا كبدل عوق( 481)مبلضًا قدره % 11درجة عجزه عن 

هصص اعانة للحماية االجتماعية للمعوق الذى / )و سةرةوةية، ثاشان دوو%11ئةوانةى كة عةوةقيان لة 
يستح  راتب احلماية  فما فوق% 28املعاق الذى يبلغ درجة عجزه : عامًا على النحو االتي 45بلغ من العمر 

هةزار دينارة لة جَيطاى خؤيةتى،  481، يةعنى ئةو (الذي يعادل احلد االدنى من اعانة احلماية االجتماعية
هةزار دينارى ترى دةدةينَى،  411هةزارة  481بوو، زياد لةو % 28ئي اقةكةى لة  45كة عمرى بووة 

يستح  اعانة % 21لضاية % 38ح درجة عجزه مابني املعاق الذى ترتاو/ )ئةمة وةكو دةرةجةى ئي اقة، دوو
زياتر بَى،  28كةمرت بَى، ئةطةر لة  28ئةطةر لة ( يف نسبة العجز 411بالشكل االتي احلد االدنى من االعانة 
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هةزار، بؤ ئةوةى بتوانَيت ذيانى خؤى ثَى بباتة سةر،  691هةزار دةبيتة  481هةزار زائيدةن  411
 .خزمةتى ئةم ضينة داية، ئةطةر بَيتو ئَيمة دةنطى لةسةر بدةين، زؤر سوثاا وابزاك ئةوة شتَيكة لة

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .حسن.سوثاا، ر َيزدار د

 :بةر َيز حسن حممد سورة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

حةوت  لةر استيدا ثَيويستة ئَيمة ئيشكاليةتَيك لة ماددةى حةوتدا حةل بكةين، ئةوين ئةوةية لة ماددةى
، 21بؤ  33ـة، فيئةيةك 411بؤ  28، كة عيةزةكةى 411بؤ  28موعاقى كردؤتة سَى فيئة، فيئةى 

، بةَمم لة تةسنيفى ري ايةى ئيةتيماعى، بؤ خؤشيان لة قانونةكة لة ماددةى سَى 36بؤ  48فيئةيةك 
دوو بةشة، كةواتة ئةبَى ( جزئياامل اق غري القادر على ال مل كليًا، امل اق غري القادر على ال مل )كردبوويان، 

لةطةَل تةسنيفةكة بيطومَينني، بيكةينةوة بة دوو، كة يةكةم و دووةميان دةطرَيتةوة، نيسبةتى بؤ ئةوةى 
كةوا ئةو ري ايةى ئيةتيماعييةى ضؤن بدرَى؟ بةر ةئى من يةكةم بةنيسبةت ئةوانةى كة موةزةفن، 

اران بيان درَيتَى، ئَيمة زياتر بري لةو موعاقانة بكةينةوة هةزارةكة وةكو ج 411بةشَيوةيةكى مةقتوع هةر 
كةوا موةزةف نني، بؤية ئةوانين بةدوو ر َيطا دةدرَيت، ر َيطايةكى مةقتوع كة حةددى ئةدناو ئةعالى 
تَيدابَى، ر َيطايةكى تر بةثَيى نيسبةى عيةز بَى، هةر وةكو موعادةلةيةكى ثَيويست، موعادةلةيةكى حيسابى 

ئاراا داينا، كة ئةوين بةشَيوةى ر اتبى حةدى ئةدنا زةربى نيسبةى عيةزةكة بكةين، زائيد .دكة كاك 
 .مةبلةغَيكى سابتى بكةين، بةثَيى ئةو دوو فيئةيةى كة بامسان كرد، سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةرةمكة حافظر َيزدار شَيرزاد 
 :عبداحلافظ شريفبةر َيز شَيرزاد 

 .ى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك
جارَى لة ماددة حةوت كورتة باَمكان ناطرَيتةوة بة هيو شَيوةيةك، لةبةر ئةوةى ئةوانة دةرةجةى عيةزيان 
نيية، لةبةر ئةوة دةبَى حيسابى بؤ بكرَي، من سوثاسى كاك ئاراا دةكةم بةر استى كاك ئاراا ئةوةى زؤر 

يعادل احلد االدنى )لةباتى ئةوةى كة بَلَيني باي ورد كردةوة بؤمان، بؤية من ئيقترياحى ئةوة دةكةم 
ى ر اتب زياترة، لةو 411ئةطةر وا مةعيشة دابنَيني، ضونكة مةعيشة لةو ( احلد االدنى املعيشة)، (الراتب

زياتر دةردةضَيت، كة ئَيستا كةمئةندامان وةرى  481كاتةدا ئةو موعادةلة هةر ضؤنَيك حةل بكرَي، لةو 
خوارةوة، بؤية من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم لة هةموو ئةو شوَينانةى كة نايةتة  481دةطرن، لةو 

 .زؤر سوثاا( احلد االدنى للمعيشة)ئةنووسرَيت حةدى ئةدناى راتب، بنووسرَى 
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثاا، ر َيزدار ر َيباز فتاا
 :بةر َيز ر َيباز فتاا حممود

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةوة دةكةمةوة كة بر ياربَى ئةو بر ة ثارةيةى كة دةدرَى بةطوَيرةى دةرةجةى عيةز بَى، منين تةئكيد ل

كورتة باَمكان لة دةرةجةى عيةز وجوديان نيية، ئةطةر بر يارين بَى كورتة باَمكان لَيرة وجوديان هةبَى، 
 .بةطوَيرةى ئةم ماددةية تةرك كراون

ة كراوة بة ضةند فيئةيةكةوة، سةيرى ر َيذةكة بكراية، باشرت وابوو لة دانانى دةرةجةكة ك/ دووةمين
يةعنى سةيرى ضؤنيةتى دانانى دةرةجةى عيةز بكراباية، ضونكة ئةطةر سةيرى ئةو رَيذانة بكةيت، 
سةيري ئةو دةرةجانة بكةيت كة دانراوة، ذمارةى ئةو كةمئةندانةى كة ئَيستا هةية، لةوانةية دوو 

ية، ياخود %31نكة شتى زؤر ئاسايى هةية كة دةرةجةى عيةزةكةى لة ئةوةندةو سَى ئةوةندة بكات، ضو
هةية هى وةزارةتى تةندروستى،  4995ي ساَلى (6)ـة، لةبةر ئةوة تةعليماتى ذمارة %11ـة، يان لة 38%

باشرتة ليذنةى ياسايى، يان ليذنةكانى تر سةيري ضؤنيةتى دانانى دةرةجةى عيةزةكة بكرَى، ضونكة ئةبَى 
ئةوة بكةى ضةند كةا ئةم ياساية ئةيطرَيتةوة، بؤ ئةوةى دةرةجةيةكى عيةزى كةم هةقى حيساب بؤ 

دةرةجةيةكى عيةزى زياتر نةخوات، كار بكات لةوةى ثارةى ئةو كةسةى كة زةرورة كةم بكات، بؤ كةسَيك 
استة حةدى كة زةرور نيية ثَيي، يةكَيكى تر لة كَيشةكان دانانى حةدى ئةدناية، هةموومشان ئةزانني كة ر 

 411هةزار، بةَمم لةطةَل ئةوة هةموو كةسَيك كة حةدى ئةدناكةى  411ئةدناى مووضة دانراوة بة 
هةزارة كؤمةَلَيك دةرماَلةى هةية، بؤ هةر كةسَيك كة مووضة وةردةطرَيت ئةو حةدى ئةدناية نامَينَيتةوة، 

ناتوانَيت ثَيداويستى ذيانى كةسَيك دابني  هةزارة 411بة كؤمةَلَيك دةرماَلة زياد دةكات، لةبةر ئةوة ئةو 
بكات، ئةطةر كةسَيك دةرةجةى عيةزى لةو ئاستة بَى كة نةتوانَى كار بكات، ثَيويستة ر َيذةى ثارةيةك، 
ياخود بر ة ثارةيةك ديارى بكرَيت كة ذيانى دابني بكات، ئةوةي ئةبَى ليذنةى دارايى لةسةر ثَيوةري خؤيان 

ثارةيةك ئةتوانَى ثَيداويستى ذيانى كةسيك ديارى بكات، نةك ئةوةى حةدى ئةدناى  ديارى بكةن، كة   بر ة
 .مووضةيةك كة لةر استيدا وجودى نيية، ضونكة بة كؤمةَلَيك دةرماَلة زياد دةكات، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار كوَيستان حممد

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

ديارة دةركردنى ئةم ياساية كة تا ئَيستا ثَينج ثر ؤذة ياساى بؤ ثَيشكةي كراوة، يةكَيك لة ئامامةكااني 
ئاراا تَيطةيشتني، .بةرزكردنةوةي ئاسد ذياني كةمئةندامانة، بةَمم دواى ئةو ر وون كردنةوةى بةر َيز د

بة ثَيضةوانةوة ئةوةى كة ثَيشرت ثةرلةمان كردوويةتى ئةمة نةك بةرز كردنةوةى ئاستى ذيانيانة، بةَلكو 
لَيى ثاشطةز ئةبينةوة، بؤية ثَيمواية ئةبواية ئةو شةرحة لة ليذنةى هاوبةي بكراية، بؤ ئةوةى بةو 
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شَيوةية ئةو ماددةيان دانةر شتاية، من ثَيمواية دةبَيت ئَيمة ر َيذةيةك دابنَيني كة ئاستى طوزةرانى 
ةك بَى لة كةسَيك تر، ئةطةر كةسَيكي باشرت نةبَى، كةسَيكى تر بَى لة كاتَيك كة ئةوان كةمئةندام بةشَيوةي

جطة لةوةى كة ناتوانن كار بكةن، كؤمةَلَيك خةرجى دةرمان و ثَيداويستى تايبةتيان هةية، بؤية من 
دى ئةدناى ثشتطريى لةو ر ايةى هاور َيم كاك شَيرزاد دةكةم، بؤ ئةوانةى كة هيو كارَيكيان نيية، حة

مةعيشةتيان بؤ دابندرَيت، تؤ كة نةتوانى حةدى ئةدناى مةعيشةت بؤ يةكَيك كة كةمئةندامة و كارى 
نيية دابني بكةين، ضؤن ئةتوانى بةم ياساية خزمةتى بكةيت؟ ئةوانةي كة كاريان هةية، واتا كارَيكي 

هةزاريان  481ةوةى ثَيشرت هةية تريان هةية، ياخود هةر دةخَلَيكى تريان هةية بة مةقتوع، هةر وةكو ئ
 .بؤ دابنَيدرَي، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار امساعيل طةَمَلى كةرةمكة

 :بةر َيز امساعيل س يد طةَمَلى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .خوشك و براياني بةر َيز
َيك برادةر بكةم، لةوةى كة ئةبَى ئةم دوو سةرةتا ئةمةوَى ثشتطريى ئةو ر ةئيةى كاك عبدالسالم و كؤمةَل

فيئةية جيا بكرَيتةوة، ئةوةى كة داهاتَيكى هةية، ئةوةى كة هيو داهاتى نيية، ضونكة ئةوةى كة هيو 
داهاتَيكى نيية، بةر استى زؤر زؤر ذيانى سةخترتة، ئةوةى كة داهاتَيكيشى هةية ئةمة لةر استيدا مينحةية 

ةكو بيمةيةكى تةندروستى واية، يارمةتيةكة بؤ كر ينى ثَيداويستيةكانى مووضةي نيية، ئةم مينحةية و
كةمئةندامان، ئةم بابةتة بةر استى بابةتَيكى موعةقةدة، لةبةرئةوةى ر َيذةى ئةوَى، يةعين نيسبةو 
تةناسوب وةردةطرى لة عيةزةكة، بؤية من هيوادارم ئةم بابةتة، بةتايبةتى ئةم ماددةية نةخرَيتة 

ة، تا بةيانين ئةطةر فورسةت هةبوو، ضونكة بةر استى بابةتَيكى زؤر زؤر طرنطة، زؤر حةساسة، دةنطدانةو
وةكو كوَيستان خان ئيشارةتى ثَييدا، حةدى ئةدناى مةعيشةت لة وَمتى ئَيمة دانراوة، يان تةحديد كراوة، 

ئةو كةمئةندامة هةزار هةر هيو نيية، ئينةا بة ئيزافةى ئةوةى  411بةحةقيقةت ئةوة هيو نيية، 
كؤمةَلَيك كَيشةى هةية، كؤمةَلَيك ثَيداويستى هةية، كؤمةَلَيك شتى ترى ثَيويستة، بؤية من داوا دةكةم 

هةزار كةمرت نةبَى، ئيرت ئةكرَى لةسةر ر َيذةكانى تر زياتر  681بةميةنى كةم مووضةى حةدى ئةدنا لة 
 .ررَيتة بةيانى بؤ دةنطدان، زؤر سوثااموناقةشة بكةين، بؤية من جارَيكى تر هيوادارم ئةمة 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةر َيز، ديارة جةنابت ر ةنطة لة ذوورةوة نةبووبَيتى، ئيمر ؤ هةموو ثر ؤذةكة ماددة بة ماددة، لةطةَل 
ناوةكةى موناقةشة دةكرَي، ئةو موناقةشةى هةمووى ئَيوةى بةر َيز لة ثرؤتؤكؤل وا ئَيستا ئةخيةنة سةر 

اغةزةوة، تا كاغةزم بؤ هاتووة قسمَيكى زؤرى تةواو بووة، سبةى تةسليمى ليذنة ثةيوةنديدارةكان دةكةن، ك
ئةو هةرسَى ليذنةى كؤمةَميةتى و دارايى وياسايى، وتةى ئَيوةى بةر َيز يةكة، يةكة هةرضيتان وتووة، 
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ةوة بؤ دةنطدان بةثَيى ئةو موداخةمنةى تةبويب ئةكرَيت، جارَيكى تر ئةو بةر َيزانة، ئةو ماددانة دائةر َيذن
ئَيوةى بةر َيز كردووتانة، ئةوجا دَيتة ئَيرة بَى موناقةشة، يةك بة يةك لةسةرى دةنط دةدرَيت، ئيحتيمالة 
ضةند ر ؤذَيكى تر رايةنَى تاوةكو دَيينة سةر ئةو حاَلةتة، ئيمر ؤ دةنطدان نيية، هةر بؤ ئاطادارى جةنابت، 

 .خليلبشري .ر َيزدار د
 :بشري خليل حداد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .قسةكانى من كاك خورشيدو كاك عبدالسالم كرديان، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاا بؤ جةنابت، ر َيزدار سؤزان شةهاب

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ر َيى بةر َيزو هةظاَلى بةر َيزم دةكةم كاك عبدالسالم، لَيرة ئةبَى ئَيمة بيكةين بَيطومان من تةواو ثشتطريى هاو
ئةوانةن كة داهاتيان هةية، ئةو كةسةى داهاتى هةية، ئةم بةدةىل ئي اقةية / بة دوو بةشةوة، بةشى يةكةم

بكات، بةَمم لَيرة  مةبلةغَيكى مةقتوع بَى كة ثَيى بدرَيتَى، بؤ ئةوةى يارمةتى هيو نةبَى ئةو داودةرمانةى
دةمانةوَى بةنيسبةت ئةم ياسايةوة، دةخلى ئةوانة زياد بكةين كة هيو داهاتَيكيان نيية، ضاوةر َيى ئةو 

  عين )داهاتةن بة تةنيا، هيو نةبَى بؤ ئةوةى ئةو ياساية زةمانى ئةوةيان بكات دةردى عةرةب ئةَلَى، 
ةكةنةوة، بؤية بةر استى ئةطةر ةانةوَيت بةشَيوازَيكى بَى، هةر هيو نةبَى دةست لة خةَلك ثان ن( كريم

ئةوةى داهاتى هةية / عاديالنة بيكةين، دةبَى بةم شَيوةية بَى تةسنيف بكرَي لةسةر دوو بابةت، يةكةم
هةزارة بؤ ئةو كةسانةي كة ر اتبيان  411بةدةلَيكى مةقتوع، ئةوةى كة خؤشيان ئَيستا ثةير ةوى دةكةن 

بةدةل ئي اقة دةيان درَيتَى، ئةوةى كة هيو داهاتى نيية، ئةو موعادةلةيةى كة بةر َيز هةية، ئةوة وةكو 
سةرؤكى ليذنةى دارايى كردوويةتى، ثَيمواية جوانرتين مةسةل ئةدات بةوةى كة ر اتبى حةدى ئةدنا زةربى 

هةزار،  641 دةكاتة ئةوةى كة بطاتة دةورو بةرى 28نيسبةتى عيةز زائيدةن مةبلةغَيكى سابت تةقسيمى 
ئةوةي دةبَى مةبلةغَيك و تةبةعياتَيكى دارايى لةسةرة، ئَيمة لَيرة ياسايةك دةربكةين سبةى ر ؤذَى 
حكومةت بَلَى من ناتواك ئةوة بكةم، ئةوةي دةكةوَيت لةسةرمان، لةبةر ئةوةى من ثَيم باشة ئةسناى ئةو 

ارايى، بؤ ئةوةى ر اى ئةوانين بزاندرَيت موناقةشةيةشدا، هةوَل بدرَى ثةيوةندى بكرَى بة وةزارةتى د
لةسةرى، ضونكة ئةوةتا من طوَيم لَيبووة هةتا وةكو ئَيستا دوو، سَى جارين لة بةر َيز وةزيرم ثرسيوة، ئةَلَى 
من ناتواك يةك سةنت زياد بكةم، بةبَى ئاطادارى حكومةت و وةزارةتى دارايى، واتة ئةطةر ئَيمة 

ةقةتى وةزارةتى دارايى بؤ وةربطرين، كةوا لة كوَى جَيطةى بؤ بكاتةوة، بؤ حيسابيشمان كرد دةبَى مواف
 .ئةوةى ئةم موعادةلةية بؤ ئةوانةى داهاتيان نيية، ئةوة ضارةسةر بكةين، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ورد بكرَى لةم بةر َيز، ئَيستا ئَيمة لةنيهايةتى ساَلني، ميزانيةى تازة دَيت، ئةتواندرَي ديراسةيةكى 
ثةرلةمانة، شتَيكيان بؤ دابندرَيت، ئةمةى م ةوةق، ئةمةى كةمئةندام، ئةمةى ثَيداويستية تايبةتيةكان 
منت نيية لةسةر كةمسان ئةم ئيشةيان بؤ دةكةين، حةقى خؤيانة، بةثَيى ئةو ئيمكانيةت و ئةو تاقةتةى 

كانى مةعنى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، هةمانة، وةختى لة ميزانية دادةندرَيت، ثَيويستة وةزارةتة
وةزارةتى دارايى، وةختى ميزانية ر ةئيةكى تةواوى خؤيان حازر هةبَى، تاوةكو ديراسةت بكرَى لةطةَل ئةو 
تاقةتةى هةية، ئةم بةر َيزانة هاووَمتى ئةم هةرَيمةن، مافيان لةسةرمانة، هيو منةتَيكيشى تيا نيية، كة 

، يان كةم، وةكو ئةو دةوَلةتانةى ترى دنيا، كة لةطةَل ثَيداويستية تايبةتيةكانى شتَيكى زياديان بؤ بكةين
خؤيان ضؤن تةعامول دةكةن، تةعامولَيكى وا لةطةَليان بكةين، بةشَيوةيةك بَى كة بتوانن ذيانَيكى سةر 

ةتوانَى ئين بةرزانةيان هةبَى، كة موحتاج نةبن، بتوانن بذيَين، ئةوةى كة ناتوانَى ئين بكات، ئةوةى د
بكات، دةتوانَى ئيشَيكى موحتةرةمى بؤ بدؤزيتةوة، زةريبةى خؤشى بدات، بةسةر بةزانة كارى خؤى بكات، 

 .عثمانبةَمم ئةم ئيستيحقاقَيكى خاسى خؤى هةبَى، ئةويشى بؤ جَيبةجَى بكرَيت، ر َيزدار سيوةيل 
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
، ئةو بر ة ثارةيةى كة تةخسيا دةكرَيت لة 6146َيزت باست كرد، ئةو ياساية دةكةوَيتة ساَلى وةك بةر 

ية، من ثَيشنيارم ئةوةية ئةطةر حةدى ئةعال بؤ  6144دةبَى، ئةوة ئَيستا لة كؤتايى  6146ميزانيةى 
نار دابنَيني حةدى ئةعال، هةزار دي 611ر اتب دابنَيني، بابَلَين بةتايبةت ئةوانةى كة دةخليان نيية، ئةطةر 

هةزار دينار بَى، تةناقوز ناكات،  481كة دايتمان  6144لةطةَل ئةو بر يارةى ثَيشوو ثارساَل لة بودجةى 
لةبةر ضى؟ ئةطةر دواي ئةوة نيسبةى عيةزةكان بدةينة وةزارةت جَيبةجَيى بكات، ئةو كاتة بر واناكةم لة 

هةزار دينار كةمرت بَى، دةتوانَى دوايى بؤي  481ةى عيةزةكةى لة هةزار دينار كةمرت بَى، ئةطةر ر َيذ 481
تةواو بكات، بيكاتة مةقتوع بةثَيى ئةو ياساية، ئةطةر ئَيستا لةسةر ئةو ماددةية بر ؤين كورتة باَمكان 

ئاراا باشرتين دةزانى، ئةطةر قسةكانى من .ناطرَيتةوة، ئةو بر ة ثارةيةى كة من باسى دةكةم، وابزاك د
ئاراا تةقريبةن يةكرت دةطرَيتةوة، يان نا، ئةطةر مةجاىل بدةى دوايي باسى بكات، .ةطةَل قسةكانى دل

هةزار  611ضونكة ئةو دارايية، ئةو لة بةشى دارايي و حيسابات زياتر دةزانَى لةمة، ثَيم باشة ئةطةر 
 .دينار بَى، خراث نيية حةدى ئةعال، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وثاا، يةعنى بةحةقيقةت من وا تةوةقوع لة ئَيوةى بةر َيز دةكةم، لةم موناقةشةيةى ئةم ثر ؤذة زؤر س

ياساية، هةرضى بكةين، بؤ ئةوةية لةوة زياتر بَى كة تا ئَيستا وةريان طرتووة، نةك كةمرت بَى، يةعنى نابَى 
دةتوانن ئةو حيساباتانةى بؤ بةهيو شكلَيك، بؤية ضةند ر ؤذ لةبةر دةستانة، كة موناقةشةتان كردووة، 

بكةن، ثاشان لة دةستى ئَيوةية، يةعنى بةهيو شكلَيك نابَى، لةوة كةمرت بَى كة تا ئَيستا وةريانطرتووة، 
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ئاراا تةوزحيَيكى .دةبَيت ئةوةندةي نةبَى، دةبَى زياتر بَى، ضونكة بؤ ئةوةى ذيانيان ضاكرت بكةين، كاك د
 .ترت هةبوو، فةرموو

 :اا حسني حممودئار.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

لةر استيدا ئةطةر ئَيمة بةو شَيوةية كار بكةين، كة لةو ئاستةى ثَيشرت بر يارى لةسةر دراوة، نةيَيينة خوارَى، 
بةرةو زياتر بر ؤين، ئَيمة سَى ر َيطامان لةبةر دةستداية، ئينةا بةجَيى ئـةهَيَلم بـؤ ئةندامـة بـةر َيزةكان، كـة      

كـةمرت نـةبَى بـؤ فيئـةى     % 45ئةوةية كـة دةرةجـةى عيةـز لـة     / ن يارمةتيمان بدةن، ر َيطةى يةكةمئةواني
كةمرت نةبَى، بةَمم ئايـا ئـةوة لـة دةسـت ئَيمةدايـة يـان لـة دةسـت لَيذنـةي          % 51يةكةم، بؤ فيئةى دووةم لة 

 .داية؟ ئةوة طرفتةكةية(ط )
ةلــةي كــة بؤمــان هــاتووة لــة ئةصــَلي ماددةكــة خــوار   ئةوةيــة ئــةو موعاد/ ئيقــترياا، يــان ثَيشــنياري دووةم

ـــة بتــوانني دةســتكاري ئــةو شةســت و ثَينةــة بكــةين،   (27)كةســرةكة، يــةعين مــةقامي كةســرةكة ئةطــةر  
مةسـةلةن كـةمرتي بكةينــةوة ئـةو كاتــة حاصـل تةقســيمةكة زيـاتر دةبَيــت، ئـةوةي بؤضــوونَيكي تـرة ئــةو        

 .رمةتيمان بدةنبةر َيزانةي لة ريازياتن زياتر دةتوانن يا
حسن ئيشارةمتان ثَيداوة، خؤ ئةطةر هـةر ضـارمان نـةبوو،    .حاَلةتَيكي ترين هةية كة ثَيشرت لةطةَل بةر َيز د

بؤ ئةوةي لةطةَل بر يارةكةي ثَيشووماندا ئَيمة كةمرت نةبَي ئةو مةبلةغةي كة هةمانة، لَيـرة موشـكيةلةيةك   
ر َيز، ئـةو دةرةجـةي عيةـزة بةنيسـبةت ليذنـةي توبييـةوة       هةية، بةر َيز سةرؤكي ثةرلـةمان، ئةنـداماني بـة   

دةبَي تةحديدي بكات، بةثَيي ئةم ياساية، ضونكة بةثَيي دةرةجةي عيةز تةحديدي حاَلةتةكة ناكرَي، ئَيمة 
ناتونني، ئايا دةتوانني ئةو دةرةجةي عيةزة مبةرين؟ ناتوانني ميبـةرين، دةبـَي ليذنةكـة تةحديـدي بكـات،      

ةرةجةي عيةزةكة بوو بة ئةساا، بـووة تةحديـدي بـَي توانايةكـة، ئـةو كاتـة ئَيمـة دةتـوانني         ئةطةر هاتو د
لة ئةصَلي ثرؤذةكـة بؤمـان هـاتووة دةتـوانني جَيبـةجَيي      ( 5)هةمان موعادةلة كة بؤمان هاتووة لة ماددةي 

ةبلـةغَيك،  بكةين، هةمان موعادةلة جَيبةجَي بكةين، حاصل تةقسـيمةكةي كـة ضـةند دةردةضـَي زائيـدةن م     
( 171)هةزار، بـةرزترين ئاسـد    111ئةو مةبلةغةي كة دةتطةيةنَيتة ضةند؟ دةتطةينَيتة كةمرتين ئاست 

هةزار، خؤ ئةطةر بةر َيزان ئةنداماني ثةرلـةمان و حكومـةتين ر ازي بـوو نيسـبةتةكة زيـاد بكـةين، يـةعين        
ئةطـةر  / دةكةين زياد بكةين، بـؤ  وونـة   راتبةكة زياد بكةين، ئةو كاتة دةتوانني ئةو مةبلةغةي كة زائيدي

بـوو، بـةثَيي موعادةلـةي كـة لـة ئةصـَلي ماددةكـة هـاتووة مووضـةكةمان          %( 27)هاتو دةرةجـةي عيةـز لـة    
( 11)هـةزارة زائيـدةن   ( 141)هـةزار دةكـات، ئـةو كاتـة حاصـل تةقسـيمةكة ئةطـةر        ( 141)تةحديد كـرد  

هـةزارة قـابيلي   ( 11)مةبلةغةي كة هةمانبووة، جا ئةو هةزار، حةددي ئةدناي ئةو ( 171)هةزار دةبَي بة 
دةرضوو لة ليذنـة توبييةكـة ئـةو    %( 33)ضيية؟ قابيلي زيادو كةمة، بؤ  وونة، ئةطةر دةرةجةي عيةز لة 

( 51)هةزار دةردةضَي، ئـةو كاتـة   ( 51)كاتة حاصل تةقسيمةكة بةثَيي ئةو هاوكَيشةيةي كة بؤمان هاتووة 
هـةزاري دةكـةين، لةوانةيـة هـةمان بَيـت دةرةجـةي عيةـزي لـة         ( 31)ةية زائيـد  هةزارةكة كة حاصل قسـم 
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بـَي و  %( 17)بَيت، ليذنةي توبين بةحةقيقةت ثَيشاني بدات، ئةو كاتة ئةطةر دةرةجةي عيةز لـة  %( 17)
هــةزار كــة ( 22)هــةزارة، ئــةو كاتــة زائيــدي دةكــةين بــؤ ( 31)هاوكَيشــةكةمان جَيبــةجَي كــرد، مووضــةكة 

 ........هةزارةكة، ئيرت لةم سَي ثَيشنيارةي لةبةردةممانة دواي وةرطرتين ر ةزامةندي( 111)ة دةضَيتةو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا، بةر َيزان، بة هيو شكلَيك نابَيت دكتؤر، ليذنةي توبي عيةز يـاري بـة حةقيقـةتي تةعويقةكـة     
ندة، ئــةوة، بــةوم دةبــَي نيســبة ســابيتةيةك  يــة، ضــة%(31)يــة، %(11)ـــة، %(1)بكــات، دةبــَي وةكــو خــؤي  

 .بدؤزرَيتةوة، بؤ ئةوةي ئةو بةر َيزانة تووشي زةرةر نةبن، سؤزان خان كةرةمكة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيمواية مةناقةشـةكة لـةوةدا نييـة، كـة ئَيمـة كـةمي بكةينـةوة، بـة موعادةلـة زيـادي بكـةين، موناقةشـةكة             
لَيــرةدا لةســةر ئةوةيــة بكــرَي بــة دوو فيئــةوة، هــةر لــة ئةوةليشــةوة وابــوو ئيقترياحةكــة، ســَي ئةنــدامين  

ئةوةي داهاتي هةية مةبلةغَيكي مـةقتوعي بـؤ   / ثشتطريي لَي كردووة، بكرَين بة دوو فيئةوة، فيئةي يةكةم
و ئـةو موخةصةصـاتانة   دةبر َيت، ضـونكة خـؤي داهـاتَيكي هةيـة، موةزةفـة شـةهادةي كوليـةي هةيـة، هـةمو         

هةزارة وةكو بةدةل ئي اقةية، بةوم هةمانة داهاتي نيية، ئَيمة دةمانـةوَي  ( 111)وةردةطرَي كة هةية، ئةو 
 .دةستطريؤيي ئةوانة بكةين، ئةو موعادةمنة بؤ ئةوانة بَي كة داهاتيان نيية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يزاميسوثاا، كاك عبدالسالم، فةرموو ن
 
 

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هيضم نيية، تةنها ئي ادةي ئيقترياحةكةي خؤم بكةم، وابزاك ماندي بوون، وازا نةبوو، ئيقترياحةكةي مـن  
مةبدةئيــةن ليذنــةي ياســايي دةتــوانن / ئــةم تةعقيــدةي دكتــؤر ئاراســين ئيشــارةتي بــؤ كــرد نــاهَيَلَي، يــةك

نيية مةباليغي مةقتوع لة ناو ياسـا هـةبَيت، لةبـةر ئـةوةي نرخـي ئـةو دراوة، لةبـةر        ( حمبذ)م بكةن، تةئيد
ئةوةي طراني و فرؤشي قودرةي شـريائي ئـةو ثـارة، بؤيـة مةبدةئيـةن ر جاتـان لـَي دةكـةم بـري لـة مةبلـةغي            

غـةي كـة كـاك خورشـيد و     مةقتوع نةكةين، بري لة موعادةلةو ر َيذةو شتَيك بكةين، كة بطةينينة ئـةو مةبلة 
 :برادةران باسيان كرد، دةيانةوَي تَيدا بَيت، ئيقترياحي من موحةدةدة

حـةقي ثـارةي ئــةوةي   ( معمرتول برته  )ئـةوةي هـيو داهـاتي نييــة بـةثَيي ياسـاكاني تـري لـة كوردســتان        / يـةك 
(social ) ،تاكو وازحي بكةم(social)      (131) و( 111)ةكة حـةدي ئةدنايـة، بـةر َيزان، مةترسـن لـةوةي ،

نةفـةر  ( 1x3)دؤمر بـؤ كوردسـتان دانـراوة ر ؤذانـة، لـة عَيـراق دؤمر و شـتَيكة،        ( UN( )1)ئاخري ذمارةي 
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هةزارة مانطانة، من دةَلَيم ئةوةي هـيو داهـاتي نييـة بـةثَيي     ( 121)يةعين ( فقر)حةددي دةرةجةي ( أقل)
، ئةوة يةك حةملان كـرد، كـة   (121)ة ياساكاني تري ئَيمة حةقي حةد ئةدناي دةرةجةي فوقري هةية كةوات

 .كة وةردةطرَي دةرةجةي فوقرة(121)ئةو كةمئةندامة 
ئةو موعادةلةي تر ئةم حةد ئةدناية زةربي دةرةجةي عيةـز دةكـةين، داعـي نييـة بيكةينـة فيئـات و       / دوو

 بَيـت تةقريبـةن دوو  %( 31)شت، ضةند رةقةمم خوَيند، يـةعين فـةقريترين كـةا كـة دةرةجـةي عيةـزي       
حرتد  )سةدو شتَيك وةردةطرَي، بؤية ر جا دةكةم ئةطةر بينووسـن ئـةوةي داهـاتي نييـة حـةد ئـةدنا زائيـدةن        

حـةل دةبَيـت و بـَي تةعقيـدو بـَي      ( حرتد أدنرتى يف درجرتة العجرتز    )ئـةوةي داهـاتي هةيـة    ( أدنى يف درجة العجرتز 
ةي كـةمرت لـَي نـةبَيت،    هةموو شت، بشنووسني بة مةرجَيك ئةطةر بؤ موةزةفني، بة مةرجَيك لة نيوةي ئةو

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، فةرموو

 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــةوةي    ــةَل ئ ــةواو لةط ــةواو، ت ــارة ت ــالم )دي ــاك عبدالس ــةو    (ك ــةموو ئ ــةية ه ــةو هاوكَيش ــد ئ ــونكة بةر اس م، ض
دادةنَيي زائيـدةن ئـةم كةرتـة، ئـةو كاتـة ئـةدنا حـةد كـة          طرفتانةمان بؤحةل دةكات، تؤ مةبلةغَيكي سابيت

هةزارةكة بوو لةطةَل ئةو مةبلةغة سابيتة كؤي دةكةيتةوة، كةواتة زةمـاني ئـةوةي دةكـةي لـة سـةدو      ( 31)
ثةماكــة دانابــةزَي، لةطــةَل دةرةجــةي عيةزةكــة مةعاشــةكة بــةرز دةبَيتــةوة، لةبــةر ئــةوة تــةواو ثشــتطريي 

 .دةكةم، سوثاائةوةي كاك عبدالسالم 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثاا، دةتــوانن لــة ليذنةكــة بــة وردي بــؤ خؤتــان، هــةمووتان حــةقتان هةيــة، نوَينــةرتان هةيــة، طشــت     
ميةنةكان فيكرةي خؤتان بدةن، بؤ ئةوةي كة هاتةوة بؤ دةنطـدان شـتَيك هـةبَيت ئـةو بةر َيزانـة زةرةمةنـد       

 .خؤي بَي فائيدةي لَي بكةن، جةنابي وةزير فةرموو نةبن، بةَلكو مورتاا بن، دَليان ثَي

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةويةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ديارة ئةم ماددةية زؤر هةَلدةطرَي، لة دوَينَيوة موناقةشةي دةكةين، ديارة هةموومان كـؤكني لةسـةر ئـةوةي    
، ئـةوةي كـة   (71)هةزار بـووة، بؤتـة   ( 31)مشان لةبري نةضَي كة ثَيشرت كة ئةو مووضةية كةمة، بةوم ئةوة

وةكو هةنطاوي يةكةم و لةو ضوارضَيوةي بودجة هةر ئةوةندة توانراوة، ئةوةي كة ( 171)بووة بؤتة ( 71)
ئاراا دةكةم، لةبةر ئةوةي زؤر بة تةفصـيلي و  .ئَيستا لةبةردةستمان داية وةك ثَيشرت باسم كرد، سوثاسي د

ة وردي باسي كرد، كاتَيك ئَيمة ئةوةمان ناردووة ثَين ئةوةي ئةو بر يارةي ثةرلةمان بَيـت بـة زيـادكردني    ب
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مووضةكان، ئَيسـتا ئـةو هاوكَيشـةية لةطـةَل ئـةم بر يـارةي ثةرلـةمان نـاطومَي، ئـةوةي كـة ئَيسـتا جَيبـةجَي             
شـةية ئـةو كةمئةندامانـة زةرةرمةنـد     دةكرَي لةميةن وةزارةمتانةوة، ضونكة بة جَيبةجَي كردني ئةو هاوكَي

دةبـن، هــةموومشان هــةوَلي ئـةوةمان ئةوةيــة كــة بـاري طــوزةراني كةمئةنــدامان بـةرةو باشــرت بكــةين، نــةك     
زةرةرمةند بـن، بـةوم لَيـرة ثَيويسـت دةكـات ئَيمـة تةصـنيفةكة لَيـرة جيـا بكةينـةوة لـةو ماددةيـة، ئةطـةر              

ةوةي كة بَيكاريشة جياية، جطة لـةوة كةمئةنـدامان دةبـَي جيـا     داخيلي وردةكاري بني، فةرمانبةر جيايةو ئ
بكةينةوة لَيرة، هةندَيكيان بةر َيذةية، وةكو كةمئةندامي جةستةيي، نابينايان، نابيستان، بريكـؤ،، بـةوم لـة    

بَي كورتة باو، مةنغؤل، تةمسيميا، هيمؤفيليا، هةندَيك نةخؤشي تر هةية بةثَيي ر اثؤرتي ثزيشكي دةبَي، دة
ئةوانة تةصنيف بكرَي لَيرة، ئةطةر ثَيويسـت بـةوة بكـات، يـاخود نـاوي ثـرؤذة ياسـاكة تـةنها كةمئةنـدامان          
نةبَيت، ئةوةي كة هةية ئَيستا ئةو هاوكَيشةية ئَيمـة دةبـَي هـةوَلي ئـةوة بـدةين ئةطـةر ئـةم هاوكَيشـةيةي         

َيوةيةك بَي يـةك دينـار كـة ئَيسـتا لـةو      نةبَي، هاوكَيشةيةكي تر بَي، ياخود ضارةسةرَيكي تر بدؤزينةوة بةش
( 1111)مووضةيةي دةدرَي بة كةمئةندامان كةمرت نةبَي، ئةطةر ئَيمة نةتوانني ئةم ساَل لة بودجةي ساَلي 

زيادي بكةين، ئَيمة بةشَيوةيةك وا بكةين كة زةرةريان ثَي نةطةيةنني، تاكو ئَيستاي من تـةخويل نـةكراوم   
كةم، بؤية بة ثَيويستم زاني نيوةر ؤ كة وةزيري دارايـي ئامـادة بـَي، ئَيسـتاي     كة باسي وردةكاري بودجةكة ب

ئَيمة دةتوانني لةطةَل ئةنداماني بةر َيز بوار بدرَي طفتوطؤ بكةين، ر اي وةزيري دارايـين وةرطـرين، ضـونكة    
ةَل وةزيـري  هةندَي وردةكاري ثَيويستةو ديارة ثَيويسـت بـةوة دةكـات كـة لةطـةَل ئةوانيشـدا دابنيشـني، لةطـ        

تةندروســتين دابنيشــني، بــؤ ئــةوةي ر ةئــي ئــةوين وةرطــرين ســةبارةت بــة ر َيــذةي كةمئةنــدام بووةكــان،    
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا، وةلآل دَلنيات دةكةم لةوة كةمرت نابَي، لةوةي كة ئَيستا دةيدةن بة دَلنياييةوة، ئةوة ثةرلةمانة، 
سةتةوة، ثَينج ثرؤذة من سوثاسيان دةكةم، ثَيـنج ثـرؤذةي موختـةليف، يـةكي لـة      ئين دةكةن زؤر بة حةما

حكومةت، ضواري لة ذمارةي ياسايي ئةندامةكان لة فراكسيؤنةكاني موختةليف هـاتووة، بـؤ ئـةوةي ذيانيـان     
 ضاك بكرَي، ئَيستا من قةناعةمت هةية هةر هةموو بةكؤي دةنط لةطةَل ئةوةن لةوة زيـاتر بـَي نـةك كـةمرت    

بَي، بةوم دةبَي ر َيطايةكي دةقيق بدؤزرَيتةوة، بؤ ئةوةي ئيةتيهادي تيا نةبَيت، ثاشان بة يةكَيك زياد بدرَي 
 .و بة يةكَيك كةم، بةر َيز كاك فرست موداخةلةيةكي هةية، فةرموو

 :سكرتَيري ثةرلةمان/ بةر َيز فرست أمحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
افةيةك لةسةر ئةو ماددةية بكةين، نةتيةةي ئةو عةمةليية حيسابيية شـةرتَيك ئيزافـة   ئَيمة دةتوانني ئيز

بكةين، بَلَيني بة شةرتَيك ئةوةي بة موج  ئةو ماددةية وةربطرَيت كةمرت نةبَيت لةو مةبلةغة ئـةوةي بـة   
بَيـت ئي تيـادي   موج  قةوانيين ثَيشرت ئيستيحقاقي بَيت، ئةوة حةلة، موهيم كةمرت نةبَيت، ئةطـةر زيـاتر   

 .حةقي ئةوة، زؤر سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيذنـةي  ( 31)سوثاا، ئَيستا ماددةي حـةوت طفتوطـؤ لةسـةري تـةواو بـوو، دةطةر َيينـةوة بـؤ سـةر مـاددةي          
 ..كاروباري كؤمةويةتي فةرموو بةردةوام بة

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (.على الوىلارات املختصة كل فيما خيصه تنفيذ أحكام هذا القانون( )33)ماددةي طةيشتينة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي فةرموو( 33)ماددةي 

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :ليذنةي هاوبةي صياغةي ماددةكةي بةو شَيوةيةي كردووة
 (.واجلهات ذات العيقة تنفيذ احكام هذا القانونعلى الس الوىلراء )

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيزان، كةا موناقةشةي هةية لةسةر ئةو ماددةية؟ فةرموو

 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جَيطـةي بـؤ بكةينـةوة، ئـةوين      لَيرة ثَيموايـة لـةو ياسـاية لَيـرةدا بتـوانني، يـةعين لَيـرة بـةدواوة نـاتوانني         
 .ئةوةية هةموو ناوضة دابر اوةكانين بطرَيتةوة، ضونكة ئةوانين هةموو كوردي لَيية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بر يـاري ئـةوةمان وةرنـةطرتووة لـة وةزارةتـي دارايـي كـة وردةكـاري ثَيويسـتة بـؤ ئـةوةي ئَيمـة             ئَيمة هَيشتا 
بتوانني ئةو كةمئةندامانةي كة لة ناو هةرَيمن مةمشول بـن بـةو مووضـةية، ديـارة ثَيويسـت دةكـات ئةطـةر        

ران وةرطـرم، جـارَي لـة    ناوضة دابر اوةكان بَي، دةبَي بيطةر َينمةوة، ياخود ر اي سةرؤكايةتي ئةمومةني وةزيـ 
 .دةسةوتي مندا نيية بر يار بةوة بدةم، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ناسك خان

 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كـرد   بةر اسد من ئةوة دوو، سَي جارة ئةوة دةبيستم، يةعين ئَيمة ثةرلةمانني، ئةطةر ئَيمة لَيرة تـةرمحان 
كة ناوضة جَي ناكؤكةكان بطرَيتةوة، مةفروزة حكومةت ميةني جَيبةجَيكار بَي، ناكرَي ئَيمة ضاوةر وان بـني  
بزانني وةزير ر ازيية، ضونكة خؤ بودجة هةر لَيرة تةصديق دةكرَي، دواتر ئَيمةين ياسا دةردةكـةين، لةبـةر   

 .وةزيري دارايي ر ازي دةبَي، يان نا؟ سوثاا ئةوة ثَيم باشة بةر اسد ئةوةندة نةوترَي نازانني، ئايا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نا، نا، زؤر تةبي يية، ئةطةر حكومةت ئيلتيزامَيكي ماددي هةبَي، لة تاقـةتي نـةبَي، دةبـَي ر ةئـي وةربطـرين،      
تـةوة  بةوم ئةوجا قةراري ئةخري هـةر بـؤ ثةرلةمانـة دَيتـة ئَيـرة، بـةوم ئـةوين وةزيـرة، بـة نـاوي حكومة          

لَيرةية، ديفاع لة وجهةي نةزةري خؤي دةكات، حةقي خؤيةتي ر ةئي خؤي بدات، نابَي بَلَيني نـابَي تـؤ قسـة    
كةا موناقةشةي ( 33)بكةي، ئةي بؤضي هَيناومانةتة ئَيرة؟ زؤر زؤر تةبي يية، ئَيستا بةنيسبةت ماددةي 

لةسـةري تـةواو بـوو، ليذنـةي كاروبـاري      ، ئةوين طفتوطؤ (34)لةسةري نيية زياتر، ئَيستا دةضينة ماددةي 
 . كؤمةويةتي فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (:34)املادة 
 .اليعمل بيي نص يتعارض م  مباديء وأحكام هذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لَيذنةي هاوبةي فةرموو
 

 

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

 .لَيذنةي هاوبةي ثشتطريي ماددةكة دةكات وةك ئةوةي كة خوَيندرايةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، فةرموو(37)بةر َيزان، كَي موناقةشةي لةسةر ئةو ماددةية هةية؟ نيية، ئَيستا بضينة ماددةي 
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:37)ة املاد

 .ينفذ هذا القانون من تاري  نشره يف اجلريدة الرمسية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ليذنةي هاوبةي ثشتطريي ماددةكة دةكات

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةردةوام بن ليذنةي كاروباري كؤمةويةتي

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 "االسباب املوجبة"
نظرًا لوجود أعداد كرتبرية مرتن املعرتاقني يف القلرتيم و  فرتاض مسرتتواهم املعاشرتي ولعرتدم وجرتود تشرتري   قليمرتي            

د خاص بهم، و ن بعض النصوص الواردة يف التشرتريعات والقرتوانني اخلاصرتة حبقرتوق املعرتاقني وأوضرتاعهم مل جترت       
طريقها  ىل التطبي   ال يف نطاق حمدود للضاية، ول فرتاض نسرتبة املسرتتفيدين مرتن الرتربامج اخلاصرتة برعرتايتهم        
وتيهيلهم وتشضيلهم ومن أجل النهوض بهذا املستوى و هاذ التدابري اليىلمة ملسرتاعدتهم علرتى التكيرتف النفسرتي     

لعمرتل لىلالرتة احلرتواجز اجلسرتدية والجتماعيرتة      والبيلي يف اجملتم  وتوفري فرص الرعاية واحلماية والترتدريب وا 
والع أدت  ىل تقليص فرص العمل أمام املعاقني نتيجة التنافس اليمتكايفء من غري املعاقني على فرص العمرتل  
احملدود أمام اجلمي  ولىلدياد عدد املعاقني يف القليم بشكل مضطرد نتيجرتة للظرتروو الرتع مرترت بهرتا القلرتيم       

اسرترتات غرترتري احلكيمرترتة والي نسرترتانية للسرترتلطة احلاكمرترتة يف حينهرترتا يف العرترتراق، و نسرترتجامًا مرترت   والرترتع تمرترتت مرترتن السي
التشريعات اخلاصة حبقوق املعاقني الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ولتعرتديل املفرتاهيم والنظرترة  ىل    

عيار النسان العرتادي مرتن   املعاقني من منظار القدرة وعدم النظر  ليهم من منظار العجز، والنظر  ليهم ضمن م
حيث احلقوق والواجبات ومن حيث ضرورة  تاحة كافة الفرص له، ولإلسرتتفادة مرتن كافرتة الرتربامج واخلرتدمات      
الرتبوية والتعليمية وشينهم شين أي  نسان عادي، حبيث حتفظ كرامتهم ومتكنهم مرتن جترتاوىل احلرتاالت السرتلبية     

ديني وعدم عزهلم يف مؤسسرتات خاصرتة مرتن أقرترانهم العرتاديني،      مبا يضمن بقائهم منداني يف بيلة اءفراد العا
 .فقد شرع هذا القانون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي ر ةئيتان

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
رمتان كردةوة، بةو لةبةر ئةوةي ئةسباب موجيبةكة كة خوَيندراوة زؤر درَيذة، ئَيمة لة ليذنةي هاوبةي كو

 :شَيوةيةي خوارةوة
 "االسباب املوجبة"

الهاذ التدابري اليىلمة ملساعدة املعاقني ليندما  النفسي والبيلي يف اجملتم  وتوفري فرترص الرعايرتة واحلمايرتة    
والتدريب والتيهيل والعمل علرتى اىلالرتة احلرتواجز اجلسرتدية واالجتماعيرتة والرتع ادت اىل حرمرتانهم مرتن احلقرتوق          
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ومنحهم امتياىلات مادية ومعنوية اضافية وانسجامًا م  التشريعات املتعلقة باملعرتاقني الصرتادرة عرتن    . رياتواحل
اجلمعيرتة العامرترتة لألمرترتم املتحرترتدة، ومرتن اجرترتل تضرترتيري املفرترتاهيم ونظرترترة اجملتمرت  اخلاطلرترتة اىل شرترترحية مرترتن شرترترائ     

 .اجملتم ، فقد شرع هذا القانون
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـاور از  )لةسـةري موناقةشـة بكـات؟ بـةر َيزان، ئـةو ر َيزدارانـة موشـارةكة دةكـةن لـة طفتوطـؤ            كةا دةيـةويَ 
، كةســي تــر هةيــة؟ عبدالســالم  (، ئاشــد عزيــز، عمــر نــورةديين، تــارا ئةســ ةدي عثمرترتانخؤشــناو، ســيوةيل 

 .بةرواري، هاور از خان فةرموو

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةر تَيبينيم لةسةر ئةوةيـة   لـة ثـرؤذة ياسـايةكةي حكومـةت،   لـة ر اثـؤرتي ليذنـة هاوبةشـةكة، لـة           من 
ئةسباب موجةبةكة باسي خاوةن ثَيداويسد تايبةت ناكرَي، ثَيم باشة ئةمةي ررَيتـة نـاوي، لةبـةر ئـةوةي     

 .لة هةندَي بر طة و بابةتي تر خستمانة ناوي
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .عثمان، ر َيزدار سيوةيل سوثاا

 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ئةسَلي ياسايةكة ئةسباب موجةبةكة زؤر دوور و درَيذ بوو، لةبةر ئةوة من ثشـتيواني لـة ر ةئـي ر اثـؤرتي     
 .هاوبةي دةكةم، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار ئاشد عزيز

 :َيز ئاشد عزيز صاحلبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســةبارةت بــةو ئةســباب موجةبةيــةي كــة لــة ئةســَلي ثرؤذةكــةدا هــاتووة، بةر اســد ســَي خــاَلي ســةرةكي كــة  
نــاوةر ؤكي ئةســباب موجةبةكــةي لةســةر دارَيذراوةتــةوة، ســَي خاَلــة كــة وةكــو ثــَين مــةرج دانــراوة، ثــَين    

دا هاتووة، بـؤ  وونـة لةسـةرةتاكةيدا ئامـاذة بـةوة دةكـات كـة ياسـا لةبـةر          مةرجَيكي دروست نيية، كة لَيرة
ئةوةي ذمارةي كةمئةندامان زؤرة لة كوردسـتاندا، بؤيـة ئـةم ثرؤذةيـة دةرضـووة، كـة مـةرج نييـة ياسـا بـؤ           

( 1111)دةردةضَي، بؤ  وونة لة سـةرةتاي سـاَلةكاني   ( case)دياردة دةربضَي، جاري وا هةية ياسا بؤ يةك 
هةبوو هي خةتةنة، كة ثةناهةندةي بووة لةو ووتة، بةوم ياسـايةك دةرضـوو بـؤ    ( case)ة ئةَلمانيا يةك ل

مةسةلةي خةتةنة، ضونكة ياسا بةتةنها مةسةلةي تةنزيم نيية، زؤرجار ر ةدعة، ر َيطاطرتنـة بـؤ ئـةوةي كـة     
رجَيكي تـر لـة نـاو ناوةر ؤكةكـة     ئينتيشاري ئةو حاَلةتة نةكات، ئةوة دروست نيية لَيرة، هـةروةها ثـَين مـة   



 142 

دانراوة، كة باا لة خراثي ئاسد مووضةو بذَيوي ذيـاني كةمئةنـدام دةكـات، كـة ئةمـةي ثـَين مـةرجَيكي        
هةَلةيــة بــؤ ئةســباب موجةبــة، ضــونكة مــةرج نييــة ئــةو كةمئةندامــة، لةبــةر ئــةوةي كــة ئــةو حاَلــةتَيكي    

َد، بـة تـةنها مةسـةلة حاَلةتـة مةرئييةكةشـي نييـة، ثـَين        ناتةندروسد هةية لة لةي ساغيدا، بؤية ئـةوةي دةدريَـ  
ــة زؤري          ــاا ل ــة ب ــة ك ــة، ئةوةي ــت نيي ــةوةي دروس ــة ئ ــة، ك ــباب موجةبةك ــاو ئةس ــة ن ــراوة ل ــرين دان ــةرجَيكي ت م
كةمئةندامي دةكات بةهؤي ئـةو ر ووداوانـةي كـة بةسـةر هـةرَيم و بةسـةر عرياقـدا هـاتووة، خـؤ ئـةوة بـة تـةنها بـؤ              

ساَلي تر هةرَيمي كوردسـتان لـة سـةقامطريييةكي سياسـي و ئاسايشـدا      ( 11)نطةر نيية، ئايا ئةطةر كةمئةنداماني سة
بوو، خؤ جارَيكي تر تؤ ياساكة هةَلناوةشَينيتةوة لةبةر ئةوةي ئةم كةسانة ضوونةتة قؤناغَيكي تري تةمةنييانـةوة،  

ضـةندة داواكـارم كـة ر يـزي كؤتـايي بـةر اي       بؤية من ثشتطريي لة ئةسباب موجةبةي ر اثؤرتي هاوبةشةكة دةكةم، هةر
ــَي   ــة دةَل ــةموو  ( ومرترتن أجرترتل تضرترتيري املفرترتاهيم ونظرترترة اجملتمرترت  اخلاطلرترتة  )مــن دروســت نييــة، ك كــَي بر يــار دةدات كــة ه

موجتةمةع ر وانيين هةَلةية بؤ مامةَلة كردن لةطةَل كةمئةندامدا؟ ئةوة بر يارَيكي ثَين وةختة كة ليذنةي هاوبةي 
ة، مــةرج نييــة كــةمانَيك لــة نــاو كؤمــةَلطادا تَيــر وانيين هةَلــةيان هةيــة بــؤ موعامةلــة كــردن لةطــةَل داويـةتي هةَلةيــ 

 .كةمئةندامدا، داوا دةكةم ئةو جوملةية مبدرَي، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار عمر نورةديين، فةرموو

 (:نورةديين)عمر محد امني خدر.بةر َيز د
 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

ئـةوةي كـة لةميـةن    (  نسرتجامًا مرت  التشرتريعات املتعلقرتة    )ئةوةي كـة دةَلـَي   / من دوو سةرمم هةية، يةكَيكيان
و نسرترتجامًا مرترت  املبرترتاديء )وة دةرضــووة، بــة ر ةئــي مــن ئــةوة بطــؤر ين بَلــَيني (اءمرترتم املتحرترتدة)مج يــةي عامــةي 

بـةم شـَيوةية بيطـؤر ين، هـةروةها     ( لعينات الدولية الصادرةالرئيسية للقانون الدولي النساني والتفاقيات وا
في لـةن ئَيمـة هـةوَل بـدةين ئـةوةي كـة تَيـر وانيين هةَلـةي كؤمـةَلطا لةر اسـتيدا دةبـَي            / سةرمي دووةميشم

بيطـؤر ين، بــة ر ةئـي مــن ئَيمــة بَلـَيني لــةجياتي ئـةوة تةوعيــةكردني كؤمــةَلطا، هـةروةها ئينــدراجي كــاملي      
خاوةن ثَيداويسـد تايبـةت لـةر ووي كؤمةويـةتي، لـةر ووي ئـابووري، لـةر ووي كلتوورييـةوة لـةو           ثةككةوتةو

( ونظرترة اجملتمرت  اخلاطلرتة   )ثَيناوةدا، بةم شَيوةية طؤر انةكة لةوةدا دةكرَي، واتا من تةئيدي ئةوة دةكـةم كـة   
 .مبربَي، بةو شَيوةيةي بطؤر َي، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ثاا، ر َيزدار تارا ئةس ةدي فةرمووسو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من بةكوردي و زؤر بة كورتين ئةسـبابي موجةبةكـةم بـةم شـَيوةية كـردووة، كـة هةرضـي شـتةكاني نـاوي          
دةكـةم، ئةطـةر    هةية ثوخت كراوةتةوة بـةر ا وةرطـرتين ر َيكخراوةكـان و زؤريـان، لةبـةر ئـةوة لَيـرة تـةرحي        

دةرضووني ئةم ياساية بؤ زياتر خزمةت )مةعقول بوو دةنطي لةسةر بدةن، ئةطةر نا لةطةَل هاوبةشةكةين، 
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ــةوة وةك       ــةموو ر ةهةندَيك ــايةتي ه ــؤ كةس ــوناا ب ــةوةي ش ــدامان و طةر اندن ــة كةمئةن ــدان ب ــردن و طرنطي ك
ــؤ كــ       ــت ب ــةرَيين دةبَي ــةلَيك ئ ــاري ط ــاية هؤك ــةم ياس ــايي، ئ ــَيكي ئاس ــارطراني   كةس ــت و ب ــةوةي طرف ةم كردن

كةمئةنــدامان و دووبــارة طةر اندنــةوةيان بــؤ نــاو ذيــاني ئاســايي نــاو كؤمــةَلطا، هــةروةها مامةَلــة كــردن بــة    
 .يةكساني لة تةك كةساني ئاسايي و ر اهَينانةوةو طةر انةوةي متمانة بة خودي خؤيان، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .م بةرواري، فةرمووسوثاا، ر َيزدار عبدالسال

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر اسد من ثَيم خؤي بـوو موناقةشـةي صـيغةي ليذنـةي هاوبـةي كرابـا، مـن ثـَيم خؤشـة كـة زؤربـةيان            
ة لة كَي هـات؟ مـن ئاطـادار نـةبووم كـ     ( تضيري نظرة اجملتم )تةئيديان كرد، من نازاك ئةو جوملةي ئةخريي 

خراوة ناوي، ضونكة ئَيمـة بر يارمانـدا ئـةو نةصـةي لـة ليذنـةي كؤمةويـةتي ثةسـند كـراوة، ثةسـند بكـرَي            
ــو       ــة، وةكـ ــدرَي، دذرـ ــةم مبـ ــةا داوا دةكـ ــة بـ ــين نـ ــة منـ ــةم، بؤيـ ــةي يةكـ ــةو جوملـ ــةي ئـ ــةَل ئيزافـ لةطـ

(sociologist )دةزاك مةعناي نيية، ضونكة نةزرة بة قانون ناطؤر َيت، ئةوة يةك. 
 نسجامًا م  املباديء الرئيسية للقانون الرتدولي  )عمر نورةديين دةكةم دَيري .تةئيدي براي بةر َيز كاك د /دوو

حةسـةب عينـواني قـانون    ( ذوي الحتياجات اخلاصة)، يان (النساني والتفاقيات واملعاهدات اخلاصة باملعاقني
 .زؤر سوثاا، (والصادرة من اءمم املتحدة)

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةئيدي ئـةو ئةسـباب موجةبةيـة دةكـةين، هـاور ام لةطـةَل ئةنـدام ثةرلـةماني بـةر َيز ئاشـد خـان، كـة ئـةو              
 .سوثاا ،(ومن أجل تغيري املفاهيم)ر ستةيةي كؤتايي مبربَي 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاا بؤ طشت ئَيوةي بةر َيز، بؤ جةنابي وةزير و ر َيكخةري بـةيين حكومـةت و ثةرلـةمان كـة هاتوونةتـة      
ئَيرة، طفتوطؤ لةسةر ثرؤذةكة خةوا بوو، ئَيستا ئةو ثرؤذةية، ئةو طفتوطؤيانـةي كردووتانـة لَيـرة لةسـةر     

باب موجةبــة بــة نووســراو دةدرَيتــة ليذنــة ثةيوةنديــدارةكان، هــةر  طشــت ماددةكــان لــة عينوانــةوة تــا ئةســ
دانيشـتنمان بـةردةوام   ( 3331)بةر َيزَيكين بؤضوونَيكي هةية دةتوانَي لةطةَليان دابنيشَيت، سـبةي سـةعات   

دةبَيت، وةزيري ناوخؤي هةرَيمي كوردستان كة ثَيشـرت جـةنابتان ثرسـيارةكانتان ئاراسـتة كـردووة دَيـت بـؤ        
ي ثاي نيوةر ؤ، بؤ دةنطدان لةسةر ئةو ثرؤذةيـةو  (3331)انةوةي ثرسيارةكانتان، لَيرة دةبَي سةعات وةومد

مةمجوعةيةك شد ترين لةبةر دةستمانة، لةطةَلتان طفتوطؤ دةكةين، بةرنامةشتان بـؤ دادةنـَيني، حماوةلـة    
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ر َيز دةمَينَيـت، حةفتةيـةك   دةكةين لةو فةترة قياسيية تةواوي بكةن، ئةطةر ثَيويستين بوو بـؤ ئَيـوةي بـة   
تةمديد بكةن، يان مانطَيك، يـان هـةردوو مانطةكـة كـةيفي ئَيوةيـة، لةخزمـةتتان دةبـني، ئَيسـتاي جـةنابي          

 .وةزير وتةيةكي هةية، كةرةم بكة
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ــةي   سوثاســي ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان   ــةر َيزي ثةرلــةمان دةكــةم بــؤ ئةوئــةرك و ماندووبوون و ئةنــداماني ب

كَيشاويانة لةطةَل ئةم ثرؤذةية، ديـارة ثةسـند كردنـي ئـةم ثرؤذةيـة بـؤ كةمئةنـدامان بةبايةخـةوة تةماشـا          
دةكرَي لةميةن كةمئةندامان و هةموو كورتة باويـان و خـاوةن ثَيداويسـتيية تايبةتييـةكان، ر َيـزم بـؤ هـةر        

 .مووان هةيةو، سوثاسيشتان دةكةمهة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي ثـاي نيـوةر ؤ بـة خواتـان دةسـثَيرين      (3331)سوثاا بؤ جةنابيشت، زؤر بة خَيربَيي، تـا سـبةي سـةعات    
 .كؤتايي بة دانيشتنةكة دَينني، خوا ئاطادارتان بَيت

 
                                                                                                                                                                           

 
 (كمال كةركووكي.د)ارسالن بايز امساعيل               حممد قادر عبداهلل. فرست امحد عبداهلل                         د  
 جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني                     سكرتَيري ثةرلةماني         

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

 6199\96\61رَيكةوتي  ثَينج شةممة

 خولي سَييةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 61/96/6199 رَيكةوتي ثَينج شةممة

 -ثةرلةماني كوردسـتان    11/11/1111رَيكةوتي  رؤذي ثَينج شةممةي ثاي نيوةر ؤي (3331)كاتذمَير   
 بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)حممد قادر عبداهلل عَيراق بة سةرؤكايةتي بةر َيز
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دانيشـتين  , بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارسالن بايز امساعيل جَيطري سةرؤك و.بةر َيز د
 .ي خؤي بةست( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (11)ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1) بةثَيي حوكمةكاني بر طة

ي خـولي  (11)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بـةم   11/11/1111ي ثـن نيـوةر ؤي رؤذي ثَيـنج شـةممة رَيكـةوتي      (3331)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :شَيوةية بَيت
 :بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردن لةسةر ئةم ثَيشنيارة  ياسايانةى خوارةوة-4 
 .ثَيشنيارى ياساى مافةكانى كةمئةندام و خاوةن ثَيداويستى تايبةتيةكان لة هةرَيمى كوردستان -أ

 .ثَيشنيارى ياساى طرنطيدان بة كةمئةندامان و خاوةنى ثَيداويستية تايبةتيةكان-ب
 .ثَيشنيارى ياساى ضاودَيرى كردن و شياندنى خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لة هةرَيمى كوردستان-ج
 .ثَيشنيارى ياساى مافةكانى كورتةباَمكان لة هةرَيمى كوردستان-د
 .ثَيشنيارى ياساى تايبةت بة كورتةباَمكان لة هةرَيمى كوردستان-ه
 .بةمةبةستى وةَممدانةوةى ثرسيارةكانى ئةندامانى ثةرلةمانبانطهَيشت كردنى بةر َيز وةزيرى ناوخؤ -6

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خوىل سَييةمى هةَلبذاردن، ساَلى سَييةم، خوىل طرَيدانى . بةناوى طةىل كوردستان
 (.69/46/6144)ر ؤذى دانيشنت ( 66)يةكةم، ذمارةى دانيشنت 

 :بةرنامةى كار
ى هةمواركراوى ساَلى ( 4)لة ثةير ةوى ناوخؤى ذمارة ( 61)ى ماددة ( 4)بةثَيى حوكمةكانى بر طة 

ى ثةرلةمانى كوردستانى عرياق، دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةى كارى دانيشتنى 4996
ثاي نيوةر ؤ، ر ؤذى ثَينج شةممة، ( 3331)ى ئاسايى خوىل سَييةمى هةَلبذاردن لة كات ( 66)ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَى(69/46/6144)ر َيكةوتى 
 :بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردن لةسةر ئةم ثَيشنيارة  ياسايانةى خوارةوة-4

 .ثَيشنيارى ياساى مافةكانى كةمئةندام و خاوةن ثَيداويستى تايبةتيةكان لة هةرَيمى كوردستان -أ
 .ياساى طرنطيدان بة كةمئةندامان و خاوةنى ثَيداويستية تايبةتيةكان ثَيشنيارى-ب
 .ثَيشنيارى ياساى ضاودَيرى كردن و شياندنى خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لة هةرَيمى كوردستان-ج
 .ثَيشنيارى ياساى مافةكانى كورتةباَمكان لة هةرَيمى كوردستان-د
 .كان لة هةرَيمى كوردستانثَيشنيارى ياساى تايبةت بة كورتةباَم-ه
 .بانطهَيشت كردنى بةر َيز وةزيرى ناوخؤ بةمةبةستى وةَممدانةوةى ثرسيارةكانى ئةندامانى ثةرلةمان-6
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كريم )بةخَيرهاتنى وةزيرى ناوخؤ و ر َيكخةرى نَيوانى ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيمى كوردستان كاك 
ارةكانيان، زؤر زؤر بةخَيربَين، ئَيستاي لةبةر ئةوةى فةقةرة دةكةين، لةطةَل ر اوَيذك( س د)و كاك ( سنةارى

يةكى بةرنامةى كارمان كة دوَينَيكة طفتوطؤى لةسةر كرا، لة ثرؤتؤكؤَل بؤ ليذنةكان بنَيردرَيت، ئامادةكارى 
ى بةرنامةكة رةينة ثَين ( 6)بكةن بؤ دةنطدان، تةواو نةبووة، داوا لة ئَيوةى بةر َيز دةكةين، بر طةى 

ئَيوةى بةر َيز، ئةطةر دةنطى بؤ بدةن، جةنابى وةزير وةَممى ثرسيارةكانى ئَيوةى بةر َيز بداتةوة،  ئَيستا 
بهَينينة ثَيشةوة و طفتوطؤى لةسةر بكةين، كَى لةطةَلة تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟، ( 6)ئةمانةوَى بر طةى 

سوثاا، بةكؤى دةنط ثةسةند كرا، زؤر زؤر زؤر سوثاا، كَى لةطةَلدانية تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟، 
وةزيرى ناوخؤى هةرَيمى ( كريم سنةارى)سوثاا بؤ ئَيوةى بةر َيز، داوا لةجةنابى وةزير ر َيزدار كاك 

 .كوردستان دةكةين، كةرةمكة بؤسةر مةنةصة
 :وةزيرى ناوخؤ /بةر َيز كريم سنةارى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .انبةناوى خواى طةورةو ميهرةب
 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان

خؤشحاَلم كة لَيرة ئامادةبووم، بؤئةوةى بةيةكةوة بتوانني ر ةوشى ئةمنى و ئارامى هةرَيمةكةمان ئارامرت 
ر ابطرين و ر َيز لة سةروةرى ياسا، ثرةنسيثة دادوةرية كؤمةَميةتيةكان بطرين، هةموومان بةيةكةوة، لة 

ى ساَلى ( 2)كار بكةين، بةر َيزان بةثَيى ياساى وةزارةتى ناوخؤ ذمارة خزمةت بةرذةوةندية طشتيةكان 
 .وةزارةتةكةمان ضةندين ئةركى ثَيسثَيردراوة، لَيرةدا بةكورتى ثوختةيةك دةخةينةر وو( 6119)

 :ديوانى وةزارةت/ يةكةم
َيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ، ديوانى وةزارةت لةسَى بةر َيوةبةرايةتى طشتى ثَيك دَيت، لةطةَل بةر َيوةبةرايةتى ه

 .6144ئةم كاروضامكيانةى خوارةوةى ئةمام داوة لةماوةى ساَلى 
فةرمانبةرى كارمةندى هَيزةكانى ئاساين، ناوخؤ بةثَيى ر َينماييةكانى دامةزراندن  6811دامةزراندنى -4

 .ثةير ةو كراوة 6144كة لةساَلى 
توونةتة هةرَيمى كوردستان، لةخاَلة سنووريةكان و بيانى ها 69311لةماوةى ئةم ساَلةدا زياتر لة -6

فر ؤكةخانةى هةولَيرو سلَيمانى، لةر َيطاى ثَيدانى ظيزة لةميةن وةزارةمتان، جطة لةهةزاران بيانى تر لة 
هةَلطرانى ر ةطةزنامةى ئةوروثى و ئةمريكى بةثَيى ظيزةى ثَين وةخت دَينة هةرَيم و لةناو فر ؤكةخانة 

 .يان ثَى دةدرَيتر استةوخؤ ظيزة
ى هةموار كراو، كؤمةَلةكانى  4993ساَلى  ( 42)تا ماوةيةك بةرلةئَيستا بةثَيى ياساى حيزبةكان ذمارة -3

ى هةموار كراو،  6114ى ساَلى ( 48)ذمارة ( ngo)ى ياساى ر َيكخراوةكانى 4993ى ساَلى ( 45)ذمارة 
م دواى دةرضوونى ياساى ر َيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مؤَلةمتان دةداية حيزب و كؤمةَلةو ر َيكخراوةكان، بةَم

كؤمةَلةو ر َيكخراو  4311مان ر اطرتووة، تاوةكو ئَيستا نزيكةى ( ngo)مةدةنى مؤَلةتى ر َيكخراوةكانى 
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( 41)سةنتةرى ر ؤشنبريى و  38وة ( ngo)ر َيكخراوى  16سةنتةر مؤَلةتيان ثَيدراوة لةماوةى ئةمساَلدا، 
حيزبى سياسى مؤَلةتيان ثَيدراوة، ضوار لة فةرمانطةى ياسايى ( 4)سةنديكاو (4)كَيتى و ية( 6)كؤمةَلةو 
موعامةلةى جؤراو جؤرى هاووَمتيان رايي كراوة، لة بةشى كؤمثانياكانى ثاسةوانى تايبةت  2811نزيكةى 

راوة، لة ميةن طرَيبةست بةر َى ك 63مؤَلةتى كاركردن دراوة بة كؤمثانياكان، لةماوةى ئةمساَلدا ( 36)
وةزارةمتانةوة لة بةر َيوةبةرايةتى طرَيبةستةكان لةطةَل كؤمثانياكانى جَيبةجَيكار بة ثر ؤذةى جؤراو جؤر، 

خوىل شياندن و بةرز كردنةوةى ئاستى ر ؤشنبريى و ثرؤفيشيناَليان لةكارةكاندا كراوةتةوة، لةناوةوةو  411
مانبةر بةشداريان تَيدا كردووة، لةهةموو ئاستةكاندا، ئةفسةر و كارمةند و فةر4631دةرةوةى هةرَيم، 

كارمةندو فةرمانبةر، بةمةبةستى بةدةست هَينانى بر وانامةى  61هةروةها مؤَلةتى خوَيندن دراوة بة 
فةرمانبةر و كارمةندانى وةزارةمتان بؤ بةرنامةى تواناسازى بةثَيى ئةو 21جؤراو جؤر، ثاَموتنى 
يستى ثَيى هةية، بؤ تةواو كردنى خوَيندنى باَم لة دةرةوةى هةرَيم، بةثَيى ثالنى ثسثؤريانةى وةزارةت ثَيو

ى تايبةت بة ر اذةو 6144ى ساَلى ( 45)، جَيبةجَى كردنى ياساى ذمارة 6144حكومةت بؤ ساَلى 
نى خانةنشينى هَيزةكانى ئاساين و ناوخؤ، كة لة ئةمومةنى نوَينةرانى عرياق دةرضووة، لةميةن ثةرلةما

كوردستانةوة بة سوثاسةوة ثةسةند كراوة، كة سوودى زؤرى بؤ هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ هةيةو، 
هؤكارَيكى زؤرباشى ثشتطرييانة، ئةمةي بووة هؤى بةرز كردنةوةى ئاستى بذَيوى هةموو كارمةندانى 

بنكةى  64دنةوةى بؤ ثاراستنى دامةزراوة نةوتيةكان، كر( 6)و(4)هَيزةكانى ناوخؤ، ثَيكهَينانى ليواى 
 .ثؤليا و ثؤليسى هاتوضؤ و بةرطرى شارستانى لةطةَل كردنةوةى سَى نووسينطةى نةهَيشتنى تاوان

 :بةر َيوةبةرايةتى طشتى ثؤليا
هَينانةكايةى بةر َيوةبةرايةتى ثؤليسى بانكةكانى هةرَيم و هةروةها لةئايندةيةكى نزيكدا -4

تاوانى جؤراو جؤر  64451ةست بةكاردةبَى، لةماوةى ئيمساَلدا، بةر َيوةبةرايةتى ثؤليسى طةشت و طوزار د
ى ئاشكرا كراون و تؤمةتباران دؤسيةكانيان لة دادطاية، جَيبةجَى كردنى %58ئةمامدراوة، كةنزيكةى 

مؤَلةت و شةي ثرؤذةى جؤراو جؤر، لةدروست كردنى بينايةو باَلةخانةو بنكةى ثؤليا كةلةميةن 
جَى دةكرَين، لة بةر َيوةبةرايةتى بةَلطةكانى تاوان، ضةندن ضامكى جؤراو جؤريان ثارَيزطاكانةوة جَيبة

بطاقة احملكومني، طب  اجلرمية، معاميت )ضامكى كة بريتني لة ( 3613)ئةمام داوة كة ذمارةيان دةكاتة 
حوادث  طب  االصاب ، شعبة التصوير اجلنائي، شعبة االسلحة، فحص تيري  االطيق، شعبة املخطوطات

لة ( اليومية، شعبة التسجيل اجلنائي، شعبة املخترب البايلوجي، جرائم الكمبيوتر، شعبة خمترب الكيمياء
 135فةرمانى دةستطري كردنى نَيودةوَلةتى،  22كَيشة هةبووة، 441بةر َيوةبةرايةتى ثؤليسى ئينتةرثول 

َيوةبةرايةتى بةرطرى شارستانى لة ثارَيزطاكة، تايبةت بة زانيارى لةسةر تاوانباران طشتانديان ثَي كراوة، بةر 
ر ووداوى ئاطر كةوتنةوة بةهةموو جؤرةكانيةوة،  4311لة سنوورى ثارَيزطاى هةولَير كةوتنةوةي نزيكةى 

هاووَمتى لة ئةمامى مةلةكردن لة ر ووبارةكان خنكاون، هةروةها تيمةكانى ئاطر  61بريندارى هةبووة، 21
ئامَيرى رؤبؤتيان بؤ دابني كراوة،  1هاووَمتى لة مردن ر زطار بكةن، هةروةها  14 كوذَينةوة توانيويانة
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لةطةَل ضةندين ئامَيرى تايبةت بة هةناسةدان و ر زطاركردنى كةا و تؤر ى ر زطار كردنى بةدم، لةسنوورى 
ن طيانيان هاووَمتى لة ر ووداوةكا 18ر ووداوى ئاطر كةوتنةوة هةبووة،  3192ثارَيزطاى سلَيمانى 

ر ووداوى جؤراو جؤر  6599كارمةنديشيان بريندار بوونة، لة سنوورى ثار َيزطارى دهؤك 41لةدةستداوة، 
كةسين بريندار بوون،  36هاووَمتى مردوون و  11ر ووداوى ئاطر بووة، لةناوياندا  4212هةبووة، لةوانة 

ر ووداوى ئاطر كةوتنةوة  536رميان هاووَمتين لة خنكان ر زطار كراون، لة سنوورى ئيدارةى طة 42
هاووَمتى ر زطار بكةن، لة  61هاووَمتى لة ئاوى ر ووبارةكان خنكاون و تيمةكان توانيويانة  5هةبووة، 

هاووَمتى لةئاوى ر ووبارةكان خنكاون و  5ر ووداوى ئاطر كةوتنةوة هةبووة،   321سنوورى قةزارى سؤران 
ى لة خنكان ر زطار بكةن، بةر َيوةبةرايةتى طشتى بةدواداضوونى توندو تيذى هاووَمت 36تيمةكان توانيويانة 

نووسينطة، لةو ئةرك و  43بةرَيوةبةرايةتى و  1دذى ئافرةتان، ئةم بةر َيوةبةرايةتية طشتية ثَيكهاتووة لة 
يذيانةى ضامكيانة زياتر بريتية لة داكؤكى كردن لة ر ووبةر ووبوونةوةى ئةو تاوان و كردةوة توندو ت

نووسينطة لةناحيةو قةزاكانى هةرَيم، تاوةكو  2دةرهةق بة ئافرةتان و ذنان ئةمام دةدرَين، كردنةوةى 
خوىل جيا جياى تايبةت بة كارو ضامكيةكان و ضؤنيةتى بةرطرى كردن و بةرز كردنةوةى ئاستى  19ئَيستا 

بةرامبةر بة ئافرةتان لةناوةو دةرةوةى كارمةندان، لة بوارى ر ووبةر ووبوونةوةى توندوتيذى ناوخَيزان 
وضةند ر َيكخراوَيكى جيهانى كردو، بؤ ( امحتادي اموروبي)هةرَيم ئةمامدراوة، ضةند ر َيكةوتنَيكمان لةطةَل 

هةماهةنطى و ثَيشكةي كردنى رَينمايى بؤ كةم كردنةوةى دياردةى توندو تيذى دذى ئافرةتان لةنَيو 
 .ة طشتىخَيزان و لةناو كؤمةَلطا ب

 :بةر َيوةبةرايةتى طشتى هاتوضؤ
بةرةو ثَيشةوة ضوونَيكى بةرضاوى بةخؤوة بينيوة لة هةموو ئاستةكاندا، وةك دانانى نيشانةكانى هاتوضؤو 
سيستةمى نوَيى ترافيك و ضاودَيرى كردنى ر َيطاكانى دةرةوة بةر ادارو سيستةمى تاقى كردنةوةى وةرطرتنى 

 .رتؤنى، سيستةمى ثشكنينى توندو تؤَلى ئؤتؤمبَيلمؤَلةتى لَيخورين بة ئةليك
ئؤتؤمبَيل بؤ يةكخستنى هةموو  811كر ينى ثَينج هةليكؤثتةر بؤ كؤنرتؤل كردنى هاتوضؤ، كر ينى -4

ئؤتؤمبَيلةكانى هاتوضؤ، ديراسةيةكى قوَل و تَيرو تةسةملان لةبةردةستداية بة مةبةستى زياتر كؤنرتؤَل 
طى لةطةَل كؤمثانيايةكى فةرةنسى، بؤ دانانى كامرياى ضاودَيرى لة شةقامةكان كردنى ئةمنيةت بة هةماهةن

كامرياى ثَيشكةوتوو لة ثارَيزطاكان بؤ تؤماركردنى سةرثَيضيةكان،  98و شوَينة طشتيةكان، دانانى 
ؤ لة جؤرةكانى ئؤتؤمبَيلى تايبةت و كرَى و بارهةَلطر، ذمارةى ر ووداوةكانى هاتوض 432928تؤماركردنى 

مؤَلةتى  129312كةا بريندار بوونة،  8413كةا طيانيان لةدةستداوة،  821كة لةنَيوانياندا  3381
مؤَلةتى تايبةتى دراوة بة هاووَمتيان، بةكارهَينانى سيستةمى ئةليكرتؤنى ثَيشكةوتوو كة  82196طشتى و 

 .لةميةن وَمتى كؤريا  جَيبةجَى دةكرَيت بؤ دةرهَينانى مؤَلةتى شوفَيرى
 :ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان
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ثرؤذة كة لةذَير  11ناحية ثَيك دَيت، ضامكيةكانيان بريتني لة  38قةزاو 41ثارَيزطاى هةولَير لة -4
 .ثرؤذة ئةمامدراوة 421جَيبةجَيكردن داية، 

 :ثارَيزطاى سلَيمانى
 .ةذَير جَيبةجَى كردن دايةثرؤذة ل 41ثرؤذة تةواو كراوة،  611ناحية ثَيك دَيت،  69قةزار و  43لة 

 :ثارَيزطاى دهؤك
 .ثرؤذة لةذَير جَيبةجَي كردن داية 42ناحية ثَيك دَيت،  68قةزاو  2لة 

 :ئيدارةى طةرميان
خانوو لةطةَل دةيان ثرؤذةى جؤراو  655ناحية ثَيك دَيت، هةَلساون بة تةميك كردنى  61قةزاو  1لة 

 .جؤرى ئاوةدانكردنةوة لةجَيبةجَى كردنداية
بةر َيوةبةرايةتى طشتى ر ةطةزنامةو و ثاسثؤرت و نشينطةو كاروبارى وةبةرهَينانى ر ةطةزنامةو، ناسنامةى 
بارى شارستانى دةرهَينانى ثاسثؤرت و بةر َيوةبةرايةتى نشينطةو فةرمانطةكانى ياسايى، كارطَير ى، ذمَيريارى 

رايةتى ر ةطةزنامةو بارى شارستانى و ثاسثؤرت و و وردبني و ئامار لةسةر ئاستى ثارَيزطاكانين، بةر َيوةبة
نشينطةى هةية، سةرةراى بوونى بنكةى ثؤليا و دةرهَينانى ر ةطةزنامةو بارى كةسَيتى لة قةزاو 

ضةندين جار بةر َيوةبةرايةتيةكانى ثاسثؤرت لة ( A)ثاسثؤرتى جؤرى  56111ناحيةكاندا، دةرضوواندنى 
اق يةكةم دةرضوونة، لة ر ايى كردن و دةركردنى ثاسثؤرت  بؤ هةولَيرو سلَيمانى لةسةر ئاستى عري

 .مامةَلةى نشينطةى ئيقامة لة هةرَيمى كوردستان 448313هاووَمتيان، ئةمامدانى 
 :دةستةى ثشكنينى كارطَيرى 
كارى ئةم دةستةية بةدواداضوونى كارطَير ى و ذمَيريارى و وردبينى دةكةن، بةمةبةستى ثشكنينى  

كة كارطَير يةكان بة قةزاو ناحيةو ثارَيزطاوة،  ئةو فةرمانطةية كة لة ميةن فةرمانةطةى سةرجةم ية
 69قةزا، ئةمامدانى  34ناحيةو  92شارستانيةوة بةر َيوة دةبردرَين، لةمساَلدا هةَلساون بة ثشكنينى 

 .ليذنةى لَيكؤَلينةوة داوة، لةسةر ئةداى يةكة كارطَير يةكان
 :ةكانى ئاسايشى ناوخؤدةستةى ثشكنينى هَيز

تايبةتة بة كارى ثشكنينى ئيدارى  و سةربازى بةر َيوةبةرايةتية طشتيةكانى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ، 
ضامكى جؤراو جؤرى هةبووة سةبارةت بة لَيكؤَلينةوةو ضارةسةر كردنى كَيشة  453لةماوةى ئةمساَلدا 

 .جؤراو جؤرةكانى ميةنى سةربازى
 :زةكانى ئاسايشى ناوخؤدادطاى هةميشةى هَي

 .كَيشةيان يةكاليى كردؤتةوة 418
 :كؤليذى ثؤليا

لة هةولَيرو سلَيمانى هةية، كارو ضامكيةكانى ثَيطةياندنى ئةفسةرةكانى ثؤليا لة هةموو بوارةكاندا 
 646سروشتى كارةكانى ئةم كؤليذة، بة سيستةمَيك ر َيكخراوة، لة كؤليذى ثؤليسى هةولَير، لةمساَلدا 
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يان (6)قوتابى ئافرةت ثلةى مالزمى  42يان ثَى بةخشرا، هةروةها ( 6)وتابى دةرضوون و ثلةى مالزم ق
يان ثَى بةخشرا، لة كؤليذى ثؤليسى سلَيمانى ( 2)قوتابى ئافرةت ثلةى ر َيثَيدراوى ثلة  46ثَى ثةخشرا، 

ثَى بةخشراوة ( 6)ثلةى مالزم  22يان ثَى بةخشراوة لة خوىل سَى ساَلة، ( 6)قوتابى ثلةى مالزمى ( 438)
 .مانط 9لةخوىل خَيرايى بؤ ماوةى 

 : نوسينطةى كؤ  و كؤضبةران
ئةركيان سةرثةرشتى كردنى ئاوارةو خَيزانة طةر اوةكانى ئَيران و توركياو شوَينةكانى ديكةن، بةهاوكارى 

انة كة بةهؤى بارودؤخى جطة لة سةرثةرشتى كردنى ئةو خَيزان( UNSR)ر َيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان، وةك 
ئةمنيةوة لة ثارَيزطاكان و ناوضةكانى ناوةر است و باشوورى عرياق ثةنايان بؤ هةرَيمى كوردستان هَيناوة، 

لة بةغدا، ياداشتَيكى نةهَيشنت مؤر بكةن، بؤ ئةم مةبةستانةى (اهلجرة واملهجرين)خةريكن لةطةَل وةزارةتى 
ووانى تؤث بارانى ئةم دواييةى سنوورةكان دراوة، لةسةر نووسراوى سةرةوة، يارمةتيةكى زؤرى زيان لَيكةوت

وةزارةمتان كة ئاراستةى ئةمومةنى وةزيرانى عرياق كراوة، بر ى دوو مليار دينار تةرخان كراوة، 
مليار دينار لةسةر بودجةى وةزارةمتان بةمةبةستى يارمةتيدانى ئاوارة طةر اوةكانى  41تةرخانكردنى بر ى 

، بةر َيزان 6149توركيا، هةروةها ثَيشنيار كراوة بةتةرخانكردنى بر ى ثةما مليار دينار بؤ ساَلى  ئَيران و
لة كؤتايدا دةمانةوَى وةك وةزارةتى ناوخؤ جةخت بكةينةوة كة هةميشة ثابةند بوونى خؤمان دووثات 

شتيمانةكةمان و ر اطرتنى دةكةينةوة، بؤ جَيبةجَي كردنى ئةركى سةرشا ان، ثارَيزطارى كردن لةطةل و ني
 .سةروةرى ياساو ر َيزطرتن لةمافة دروكراتيةكان، لةطةَل ر َيزماندا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سوثاا بؤ جةنابى وةزير، ئَيستا ثرسيارةكان بةو شَيوةيةى كةهاتووة دانراوة، بةثَيى تةسةلسوىل 

ننةوة، يةعنى بَى تةعليقين، ناوةكان بةم ثرسيارةكان دانراون، بةا تكا دةكةين ثرسيارةكانتان روَي
شَيوةيةية، سؤزان شهاب، كاردؤ حممد، عمر عبدال زيز، امحد سلَيمان، دَلشاد شةهاب، نشتيمان مرشد، طؤران 

بشري، ثةروين .ئازاد، عونى كمال س يد بةزاز، هاور از شَيخ امحد، سةردار رشيد، حةمة س يد حةمة على، د
ني، شظان امحد، ناسك تؤفيق، عبداهلل مال نورى، نةسرين مجال، ظيان عبدالرحيم، عبدالرمحن، كاوة حممدام

هاذة سليمان، بةفرين حسني، امري طؤكة، سةمري سليم، عبداهلل عبداحلافظ، ياووىل خورشيد، شَيرزاد 
، حممدامني، عبدالرمحن حسني، ثَيشةوا تؤفيق، ئاسؤ كريم، صباا بيت اهلل، عمر نورةدينى، دلَير حممود

، ئةظني رضا جهان امساعيل، نةرران عبداهلل، ثةران عزالدين، ئامينة زكرى، سةرطوَل .سةمرية عبداهلل، د
حسن، زكية سيد صاحل،  فاضلامحد وةرتى، بَيريظان سةرهةنط، .عمر، ئاشتى عزيز، فةرمان عزالدين، د

 .طوَليزار قادر، ئَيستا كةرةمكة خاتوون
 :بةر َيز ثةران عزالدين

 .َيز سةرؤكى ثةرلةمانبةر 
 .ببورة دكتؤر من ثرسيارم ئاراستة كردووة، بةَمم ناوم نةبوو لةوَى
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ناوت هةية بةر َيز، ر َيزدار سؤزان شهاب، كةمَيك ببورة، فةرموو كاك كريم
 :وةزيرى ناوخؤ/بةر َيز كريم سنةارى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ة، دوو سوئاىل زؤر موكةرةر هاتووة، يةك لةسةر داهاتى هاتوضؤ، زؤر سوئاىل موكةرةر دوو تةوزحيم هةي

هةية، سوئالةكى تر، لةسةر ثالن ضية بؤ تةتوير كردنى هاتوضؤ؟، ثَيشنيارةكا ان ضية بؤ ئةوةى 
ئةوةى  حةوادسى مرور كةم بَيتةوة؟، ئينةا ئةطةر مةجال هةبَى، ئيةازةم بدةنَى ئةوة ر وون بكةمةوة ثَين

 .بضينة جوابى سوئالةكان، وابزاك زؤر لة وةختةكة بؤ هةموومان باشرت دةبَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كةى ثرسيارةكة وةختى هات، وةَمم بدةرةوة، ر َيزدار سؤزان شهاب فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوورى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان

َيرهاتنى بةر َيز وةزيرى ناوخؤ دةكةم لةطةَل ميوانةكان، ثرسيارةكانى من، ثرسيارى يةكةم، دةست بةخ
خؤشيتان ىَل دةكةين بةزياد كردنى مووضةى هَيزةكانى ناوخؤ، بةَمم هةتاوةكو ئَيستا هَيزى ثاسةوانان، لة 

اسةوانى بارةطاى حيزبى و مةسئولي بةر َيوةبةرايةتى ثاسةوانان، كة ثَييان دةوترَى ثاسةوانى تايبةت، كة ث
حيزبى و حكومى دةطرَيتةوة، هةتاوةكو ئَيستا ئةو زيادة مووضةيان وةرنةطرتووة؟، تكاية هؤكارةكانى 
ضني؟، بؤمان ر وون بكةرةوة بؤ ئةوةى ئةوانين دَلنيا بن لةوى كة هةرضيةك هةية، دووةم، بَيطومان 

ركردنى ئؤتؤمبَيل و غةرامةكان و ئةم داهاتة ناوخؤيية، ئايا وةزارةتى ناوخؤ داهاتى ناوخؤى هةية، لةتؤما
بةكاردَيتةوة بؤ مةشق و ر اهَينانى هَيزةكانى ناوخؤ و ثَيشخستنى كارمةندان؟، ياخود دةطةر َيتةوة وةزارةتى 

ثؤليا لة  11دارايى؟، سَيهةم، لةكاتى ر ووداوةكانى زاخؤ دةركةوت شارَيكى وةك زاخؤ، ئةو ر ؤذة تةنها 
ةوام بوون، ثرسيارةكةى من ئةوةية دابةي كردنى ثؤليا بةسةر بةر َيوةبةرايةتى ثؤليا و بنكةكانى د

ثؤليا، لةسةر   ثَيوةرَيكة؟، يةعنى ثَيوةرةكان ضني ئةم بنكةية ئةوةندة  ثؤليسى تيابَى و ئةوةى تر 
وةرَيكة؟، بةداتاو ئامار ئةوةنةى تيابَى؟، ئايا بةثَيى طةورةيى شار و شارؤضكةكانة، ياخود لةسةر   ثَي

دةمانةوَى بزانني كة ذمارةى ثؤليسى هةرَيمى كوردستان ضةندة؟، ضؤن دابةي كراوة؟، ئةم ثؤليسانة، 
هةروةها ثؤليسى ضامكى مةدةنى، هةتاوةكو ئَيستا لة شارةكانى كوردستان ر َيك نةخراوة ياخود هةرضةندة 

ليسى ضامكى مةدةنى نية لة هةندَى لة شارةكان، ضوارةم زؤر لة ياساى خؤثيشاندان ناويان هاتووة، بةَمم ثؤ
بوونى ر ووداوةكانى هاتوضؤ بةهؤى تيذ لَيخور ين و خواردنةوةى مةى و بةكارهَينانى مؤبايل لةكاتى 
لَيخور يندا، ئةمة لة جيهان، ضارةسةرى كراوة، ئةو حاَلةتانة هةية، بةَمم لةجيهان ضارةسةرى بؤ كراوة، 
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كوردستان تاوةكو ئَيستا ئةم سةرثَيضيانةية بةرضاوى ثؤليسى هاتوضؤوة دةكرَيت، كةسين بةَمم لة 
هةتاوةكو ئَيستا لةسةر بةكاهَينانى مؤبايل و ياخود تيذ لَيخور ين و دواى دانانى كامرياكان دةزاك، بةَمم 

نرتؤَلى ئةو كةسانة بكرَى هَيشتا ئةو وشيارية باَلو نةبؤتةوة، ياخود خواردنةوةى مةشروب كة ئةتوانرَى كؤ
كة بةتايبةتى شةوان، بؤ ئةوةى بزانن ر ادةى ئةلكهول ضةنة لة لةشيان، ساَمنة وةزارةتى ناوخؤ لةوَمتان بة 

 .....مليؤنةها دؤمر بةا سةرف دةكات بؤ ئةوةى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تكاية، تكاية شةرا نةكةن، ثرسيارةكة روَينةوة، رةجائةن
 :ز سؤزان شهاب نورىبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
هةر نةسى ثرسيارةكةمة دةخيوَينمةوة، ساَمنة ضةندين مليؤن دؤمر دةدرَيت بة ريكالم بؤ وشيار 
كردنةوةى خةَلك، بةَمم هةتاوةكو ئَيستا لة هةرَيمى كوردستان، ئةم كارة نةكراوةو ضارةسةريشى نةكراوة و 

 .هؤكارةكانى ضني؟
 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي

 .سوثاا بؤ جةنابت، جةنابى وةزير فةرموو
 :وةزيرى ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةارى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةَممى ثرسيارى يةكةم، سةرجةم مووضةكانى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ زياد كراون بةهةموو 

اوة،  زيادةكةشيان بؤ خةرج كراوة، بةَمم دةرماَلةكانيان، مووضةى زَير ةظانين بةهةمان شَيوة زياد كر
سةبارةت بة مووضةى ثاسةوانانى تايبةت، بة بارةطاى حيزبةكان و بةرثرسةكانيان لةميةن سةرؤكايةتى 
هةرَيمةوة داوامان ىَل كرابوو ليذنةيةكى تايبةت ثَيك بهَيندرَيت، لة وةزارةتى ناخؤ و ثَيشمةرطة، ليذنةكة 

تةوة، بؤ سةرؤكايةتى هةرَيم بة مةبةستى ثةسةند كردنى، ئَيمةي ضاوةر َيني ثَيشنيارةكانى بةرز كردؤ
ررَيتة بوارى جَيبةجَى كردن، تاوةكو هةموو مافةكانني ثَى بدرَيت، ئةوانةى زيادة بن ر ةوانةى فةرماندةى 

ا ثاسةوانة زَير ةظانى و بةرطرى فرياكةوتن دةكرَين بؤ بينينى ئةركى ر ؤذانةيان، و لة هةردوو حاَلةت د
ةوة، يةعنى مافيان ثارَيزراوة، هةر  4/4/6144تايبةتةكان زيادةى مووضةيان بؤ سةرف دةكرَيت لة 

ر ؤذَيك كة قةرارةكة درا مافى خؤيان وةردةطرن، داهاتى وةزارةتى ناوخؤ بةر َيوبةرايةتى طشتى هاتوضؤ بة 
بة ثَيى % 81نى هاتوضؤ بةر َيذةى خةرج دةكرَيت بؤ ثةرةثَيدا 6111ى ساَلى  52ثَيى ياساى ذمارة 

ر َينمايية داراييةكان مةشق و ر اهَينان بةردةوام هةية بة تايبةتى كة ئامَيرَيكى نوَى دابني دةكرَيت زؤر لة 
ئةفسةران و كارمةندان بةشدارى لة ضؤنيةتى بةكارهَينانى ئةو ئامَيرانة دةكةن بؤ زانينى بةر َيزتان لة 

ئةفسةر مةشق و ر اهَينانيان لةسةر هيلكؤثتةر دةكةن كة لة ئايندةيةكى نزيك دا كاتى ئَيستادا ذمارةيةك 
دَيتة بوارى بةكارهَينان لة ثَيناوى زياتر كؤنرت ؤَل كردنى بوارى هاتوضؤ، داتاكةشم مية و ضةندمان 
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لةبةر هؤكارى ئةمنى بة / وةرطرتووة و ضةندى سةرف كراوة و ئةطةر ثَيويستة شةرحى بكةم، سَى
سةندى نازانني ذمارةى تةواوى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤى هةرَيمى كوردستان ر ابطةيةنني، بةَمم ئةطةر ثة

زؤر ثَيويستيشة بةنووسراوَيكى تايبةت ئاراستةى بةر َيزتان دةكةين، ئةطةر زؤر طرنطة مى بةر َيزت 
ةَمم شَيوازى دابةي كردنى ئةتوانني بتدةينَى، ئةمة مةوزوعَيكى ئةمنية ناتوانني ئاشكراى بكةين، ب

هَيزةكا ان بةثَيى ذمارةى دانيشتوانى شارو قةزاو ناحيةكانة بةثَيى ثَيويست،  دةربارةى ثؤليسى ضامكى 
مةدةنى لة هةولَيرو دهؤك لةناو هَيزى ئامادةن، بةسنوورى سريةيةك لة ئايندةيةكى نزيكدا يةكيان 

بةر َيز سؤزان خان لةجَيطةى خؤيةتى، دةربارةى  دةخةينةوة، وةَممى ثرسيارى ضوارةم، بؤضوونى
هؤكارةكانى هاتوضؤ، ئةوةي بؤضوونى ئةفسةران و كارمةندانى هاتوضؤية كة مرؤظ ثابةند نةبوونى 
بةياساو رَينماييةكان طةورةترين هؤكارة بؤ ر ووداوةكان، بةتايبةتى ثةنابردن بؤ تيذ ر ةوى، مةى 

كاتى شوفَيريدا، بةثَيى ياساي كارى ثَيويست ئةمام دراوة، دذى ئةو خواردنةوة، بةكارهَينانى مؤبايل لة
هاووَمتيانة، كارى ياسايى دذى ئةوة كراوة، بةَمم نابَى هةموو سةد دةر سةد، ئةوةى بينويانة ئيةرائاتيان 
كردووة، لةم ماوةى دوايدا ئامَيرى ثشكنينى سةرخؤشى و مةى خوادنةوةمان ثَيطةيشتووة، بةسةر 

وةبةرايةتيةكان دابةي كراوة، لةم نزيكانة دةخرَيتة بوارى جَيبةجَى كردن، لة ميةن مةفرةزةكانى بةر َي
ثؤليسى هاتووضؤوة، ئةطةر هةر ر ووداوَيك ر ووبدات بة تايبةتي شةوان، ئَيستا بةم ئامَيرة ثشكنني بؤ 

 .شؤفَيرةكان دةكرَيت، زؤر سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ابت، تةعقيبت هةية؟ كةرةمكةسوثاا بؤ جةن
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز وةزيري ناوخؤ، ر استة، بةوم من ئةوةي مومحةزةم كردووة سةبارةت بة ثرسياري ضوارةمم، مؤبايل 
ةستةيةوة، زؤر بة ئاساني بة بةرضاوي ثؤليسي هاتوضؤوة، لة فلكةدا ثَيو دةكاتةوة مؤبايلةكةي بة د

تةب ةن كؤنرت ؤَلي سةيارةكةي ثَي ناكرَي، تيذر ةوي دةزانن لة كوَي دا كامَيرا هةية، لةو حةدةدا بة هَيواشي 
دةر ؤن، لة ثشد كامَيراكةوة بة خَيرايي دةر ؤن، من مةبةستم ضية لَيرةدا؟ مةبةستم ئةوةية لةطةَل هاتين 

ؤ هةَلمةتَيكي وشياركردنةوة لة ر َيطةي ريكالمةوة ئاراستة ئةو ئامَيرةدا ثَيويستة بةر َيز وةزارةتي ناوخ
بكات لة هةموو تةلةفزيؤنةكان، لة ر ؤذنامةكان دا، بؤ ئةوةي ئةو ر اددةي وشياريية بةرز بَيتةوة، من ر ام 

وضؤ واية ئةوةي كة مؤبايل بة كار دةهَييَن، دةبَيت سزا بدرَي لة كاتي لَيخورين دا، بةر َيزان ثؤليسةكاني هات
وتراوة رةقةمي / هةسنت بةو ئيةرائاتة، ضونكة بةر اسد ئةوةي من بيستوومة طلةيي كراوة دةَلَين

سةيارةكة بنووسن، بةوم توخنيان نةكةون، ر ايان مةطرن، ياخود شتَيكي وا، من ئةم قسةيان باا كردووة، 
هَيزةي كة ناوي ثؤليسي  لةم مةسةلةيةدا قسة بكةم، تكام واية ئَيمة ئةو( بالذات)بؤية حةزم كرد 

هاتوضؤية، كاملي ر َيزي دةبَيت لَي بطريَي، تةمسيلي قانون دةكات لةسةر جاددةدا، بؤية دةبَي ما  ئةوةيان 
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، من ثَيم باشة ئةطةر (alcohol)ثَي بدرَي سةيارة لة كاتي سةرثَيضي كردن دا ر ابطرَيت، سةبارةت بةوةي 
دةكرَي، ثَيم باشة مةفارز دةرضَيت شةوان لة هةندَي جاددةدا هةَلسن مادام لة كاتي حاديسةكةدا بؤ ئةوانة 

بةو كارة، بؤ ئةوةي هاوووتيان ئةوةيان مدروست بَي كة ئيرت لةمةودوا كؤنرت ؤَلي مةي خواردنةوة دةكرَيت، 
 .يةكَيك لة سةبةبةكاني حةواديسة، من زؤر سوثاست دةكةم

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بت، جةنابي وةزير، فةرمووسوثاا بؤ جةنا
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر استة هةَلمةتي هؤشياري زؤر زةرووري ية، ئَيمة وةكو مرور ئةوةي ثَيمان كراوة كردوومانة، بةرنامةي 

ني، دةبَيت هةموو مرورران هةية، لة تةلةفزيؤنةكان هؤشياري دةكةين، بةوم ئَيمة بة تةنيا ناتوان
دةزطاكاني حكومةت، ثةرلةمان، ميديا هةموو هاوكارران بكةن بؤ ئةوةي بة يةكةوة ئَيمة ئةو هؤشياري ية 

بة نيسبةت جيهازي سةرخؤشي، تازة هاتؤتةوة، بؤية تا تةدريب و شد تةواو دةبَي / بَينينة كايةوة، دوو
ارى دَينني، حةفتةي داهاتوو، وابزاك حةفتةي ئينةا دةكةوَيتة جاددة، ئَيستا بةا بؤ حةواديا بةك

داهاتوو دةكةوَيتة سةر جاددة ئينشاَلال، بة نيسبةت كامريا خؤيان لَي دةشارنةوة، ئَيمة سيستةمَيكمان هةية 
كامرياي سابيت لة هةموو جَيطايةك دادةنَيني، ئينشاَلال لة ثالني تر، باسيشم كرد كة لةطةَل كؤمثانياي 

مةشروعةكمان هةية، كة بة كامريا كردني هةموو شارةكان و هةموو كوردستان، ئةو وةختة تاَلسي فةرةنسي 
بؤ ناحيةي ئةمين بةكاردةهَينرَي، بؤ ناحيةي سورعةتين بة كاردةهَينرَي، كةا ناتوانَي خؤي لَي 

 .بدزَيتةوة، زؤر سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 . سوثاا، ر َيزدار كاردؤ حممد
 :دؤ حممد ثريداودبةر َيز كار

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دواي ر ووداوةكاني سووتاني بارةطاكاني بزووتنةوةي طؤر ان لة هةولَير، وةرنةطرتين ئيةرائاتي ثَيويست و 
ثةرةسةندني بؤ ر ووداوةكاني بادينان، كة ثَيمواية وةزيري ناوخؤ و دام و دةزطاكاني ثةيوةنديدار بة 

لة هةرَيم دا ثَيويست ئةوةية كة ئيةرائاتَيك يان ثالنَيكي هةبَي بؤ كؤتايي هَينان  ثاراستين ئاسايشي ناوخؤ
بةو ر ووداوانة كة ر ووداوي نةخوازراون، مةترسييةكي طةورة لةسةر ئايندة و سيستةمةكةمان و ووتةكةمان 

ةمسييةكاني هةموو هةية، بة تايبةتي كة بةرثرسياري يةكةمن لة ثاراستين سةر و ماَلي طشد، لة بارةطا ر 
حيزبة سياسييةكان، ئايا بةر َيز   ثالنَيكي هةبووة بؤ زةمانةت كردني دووبارة نةبوونةوةي ئةو ر ووداوانة؟ 
ثرسيارَيكي ترم سةبارةت بة ر ووداوةكاني هاتوضؤ بوو كة بةر َيزيان هةم لة ر اثؤرتةكة ئاماذةي ثَي كرد، 

ةكي ترة لة زيان كةوتين طياني و ماَلي لة ر ووداوةكاني هةميشيان لةو جةوابة، ئةوين هةر مةترسيي
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هاتوضؤ لة كوردستان، ئةوةي كة ثةيوةندي بةوانة ثَيمان خؤي بوو سةبارةت بةوةي هةنطاوةكان و ثالنة 
 .جيددييةكاني بؤ كؤتايي هَينان بؤمان باا بكات، سوثاا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رمووسوثاا بؤ جةنابت، جةنابي وةزير فة
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةَلَي، خةريكة لة هةرَيمي كوردستان كلتوورَيكي ناشارستاني خراث / زؤر سوثاا، وةومي ثرسياري يةكةم

بؤ ضةند جارَيكة سةرهةَلدةدات، ئةوين ثةمماردان و هَيري كرددنة سةر بارةطاكاني حيزبي و شوَيين 
ي شوبات ر وويدا، يان لة هةولَير و دهؤك بؤ دووجار 15كي طشد، موَلكي طشد   لة سلَيماني كة لة موَل

دووبارة كرايةوة، ئةم كةلتوورة لة عورف و ثرؤطرامي هيو حَيزبَيكي كوردستاني بووني نية، ئاماذةيةكي 
َيزة ضةكدارةكان لة ذَير هةر زؤر ناشارستاني ية بؤ ثرؤسةي دروكراسيةت لة هةرَيم دا، دةبَيت هةموو ه

ناو و ناونيشانَيك دا ررَينة سةر وةزارةتي ثَيشمةرطة، يان لة ر يزي وةزارةتي ناوخؤ بن، تا لة كاتي 
ر ووداني هةر كَيشةيةك بتوانني بة ثَيي ياسا و ر َينماييةكان ر َيكاري ياساييان بةرامبةر وةربطرين ئةطةر 

ميةك لةم ر ووةوة هةنطاوي بوَيرانة و جيددي بهاوَيذن بؤ نةهَيشتين ئةم سةرثَيضيان كرد، ثَيويستة هةموو 
دياردة نامؤية لة ناو ثَيكهاتةكاني سياسي و كؤمةويةتي و ئايين لة هةرَيمي كوردستان دا، لةبةر ئةوةي 

ني توانا و دةبَيت بزانني كة ئةزموونةكةمان لة ذَير تاقيكردنةوةيةكي مَيذوو طةورةداية، هةلَيكة بؤ ناساند
هزرمةندي طةل و سةركردةكا ان، ضؤن بتوانني بة سيستةمَيكي شارستاني هاوضةرا خؤمان بطومَينني 
لةطةَل جيهاني ئةمر ؤ، شَيوازي دروكراتيانة بطرينة بةر بؤ ضارةسةر كردني هةموو ر ووداو و ئةطةرةكاني 

، هَيزةكا ان ثَيويستة لة ئايندة دَينة ثَيشةوة، بةوم بؤ بابةتي ثةيوةندي بوون بة حيزبايةتي
تَيطةيشتنَيكي نوَيمان هةبَيت، بؤ كارو ضامكي حيزبي، بة ريفؤرمَيكي نوَيوة ئةوين تةنها خؤي لة كاري 
ر َيكخستنةوة بدؤزَيتةوة يان بة جؤرَيك لة ملمالنَيي حيزبي هةبَيت وةك لة ووتي دروكراتي خوازةكان دا 

دياري كراو دا، ثَيويستة ئَيمةي هةست بةوة بكةين كة ئةركي ئةمر ؤمان و  دةبييَن، بةوم لة سنوورَيكي
ئةركي ئايندةمان جياوازة لةطةَل ئةركةكاني دوَييَن و ر ابردوو، شَيوازي ثَيكةوة ذياني سياسي و كؤمةويةتي 

ا خؤيان و ئايين و هةتا مةزهةبين، ثَيويستة ر ةضاو بكرَي و لة ضوارضَيوةي بنةما دروكراتييةكان د
بنوَينن، ئةم بنةما سةرةكييانة بكةين بة هةوَيين بةرنامة و سرتاتيةييةتي ئايندةمان و لةسةر ئةرزي 
واقيع ثيادة بكرَين، ئَيمةي وةك وةزارةت ئامادةين و هةموو هةوَلَيك لة ئاراداية بؤ زياتر بةرزكردنةوةي 

اني ناوخؤ، ئةوين بة كةَلك وةرطرتن لة ئاست و تواناي و زياتر بةرزكردنةوةي ئاست و تواناي هَيزةك
ئةزمووني ووتاني ثَيشكةوتوو، لة ر ووي جَيبةجَي كردن و هةمواركردني ياسا و ر َينماييةكان، ر اهَيناني 
بةردةوام، كةَلك وةرطرتن لةو بؤشاييةي بةدي كرا لة ر ووداوةكاني دهؤك، ئةوين بة كردنةوةي ضةندين 

و دابني كردني ثَيداويستييةكان، بؤ زانياري بةر َيزتان لةم ماوةيةدا ضةند  خول بؤ ئةفسةران و كارمةندان
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كارمةندَيكي ثاية بةرزي وةزارةمتان ر ةوانةي ووتي فةرةنسا كردووة، بة مةبةسد شارةزابوونيان لة 
سيستةمي ثؤليسي تايبةت بة ر َيكخسنت و ثاراستين ر َير ةوي خؤثيشاندانةكان، لة ر ووي ياسايي و 

راكتيكةوة، لةسةر شةقامةكان، ضةند دؤكيومَينتةكيان لةبةر دةستة لةسةر شَيوازي ر َينمايي ر َيكي ث
دةخةين و بؤ دةزطاكان، هةروةها ضةند ئةفسةرَيكي ثَيويست بؤ ئةم مةبةستة خولي تايبةتيان بؤ 

هَيزةكاني ناوخؤ يان دةكةينةوة، دَلنياتان دةكةين هةر كةسَيك كةمتةرخةم يان سةرثَيضكةر بووبَي،   لة 
/ كةساني مةدةني بن بة ثَيي كةمتةرخةمي خؤيان لَيثيضينةوةيان لةطةَل دةكرَيت، وةومي ثرسياري دووةم

، 1111ر ووداوةكاني هاتوضؤ كةمرت بووة لة ساَلي  1111بة بؤضووني ئَيمة بة شَيوةيةكي طشد ساَلي 
ثَيداويستييةكاني هاتوضؤ زياد بكةن، بةرنامةي  ئةوةية كة ئيمكانيات و 1111ثالني وةزارةت بؤ ساَلي 

وشياري شوفَيران و هاوووتيان ضر تر بكاتةوة، كاري ياسايي بةرامبةر سةرثَيضيكةران جَيبةجَي بكات، 
وةزارةتي ناوخؤ لةطةَل بةر َيوةبةرايةتي طشد هاتوضؤ زؤر ر َيطا و شَيوازي كاركردنيان طرتؤتة بةر، بؤ 

وةي ر ووداوةكاني هاتوضؤ، بؤ ئةم مةبةستةي بةردةوام لة دابني كردني ر َيطري و كةم كردنة
ثَيداويستييةكاني هاتوضؤداية، وةك دابني كردني كامرياي ضاودَيري تيذر ةوي، كة كاريطةرييةكي باشي 
هةية، هةروةها دابني كردني ئامَيري ثشكنيين مةي خواردنةوة و سزاداني ئةو شوفَيرانةى كة سةرثَيضي لة 

ساي هاتوضؤ دةكةن، بة ثَيي ياسا و ر َينماييةكان، هةروةها هؤشياركردنةوةي هاوووتيان بة طشد، يا
شوفَيران بة تايبةتي لة ر َيطاي بةياننامة و بآلونامة و ر اطةياندن و بةرنامةي تةلةفزيؤني و ر اديؤييةوة، 

ين بؤ كةم كردنةوةي ئاسد ر ووداوةكان، ئَيمة حةز ناكةين ر ووداوي دَلتةزَين ر ووبدات، هةموو كارَيك دةكة
 .زؤر سوثاا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةعقيبت هةية؟ كةرةمكة
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةومةكةي بةر َيز وةزيري ناوخؤ سةبارةت بة هةوَلةكاني بؤ ئايندة يان ر َيكخستين هَيزةكان بؤ ئةوةي 

َينةوة، يان ثةروةردة بكرَين لة ئاستَيك دابن، بؤ ئةوةي نةكةونة ذَير ئةو كاريطةريانةي كة لة وشيار بكر
هةر ملمالنَييةكي سياسي هَيزةكاني ناوخؤ يان هَيزةكاني ثؤليا دةبنة بةشَيك لةو ملمالنَي سياسييانة، 

كة كةم تةرخةمن و  بةوم باسي ئيةرائاتة ياساييةكاني نةكرد كة ثَيويستة لة بةرامبةر ئةوانةي
 بةرثرسيارن،   ئيةرائاتَيك لة بةرامبةر ئةو بةرثرسيارَيد ية كراوة؟ 

 
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، ر َيزدار جةنابي وةزير، فةرموو
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ......بةر َيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستانةوة لةميةن/ دوو لَيذنة دروست كراوة، يةك

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية بَيدةنط بن، ضونكة بانطمان كردووة بؤ ئةوةي طوَيمان لَي بَي، ثرسيارةكانتان بة جواني وةومي بَي، 
ي برا و ر جاتان لَي دةكةين ئةوةي دةيةوَي قسة بكات بضَيتة دةرةوة قسةي خؤي بكات و بَيتةوة، بؤ ئةوة

 .خوشكةكاني ترتان ئيستيفادة بكةن، كاك كةريم مايكةكةت بكةوة، فةرموو
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةميةن بةر َيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستانةوة، ضووة لَيكؤَلينةوةي كردووة / دوو لَيذنة دروست كراوة، يةك

ئَيمةي وةكو وةزارةتي ناوخؤ لَيذنةيةكمان نارد بؤ / ر اثؤرتةكةتان بيين، دوو لةم مةوزووعة و هةمووتان
لَيكؤَلينةوة لةسةر ئين و كاري دةزطاكاني وةزارةتي ناوخؤ كة كةمتةرخةميان كردووة، يان ضيان بة 

نزيكرتين دروسد يان نةكردووة، ئَيمة ضاوةر َيني ئَيستا خةريكني ديراسةتي هةردوو ر اثؤرتةكة دةكةين، لة 
كات دا ئَيمة ئيةرائاتي ياسايي دةكةين بةرامبةر بة كةمتةرخةمي   لة موةزةف بَي، زابت بَي، هةر ثلة و 

 .ثايةيةكي بَي لة هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ، تةمتينتان دةكةين ئَيمة ئيةرائاتي ثَيويست دةكةين، سوثاا
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .يزسوثاا، ر َيزدار عمر عبدال ز
 :بةر َيز عمر عبدال زيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةَلَي من سَي ثرسيارم هةية لة وةزيري ناوخؤ، بة داخةوة كة وةزير لة ر ستةيةكين دا نةيتواني ئاماذة بة 
ر ووداوةكاني بادينان بكات، كة دةيةوَي لة سةرةتاوة ئةو بةرثرسيارَيتييةي لةكؤَل خؤي بكاتةوة، ثرسياري 

ئةوةية كة شاري زاخؤ هَيزةكاني سةر بة وةزارةتي ناوخؤ ذمارةيان ضةندة و ضؤن دابةي بوون؟  يةكةمم
ناكرَي ئةوة بة شةفافيةت باا نةكرَي بة ناوي باري ئةمين، ضونكة ئَيمة نوَينةري خةَلكي كوردستانني، لة 

ةرثرساني ئيداري زاخؤ لة بودجةي دا ئةو ئامارانة هةية، حةز دةكةين لَيرة بة وازحرت بيزانني، ضونكة ب
ثاساوي هَيزةكاني / ر ووداوةكاني ئةم دواييةي بادينان طلةييان هةبوو لة كةمي هَيزةكان، ثرسياري دووةم

كة نةيانتواني كؤنرت ؤَلي ئةمنييةتي ناو شار و  1111-11-1ناوخؤي ئةو شارة ضية لة ر ووداوةكاني 
تووي ئيسالمي كوردستان بكةن، ضونكة ثارَيزطاري دهؤك ثاراستين شوَينة طشتييةكان و بارةطاكاني يةكطر

دوو هةزار كةا لة هَيزةكاني ناردووة بؤ زاخؤ، بؤية لة دهؤكين نةيتوانيوة  1111ر ايطةياندبوو كة 
كؤنرت ؤَلي وةزعةكة بكةن، ديارة ئاطايان لة يةك نةبووة، لةوَي دةَلَين نية و لَيرةي دةَلَي دوو هةزارم بؤ 

وةزارةتي ناوخؤ كَي بة كةمن تةرخةم دةزانَي لةو ئينفيالتة ئةمنيية / بوو، ثرسياري سَيهةمئةوَي ر ؤيشت
لة شارةكاني زاخؤ و سيمَيل و دهؤك و قةسرؤك و شوَينةكاني  1111-11-3و  1لة ر ووداوةكاني ر ؤذاني 
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اي تر ئاطادارمان تر، ئةطةر دةيةوَي بةرثرسيارَيد لة ئةستؤي خؤي مبدات بيخاتة ئةستؤي ميةنة دةزط
 .بكات كة كَي بةرثرسة لةم ر ووداوانة؟ زؤر سوثاا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ر كةسَيك لة ئَيمة كةا ر اناكات لة بةرثرسيارَيد، هة/ جارَي من ئةوةلةن دةمةوَي بة بةر َيز كاك عمر بَلَيم

بة ثَيي ئيشي خؤي، مةنص  خؤي، جَيطاي خؤي بةرثرسيارة، لَيذنةي لَيكؤَلَينةوةي ديار كراوة، لَيذنةي 
لَيكؤَلينةوة كَي بة بةرثرسيار دةزانَي ئةوة ئيةرائاتي ياسايي لةطةَل دةكرَيت، بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان 

ي ثَي دةَلَيم ضونكة حاديسةكة لةوَي بووة، وةكو هةموو داتاكاني شاري زاخؤ/ وةومي ثرسيارةكان، يةك
هةرَيمي كوردستان نية، لة سنووري قةزاي زاخؤ دا لة ميالكي هَيزةكاني وةزارةتي ناوخؤ، ، بةم شَيوةيةية، 

 32ثؤليسى كارةبا،  12ثؤليسى بةرطرى و فرياكةوتن و شارستانى،  2ثؤليسى،  121ثؤليا،  312
كارمةند كة دةكاتة نيوةى هَيزةكان لة ئةرك دابوون و بة ثَيى ميالكى ئةم  154 ثؤليسى دارستان، تةنها

ثؤليسى مةحةىل بؤ ثارَيزطاى دهؤك دادةمةزرَيت وبةسةر شار و شارؤضكةكان دابةي دةكرَين بة  711ساَل 
ؤليا ثَيى ثَيويست، سوئاىل دووةم كةمى هيزةكان وثابةند نةبوونى خةَلك بة ياسا و يارمةتى نةدانى ث

بوونة كؤس  و بةربةست لةبةردةم جَى بةجَى كردنى ئةركةكانيان، هةندَى جار هاندان هةبووة بؤ كارى 
تَيكدةرانة و هَير شكردنة سةر شوَينة طشتيةكان و يان سووتاندنى بارةطاى يةكطرتوو، بةوم خاَلى طرنط 

يشاندان بكراية تاوةكو هَيزةكانى ثؤليا لَيرةدا ئةوةية كة ثَيويستة لة هةموو حاَلةتَيك داواى مؤَلةتى خؤث
ثَين وةختة ئامادةباشيان بكرداية و هةر ثَيشَيلكاريةك هةبوواية بؤ ئةوةى كؤنرتؤَلى كرابا، سَى، ليذنةى 
ثَيكهاتوو و تايبةت بةم ر ووداوانة ئةم بابةتة ديارى كردووة وةك زانراوة كة كةمتةرخةمى ئيدارى وئةمنى 

ا تةحريز لةميةك وهةندَى لة ميدياكان ميةك و هةندَى ميدياكان هةبووة، هةبووة لة هةمان كات د
سةرةر اى ئةوةي ئَيمة وةك وةزارةت ليذنةى لَيكؤَلينةوةمان ر اسثاردووة و ر َيوشوَينى ياسايى ثَيويست 

 .دةطرينة بةر بةرامبةر بة ئةو كةا و كارمةندانةى كةمتةرخةم بوون
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .عمر فةرموو كاك
 

 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدال زيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةو عةدةدة / من حةز ناكةم ئةو وشة ساكارة دووبارة بكةمةوة  كة وةومةكان موقنع نني، ضونكة ئةوةَلةن
مةوة، بة جارَى تةعاروزى هةية لةطةَل ئةو عةدةدانةى لةوَى بة ليذنةكان دراوة، بة نيسبةت ثرسيارى يةكة
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ئةوانة هيضى ثاساو نني كة بةر َيز وةزير باسيان ىَل / هةرحاَل بة وةومى دابنَيني، بةوم بؤ ثرسيارى دووةم
دةكات كةمى هَيزةكان و ثؤليا لة هةموو حاَلةتةكان دا كَى بةرثرسيارة لةم خةلةلة كة لةو شارة ر ووى 

ناو دةنَيى لةو  شارة بةرثرسيار بَى لة داوة، دةبَى جيهةتَيكى ر ةمسى ئيدارى دةسةوت هةرضى 
كةموكور يةك، لة ووتان لةو ثةر ى دنيا حاديسةيةك ر وودةدات وةزيرى ناوخؤ هةَلويست وةردةطرَى، باسى 
مؤَلةتةكة   خؤثيشاندانَيك كراوة مؤَلةت وةرطريَى، كَى خؤثيشاندانى كردووة، بؤضى ئةو جيهةتة 

تووة بة ثَيى ئةو ياسايةى كة هةموومان لةطةَلى ئَيستا ناكؤكني و موحاسةبة ناكةن كة مؤَلةتى وةرنةطر
ئةمانةوَى سةر لةنوَى داير َيذينةوة و بيخةينةوة بةردةستى ثةرلةمان بؤ ئةوةى ئي ادة نةزةرى تيا 
بكةينةوة، كَى خؤثيشاندانى كردووة؟، كَى موقةسرة لةو خؤثيشاندانانة؟ بؤضى وةزارةت ناتوانَى ئيةرائات 

ر ؤذة ئةم  15لةو ميةنةوة؟، جةنابيان باسى ليذنة دةكةن، ئَيمة لة ضةند ر ؤذى ئةم ر ووداوةين،  بكات 
ر ووداوة ر ووى داوة، كةى بةتةماين ليذنة نةتيةةى خؤى بدات لة كاتَيك دا كة جةنابتان ضةند ر ؤذة 

رئةوة بةر استى من بة غةيرى ئاطادارن كة دةبَى بَينة ثةرلةمان ثرسيار ئار استةى بةر َيزتان بكةن، لةبة
ثرسيارى يةكةم كة ئامارَيكى دا بة هيو يةك لة وةومةكانى بةر َيز وةزيرى ناوخؤ و موقنع نيم، جةنابيان 
ئيشارةتيان كرد و  خؤى ئي رتافى كرد كةلة كوردستان دا بة ثَيى ئامارَيك كة ثؤليا بآلوى كردووةتةوة 

ى و لة بةرتيل وةرطرتن و لة طةندةَلى و لة ئيختالا لة ئةنواعى حاَلةتى تاوان ر ووى داوة لة دز 11211
حاَلةتى تر، ئايا ئةمة بةرثرسياريةتى لة نةتيةة ر وو دةكاتة كَى؟ بؤية من ثَيم باي بوو كة جةنابى 
وةزير لةسةرةتاى ر ووداوةكان يان دواى ئةوةى كة نةيتوانى كؤنرت ؤَلى بكات لةبةر هةر هؤيةك كة خؤى 

 ...... .دةست لةكاركَيشانةوةى خؤى ر اطةياند باية و من وةكو ثةرلةمانتار دةيزانَى
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ئةوة جةلسةى ئيستةواب نية تكاية، رجائةن، ثرسيار دةكةى و تةعقيب هةية مةسةلة ئيستةواب نية، كاك 
 .عمر فةرموو

 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدال زيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من مةبةستم ئةوةية و من قسةى قانونى دةكةم، وةزيرَيك كة نةتوانَى كؤنرت ؤَلى وةزعَيك بكات 
 ..... .لةبةرئةوةى ناتوانَى و لةبةرئةوةى هَيزى نية، لةبةر ئةوةى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .قسةكانت تةواو؟، باشة فةرموو
 :بهاءالدينبةر َيز عمر عبدال زيز 

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكى ثة
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لةبةر هةر هؤكارَيك وةزيرى ناوخؤ كة هَيزةكان لةذَير دةستى داية وناتوانَى كؤنرت ؤَلى وةزعةكة بكات و 
لةبةر تةدةخوىل حيزبة و لةبةر بَى توانايية و لةبةر بَى بودجةيية و لةبةر بَى هَيزية و لةبةر هةر ضى 

 .هةية حةق واية دةست لة كاركَيشانةوةى خؤى ر ابطةيةنَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو
 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من بةشَيوةيةكى ياسايى وةومى دةدةمةوة، ليذنةيةك هةبووة ليذنةكة كةم تةرخةم ديارى دةكات و دةَلَى 

كةمتةرخةمانة ئةو وةختة مافى كاك عمر كَى كةم تةرخةمة ئةطةر ئيةرائامتان نةكرد بةرامبةر بةو 
لة ماوةيةكى كورت دا ثاي ضةند سةعاتَيك كة هَيزةكان طةيشنت / هةية بَلَى ئيةرائاتتان نةكردووة، دوو

كؤنرت ؤَل كرا و وةزعةكة كؤنرت ؤَل كرا لة هةمان شةو دا و ثاي ئةو شةوة هيو حاديسةيةكى تر ر ووى 
ثؤليا كؤنرت ؤَلى كردووة و كةشفى % 27هةزار تاوان دةكةم كة  11 نةداوة، جةنابت كة دةَلَى من باسى

كردووة و ر َيكارى ياسايى بةرامبةرى طرياوة،  ئةوة مةعناى ئةوةية ثؤليا توانيويةتى تا حةدَيكى باي بة 
 .ئين و كارى خؤى هةَلسَى و زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك امحد فةرموو
 (:بالل)عبداهلل بةر َيز امحد سليمان

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من دوو ثرسيارم هةبوو لة جةنابى وةزير خؤشبةختانة ثرسيارى يةكةم وةومةكةم وةرطرتةوة و سةبارةت 
بة زَير ةظانى و ثاسةوانى تايبةت بوو كة لة جوابى سؤزان خان جوابى دايةوة، ثرسيارى دووةمم بة ثَيى 

دةبوواية هةموو ئةو كارمةندانةى يان ئةو  32ماددةى  1111ساَلى ى  2ياساى بودجة ياساى ذمارة 
كةسانةى سةر بة وةزارةتةكةى بةر َيزتانن دةبوواية هةموويان بطةر ابانةوة كة بة سزاى سياسى سزا دراون 
وةطةر ابانةوة و مووضةيان بؤ سةرف بكراباية، ئايا بؤضى تا ئَيستا ئةم كةسانةى كة سزاى سياسى دراون لة 

 .ةزارةتةكان نةطةر َيندرانةوة و كارئاسانيان بؤ نةكراوة؟، سوثااو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو
 
 

 

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ة، وةومى سوئاىل يةكةم ئةوة وةوميم حازر كردووة و بةوم ثَيويست دةكات جارَيكى تر وةومى بدةمةو
سوئاىل دووةم، بة ثَيى ئةو ليذنةيةي لةسةر ؤكايةتى هةرَيم ثَيكهاتووة بةدواداضوونيان لةسةر طةر انةوةى 

ليست  1سةرجةم كارمةندان و فةرمانبةرانى حكومةت كة سزاى سياسى دراون كردووة و تاوةكو ئَيستا 
مةسئول بووة  طارقبةجَى كراوة، كاك  بؤمان هاتووة ئةوةى ثةيوةندى بة وةزارةمتانةوة هةبوو بَيت جَى

لةو جَى بةجَى كردنة، ئةطةر كةسَيك مابَى و نةطةر ابَيتةوة مةمنون دة، ناوةكةران ثَى بدةن بؤ ئةوةى 
 .دووبارة موتابةعةى بكةين و ئيشةكةى بؤ بكةين، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك امحد فةرموو

 ((:بالل))بةر َيز امحد سليمان عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سوثاا بؤ جوابةكة، بةوم تا ئَيستا ئةوةى كة من ئاطادار ، لة هةر دوو فراكسيؤنى كؤمةَل و يةكطرتوو 
ليستة دا ئةطةر نةبووبَى لة ليستى دةيةم دا هةبن  1تاكة يةك نةفةر نةطةر اوةتةوة، ئومَيدةوارم كة لةو 

 .ئةوانةي
 :ةمانبةر َيز سةرؤكى ثةرل

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زؤر ثَيم خؤشة ناوةكاك ثَى بدةن بةسةر ضاو موتابةعةيان بؤ دةكةين و جَى بةجَى ى دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك دَلشاد فةرموو
 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي

 .كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
بةر َيز وةزيرى ناوخؤ، هةموومان زيانة سياسى و مةعنةوى و مادديةكانى ر ووداوة نةخوازراوةكانى سنوورى 
ثارَيزطاى دهؤك دةزانني، من ثَيويست ناكات بطةر َيمةوة سةرى و هيضيان باا بكةم، ثرسيارى من بة 

ةكانى ر اطةياندن، لةبةردةستى موحةدةدى لَيرة ئةوةية، دةيان طرتةى ظيديؤيى هةن لة كةناَل
ر ؤذنامةنووسان، لةو شوَينانةى كةوا نيشان دراون، زؤر بة ر وونى و ئاشكرايى ر وخسار و دةموضاو بة 
تايبةتى بؤ شوَينَيكى وةكو زاخؤ كة شوَينَيكى بضووكة بة تةقديرى من دامودةزطاكانى ثةيوةندار زؤر بة 

ةلة ئةسناى هَير ي كردنة سةر   ماَل و موَلكى   بارةطاكان و   ئاسانى دةتوانن ئةم خةَلكة بناسنةوة ك
هةر شوَينَيكى ديكة كة هةية، ئةمانة لةبةردةسنت وةكو دةليل، يةعنى ثَيشى ئةوةى كةوا ثَيويست بكات 
بضني بة لَيكؤَلينةوة من نازاك ضةند دةضَيتة بوارى جةررةى مةشهود كة لة ئةسناى كردارةكة داية، 
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ى من لَيرة ئةوةية تا ئَيستا وةزارةتى ناوخؤ ئيةرائاتى ناوخؤ   بووة لة دةستطري كردن و ثرسيارةكة
لَيكؤَلينةوة و  ئيةرائاتى ف لى لةبةرامبةر ئةو كةسانةى كةوا عةلةل ئةقةل مةعلومن و وَينة و 

ى هاتوضؤ ر ووخساريان لة طرتة ظيديؤيةكان  دا هةية؟ ثرسيارى دووةم زؤر باسكرا لةسةر ر ووداوةكان
منين تةنها بة كورتى ئةوة دةثرمسةوة ئايا ثالنى وةزارةت بؤ هةَلسةنطاندنى هؤكارةكانى ئةم مةسةلةية 
ضني؟ زؤرى ر ووداوةكانى هاتوضؤ لة مةوزوعى ئؤتؤمبيلة و مؤَلةتة و هى ر َيطاوبانة و هى هةر بوارَيكى تر 

ئةطةر نةَلَيم بؤ بنةبر  كردنيشى بؤكةم  كة هةية، دووةم ثالنى وةزارةت بؤ كةم كردنةوة بةمى كةم
كردنةوةى ئةم كارةساتة كة ساونة ئامارةكان وةكو ئةوةى كةوا شةر َيكى زؤر طةورة لةم ووتة ر ووى دابَيت 

 .وا دةردةخةن، ئةمة ثرسيارةكانى منة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:اوخؤوةزيرى ن)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةومى ثرسيارى يةكةم ر استة طرتةى ظيديؤيى هةية وئَيمة بةكارمان هَيناون لة دادطا و ذمارةى طرياوةكان 
كةسيان بة كةفالةت ئازاد كراون، تةبي ى ئةوانةى كة  51كةا دةسطري كراون،  111لة شارى دهؤك 

فايليان بؤ دروست كراوة و ئينةا دادطا هةندَيكيان دةهَيَلَى و  دةسطري كراون هةموويان دراونةتة دادطا و
كةا دةسطري كراون و  111هةندَيكيان ئازاد دةكات و ئةوة ئيشى دادطاية وئيشى ئَيمة نية، لة دهؤك 

كةا بة كةفالةت  27كةا دةسطري كراون و  111حةفتاو دوو كةا بة كةفالةت ئازاد كراون، لة زاخؤ 
كةا 2كةا ماون و لةذَير لَيكؤَلينةوة دان، هةروةها  11كةسيان لة قةزاى سيمَيَل و  72ئازاد كراون، 

فةرمانى دةسطري كردنيان هةية، بةوم لةبةر ديار نةبوونى شوَينى نيشتةجَى بوونيان جَى بةجَى نةكراوة، 
ى لَيكؤَلينةوة و هةموو ئةوانةي ثةر اوى لَيكؤَلينةوةيان لة ثؤليا بؤ كراوة و لةذَير سةرثةرشتى دادوةر

داواكارى طشتى دان، سوئاىل دووةمى، وةك ر وونكراوةتةوة هؤكارةكانى ر ووداوى هاتووضؤ مرؤظ و ئامَير و 
توندوتؤَلى و ر َيطاوبان كةي و هةمةوا، لة هؤكارة سةرةكيةكانة بة طشتى بةوم هؤكارى مرؤظ بةشى شَيرى 

هةموو هؤكارةكان ر ؤَلى هةية، هؤشيارى شؤفَيران  هؤكارةكان مرؤظن، مرؤظ لة% 51بةركةوتووة، كةلة 
لةر َيطةى كردنةوةى ثةرانطاى تايبةت بة شوفَيران، دابني كردنى ثَيداويستى هاوضةرا و ثَيشكةوتوو، ضاك 
كردنى ر َيطاوبانةكان بة شَيوةيةكى سةردةميانة و بةدوو سايد كردنى ر َيطاى نَيوان شارو شارؤضكةكان و 

هاتوضؤى ثَيويست لة هةوَلةكانى وةزارةتى ناوخؤية و بة هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتة دانانى هَيماى 
ثةيوةندارةكانى تر بؤ كةم كردنةوةى ر ووداوى هاتوضؤ لةم بارةيةوة ر اثؤرتَيكمان ئاراستةى سةرؤكايةتى 

، ضونكة بةر استى ئةمومةنى وةزيران كردووة ئةطةر ثَيويست دةكات و ثَيتان باشة ر اثؤرتةكة دةخوَينمةوة
هةموو حلوىل تَيداية، حلوىل موتةعلق بة وةزارةتى ناوخؤ و بة وةزارةتى شارةوانى، بة وةزارةتى 
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ئاوةدانكردنةوة، ضونكة ئةم كارة تةنها كارى وةزارةتى ناوخؤ نية و هةر سَى وةزارةت موشتةرةكن، جا 
 .َينمةوةئةطةر دةَلَى سةرؤكى ثةرلةمان مةجال بدات ئةو ر اثؤرتة دةخو

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .موختةسةرةكةى ئةطةر بَلَيى، جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

: ثَيم باشة ئةوانة روَينمةوة، ضونكة ئةوة سورةتَيكى كامل دةداتة هةموومان، ثَيشنيارةكانى ليذنةكة
بة دوو سايد كردن وفراوان كردنى / 1رةوةى شارو شارؤضكةكان، ثَيشنيار دةكةين، ر َيطاوبانةكانى دة

ر َيطاوبانةكان بةشَيوةى ستاندارد و ئةندازةى هةماهةنط لةطةَل كارى ثَيويست بؤ نةخشةسازى يان بة 
ة كاتى تةواوةتى، ضاك كردنةوةى كةموكور يةكانى ر َيطاوبانةكان بة بةردةوامى لة هةموو ر وويةكةوة و ل

خؤيدا، دانانى هَيماى هاتوضؤى ئةرزى ر اوةستاو تايبةت بة ر َينمايى و ئاطادار كردنةوة و ديارى كردنى 
خَيرايى و بة ثَيى ستانداردى جيهانى ئةمةي بة هةماهةنطى لةطةَل بةر َيوبةرايةتى ئةندازةى هاتوضؤ لة 

بارةت بةو بر طانةى كة جَى بةجَى كردنيان بةر َيوبةرايةتى طشتى هاتوضؤى هةرَيم لة طةَل تَيبينمان سة
كردووة، دةكةوَيـتة ئةستؤى بةر َيز وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى بوون، ر َيطاوبانةكانى ناو شارو 
قري تاو كردن و نةخشتة سازى ر َيطاوبان و طؤر ةثانى ناو شار و شارؤضكةكان، دانانى هَيماى هاتوضؤى ئةرزى 

تانداردى جيهانى بؤ هةموو مةبةستةكان، هةوَل دان بؤ فراوان كردنى ئةو شةقامانةى وةستاو بة ثَيى س
ثَيويستى بة فراوان كردنة، دروست كردنى ئةندةرثاا وئؤظةر ثاا بؤ ئاسانكارى هاتوضؤ لةو جَيطايانةى 

رةبايى بؤ ثَيويستة و ديارى دةكرَيت لةميةن بةر َيوبةرايةتى ئةندازةى هاتوضؤ، دروست كردنى ثردى كا
ثةر ينةوةى هاوووتيان بةشَيوةيةكى سةردةميانة لةو جَيطايانةى كة ثةر ينةوةى تَيدا نية، ر وونكردنةوةي 
شةقامةكان و بايةخدان بةبوارة كة زؤر طرنطة، كةمكردنةوةي ذمارةي فةحتاتي ئيستيدارة لة شةقامة 

ةشَيوةي ستانداردي جيهاني بؤ ئةو سةرةكيةكاندا، دروست كردني تاسةي كؤنكرَيد يان ثالستيكي، ب
جَيطايانةي كة ثَيويستة، لةطةَل تَيبينيمان كة ئةم ئةركانة دةكةوَيتة ئةستؤي سةرؤكايةتي شارةواني و 
بةر َيوةبةرايةتي ئةندازةي هاتوضؤ، بةر َيوةبةرايةتي كارةبا، ثَيويستة بة هةماهةنطي لةنَيوانياندا بكرَيت، 

هَيناني مؤَلةتي شوفَيري، سستمي هاتوضؤ، ئةم سستمةي كة ئَيستا ثةير ةو تةوةري سستمي هاتوضؤ و دةر
دةكرَيت، هاوشَيوةي ستانداردي جيهانية، بةوم ثَيويستة زياتر بايةا بدرَيت بة بةرزكردنةوةي ئاسد 
 هؤشياري و رسؤشنبريي ياسايي، ئةفسةرو كارمةنداني هاتوضؤ، بؤ ئةوةي كارةكانيان ر ةواَلةت و ر ةوايي

ياسايي بةخؤيةوة ببينَيت، لةميةك مامةَلة و هةَلسوكةوتيان لةطةَل هاوووتيان و شوفَيراندا مامةَلةيةكي 
شارستاني و سةردةميانة بَيت، و بةدوور بَيت لة تووندوتيذي و ر وبةر ووبوونةوة و ثَيشَيلكردني ما  مرؤظ، 

وةبةرايةتيةكاني هاتوضؤ بؤزياتر كردني ضامكيان، جياوازي لةمامةَلةكردن لةميةكي ترةوة، هةوَلداني بةر َي
لةبواري ر َيكخستين هاتوضؤ و ر َيطاوبانةكان، بةداناني مةفرةزة بؤ لَيثرسينةوة لةسةرثَيضي كةران، دانان و 
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بةكارهَيناني ئامَيرةكاني ضاودَيري خَيرايي، لةو شةقامانةي كةخَيرايي ناياسايي تَيدا بةدي دةكرَيت، 
شةقامانةي كة ر ووداويان تَيدا دووبارة دةبَيتةوة، بةهؤي خَيرايي ئؤتؤمبَيلةوة، بةكارهَيناني  هةروةها ئةو

ئامَيرةكاني دياريكردني ر ادةي سةرخؤشي، هةماهةنطي نَيوان وةزارةتي ناوخؤ وبةر َيوةبةرايةتي طشد 
ياساي هاتوضؤ و هاتوضؤي هةرَيم و وةزارةتي ثةروةردة، بؤ داناني بةرنامةيةك كة بةو هؤيةوة 

ر َينماييةكان بكرَيت بةناميلكةيةك  و بةوانةيةكي بةرضاو تا لة قوتارانةكاني سةرةتايي وناوةنديدا 
روَيندرَيت، ضامك كردني بواري ر اطةياندن لةبةر َيوةبةرايةتيةكاني هاتوضؤ بؤ زياتر بةرزكردنةوةي 

زياتر ثابةند بوون بة ياساو ر َينماييةكان، هةروةها ئاسد هؤشياري هاوووتيان و شوفَيران و هاندانيان بؤ 
بةمةبةسد توندوتؤَل كردني ثةيوةندي نَيوان هاوووتيان و ئةفسةرو كارمةنداني هاتوضؤ، سستمي 
دةرهَيناني مؤَلةتي شوفَيري، ئاماذة بةئامارةكاني دةرهَيناني مؤَلةتي شوفَيري بةشَيوازي ئةو دةرهَينانةي 

ت لة ئَيستادا، لة شارو و شارؤضكةكان، وةك تَيبيين دةكةين موازيان ثَيوة ديارة لةر ووي كة ثةير ةو دةكرَي
كؤنرت ؤَل نةكردن و كاريطةري موةكي لةسةر ستاف و ليذنةكاني تاقي كردنةوةي شوفَيري تَيياندا، بؤية 

ياتر كؤنرتؤَلكردني ئةم ثَيشنياري كةمكردنةوةي ئةو جَيطايانة دةكةين بؤ وةمخستين ئةو كاريطةرييانة و ز
بوارة، يةكخسنت و ثةرةثَيداني سستمي دةرهَيناني مؤَلةتي شوفَيري لةبةر َيوةبةرايةتيةكاني هاتوضؤي 
ثارَيزطاكان و كردني بةيةك شَيوازي ستاندارد، ئةمةي بةهؤي بووني جياوازي لةنَيوانيان لة ئَيستادا، زياتر 

ي فَيركردني شوفَيري ويةكخستين بةرنامةكانيان لةميةن سةرثةرشد و ضاودَيري كردني نووسينطةكان
بةر َيوةبةرايةتيةكاني هاتوضؤ، كةلةم بوارةشدا جياوازي هةية، ئاماري ئؤتؤمبَيل، ئاماري ئؤتؤمبَيل 

ئةمةي دةطةر َيتةوة بؤ باي , بةهةموو جؤرةكانيةوة لةهةرَيمدا ر وو لةزياد بوونة بةشَيوةيةكي بةرضاو
اني هاوووتيان و ئةو ئاسانكارييانةي بؤ تؤماركردني ئؤتؤمبَيل هةية لة ئَيستادا، كة بووني بذَيوي ذي

بةرامبةر ر ةمسَيكي تؤماركردنة، هةماهةنط لةطةَل بووني بازار ي ئازاد كةتار ادةيةكي زؤر بةرذةوةندي 
ارة، لةسةر بازرطان و خواست و ويسد هاوووتياني تَيداية، بؤية بؤ كةمكردنةوةي كاريطةري ئةم ك

 :ر ووداوةكاني هاتوضؤ ثَيشنيار دةكةين
بةرضاوطرتين داتاكاني تايبةت بة بةرزبوونةوةي ئاسد بذَيوي ذياني هاوووتيان و زياد بووني  -1

 .دانيشتوان، كردنةوةي ر َيطاوبان و ساونة هَيناني ئؤتؤمبَيل بةثَيي ثَيويسد ساونة دياري بكرَيت

ناني ئؤتؤمبَيلي تايبةت، كرَي و بارهةَلطر، ثاي تَيثةر  بووني ئةو دياري كردني تةمةني بةكارهَي -1
ماوةية، خاوةنةكانيان سوودمةند بَيت بؤ تؤماركردني ئؤتؤمبَيلَيكي نوَي، لةجياتي ثَيداني ر ةمسي 

 .تؤماركردن

بايةخداني تةواو لةميةن شارةوانيةوة بؤ دروست كردني ثاركينط بؤ وةستاندني ئؤتؤمبَيل لة  -3
مةرجداركردني دروست كردني هةر باَلةخانةيةك بةتةرخانكردني نهؤمي .و شارؤضكةكانشار
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يةكةم، يان هةر نهؤمَيكي تر بؤ ثاركينطي ئؤتؤمبَيل، هةروةها هاوكاري كردني هاوووتيان بؤ 
 .دروست كردني باَلةخانةي ضةند نهؤمي بؤ وةستاندني ئؤتؤمبَيل بةشَيوةي طوماو

ني ترامي كارةبايي بؤ هةندَي شةقامي سةرةكي لةشارةكاندا، كة لؤدي هةوَلدان بؤ دابني كرد -4
 .لةسةرة

دامةزراندني كؤمثانياي طوَيزانةوةي هاوووتيان لةشارةكاندا، كةسةر بةوةزارةتي طواستنةوةو  -7
طةياندن بَيت، يان هاوبةي لةطةَل كةرتي تايبةت بةبةشداري كردني ئةو شوفَيرو هاوووتيانةي كة 

اني ناوشاردا كار دةكةن، ئةمةي بة هاوكاري و هةماهةنطي سةنديكاي شوفَيران و ميةنة لة هَيَلةك
 .ثةيوةنديدارةكاني تر

كاركردن بةياساي دَلنيايي لةر ووداوةكاني ئؤتؤمبَيل و ثةير ةوكردني لةميةن حكومةتةوة، يان هةر  -2
 .كؤمثانيايةكي تري كةرتي تايبةت

بةرايةتي هاتوضؤي ثارَيزطاكان بةبووني مةرجةكاني توندوتؤَلي بايةخداني زياتر لةميةن بةر َيوة -5
 .لة ئؤتؤمبَيلداو لَيثرسينةوة لةسةرثَيضي كةران

ئةمة ثَيشنيارةكان بوون، كة بةرزكراوةتةوة بؤ سةرؤكايةتي ئةمومةني وةزيران، ضاوةر َي دةكةين كة 
 .تةتبيق بكرَيت ئَيمةي دةستبةجَي جَيبةجَيي دةكةين، سوثاا

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
 .سوثاا، كاك دَلشاد تةعقيبت هةية؟، فةرموو

 :بةر َيز دَلشاد شهاب حاجي
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةَلآلمن ثَيم باشة ئةم ر اثؤرتة ر ةنطة هَيشتا تةفاصيليشي تَيدا بَيت، ضونكة ئةمة ر ووداوَيكة بر وا دةكةم 
َيشرت داخوازييةكين هةبوو كة بةر َيز وةزيري ناوخؤ بَيتة ئَيرة هةموو ثةرلةمانتاران ثَيي موهتةمن، وة ث

بؤ ئةم بابةتة بةتايبةت، ئةم ر اثؤرتة دابةشي سةر ئةنداماني ثةرلةمان بكرَيـت ئةوةي ثَيشنياري 
ضارةسةرة، بؤ ئةوةي ئَيمة بتوانني هةر موساهةمةيةك يان ئيزافةيةك هةية بيخةينة سةري، ئةوةي 

كةسةي كة لة  11تا  11آلهي باي بوو من بةي بةحاَلي خؤم وام تةسةور ئةكرد لةو طرياوةكانين وةَل
 .ئي الم باا دةكةن، زياتر هيو ئيةرائاتَيك نة كراوة، باي بوو ئةوةي ر وونكرايةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
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 (:كوردستانوةزيري ناوخؤي هةرَيمي )بةر َيز كريم سنةاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا، ئَيمة مان مان نية، ئةو ر اثؤرتة بةسةر ئةندامةكاندا دابةي بكةين، ثاشان لةر َيطةي ليذنةي 
 .ناوخؤوة ئَيمة دةيدةينة ئةوان كةدابةشي بكةن، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ة، كؤثي دةكةين و بةسةر هةموو ئةندامةكان سوثاا، ئةوة لةثرؤتؤكؤل تةسةيل بوو كة خوَيندتةو

 .دابةشي دةكةين، ر َيزدار نيشتمان مرشد، فةرموو
 :بةر َيز نيشتمان مرشد صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةطوَيرةي : سةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي وةزير دةكةم، من تةنها سَي ثرسيارم هةية، ثرسياري يةكةم

كوردستان، بر ياردرا كة سةيارةي جام ر ةي قةدةغة بكرَيت، لةم ثَيناوةشدا بر ياري سةرؤكايةتي هةرَيمي 
وةزارةتي ناوخؤ هةستا بة هةَلمةتَيك بؤ قةدةغةكردني سةيارةي جام ر ةي، لَيكردنةوةي لةزطةكانيان و 

، شكاندني جامي ر ةي، بةوم ئَيستا دةبينني لةشةقامةكاندا جامي ر ةي وةك خؤي لَيهاتووةتةوة، بؤضي؟
ئةو كامَيرايانةي كةدانراون لةسةر : هةنطاوي وةزارةتي ناوخؤ ضية بؤ ئةم مةبةستة؟، ثرسياري دووةم

شةقامةكان بؤ تؤماركردني ذمارةي سةيارةي سةرثَيضي كةر، بةوم لةكاتي ئةمامداني سةرثَيضي لةميةن 
يةن كةسي سةرثَيضي كةر، شوفَيرةكان ر استةوخؤ غةرامةكانيان بةدةست ناطات، ئةمةي واي كردووة لةم

بةردةوام بَيـت لةسةر سةرثَيضي كردن، لةميةكي تر لةكاتي ئةمامداني هةر مامةَلةيةك لة 
بةر َيوةبةرايةتي هاتوضؤ ثارةي هةموو سةرثَيضيةكاني هةموو لَي وةردةطرن، ئةمةي بةطران دةكةوَيت 

ئةوةي كةسي سةرثَيضي كار، دواي لةسةر سةرثَيضي كار، بؤية دةثرسم بةرنامةي وةزارةت ضية بؤ 
سةرثَيضيةكي زؤر : سةرثَيضيةكةي ر استةوخؤ ئاطادار بكرَيتةوةو ثارةكةي لَي وةربطريَيت؟، ثرسياري سَييةم

لة ئؤتؤمبَيل   تةكسي   تايبةت بَيت بةبَي هيو بنةمايةكي ئاماري ذمارةي دانيشتوان و ثَيويستيةكاني 
 ...خةَلك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نيشتمان خان، لَيرة تةنها دوو ثرسيارت نووسيوة، لةوة زياتر ثرسيار مةكةن، تكاية ر ةضاوي ئصوَلي ئةم 
دانيشتنانة بكةن، ضونكة دةمانةوَيت ئةم سيستمة بةر َيوة بةرين، تا سةركةوتوو بني، ئةطةر ثرسياري ترت 

 .هةية ثاشان بةنووسني بينَيرة، سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري ناوخؤي هةرَيمي كوردستان)َيز كريم سنةاريبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كَيشةي ئؤتؤمبَيلي جام ر ةي، دواي فةرماني بةر َيز سةرؤكي هةرَيم تار ادةيةكي زؤر بنرب  : ثرسياري يةكةم

ت، وةفدة كراوة، تةنها لةضةند حاَلةتَيك نةبَيت كة ئةوين زؤر كةمن، ئةوانين هةيئات و قونسوَليا
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بيانيةكان، ئةو هاوووتيانةي كة بؤ ماوةيةكي كورت دَينة هةرَيم، لةئةصَلدا جامي ئؤتؤمبَيلةكانيان ر ةشة، 
لةكاتي جةذن و نةورؤز و ئاهةنطةكان، لةكاتي ئَيستادا ئاطاداري هةموو دوكانةكاني جوانكاري ئؤتؤمبَيل 

ل قةدةغةية، هةروةها لة دةروازةكاني سنوور، كراوة كة بةكارهَيناني لةزطةي ر ةي بؤ جامي ئؤتؤمبَي
ناهَيَلن ئؤتؤمبَيلي جام ر ةي داخَل ببَيت، بةوم هةندَي كةا هةية سةرداني هةرَيم دةكات ئَيمة ناتوانني 
مةن ي بكةين، ضونكة دَيت بؤ دوو تا سَي ر ؤذ و دوايي دةطةر َيتةوة، كة ئةوةي لةجادة دةبيندرَيت حساب 

لةهةولَير و سلَيماني سستمي ثؤستةمان دةست ثَيكردووة، كة : هةرَيمة، ثرسياري دووةم دةكرَيـت كةخةَلكي
لةر َيطاي ثؤستةوة ر ؤذانة وَينةي موخالةفةكان دةنَيرينةوة سةر ناونيشاني شوفَيرةكان، لةثارَيزطاي دهؤك 

آلو دةكةينةوة، هةر خةريكني لةر َيطةي سايد ئةلكرتؤني، سايد هاتوضؤ سةرجةم وَينةو سةرثَيضيةكان ب
هاوووتيةك دةتوانَي بةدواداضووني بؤبكات، خةريكني ئةم سيستمة لة هةولَير و سلَيماني و طةرميانين 
جَيبةجَي بكةين، ئَيستا لةدهؤك جَيبةجَي كراوة، تةنها ذمارةي ئؤتؤمبَيلي خؤت لةسةر سايتةكة دةبينيت، 

اتَيك و لة   شوَينَيك بةر ةمسةوة، خةريكني يةكسةر دةردةضَيت كة ضةند موخالةفةت هةية، لة  ك
لةهةولَير و سلَيمانين هةمان سيستم جَيبةجَي دةكةين، لةوانةية لةدوو تا سَي هةفتة جَيبةجَي بكرَيت، 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةعقيبت هةية نيشتمان خان؟، باشة سوثاا، ر َيزدار طؤران ئازاد، فةرموو
 :اد حممدبةر َيز طؤران ئاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتين بةر َيز جةنابي وةزير دةكةم، وة دةستخؤشي كارو ضامكيةكاني لَي دةكةم، من شةي 

ياساي )ي هةمواركراو بةناوي 1152ي ساَلي (17)بةطوَيرةي ياساي ذمارة : ثرسيارم هةية، ثرسياري يةكةم
لةكوردستاندا كارتي زانياري دةكرَيت بؤ هاوووتيان، بةوم لةثاَل ( قر َيكخستين مةحةمتي سةكةن لة عَيرا

ئةوةشدا هَيشتا كار بة ثشتطريي موختار دةكرَيت، كة حةَلةقةيةكي زيادةية لةكاري ر ؤذانةي هاوووتيان، 
َل بؤضي تا ئَيستا دةسةوتتان لة موختار وةرنةطرتؤتةوة؟، كةهةم ر ؤتيين ئيداري زياد دةكات، هةم لةطة

لةكاتي ر ووداوةكاني بادينان : سيستمي ثَيشكةوتين ئةمين ئةمر ؤ و شارستانيةت ناطومَيت، ثرسياري دووةم
ضةندين تاواني بينراو ر وويدا، هةر لةثةمماري بارةطاكان و سووتاندني دوكانةكان، ئايا بؤضي ئةو 

اساين و ثؤليسيان لةبةردابوو؟، تاوانبارانة ر استةوخؤ نةطريانة بةتايبةتي ئةوانةي كة جلي فةرمي ئ
لةذَير ر ؤشنايي سةرؤكي هةرَيم ذوورَيكي عةمةليات دروستكرا لةهةردوو وةزارةتي ناوخؤ : ثرسياري سَييةم

و ثَيشمةرطة، بةمةبةسد دةستطري كردني هةموو ئةو تاوانبارانةي كة فةرماني دةستطريكردنيان هةية، 
، ئاراستةي ئةمومةني وةزيران 11/1111//17لة ( 1124)ئةمومةني دادوةرين نووسراوي ذمارة

كراوة، كةئةوان ضاوةر َيي دةستطريكردني موستةشارةكاني سةردةمي بةعسن كة فةرماني دةستطريكردنيان 
موستةشارةي تَيداية كة فةرماني دةستطريكردنيان ( 173)تؤمةتبارة ( 1273)هةية ئَيستا، ئايا لةو 
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، ياساي 1111ي ساَلي (12)لة ياساي ذمار( 44)ري بر طةي سَي ماددةي بةطوَي: هةية؟، ثرسياري ضوارةم
جَيبةجَيكردني ر اذةي هَيزةكاني ناوخؤ، هةموو كارمةندَيكي ثؤليا ثَين دةرضووني ئةم ياساية 
خانةنيشني كرابَيت، مووضةكةي ضاك دةكرَيتةوة، بةطوَيرةي ياسا تازةكة، بةوم بةطوَيرةي هةموو 

ةزارةتي دارايي كةدةرضووة تا ئَيستا هيو ئاماذةيةك بؤ ئةو كةسانة نةكراوة كة خانةنشني ر َينماييةكاني و
بوون بؤ ئةوةي مووضةكانيان ضاك بكرَيتةوة، لةكاتَيكدا بةطوَيرةي ياساكة ثَيويستة وةزيري ناوخؤ و 

ناوخؤ كة لة ي وةزارةتي 14/2/1111لة (13151)وةزيري دارايي ر َينمايي دةربكةن، لةنووسراوي ذمارة 
وةومي ثرسيارَيكي مندا وةومي ثةرلةمانيان داوةتةوة، لةخاَلي دووةمدا بةر َيز وةزارةتي ناوخؤ 

بووة لة شاري كؤية، ئةَلَيت ئَيمة مرران نية ( هةززة)نووسيويةتي كة سةبارةت بة كردنةوةي بنكةيةكي 
بةت بة ثشكنيين ئؤتؤمبَيلي هاوووتيان بؤ ئاسانكاري مامةَلةي بةر َيوةضووني هاوووتيان طةراجي تاي

بكرَيتةوة، بةوم ثَيويستة هاوووتيةك ئامادةيي هةبَيت ئةم كارة ئةمام بدات، مةرجةكاني كردنةوةي ئةم 
كارةي هةبَيت و ئامَيرو كةلوثةل و ثشكنيين دابني بكات و داوايةك ثَيشكةي بكات بةوةزارةت و مؤَلةتي 

َيزتان، بةوم ساَلَيكة لةم داواكاريية بةم مةرجانةي وةزارةتي ناوخؤ باسي ثَيدةدةين، بؤ ئاطاداري بةر 
كردووة، جارَيكين لةطةَل بةر َيزت قسةم كردووة، ئامادةية لة وةزارةتةكةي بةر َيزتان بةا تا ئَيستا وةوم 

كةتايبةت بوو  نةدراوةتةوة نة بة ئا يان ئا، كاريشي  لةسةر نةكراوة، دوا ثرسياريشم وةومم وةرطرتةوة،
 .بةضاككردني مووضةي ثاسةوانة تايبةتةكان، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري ناوخؤي هةرَيمي كوردستان)بةر َيز كريم سنةاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوانةي كة جوابيان نةبووة،  جوابي هةموو ثرسيارةكان بدةمةوة يان تةنها دوو ثرسياريان؟، باشة
هي مةحةمتي سةكةن، سةبارةت بةم بابةتة نةمانويستووة ( 17)ثرسيارةكةي سةبارةت بة ياساي ذمارة

ئةركي هاوووتيان قورا بكةين، تاكو هةموو هاوووتيان دةبنة خاوةني كارتي زانياري، بؤ  وونة بؤ 
دا 1111خَيزان هةية، لةماوةي ساَلي (351111)ولَير ئاطاداري بةر َيزتان تةنها لةناو مةركةزي شاري هة

بنكةي ( 72)هةزار ر َيك رةين، هةستاوين بةكردنةوةي ( 127)توانراوة كارتي زانياري بؤ زياتر لة 
ر َيكخستين كاري زانياري لةشاري هةولَير، بةم ثَيوةرةي ثارَيزطاي هةولَير ئاسد يةكةمي بةدةست هَيناوة 

هةركاتَيك ئةم ثرؤسةية تةواو بوو، كار بة ثشتطريي موختارةكان ناكةين، بةوم ضونكة لةسةر ئةم بابةتة، 
تةواو نةبووة، هةموو خةَلك كارتي زانياري نية، بؤية مةجبورين بة تةئيدي موختار كار بكةين، ثرسياري 

لةميةن  سةبارةت بة ر ووداوةكاني بادينان، سةبارةت بةم بابةتة لَيذنةيةكي لَيكؤَلينةوة: دووةم
وةزارةمتانةوة ر ةوانةي دهؤك و زاخؤ كراوة، لةسةر هةموو ثَيشَيلكارييةكاني لَيكؤَلينةوة بةدواداضوون، 
دواتر هةر كةم تةرخةمييةك لة ر ووي كارطَيري و هةر تاوانَيك كة لةميةن هةر كةسَيك ئةمام درابَيت بة 
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ني ثؤليا و ئاساين تاكو ئَيستا بة ثَيي بةدواداضووني ثَيي ياسا دةدرَينة دادطا، بةوم سةبارةت بة كارمةندا
لَيذنةي لَيكؤَلينةوة دةرنةكةوتووة هيو كارمةندَيكي ثؤليا كاري تَيكدةرانةي ئةمام دابَي، تاكو ئَيستا لة 
شاري دهؤك و شارةكاني ترين ذمارةكاك باا كرد ضةند كةا طرياون، ثَيويست ناكات دووبارةى بكةمةوة، 

سةبارةت بة ذووري عةمةليات، ئةم ذوورة عةمةلياتة دانراوة بؤ ئةو كةسانةي كة فةرماني / ترسوئالةكةي 
تا ئَيستا جَيبةجَي نةكراوة، ئةم ذوورة  دةستطري كردنيان هةية لةميةن دادطاكاني هةرَيمي كوردستان،

بر يارانة جَيبةجَي دةكات، لةميةن لَيذنة هاوبةشةكاني نَيوان وةزارةتي ثَيشمةرطة و وةزارةتي ناوخؤوة ئةم 
هةر وةزارةتة و سةبارةت بة كارمةندةكاني خؤي كة فةرماني دةستطري كردنيان هةية جَيبةجَي دةكات و 
ر ادةسد دادطاكان دةكرَينةوة، ئةم ثرؤسةيةي دةسد ثَي كردووة كةا نابَيت فةرماني دةستطريكردني 

زارةتي دارايي، ئةم بابةتة ثةيوةندي بة ياساكةوة هةية، هةبَي و دةستطري نةكرَي، بة نيسبةت ر َينمايي وة
ر استة ئةو خانةنشينانةي دةطرَيتةوة كة ثَين دةرضووني ئةم بر يارة خانةنشني كراون، بةوم ئةم بابةتة 
ثةيوةندي بة وةزارةتي دارايي و بةر َيوةبةرايةتي خانةنشيين طشتييةوة هةية، ثَيويستة ئةوان بةم كارة 

 .َيبةجَيي بكةن، ئةم سوئامنة مي من تؤمار كرابوون، سوثااهةَلسن و ج
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 تةعقيبت هةبوو كاكة؟ 
 :بةر َيز طؤران ئازاد حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة كارتي زانياري بة في لي ر استة هةموو كةا كارتي زانياري نية، بةوم بةدواداضووني ئَيمة ئةو 

انةي كة كارتي زانياريان هةية تاوةكو هةموو خةَلك دةبَيت ببَيتة خاوةني كارتي زانياري، با موختار كةس
موشكيلة نية هةَلنةطريَي، بةوم ئةوانةي كارتي زانياريان هةية با لة فةرمانطةكان كة ئةوان هةيانبوو 

، وةك ئةو قؤناغي طواستنةوةي كة ثَيويست ناكات داوا لةو كةسانة بكةن كةوا ئةوان وةرةقةي موختار بَينن
يةكةاري ئةم حاَلةتة كؤتايي دَيت، سةبارةت بةو تاوانبارانة من تةئكيد لةوة دةكةمةوة كة ئايا ناوي 
موستةشاري تَيداية يان نا؟ ضونكة ر استة ئةوان ئةمري دةستطري كردني لة دادطاي عَيراقةوة بؤيان 

رة لة دادطاكاني هةرَيمي كوردستان و فةرماني دةستطريكردني داواي لةسة 12دةرضوو، بةوم من ناوم مية 
هةية، ئايا ئةو نةوعة كةسانةي تياية يان نا؟ بؤية من قسةم لةسةر ئةوة كردووة، لةسةر مووضة و 

وةزارةتي دارايي و / خانةنشيين هَيزةكاني ناوخؤ بة في لي ثةيوةستة وةزارةتي دارايي، بةوم ياساكة دةَلَي
ضاوةر َيي / وخؤ، من كاتَيك سةرداني وةزيري داراييم كرد لَيرةشدا هةمان ثرسيارم كرد، وتيوةزارةتي نا

وةزارةتي ناوخؤينة لة فورسةتَيك دا بة يةكةوة دانيشني تةعليماتةكة دةربكةين، ئومَيدةوارم لة ئايندةي 
 .م دةست كةوَيتةوة لة بةر َيزت، سوثاا(كؤيَي)دا وةومي ثرسيارةكةي تايبةت بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
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 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة تةعليمامتان داوة بةهةموو دةزطاكاني وةزارةتي ناوخؤ كة كارتي زانياري ثَيدةكرَيت و ثَيويست ناكات 

َيبةجَيي نةكردووة سوثاستان دةكةين، ئَيمة دووبارة تةئيدي موختار بَينن، ئةطةر هةندَي دائرية ج
تةئكيديان دةكةينةوة، بة نيسبةت طرياوةكان من تةئكيد دةكةم بؤ جةنابت، هةر كةسَيك ئةمري طرتين لة 
دادطاكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةركرابَي ئَيمة دةستطريي دةكةين، ئةوةي وةزارةتي دارايي ئيشي 

ئَيمة داوامان كردووة، لَيذنةمشان حازر كردووة كة لةطةَليان دانيشن بؤ جَيبةجَي كردني وةزارةتي دارايية، 
 .ئةو ئيشة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ر َيزدار عةوني كمال بةزاز، نية لَيرة، ر َيزدار هاور از شَيخ أمحد، فةرموو
 :بةر َيز هاور از شَيخ أمحد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤضي ثؤليسي ضامكيية مةدةنييةكان لة دهؤك نية؟ / من سَي ثرسيارم لة وةزير هةية، ثرسياري يةكةمم

لة كاتَيكدا بة ثَيي ياساي ر َيكخستين خؤثيشاندان دةبواية ثؤليسي ضامكيية مةدةنييةكان لةو شوَينانة 
ك دا، يةعين ئةوة نيشانةي جَيبةجَي بواية كة خةَلك هاتة سةرشةقام، بةوم ئةم كَيشة و ئةم طرفتة لة كاتَي

نةكردني ياساكةية كة لة ثةرلةمان دةرضووة، ثرسياري دووةمم بةر اسد لة سةردةمي تةكنةلؤجيا و 
ئاساني ثةيوةندي كردن، بؤضي ئةو هةموو كاولكاريية ر وويدا و نةتانتواني بةري ثَي بطرن؟ ئةوة بةر اسد 

موو دوكان و شوَينة، ثاي سووتاني هةموو بارةطاكاني يةكطرتوو، من جَيطاي ثرسيارة، ثاي سووتاني ئةو هة
بة فةرماني كَي لة طةرمةي / نازاك يةعين بةر ثَي طرتن و كؤنرت ؤَل كردني لة كوَي؟ ثرسياري سَييةمم

ر ووداوةكاني بادينان دةيان ئةندامي يةكطرتوو طريان؟ لة كاتَيكدا زؤربةيان فةرماني حاكمييان بؤ 
وبوو، ئةم قسةية كة دةيكةين بةر اسد، كة دةَلَيني فةرماني حاكم دةرنةضوو، فةرماني حاكم دةرنةضو

موستةمسةكَيكة دةبَي بَلَيي ئةوة بة فةرماني حاكم طرياوة، بةوم وا نية، بة فةرماني حاكم نةطرياون، 
نية، ئةوة بؤ؟  يةكسةر ثؤليا هَيرشي كردووة لة ناو مالي خؤي بردووَيد و هيو فةرمانَيكيشي ثَي

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبري هَيزة ضامكيية مةدةنييةكان، هَيزي ئامادة هةية، هَيزي ئامادة / لة دهؤك، ثرسياري يةكةم

/ ة كاري ئيشي ضامكيية مةدةنييةكانة، ثَيشرتين ئاماذةمان بةوة كرد، سوئالي دووةمسرييةيةكي هةي
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كةمي هَيزةكاني ناوخؤ بة هةماهةنطي نةكردني خةَلك، بةَلكو ر َيطا طرتنيان لة دواكةوتين هَيزةكا ان بؤ 
تةرخةمي بةدي شوَيين مةبةست، هةموو هؤكارن و بةشَيك لةسةر ئةوةي ر وويداوة، لةطةَل ئةوةشدا كةم 

دةكرَيت لة هةندَي ميةني ئيداري و ئةمين، بةوم ئةوةي لَيرة لةبري نةكةين هاندانين هةبووة لةميةن 
ئةوانةي لة ناو خؤثيشاندانةكان / هةندَي كةا بؤ زياتر طةرم كردني كَيشةكة، وةومي سوئالي سَيهةم

ةوانةي لة ناو خؤثيشانداني ناياسايي ئ/ طرياون دةيان ئةندامي يةكطرتوو كة ثرسيار دةكات، وةوم
دةبينرَين كة تةجاوز دةكاتة سةر ماَل و موَلكي طشد و هاوووتيان دةستطري دةكرَين، لَيكؤَلينةوةي لةطةَل 
دةكرَيت، ر ةوانةي حاكم دةكرَيت، ثاشان بر ياري ضارةنووسي كةسةكان لةميةن دادوةر و دادطا يةكاليي 

انةى بةهؤى ثَيشَيلكاريةكانى ئةو ر ووداوانة هى دهؤك و زاخؤ طرياون بةم دةبَيتةوة، سةرجةم ئةو كةس
 51كةا طرياون و  111يان بة كةفالةت ئازاد كراون،  27لة زاخؤ و  111شَيوةى خوارةوةن، باسم كرد، 

بة كةفالةت ئازاد كراون، كؤى طشتى  47كةا طرياون و  72كةا بة كةفالةت ئازاد كراون، لة سَيميَل 
طرياو ماون كة ثةراوى لَيكؤَلينةوةيان لةبةردةم  17بة كةفالةت ئازاد كراون و  111طرياو  115وةكان طريا

دادطاية، زؤر جار هةية كة خةَلك بة    ثَيى طومان دةطريَيت ثةراوى لَيكؤَلينةوةى بؤ دةكرَيت و دةضَيتة 
 .بةردةم دادطا و دادطا تةقريرى مةسريى بؤ دةكات، زؤر سوثاا

 :ز سةرؤكى ثةرلةمانبةر َي
 .تةعقيبت هةية كةرةمكة

 :بةر َيز هاور از شَيخ امحد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

جوابى ثرسيارى يةكةمى تةناقوزة لةطةَل ئةوةى حمافز بةر استى جواب دانةةوةى حمافزى دهؤك، دوايى 
ةب بيطرن و بيبةن مةسةلةى دةسطري كردن ئايا واية بة بَى فةرمانى حاكم مامؤستايةك بضَى لةمةكت

سةنى بكةن؟ ئايا واية؟ ئايا واية لة ماَلةكةى خؤى بة بَى هيو ئاطادار كردنةوةيةك هةبَى كة كةسَى بطرن 
وهيو فةرمانَيكى ر ةمسيشى ثَى نةبَيت، من نازاك ئَيستا ئَيمة لةوانة تَى ناطةين بة بَى ئاطادار كردنةوة هةر 

 .لةم ووتة ياسا واية؟ لة خؤوة هَيري بكرَيتة سةر خةَلك ئايا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير كةرةمكة
 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
/ ئةوانة طرياون تةبي ى زؤر كةا بة تومةتى مةشهود و جورمى مةشهود طرياون لة كاتى موزاهةرات، دوو

خةَلكَيك هةية ئي رتافى كردووة لةسةر خةَلكَيكى تر / ى ظيديؤيى، سَىخةَلكَيكى زؤر طرياوة بة ثير وَينة
كة ئةو هانى داوة حاكم بر يارى داوة بة دةسطري كردنيان، ئةوانةى كة طرياون هةموو كَيشةكان لة دادطاوةن 

 .و دادطا تةقريرى مةسريى ديارى كردووة، يةك نةفةر نةماوة نةضووبَيتة بةردةم دادطا، زؤر سوثاا
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 :ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةر َيز سةردار رشيد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةخَيرهاتنى بةر َيز وةزير و هاور َيكانى دةكةم، ديارة وةزارةتى ناوخؤ يةكَيكة لةو وةزارةتة طرنطانةى 

ئارامى كوردستان بووة،  حكومةتى هةرَيم كةمةسئوليةتى ثاراستنى ئاسايشى ناوخؤى هةرَيم و ثارَيزةرى
بؤية دةبَى ئةم وةزارةتة ئيدامة و درَيذة ثَيدةرى ئةو وةزعة ئارام وسةقامطرية سياسية بَيت لة كوردستاندا، 
بةر َيز جةنابى وةزير ديارة من دوو ثرسيارم هةبوو، ثرسيارَيكيان سةبارةت بة ر ووداوةكانى بادينان من 

شةى هاتوضؤي هةر دةستم كةوت، بةوم هةندَى خاَل هةية لة جوابةكةيم دةست كةوت، سةبارةت بة كَي
ر استى دا دةبَى جةنابتان ئةطةر تةوزحيى بؤ بدةن، ديارة كَيشة و طرفتى هاتوضؤ ئةمر ؤ هةروةك مى 
هةمووان ئاشكراية بووةتة جَيطاى قسة وباا لة ر اطةياندنةكان و هاتنى ئةو هةموو سةيارة زؤرة و بَى 

تان كة ذمارةى ئَيستا لةسةرووى مليؤنةوةية، ديارة سةيارة كؤنةكانين هةر باقني، ئةو حسابة بؤ كوردس
مؤدَيالنةى كة زؤر كؤنن لة شةستةكانةوة تاوةكو ئَيستاي كار دةكةن، سةيارةى بَى ناونيشان، بَى ئارم، بة 

هةم لة بريندار و ئارمةوة داخَل دةبن و كارةساتى زؤر طةورة ئامارةكانين ئةوة بوو جةنابت باست كرد 
هةم لة كورذراو، ديارة لة سلَيمانى دا وةزعى سلَيمانى شارَيكة ناحيةى جوطرافى و ئةوانةى هةموو ميةكمان 
دةزانني كة زؤر مةجاىل تةوةسوعى نية، بةوم دةكرَيت لة ضاو ئةو داهاتةى مرور كة لةوَى هةيةتى 

ةعنى دةكرَى هةندَيك كارى بؤ ئةمام بدرَيت، ئةمساَل حةفتا مليار بؤ هةشتا مليار داهاتى بووة، ي
مةسةلةى ئةندةر ثاا و بةرزة ثرد و فراوان كردنى شةقامةكانى ناو سلَيمانى، دروست كردنى هَيَلى ترام و 
هاوشَيوةى ئةوةى هةولَير لة ر استى دا كة من ثَيمواية كولفةيةكى زؤر كةمى تَى دةضَيت ئةوةى هةولَير 

رَيك داية و دوو، سَى مليار و شةي سةد مليؤنة، يةعنى دةكرَيت بةر استى لة لةبةينى دوو سَى مليا
 ......... .سلَيمانين دا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية ثَيشنيار نةخَير، بةا ثرسيار، ئةم دانيشتنة ثرسيار و وةومدانةوةى ثرسييارةكانة و ثَينشنيار نية، 
 .كاك سةردار فةرموو

 :يدبةر َيز سةردار رش
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةبورة، بؤ مةسةلةى سلَيمانى وةكو ومت لَيرة لة ثرسيارةكان واية جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان بؤية من 
بةر استى لَيرة زكرم كرد، ئايا وةزارةت ياخود بةر َيوبةرايةتى طشتى هاتوضؤ ئةو داهاتةى كة لة سلَيمانى 

 .و كارانةى كة باسم كرد ئةمامى بدات؟ زؤر سوثااهةشتا مليارة لة ثالنى دا هةية كة ئة
 



 121 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير كةرةمكة

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثَيم باشة داهاتى هاتوضؤ عةرزى بكةم بؤ برايان وخوشكان، ضونكة بةر استى مةسةلةن دةَلَى داهاتى 
مليارة، ئةساسةكة وانية، ئينةا ئةطةر ئيةازةم بدةن داهاتةكة شةرا بكةم كة  21لَيمانى هاتوضؤى س

ية، مةسروف ئةوةندةية، ئيداع (453111263)ضةندة و ضؤن سةرف كراوة، داهاتى هاتوضؤى طشتى 
مانطة، هى  46ية و هى  4/46/6144تا  4/4/6144ى ماوة، تةبي ى ئةمة لة (21)يةو، بةسيت (449)

رةسيدى ماوة، هى  62ى سةرف كراوة، (مليؤن 698مليار و  62)، (مليؤن 592مليار و  83)ر هةولَي
( 484)ةو (مليؤن 416)ى رةسيد ماوة، سؤران (مليار9)ى سةرف كراوة و (مليار5)ة و (مليار 45)دهؤك 

( مليار 2نزيكةى )ة و )مليار 69)سةرف كراوة ئةوة قةرزة لة ئةوةى تر وةردةطرَيت، مرورى سلَيمانى 
ئةمرى سةرفى ثَى دةرضووة بةوم هَيشتا جَى بةجَى نةكراوة، يةعنى ( مليار 44)سةرف كراوة، نزيكةى 

مليار سةرف كراوة، طةرميان يةك مليار و ثةما مليؤن، نزيكةى 69مليار لة مةمجوعى  43تةقريبةن 
مليار  14كوردستان، مليارة هى هةموو  413يةك مليار سةرف كراوة ئةوةكةى تر رةسيدة، مةمجوع 

سةرف كراوة، ثةماو سَى مليار سةرف كراوة، نزكةى ثةما مليار ماوةتةوة، ئةوين لة ثر ؤذةى ئَيمة لةم 
ساَلة مةشاري ى ثَى دروست بكةين، تةبي ى ضؤنيةتى سةرف كردنين ممان هةية، ليذنةى ناوخؤ بةخَير 

ضؤ ان سةرف كردووة، هةموو ساَلَيك ضاودَيرى بَيت، هةر وةختةك بَيت، دةتوانَى بَيت تةماشا بكات، 
 .دارايى تةسفيةو ئةو حيساباتانةي لةطةَل دةكات

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تةعقيبت هةية؟ كةرةمكة

 :بةر َيز سةردار رشيد حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةزارةتى دارايى، ئةو باقيةى دةر وات بؤ و% 81مليار لة 21مليارم كرد، 21ئةطةر ةبوورى ديارة من باسى 
 .مى بةر َيزتان ئةمَينَيتةوة، ئيدى في لةن واية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .جةنابى وةزير فةرموو

 :وةزيرى ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةارى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بَيل بؤ ناوةوةى هةرَيم، بةنيسبةت ئةو ثرسيارانةى كة كرديان، يةك، هاتن و هاوردة كردنى ئؤتؤم
ثةيوةندى بة وةزارةتى ناوخؤوة نية، وةزارةت تةنها بةرثرسة لة تؤماركردن، بةثَيى ياساو ر َينماييةكان، 
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ذمارةيةك ئؤتؤمبَيلى كؤن لة ثارَيزطاكانى هةرَيم تؤمار نةكراون، هةية، بةَمم ذمارةيان كةمةو زؤر كؤن 
ارةيةكى زؤر لةو ئؤتؤمبَيلة كؤنانة بر َيندراون، لةبر ى ئةوانة نني، لةبةر ئةوةى لةساَمنى ثَيشوو ذم

ئؤتؤمبيلى نوَى تؤمار كراون، خاوةنةكانيان سووديان لة ذمارةى تابلؤكانيان كرد، واتة بةبَى رسومات بؤيان 
لؤى تؤمار كرا، ئَيستا لةو جؤرة ئؤتؤمبَيالنة زؤر  كةمة ، ئةوةى هةية ئةو ئؤتؤمبَيالنةن كة هةَلطرى تاب

ثارَيزطاكانى دةرةوةى هةرَيمن، ئَيمة ناتوانني دةستكارى ئةو ئؤتؤمبَيالنة بكةين، بةتايبةتى زؤر لة 
خاوةنةكانيان هاووَمتى كوردن ودانيشتووى هةرَيمن، سَى، ئةو ئؤتؤمبيالنةى كة ثَييان دةَلَين بَى ناونيشان، 

َمتى كوردة، لة هةرَيمى كوردستانةوةية، ئةمة يان بَى دايك و باوك، زؤر لةو ئؤتؤمبَيالنة بة دةست هاوو
لةميةنة ثةيونديدارةكان بةَلَين نامةيان داوة، بةرثرسيارةتيانة لة بارةيةوة هةية، هةندَيكيان كارتى 
زانياريان بؤ كراوة، هةر ئؤتؤمبَيلةك لةو جؤرانة ئةطةر داوايةكى قةزائيان لةسةر بَيت، ئةوة بر يارى 

َيبةجَى دةكرَيت، ئيةرائاتى ئسوليان لةطةَل دةكرَيت، دةربارةى ر ووداوةكانى هاتوضؤ، دادطايان  بةسةردا ج
ذمارةى ر ووداوةكان يان ر وونرت ذمارةى  31/44/6144تا  4/4/6144بةثَيى ئامارةكانى ئَيمة لة 

 3381مانطى ر ابردوو، 44ذمارةى ر ووداوةكانى  6141قوربانيان كةمى كردووة، بةراورد لةطةَل ساَلى 
هاووَمتى، ر ةنطة ئةم ذمارة لة  8413هاووَمتى بريندار بوونى  821ر ووداو بووة، كة بووةتة هؤى مردنى 

نةخؤشخانةكان يان لة دةزطاكانى لَيكؤَلينةوة زياتر بَيت، لةبةر ئةوةى هةندَيك لة بريندارةكان لة 
ةوةى مةفرةزةى هاتوضؤ بطاتة شوَينى نةخؤشخانة طيانيان لة دةست دةدةن، يان زؤر ر ووداو هةية ثَين ئ

ى داهاتةكانى هاتوضؤ بؤ ثةرةثَيدانى %81ر ووداو بر يندارو مردووةكان طوَيزراونةتةوة، بةثَيى ياسا لة 
هاتوضؤ خةرج دةكرَيت، بؤ ئةم مةبةستةي بر َيكى باي لةو داهاتانة خةرج كراوةو زؤر لة 

ردنى شةقام و ر َيطاو بان و ئةندةرثاا و ئؤظةرثاا، ثَيداويستيةكاني هاتووضؤ دابني كراوة، دروست ك
 .يةكَيكة لة ئةركةكانى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو شارةواني، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثاا، بةر َيزان مومحةزةيةك هةية، ر ةنطة جةنابتانين مومحةزةتان كردبَى، هةندَيك ئةندامى 

ت، مةسةلةن لة شوَينَيك كارَيكى بَى قانونى دروست بوبَى، ئةَلَى طشت مةنتيقةى بةر َيز كة ثرسيار ئةكا
سؤران، ئيحتيمالة لة شارَيك بووبَى يان لة طوندَيك بووبَى، مةعناى ئةوة نية هةموو مةنتيقةى سؤران بَى 

ك شتَيك بووبَى، قانونى كردووة، يان لة مةنتيقةى بادينان، ئيحتيمالة لة شارَيك، لة قةزايةك، لة ناحيةية
مةعناى ئةوةنية هةموو بادينان، بؤية هةر وشةيةك سؤران يان بادينان هاتبَى، داوا دةكةين لة ثرؤتؤكؤل 

 .بسر َيتةوة، ئَيستاي ر َيزدار حةمة س يد حةمة على، فةرموو
 :بةر َيز حةمة س يد حةمة على

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةم، ئايا ميالكى هَيزةكانى ناوخؤ، ثؤليا، ئاساين، زَير ةظانى و من حةوت ثرسيارم هةية لة وةزير، يةك

ئةوانى تر بؤ هةر ثارَيزطايةك ضةندة؟، بة   ثَيوةرَيك دابةي كراوة؟، دواتر بؤ هةر قةزايةك ضةندة؟، بة 
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  ثَيوةرَيك دابةي كراوة؟، قةزاكان هيوادارم ثاساوى ئةمنى نةكرَيت بة وةَمم نةدانةوةم، ضونكة لةناو 
هةزار هَيزى ناوخؤ هةية، بةَمم شَيوازى دابةي كردنةكةم ئةوَى، ثرسيارى دووةم، داهاتى  441بودجة 

وةزارةتةكةتان ضةندة بؤ هةموو بةشةكان؟، ضى ىَل دَيت؟، ضؤن خةرج دةكرَيت؟، ثرسيارى سَيهةم، لةسةر 
بةرثرسةكان، ذمارةيان  ميالكى وةزارةتةكةتان هةندَى لة هَيزةكانى ناوخؤ بوون بة ثاسةوانى شةخسى

ضةندة؟، ئايا لة ر ووى ياساييةوة ئةم كارة ضؤن دةطومَى؟، ضؤن جَيطةى كراوةتةوة؟، تكاية ر وونى بكةرةوة 
هةزار هَيزى ضةكدارى كرد، ثرسيارى ضوارةم، لةكاتى 31باسى كرد، باسى  فاضلوةكو ئةوةى كة كاك 

اوخؤ بة ئةركى خؤيان هةَلناسنت وةكو ثَيويست، خؤثيشاندان و ر ووداوةكاندا بة طشتى هَيزةكانى ن
هؤكارةكان ضية؟، ضارةسةر ضية؟، ئيةرائات ضى بووة؟، ثرسيارى ثَينةةم، بؤضى ئاساين تاوةكو ئَيستا 

دةبواية يةكيان بطرتبايةوة،  6144ي ياساى بودجةى ساَلى (61)يةكيان نةطرتؤتةوة، كة بةثَيى ماددةى 
، يةكيان نةطرتؤتةوة، بودجةكةي ر انةطرياوة، ثرسيارى  شةشةم، لةكاتى ئةطينا بودجةكةيان ر ادةطريا

شوبات و دواتر كة ضةندين كةا كوذران و بريندار بوون، هةروةها لة ر ووداوةكانى  42خؤثيشاندانةكانى 
بادينان زاخؤ و دهؤك و سَيمَيل و قةسرؤك و بارةطاكانى يةكطرتووى ئيسالمى سووتَينراو، ضةند  6/46

ن و موَلكى طشتى سووتاو زيانيان ثَى طةيشت، هؤكارى ئةم كةمتةرخةمية ضية؟،   دةزطايةك دوكا
بةرثرسيارة،   سزاو ئيةرائاتَيك كراوةو دةكرَيت؟، ثرسيارى حةوتةم، ذمارةى هَيزةكانى زَير ةظانى و 

نى زيادةى مووضةو فرياكةوتن وةهمى كة ثَيى دةطوترَى بن ديوار، ضةندة؟، كة كردووتانة بة ثاساو بؤ نةدا
دةرماَلةكانيان، تا تةسفيةى ذمارةكانيان دةكةن، ئايا بؤ ئةم ذمارة وةهمية هةية؟، بؤضى تةسفية نةكراوة؟، 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، بةر َيز جةنابى وةزير فةرموو
 :وةزيرى ناوخؤ/بةر َيز كريم سنةارى

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ك ثَيشوو باسم كرد لةبةر هؤكارى ئةمنى بة ثةسةندى نازانني ذمارةى تةواوى هَيزةكانى ئاسايشى وة

ناوخؤى هةرَيم ر ابطةيةنني، بةَمم ئةطةر زؤر ثَيويستيشة بة نووسراوةكى تايبةت ئاراستةى بةر َيزت 
كا ان بةثَيى ذمارةى دةكةين، ضونكة ئةمة لة ميدياكان باَلو دةكرَيتةوة، شَيوازى دابةي كردنى هَيزة

دانيشتوان و شارو قةزاو ناحيةكان بةثَيى ثَيويستة، داهاتى وةزارةتةكةمان ضةندة؟، ئَيمة تةنها يةك 
داهامتان هةية، ئةوين هى هاتوضؤية، ئةوين ئَيستا بامسان كرد بة تةفسيل، ذمارةى بةنيسبةت ثاسةوانى 

يةكان، بةَمم بةرثرسى حيزبى بةر استى زؤرن، كارمةند ثاسةوانى بةرثرسة حكوم 4281شةخسى، ئَيمة 
ليذنةيةك دانراوة لة سةرؤكايةتى هةرَيم، باسيشم كرد ثَين ئَيستا، ئةم ليذنةية ثَيداضوونةوة دةكات، 
بر يار دةدات هةر بةرثرسَيك ضةندة، هةر بارةطايةكى حيزبى ضةندة، ئَيمة لةسةر ئةوة دةر ؤين، ميزانية 

ي بؤ ئةوة سةرف دةكرَيت، لةكاتى ر ووداوةكاندا بةطشتى خؤثيشاندان هَيزةكانى لةسةر حيسابى ئةو زيادة
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ناوخؤ بة ئةركى خؤيان هةَلناسن، بةر استى هةر خؤثيشاندانَيك كة كرابَى، ئيةازةى ر ةمسى وةرطرتبَى، 
شى هةموو هؤكارى ياسايى كراوة، هةموو حيمايةت كراوة، هيو موشكيلةيةكين نةبووة، دةزطاكانى ئاساي

ناوخؤ بة واجبى خؤيان هةَلساون، حيمايةتيشيان كردووة، حيمايةى خؤثيشاندةرانيان كردووة، حيمايةى 
ماَلى طشتيشيان كردووة، بةَمم ئةوانةى كة لةناكاو دةبن، بةبَي ئيةازة، لةذَير كؤنرتؤَل دةردةضن، ضونكة 

دةكةن، ثاشان هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ  هَيزةكان ئامادة نةبوونة، مةعلوماتيان نةبووة، ئةمانة كة ئيشةكة
دَين بةسةر حاديسةكةدا، بؤضى ئاساين تاوةكو ئَيستا يةكيان نةطرتووة؟، ئاساين من وةزيرى ناوخؤم 
وةكو جةنابت دةزانى قانون لَيرة دةرضووة، ئاساين سةر بة وةزارةتى ناوخؤ نية، بؤية من وةَممى ئةم 

خؤثيشاندان دةكةن و ئيةرائاتيان لةطةَل نةكراوة؟، باسم كرد كة ثرسيارة ناتواك بدةمةوة، ئةوانةى 
ئيةرائات وةردةطريَى لة ئةمامى لَيكؤَلينةوة بةزووترين كاتين دةبينن ضؤن ئيةرائات وةردةطريَى، ذمارةى 
هَيزى زَير ةظانى و فرياكةوتن، وةهميةو ثَيى دةطوترَى بن ديوار، ئَيمة هَيزى زَير ةظانى و بةرطرى 

اكةوتن نةمان كردؤتة هيو ثاساوَيك، مةعاشيان وةرطرتووة، زيادةشيان وةرطرتووة، ئةو هَيزانةى لة فري
ئةركدان، تةنها ئةوانة ماون كة وةريان نةطرتووة، وةهمين نني، ثاسةوانى بارةطاكان و مةسئولينى 

ور دةكةين كة ئةو حيزبينة، بة تةسةورى ئَيمة زيادن، مةسئولةك كة ثَينج حيمايةى هةية، ئَيمة تةسة
حيماية هةية، بارةطايةك كة ثةما حيمايةى هةية، ئَيمة تةسةرو دةكةين ئةو  6مةسئولة ثَيويستى بة 

حيمايةية، بؤية لةسةر فةرمانى سةرؤكى هةرَيم، ليذنةيةك دروست كرا،  41بارةطاية ثَيويستى بة 
هةرَيم، ضاوةر َيى دةكةين، ذمارةيةكة زؤر  وةليذنةكة ثَيشنيارةكانى خؤى بةرز كردؤتةوة بؤ بةر َيز سةرؤكى

تةقليا كراوة، كة ئةوةمان بؤ هات، ئةو وةختة ئةو بةرثرسة ثَيى دةَلَيني تؤ دوو كةست ثَيويستة، سَى 
كةا زيادةية، ئةو سَيية سةرثشك دةكةين، دةضَى لة زَير ةظانى دةوام دةكات ئةطةر لةزَير ةظانى بَى، لة 

كةوتن، دةوامى كرد، ئةوا هةموو ئيمتيازاتى وةردةطرَيت، دةوامى نةكرد ئةوا ثؤليا يان بةرطرى و فريا
 .فةسَل دةكرَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .سوثاا، تةعقيبت هةية كةرةمكة

 :مة س يد محة عليةبةر َيز ح
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ؤر، هةندَيكيان ئي تريافى زؤر طةورةى تيا بوو، بةر استى وةَممةكانى هةندَيكيان عمومى و مةتاتى بوون ز
كة دةَلَى بةرثرسى زؤر هةية، ذمارةى ضةندة؟، نةيوت، ئةمة ناقانونية، ئةوة ئي تريافت كرد، خاَلَيكى تر، 
بةر استى جةنابى دةفةرموَى هيو موشكيلة نةبووة، ئةى زةمحةت نةبَى لة ساَمنى ر ابردوو ئةو هةموو 

تاندنى ميةنةكان و كوشتنى خؤثيشاندةران و برينداركردنى، ئةو هةموو حاديسانة موشكيلةو بارةطا سوو
لة دونيا حاديسةيةكى سروشتى دةبَى، وةزيرى ثةيوةنديدار ئيستيقالةى دةكات، من ثَيمواية جةنابى وةزير 

شَيتةوة خؤى ئيستيقالةى بكرداية، بؤية من داوا دةكةم لَيى كة هةَلوَيستى هةبَى خؤى دةست لةكار بكَي
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بةبَى ئةوةى باسى سةحبى سيقة بكةين، ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكى تر، بةر استى كة دةَلَى تةقسري هةية، خؤى 
دةَلَى تةقسري هةية لةميةن هَيزةكانى زَير ةظانى و هَيزةكانى فرياكةوتن، لة ساَمنى ر ابردوو ئةم ضةند 

ر ووداو و ئةم هةموو كَيشانة كة ثَيمواية وةَممى تةقسرية هةية، بؤ موعالةجة نةكراوة، ئةى ئةم هةموو 
ثرسيارةكانت نةدامةوة، دةَلَين هَيزى ناوخؤ كة ر ؤَلى خؤى نابينَى هؤكار ضية؟، هؤكارى حيزبية؟ مى من 
مةعلومة، هؤكارى سياسية، تؤ لة ثرسيارةكة خؤت ئةبوَيرى، لةبةر ئةوة من ثَيمواية جةنابت ئةو وةَممانة 

هةزار هَيزى  441اتى بَى، ئةوة موحةدةدة، ذمارةى ئةبَى بة شةفافانة ئي النى بكةى لَيرة، نابَى بة مةت
ناوخؤ هةية، بؤ ئي النى ناكةى ضؤن دابةي كراوة؟ مي يارةكان ضية؟ كة ئةمة ئةكرَيت بة ثاساوَيك لة 

لة دهؤك دوو، سَى جار هةموو ميةك نةمانتوانى كؤنرتؤَلى بارةطاكان بكةين، لة هةولَير هى طؤر ان سووتا، 
هى يةكطرتوو، ئةو هةموو ناياسايى و ثَيشَيل كردنى مافى مرؤظة بةرامبةر بة خةَلكى سظيلي خؤثيشاندةر، 
كة بة ناياسايى كردوويةتى بؤضى ئةوة وةَممةكان موقنيع نية، ثَيمواية لةطةَل ر َيزما دةبواية تؤ خؤت 

شووي وةزيرى ناوخؤ بووى، ئةبواية ئةوكاتة ئيستيقالةت ثَين ساَمنى ر ابردووي، كة لة كابينةكةى ثَي
 .بكرداية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان 
 .بةر َيز جةنابى وةزير كةرةمكة

 :وةزيرى ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةارى
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ووة هةموو ثةرلةمان من نةمطوتووة هيو مةسئولَيكى حيزبى بةبَى قانونى حيمايةى هةية، ئةمةم نةطوت
شاهَيدة، شت وةكو خؤى بطوترَى زؤر باشة، من نةمطوتووة، طوتوومة زيادةية، ئَيستا دةمانةوَى بة قانون 
تةعليماتى بؤ دةربكةين، بيكةينة تةعليمات، فةرزى دةكةين ئةو وةختة هةر بةرثرسةك بؤى هةية يان 

، من ثَين مانط و نيوَيك، دوو مانط بةبري بؤى نية، دوو، جةنابى دةَلَى ثَيويستة ئيستيقالة بكةى
بةر َيزيان دَينمةوة، كة لة بةريتانيا كة وَمتَيكة عومقى دروكراتيةتى لَيية، خؤثيشاندانى تَيكدةرانة كرا 
لةو وَمتة، هةمووتان بينيتان وة طوَيتان لة ئيخبار بوو، قةناتى تةلةفزيؤنيتان بينى، ضؤن هَيزةكانى 

كةسيان طرت، ثةرلةمانى  6511اوخؤ تةعاموليان كرد لةطةَل ئةو تَيكدةرانة، ثؤليا و ئاسايشى ن
بةريتانى بة موعارةزة، بة حكومةتةوة، حيزبي دةسةوت بة موعارةزةوة دةستخؤشيان لة حكومةت كرد و 
لةو ئيةرائاتانةي كة حكومةت كردي، كةا نةيطوت وةزير يان سةرؤكي حكومةت ئيستيقالة بدات، ئيشي 

رانة دةكرَي، دةبَي هةموومان ثَيكةوة و بة  يةك دةنط دذي ئةوة بني و ياسا تةتبيق بكةين و، زؤر تَيكدة
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بشري فةرموو، تةواو دانيشة، هةموو ئةندام ثةرلةمانةكان ضاو وطوَييان . سوثاا بؤ جةنابت، بةر َيز د
لة وةزيرين بوو، وةخد جةنابت تةواو و هي ئةوين تةواو  هةية، طوَييان لة جةنابيشت بوو و طوَييان

 .بوو، كةرةم بكة فةرموو
 :بشري خليل تؤفيق.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من تةنها سَي ثرسيار ئاراستةي جةنابي وةزير دةكةم، ثرسياري يةكةم، كؤلَيذي ثؤليا كة سةر بة 

انكؤ وةردةطرَيت بؤ خولَيكي ضةند مانطة، بؤ كار بؤ ئةوة ناكةن وةزارةتةكةتانة، ئَيستا تةنها دةرضوواني ز
لة ئامادةييةوة بؤ ضوار ساَل قوتابي وةربطرن تا بة شَيوةيةكي تةواو و ثرؤفيشناَل ئةو ئةفسةرانة ئامادة 

 ئايا هَيزي زَير ةظاني يةكاليي بوويتةوة سةر بة كام وةزارةتة؟، وةلةو وةومي: بكرَين؟، ثرسياري دووةم
نيوةي ثرسيارةكة دراوةتةوة، بةا من دةمةوَي لَيرة هةندَيك روونكردنةوة وةربطرم، بؤ ضي لة هةندَيك 
كاري ئيداري هةندَيك لة دةوام كردنيان بةشَيك لة بةشَيك دةوامةكةي جياوازة؟، هةروةها لة مةسةلةي 

وو سَي مانط مووضةكانيان مووضة مانط بة مانط يان جار بةجار مانطانة تاخري دةبَي، جاري وا هةية د
تاخري دةبَي؟، ثرسياري سَييةم، لة رووداوةكاني زاخؤ ثرسي كةمي ذمارةى ثؤليا و ئاساين لةم دةظةرة 

 .هاتة ثَيشةوة، ضيتان كردووة يان ثالني وةزارةتةكةتان ضية بؤ ضارةسةري ئةم كَيشةية؟ و ، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .، بةر َيز جةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثاا بؤ جةنابت
 :وةزيري ناوةخؤ/بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةومي ثرسياري يةكةم، ئةم خومنة ضةند مانط نية، بريتية لة يةك ساَلي خوَيندن، ثَيشرتين ضوار 

ساَل دةواميان كرد، خولي ئةفسةران لة دةرضوواني ئامادةيي عيلمي و ئةدةبي وةرطرياون بؤ ماوةى سَي 
ئَيستا سةرقاَلي ئامادةكردني ئةفسةرين لة دةرضوواني كؤلَيذةكان، بة تايبةتي لة بوارةكاني ياسا و ئيدارةو 
ئابووري و كيميا و بايؤلؤجي كة ثؤليا ثَيويسد ثَييان هةية وةك ثسثؤري، هةر كات ثَيويست بوو خولي 

يةعين بة ثَيي ثَيويست ئَيمة هةموو ساَلَيك تةماشا دةكةين  ئةفسةران لة دةرضوواني ئامادةيي رادةطةينني،
لة   ر شتةيةك ثَيوةستيمان ثَيية ئةوة وةردةطرين، وةومي ثرسياري دوو، ئةم هَيزة سةر بة وةزارةتي 
ناوةخؤية، زَير ةظاني، مووضة و دةرماَلةي ئَيستا هاوشَيوةي ثؤليا خةرج دةكرَي بة ثَيي ياساي خزمةت و 

، ئةم مانط و نيوة تةئخري بوو، ئَيستا وةريان طرت لةبةر 1111ي ساَلي 12 سةربازي ذمارة خانةنشيين
ئةوةي تا خؤيان لةطةَل قانونةكة رةخساند، مةسةلةن منداَلة، ضةند منداَلي هةية، ذني هةية؟، ئةبَي ئةوة 

ان وةرطرت و بة هةموو بكرَي، خؤيان زَير ةظاني تةئخري بوون و كة تةواو بوو، يةكسةر مووضةكاني
لة ثةرلةمان، بر يارتان  1111زيادةوةي، بة نيسبةت كةمي ثؤليا، لة كاتي ثةسند كردني بودجةى ساَلي 

كةا بؤ ميالكي وةزارةتي ناوةخؤ بة طشد، بةوم بةداخةوة ئةم ر َيذةية لة  3115داوة بة دامةزراندني 



 125 

، ئةم ر َيذةيةي بةثَيي ذمارةى دانيشتوواني 1711ميةن ئةمومةني وةزيرانةوة كةم كراوةتةوة بؤ تةنها 
ثؤليا بةر ثارَيزطاي دهؤك كةوتووة، بة هةموو بةشةكاني ثؤليسي  711شارةكان دياري كراوة، لةوانةي 

مةحةلي و هاتوضؤ و بةرطري شارستاني و كارةبا و دارستان، سةر ةراي ئةوةي، كةم و كور ي ميالكمان هةية 
ثؤليا لة قةزاو ناحيةو كؤمةَلطةكان دةكرَينةوة، هةمان كَيشةمان لة ميالكي لةبةر ئةوةي ساونة بنكةي 

ثؤليسي هاتوضؤ، بةرطري شارستاني و فةرمانطةكاني ترهةية، بؤية داواكارين لة بةر َيزتان، ئةو ميالكةى 
داوا دةكةين، وةك خؤي ثةسندي بكةن بؤ ئةوةي بؤ ساَلي ئايندة كَيشةي كةمي ميالكمان نةمينَيت، 
بةر اسد ئَيمة داواي ميالك دةكةين، ثَين ئةوةي بَيتة ئَيرة وةزارةتي دارايي كةمي دةكاتةوة، ئينةا دَيتة 
ثةرلةماني بةر َيز، ثةرلةماني بةر َيزين كةمي دةكاتةوة، بؤية دائيمةن ئَيمة كةمي ميالكمان هةية، زؤر 

 .سوثاا
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت
 :بشري خليل تؤفيق.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت زَير ةظانيةكان ئَيمة داوامان بؤ هاتووة بةراسد، يان ثَيمان دةَلَين كة دةوامةكان يةك نينة، لة 

دةوام دةكةن، ئةمانة دةَلَين  17بة  17رؤذ دةوام دةكةن و لة هةندَيك شوَين  11بة  11هةندَيك شوَين 
رؤذ يان هةفتةيةك لة ماَلةوة، ئةمة زؤر كةمة،  11رؤذ لة دةوام يان  11ن هةية و دوورة، ماَل و منداَلما

 .يان هةمووي يةك ررَي، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ناوةخؤ/بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة  11لة كوَيية؟، لة شارة يان لة دةرةوةي شارة؟، ئةوانةى ناو شار  بة ثَيي واجيبات دابةي كراوة، واجيب

ية، بةوم ئَيستا لَيذنةيةكمان دروست كردووة، 17بة  17ية، ئةوانةي لة دةرةوةي شارن و لة رةبيةن، 11
 .خةرَيكي ديراسةت كردنني، ضؤن هةمووي يةك رةين؟ زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .خان ، نية، زؤر سوثاا، رَيزدار كاوة حممد امنيسوثاا، ثةروين 
 :بةر َيز كاوة حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من سَي ثرسيارم لة جةنابي وةزيري ناوةخؤ كردية، بةوم ثرسياري سَييةم وةوم دراوةتةوة، ثةيوةندي بة 

ةي بةر َيز وةزيري ناوةخؤ هةر رووداو و كارةساتي ئؤتؤمبيلةوة هةبووة، ثرسياري يةكةم بريتية لة ئةو
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كاتَيك رووداوَيك روو دةدات ثةيوةندي بة ئةمن و ئاسايشةوة هةية، ياخود ئاَلؤزيةك لة ناوضةيةكدا دَيتة 
طؤر َي، بَيطومان وةزارةتي ناوةخؤ وةك بةرثرسي يةكةم لة هةرَيمي كوردستان بةرثرسة لة دابني كردني 

كو مومحةزةمان كردووة روونكردنةوة وةكو ثَيويست لة ميةن ئةمن و ئاساين، بةوم ئةوةي ئَيمة وة
وةزارةتةوةو خودي وةزير خؤيةوة روونكردنةوة لةسةر رووداوةكان نادرَي بة راي طشد، ئةوةي بَيطومان 
لة ر َيطاي ثر َيا كؤنفرانسَيك دةكرَي لة رَيطاي بةر َيز وةزيري ناوةخؤيةوة، ئةمة وا دةكات كة لة ميةن 

ندنةكانةوةو لة ميةن كةناَلةكانةوةو خةَلكةوة، لَيكدانةوةي جياوازي بؤ دةكرَي و خةَلكين بة يةك راطةيا
ئاراستة ئاطادار بكرَيتةوة، ثرسياري دووةمم ئةوةية، كة لة بؤنة و ثشووةكان خةم سارديةك لة ميةن 

ئةوةي تؤزَيك  ثؤليا و ئاساين هةية، بة تايبةتي ئةوانةي سةر بة وةزارةتي ناوةخؤية، حةقة
ثَيداضوونةوةى بؤ بكرَيت، ئةوةي لة رووداوةكاني دةظةري زاخؤ هةستمان ثَيكرد، ئةطةر ثشوو نةبواية 

 .لةوانةية باشرت هَيزةكاني ناوةخؤ دةهاتنة دةست و كؤنرتؤَلي وةزعةكةيان باشرت دةكرد، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مووسوثاا بؤ جةنابت، جةناب وةزير فةر
 :وةزيري ناوةخؤ/بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وةزارةتي ناوةخؤ وةك ئةركي ئاسايي خؤي، بؤ هةموو رووداوَيك هةَلوَيست و ئامادةكاري خؤي هةبووة و 
رونكردنةوةي لةسةر دان، دائيمةن ئَيمة هةر حاديسةيةك بوو، مةسةلةن ئةوةي زاخؤ بوو، ئَيمة 

دةركرد، بةوم لةو دونيايةي ئَيستادا دةزانني راطةياندنةكان بة ئازاديةوة و هةر يةك لة ميةك بةيانَيكمان 
ر ا و بؤضوون و شي كردنةوة دةدةن لةسةر رووداوةكان، بةراسد ئَيمة ناتوانني هةر تةلةفزيؤنَيك وتي و 

وة مةوقيفي وةزارةتي هةر كةناَلَيك وتي رةئسةن وةومي بدةينةوة، ئَيمة بةيانَيك دةردةكةين، ئة
ناوةخؤية، ثاشان   دةكرَي ديسان بة بةيان دةردةكةين، وةومي ثرسياري دووةم، راستة رؤذاني هةيين دوور 
نية هَيزةكان ذمارةيان وةك رؤذاني ئاسايي نةبَي، بةوم رؤذاني بؤنةكان، هَيزةكاني ثؤليا بة ئامادةكاري و 

بؤ  وونة، تاكو ئَيستا هيو بؤنةيةكي رؤذاني نةورؤز، رووداوي بةرنامة ئةركةكاني جَيبةجَي دةكةن، هةر 
دزيي طةورة لةناو شارةكان رووي نةداوة، لة كاتَيكدا زؤرينةى هاوووتيان لة رؤذاني نةورؤز دةضنة دةرةوةي 
 شار، لةبةر ئةوةي زؤرترين هَيزةكا ان لةم رؤذانةدا لة ئامادةباشي دان، راستة ئةوة زاخؤ، ئَيمة ومتان

يةكَيك لة دةرسةكان، ئَيمة لة حةواديسي زاخؤ دةرمسان وةرطرتية، ديراسةي دةكةين و كةم و كور يةكان 
 .دةكةينة دةرا و ئيستيفادةى لَي دةكةين لة ئايندة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةعقيبت هةية؟، سوثاا بؤ جةنابت، رَيزدار شظان امحد فةرموو
 :بدالقادربةر َيز شظان امحد ع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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من ضوار ثرسيارم هةنة، ثرسياري يةكةمت جوابدا دةربارةى مووضةي ثَيشمةرطةى زَير ةظاني و جوابةكةم 
وةرطرت بؤ ئةو تةئخري بوونة، ثرسياري دووةمم، دةربارةى ئةو ثةنابةرانةى كة خوشك و براياني 

ونةتة كوردستان، جطة لة ما  ئيقامة، هيو مافَيكي ديكةيان كوردستاني توركيا و ئَيران و سوريا كة هاتو
هةية؟، بة تايبةتي ئةوانةي كة لة مَيذة هاتوونة، ثرسياري سَييةمم، وةزارةتي ناوةخؤ و جةنابيشت لة 
تةوزحيات ئيشارةتت بة ئةو زةحايا و ئةوانةى كة لة ئةمامي ئاطركردنةوة ئيشارةتَيكي وازي  بوو كة 

مي ئاطركوذَينة من دةبَينم كةم و كور ي تَيداية، ديارة،   بةرنامةيةك هةية بؤ مةسةلةي سيستة
بةهَيزكردني يان ضاككردني ئةو ئةدةوات و ئالياتي سةردةم كة بؤ ئاطركؤذاندنةوة ئَيستا لة ئارادان،   

ادي بةرنامةيةكي هةية وةزارةتي جةنابتان؟، ثرسياري ضوارةمين جوابةكةم وةرطرت كة هاتين ئيستري
 .سةيارة كة ديارة ثةيوةندي بة وةزارةتي ناوةخؤي نية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ناوةخؤ/بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بؤ كراوة، وةومي ثرسياري ثةنابةران، ئةوانةى وةك ثةنابةري سياسني لة ئَيران، ناسنامةى ثةنابةريان 

ناونووا كراون، جار بةجار هاوكارييةكي بضووك دةكرَين، uncrبيتاقةي خؤراك و هةروةها لة ميةن 
بةوم ئةوانةى بة قاضاغ دَين لة ر َيطاي نيشينطةكان بؤ ماوةى مانطَيك دةمَيننةوة و تاكو دةطةر َينةوة، يان 

دواييةدا بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي موستةمسةكاتي خؤيان ثَيشكةي دةكةن و تؤمار دةكرَين، لةم 
كؤ  و كؤضبةراني فيدراَل ثرؤسةي ناونووا كردني كةمثي مةةوور، ئاوارةكاني كوردستاني توركيا وةك 
ثةناهةندةي سياسي لة عرياقدا ناسنامةيان بؤ كراوة، ذمارةيةكي زؤر لةو ثةناهةندانةي كة لة كوردستانن، 

دةستوور، ئةو وةختة سةمحيةت بة دةست ئَيمة بوو، ثاي دةرضووني رةطةزنامةيان وةرطرتووة، ثَين 
دةستوور، صةمحيات حةصرية و بة دةست وةزيري ناوةخؤو بةغداية، ئَيمة ناتوانني ناسنامةيان بدةييَن، 
خةريكني لةطةَل وةزارةتي ناوةخؤي بةغدا صةمحيةتةكة بةئَيمة دةدرَي، يان سيستةمَيك دروست دةكةين 

متةكانيان بطةينينة بةغداو لة بةغدا ر ةطةزنامةيان ثَي بدرَي، سةبةبي تةئخري بوونين، كة موعامة
ضونكة وةزيري ناوةخؤ لة بةغدا تا ئَيستا نةبووة، بة نيسبةت   بةرنامةيةكمان هةية سةبارةت بة 

كةى نوَي لة بةرطري شارستاني، ئَيمة بة بةردةوام بة ثَيي ثَيويست، ثَيداويستيةكان دابني دةكةين و بن
زؤربةي ناحيةكان كراوةتةوة و ئةفسةر و كارمةندةكانيان دةنريين بؤ خولي فَيربوون و بةهَيزكردني 
تواناكانيان و راهَينان لةسةر كار و ضامكي و سولةمي نةجامتان دابني كردووة بؤ هةر سَي ثارَيزطاي هةرَيم، 

سةيةكي تةواوي وةزعي بةرطري شارستانيمان بؤ لةطةَل كؤمثانيايةكي سويدي رَيككةوتنمان هةية كة ديرا
بكةن لة هةرَيم و ثاشان ثَيداويستيةكا ان بؤ دياري بكةن بة مةبةسد ضؤنيةتي بةرةو ثَين بردني ئةم 
دةزطاية، تةبي ي ئَيمة ئةم ديراسةيةي كة دةكرَي لةسةر ئةو ديراسةية بزانني   نوقصاني هةية و ئةو 
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ايةكي تازة ئي نوَي دةرضوو و ثَيويستة بيهَينني، ئَيمة دةيهَينني، هةروةها نوقصانية ثر  دةكةين و دةزط
بةر َيوةبةري ئاطركوذينةوةي بةريتاني سةرداني كردين و ضةند ثَيشنيار و تَيبينيةكي ثَي داين و خةريكني 

ريتانيا ئةفسةرين دةنريينة بة 11جَيبةجَيان بكةين لةطةَل بةرطري شارستاني ئَيمة، هةورةها خةريكني 
بؤ ماوةى زياتر لة ساَل و نيوَيك دبلومي باوي نَيودةوَلةتي وةردةطرن لة كاري بةرطري شارستاني و 

مانط لةطةَل هَيزةكاني بةرطري شارستاني لة لةندةن دةوام دةكةن،  4هونةرةكاني رزطاركردن و بؤ ماوةى 
بؤ تةتبيق، ئةوةي ئؤتؤمبيلين  مانطين لةوَي دةوام دةكةن 4ثاي تةواو بووني كؤرسةكةيان، ضونكة 

 .جواب بدةم؟ دوو سوئال بوو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةعقيب هةية؟، زؤر سوثاا بؤ جةنابت، رَيزدار ناسك خان فةرموو
 :بةر َيز ناسك توفيق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شيار كردنةوةي لةسةرة وا ديارة من ضةند ثرسيارَيكم هةية، ثرسياري يةكةم، هةموو وةزارةتَيك ئةركي هو
ماددةى دووةمي ياساي وةزارةت، باا لة بآلوكردنةوةى هوشياري و رؤشنبريي  2بزاك بة ثَيي بر طةى 

ئاساين دةكات بؤ دروستكردني جَييةكي تةبايي لة بةيين هَيزةكاني ثؤليا و زَير ةظاني لةطةَل توَيذة 
م دوو ساَلةي جةنابت لةم خولة، ضةند خولي ياسايي جؤراوجؤرةكان، بةوم ثرسياري من لَيرة ئةوةية، لة

رؤشنبريي بؤ هَيزةكاني كراوةتةوة؟، بؤ ضي لة كاتي ثشوويةكاندا ميةنطريي لةناو هَيزةكاندا دروست 
ي شوبات ئةمةمان زؤر بة جواني 15دةبَيت، زؤر جار ئةبنة بةشَيك لة كَيشة و طرفتةكان، بيلزات لة 

ة بادينان ئةمةمان بيين، لة طرتة ظيديؤيةكان زؤر بة وازحيي ديارة، بؤ ئةم ل 1/11بينيوة لة رؤذةكاني 
هؤشيارة رةنط ناداتةوة لة بةيين هَيزةكاني ئاسايشدا؟، بؤ ئةبنة بةشَيك لة طرفتةكان؟، ئةوة ثرسيارَيكم، 

دووبارة ثرسياري دووةم، ديارة جةنابت ئةم ثرسيارة كرا وةومي بةشَيكي دايةوة، بؤية من ثرسيارةكةم 
ذمارةي ثاسةواني بةرثرسة حكومي و / دةكةمةوة بؤ ئةوةي بةشةكةي ترم وةوم بدةيتةوة، دةَلَي

، خؤزطة ةانزانياية حيزبييةكان تا ئَيستا كة 1211حيزبييةكان ضةندة؟ جةنابت وتت حكومييةكان 
جةي ئةم ميللةتة دةبات، زؤرة، ضةندة؟ يةعين هةر ةانزانياية، بزانني ئةو رةقةمةي كة تا ئَيستا لة بود

ضةندَيكن ذمارةي ثاسةوانةكان؟ ضةندَي بودجةيان بؤ خةرج كراوة؟ هيو وةومَيك يان بر يارَيك و 
خاَلييةكةي سةرؤكي هةرَيم  11لة بر ياري ( 15)ر َينماييةك لة جةنابتانةوة دةرضوو سةبارةت بة خاَلي 

رةي ثاسةوانةكان، يةعين لةو كاتةوة هةتا ئَيستا دا دةرضوو سةبارةت بة ثَيداضوونةوةي ذما 11/3كة لة 
جياوازييةك هةية لة نَيوان هةذمار كردني خزمةتي ثاسةواني بارةطا / هيو شتَيك هةية؟ ثرسياري سَيهةم

حيزبةكان، جةنابي وةزير ئةو حيزبانةي كة سةر بة دةسةوت نني، ياخود با بَلَيني سةر بة زؤرينة نني، 
دا لة بارةطايةك  1111مةتي ثَيشوويان بؤ حيساب ناكرَي، مةسةلةن بؤ  وونة لة ثاسةواني بارةطاكان خز

دا ئةمري تةعيين بؤ دةردةضَي، ضةند حماوةلة دةكات ئةو سَي ساَلة راتة 1113حةرةا بووة، بةوم لة 
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وةريية سةري ناخيةين، بةوم هةية هي ضةند ساَلي ثَيشووي بؤ دةخرَيتة سةر، خزمةتي ئةوة، ئةم نادادثةر
لة بةيين بارةطايةك بؤ بارةطايةكي تر ثَيشَيلكردنة بةرامبةر بة ياساي ئةحزابةكان، ضونكة دةبَي تؤ بة 
يةك م يار مامةَلة بكةي لةطةَل هةموو حيزبةكان دا، بارةطاي حيزبَيك لةطةَل حيزبَيكي تردا تؤ وةكو 

ة بارةطاكان، مةسةلةي خزمةت حيساب حكومةت دةبَي بة يةك م يار مامةَلة بكةي، هةمان رةقةم بدةي ب
بَي، بؤ ئةوةي ميةك جاري وا هةية لة عائيلةيةك دا يةكَيك ثاسةواني ( منط)كردن و ئةوة، يةك 

بارةطايةكة، ئةوي تر ثاسةواني بارةطايةكي ترة دةَلَي، بؤ نايةي ثاسةوان بي مي ئَيمة، ئةوةي ئَيمة 
هَيناني دادثةروةري، ثرسياري ضوارةمم وابزاك ئةوة وةومت ضةورترة، ئةوة زؤر تةئسري دةكاتة سةر بةدي

دايةوة، ئومَيدةوارم ئةوة وةكو وةعدَيك وابَي، ضونكة ئةمر ؤ خؤثيشاندان بووة بةرامبةر بةر َيوةبةرايةتي 
سلَيماني دا، سةبارةت بة ثاسةوانة تايبةتييةكان كة ئةو زيادة مووضةيان بؤ حسَيب نةكراوة، وةومي 

 .ايةوة بةا سَييانةكةي تر وةومم دةوَي، سوثاائةوةت د
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي طةرميان، سوئالي يةكةم هي هؤشياري و ر ؤشنبريي، لة هةموو ثارَيزطايةك لة ثارَيزطاكاني هةرَيم، ئيدار
سؤران، نووسينطةي ر َينمايي مةعنةوي هةية، هةروةها لة هةموو بارةطاكاني طشد بةر َيوةبةرايةتي ية 
طشتييةكاني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ، بةر َيوةبةرايةتي ثارَيزطاكان و هاوشَيوةكانيان هؤبةيةكي ر َينمايي 

ويان كار دةكةن لةسةر بةهَيز كردني ئينتيماي مةعنةوي هةية، كة ئةفسةرَيك سةرثةرشد دةكات و هةمو
نيشتماني و نةتةوةيي هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ، ضؤنيةتي ر ةفتار كردني شارستانيانةي لةطةَل 
هاوووتيياني دووركةوتنةوة لةميةنطريي كردني ميةنَيك لة ميةنةكان، ئةوةي بة بةستين كؤر  و 

ي خولي ر ؤشنبريي لةميةن نووسينطةكاني ر َينمايي مةعنةوي، لة كؤبوونةوةي بةردةوام، هةروةها كردنةوة
خولي  135خولي ر ؤشنبريي لةميةن ئةم نووسينطانة كراونةتةوة، هةروةها  47ماوةي دوو ساَل 

بةهَيزكردني تواناكاني هَيزةكاني ئاسايشي ناوخؤ لة دةرةوة و ناوةوة كراوةتةوة ئةو ساَل، ر استة وشياري و 
هةموو كارمةنداني دةزطاكان بة تايبةتي دةزطاكاني ثؤليا طرنطي تةواوي هةية، بؤ ضؤنيةتي ر ؤشنبريي 

جَيبةجَي كردني ياسا و ر َينماييةكان و ثاراستين ما  مرؤظ، ر ةوشي شارستاني و هاوضةرخي ووت، بؤية 
زةكان كةوا ثابةندبوون بةردةوام ر َينمايي ثَيويست دةردةضَيت بؤ هةموو بةر َيوةبةرايةتي و بنكة و مةفرة

بة بةرز كردنةوةي ئاسد وشياري و ر ؤشنبريي ئةفسةران و كارمةندان، باشرتين خزمةت بة هاوووتيان 
ثَيشكةي بكات، وةزارةت بةردةوام لة ر ي طاي ئةفسةراني ر َينمايي مةعنةوي كاري ثَيويست ئةمام دةدات، 

اي دةرضوواني زانكؤو ثةرانطا و ئامادةةييةكان ئةم جطة لةوةي وةك بةرنامةيةكي وةزارةت ذمارةيةكي ب
ساَل دامةزران كة لة زؤر ئيختيصاص دا، زانست و لة ئيختيصاصات دا زانست و شارةزاييان هةية، جةخت 
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دةكةينةوة كة ئةفسةران و كارمةندان ئينتيمايان هةية بؤ حكومةت و هةرَيمي كوردستان و شةو و ر ؤذ بة 
ةتي هاوووتيان و جَيبةجَي كردني ياسا و ر َينماييةكانن، ئةطةر كةم تةرخةمي سةرما و طةرما لة خزم

هةبَيت بة ياسا ر ةفتاريان لةطةَل دا دةكرَيت، سوئالي دووةمي ثاسةوان وةومم دايةوة، بةوم ئةوةي ماددة 
ؤي، لَيذنةكة ، ئَيمة لَيذنةيةكمان دروست كرد، باسم كرد كة لَيذنةكة ثَيشنياري خ15بةَلَي بر طةي  15

ثَيكهاتبوو لة وةزارةتي ثَيشمةطة و وةزارةتي ناوخؤ ثَيشنيارةكانيان بةرز كردؤتةوة بؤ بةر َيز سةرؤكي 
هةرَيم، ئَيمة ضاوةر َي دةكةين كة بر يار بدات، يةكسةر جَيبةجَي دةكرَيت لةسةر هةموو ميةك، ئةوةي 

ني خزمةتي ثَيشمةرطايةتي بؤ طشت كارمةندان جياوازي هةية لة نَيوان هةذماركردني خزمةت، هةذماركرد
جَيبةجَي كراوة، ئةوين لة ر َيطاي وةزارةتي ثَيشمةرطة بة فةرماني وةزاري بؤ وةزارةتي ناوخؤ بَيت 
جَيبةجَي دةكرَيت، يان ئةطةر يةكَيك ثَيشمةرطة بووبَي، وةزارةتي ثَيشمةرطة نووسراومان بؤ دةكات ماوةي 

ة بؤي حيساب دةكةين، خزمةتي حيزبي لة حيزبةكان، ئةوة لة دةسةَمتي خزمةتةكةي دةنووسَي، ئَيم
سةرؤكايةتي ئةمومةني وةزيرانة و دةسةوتي وةزارةتي ناوخؤ نية، يةعين ئةو حيزبةي كة خةَلكي هةية، 
نووسراو دةكات بؤ سةرؤكايةتي ئةمومةني وةزيران، كة ئةم برادةرة ئةوةندة ساَل بؤيان ئيشي كردووة، لة 

زمةت دا بووة، كة سةرؤكايةتي ئةمومةن قبولي كرد، بؤ ئَيمةي دةنَيرَي و ئَيمة موافةقةتي لةسةر خ
دةكةين، دةكرَيت لة ر َيطاي مةكتةبي سياسي حيزبةكان داوا بكرَيت لة سةرؤكايةتي ئةمومةني وةزيران، 

كرَيت، ئةطةر كارمةندةكان سةر لةوَيوة ر ةزامةندي وةردةطريَيت، ئينةا دَيتة وةزارةتي ناوخؤ جَيبةجَي دة
بة وةزارةتي ناوخؤ بن يان بة وةزارةتي ثةيوةنديدار، ئةوةي زيادة مووضةيةي ثاسةوانةكان بامسان كرد، 

 .زؤر سوثاا
  :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا تةعقيبت هةية؟ فةرموو

 :بةر َيز ناسك توفيق عبدالكريم
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةستخؤشي ية بؤي كة خول كراوةتةوة، دةستخؤشين لةو ئةمن و ئاسايشة دةكةين كة  ديارة جَيطةي
بةرقةرارة، بةوم بةر اسد تؤ   كاتَيك تةقيم دةكةي لةسةر ئةوةي كة ئةمن و ئاساين بةرقةرارة؟ لة كاتي 

ئاسايشة، بةوم ثشَيوييةكان دا، كاتَي دونيا مةسةلةن موزاهةرة نية، ئةو شةغةبة دروست نابَي، ئةوة دنيا 
دةبَي كؤنرت ؤَلي ئاساين، كاتَي تةقيمي دةكةي كة ئاساين بةرقةرارة و ئةوة، ثشَيوييةكان كؤنرت ؤَل بكرَي 

من دوو  وونةت بؤ باا دةكةم بةر َيز / بارةطا بسووتَي، ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكي تر 15نةك بطاتة ئةوةي 
ةكةي من سةر بة وةزارةتي جةنابتة، سةر بة وةزارةتي جةنابي وةزير، من ئةندامي ثةرلةماك، ثاسةوان

ناوخؤية، ئةدائي واجي  خؤي دةكات لة كاتَيك دا كة قةرارة بضم بؤ مةكتةب سياسي ناهَيَلن ئةو ثاسةوانة 
ئةوان دةَلَين ئَيمة بؤية لَيرة وةستاوين ثارَيزطاري بارةطاكاني ئَيوة ( مع ال لم)لةطةَلم بَيتة ذوورةوة، 

بةوم ثَيي  ر است دةكات، لةوانةية بؤ ثارَيزطاري وةستا بَي، ئةو وةكو خؤي، وةكو ثؤليسَيك، دةكةين،
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نةوتراوة ياساييةيةن ئةوةي كة دةر وات بؤ ئةم بارةطاية ئةطةر يةكطرتوو بوو، ئةندامَيكي ثةرلةمان بوو 
َي زؤر بة ئيسلوبَيكي حيمايةكةي حيمايةي خؤيةتي، دةبَي لةطةَلي بر وات، ئةصَلةن زؤر ئةزيةت دةدر

لةطةَل ئةو لَيذنةيةي ثةرلةماني ضووينة زاخؤ، لةوَي يةكَيك ويسد رةمسمان / ناشريين، ئةوة يةك، دوو
بطرَي لة ثاَل بارةطا سووتاوةكة، زَيرةظانييةك بة شكلَيك ئةو مؤبايلةي لة دةست حيمايةكة وةرطرتووة، 

يةكسةر هَينامة ئةوموة ومت واز بَينة رةمسمان ناوَي،  تةب ةن من بؤ ئةوةي ئيشي لَيذنةكة تَيك نةضَي،
يةعين ئةو تةوجيهاتة ياسايية، بؤ ئةوةي ئةو هَيزانةي ثؤليا بزانن ياسا مةسةلةن ئةوةي حيمايةي 
ثةرلةمانة ضؤن هةَلسوكةوتي لةطةَل دةكرَي؟ ئةوةي مةسةلةن لة كاتي ثشَيوي دا هةر لةبةر ئةوةي 

يةكطرتووم، حةساسييةتَي بةضوار دةوري ( بالذات)ؤثؤزسيؤك، لةو كاتة حيمايةي منة، من سةر بة ئ
حيمايةكةم دا دروست نةبَي كة نةتوانَي ئةدائي وةاجي  خؤي بكات، لةطةَل من دا بَيتة ئةو ديوي ثةتةكة، 

وييةكان بةر اسد ئةوانة جةنابي وةزير ر استة لةوة دةضَي هؤشياري بدرَي، بةوم ئةطةر بَيت و لة كاتي ثشَي
 .دا ميةنطري بوو، دةكرَي بَلَيني تةوجيهةكة ئةوها دراوة؟ دةكرَي ئةم طومانة دروست بكةين؟ سوثاا

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة ثاسةوانةكةي تؤ ر َيطاي لَي طرياوة، ئةوانة من حاديسةكة نازاك، بةوم  بة نيسبةت حاَلةتي دووةم
بووة، مةعلومات هةبووة كة ئيحتيمالة ئي تيدا بكرَيتة ( طاريء)حاَلةتَيكي ئيستيسنائي بووة، زةرفَيكي 

ةوانةكةي سةر يةكطرتوو لة هةولَير، بؤية ئيحتياتيان وةرطرتووة، بةوم بؤت هةية لة وةزارةتي ناوخؤ ثاس
تؤ عايدي وةزارةتي ناوخؤية شكات بكةي و ئَيمة لَيكؤَلينةوةي تَيدا دةكةين، ئيةرائاتي ثَيويست دةكةين، 
بة نيسبةت لة حاَلةتي ثشوودان و ئةوانة، من ومت باسيشم كرد، لة حاَلةتي بؤنةكان ئَيمة ئيحتياتاتي تةواو 

دةقة  11َيمة ئاطامان لَي نية، ضؤن بتوانني بة خياللي دةكةين، بةوم ئةو شتانةي كة لة ناكاو ر وودةدات، ئ
بطةينة جَيطاي حاديسةكة و نةهَيَلني جَيطاكة بسووتَي؟ بؤية ئَيمة دائيمةن جةخت لةسةر ئةوة دةكةين 
دةبَي هةموو خؤثيشاندانَيك بة ئيةازة بَي، بؤ ئةوةي ئَيمة ئيحتياتاتي خؤمان وةربطرين، بتوانني 

 .دانانة بكةين، زؤر سوثااحيمايةي ئةو خؤثيشان
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، ر َيزدار عبداهلل مال نوري، فةرموو

 :بةر َيز عبداهلل مال نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لة ياساي ذمارة ( 1)من دوو ثرسياري بضووكم هةية، هةوَل دةدةم بيكةمة يةك ثرسيار، بة ثَيي ماددةي 
وةزارةت ديارة / دةَلَي( 1)بة تايبةت بر طةي ( 1)و ( 1)ياساي وةزارةتي ناوخؤ، بر طةي  1111ي ي ساَل(2)



 114 

مةبةست لة ئامانج و ئةركةكانيةتي، سةثاندني ثةرةنسيثي سةروةري ياسا و ثارَيزطاري كردن لة سيستةمي 
وةي ئةو ئةركة دةكات، لة طشد و ثاراستين ساماني طشد و تايبةتي، يةكَيك لةو ياسايانةي كة لة ضوارضَي

، كة كؤمةَلَيك 1113ي ساَلي (15)ئةستؤي وةزارةتةكةي بةر َيز جةنابي وةزيرداية، ياساي ئةحزابي ذمارة 
لة بر طة و ماددةكاني هةروةكو لة ثرسيارةكةم دا هاتووة، بة داخةوة جَيبةجَي نةكراوة لة دواي ئةوةي كة 

مة دةزانني بةشَيك لة كَيشةكاني ئةم ووتة بةداخةوة يةعين ساَلة دةرضووة، ئَي 12ديارة ئةم ياساية 
كَيشةي دةست تَيوةرداني حيزبة بؤ دام و دةزطاي حكومي، بؤ ثَيشمةرطة، بؤ ثؤليا، بة ثَيي ئةم ياساية 
ئةركي جةنابتة ئةو حيزبةي كة دةست تَيوةرداني هةية بؤ هَيزي ضةكدار، تةنزراتي هةية لة ناو هَيزة 

دا دةبَيت جةنابت دةعوايةك بةرز بكةيتةوة، بؤ ئةوةي دادطاكان بر يار بدةن لة داخستين ضةكدارةكان 
 .............ئةو

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ثرسيارةكةت بكة، يةعين تةوجي  مةدة، ثرسيارةكةت روَينةرةوة، ثرسيارةكةت دوو خةتة 
 .ضاوةكةم، ئةوةتا لةبةر دةستمة، ثرسيارةكةت بكة

 :بةر َيز عبداهلل مال نوري

ي ئةحزاب ثَيشَيل 1113ي ساَلي 15لة ضوارضَيوةي ئةركي جةنابتة بةشَيك لة ماددةكاني ياساي ذمارة 
كراوة، بؤ ثَيشَيل دةكرَي؟ ئةطةر دةتةوَي كام بر طانة تا بؤت بذمَيرم، لة ضوارضَيوةي دةسةوتي جةنابتة كة 

بر طة و ماددة هةرة طرنطةكاني ثَيشَيل دةكرَي، بؤ ثَيشَيل دةكرَي؟ ياساي وةزارةتي ناوخؤية، كؤمةَلَيك لة 
 .ئةطةر دةتةوَي ثَيت بَلَيم كام بر طة و ماددة تا بؤت بذمَيرم

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشَيل كردني بةشَيك لة ماددةكاني ياساي ذمارة / من طةيشتوون ثرسياري يةكةمئةو ثرسيارانةي كة 
جَيبةجَي نةكردني بةشَيك لة ماددةكاني ياساي وةزارةتي ناوخؤ، ئةو / ي ئةحزاب، سوئالي دووةم15

داوا  سوئامنةم ثَي طةيشتووة، ئةم تةفصيلةي كة بةر َيز كاك عبداهلل باسي دةكات بؤ من نةهاتووة، بؤية من
دةكةم لة كاك عبداهلل ئةطةر بكرَيت دوايي بة تةحديد ثرسيارةكانت ر وونرت بكةرةوة، بة نووسني 

 .ةاندةرَي، بة نووسني وةومي جةنابت دةدةينةوة، ضونكة ئةوةم ثَي طةيشتووة
 :بةر َيز عبداهلل مال نوري

 .تةعقيبت هةية؟ فةرموو
 :بةر َيز عبداهلل مال نوري

 .ثةرلةمانبةر َيز سةرؤكي 
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لة ياساي  15لة ياساي ئةحزاب، ماددةي  17ثرسيار دةكةم بة وةومي ئةو داوايةي ئةو بة كورتي، ماددةي 
هةر حيزبَيك دةست تَيوةرداني هةبوو بؤ كاروباري ثَيشمةرطة وةكو ئةوةي كاك فازل / ئةحزاب، كة دةَلَي

ثارتي دروكراتي كوردستانة، بؤضي جةنابت  هي/ هةزار هَيزي ضةكدارمان هةية، دةَلَي 31/ مرياني دةَلَي
كة ئةو ئي يرتافةي هةية دةعوايةكي لةسةر بةرز ناكةيتةوة، جةنابت دةزاني كَيشةي جاددة كَيشةي 
وةرطةر اني سةيارة ئةوانة مةترسي لةسةر ئاسايشي نيشتماني دروست ناكةن، قابيلي ضارةسةرن، ئةوةي ئةو 

ساَلة، شةر ي ناوخؤ دروست دةبَي،  15َيزي ضةكداري حيزبي ية، ئةزموونة دةخاتة بةر مةترسييةوة ه
 ..........بارةطاي حيزبي دةسووتَي، هةرضي كَيشة هةية دروست دةبَي،

 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية، ر جائةن دانيشة، ر جائةن دانيشة تةواو، بة نيسبةت لةسةر وتاري هةر بةرثرسَيك كةا عيقاب 
ادة لة قسة كردن، بةوم ئةطةر تةشهري بَي، ئةطةر تةعةدا بَيت لة حةقي ئينسانَيكي تر ناكات، ئينسان ئاز

 .حةقي شكاتي ياساييتان هةية، جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ناوخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تي ناوخؤ تا ئَيستا ئةوةي ثَيي سوئالةكان بةو تةفصيلةي كة باسي دةكات بة من نةطةيشتووة، بةوم وةزارة

كراوة ياساي جَيبةجَي كردووة، تةعليمامتان دةرخستووة، تَيكوةرداني ئةحزاب، وةرطرتين ئابوونة، ئةو 
شتانة لة ناو هَيزةكاني وةزارةتي ناوخؤ ئَيمة هةموومان مةنع كردووة، هةندَيك لة برادةراني ئةنداماني 

وابزاك نوسخةي كيتابةكةي ئَيمةشيان ثَي طةيشتووة، ئَيمة لَيذنةي ناوخؤ موتةلي ن لةسةر ئةوة، 
موتابةعة دةكةين، بةسةرضاو، ئَيمة ثاشان بة وةوم، بة نووسني وةومي ئةو ثَيشَيلكارييانةي كة جةنابت 
باسي دةكةي دةدةينةوة، باسي ثَيشمةرطةت كرد، ثَيشمةرطة عايدي وةزارةتي ناوخؤ نية، من ناتواك وةومي 

 .ي ثَيشمةرطة بدةمةوة، زؤر سوثااوةزارةت
 : بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاا، بةر َيزان تكاية كةا كةا ئيتيهام نةكات، ثرسياري لةبةر دةستتانة ئةوة روَيننةوة، ضونكة ئةو 
ياسا و بر ياري داناوة بؤ  214وشةية لة جَيطاي خؤي نية، ثةرلةمان كاري خؤي دةكات، ئةم ثةرلةمانة 

 ناوةوةي هةرَيمي كوردستان، ئةم ثةرلةمانة بر ياري فيدراَلي دةركردووة، ئةم ثةرلةمانة بر ياري ر َيكخستين
ئاوي كوردستاني دةركردووة، ئةم بر يارة، ئةم ثةرلةمانة ئي تريا  بة ضةند كابينة، شةي كابينةي داناوة، 

يقليم و ناو عرياق ئي رتافى ثَى ناو هةرَيمى كوردستان كة لة دونيا و ئ.ئةم ثةرلةمانةية كة سيستةمي 
 .دةكةن بؤ ئةوةى ئةو ئيتهامة لة جَيطاى خؤى نية و، نةسرين مجال فةرموو

 :مصطفىبةر َيز نةسرين مجال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بةر َيز وةزيرى ناوخؤ، ديارة من ضوار ثرسيارم ئار استةى جةنابى وةزير كردووة، بؤية ثرسيارةكان 
دوو كارةساتى طةورة لة سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى و  1111رسيارى يةكةمم لة ساَلى دةخوَينمةوة، ث

مانط دا كة ئةم دوو كارةساتةي بوو بة هؤكارى طرتن و كوشنت و  11هةولَيردا ر ووى دا واتة لة ماوةى 
رةطاى حيزب و ر اوةدوونان و هةر ةشة كردن لة هاوووتيان و لة ر ؤذنامة نووسان و هةروةها سووتاندنى با

سووتاندنى كةناَلةكانى ر اطةياندن، نةك لةم حاَلةتةدا، نةك وةزيرو سةرؤكى ئةمومةنى وةزيران دةستيان 
لةكار نةكَيشايةوة، بةَلكو سةفةريان كرد بؤ دةرةوةى ووت كة خؤى دةبوواية لةو كاتة ئةطةر لة دةرةوةى 

ستان، من دةثرسم و دةَلَيم جةنابى وةزير سةفةرةكةى ووتين بووناية و بهاتنايةتةوة بؤ ناو هةرَيمى كورد
جةنابتان طرنطرت بوو يان وةزعة ئاَلؤزةكةى سنوورى بادينان؟ هةر لةو ثرسيارة كة دةمةوَى ثرسيار لة 
جةنابت بكةم ديارة سةرؤكى هةرَيم ليذنةيةكى دانا بؤ بةدواداضوون و لَيكؤَلينةوة و جةنابيشت ئاماذةت 

تان وةكو وةزارةت ليذنةيةكتان داناوة، بةوم بةر َيزان دةسةوتى ئيدارى و دةسةوتى ثَييدا كة جةنابيش
ر ؤذيشة ئةطةر سةرة داوةكانت بؤ دةركةوت بَيت و كؤت كردبَيتةوة ئايا    15ئينزباتى هةية، ماوةى 

رةتةكةى ئيةرائاتَيكت كردووة بةرامبةر ئةو كةسانةى كة لةو سنوورة كةم تةرخةم بوون و سةر بة وةزا
جةنابنت، ثرسيارى دووةمم، ديارة ئةم ثرسيارةم كة لة جةنابتم كردووة، من دةزاك كة ئاسايشى هةرَيم 
سةر بة ئةمومةنى وةزيرانة، بةوم بةر َيزت وةزيرى ناوخؤيت و ئةمن و ئاسايشى ئةم هةرَيمة بة 

ةند ئاطادارى ئةو ليستةى كة لة دةرةجةى يةكةم لةئةستؤى جةنابتانة وةكو وةزارةت، ئايا بةر َيزت تا ض
بةر َيوبةرايةتى ئاسايشى سلَيمانيةوة كراوة بؤ كارمةندةكانيان لة كاتَيكدا مووضة و دةرماَلةكانيان 
وةرطرتووة هةموو تةسفيةى تةواوةتى كراوة لة بانكةكان وةرطرياوة، بةوم لة بةر َيوبةرايةتى ئاسايشى 

ئيمزا نَيردراوة بؤ بنكةو م اونةتيةكان كة بةثَيى ناوةكان ثارةيان ىَل  سلَيمانيةوة فؤرمَيكى بؤ بَى مؤر و بَى
هةزار تيايةتى كة  111هةزار و  71هةزار و  31هةزارةوة بؤ  11برب درَيت، واتة ئةو ثارة ىَل بر ينة لة 

شت مليؤن و لَييان دةبر ن، هةر م اونةتَيكين بر َيكى باي يةعنى لَييان بر اوة، هةندَيكيان طةيشتووةتة هة
دة مليؤن و دوانزة مليؤن، ئايا جةنابت ئاطادارى ئةم ليستةي كة كراوة؟ ئايا ئةو ىَل بر ينةى كة لةو 
كارمةندانةى ئاساين بر اوة بؤضى لَييان بر اوة؟ ثرسيارى سَييةمم بةر َيزت وةومت دايةوة لةسةر مةسةلةى 

ةوَى بؤضى سةرف دةكرَيت و بةتايبةتى مةسةلةى داهاتى وةزارةتى ناوخؤ بووة كة وةزارةت ضةند داهاتى د
غةرامةو مةسةلةى ئيةازات و بةوم لةطةَل ئةوةشدا كة سةير دةكةى دامودةزطاكانى بةر َيزتان تاوةكو ئَيستا 
كرَيضى هاوووتيانن، ئةمة ناكرَى لةو داهاتانةى كة ئَيوة هةتانة بتوانن بينا بؤ ئةو دامودةزطايانةتان بكر ن، 

ضوارةمم لةسةر وةزارةتى ناوخؤية تا ضةند بةدواداضوونى كردووة بؤ جَى بةجَى كردنى ياسا و ثرسيارى 
بر يار و ر َينماييةكانى وةزارةتةكةتان، يةك  وونةى بةسيتم هَيناوةتةوة وةكو هاوكارم نيشتمان خانين 

ن بةر َيزتانةوة دةرضووة، بةوم ئاماذةى ثَيدا، مةسةلةى ديارة كؤمةَلَيك بر يار و كؤمةَلَيك ر َينمايي لةمية
ئةم ياسا و بر يار و ر َينماييانة نةهاتووةتة بوارى جَى بةجَى كردنةوة، بؤ  وونة مةسةلةى سةيارةى جام 
ر ةي، كة ئةمة ئةركى وةزارةتةكةى جةنابتان بوو نةك ئةركى بةر َيز سةرؤكى هةرَيم كة بوو بة بر طةيةك 
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داخةوة تاوةكو ئَيستا لةطةَل ئةوةى فةرمانى سةرؤكى هةرَيميشة و لةطةَل لة بر طةكانى ضاكسازى، بةوم بة
ئةوةى بةر َيزيشتان ئاطادارن ئةم خاَلة وةكو خؤى ماوةتةوةو طةورةتر بووةو زيادى كردووة نةضؤتة بوارى 

 .جَى بةجَى كردنةوةو، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو
 

 (:وةزيرى ناوخؤ)نةارى بةرَيز كريم س
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

خؤثيشاندان دياردةيةكى دروكراتى تةندروستة، لة / بة نيسبةتى ثرسيارى يةكةمى خاتوو نةسرين، يةك
هةموو سيستمَيكى دروكراتى جيهانى لة ضةند مانطى ر ابردوو دا لة بريتانيا بؤ ضةند ر ؤذَيك خؤثيشاندان 

كرد، بةوم دووبارةى دةكةمةوة ضةند كارَيكى تَيكدةرانة لةميةن خؤثيشاندةرانةوة كرا، من باسى ئةوةشم 
كةسيان دةستطري كردووة، ثةرلةمانى بريتانى بؤ ر وونكردنةوةى ئةم  1211ئةمام درا و هَيزةكانى ثؤليا 

دةكاريةوة دواى بابةتة دةعوةتى سةرؤك وةزيران كرا و ر اثؤرتَيكى لةم بارةيةوة خستة بةردةستيان و بة ور
طفتوطؤ هةموو ميةك ثشتطريى هةنطاوةكانى حكومةت و ثؤليسيان كرد و تةنانةت هَيزى ئؤثؤزسيؤنين 
ثشتطريى وةرطرتنى ئيةرائاتى توندى كرد لةطةَل تَيكدةرةكان و بة تاوانبار وةسفيان كردن، دةربارةى 

سةفةرة ثَيشرت لةر ووى ثرؤتؤكؤَليةوة  سةفةر كردنى من و بةر َيز سةرؤكى حكومةت و ضةند وةزيرَيك، ئةم
ئامادةباشى بؤ كرا بوو لةميةن حكومةتى فرنساوة ضاوةر َييان دةكردين و بارودؤخى زاخؤي كؤنرت ؤَل 
كرابوو، ئَيمة دوايى سةفةرمان كرد، كاتَيك وةزير سةفةر دةكات ماناى ئةوة نية وةزارةت كارةكانى خؤى 

دةكةن، ثرسيارى سَييةمى ئةوة بامسان كرد، ليذنةى لَيكؤَلينةوة دروست ناكات، دةزطاكان هةر ئيشى خؤيان 
كراوة لة وةزارةتى ئَيمةي و ئيةرائات دةكةين سةبارةت بةوة، بة نيسبةتى ئةوةى ئاساين، هةموو ميةك 
دةزانن ئاساين سةر بة وةزارةتى ناوخؤ نية تةنها بؤ مةبةستى هةماهةنطى و طؤر ينةوةى زانيارى نةبَيت 

َيمة هاوكارى يةكرت دةكةين، بةوم ئيشى ئيدارى ئةوان ئَيمة تةدةخوىل ثَى ناكةين، دةتوانن ئةو ثرسيارة ئ
% 71خؤتان لةر َيطةى ليذنةى ناوخؤ بنَيرن بؤ ئاسايشى سلَيمانى، بةنيسبةتى ثرسيارةكان دةربارةى داهات 

ى داهاتة بؤ تةتويرى % 71بي ى ئةم ى داهاتةكة كة ئَيمة بؤضى بؤ بينا و بؤ ئةوانة دروست ناكةين، تة
مرورية، بؤ ثةرةثَيدانى هاتوضؤية و بؤ ئيشى تر نية و ئةم ساَل ئَيمة موافةقةتى وةزارةتى داراييمان 
وةرطرت، لةم ثارةية بيست و ثَينج بنكةى ثؤليا لة سلَيمانى  و هةولَير و دهؤك بةو ثارةية دروست 

ةريكني  دةست بةكاربووين بؤ ئةوةى هةندَى بينا بؤ ثؤليا كردنى و موافةقةتيان كردووة و ئَيستا خ
دروست بكةين، ئةوةى جام ر ةي جوا، دايةوة تةب ةن دووبارة جوابى دةدةمةوة، كَيشةى ئؤتؤمبيلى جام 
ر ةي مى بةر َيز سةرؤكى هةرَيم تار اديةكى زؤر بنرب  كراوة تةنها لة ضةند حاَلةتَيك نةبَيت كة ئةوانين 

و هةيئات و قونسوَليات و وةفدة بيانيةكان ئةو هاوووتيانةى بؤ ماوةيةكى كورت لة ئةسَلدا دَينة زؤر كةمن 
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هةرَيم و لة ئةسَلدا جامى ئؤتؤمبيلةكانيان ر ةشة  و لة كاتى جةذن و نةورؤز و  ئاهةنطةكان دا لة كاتى 
رهَينانى لةزطةى ر ةي بؤ جامى ئَيستا دا ئاطادارى هةموو دوكاندارى جوانكارى و ئؤتؤمبيل كراوة كة بةكا

ئؤتؤمبيل قةدةغةية و هةروةها لة دةروازةكانى سنوور ناهَيَلن ئؤتؤمبيلى جام ر ةي داخل بَيت و، زؤر 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .نةسرين خان  فةرموو

 :مصطفىبةر َيز نةسرين مجال 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ة وةَممى ثرسيارى يةكةمدا كة ئاماذة بة خؤثيشاندان دةكةين ئةوةى كة لةم بةر َيز وةزيرى ناوخؤ، ديارة ل
هةرَيمة خؤثيشاندانى كردووة هاوووتى ئةم هةرَيمةية، ئَيمة ناَلَيني خةَلكى تيا نةبووة لة خؤثيشاندانةكان 

ثيشاندانى داخةَلكى تَيكدةرى تيا نةبووة، بةوم بةر استى ناكرَيت هاوووتيانى ئةم هةرَيمة وةكو خؤ
بةريتانيا رةبت بكرَيتةوة بة يةكةوة، ئةوةى لة بةريتانيا خؤثيشاندانى كردووة طرووثَيكى مافيا بوون، 
طروثَيكى ر ةي ثَيستى مافيا بوون خؤثيشاندانيان كردووة و وةزعةكةيان تَيك داوة، بةوم ئةوةى كة لَيرة 

مرؤظ ثَيشَيلكراوة و لةبةرئةوةى كة عةدالةت  خؤثيشاندانى كردووة هاوووتى بووة، لةبةرئةوةى كة ما 
نةبووة و لةبةرئةوةى كة خزمةتطوزاريةكانيان درةنط ثَى دةطات و يان بؤيان نةكراوة، لةطةَل ئةوةشدا 
ئَيمة دةَلَيني خةَلكى تَيكدةرى تيا بووة، بةوم بةر استى ناكرَيت خةَلكى ئَيرة و خؤثيشاندانى ئَيرة و 

ا وةكو يةك هني بكرَيت، موتابةقة بكرَيت و بة يةك ضاو سةير بكرَيت، ئةمة يةك، خؤثيشاندانى بةريتاني
دووةمني شت من لة ثرسيارى دووةم دا كة باسى ئةو ليستى ئاسايشةم كرد بة جةنابتم طوت دةزاك كة 
 ئاساين سةر بة ئةمومةنى وةزيرانة، بةوم يةكةم جةنابت وةزيرى ناوخؤيت و دووةمني شت ثارَيزطارى

هةموو ثارَيزطاكان مةسئوىل ليذنةى ئةمنني و ر ةبتيشيان بة جةنابتانةوة هةية، ئايا ئةم ثارَيزطارةي هةر 
ئاطاى لةوة نية يةعنى تةنسيقَيكى نية لةطةَل بةر َيوبةرايةتى ئاسايشةكان دا ثرسيارَيك بكات ئةم ثارةية 

، لة سةر ثرسيارى سَييةم ديارة بةر َيزت بؤضى كراوةتةوة و ئةم داهاتة بؤضى لة كوَيية و ضى ىَل دةكةن
وةومت دايةوة كة داهاتةكةتان ضةندة، بةوم دةكرَيت نازاك من ئةو ثرسيارة لةوة هني دةكةمةوة ئةو 
داهاتةى كة بَلَيني مةسةلةى غةرامة و سةيارة و ئيةازات و ئةمانة ئايا ئةمة بة ليستَيك تةسليم بة 

ةكرَيت ليذنةى ناوخؤى ثةرلةمان ئاطادار بكرَيتةوة بة ليستَيك تةسليميان وةزارةتى دارايى كراوة؟ ياخود د
 .بكةيت؟ زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو
 (:وةزيرى ناوخؤ)بةرَيز كريم سنةارى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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ووكيان تَيكدةر بوون، ئةوان ماَل و ئةوةى كة لة زاخؤ كراوة و ئةوةى كة لة بريتانيا كراوة هةرد/ يةكةم
موَلكى خةَلكيان سووتاند، ئَيرةي ماَل و موَلكى خةَلكيان سووتاند، مةقةراتى ئةحزابيان سووتاند، بؤية 
جياوازى نية، نة مافيايةو نةهيو، ئةوةى كة كردوويةتى كارى تَيكدةرى كردووة، خؤثيشاندانى نةكردووة، 

دةكةين و ديفاعيشى ىَل دةكةين و ناهَيَلني هيضى ىَل بَيت، بةوم ئةمة ئةوةى خؤثيشاندان بكات حيمايةى 
تيكدةرى كردووة، ئينةا ئَيمة ثَى ر اطةيشتووين و كؤنرت ؤَلمان كردووة، بة نيسةبتى ئةو ثارةيةى كة 
 وةزارةتى دارايى من ثَيم وتى كة ئَيمة ئةمساَل موافةقةتى وةزارةتى داراييمان وةرطرتووة كة بنكةى بؤ

غةيرى ثةرةثَيدان ثَى سةرف بكةين، ئَيمة ديوانى ضاودَيرى دَيت و موراقةبةى دةكات و هةموو ساَل بةثَيى 
تةعليماتى دارايى ئَيمة سةرفى دةكةين و موراقةبةى دةكات و ضاودَيرى دةكات، هيو مان مان نية ئَيمة 

يتيالعي تةواو كة لةسةر ئةو ليذنةى ناوخؤ هةموو دةرطاكانى بؤ كراوةتةوة دائيمةن هةميشةي بَى ئ
ئةوةى ئاساين ثَيم طوتى ئاساين عايدى ئَيمة نيةو من موتابةعةى / سةرفياتة ضؤن كراوة، خاَلى سَييةم

ئةو كَيشةيةم كردووة لة ر َيى ثارَيزطاو لة ر َيطةى سةرؤكايةتى ئةمومةنى وةزيرانين موتابةعةى دةكةم و 
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .ظيان خان فةرموو
 :بةرَيز ظيان عبدالرحيم عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتنى وةزيرى ناوخؤ دةكةم، من لة كؤى ئةو ثَينج ثرسيارةى كة كردم وةومى سَى ثرسيارم 

شرت، وةرطرتووةتةوة، تةنها دةمةوَى وةومى ثرسيارى يةك و دوو كة ئار استةى وةزيرى ناوخؤ كراوة ثَي
يةكةم ئةوةية وةكو حكومةت ياخود وةكو وةزيرى ناوخؤ ثالنتان ضية بؤ دووبارة نةبوونةوةى، ديارة 
بوونى ثالن لةهةر وةزراةتَيك دا خؤى لة تةرجةمة كردنى ئةركى وةزارةتةكة دا دةبينَيتةوة كة كؤمةَلَيك 

ة بةرقةرار بوونى ماف و ئةرك لةم وةزارةتةكة ثاراستنى سةروةرى ياساية و ئةمةي دواتر خؤى ل
ئازاديةكانى خةَلك دةبينَيتةوة و دواترين ثاراستنى ئاسايشى هةرَيمة كة ئةمة ئةركى سةرشانى جطة لة 
وةزارةتى ناوخؤ ئةركى سةرشانى تاك بة تاكى هاوووتيانيشة، ئةركى سَييةمين ئةطةر ةةوَى ئيشارةتى 

ميةكانة ياخود بَلَيم موَلك و ماَلى هاوووتيانة، من ثَيى بدةم ثاراستنى ذيانى خةَلك و دامودةزطا حكو
دةمةوَى بَلَيم لَيرةوة بَلَيني وةزارةتى، ياخود وةزيرى ناوخؤ ئةوةمان ثَى بَلَيت لةدواى ر ووداوةكانى 

ةوة كة كؤمةَلَيك، ياخود زمريةيةك خؤثيشاندان ر وويداو دواتر كؤمةَلَيك دامودةزطا سووتَينران يان 15/1
ك بارةطا سووتَينران و ذمارةيةكى زؤر خةَلك شةهيد بوون و بريندار بوون، دواى ئةوة دةتواك بَلَيم كؤمةَلَي

دةبوواية وةزارةتى ناوخؤ هةَلوةستةيةكى بكرداية لةسةر كارو ضامكيةكانى خؤى، كة نةيتوانيوة لة 
راستنى بارةطا حيزبيةكان بَيت زؤربةى ئةو شوَينانةى كة خؤثيشاندان تيايدا ر ووى داوة نةيتوانيوة هةم ثا

كة لةميةن وةزارةتةكةى بةر َيزيةوة مؤَلةتيان ثَيدراوة هةم نةيتوانيوة ثارَيزطارى خةَلك بَيت ياخود موَلك 
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و ماَلى طشتى بَيت، دةبوواية لةوةوة وةزارةتى ناوخؤ لةو كاتةوة ثالنَيكى تؤكمةترى دابر َيشتاية بؤ هةم 
خةَلك و هةم بارةطانى حيزبةكان، ئةوةى ئَيمة بينيمان لةم ر ووداوانةى دواتر ثاراستنى سةروةت و سامانى 

كة لة قةزاى زاخؤ و دهؤك و سيمَيَل ر وويدا ئةوةى ئَيمة تَيبينيمان دةكرد لة ر اطةياندنةكانةوة 
اكةريان دامودةزطاكانى ثؤليا ياخود ضامكية مةدةنيةكان كة دةبينران لة ناو خةَلك زياتر ر ؤَلَيكى تةماش

هةبوو، بؤية بةبر واى من دةبوواية وةزيرى ناوخؤ هةم   وةك وةزارةتةكةى ياخود وةكو وةزيرين كة 
بةرثرسة لة ثاراستنى ئاسايشى هةرَيم و موَلك و ماَلى هاوووتيان دةبوواية سةرةتا لَيكؤَلينةوةيةكى 

بسووتَينن، ضونكة ئةوةى من بزاك يةعنى زؤر ئايا ئةمانةى كة لةويان و دةيانةوَيت بارةطاكان بكرداية لةوةى كة 
بة ئاشكرا ئةم ثةمماردانة دةكرا بؤ سةر بارةطاكانى يةكطرتوو ياخود دةناسرانةوة، دةبوواية ثَيشرت ئةم تةحقيقة 

 و مةدةنيةكان ضامكية و ثؤليا جلي و وةستابوونبكراية لة ميةن وةزارةتى ناوخؤوة كة ئايا ئةوانةى لةويا 
 ئةو بطةيشتينايةتة دواتر بكراية، لَيكؤَلينةوةية ئةو ئةبَيت لةبةردابَيت، ئاسايشيان جلَيكي رةجؤ هةموو

 ؟ناوخؤن بةوةزارةتي سةر مةدةنيةكاني ضامكية ثؤليسي يان ثؤليا هَيزي بةفي لي ئةمانة ئايا كة دةرئةمامةي
 ئيةرائاتانةي بةو ياخود لَيكؤَلينةوةية، وبة هةستَيت خؤي وةزير ئةبَيت بن، ناوخؤ بةوةزارةتي سةر ئةطةر ضونكة

 هَيزَيكي بةهةر سةر يان بن حزبي بارةطايةكي هةر بة سةر بزانني ةانةوَيت ئةطةر دواترين بكات، لةطةَليان كة
 ساَلي ي(15) ذمارة ياساي لةر َيطةي دةتوانني ئةوكاتة كوردستاندا لةهةرَيمي بن سياسي تري ثارتَيكي هةر يان تر

 قةيد دةعوا ناوخؤ وةزيري ئةوةوة لةر َيطةي ئةتوانني ثَيكرد، ئاماذةي نوري مةم عةبدووي كاك ثَيشرت كة 1113
 داوة، خؤي حزبةكةي ئةندامي يان حزبية بةرثرسة ئةو يان ثؤليسة ئةو هاني كة حزبةي ئةو لةسةر بكات

 داوا دادطاوة كةلةميةن ئةوانةي انيطري بؤ كردووة ضي ناوخؤ وةزارةتي كة ئةوةية، ثرسيارةكاك لة تر يةكَيكي
 ئيةرائات ئةَلَييت بةر َيزت ر وونكردنةوةكاني زؤربةي يان لةوةومي كرد تَيبينيم كةمن ئةوةي ضونكة ؟كراون
 بةوم كردووة، ئيةرائامتان ئَيمة هةبووة، دادوةريان ئةمري يان كةتاوانبارن كةسانةي ئةو هةموو لةسةر كراوة،
 دادوةريان ئةمري كوردستاندا هةرَيمي لة هةية، كةا زؤر ذمارةيةكي زؤرة ماوةيةكي دةكةم، تَيبيين من ئةوةي
 دادطاوة لةميةن هةبووة، دةستيان شوباتدا ي15 ر ووداوةكاني لة كةسانةي ئةو يهةرةزؤر زؤربةي  وونة بؤ هةية،

 دؤسيةي تر دؤسيةكاني لة يةكَيك دادطا، ردةمبة بنَيرَينة هيضيان ئةمانة كة نةمانبينيوة ئَيستا تا بةوم داواكراون،
 وة،11/2/1111 لة دواترين داواكراون، تاوانةكان باوي دادطاي لةميةن كة ئةوةي موستةشارةكانة، بووني

 وةزارةتي 17/11 لة داواكراون، ئةمانة تاوانةكانةوة باوي دادطاي كةلةميةن هةية زانياري ناوخؤ وةزارةتي
 ئَيستا تا بةوم بطريَين، موستةشارانة ئةم ثَيويستة كة كردووة، بةر َيزتان ئاراستةي وينووسرا خؤي شةهيدان

 ،دادوةر ئةمري بووني بةبَي تر كةسي كؤمةَلَيك بةوم هةية، دادطايان ئةمري كةئةمانة بكرَيت، ئةوة نةمانبيين
 ئَيمة ئايا بكرَيتةوة، ر وون بؤمان لَيرةدا ثَيويستة ئةمانة زيندانةكان، ئةبرَينة لَيكؤَلينةوةيةك هيو بووني بةبَي

 ئةتواندرَيت ر ةمزَيكةو كة يةةئةو بؤ تةنها يان بيانطرين، دةمانةوَيت كةخؤمان ئةوانةي بؤ تةنها دادوةر ئةمري
 هَيزةكاني مووضةي بووني زياد لةكاتي ئةوةي بةنيسبةت ترم ثرسيارةكاني لة يةكَيك بدرَيت، خةَلك ثيشاني

 ....كردبَيت بؤ بةدواداضووك يان كردبَي، تَيبينيم من يئةوة ناوخؤدا
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
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 ئةوة هاتووة كة خؤي وةك تكاية ؟كرد زيادي ئةوةندة بؤ سةترة، ثَينج ثرسيارةكانت خان، ظيان تكاية
 .فةرموو مةَلَي، زياتر روَينةوة

 :عبداهلل عبدالرحيم ظيان بةر َيز
 .انثةرلةم سةرؤكي بةر َيز

 .سوثاا زؤر نةكردووة، دةرماَلةيان ئةو مشولي مةدةنيةكان ضامكية مروورو ئيدارييةكاني
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو وةزير جةنابي سوثاا،
 

 (:ناوخؤ وةزيري)سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 خولي كردنةوةي و ثَيداويسد كردني بنيدا مةدةنيةكان، ضامكية بةهَيزكردني: يةكةم خاَلي بةنيسبةت
 بةر َيكخةري خؤيان كةسانةي ئةو ثَيويستة هةروةها هاوووتيان كردنةوةي هؤشيار بةردةوامي، بة ثسثؤر ي

 و توندوتيذي كاري نةدةن، هةرزةكاران و مَيردمنداون هاني نةدةن، خةَلك هاني دةزانن خؤثيشاندانةكان
 ثؤليا يور ووبةرو يان طشتيةكان شوَينة دامودةزطاو سةر بكةنة يَير ه كة بدةن، ئةمام تَيكدةرانة

 مؤَلةت ثَيشوةخت دواي دةكةينةوة جةخت تر جارَيكي بكةن، برينداريان يان بدةن، لَييان يان ببنةوة،
 ئةفسةري هةندَي دةعوةتي لةثالنةكا اندا ئيمة نةدةدا، ر ووي شَلةذاوة بارودؤخة ئةم هةبواية وةرطرتن

 بؤ خوملان ضةندين بَين، داوة بر ياريان ئةوة كارانة ئةم كردني موعالةجة لة موختةصن كة الوفتةح
 ثؤليسي قوةي ئَيمة بؤ تازةية كارَيكي بةر اسد خؤثيشاندانةكان، لةطةَل مامةَلةكردن ضؤنيةتي بؤ بكةنةوة،

 بؤ دادطايان ئةمري كة ئةوانةي بؤ ر اهَينانة، بة ثَيويستيمان دةكات، ئةمة لةطةَل تةعامول تازة ئَيمة
 لةو بووة، بةكار دةست ليذنةكة هةرَيمةوة، سةرؤكي لةميةن كراوة دروست ليذنةيةك ومتان ئَيمة دةرضووة،

 ئةوة يةكةمةوة، لةرؤذاني طرتووة، كؤمةَلَيكيشيان بووةو بةكار وةدةست رؤذَيك، ضةند ثَين فةترةي
 هةبَيت دادطايان بر ياري كة ئةوانةي بن دَلنيا بوون، بةكار دةست دةبَيت رؤذ 11 يان هةفتةيةك نزيكةي

 كردووة، ر اي لةدادطا هةية كةا زؤر ضونكة كرا، دروست ليذنةية ئةو بؤضي دةكرَين، دةستطري هةموويان
 ئةمانة طرتين بؤ وثَيشمةرطة، ئاساين لةناوخؤو دروستكرا هاوبةي هَيزَيكي نادات، بةدةستةوة خؤي

 درانةوة، جواب من مي ثرسيارانةي ئةم دةكرَيت، دةستطري ئةوة هةبَيت دادطايان اريبر ي كة ئةوانةي
 .سوثاا

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 شةرحي كة ضونكة روَينَيتةوة، خؤي ثرسيارةكةي تةنها نووسيوة ثرسياري ئةوةي تكاية بةرَيزان سوثاا،

 رؤذي بةا هةينية بةياني تةواوكردني بؤ ةماو لةثَين رؤذمان يةك ئَيمةي نابَيت، تةواو هةر دةكةن
 ياساي بؤ هةية، ترين ثَيشنياري كؤمةَلَيك دَيت، خولةكة بة كؤتايي ماوة، بةدةستةوة شةمةمان
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 جةنابي روَيننةوة، ثرسيارةكان تكاية بَيت، تةواو دةبَيت ئةمانة طشد، لَيبووردني بؤ كةمئةندامان،
 ر َيزدار بني، خةريكيان ترين ئةواني بكةين، تةواو ئةمة ةمرؤئ تا نووسيوةتةوة، جوابةكاني وةزيرين

 .فةرموو ، عبداحلافظ شَيرزاد
 :شريف عبداحلافظ شَيرزاد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ئةو بؤ يانيانيََس زياتر ثرسيارةكان هةبوو، ثرسيارم ضوار من دةكةم، وةزير جةنابي بةخَيرهاتين
 ئةم من كاتَي ئةوةي لةبةر ثرسيارانةدَينم، لةو واز من بةا بوو، وسيمَيل ودهؤك زاخؤ ر ووداوانةي
 نةتيةةكةي ئَيستا بوو، دةرنةضوو نةتيةةكةي هةرَيم سةرؤكي جةنابي ليذنةكةي نووسيوة ثرسيارانةم

 طاداد وةومي ضاوةر َيي من ئةوة لةبةر دةضَيت، دادطا بةرةو و طرتووةتةبةر خؤي ياسايي ر َيكاري دةرضووة،
 سَييةم ثرسياري دةكةم، تةرك ضوارةم ثرسياري بكرَيت، ثرسيارانة ئةو كاتة ئةو ر ةنطة بؤية دةكةم،

 بؤ نوقاندن بةضاو دةكةين، تةصديقي كة بودجةدا لةكاتي بةتايبةتي ناوخؤ ليذنةي وةكو ئَيمة كة ئةوةية،
 كردووة، هَيزتان داواي ضةند اسدبةر  نابَيت، وتووة نةمان وتووة ضيتان ئاساين لةطةَل ناوخؤ وةزارةتي

 لةهةموو كة دةكةم، كوردستان هةموو باسي من ئَيستا خَيرة بةا بَيت، هةرضيةك نازاك ميالكة داواي
 بكةنةوة ر وون بؤ ئةوةمان كةمة، هَيزةكا ان نية، هَيزمان دةَلَين دةبَيت شتَيك لةهةرشوَينَيك كوردستان

 نةبَيت بةدةستةوة بيانووة ئةو ئةجمارةيان هاتةوة بودجة تر كيساَلَي كة ئةوةي بؤ ضية؟، هؤكةي كة
 .سوثاا زؤر نية، لةبةردةستدا كةهَيزمان

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو وةزير جةنابي سوثاا،

 (:ناوخؤ وةزيري)سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ئَيمة كة ميالكةي ئةو بةر اسد بةوم دةكةين، سوثاسيان زؤر ووة،كرد ئَيمةي هاوكاري ناوخؤ ليذنةي ر استة تةبي ي
 ومتان كرد حماوةلةمان ضةند شاهيدة ئيسماعيل كاك ئَيرةي كةهاتينة ثضر َينَيت، ئةي دارايي جارَي دةكةين، داواي

 ارةكانش دةكةينةوة، ثؤليا بنكةي كةم بةمني 41 تا 31 ساونة ئَيمة يةعين مةكةن، كةمرتي هةزار(3) لة
 زياد بنكة قةزا، ناحيةو لةهةندَي دابنَيني، بؤ ثؤليسي بنكةي دةبَيت دةكرَيتةوة كة هةركؤونَيك دةبن، طةورةتر
 جَيطايةك مووهةلة دةبَيت ئَيستا مةدةنيةكان ضامكية بكةينةوة، بؤ بنكةي دةبَيت شارستاني بةرطري دةكرَيت،
 دةيكةن لَي تكاتان ناكةن، تةصديق بؤمان دةكةين داواي ئَيمة ةك ميالكةي ئةو بةر اسد بكةينةوة، بؤ بنكةيان
 ئةو كة دارايي، وةزارةتي لةسةر دةكةين كولي زةختَيكي ئَيمة بكةن، بؤمان دةكةين كةداواي ميالكةي ئةو ئةمساَل

 كاكة نيدةَلَي ئَيوة بة دَيني ئَيمة نةكردةوة بةرزيشيان ئةطةر بكةنةوة، بةرزي دةكةين داواي ئَيمة ميالكةي
 بكةن، هاوكارران ثةرلةمان وةك ئَيوةي ئةوةي بؤ بةرزكردووينةتةوة، بؤ ئةوةندةيان كردووة، داوا ئةوةندةمان

 ناوخؤ، وةزارةتي هةموو بؤ كةا، 1711 بة كردي وةزيران ئةمومةني كرد، كةستان 3115 موافةقةي ئَيوة
 تكا ئينةا ؟شَيرزاد كاك نا يان ئةكات تةئسري ئةوة ،كةمكردةوة لَي كةسي(211) يةعين مةدةنيةوة، و بةسةربازي
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 بؤ خؤي، وةك بكةن تةصديق بؤمان دةكةين كةداواي ذمارةي ئةو ئةمساَلدا ميزانيةي لة بكةن، هاوكارران دةكةم
 .سوثاا زؤر بكةينةوة، ثر  خؤمان ميالكاتي ئةوةي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو ؟هةية تةعقيبت شَيرزاد كاك

 :شريف عبداحلافظ شَيرزاد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 بر ن، نة لَيي تا بكات داوا بةزيادةوة كرد ميالكي داواي ئةجمارة كة دةكةم، ناوخؤ لةوةزيري داوا من
 .سوثاا

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو خورشيد، زوياو ر َيزدار سوثاا،

 :عثمان خورشيد زوياو بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي زبةر َي

 جةنابتان بةر اي دةقةكةيةتي، ئةمةي هةية، ثرسيارم يةك تةنها من دةكةم، وةزير جةنابي بةخَيرهاتين
 لة مةسئولن كة ثَيشمةرطة و ناوخؤ هَيزةكاني ئايا بةرثرسيارة؟، كَي بادينان، دةظةري لةر ووداوةكاني

 بهَينن بةجَي ئةركةيان ئةو نةيانتوانيوة كة كاتَيك نني؟، بةرثرسيار هاوووتيان لةسةروماَلي كردن ثارَيزطاري
 بةو هةست كة بكرَين ر َينمايي بةجؤرَيك هَيزانة ئةم ئةنداماني كة نةهاتووة ئةوة كاتي ئايا ر اسثَيردراوة؟، كةثَييان

 .سوثاا زؤر حزبي، ئيلتزاماتي بةرضاوطرتين لة دوور شانيان سةر خراوةتة كة بكةن، بةرثرسيارَيتية
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو وةزير، جةنابي سوثاا،
 (:ناوخؤ وةزيري)سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 هاريكاريية كارَيكي ئةمة دونيادا لةهةموو بةوم كارانة، لةو بةرثرسن ئاساين و ثؤليا دةزطاكاني ر استة
 هيو طةر نةكردووة، هيضمان بَلَيت ناكرَيت ثَيي حزبةكان و ر َيكخراو و دةزطا هةموو هاوووتيان، لةطةَل

 ئَيمة ئةطةر دادطا، بةردةم وخرانة دةستطريكران يان ر اطريا، ر ادةيةشدا لةو كرا، كؤنرتؤَل ضؤن نةكراوة
 دةسد دةزطاكان خستين وبةرةوثَين طؤر انكاري و ضاكسازي كرا، كؤنرتؤَل ضؤن ئةي نةكردووة هيضمان

 هةروةها ضاوةر وانكراو، ئاساتي بطةنة نزيكدا ئايندةيةكي لة دةكةين ئومَيد بةردةوامة، ثَيكردووةو
 .سوثاا زؤر دةكرَيت، كةمتةرخةمةكان لةطةَل ئيدارين و ييياسا لَيثَيضينةوةي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو سليمان، هاذة ر َيزدار سوثاا، باشة ؟هةية تةعقيبت زوياو كاك

 :مصطفى سليمان ذةها بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
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 ئَيستا بةنووسراو، كردبوو بةر َيزي ئاراستةي ثرسيارم ضوار من دةكةم، وةزير جةنابي بةخَيرهاتين سةرةتا
 و زاخؤ لةشاري 1/11/1111 لةر ؤذي كة دوايية ئةم ر ووداوةكاني دةربارةي: يةكةميان دةياخنوَينمةوة،

 وساماني سةروةت نةيانتواني ثؤليا و ئاساين هَيزةكاني ر ووياندا، دهؤك ارَيزطايث تري لةشارةكاني ثاشان
 ي 11 سةعات تا ثَيكرد دةسد نيوةر ؤ ي 1 كاتذمَير لة كة زاخؤ، لةشاري بةتايبةتي بثارَيزن هاوووتيان

 ئةوة رلةبة شارةكة، ئةمين بةرثرساني وتةي بةثَيي بكرَيت، كؤنرتؤَل بارودؤخةكة نةتواندرا شةو،
 21و فرياكةوتن ثؤليسي 41 زاخؤ شاري لةناو ضونكة بكرَيت، بارودؤخةكة كؤنرتؤَلي نةتواندراوة

 ئةم ر ةوانةي زياتر هَيزَيكي نةدةتواندرا ئاوادا لةبارودؤخَيكي يائا ئةوةية، ثرسيارةكة هةبووة، ئاسايشيان
 بةثَيي: دووةم ثرسياري هاوووتيان؟، يسامان و سةروةت شارةكةو وئاسايشي ئةمن ثاراستين بؤ بكرَيت شارة

 دةبَيت دهؤك، ثارَيزطاي بارودؤخي دةربارةي دةرضوو، لةثةرلةمان 1111//2/11 لة كة بر يارةي ئةو
 ئَيستا تاكو ئايا بدرَين، سزا ناوضةية لةو بوون كةمتةرخةم كة ئةمنيانةي و ئيداري بةرثرسي ئةو هةموو

 وتةي بةثَيي: سَييةم ثرسياري ئةمنيةكانة، بةرثرسة مةبةستم ة؟،هؤي بةم داوة سزا بةرثرسَيكتان هيو
 و ثؤليا ذمارةي دهؤك لةثارَيزطاي كة هاتووة، مرؤظدا ما  و ناوخؤ ليذنةي كةلةر اثؤرتي دهؤك، ثارَيزطاي
 ةوشةكةير  كؤنرتؤَلي لةناكاو وادا ثَيشهاتي ر ووداني لةكاتي ناكرَيت و ناشَيت نية، لةبةردةستدا كا  ئاسايشي

 لةقةزاو   ثارَيزطا، سةنتةري لةناو   نية، بووني مةدةني ضامكي ثؤليسي لةدهؤك كاتدا لةهةمان بكات، ثَي
 وئاساين ثؤليا لة ثَيويست يذمارة دهؤك لةثارَيزطاي ئَيستا تا بؤضي ئةوةية، ثرسيارةكةم ناحيةكاندا،

: ضوارةم ثرسياري ثارَيزطاية؟، لةو نية بووني مةدةني ضامكي ثؤليسي بؤضي ضية؟، هؤكارةكةي نية؟،
 ئَيستا تاكو بةرثرسان ثاسةواني و حزبيةكان بارةطا ثاسةواني لة ناوخؤ هَيزةكاني مووضةي دةربارةي

 هَيزةكاني هةموو دةبَيت لةكاتَيكدا نةطرتؤتةوة، ئةماني مووضةية زيادة وئةم خؤيةتي وةك مووضةيان
 .سوثاا زؤر ضية؟، ةيهؤك ئةمة بطرن، وةري بةيةكساني ناوخؤ

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو وةزير جةنابي سوثاا،

 (:ناوخؤ وةزيري)سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 لةثارَيزطاي: يةكةم ثرسياري دةدةمةوة، وةوميان بةكورتي بةوم درايةوة، وةوم ثرسيارةكان زؤربةي
 بةوم ،بةر َيكةوت كةوتوون، بةر َي كةمة ذمارةيان كة زاخؤ َيزانةيه ئةو كردني هاوكاري بؤ دهؤكةوة

 ناو هَيزانةي لةو هاوووتيان ر َيطري و بةربةست لةطةَل بازطة، و زاخؤ طةلي لةنَيوان هاتوضؤ طرفد بةهؤي
 َليداخ و زاخؤ طةشتنة هَيزةكان كة بةوم بكةن، بارودؤخةكة كؤنرتؤَلي ثَيويست وةك نةتواندراوة زاخؤ،
 لةوَي سايدة، يةك دةزانن خؤتان زاخؤ طةلي بةوم ر ؤشت، بؤ هَيزي يةعين كرا، كؤنرتؤَل بوون، زاخؤ

 بؤية ،بر ؤن تا نادةن لةخةَلكين خؤ بر ؤن، نةيانتواني بوو، لَي سةيارةي بوو لَي خةَلكي هةبوو بةربةست
 ئَيمة ئةوَي، مةسئوليين ةكردنيموحاسةب بةنيسبةت كردةوة، ر َيطامان بةخؤشي تا كرد ضاوةر وانيان
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 لةسةر هةرَيم، سةرؤكي ليذنةي   ناوخؤ، وةزارةتي ليذنةي   بووة، تةواو تةحقيقي ليذنةي وتوومانة
 كة ئَيستا بةوم بكةين، ئيةرائات ناتوانني ئَيمة ،ليذنة ر اثؤرتي بةبَي دةكةين، خؤمان ئيةرائاتي ئَيمة ئةوة ئةساسي
: سَييةم ثرسياري وةومي دةكةين، كات لةنزيكرتين ثَيويست ئيةرائاتي و خةريكني طةَليانلة ئَيمة هاتووة، ر اثؤرت

 بؤ كارمةنديان( 711) دامةزراندني بر ياري ئَيستا تار ادةيةك، كةمة ثؤليسيان ذمارةي دهؤك ثارَيزطاي ر استة
 ثرسياري كردنن، دةوام خةريكي كردووة، تةواو مامةَلةيان زؤربةيان دةمةزرَينني، داي خةريكني ئةوة دةرضووة،

 هَيزةي ئةم دهؤك، ئامادةي هَيزةكاني لة سرية يةك بةقةبارةي هةية بةَلَي هةية، بووني مةدةنيةكان ضامكية
 ماوة كة ئةوةي دايةوة، وةوممان ثاسةوانةكان ئةوةي دةكةين، زيادي ئَيمةي هةية كردني زياد ويسد

 دةكةين، جَيبةجَيي ئَيمةي لةسةردا بر ياري كة هةرَيم ؤكيسةر بةردةم ضووةتة ليذنةكة ثَيشنياري
 .سوثاا

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو خليفة، حسني بةفرين ر َيزدار سوثاا، باشة ؟هةية تةعقيبت سوثاا،

 :خليفة حسني بةفرين بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ر ووداوةكاني بة بوون بةستة وا يانيانَيس هةبوو، سيارمثر ضوار من ديارة دةكةم، وةزير جةنابي بةخَيرهاتين
 ئةوانة كة كةر ووياندا، ر ووداوانةي وئةو بادينان دةظةري و بةرثرسان ثاسةواني ذمارةي ور َيكخستين هاتوضؤ

 يئارامية و هَيمين ئةو سةرةر اي كة ئةوةية ئةوين ثرسيارة، يةك تةنها كةماوة ئةوةي وةرطرتةوة، وةومةكانياك
 دةبينني كة بةتايبةتي دةكرَيت بةدي لةكةمتةرخةمي جؤرَيك كة دةبينني بةوم بةرقةرارة، لةكوردستاندا كة

 نية ر ؤذ بةسةرضوو، وداودةرماني بةروبووم و بةرهةم كاوو كردنةوةي ساغ بؤ بازار َيك بة بووة هةرَيمةكةمان
 كوردستان هةرَيمي بؤ مةوادانة ئةم ئابووريةكاني انةزي سةرةر اي نةسووتَيندرَين، مةوادانة لةم تةن، بةضةندين

 لةيادمان ئَيمة بؤضي خَيرة   ئةوةية من ثرسيارةكةي بةوم هةية، هةرَيم ذينطةي بؤ طةورةشي مةترسيةكي
 بةبريمان هةرَيمدا لةناوخؤي بةوم ناوخؤ، بَيتة شتانة ئةم بهَيَلني مةرزةكانةوة لة و سنووريةكان خاَلة لة نةبَيت

 دةكةوَيتة كة ئةوةي وةزارةت هةوَلةكاني بؤية بةسةرضوون، مشةكي يان بةسةرضوون كاوي ئةمانة كة َيتةوةب
 .سوثاا زؤر ضية؟، بارةيةوة لةم ئةوانةوة ئةستؤي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو وةزير جةنابي سوثاا،

 (:ناوخؤ وةزيري)سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 بةتةنها ناوخؤ وةزارةتي ئيختصاصي ئةمة دةكةم، بةفرين خوشكة سوثاسي زؤر تةبي ي ثرسيارة، ةمئ بةنيسبةت
 ئةو كردووة، كؤبوونةوةشيان كراوة، دروست ليذنة تةبي ي كشتوكاَلة، تةندروستية، وةزارةتي ئيختصاصي ئةمة نية،

 هةية، طرتين ئةمري بةسةرضووة، دةفرؤشرَيت ةيةدةرماخنان لةم دةرمانة ئةم دةَلَيت، بةثؤليا دةَلَيت، بةمن
 وةزارةتي ديسان دةبَيت خؤراك يان بةسةرضووة، دةرمانة ئةم نازانَيت ثؤليا بةوم دةكات، جَيبةجَيي دَيت ثؤليا

 دراوة بر يار ثَيكردووة، دةسد جؤري كؤنرتؤَلي ئَيستا خؤشبةختانة بةوم بكات، تَيدا ئيشي تةندروسد
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 هةرَيم حكومةتي و فيدر ال مةركةزي حكومةتي لةطةَل كراوة ر َيككةوتن سويسرية هةية، جيهاني كؤمثانيايةكي
 .سوثاا زؤر دةكرَيت، جَيبةجَي لةكوردستانين دائةندرَيت مةرزةكان لةهةموو

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو سليم، سةمري ر َيزدار سوثاا، زؤر ؟هةية تةعقيبت خان بةفرين سوثاا،

 :امني سليم مسري ر َيزبة
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر وَيز

 وةومةكةيم هاتوضؤ ر سوماتي ئةوةي ثرسيارَيكيان كردبوو، ناوخؤ وةزيرى ئاراستةي ثرسيارم ثَينج من
 ساَلي بودجةي لة زانياريانةي ئةو بةثَيي: يةكةم ثرسياري ماوة، ترم ثرسيارةكةي ضوار بةوم وةرطرتةوة،

 تةسبينىنمو هةزار(54512) نزيكةي دهؤك هةولَيرو ثارَيزطاي وريولةسن ،كةوتووة دةستم 1111
 بؤ ديناريان مليار (221) لة زياتر تةقريبةن تةسيبانةنمو ئةم هةية، ئاسايشمان دةزطاى ناوخؤو وةزارةتى

 كؤى سَيمَيل، و زاخؤ و دهؤك بؤ سةردا ان لة ئَيمة وةبةرهَينان، بودجةى لة جطة كراوة، تةرخان
 ثؤليا، ذمارةيى لةبَى بوو بريتى ،1/11 ر ووداوةكانى نةكردنى كؤنرتؤَل لة ئةوةبوو، ثاساويان ثرسانبةر

 بَى و ئاساين بَى و ثؤليا بَى دهؤك ثارَيزطاى بؤضى ،ضؤنايةتى و ضةندايةتى ر ووى لة ئاساين
 ئةم هةية، مكانياتئي و ئاساين و ثؤليا كردنى دابةي لة ناعةدالةتى ئةوان قسةى بةثَيى ؟ئيمكانياتة

 شارو بةسةر ئيمكانيات و ئاساين و ثؤليا كردنى دابةي ثَيوةرى بناغةو بؤضى؟، ناعةدالةتية
 و دهؤك ئةمنيةكانى دةزطا ظيديؤيةكاندا طرتة لة /دووةمم ثرسيارى ضية؟، ئةساسى لةسةر شارؤضكةكاندا

 هةندَي لة نية، ئيةرائاتيان يةعنى دةردةكةون، تةماشاكةر وةكو دةردةكةوَى قةسرؤك و سَيمَيل و زاخؤ
 بارةطايانة ئةم يةعنى مةقتةع، هةندَى لة يةعنى شوَينةكان، لة ئةوةشَينن بةرد ئةوانين جارين

 طازينؤ طةشتيارى ئوتَيلى مةساج، فرؤشى، مةى دوكانى ئيسالمى، يةكطرتووى بارةطاى تَينران،وسو
 حوكم ئةمنيانةن دةزطا ئةو بةرثرسى تةقسريى وليةتىمةسئ ئةمانة ئةوةية، ثرسيارةكةم ئايا وتَينران،وس
 كردنى بةشدارى ثَين تةقسريى مةسئوليةتى ناوخؤ؟، وةزارةتى كارثَيكراوةكانى ياسا بةثَيى ضية سزايان و

 ئةم ر ووئةدات، شتَيك ضاوى ثَين لة ئةمنية، مةسئوىل كة بؤية هةر ئةمانة، ثَين ،يتةتةور  ثَين جورمة،
 سَيهةمم، ثرسيارى ضية؟، سزاكةى ناوخؤ وةزارةتى كارثَيكراوةكانى ياسا بةثَيى رييةتةقس مةسئوليةتة

 ثرسيارةكةم ئةمنيةكانة، دةزطا ئةستؤى لة هاووَمتيان سامانى و سةروةت و ذيان و ئاساين ثاراستنى
 ياوازىج ئايا بةندة؟، ضى لةسةر كوردستان هاووَمتيانى ئاسايشى ثاراستنى و بةرطرى سيستمى ئةوةية،

 ر او بريو جياوازى ئةوانةى بؤضى بةرطريةية، سيستةمة ئةم بوونى لةق هؤكارى سياسى، ئينتيماى ر او بريو
 1117 لة ناكرَى، سامانيان و سةروةت ثاراستنى بة هةست تا دهؤك ثارَيزطاى لة هةية، سياسى ئينتيماى

 كة كوردستان، ئيسالمى يةكطرتوى نىبارةطاكا سةر هةَلدةكوترَيتة جارة ضوارةم ئةمة ئَيستا، تاوةكو
 ئايا طؤر انين، تنةوةىوبزو بارةطاكانى هةروةها كراوة، كؤنرتؤَل تريان دوانى بووة، وتانوس يةكَيكيان
 دراوةتةوة، جواب ثَينةةميشم ثرسيارى دراوةتةوة، جواب ثرسيارَيكم بوونة، لةق هؤكارى ر ا بريو جياوازى
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 ئةوانة، و حرياسات ر َيكخستنى بؤ ناوخؤ وةزارةتى طةيشتؤتة سةرؤك ةىبر يارةك ئايا هينى، يةك بةَمم
 .سوثاا ئةكرَيت، ىَل زؤرمان ثرسيارى ئةبَى؟، تةواو كةى طةيشتووة ئةطةر

 :ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز
 .فةرموو وةزير جةنابى جةنابت، بؤ سوثاا

 :ناوخؤ وةزيرى/سنةارى كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكى بةر َيز

 ر ابطةيَينم ئاشكرا بة كارمةندان ر َيذةى ناتواك من دةكةم، لَيبوردن داواى سةرةتا يةكةم، ثرسيارى ةَممىو
 لة دةكةم، ر ةوانة بؤتان تايبةت نووسراوى بة بوو مةبةست زؤر ئةطةر بةَمم ئةمنى، هؤكارى لةبةر

 بةثَيى ناحيةكان قةزاو ارَيزطاوث ناوةندى بةسةر بوونة دابةي ثؤليسمان كارمةندانى دهؤك، ثارَيزطاى
 طشتى، سيستةمى ر َيكخستنى و هاووَمتيان ماَلى سةرو ثاراستنى لة بريتية ئةركيان دانيشتوان، ضر ى

 ناكرَيت هةست ئةستؤيان، دةكةوَيتة طاكانزدة و دام ثاراستنى ر ؤذانةيان، ترى ئةركةكانى سةربارى
 بة سةبارةت ضةكانيان،ومو كردنى زياد دواى تايبةتىبة هةبَى، ضةومو و ئيمكانيات لة ناعةدالةتى
 دةكةن، دةوام ر ؤذانة لةم كردووة، موعامةمتيشيان دادةمةزرَينني، بؤ كةسيان 711 خةريكني ذمارةشيان

 ثَيوة زؤري عةفةوين، هؤكاري هؤكارانة لةم يةكَيك هةية، خؤي هؤكاري ر ووداوانة ئةو دووةم، ثرسيارى
 هَيناوة، ئةركةكاني بة كؤتايي ر ووداوانة لةم لَيكؤَلينةوة بؤ تايبةت ليذنةي اريئاطاد وةك بووة ديار

 ناردووة، لَيكؤَلينةوةمان ليذنةي وةزارةت وةكو ئَيمةي بابةتة ئةم لةسةر كردووة، ثَيشنياريان ضةندين
 هؤكاري ةرطيزه سياسي ئينتيماي و جياواز بريور اي: سَييةم تةئكيد، بة دةدرَيت سزا كةمتةرخةم ميةني

 كراوة، دياري ر َينماييةكان و ياسا بةثَيي كة نابَيت، نةبووةو ثؤليا ئةركةكاني و سستم بووني لةق
 موتابةعةي ئَيمة نةطةشتووةتةوة هَيشتا هةرَيم سةرؤكي جةنابي ثَيشنيارةكةي جةنابت، كؤتايي ثرسياري
 .سوثاا دةكرَيت، جَيبةجَي ناوخؤ لةوةزارةتي هةفتةيةك لةماوةي طةشت هةركاتَيك دةكةين،

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو ؟هةية تةعقيبت سةمري كاك سوثاا،

 :امني سليم مسري بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 نة مةسئوليةتي ئي فاي لةر ووداوةكاندا بن هةرضيةك هؤكارةكان: دووةم ثرسياري بة سةبارةت
 بَيت، شتَيك هةر بن، موخةتةت بن، عةفةوي بن، هةرضي رةكانهؤكا ناكات، مةسئولني نة موئةسةسات

 مةسئوليةتي ئةوة ضونكة ئةمنين، مةئسوليين نة دةكات، ئةمنيةكان نةدةزطا ئي فاي ياساييةوة لةر ووي
 بةثَيي ئةوةية ثرسيارةكةم من وةربطريَيت، ثَيويستين ئيةرائاتي ئةبَيت ياساييةوة لةر ووي تةقسريية،

 لةثةرلةماني دةرضوو بؤ ئينفازي قةراري لَيرةدا ياسا دةكرَيت، ثةير ةو ئَيوة مي كة عةسكةري عقوباتي ياساي
 ئةو بةوم ترة، مةوزوعَيكي ئةوة بن هةرضي هؤكارةكان ئةمة كردووة، تةبةني عَيراقمان ئةوةي كة كوردستان

 ئةوة نةبوون، ولةق بوون لةق ةب سةبارةت ضية؟، سزاكةي ئةوةية ثرسيارةكةم من هةية، خؤي سزاي مةسئوليةتة
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 هةست سياسي ميةنَيكي وةكو ئَيستا من عةمةليةوة لةر ووي بةوم تةواوة، زؤر قسةيةكي نةزةرييةوة لةر ووي
 .سوثاا ئةوةية، باسي باسةكة تةنها ناكةم، ذياك ثاراستين و ناكةم وئيتميئنان بةئارامي

 :ثةلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .ةرمووف وةزير جةنابي سوثاا،

 (:ناوخؤ وةزيري) سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 شورتةي موديري موقةسري، تؤ كةا فآلن بَلَيم وةزير وةكو ناتواك من تةقسريي مةسئوليةتي بةنيسبةت
لة سَي جَيطا سةري شكاوة، ئايا ئةوة بة موقةصري دابنَيم يان بة موقةصري دانةنَيم؟، من ناتواك  زاخؤ

لَيذنةى لَيكؤَلينةوة بريار دةدات ئةوة موقةصرية يان موقةصري نية، نة من خؤم، ئيحتيمالة خؤي كابرا 
ديفاع لة خؤي دةكات، لة سَي جَيطا سةري شكاوة، لةناو خؤثَيشاندةران بوو و ثاَلي بة خؤثَيشاندةران ئةدا، 

ةوة بر يار دةدات، ئايا موديري ثؤليا كة لة باشة ئايا ئةوة موقةصرية يان نا؟، من نازاك، لَيذنةي لَيكؤَلين
 .سَي جَيطا سةري شكاوة موقةصرية يان موقةصري نية؟، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، رَيزدار عبداهلل حممد امني فةرموو

 :بةر َيز عبداهلل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي وةزير كردبوو، ثرسياري يةكةمم بةشَيكي وةوم درايةوة سةر بة من سَي ثرسيارم ئاراستةي بةر َيز جةناب
ثؤليسي بةرطري مةدةني، بةشي دووةمي كة تايبةتة بة شَيوازي مامةَلة كردن لةطةَل خؤثَيشاندةران و 
ئيدارة كردني خؤثَيشاندةران، بة باوةر ي من هاوووتيان بة هةر جؤرَيك بَيت لة سةر جاددة ثَيويستة 

رَيمي كوردستان و وةزارةتي ثةيوةنديدار شَيوازَيكي مةدةني و ئامادةيي هةميشةيي هةبَي بؤ حكومةتي هة
مامةَلة كردن لةطةَل خؤثَيشاندةران، لةبةر ئةوةي حاَلةتَيك لة ووتي ئَيمة دووبارة دةبَيتةوة لةم هةرَيمة 

يزبة ئؤثؤزيسونةكان كة ئةمة كة بريتية لة سووتاندني بارةطا حيزبيةكان و بارةطاي دةزطاي راطةياندني ح
كةلتوورَيكي ناشرييين دروست كردووة خةريكة وَينةيةكي زؤر نَيطةتيظي ئةبةخشَيتة شةخصيةتي ئةم 
هةرَيمة، كة لةسةر ئاسد ناوةخؤيي و لةسةر ئاسد دةوليةوة بؤتة بابةتي رةخنة طرتن لة حكومةت و 

، بؤية من ثرسيار دةكةم لة بةر َيز جةنابي بةرثرسياري يةكةمين وةزاةرتي ناوةخؤية لةم بارودؤخة
وةزير، كةي ئةوان بري لةوة دةكةنةوة ثالنَيك دابنَين كة شَيوازَيكي مةدةني و ئامادةييةكي هةميشةيي بؤ 
رووبةرووبوونةوةى خةَلك بة هةر جؤرَيك كة دَيتة سةر جاددة رووبةرووي ببنةوة؟، من دةَلَيم ئةطةر 

اوَيكي بؤ هةبَي كة حاَلةتَيكي لةناكاو بووة، ئةم حاَلةتة بة نيسبةتي دهؤك و ئةوةي لة زاخؤ روويدا، ثاس
ناوضةكاني ديكة دةكرَي بَلَين وةكو ئينزارَيك حيسابي بؤ بكةين و وةكو ناكاو وةرنةطريَيت، لةبةر ئةوة من 

بة شَيوةيةكي ئةوةي روويداوة دةكرا روونةدات ئةطةر % 71جةنابي وةزير ئاطادار دةكةمةوة لةوةي كة لة 
بةرثرسانةتر مامةَلةي لةطةَل كرابا، ثرسياري دووةمم، سةبارةت بة وةزارةت، لة ثرسيارةكةمدا ئاماذةم 
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بةوة كردووة، ئايا ئَيوة نوَينةري حيزبةكانن، حيزبةكاني دةسةوتن يان نوَينةري ميللةتن؟، ئةطةر 
ت دةثارَيزن؟، بؤضي ئةم ئاليةت و ئةم نوَينةري ميللةتن، بة كام ئاليةت بارةطاي حيزبةكاني دةسةو

ميكانيزمانة بؤ ثاراسنت لة بارةطاكاني حيزبةكاني ئؤثؤزيسؤن لةكاتي رووداني كَيشةكاندا غائينب؟، 
ثرسياري سَييةم سةبارةت بة مةسةلةي دوو ئيدارةيية، كاتَيك كة رووداوَيك روو ئةدات لة ثارَيزطاي 

َيد نيشتماني كوردستان بةرثرسة، كاتَيك كة لة ثارَيزطاي دهؤك سلَيماني، ئيشارةت بةوة دةكرَي كة يةك
رووداوَيك رووئةدات ئةوترَي كة ثارتي دروكراتي كوردستان بةرثرسة، هيو ثةمةي بةرثرسياريةتي بؤ 
حكومةت و وةزارةتي ناوةخؤ درَيذ ناكرَي، ئايا بة باوةر ي جةنابت ئةمة حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

 .يية لةم بةينةدا؟، بةرثرسياريةتةكةي لة كوَيداية؟، زؤر سوثااثَيناسةكةي ض
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ناوةخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .هةر ضةندة سوئالةكان زؤر طؤر اون، ئةو سوئامنةى كة بؤ من هاتوون ئةو سوئامنة نةبوون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

جةنابي وةزير ئةو سوئامنةى كة بة رةمسي هاتوونة جةوابي ئةوان بدة، ضونكة ئةوةي بة رةمسي 
نةهاتووة حةقتة جوابي نةدةى، هةر ثرسيارَيك بة رةمسي نةهاتَ ، حةقيد لَيرة جواب نةدات، ضونكة 

ي جوابي جةنابت بؤ ئةو ثرسيارانة وةوم سيستةمةكةمان وا داناوة، نةفسي ثرسياري جةنابت و نةفس
 .بدةرةوة

 :وةزيري ناوةخؤ/ بةر َيز كريم سنةاري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بة نيسبةت سوئالي يةكةم، نةبووني هَيزةكاني ضامكي مةدةني لة هةولَير و دهؤك، هَيزي ئاسايشي ناوةخؤ 

وةزارةتي ناوةخؤن، يةك ياسا و يةك رَينماييان  لة هةرَيمي كوردستان بة هةموو ثَيكهاتةكانيةوة، سةر بة
هةية، بؤ ئاراستة كردني كار و ضامكيةكانيان، شَيوازي ئين كردنيان لة ثؤليا بَيت يان لة هاتوضؤ بَيت، 
يان لة هةر ثَيكهاتةيةك سةر بة وةزارةت، كاتَيك ياساي خؤثَيشاندان لة ثةرلةمان دةرضووة، بؤ هةموو 

لة زاخؤ روويدا، دواتر لة سيميل،  11-1ئايا ئةوةي لة : دةكرَي، بةوم ثرسيار ئةوةية ثارَيزطاكان جَيبةجَي
خؤثَيشاندان بوو يان طردكردنةوةي ياسا شكَين بوو؟، هَيزي ئامادة و ثؤليسي موكافةحةي شةغةب هةية لة 

يزبي دةسةوتن يان دهؤك بة هةمان شَيوةى ثؤليسي ضامكية مةدةنيةكان،  سوئالي دووةم، ئَيوة نوَينةري ح
نا؟، من نوَينةري ميللةمت و ئةو حيزبيةي كة تَيدا ئةندامم وبة هةمان شَيوة نوَينةرى ئةو ميللةتةيةو بة 
دةنطى ئةو ميللةتةي توانيومانة لة ثةرلةمان و حكومةت بةشدار بني، ئَيمة لة حكومةت و وةزارةتى 

ةت دةكةين و بة ئةركى خؤمانى دةزانني ثارَيزطارى ناوخؤ كار بة ياساكانى ثةرلةمان و بر يارةكانى حكوم
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بكةين لة سةروماَل و هةموو شوَينة طشتى و تايبةتيةكان و ئارامى و تةناهى بهَيتة  دابني كرن، بةطيانى 
خؤمان بةرطرى دةكةين لة ر يزى هَيزةكانى ئاسايشى ناوخؤ بة طشتى بةدةيان شةهيد و سةدان بريندارمان 

ةروةرى و ياسا و ثارَيزطارى كردن لة دةستكةوتةكانى طةل و ميللةت، سوئاىل سَييةمى ئايا دوو داوة بؤ ر اطرتنى س
ئيدارة ماوة يان نا؟ دوو ئيدارةيى تار ادةيةكى زؤر نةماوة، وةكو وةزارةتى ناوخؤ هةوَلةكا ان بةردةوامن بؤ 

كوردستان لة ئةستؤ دةطرم و هةروةها  نةهَيشتنى ئاسةوارةكانى دوو ئيدارةيى و من ئةركى وةزيرى ناوخؤى هةموو
 .بر يارةكاك لة هةموو هةرَيم جَى بةجَى دةكرَيت و هيو ئاستةنطَيك نةهاتووةتة ثَين لةم بارةيةوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
 .تةعقيبت هةية؟ فةرموو

 
 :بةر َيز عبداهلل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وازيةكان بةر َيزان طوَييان ىَل بوو، هةريةك بوو مـن ومت بةشـى يةكـةمى ثرسـيارةكةم باسـى      نازاك وةَلآل جيا
ثؤليسى ضامكى مةدةنى بوو باسم نةكرد، لةبةرئةوةى دوو بةر َيز باسيان كرد، بـةوم سـةبارةت بـة شـَيوازى     

نـةرى حيـزبن يـان    مامةَلة كردن لةطةَل هاوووتى كة دَيتة سـةر جـادة، دووةميـان مةسـةلةى ئـةوةى كـة نويَ      
نوَينةرى ميللةت، ئَيمة دةزانني كة بةر َيزتان نوَينةرى حيـزبن و دةتانَيرَيتـة نـاو حكومةتـةوة، بـةوم لةوَيـدا  وةكـو        
بةرثرسياريةتَيكى ئةخالقى و قانونى ثَيويستة تةمسيلى هةموو ميللةت بكـةن وة كارةكانتـان وةومـدةرةوة بَيـت بـؤ      

ثرسيارى من ئةوة بوو بؤضى بارةطاى حيزبةكانى ئؤثؤزسيؤن دووبارة دةبنـةوة و   خزمةت كردن بة هةموو ميللةت،
سَى بارة دةبنةوة و دةسووتَين و دةزطاكانى ر اطةياندنيان دةسووتَى كاديرةكانيان بة بَى ئةمرى دادطا دةطريَى و بـةوم  

ةسةوت و مالية و هةموو شتَيكى ئـةم  ئةمة بة ثَيضةوانةوة بؤ بارةطاى دةسةوت كة لة كاتَيك دا بةرثرسياريةتى و د
ــة لــةكاتى            ــؤ غائيب ــةم ئاليةتــة ب ــارَيزى؟ ئ ــة ئــةمان دةث ــة ك ــارَيزراوة، كــام ئاليةتةي ــتة و ث ــةى لةبةردةس حكومةت

 .ر ووبةر ووبوونةوةى مةترسى بؤ بارةطاكانى حيزبى ئؤثؤزسيؤن؟
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو
 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من ثَيشم وتن و ثَيشم طةيانـدن مـن وةزيـرى نـاوخؤم و وةزيـرى ميللـةمت، ر اسـتة مـن نوَينـةرى حيـزبَيكم، ضـونكة            
حيزبَيك منى هَيناوة، جةنابيشت حيزبَيك تؤى هَيناوة بـؤ ثةرلـةمان، هـةردووكمان تةمسـيلى دوو حيـزب دةكـةين،       

ئينتخابى كردووة و منى هَيناوةتة ثةرلةمان، ئةوةى موهيم بَى ئةوةيـة مـن جيـاوازى ناكـةم،     ئةم حيزبةي ميللةت 
هةموو بارةطاكانى ئةحزاب حيمايةمان بؤ داناوة، هةموو بارةطاكانى ئةحزاب حيمايـةى هةيـةو ئَيمـة ضـةندين جـار      

حيمايـةى خؤيـان بكـةن، ئَيمـةي     قسةمان كردووة لةسةر ئةوة، هةموو بارةطاكان بة بَى جياوازى حيمايـةيان هةيـة،   
وةكو حكومةت حيمايةيان دةكةين، داواى حيمايةيان كرد ئةو هَيزانة، حيمايةيان بؤ ضوو، بةوم تا طةيشـتنة ئـةوَى   

 .ر ووداوةكان ر ووياندا، زؤر سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

سةوت سووتا،  ماَلى فةقري و هةذار بةر َيزان بة حةقيقةت لةو حاَلةتانة هةموو ميةك بةركةوت، بارةطاى دة
و مةسيحى و يةزيدى و كلدان سووتا، ماَلى م ارةزة سووتا، يةعنى ئةو دياردةية دةبَى نةمَينَى و دةبَى ياسـا  
ســةروةر بَيــت، هــةتاوةكو ياســا ئيةرائــاتى توندوتيــذ بةرامبــةر هةركةســَيك هــةوَل بــدات لــة ســنوورى ياســا 

 .ةتانة زياتر دةبَى و مةئساتيشى ىَل دةكةوَيتةوة، كاك عبدالرمحن فةرموودةربضَيت ئيةرا نةكرَيت ئةو حاَل
 
 
 

 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

/ ثَيشةكى بةخَيرهاتنى جةنابى وةزيـر دةكـةم، مـن سـَى ثرسـيارم ئاراسـتةى جـةنابى وةزيـر كـردووة، يـةك          
جـةنابت باسـى   / ى شوبات؟ دوو 15كانى دَلتةزَينى شارى زاخؤ و جةنابى وةزير ضيتان كردووة بؤ ر ووداوة

تةعامول كردن بة ياسا دةكات، بةوم من ثَيمواية لة واق دا ياسا بـوونى نيـة يـان ئةطـةر هـةبَى جـَى بـةجَى        
ــرة         ــة لَي ــت ك ــةجَى ناكرَي ــَى ب ــاية ج ــةو ياس ــى ئ ــةوة بؤض ــؤم ر وون بكةي ــةوَى ب ــة زؤرة، دةم ــت،  وون ناكرَي

بؤضى تا ئَيستا هَيزة ئةمنيةكانى سـنوورى سـلَيمانى و هـةولَير يـةكرتيان نةطرتووةتـةوة،      / سَىدةردةضَيت؟ 
نةبوونى هَيزَيكى نيشتمانى كة ئَيمـة هـةموومان شـانازى ثـَي بكـةين لـةذَير بـاَلى حيزبايـةتى دةربـَين، كـَى           

 .ر َيطرة لَيى و بؤضى؟ زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .زير فةرمووسوثاا، جةنابى وة

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ثرسـيارى يةكــةمى لَيكؤَلينـةوة لةميــةن دادطاكانـةوة بةردةوامــة، برايـان و خوشــكان هـةموو ميــةك دةزانــن      
ر َيوشـوَينى   وةزارةتى ناوخؤ دةزطايةكى جَى بةجَى كارة بر يارى بة دةست نية، بةَلكو دادطاكان بة ثَيـى ياسـا  

ياسايى دةطرنـة بـةر و ئَيمـة هـةوَل دةدةيـن ر ووداوةكـان ر وونـةدات و ئةطـةر ر ووى دا كـارى تَيكدةرانـة ر وو           
نـةدات، جــةوابى سـوئاىل دووةم، هــةوَلمان داوةو هـةوَل دةدةيــن ياســا سـةروةر بَيــت، ضـةند ر ووداوَيــك ئــةوة      

كى ر ووبةر ووبوونةوةى ثؤليا و ئاسـاين بةرامبـةر بـة    ناطةيةنَى كة ياسا بوونى نية، ر ؤذانة بة دةيان ضام
% 27هةموو موخالةفاتَيك ئةمام دةدرَيت، ثَيويستة هةَلسةنطاندنةكان وةك خؤى باا بكرَيت، بـؤ  وونـة   

لة تاوانةكانى كة ر ووى داوة كةشـف كـراوة، ئـَى ئةمـة مـةعناى ئـةوة نيـة ياسـا هةيـة؟ ئـةى بةضـى كةشـف             
ياســاى ئاسايشــى هــةرَيم لةميــةن ثةرلــةمانى / ةتــة دادطــا؟ نــة بــة ياســا؟ ســَييةم كــراون؟ ئــةى بةضــى دراون

كوردستانةوة ثةسةند كراوة و من وةزيرى ناوخؤى حكومـةمت و بـةو سـيفةتة لَيـرة ئامـادةم، مـن تةمسـيلى        
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ــةرؤكايةتى           ــاين و س ــةوجيهى ئاس ــيارة ت ــةو ثرس ــاوخؤ ئ ــةى ن ــو ليذن ــوة وةك ــوانن ئَي ــةم، دةت ــاين ناك ئاس
 .وةزيران بكةن بؤ ئةوةى وةوم بدةنةوة، سوثاا ئةمومةنى

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تةعقيبت هةية؟ كاك عبدالرمحن فةرموو

 :بةر َيز عبدالرمحن حسني ابابكر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 بةر استى من بؤ بر طةى دووةم تةعقيبم هةية، ئةو ر ووداوانـةى لـة زاخـؤ ر ووى دا، لةسـةعات يـةك و نيـوى      
نيوةر ؤ ر ووى دا، لةبةردةرطاى قائيمقاميةتى ثةر يم بضم بؤ شتَيكى تر بكةن، منين لةطةَل تؤمة كة دةَلـَيم  
ئةوة فةوزا بوو توندوتيـذى  تَيكدةرانـة بـوو، هـيو شـَيوةيةكى خؤثيشـاندانى ثَيـوة ديـار نـةبوو، بـةوم كـة            

ــان    ــدا ئامس ــةى فر َي ــة تةَلق ــةى ك ــةر حيمايــةى قائيمقامي ــةر يم ه ــة    تَيث ــرد، قةيناك ــَى دةك ــآلوى ث ــةرت و ب ث
مةساجةكى سو وتاند لة ثَيشةوة، بةو ئةوانى تر لةوَى سَى سةد و ضوار سـةد مـةتر ر ؤيشـنت تـا طةيشـتينة      
فندقى سياحى، لةوَى سووتاندن، سَى سةد، ضار سةد مـةترى تـر ر ؤيشـنت تـا مةخيانـةكان سـووتاند، يـةعنى        

، ياخود هةر لة عةسةبى بكات و هـةر خـؤى تـور ة بكـات و بـآلوةى      كةا نةبوو لةوى تةَلقةيةكى فر َي بدات
دةكــات، كةســى لــةو ناوانــة نــةبوو، كــةمن ئةوانــةى هــةبوونين يــةعنى بةر اســتى بةر اســتى هــةر لةطــةَليان   
نةر ؤيشنت تةماشايان دةكردن، يةعنى مةبةستم لَيرة كة دةَلَيم ياسا نية، يان دةَلَيم ضيان نةكردووة ئـةمر ؤ  

يةعنى مةبةستم ئةوةية ئةطةر ئةو ثؤليسانة بؤضى ئَيمة مةعاي دةدةين؟، ئةطةر باا دةكةى كـة   لةوانة،
من ميالكم كةمة زياد بكرَيت، ئةو ميالكة بؤ ئةوةية كة سةروةت و سـامانى خـةَلكى بثـارَيزرَى، ئةمنيـةتى     

ؤر توندوتيـذى بـوو زؤر خـراث    شارةكان بثارَيزرَين، من لةطةَل تؤمة ئةوة ر ووداوَيكى زؤر دَلتـةزَين بـوو و ز  
بوو، بةوم كَى هةية بةرثرا بَى لَيى و ر َيطةى ىَل بطرَى؟ ئـةمن و ئاسـاين، دامودةزطـاى ئـةو مةنتةقـة، نـة       
هةستاون بةكارى خؤيان، ئيشى خؤيان جَى بةجَى نةكرد، ئةو هةموو دَلتةزَينةو ئـةو هـةموو سـووتاندنةى    

ة جةنابى وةزير، ئَيمة لَيرة قسة دةكةين هةروا بة ئيختسـار بـاا   لة زاخؤ كةوت، ئَيستا زاخؤى وَيران كردي
دةكةين، بةوم لةناو زاخؤ نةماوة، يةعنى ئَيستا مَيوانةك بَيتة زاخؤ نـاتوانَى بضـَيتة فنـدق، فنـدق نـةماوة،      

ا جَيطةى تيا نةماوة، طازينؤى تيـا نـةماوة، بةهـةرحاَل كـة دةَلـَيم ياسـا نيـة، ئةوةيـة ئةوانـة بـة تونـدى سـز            
بدرَين و بدرَينة دادطا، ئةوانةى تةحريزيان كردوونة، ئةوانةى كة كةم تةرخةم بوونـة، زؤر هةنـة و ديـارن    
و ئاشكرانة، هةمووى خةَلكى زاخؤيينة يةك بة يةك دةيناسني، ناو بةناو دةيناسني ضـيان كـردووة و ضـيان    

م بؤضـى ر ووداوى مةسـةلةن لـة دواى    دةطوت و لة كوَى بوون و ضى نةبوون، ئةمة يةك، دواى ئةوة كة دةَلـيَ 
شوباتةوة تا ئَيستا نـةمان بينيـوة كةسـَيك طـريا بَيـت بَلَيـت ئـةوة توندوتيـذى كـردووة بدرَيتـة دادطـا،            / 15

ى شوبات جَى  15كةسَيك يةكَيكى كوشت بَى و بدرَيتة دادطا، لةبةرئةوةية كة ياسا نية، كة ياسا هةبووة لة 
دادطا و سزا بدرابا ئةمةي ر وونةدةدا، بةيانى يـةكى تـرين ر وو دةدات ئةطـةر    بةجَى كراوة خةَلكَيك داباية 
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ئةمة ضارةسةر نةكرَيت، ئةمةي يةعنى سـزا نـةدرَين و ياسـا جـَى بـةجَى نـةبَيت، شـتى تـرين ر وودةدات،         
 .طةورةترين دةبَى و خراثرتين بةسةرمان دادَيت، من مةبةستم لَيرة ئةوةية و، زؤر سوثاا

 :كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةر اســتى مــن لَيــرة لــة ثةرلــةمان دام و لــة جَيطــاى مةدةنيــةمت، مــن تــةعليمات و قــةرارات و قــةوانني لــةم   
رى ناوخؤ ئةوة بووة كة تةقة ثةرلةمانة دةردةضَى و من جَى بةجَى ى دةكةم، هةموو هةوَلى من وةكو وةزي

ــةوة           ــةين و ئ ــة دةك ــةعاموىل مةدةنيان ــة ت ــةدةدا، ئَيم ــت ر ووى ن ــةك ش ــةكرابا، ي ــة ن ــةر تةق ــةكرَيت، ئةط ن
تةوجيهاتى ثةرلةمانـة و تـةعاموىل مـةدةنى ئَيمـة تةشـةي ى تةقـة ناكـةين، تةقـة كـردن شـتَيكى خراثـة و            

موليشـى كـردووة، بـةوم مةدةنيانـة تـةعاموىل      خةلقى ئَيمة برينـدار بـووة و ثـؤليا سـةرى شـكاوة و تةحة     
كردووة، نةمانهَيشتووة يةك تةقـة بكـات، وة قبـوَلين ناكـةين تةقـة بكـةن، دةبـَى ئَيـوة لَيـرة لـة ثةرلـةمان            
تةشةي ى ئَيمة بكةن لةسةر ئةوة، خاَلى دووةم جةنابت دةَلَيى كة زؤر كةست بينيوة لةوَى دةزانى و كَينةو 

ووة، تؤ كة جةنابت ئةندامى ثةرلةمانى لةر َيطةى داواكارى طشتى هاوكاررـان بكـةو   ضينة و بةردبارانى كرد
 .دةعوايان لةسةر تؤمار بكة، بؤ ئةوةى ئَيمةي ئيةرائاتيان لةطةَل بكةين، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، كاك ثَيشةوا فةرموو
 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفيق مغديد

 .رؤكى ثةرلةمانبةر َيز سة
من ضوار ثرسيارم هةية بؤ جةنابى وةزيرى ناوخؤ، ثرسيارى يةكةميان غائيب بوونى ر ؤَلى وةزيرى ناوخؤ 

 1/11و   15/1ر وويانـدا، بـة تايبـةتى ر ووداوةكـانى      1111و وةزارةتةكةيان لة ر ووداوةكانى كة لة سـاَلى  
مان و طوَى بيست بووين لَيدوانى بةرثرسانى حيزبى من ناوى شوَينةكان ناهَينم، ئةوةى كة بيستمان و بيني

بوو، واتة ر ؤَلى وةزارةتةكة غائيـب بـوو لـة كـاتى ر ووداوةكـان، مـن دةثرسـم بؤضـى؟ ثةرلـةمانى كوردسـتان           
ــةردانى      ــات و س ــة ثَيكه ــة دوو ليذن ــةوةى ك ــردووة دواى ئ ــارى دةرك ــة دوو بر ي ــةردوو ر ووداوةك دوابــةدواى ه

ر ووداوةكانيـان تَيـدا ر ووى داوة وة لـة ر اثؤرتةكـةيان ئاماذةيـان بـةوة داوة كـة         هةردوو ناوضـةكانى كـرد كـة   
كةمتةرخــةمى هــةبووة لةميــةن هَيزةكــانى ســةر بــة وةزارةتــى نــاوؤخؤ، ديــارة بر يارةكــةي لــة ثةرلــةمان     

ةى بـوو بر يـار درا ثةرلـةمانى كوردسـتان بـة زؤرينـ       13/1يةكَيكيشـيان لـة    2/11دةرضوو، بر يارَيكيان لـة  
دةنط بر يارى دا كة ئيةرائات بكرَيت لةميةن بةر َيزتانةوة وةكو وةزيرى ناوخؤ لةطـةَل ئـةو ميةنانـةى  كـة     
سةر بة وةزارةتةكةى جةنابتانن كةم تةرخةم بوونة لة كاتى ر ووداوةكان، ئايا بر يارةكةى ثةرلـةمانتان جـَى   

ردووة   ئيةرائاتَيكتـان كـردووة لةطـةَل ئـةو     بةجَى كردووة ئَيوة وةكـو وةزارةت، ئةطـةر جـَى بـةجَى تـان كـ      
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هَيزانةى كة كةمتةرخةم بوونة؟، ضونكة ئَيمة بينيمان من ناَلَيم ر ةنطة بةر َيزت لةوةومدانةوة بَلَيى جـارَى  
مـانط تَيثـةر يوة    11لة زاخؤ و دةوروبةرى ر ووى دا، بةوم  ئةوةى كة لة سلَيمانى ر ووى دا  1/11زووة كة 

بوونى كؤمةَلَيك طةمى نازدار و سووتانى ضةندين بارةطاى طؤر ان، بريندار بوونى ثـؤليا و  بةسةر شةهيد 
هاوووتى، بةوم تـا ئـةو لةحزةيـةي مـن دةثرسـم ئايـا ئـةو ئيةرائاتانـةى كـة ئَيـوة كردووتانـة ضـية وةكـو              

قائيمقــام و  وةزارةت؟، ثرســيارى ســَييةمم ثرســيارَيكى طشــتية ســةبارةت بــة ثَيــدانى دةســةوتى زيــاترة بــة  
بةر َيوبةرى ناحيةكان بؤ ئةوةى كة لة كـاتى جـَى بـةجَى كردنـى داواكـارى هاوووتيـان دةسـةوتيان فـراوانرت         
بَيت واتة دةستيان نةبةسرتَى، ئَيوة وةكو وةزارةت لة بةرنامةتان داية من نـاَلَيم هـةموو دةسـةوتَيك، بـةوم     

ســةوتى زياتريــان ثــَى بــدرَيت بــؤ ر ايــى كردنــى ئــين و ئــةو دةســةوتانةى كــة ر َيطــرة لةبــةردةمى ئــةوان دة
كارةكانيان، طرفتَيكى تر هةيـة نـةبوونى بينـاى ثَيويسـتة بـؤ ئـةو فةرمانطانـةى كـة سـةر بـة وةزارةتةكـةى            
بةر َيزتانة، لة قةزا و ناحية و شارة طةورةكانين بة تايبةتى لة قةزاو ناحيةكان، ئايا ئَيوة وةكـو وةزارةت    

ن هةية بؤ ئةوةى بتوانن بينـاى زيـاتر دروسـت بكـةن، تـاوةكو ئـةو فةرمانطانـة ئـين و كـارى          بةرنامةيةكتا
 .خؤيان وةكو ثَيويست ر ايى بكةن لةو شوَينانة؟، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئاىل يةكــةم نــاوخؤ غائيــب نيــة و نــةبووة، ثارَيزطــا و دةزطاكــانى ثــؤليا بــة هــةموو         بــة نيســبةتى ســو  

جؤرةكانيانةوة لةطةَل دادطاكان هةموو ر َيطةيةكيان طرتووةتة بةر و لَيكؤَلينـةوةى ياسـايى كـراوة، هـةروةكو     
ى نزيـك هـةموو   ومت ثةلة كردن لة لَيكؤَلينةوة و لـةم جـؤرة ر ووداوانـة كـارَيكى بـاي نيـة و لـة ئاييندةيـةك        

ئةمامــةكان ر ادةطةيةنــدرَى و ثــةر اوى لَيكؤَلينــةوةكان وكــةيا لــة دادطــا كاريــان لةســةر دةكرَيــت و لــةذَير   
سةرثةرشتى داواكارى طشـتى، بـة نيسـبةتى سـوئاىل دووةم، بـةم زووانـة ئيةرائـات جـَى بـةجَى دةكرَيـت بـة            

ــزاى هةمووكة   ــةوة و س ــارة نةبَيت ــةمى دووب ــة كةمتةرخ ــَيوةيةك ك ــةيان  ش ــة و ثاي ــت، ثل ــةمان دةدرَي متةرخ
هةرضى بَيت، ضاوةر َى بن هةروةها بؤ ر است كردنةوةى زانياريةكان ئَيمة وةك دةسةوتى جَى بـةجَى كـردن   
ــةنى      ــك لةر َيطــةى ئةموم ــةر َيزين دةتــوانَى هــةر بر يارَي ــةنى وةزيــران، ثةرلــةمانى ب بةشــَيكني لــة ئةموم

ئاىل سَييةم، دةسةوتَيكى زؤر دراوة بـة ثارَيزطـار و قائيمقـام و بةر َيوبـةرى     وةزيرانةوة ثَيمان ر ابطةيةنَى، سو
دةسـةوتةكانى وةزارةت بؤخـوارةوة   % 51ناحية، بة ثَيى بر يارى سةرؤكايةتى ئةمومةنى وةزيران زياتر لة 

دةينــة ضـووة، ئـةوة دةسـةوتةكان لَيــرةنن ئـةوة لةممانـة ودوايـى دةتــوانن نوسـخةيةك وةربطـرن، ئَيمـة دةي         
ليذنةى ناوخؤ، سوئاىل ضوارةم لة زؤربةى قةزا و ناحيةكان كؤمةَلطةى يةكـةى كـارطَير ى كراوةتـةوة، لـةزؤر     
شـوَين خانووشـيان بـؤ دروسـت كـراوة، هيـوادارين بـؤ سـاَلى ئايينـدة هـةمووى تـةواو بـَى وبـةردةوامني لــةو              
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ةوةو هاتوضـؤي ثالنـى بـةردةواممان    ثر ؤسةية، هةروةها بؤ دروست كردنى بيناية بـؤ ثـؤليا و ئاطركوذَينـ   
 .هةية

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا تةعقيبت هةية؟، كاك ثَيشةوا فةرموو

 :بةر َيز ثَيشةوا تؤفيق مغديد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

باست لةوة كرد كة ر ؤَلى وةزارةتةكةتان غائيب نةبووة لة ر ووداوةكان، من باسم لة جةنابتان وةكو وةزيـرى  
نــاوخؤ و ر ةءَلــى وةزارةتــةكان كــرد، مــن دَلنيــام لــةوةى كــة موحــافز بةشــَيكة لــة وةزارةتةكــةى جــةنابتان و 
ثؤليا و ئةوانة، بةوم ر ؤَلى جةنابتان غائيب بوو بةو ثَييةى كة ئَيوة نوَينةرايةتى وةزارةتَيـك دةكـةن كـة    

كتان ثاراسـتنى سـةرو مـاَلى طشـتى و     بة باوكى هةموو وةزارةتةكانى حكومةتى هةرَيم ناسراوة، ضـونكة ئـةر  
سةروماَلى هاوووتيانة و دامودةزطاكانى حكومةتين دةثارَيزن، ر ؤَلى ئَيوة غائيب بوو ئةوةى كة مـن بينـيم   
و طوَى بيستى بووم لَيدوانى بةر َيزتاك نةبينى بةهيو شَيوةيةك لةسةر ر ووداوةكـان وةكـو وةزيـرى نـاوخؤ،     

مةسـةلةن لـةبرى بـةر َيزتان بةرثرسـانى حيزبـى لَيـدوانيان دةدا لةسـةر         ئةوةى كـة مـن طـوَي بيسـتى بـووم     
ر ووداوةكان، من باسم لـة ر ؤَلـى جةنابتانـة بؤضـى ر ؤَلـى جـةنابتان غائيـب بـوو وةكـو وةزيـر، سـةبارةت بـة             

مـانط دةرضـووبَى لـة ثةرلـةمان بـة       11بر يارةكانى ثةرلةمانى كوردستانين من دَلنيام يةعنى بر يارَيك لة 
َى ئةوةى ئيحالةى ئةمومةنى وةزيران كرابـَى و لةوَيشـةوة بـؤ مى جـةنابتان هـاتبَى و ئَيـوة كـارى لةسـةر         ب

مانط   ئيةرائاتَيكتان كـردووة، ئايـا هـيو كةسـَيك طـرياوة لةسـةر        11بكةن، من مةبةستم ئةوةية ئَيوة لة 
ظيـديؤيى هـةبووة؟ لةبـةردةمى    سووتانى بارةطاكـانى طـؤر ان؟ هـيو كةسـَيكتان طرتـووة لةوانـةى كـة طرتـةى         

بارةطايةكى حيزبى كة بة جلى ثؤليسى سةر بة وةزارةتةكةى جةنابتان تةقة لة هاوووتيان دةكةن و خةَلك 
شةهيد دةكةن و دةكوذن، كةسَيكتان طرتووة و ئيةرائاتتان لةطةَلى كردووة؟ ثرسيارةكةى من ئةوةيـة حـةز   

 .دةكةم وةومَيكم لةسةر ئةوانة بدةيتةوة
 :ر َيز سةرؤكى ثةرلةمانبة

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةزير غائيب نةبووة، هةر ر ووداوَيـك بـووة وتةبَيـذى وةزارةت يـان وةزارةت بـةيانى ثـَى دةركـردووة، لـةناو         
موديرى شـورتةى عـام و مـدير شـورتةى مـرور      تةوجيهات بة ثارَيزطارةكان و / ئةحداا بووة دائيمةن، دوو

بةر ؤذانة تةوجيهاتيان ثَى دةدرَى و ضؤن ر ةفتار بكةن، نوقتةى تر بؤ ئةوةى كة كةا دةسطري نةكرا من لة 
ى شـوبات لَيـرة بـووم و فايلـةكاك هَينـا و خـةَلك طـريا وتةسـوير كـراون و دراونةتـة دادطـا و             15حاديسةى 
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راوة، ئَيمــة هــيو وةختَيــك كةســَيك كةئــةمرى دادطــاى بــؤ دةرضــوو بــَى         ئيةرائــاتى ياســاييان لةطــةَل كــ   
 .ئيةرائاتةكةى لةطةَل كراوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابت، كاك بكر فةرموو
 (:ئاسؤ)بةر َيز بكر كريم حممد 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
كردبــوو، وةومــى ثرســيارَيكم وةرطرتووةتــةوة و تــةنها مــن دوو ثرســيارم ئاراســتةى بــةر َيز وةزيــرى نــاوخؤ 

ثرسيارَيك ماوة، وةك دةزانن هـةر شـةي مـانط جارَيـك سـةنديكاى ر ؤذنامةنووسـانى كوردسـتان ر اثؤرتَيـك         
سةبارةت بة ر ةوشى ر ؤذنامةطةرى لـة كوردسـتان بآلودةكاتـةوة، لـةو ر اثؤرتانـةدا ئامـاذة بـة ثَيشـَيلكاريةكان         

يان لةميـةن دامودةزطاكـانى ثؤليسـةوة بةرامبـةر بـة ر ؤذنامةنووسـان و كةناَلـةكانى ميـديا         دةدرَيت، هةندَيك
دةكرَيت، ئايا ئَيوة وةكـو وةزارةت هـيو لَيكؤَلينةوةيـةكتان لةطـةَل ئـةو دامودةزطايانـةى خؤتـان كـردووة كـة          

 .ثَيشيلكاريان كردووة؟ سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)ر َيز كريم سنةارى بة
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

بةَلَى دووجار سةنديكاى ر ؤذنامةنووسان ر اثؤرتيـان بآلوكردووةتـةوة ضـةند حاَلـةتَيكى ثَيشـيلكارى لةميـةن       
هَيزةكانى نـاوخؤ بةرامبـةر ر ؤذنامةنووسـان هـاتبوو لـة ر اثؤرتةكـةيان، ئَيمـة لـة وةزارةت ليذنةيـةكمان بـؤ           

ةدواداضوونى بابةتةكان ثَيكهَينا، نوَينةرى سةنديكاى ر ؤذنامةنووسانى تَيدابوو، ئَيمة ضةند جارَيـك ر امـان   ب
طةياندووة هةركةسَيك ر ؤذنامةنووا بَيت يان هةر هاوووتيةك بَيت هـةر ثَيشـَيلكاريةكى بةرامبـةر ئـةمام     

ــانى     ــدَيكى هَيزةك ــان كارمةن ــةك ي ــةر مةفرةزةي ــةن ه ــت لةمي ــوانَى   درابَي ــا دةت ــةثَيى ياس ــاوخؤ ب ــى ن ئاسايش
 .ر استةوخؤ داواى ياسايى لة دادطا تؤمار بكات لة دذى ئةو كةا وميةنانة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تةعقيبت هةبوو؟ باشة نية، كاك صباا فةرموو
 :بةر َيز صباا بيت اهلل شكري

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
جةنابَى وةزيرَى دكةم، حةقيقةت من دوو ثرسيار ئار استةى جةنابى وةزيـر كـر بـوون،    ل بةرايَى رَيرهاتنا 

دةربارَى يارمةتيَى زَيرةظـانى، كـة جـةنابَى وةزيـرَى بةرسـظَى      / يةك دةربارَيت ثؤليسَى ضامكَى مةدةنى، دوو
 .هةردووكى دابوو، زؤر سثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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 .سوثاا، كاك عمر فةرموو
 (:نورةدينى)عمر محدامني خدر .ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لةميانـةى ئــةو ثَيشــةكيةى كــة جــةنابى وةزيــر ثَيشكةشــى كـرد، ثاشــان ئــةو ثرســيارانةى كــة لةميــةن هاوكارا ــةوة   

 .ثَيشكةي كراو جةنابى وةزير وةومى دانةوة، من وةومى ثرسيارةكانى خؤم وةرطرتةوة، زؤر سوثاا
 :كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .كاك دلَير فةرموو
 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

دوو ثرسيارم هةية بؤ بةر َيز وةزيرى نـاوخؤ، بؤضـى فـةرمانى دادطـا كـة دةردةضـَيت، بـةوم ثـؤليا ئامـادة          
َيك دا دةعوايـةكى  نةبوون بؤ جَى بةجَى كردنى فةرمانى دادطا؟، ثرسيارى دووةمم ئايا ئةطةر كةسَيك لةكات

هةبَى يان غةدرَيكى ىَل بكرَى كاتَيك دةضـَيتة بنكةيـةك لـة بنكـةكانى ثـؤليا هَينـدةى دةهَيـنن و دةبـةن و         
ر ؤتينياتى ثَى دةكةن، واى ىَل دةكةن كة ناضار واز لة شةكواكةى بهَينَى، منين دةثرسـم ئايـا كةمتةرخـةمى    

ة مى خةلًََك هةيبةتى ثـؤليا نـةمَينَى؟ لةهـةمان كـات     ثؤليا و ئيهماىل واجبى سةرةكيان واى نةكردووة ك
ئةمة زياتر خةَلك هان دةدات بؤ ئةوةى تاوان بكات و زيـاتر خـةَلك هـان دةدات بـؤ ئـةوةى ياسـا بشـكَينى و        
تةجاوز بكات و دةبَيتة هؤى ئةوةى كة خـةَلك هـةوَل بـدات خـؤى بـؤ خـؤى تؤَلـةى خـؤى بكاتـةوة و كَيشـة           

ــاتر ب  ــةكان زيـ ــو هـــةموو         كؤمةويةتيـ ــةك وةكـ ــتمة ثـــؤليا و نـ ــن مةبةسـ ــةوةى كـــة مـ ــةعنى ئـ َيـــت، يـ
بةر َيوبةرايةتيةكانى ناو وةزارةتى ناوخؤ و طشتى و ثؤليا و واتة ثؤليسـى مةحـةىل ئـةطينا وةكـو ئاسـاين      

 .دةورو ر ؤَلى خؤيان طَير اوة لة ثاراستنى ئةمنيةت و سةقامطريى هةرَيمى كوردستان دا، سوثاا
 :لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من هةردوو سوئالةكة بـة يةكـةوة جـةوابى دةدةم ثـؤليا بـة فـةرمانى دادطـا كـار دةكـات، بر يارةكـانى جـَى            
دا نيـة، ضـونكة بـة ثَيـى     بةجَى دةكات، مةسةلةى ر ؤتينيات و هَينان و بردنى هاوووتيان خةتاى ثؤليسى تيَـ 

سيستمى قةزايى لة دادطاكان قؤناغةكانى ثةر اوى لَيكؤَلينةوة لةميةن موحةققى عةدىل بؤ جَيطرى داواكـارى  
طشتى و ثاشان بؤ بةردةم دادوةرى لَيكؤَلينةوة و ثاشان دووبـارة داواكـارى طشـتى ر او سـةرمى خـؤى دةدات،      

ؤمةَلَيك ر َيوشوَينى ياسايية لة بـانط كردنـى شـاهَيد و بةَلطـة و     هةندَى جار سروشتى كَيشةكة ثَيويست بة ك
ثشكنني، بؤ ثؤليا نية دةسكارى بكات، ئَيمة نابَى بةشَيوةيةكى طشتى ثؤليا كةم تةرخةم بكـةين، ئةطـةر   
ئةوان نةبن سيستمى طشتى ضؤن بةر َيوة دةضَيت و دادطاكان ضؤن كارةكان بةر َيوة دةبـةن؟، ئةطـةر كةسـَيك    
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شكايةتَيك لةسةر ثؤليسَيك بكات كة موعامةلةكةى تاخري كردووة يان شـتَيكى وا شـكاتى ىَل بكـا ئَيمـة      هةبَى
 .ئيةرائاتى ثَيويست وةردةطرين، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا تةعقيبت هةية؟ كاك دلَير فةرموو

 :بةر َيز حممد دلَير حممود
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ةزيرى ناوخؤ ئةوةى كة من دةَلَيم فةرمانى دادطا جَى بةجَى ناكات، لةزؤر بنكةى ثؤليا هةيـة كـة   بةر َيز و
فةرمانى دادطا بؤ جؤرة كةسَيك كة تـةجاوزى كردووةتـة سـةر مـاَل و موَلـك و يـةعنى هةـومى شةخسيشـى         

ــَين ســةيارةمان بــدةرَى ئينةــا    دَيــني، دةبــَى  كــردووة، فــةرمانى بــؤ دةرضــووة كــة وةختَيــك دةضــَى ثَيــى دةَل
سةيارةمان بؤ بطريت، دةبَى ئاوا و ئاوا بكةى، يةعنى وةهاى ىَل دةكةن كابرا ئينةا ئةطةر خؤى تؤَلةى خـؤى  
بكاتةوة و خؤى سةيارة ببـات و خؤشـى شـت بـةرَى ثؤليسـى بؤضـية؟، ئـةوة هةشـة بـة ف لـى هةيـة، ئةطـةر             

نابت كة تاوةكو ئَيستا بة ف لى هةيـة، مـاَل   بشتةوَيت كةى ويستت ضةند دانةيةكت لةوانة بؤ ئةنَيرم بؤ جة
 .و موَلكى داطري كردووة، تةجاوزى كردووة ثؤليا هينى دةكات

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

وةَلآل حةقة سوئالةكان موحةدةد بَى و طشـتى نـةبَى، عمـوم وةَلـآل ثـؤليا وا دةكـات، كـام ثـؤليا و لـة كـام           
بؤ ئةوة تةشخيا بكرَيت، بةا بة عام بَلَيى وةَلآل هـةموو ووت  مةركةز لةطةَل كام هاوووتى و ضؤن بووة؟ 

شامى شةريفة، ناوةَلآل بَلَيني هةمووى ئاطرة، ناوةَلآل ئةوين وانية، بؤيـة تكايـة لـة داهـاتوو دةقيـق بـني لـة        
 .دانانى ثرسيارةكان، جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

تةبي ى ئَيمة وةكو وةزارةت بؤ هـةموو بنكـةكانى ثـؤليا سـةيارامتان كر يـوة، ئَيسـتا زؤربـةى بنكـةكان دوو         
سةيارةوسَى سةيارةشيان هةية، ئينةا ئةطةر حاَلةتَيكى واهةبَى مـةمنون دة، و ضـةند  وونةيـةكمان بـدَى     

كةا جارَيكى تر دووبارةى ئةوة نةكاتةوة،  بؤ ئةوةى ئَيمة لَيكؤَلينةوة بكةين و ئيةرائاتى ثَيويست بكةين،
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوثاا بؤ جةنابتان، مسرية خان فةرموو
 :بةر َيز مسرية عبداهلل امساعيل

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ةكانى سةرةتا بةخَيرهاتنى بـةر َيز وةزيـرى نـاوخؤ و هاور َيكـانى دةكـةم و دةسـت خؤشـين لـة كـارو ضـامكي          

دةكةم، من دوو ثرسيارم هةبوو، ثرسيارى يةكةم تةقريبةن جةوابةكةم وةرطرت، بةوم ئةوةى تر ئايا جطـة  
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لة هَيزةكانى سةر بة وةزارةتى ثَيشمةرطة هَيزى ديكة هةية لة دةرةوةى دةسـةوتى وةزارةتـى نـاوخؤ بَيـت؟     
 .ئةطةر هةية تةبي ةتى كاركردنيان ضؤنة؟ زؤر سوثاا

 :كى ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

ياساى بةر َيوبةرايةتى طشتى  ئاسايشي هةرَيمى كوردستان بة يةكطرتوويى لة ثةرلةمانى كوردسـتان ثةسـند   
هَيزَيكى تـر هـةبَى ئةطـةر سـةر بـة       كراوة، ئومَيدةوارين بةم زووانة ررَيتة وارى جَى بةجَى كردنةوة، هةر

 .وةزارةتى ناوخؤ نةبَيت ئةوا سةر بة وةزارةتى ثَيشمةرطةية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .كاك نةرران فةرموو
 :بةر َيز نةرران عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
لـة كـاتى   / شـت ثرسـيارة، يةكـةم   من ضةند ثرسيارَيكم ئاراستةى بةر َيز وةزيرى ناوخؤ كردووة، ثَيمواية هة

سةردانى ليذنةى هاوبةشى ناوخؤ و مافى مرؤظ بؤ ناوضةكانى بادينان لة زاخؤ و دهـؤك هَيزةكـانى ثـؤليا    
و ئاساين و يةكة ئيداريةكان هؤكارى ئةوةى كة نةيانتوانيوة بةرطرى بكةن لة تةشةنة كردنى ر ووداوةكـان  

نى يةكطرتووى ئيسالمى بؤ كةمى ميالكيان طةر اندةوة ئايـا ئةمـة   و سووتانى موَلك و ماَلى خةَلك و بارةطاكا
ر استة؟ ئةمة ثرسيارَيكة ئايا ئةمة ر استة بة بةَلَى يان بة نةخَير؟ ئةطةر واية ئةو ميالكة زؤرةى ثؤليا و 
 ئاساين ضؤن دابةي كراوة لة كوَين، ئةطةر وانية ر استى ميالكى ثؤليا و ئاساين و زَيرةظـانى لـة زاخـؤ و   

دهؤك ضةندة؟ ئةوة ثَيمواية وةومى دايةوة بةا شةقى يةكةم وةوم نةدراوةتةوة، تكايـة ر وونكردنـةوةمان   
يةكَيك لة هؤكارةكانى بةهَيز بوونى هـةر دةزطايـةك بـةهَيز بـوونى كةسـَيتى      / بدةيتَى بةر َيز وةزير، دووةم

بةكارهَينانى دةسـةوت بةشـَيوةيةكى نـا     كارةكتةرةكانيةتى، واتة فةرمانبةرةكان وئةندامانةكانيةتى، بةهؤى
ياســايى و خــراث و بــة ثَيــى مــةزاج بةر َيوبــةرة و ئامرةكــان لَيثرســراوانى دةزطاكــانى وةزارةتــى نــاوخؤوةن    
كةسايةتى كارمةندانى خوار بةردةوام لةذَير ر ةمحةتى ئامرةكةى داية، تةب ةن مةبةستم ئةوةية كـة ئَيسـتا   

ة بؤ ليوا و لة ليواوة بؤ عةقيد هةتا دَيتة كارمةندَيك ئةمة خوارى خؤى فةرقين دروست بووة لة فةريقةو
لةذَير ثرسيار داية و مافةكانى ثَيشَيل دةكرَي، ئةطةر بة دَلى ئةو نةبوو مافى ناداتَى تةنانةت ديفاعين لـة  

ة و سـةن  خؤى بكات و ثرسيار بكات و ر ةخنةي بطرَيت و داواى مافى خؤى بكات، زؤر بَى باكانة طواسـتنةو 
وســزا و تةنانــةت بوختــان  بــؤ كــردن و بر ينــى مووضــةو هةنــدَى جــار فةســَل كردنيشــى بــؤ دةردةكــات يــان 
ثَيشنيار دةكات، واتة ثةيوةندى ئامر و مةئمور كؤياليةتى و ذَير دةستةيية، نةك وةك ئينسانَيكى كة ر َيز و 

ة ثةيوةنديةكانيان دا، بؤية كةسايةتى ئـةم  ياسا لة بةينيان دا هةبَى، بةهؤى بةكارنةبوونى سةروةرى ياسا ل
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هَيزانة لةذَير ثرسيار داية، بةر َيزتان وةكو وةزارةت ضؤن دةتوانى بَى دةسةوتةكان لة خـوارةوة بـؤ سـةرةوة    
بكةيتة خاوةنى كةسايةتى خؤى تةنها ياسا تةحةكوم بة ثةيوةنديةكانى ئامر و مةئمور بكات نةك مةزاج و 

تا ضةند توانيوتة دياردةى دوو ئيـدارةيى لـة بر يـار و دةسـةوتى وةزارةتتـان وةك      / مبةرذةوةنديةكان، سَيية
وةزير سةرتاسةرى بكةن و نووسراوتان بـؤ هـةموو سـنوورةكان  و وةك يـةك كـارى ثـَى بكرَيـت؟، كـة ئةمـة          

ةى ئَيمة وةكو ليذنـةى نـاوخؤ لـة زؤربـةى شـوَينةكان دا بـة كامـل جياوازيـةوة تـةعامول دةكرَيـت لـة زؤربـ            
تاضةند توانيوتانة كـار لةسـةر ياسـا بكـةن و بـة يـةك ضـاو سـةيرى هـةموو ميةنـةكان           / دةزطاكاندا، ضوارةم

بكةن و خؤتان بة بةشَيك لة ميةنة سياسيةكان نةزانن و بةشَيكى تر وةك ناحةز سـةير نةكـةن؟، لـةكاتَيك    
تا / كان دا هةَلسوكةوت بكةن، ثَينةةمدا ئةركةكانتان وا دةخوازَى بة بَى جياوازى و وةك يةك لةطةَل ميةنة

ضةند توانيوتانة دةستى حيزب و كارى حيزبى لـة نَيـوان كارمةنـدانى وةزارةتتـان بـة طشـتى و بـة تايبـةت         
هَيزة ضةكدارةكان دوور رةنةوة؟ كة تـا ئَيسـتاي لةميـةن هـةردوو حيزبـى دةسـةوتةوة بـةزؤر و ر ازى بـة         

بؤضـى تـا ئَيسـتا    / ةوةى حيزبى دةكرَيت و لـةناو هَيزةكـان دا، شةشـةم   ئاشكرا ئابوونة وةردةطريَيت وكؤبوون
نةتانتوانيوة هَيزةكانى زَيرةظانى و بةرطرى و فرياكةوتن يةك رةنةوة كة هاوشَيوةى يةك بن لـة ئيـدارةى   
كؤنى سـلَيمانى و هـةولَير تـا ئَيسـتا وةك خؤيـان ماوةتـةوة كـة ئةمـة مانـةوةى ديـاردةى دوو ئيدارةييـة بـة             

كرا واتة هةيكةليان نةبووةتة يةك هةيكةل كة هـةمان ئيشـيان هةيـة، بؤضـى تـا ئَيسـتا هَيـزى ضـامكية         ئاش
مةدةنيةكان لة هةولَير و دهؤك دروست نةكراوة؟ ئةم ثرسيارة بة جؤرَيكى تر كرا بةوم مـن دةَلـَيم بؤضـى    

وو ئيدارةييـة جـةنابتان   دروست نةكراوة؟ تةنها لة سـلَيمانى و طـةرميان هةيـة ئةمـةي ئاماذةيـةكى تـرى د      
فةرمووتان لة زاخؤ و لـة هـةولَير بـةناوَيكى تـر هةيـة، بـةوم هـةمان ئـين دةكـةن، بـؤ نـةكراوة بـة يـةك؟              
ثرســيارى هةشــتةم لــة دواى خــوىل ئةفســةران دا ئةوانــةى دةرضــووى كؤليــذى زانســتة سياســيةكانن وةرتــان  

اسى ئةم كؤليـذةوة؟ ئةطـةر لَيـرة دانةمـةزرَين     نةطرتن؟ بؤضى؟ لة كاتَيك دا نزيك ترين وةزارةتن لة ئيختس
وةزارةتَيكى تر نية لة ئَيوة موختةا تر بَى بة ئةوانةى كة كؤليذى زانسـتة سياسـيةكانيان تـةواو كـردووة،     

 .زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .سوئاىل ئةخريم نية، مى من نية
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .مى ئَيمة هةية و بة نووسراو دةيدةينَى، جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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نـداوة، بـةوم هؤكـارى    هؤكارةكـانى ئـةم ر ووداوة زؤرن، وةك ثَيشـرت ئاماذةمـان ثَييا    / وةومى ثرسيارى يةكةم
سةرةكى دةطةر َيتةوة بؤ ئةوةى كة خؤثيشاندانةكان بـة بـَى مؤَلـةت و لـة كـاتى نوَيـذى هـةينى بـووة، بؤيـة          
هَيزةكا ان ئاطادار نةبوونة تاوةكو ئامادةباشى بؤ بكةن، ئةركى زَير ةظانى نية ثاراستنى نـاو شـارةكان بكـات    

او دواتـر كـة هَيزةكـان جووَلـةيان ثَيكـرا ر ةوشـةكة كـؤنرت ؤَل كـرا،         و لة ماوةيةكى كورت ر ووداوةكان ر وويانـد 
لة ياسـاى  / داتاكان ئةطةر دةتةوَى بة نووسني دةدةمة جةنابت هيو موشكيلةم نية، وةومى ثرسيارى دووةم

ياسـاى خزمـةت وخانةنيشـينى و هَيزةكــانى ئاسايشـى نـاوخؤ لـة هـةموو عــرياق         1111ى سـاَلى   12ذمـارة  
جَى بةجر كردنةوة كة زؤر ميةنى ئةم ثرسيارةى ضارةسـةر كـردووة لـةم فورسـةتة دةمـةوَى      خراية بوارى 

سوثاسطوزارى خؤمان و وةزارةتةكةمان ئار استةى ليذنةى ناوخؤى ثةرلـةمان بكـةين و كـاك نـةررانين بـة      
ك سـزا و  تايبةتى كة ر ؤَلى جديان هةبوو لة ثةسـةند كردنـى ئـةم ياسـاية، بـوار نادرَيـت بـة هـيو بةرثرسـيَ         

لَيثرسينةوةى ناياسايى دةرحةق خوار خؤى ئةما بدات، هـةوَلى بـةردةوامين هةيـة بـؤ بنـرب  كردنـى هـةر        
ــدانى       ــةر و كارمةنـ ــايى ئةفسـ ــيارى و ياسـ ــتى هؤشـ ــةوةى ئاسـ ــةى بةرزكردنـ ــايى لةر َيطـ ــةكى ناياسـ دياردةيـ

هةموومان ئةوة بـزانني كـة    دامودةزطاكان بة كردنةوةى خوىل تايبةت بؤ ئةم مةبةستانة، هةروةها دةمةوَى
دواى هةَلبـذاردنى يةكـةم ثةرلـةمان وحكومـةتى هـةرَيم وةزارةتـى        1111لة هـةرَيمى كوردسـتان لـة سـاَلى     

ناوخؤ ودامودةزطاكانى ثؤليسمان هةية، بة بـةردةوام كارمـان كـردووة كـة شـَيوازى مامةَلـة كـردن لـة نَيـوان          
بةســةردابهَينني لةميــةك وهــةروةها شــَيوازى ثةيوةنــدى  كارمةنــدان و ئةفســةرةكان وبةرثرســان طؤر انكــارى

ثؤليا لةطةَل هاوووتى بةرةو مةدةنيةت و هةَلسوكةوتى شارستانيانة ئاراستةكةيان بطؤر ين، ئـةو سيسـتةم   
و ثامشاوةى لة ر ذَيمى ثَيشوو بؤمان جَى مابوو شَيوازَيكى حوكمى مشوىل دكتاتؤرى بوو، داثَلؤسـَينةرانة بـوو   

ثرؤسةى ئازاد بوونى طةمنى عرياق و طؤر ينى سيستمى كارى ثـؤليا لـة هـةموو عـرياق و هـةرَيمى      لة دواى 
كوردستانين طؤر انَيكى نةوعى باشى بةخؤيةوة بينيوة، هَيزى هاوثةرانان توانيان زؤر لة هةَلسـوكةوتةكان  

ةتا لـة كؤليـذى ثـؤليا و    و هةتا جل و بةر  و ثَيوةندى هَيزةكانى ئةمنى طشتى طؤر انكارى تَيـدا بكـةن، هـ   
ئةكادرية سةربازيةكان تا ئَيستا وانةى مافى مـرؤظ و  دروكراتيـةت و هةَلسـوكةوتى مـةدةنى و فَيربـوونى      
ئامَيرى تةكنةلؤذى و زمانى ئينطليزى و طةىَل وانةى تر كراوةتةوة لـة ثرؤطرامـى ئـةم كؤليـذة، ئةكادريانـة      

تــاوةكو ئةفســةرانى ثـؤليا لــة نـةوةى نــوَى هةسـت بــة ئــةركى     ئـةوة ر َير ةوَيكــى باشـة، ئاراســتةيةكى باشـة   
سةرشانيان بكةن و بزانن ئةوان بؤضى ثؤليسن و دةبَى بزانن ئةوان ثارَيزةرى سـةروةرى ياسـا و سـةروماَلى    
ذيانى هاوووتيانيان لة ئةستؤ داية، ئةوان نوَينةرايةتى حكومـةت و دةسـةوت دةكـةن بةرامبـةر هاوووتيـان      

ئةطــةر كةســَيك موخالةفةيــةكى كــرد يــان لــة خؤثيشــاندان بةشــدارى كــرد نــابَى بــة ضــاوَيكى    دةبــَى بــزانن
دوذمنانة سةيرى بكةن، ضونكة ئةوانة هاوووتني و دوذمن نني، لة كؤتايى دا هةر جـةماوةر و هاوووتيـانى   

ــة      ــة ل ــازةكان، ئَيم ــة ضارةنووسس ــةرجةم بابةت ــؤ س ــةرةوة دةدةن ب ــارى يةكالك ــةن بر ي ــةم هةرَيم ــةرجةم ئ س
دةسةوتةكانى ثةرلةمان و حكومةت دةسةوتى دادوةرى ثَيويستة لة خزمةتى بةرذةوةندى ئةوان كار بكةين 

نووسراوةكانى وةزارةت لة هـةموو هـةرَيمى كوردسـتان    / و حكومةت بةر َيوة ببةين، وةومى ثرسيارى سَييةم
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بـةوم لةطـةَل ئةوةشـدا هةنـدَى جـار       وةك يةك كارى ثـَى دةكرَيـت و هـيو كَيشـةيةكمان نيـة لـةم بارةيـةوة،       
زَيــدةر ةوى دةكرَيــت، ئــةوةى ثَيمــان طةيشــت بَيــت ر َيوشــوَينى ياســاييمان وةرطرتــووة بةرامبــةريان، وةومــى   

ئَيمة وةك وةزارةتى ناوخؤ بة هةموو ثَيكهاتةكانيةوة بةشَيكني لـة حكومـةت و بـة ثَيـى     / ثرسيارى ضوارةم
ار دةكةين، ئةم حكومةتةي لةميةن ثةرلةمانةوة متمانـةى ثَيـدراوة   بةرنامة و ثالن وسياسةتى حكومةت ك

كةواتة ئامادةبوونى ئَيمة لةم سةكؤية نيشانةى ئةوةيـة كـة ئَيمـة هـاتووين كاروضـامكيةكا ان ثَيشكةشـتان       
ة بكةين و وةومى تَيبينيةكانتان بدةينةوة و ئَيوةي دةتوانن هةَلسـةنطاندنى كارةكا ـان بكـةن، ئَيمـة ر اسـت     

بةشَيكني لةميةنَيكى سياسى ناو ثةرلةمان و حكومةت، بةوم بة ئةركى سةر شانى خؤمان دةزانني بـةرطرى  
لــة هــةموو خــاك و نيشــتمان و بةرذةوةنــدى طةلةكــةمان بكــةين بــة بــَى جيــاوازى، لــة ر اســتى دا ثاراســتنى   

وو هاوووتيـان سـوودى ىَل   ئةمنيةت و دابني كردنى تةناهى بـؤ هـةموو كةسـَيكة و بـة بـَى جياوازيـة و هـةم       
وةردةطرن، تةنها عةدالةتى موتَلةق لة دابني كردنـى ئةمنيـةت دا هةيـة، ضـونكة بـؤ هـةمووان وةكـو يةكـة،         

حيزب ر ؤَلى نية وةك ر َيكخسنت لة كارى هَيزةكـانى نـاوخؤ و ئابوونـة وةرطـرتن،     / وةومى ثرسيارى ثَينةةم
ن ئةفسةرَيك ثارتية يان يةكَيتية و يان طؤر انة بة ئـارةزووى  لةسةر ليستى مووضة نية، بةوم كارمةندَيك يا

خؤى هاتووضؤى ر َيكخراوَيك دةكات ئةوة بابةتَيكى جياوازة، لةم بارةيةوة طشتاند ان كردووة بـؤ سـةرجةم   
فةرمانطةكانى سةر بة وةزارةت بة هيو شَيوةيةكى نابَى كار بة تةزكيةى حيزبى و ئابوونة وةرطرتن و يـان  

يمايةكى حيزبايةتى لة كاتى دةوامى فةرمى دا ثيـادة بكرَيـت، ئاماذةمـان داوة كـة سةرثَيضـى كـار لـة        هةر س
/ هةر ثؤستَيك بَيت و ثةلةيةك دابَيت ر َيوشوَينى ياسايى بةرامبةر وةردةطريدرَى، وةومى ثرسـيارى شةشـةم  

نيـة ئةركـةكانيان بةشـَيوةى     هةر دوو هَيز بـةرطرى فرياكـةوتن و زَير ةظـانى سـةر بـة وةزارةتـن و طرفتمـان       
ئاسايى جَى بةجَى دةكةن، تـةنها ناويـان جيـاوازة، سـوئاىل بؤضـى تـا ئَيسـتا هَيـزى ضـامكية مةدةنيـةكان لـة            
هةولَير و دهؤك هَيزى ضامكية مةدةنيةكان لة هةولَير و دهؤك بوونيان هةية و بةشَيكن لة هَيـزى ئامـادة،   

كانة ر َيك دةكرَينةوة وةك فةرماندةى هَيزى ضامكية مةدةنيـةكان  هةمان ئةرك و ضامكيان هةية و بةم نزي
لةو شارةدا، ئةطةر تَيبينيتان كردبَيت لة خؤثيشاندانةكانى ر ابردوو لةناو شارى هةولَير هةمان ئةو هَيزانـة  
بوون ئـةركى ثاراسـتنى ئةمنيـةتى خؤثيشـاندانيان دةبينـى، سـوئاىل ئـةخري لـة مى مـن نـةبووة، دةرضـووى            

يذى زانستة سياسيةكان، بةر استى ئَيمة ثَيويستيةكان كة دانيشتني وةكو ليذنة ثَيويستيةكانيان ضى بوو كؤل
دياريان كرد، ضونكة دةرضووى زانستة سياسيةكان زؤر زؤر بوون كة دةيانويست تةقديم بكـةن بـؤ كؤليـذى    

كرد، بؤية ئَيمة تةنها ئةوانـةمان   ثؤليا، ئةما كؤليذى ياسا و ئيدارة و بايؤلؤذى و ئةو بةشانةيان ئيختيار
 .وةرطرت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تةعقيبت هةية؟ كاك نةرران فةرموو

 :بةر َيز نةرران عبداهلل قادر
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
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بكةين ةان من بة تَيبينى بؤ بارة ئةمنيةكة وازم لة ذمارةكة هَينا كة بةر َيز كاك كريم فةرمووى كة داواى 
داتَى، بةوم ئَيمة ومتان ئايا ئةوة واية كةكةمى ميالك هؤكار بووة نـةيانتوانيوة ئـةركى خؤيـان جـَى بـةجَى      

كـة مــن باسـى كةســَيتى   / بكـةن يـان نــا؟ بـةا بـة ئــا و بـة نــا؟ ئـةو ثرسـيارة وةومــم وةرنةطرتـةوة، دووةم        
ةَلَى كاك كريم وتـى ياسـا هةيـة و ر َينمـايين     هَيزةكانى ثؤليا و ئاسايشم كردووة لة زمنى ئةم وةزارةتة، ب

هةية، قسةكةى من لةسةر ئةوةية ياساكان كارى سةروةرانةى لةسةر ناكرَيت، بؤ  وونة ياسا ر َيكى خستووة 
هةر ئامرَيك لة ئاخر دةرةجةيةوة بؤ خوارةوة ر َيكى خستووة و تةنزريان ضؤنة و بة ثَيى ماددة لة قـانون  

ورى خؤى تَى ثةر َينَى، بةوم بةداخةوة ئةم ياساية بؤ ئامرةكان بؤ خوارةوة جـَى بـةجَى   دا هاتووة نابَى سنو
دةبَيت، بةوم لة خوارةوة بؤ سةرةوة من ثَيمواية لة ئاسـتى زؤر زؤر خـوارة، ئةطـةر لـة ئاسـتى سـفر نـةبَى،        

كى زؤر شـائيع يةكسـةر   تةنانةت ناتوانَى بة ئامرةكةى بَلَى بةسيت تـرين شـت بَلـَى ئَيسـتا بووةتـة دياردةيـة      
بةا بة دَلى نةبوو نةقَل دةبَيت لة كاتَيك دا لة هيو سزايةكى عةسكةرى دا نةقَل سزا نية، نةقَل دةبَى بـؤ  
بةرذةوةندى طشتى بَيت، ئَيستا بووةتة سزايةكى عام لةم هةرَيمة، كـاك كـريم نـةقَل سـزا نيـة بـةثَيى هـيو        

ى بَى و بةرذةوةندى طشـتى دةبـَى هؤكارةكـةى ر وون بكرَيتـةوة،     ثَيوةرَيكى ياسايي دةبَى بؤ بةرذةوةندى طشت
لة كاتَيك دا ئةم كةسة ئةطةر لَيرة خراثة، نةقَلت كرد لة ناحيةيةكةوة بؤ ناحيةيـةكى تـر كةواتـة لـةوَين     
هةر خراثة، بؤية فةلسةفةكةى ئةوةية ئةمة سزا نية ونابَى بة سزا حساب بكرَيت و ئَيستا بةردةوامة، ئةوة 

ك لةوانةى كة بَلَيني ئابوونة نادةين، ر استةوخؤ يةكَيك لة هؤكارةكان نةقَلة، ئةمر ؤ كة هاتووم بـؤ مى  جارَي
جةنابت سَى كةا تةلةفؤنى بؤ من كردووة، كة تةنها دةَلَين ناوَيرين بَلَيني ئابوونـة، بـؤ  وونـة يـةك شـت      

هـةزارى ىَل بـر اوة، ثَيـى نـاَلَين بـؤ، مـن يـةك         21كةدةَلَيم نايةَلن بَلَين ناتوانى ديفاع لـة مـافى خـؤى بكـات،     
 وونة بؤ جـةنابت بـاا دةكـةم كـة بـةرطرى و فرياكـةوتن لـة سـلَيمانى و زير ةظـانين لَيـرة وايـة، شةسـت             
هةزاريان ىَل دةبر ن بؤ ئاو خواردن، كـاك كـريم ضـةند جارَيـك بامسـان كـرد، ومتـان خـواردن كَيشـةيةك نيـة           

لَيى برب ى، بةوم كاتَيك كة ضووة ئةوةى طومـان بـوو، ئـةم ئةفسـةرة يـان ئـةو        ئةطةر بة شَيوةيةكى عةدالةت
كارمةندة كة طومانى هةبوو لةسةر ئـةوة ئةمـة بةر اسـتى نـةمانى متمانةيـة، وة كةسـَيتى ئةمانـة كـة كـاتَى          

و ئـةوان  هةستيان كرد خؤيان زوَلميان ىَل دةكرَيت ضؤن دةتوانن ئةوان بتوانن زوَلم لةسةر خةَلك هةَلبطرن 
بوونة ثارَيزةرى خةَلك بؤية كةسَيتيةكى بةقوةتى ثَيويستة بؤيـة ياسـا هةيـة خـوار دةثـارَيزَى لـة سـةرةوة،        
بةوم ناتوانَى بةكارى بهَينَى، بؤية ئةمة لَيرة مةحكةمةى دائيمى هةية لةم هَيزانة كة ئةسَلةن خوارةوة بـؤ  

ةسةوتةكةى كرد بةشَيوةيةكى تةعةسوفى ئةمـة نـاتوانَى   سةرةوة ناتوانَى بةكارى بهَينَى، ئةطةر ئيست ماىل د
بة هيو شَيوةيةك بةكارى بهَينَى، هةروةها مةحكةمةى موجزة هةية و غري موجزة هةية، ماددةى ياساييان 
هةيةو دةبَى هؤكارةكانى هةر سزايةك لة كارمةندةكانى هةبَى، دةبَى مةحكةمةيةكى هةبَى يان موجزة يـان  

ئيمية و يان غري دائيمية و ئةوةشى كة ناضَيتة قاَلبى مـاددةوة مةحكةمـةى زةبـت هةيـة     غري موجزة، يان دا
ئةوين دةبَى بة نووسني بَيت، دةبـَى هـةموو شـروتةكانى مةحكةمـة لـة مةحاميـةوة و لـة ديفاعـةوة و لـة          

دةر وات و شــايةتةوة، بــةوم ئةمانــة نيــة لةمةركــةزةكان ولــة بةر َيوبةراتيةكانــدا ر اســتةوخؤ بــة كتابَيكــةوة   



 314 

ــوو           ــةى ثَيش ــة دوو هةفت ــة ل ــؤ  وون ــةى، ب ــى دةك ــة و فةسَليش ــى ني ــة دَل ــةنابت ب ــؤ ج ــةوة ب ــةرزى دةكةن ب
 وونةيةكى وا سيدسادق هاتة بةردةستى ئَيمة تةنها لةسةرى نووسيوة و فةسَلةكةى بؤ هاتووةتـةوة وئَيمـة   

ى فةسَلةكةشـيان نـةدا و بـزانني    وةكو ليذنةى ناوخؤ داوامان كرد بةا ئـةمرى فةسـَلةكةمان بـدةنَى، ئـةمر    
هؤكــارى ضــية؟ نــةيان دا بــة ليذنةكــة كــاك كــريم، بؤيــة ئةمــة لــة خؤمانــةوة نيــة، ئــةم هَيزانــة تةنانــةت    
هةركةسَيك كة دامةزرا لةم هَيزانة بة ثَيى ياسا بؤ ئةو مةبةسـتة دادةمـةزرَى دةبـَى هـةر ئـةو مةبةسـتةي       

لة خؤثيشـاندانةكةى سـلَيمانى دا كارمةنـدةكان دةَلـَين ئيشـى       بةكاربَيت، دوَينَى جةنابيشت مم واية بينيت،
ماَلمان ثَى دةكرَيت، ئيحرتامةن ئيشى ر ازاندنةوةى مَيزمان ثَى دةكرَيت، باقى برادةرانى ئةو مةسئومنة يان 
ئةو كةسانةى كة لةسةريان بةكاريان دةهَينن و لة ضةندين  وونة بؤ ئَيمة وتـراوة و دةتـوانني بـة  وونـة     
باسى شوَين وهينةكانين بكةين ئَيستا بؤ ئةوة ناشَيت، ئةمة لـة كاتَيـك دا كـارى ئةمانـة نيـة كـارى ئةوانـة        
ثاسةوانةتية، ثاسةوانةتى يان شةخسةكةية يان ماَلةكةيـةتى، ئـةو برادةرانـة باخيـان هةيـة وكاريشـيان ثـَى        

ــَين بــؤ ســكاو دةكــةن، ســكاوى    ضــى بكــةين فةسَليشــمان دةكــةن و  دةكــةن، لــةمى ئَيمــة ســكاو دةكــةن و دةَل
دةريشــمان دةكــةن و بوختانيشــمان بــؤ دةكــةن، ئةمــة وةكــو ياســايةكة، بــةوم وةكــو خــاَلى دووةم، جــةنابت    
فةرمووت ئَيمة قةرارةكا ان وةكو يةك دةردةكةين، بةَلَى وةكو يةك دةرى دةكةين، بـةوم وةكـو يـةك كـارى     

ة جؤرَيكى ترة و لة سلَيمانى بةجؤرَيكى ترة، ضةند جـارَيكين  ثَى ناكرَيت موشكيلةكة لةوةية، لة هةولَير ب
بامسان كرد مى جةنابتان، بؤ سةروةرى كردنى ياساو سةير كردنى هةموو ميةنةكان وةكو يةك و تـةنها بـؤ   
ــةم         ــؤ ئ ــة ب ــايى هةي ــنبرييةكى ياس ــة ر ؤش ــتى ب ــة ثَيويس ــريم ئةم ــاك ك ــةعنى ك ــةن، ي ــةنَيك نةك ــؤ مي ــار ب ك

وونة بَيةطة لةوةى كة ئةم كارمةندانـة وا تـةيار دةكـرَين كـة ميةنـةكانى ئؤثؤسـيؤن يـان        كارمةندانة، بؤ  
ميةنةكانى غةيرة دةسةوت بة جؤرَيكى تر سـةير دةكـةن، تةنانـةت لَيثرسـراوةكانى ئؤثؤسـيؤن و ئةوانـةى       

كامَيرايـةكيان ثـَى    ترين ىَل طةر َى تةنانةت ر ؤذنامةنووسةكانى ئؤثؤزسيؤن، يان بَى ميةنةكان، ئةطـةر بَيتـو  
بَى ئَيستا عوقدةيةكى زؤر طةورةيان مدرست بووة، لة هةركوَى بينيان لَيـى دةدةن و كامَيراكـةى ىَل دةسـَينن    
و شــريتةكةى ىَل دةســَينن ئةطــةر تَيهةَلدانيشــى نةكــةن ئــةوة شةنســى هــةبووة، يــان ســةنى نةكــةن، بــةوم    

نـةكانى دةسـةوت لةميـةن ئـةم هَيزانـةوة، لةوانةيـة       بةداخةوة ئةمة بـة هـةمان ضـاو سـةير نـاكرَى بـؤ مية      
لةميــةن هاوووتيــةوة شــتى وابــَى بةرامبــةر بــة ر ؤذنامةنووســانى دةســةوت، بــةوم لةميــةن ئــةم هَيزانــةوة   
موشكيلة واية كة بةرامبةر بة ر ؤذنامةنووسان ثَيشَيلكارى دةكرَيت بة تايبـةتى ئةوانـةى ئؤثؤزسـيؤن و بـَى     

رسيارى ثَينةةم كارى حيزبى تـا ئَيسـتا كؤبوونـةوة دةكرَيـت لـةناو هَيزةكانـدا كـاك كـريم،         ميةنةكانن، بؤ ث
ئَيمة لة مانطى ثَيشوو هاتينة مى جةنابت لةو دةقةيةى كة ئَيمة دةردةضني هاتينة دةرةوة من تةلةفؤنَيكم 

نبريى لـة مةركـةزى   بؤ هات لة مةركةزى زَير ةظانى لة هةولَير ناوى شةخسةكةشـم لةميـة و لـة بةشـى ر ؤشـ     
هَيزةكانى زير ةظانى لة قيادةى زَير ةظانى ثَييان ر اطةياندين كة كؤبوونةوةى حيزبيان ثَي كردوون، تةنانـةت  
ومت باشة ئَيوة جةنابت بة ئيمةت ر اطةياند كة نووسـراوةكةي هةيـة و نوسخةشـت بـؤ عـةرز كـردين و كـة        

عات و نيوَيـك دواى ئـةو تةلةفؤنـة وتـى كاكـة ئـةوة       ناردووتة بؤ قةدةغةكردنى، هةر لة نةفسى ئةو بة سـة 
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ثَييان وتووين فآلن كةا ثَيى وتوين لة قسمى ر ؤشنبريى لةناو دةزطاكة وتويةتى ئةوة لة ئي الم دةوترَى و 
بر يارَيكة و نازاك ضى، نابَى طوَى لةوانة بطرن، تـؤ هَيـزى حيزبـى دةبـَى واكـار بكـةى و دةبـَى ئابوونةكـةي         

ن شَيوة لـة بـةرطرى فرياكـةوتن لـة سـنوورى سـلَيمانى بـؤ مـةوزوعى شةسـت هةزارةكـة مـن            بدةى، بة هةما
هـةزارى سـةرف دةبَيـت، بيسـت هـةزارى دةبـردر َى و نـاتوانن         41دةتواك ر وونى بكةمةوة بؤت كة نزيكـةى  

نج و ر وون بَلَين بؤ؟ لة كوَيوة دةبر َيت و ضؤنين دةبر َين؟ بة كيلـؤ و بـة غـرام و بـة دانـة تةنانـةت لـة بـر        
وشةكر و تايت و سابوون و لة ضاية، كة ضيان بؤ سةرف دةكرَيت لةممـة، ضـةندَيكى تـَى دةضـَى؟ غـةدرَيكى      
زؤر هةية، كاك كريم داوات ىَل دةكةم ئةوةي ضارةسةر بكةى كة زيادةيان ىَل دةبـةن، هـةروةها  وونةيـةكى    

كـة ثاسـةوانى كؤمثانياكـانى نـةوتن، لـة      ترين هةية لـة دوو ليـواى جـةنابت باسـت كـرد، ئـةو دووليوايـةى        
 ...... .هةندَى شوَينيان دا كؤمثانياكة خواردنيان دةداتَى، كةضى هةمان ئةو 

 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

تكاية ئةو شتانة دةزانى بؤضى جةنابت نةتهَيناوة لة ليذنةكةى خؤت و لَيرة موناقةشةى بكةى، بـؤ ئـةوةى   
طى تـةرةفى مةسـئول بكـةين، ضـاوةكةم ئـةو شـةرحة لـة سـوئالةكانت دةرضـوو،          بيهَينينة نـاو ثةرلـةمان بـان   

ئةنـدام   111رجائةن وةرةوة سةر سوئالةكانت، تةعقيبين بةو شكلة نابَي ، حمازةرة دةدةى ئـاخر ئـةوين   
 .ثةرلةمان لَيرةية، نا؟، تةواو، كاك نةرران فةرموو

 :بةر َيز نةرران عبداهلل قادر
 .مانبةر َيز سةرؤكى ثةرلة

هةزارةكةشيان ىَل دةبر ن بؤ  وونة لة حةسـرية و لـة كوردةمريةكـان كـة دوو سـريةن،       21شةريكات دةيدات 
ئةوة  وونةشيان زؤرة، ئةوةى خـاَلى ئـةخريين بـؤ خـةرجى زانكـؤ زؤرة، مـن ثَيموايـة علـومى سياسـى لـة           

 .ثااهةموو ئةوانةى زانكؤكان زةرور تر بوو كة لةو كؤليذة دابندرَين، زؤر سو
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
من وةومم دايةوة ومت هؤكارى تر هةبووة، كاك نةرران ثَيشرتين باسى هؤكارةكاك كـردووة، بـة نيسـبةتى    

جةنابت ثـؤليا بـووى، موقـةدةمى ثـؤليا بـووى،      ياساكة جةنابت دةزانى ئَيمة ضةند موشكيلةمان هةبوو 
دةزانــى ضــةند موشــكيلةمان هــةبوو لةبــةر بــَى ياســايى، ضــةند طريوطرفتمــان هــةبوو، ضــةند هــةوَلمان دا و  
جةنابت يةكَيك بووى لةطةَل ليذنةى ناوخؤ كـة ئـةم ياسـاية بـةرةو ثـَين ببـةى و لـة ثةرلـةمان تةسـديقى          

ئَيسـتا ئَيمـة ماددةيـةكى بامشـان لةدةسـت دايـة بـةو ياسـاية ئـين          بكةى، كة ياسـايةكة كةوتـة دةسـت ئَيمـة     
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دةكةين، ياسايةكةي ئةوة هةمووى يةك، دوو مانطة كةوتووةتة كار، مـةجاملان بـدةنَى بـا ماوةيـةكى بةسـةر      
بضَيت و ئينةا وةرن ئةطةر ئةوة ما، ئةو وةختة حةقى جةنابتة بَيى و لَيرة  وونةمشان بدةيةى بؤ ئةوةى 

تابةعةى بكةين و بةدواى دا بضني، بة نيسبةتى خواردن، بؤ هَيزةكانى ئاسايشـى نـاوخؤ ئَيـوة لَيـرة     ئَيمة مو
هةزار دينار سةرف بكرَيت بؤ خواردن، موافةقـةتى ئَيـوة بـووة ووةكـو بةغـداتان ىَل كـرد،        331بر يارتان دا 

شـارةكانن و لـة  مـاَلى خؤيـانن     هةندَى هَيز هةية تةبي ى ئةم ثارةية دةدرَيتة ثؤليا خؤى، ئةوانةى لـةناو  
ر ؤذ بة شةو و بةر ؤذ لة واجب دةبَى، دةبَى  17ئةوة موشكيلة نية، بةوم هةندَى هَيزمان هةية لة ر ةبيةية، 

خواردنى بةيانى و نيـوةر ؤ و ئَيـوارةى بـؤ بضـَيت، ئـَى دةبـَى جيهـةتَيك هـةبَى خـواردنى بـؤ تـةئمني بكـات،             
ن دةبــر ن خواردنيــان بــؤ دابــني دةكــةن، لةبــةر ئي رتازاتــى خةَلكةكــة،  هــةزارة بــؤ ئةوةيــة كــة لَييــا  21ئــةو

هةزارةكـةي وةربطـرَى و حكومـةت خواردنيشـى بـؤ تـةئمني بكـات، ئـةوة لـة هـيو            331خةَلكةكة دةيةوَى 
ووتةك و لة هيو دنيايةك باوةر  ناكةم ئَيوةى ثةرلةمانتارين تةئيدى ئةوة بكةن، بؤية ئَيمة ليذنةيـةكمان  

هةزار  21ليذنةكة خةريكن ر اثؤرتَيكى بامشان دةدةنَى ضؤن ئةو مةوزوعة ضارةسةر بَيت، من ناَلَيم داناوة، 
دينــار بــؤ مانطَيــك ســَى وةجبــة خــواردن كةمــة و زؤرة و تــةمعوبى هةيــة و مــن نــاتواك ئــةوة بَلــَيم، ئــةوة  

 .رينليذنةكة قةرارى لةسةر دةدات، لةسةر ئةوةى انشاهلل ئَيمة ئيةرائاتين وةردةط
 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .امينة خان فةرموو 

 :بةر َيز امينة زكرى س يد

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
ئةظ هَيزانة ناسنامة حكومةتَينة، وةزارةتا هـةوة   ثـالن و بةرنامـة بـؤ بةهَيزخسـتنا كةسـايةتيا ثـؤليا و        

ماذة دا هةندَى كو طةلَيك خولَيـت ر اهَينـانَى   ضةوانيا ر ةفتار كرنا وان دطةل وان هاوووتيان هةية، وةزيرَى ئا
بؤ وان دَينة ظة كرن، ىَل وا ديارة ئةظ خولة  نة لة ئاستَيت ثَيتظى دانة، بةرنامـة هـةوةدا هةيـة كـو خولَيـت      
سةردةميانة كو ب شَيوةيةكى يَى بنةر ةت طؤر انكاريا ناظ ثؤليسـَى دا هـةبينت، هةنـدةك ذ ثؤليسـَى زالطـةهان      

ارَيت نا مةدةنى دطةل خةَلكيا هةى، هةندةك ثرسيارَين خـؤ بـَى ر َيـزى و ئيهانـة واوتيـا دكـةن،       هةمان رس ةفت
وةكى دي كيظة ضى و دي كيظة ضى و تؤ خةلًََكَى   طوندى و تؤ خـةلكَى   جَيـى؟، يـةعنى بر اسـتى ئةظـة      

مــةى يــان    هةنــدةك ثرســيارن كــو شــوىَل ثؤليســَى نينــة، ثؤليســَى   عةمقــةتا هــةى كــو ئــةز كــو ســايةقى  
ثةيوةندى دطةل وى كةسَى هةية ئةز د سةيارا دا، شوىَل ثؤليسَى ثاراستنا ئةمنيةتا يا وةوتية، ئايا نـةثَيتظيا  
ثؤليا بهَينة ر اهَينان و فَيركرن ر َيزى خةَلكى بطرن، ثةيظَى ر َيزطرتنَى بكاربينن و سآلظَى ل خةَلكى بكـةن  

ة، بَى زةمحةت ئةم دَى بؤ هةوا زةمحةتَى ضَى كـةن بـةا ئةطـةر    و بَيذن بَى زةمحةت ناسنامة خؤ بدةنة ظ
بشَى سةيرَي خؤ بدةينة خةلكَى، بةا ئةظة شوىَل ثؤليسَيية، ىَل ئةم بينني طةلةك ثـؤليا حـةتا ئيشـارةتَى    
دةستى دطـةل ووتيـا دئاخـاظن هـةر ة وةرة، يـةعنى ئيشـارةتَى دةسـتى كـو ئةظـة ذى طةلـةك ئسـلوبةكى نـةيا             

مة ظَيت بزانني ثـالن و بـةرنامَى وةزارةتـَى بـؤ نـةهَيآلنا ظـَى ديـاردا نةشارسـتانى ضـنة؟ بـةر َيز           شارستانية، 
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جةنابَى وةزير ظان دةه ساَلَى بورى دا هةوة ضةند ئاظاهيـةت بنطـةهَيت ثؤليسـا دهـؤكَى ئاظـا كرينـة، ضـةند        
ةت ديـةت حكومةتَينـة بـؤ    بنطةه بنةجَيهن، ئةم بينني كو طةلةك بنكةهَيت ثؤليسان د هةنـدةك ر َيظةبةريـ  

 وونة ماَلتايَى ر َيظةبةريا ثؤليسا يةت بينايةتَى زراعى دا، بؤ حةتا نوكة ثؤليسَى ئامادة و هاوارهـاتنَى جـل   
و بةرطَين خؤ ب خؤ دكر ن؟ بؤضى   نةسرية لبةر دةستَى بنطةهَيت ثؤليسان نينة، ئـةوة هـةذى حـةفتى و    

 11بةشـى   1114َي سـاو   22طوذمـةكَى كةمـة، ل طـؤر  ياسـايَى      ثةما هةزارا كو بر اسـتى ئةظـة ذى طةلـةك   
ثةما سةدَى ذ داهاتَى هاتن و ضـوونَى بـؤ طةشـةثَيدانا مـرورَى بـؤ وةزارةتـا نـاوظخؤ دضـَيت، ىَل حـةتا نوكـة           
طةشةثَيدانا مرورَين نة ل طور  ثَيتظيانة، ئامريةت ب كارتَيت طةلةك بَى سةروبةر و موازن، بؤ  وونـة ئـةو   

مَيرت مسلكيا ما بةينا وان دا هةتا نوكة تؤر ةكَى ظـةيا طرَيـداى نينـة، جـل و بـةرطَيت وان د وةخـت دا بـؤ        ئا
ناهَينة كر ين، دةمَى تى ذى طةلةك بَى سةروبةرن، ئةمَى ضوويةن زظستانَى دا و ماهَى دوازدة ذى هةتا نوكة 

َى ئةظ هةمى داهاتة بؤ مـةراما طةشـةثَيدانا   جل و بةر  بؤ مرورا يا دهؤكَى نةهاتينة كر ين، جةنابَى وةزير
مرورَى بؤ وةزارةتَى تَيت بؤ ضةوا دَيتة مةزاخنت؟ طةلـةك طازانـدة ذى مى وةوتيـان بـؤ حكومـةت تـَين كـو        
ثؤليسَيت هاتن و ضونر بَى ر اوةستان دَين و ئاطةهدار كرنا شوفَيران سزايا بؤ دنظيسن، مةراما من نـة ئـةوة   

من ئةوة كو ثؤليسَيت هاتن و ضوونَى بَى ر اوةستاندن و ئاطاهةدار كرنَى شوفَيران سزا بؤ كو بكامريا، مةراما 
شوفَيران دنظيسن و ئةظة قةت نابينت، ثَيتظيا شوفَيران كةيَى ئاطاهدار بى كو   جؤرة سةرثَيضيت تَيتة سزا 

تا ياسـايي ظـَى كـارَى دكـةن؟     دان، بةر َيز جةنابَى وةزيرَى مة دظَيت بؤمة ر وون بكةن كو ثـؤليا ذ   دةسـةو  
 .سثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
بةَلَى ئَيمة هةسـتمان بـةم بؤشـايية كـردووة  لـة هَيزةكا ـان و دةبـَى ضارةسـةرى بكـةين لـة           / سوئاىل يةكةم

ثــؤليا بــة طشــتى دادةمــةزرَى، بــؤ ســاَلى    1111ثــؤليا بــؤ دهــؤك و نزيكــةى   711بةرنامــةى ئةمســاَل 
ئايينــدةي هيــوادارين ئَيــوةي هاوكارمــان بــن لــة كــةم نةكردنــةوةى ئــةو ر َيذةيــةى داواى دةكــةين بــؤ            

ــانى      ــة ر ووداوةك ــتة ل ــةوةي ر اس ــتى، ئ ــة طش ــيالك ب ــةوةى م ــةى   15ثر كردن ــر نزيك ــوبات و دوات  421ى ش
لـة هَيزةكـانى    31وة، دوو شةهيدمان هةبوو، لة ر ووداوةكانى دهـؤك وزاخـؤ زيـاتر لـة     ثؤليسمان بريندار بو

ناوخؤ بريندار بوون بة دةستى خؤثيشاندةران، ئَيمةي ثاراسنت و ر اطرتنى سةروةرى ياسا لة هةر كوَييـةك  
بــةَلَى بَيــت بــة ئــةركى ســةر شــانى خؤمــانى دةزانــني و بــةردةوامني، لةميــةكى تــرةوة لــةر ووى نةوعيــةوة    

ثَيويستمان بةر اهَينانى بةردةوام هةية، ثَيويستمان بة نوَي كردنةوةى بةردةوامى جل و بةر  و ئؤتؤمبيـل  
و كةلوثةىل تايبـةت و لـةم ر ووةوة هةنـدَى جـار لةطـةَل ئةمومـةنى وةزيـران و وةزارةتـى دارايـى دووضـارى           

ةثري داواكاريـةكا ان نايـةن، ر اسـتة بـة     كَين و هـاتن و ضـوونى زؤر دةبينـةوة، لةبةرئـةوة وةك ثَيويسـت بـ      
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ــةتى ســنوور بةزانــدن لةميــةن هَيزةكــانى نــاوخؤ      نيســبةت ســوئاىل دووةم بــةَلَى ئــةوة ر اســتة زؤر جــار حاَل
بةرامبةر هاوووتيان هةَلسوكةوتي ناشارسـتانيانة ئـةمام دراوة، بـةوم ئَيمـةي دةسـت بـةجَى ر َي و شـوَينى        

ــةريان وةرطر ــاييمان بةرامبـ ــنبريى و    ياسـ ــان و ر ؤشـ ــوىل ر اهَينـ ــةردةوام خـ ــةروةها بـ ــةردةوامني، هـ ــووة، بـ تـ
بةرزكردنةوةى ئاستى تواناكانيان دةكةينةوة، لةم ساَلةوة ئةطةر كةسَيك لة ر يزى ثؤليا داةةزرَيت نابَيـت  

هةبَى،  بر وانامةى لةناوةندى كةمرت بَيت تاوةكو بتوانَى بةشدارى خولةكان بكات و تواناى ثَيشكةوتنى هزرى
كةا ثَيك بَيت، سةحبت كرد؟  31سوئالةكة ت كردووة كة بنكةى ثؤليا دةبَى بة ثَيى قانون لة ناحية لة 

ساَلة ضـةند بنكـة لـة دهـؤك كراونةتـةوة،       11باشة ضونكة سوئالةكان تَيكةَل بوون، بة نيسبةتى ئةوةى كة 
ــَيو     ــةم ش ــؤك ب ــاى ده ــنوورى ثارَيزط ــةوة لةس ــةوا كراونةت ــةى ك ــةو بنكان ــة، ئ ــةَلطاى  11ةيةى خوارةوةي كؤم

كارطَير ران ئاوةدانكردووةتةوة لة قةزا و ناحيةكان كـة هـةموويان بنكـةى ثؤليسـيان تَيدايـة، هـةروةها دوو       
بينايـة بـؤ بةنـد كـراوان، وة باَلةخانةيـةك بـؤ بةر َيوبةرايـةتى ثؤليسـى          3بنكةى ثؤليسمان كردووة لةطـةَل  

ــةوةى     ــةَل كردن ــةروةها لةط ــؤك، ه ــاوان،      12ده ــتنى ت ــينطةى نةهَيش ــؤليا، دة نوس ــةى ث ــةى  17بنك بنك
نووسـينطةى بةدواداضـوونى توندوتيـذى     5بنكةى ثؤليسى دارستان،  2بنكةى ثؤليسى كارةبا،  2شارستانى، 

بنكةى ثؤليا موافةقةتى بؤ كراوة بـؤ جـَى بـةجَى كـردن، سـاونة جـل و        1ئافرةتان، لة ثالنى ئةم ساَل دا 
انى ئاسايشى ناوخؤ لةميةن وةزارةتةوة دابـني دةكرَيـت و تـةنها بـؤ ئـةم سـاَل نـةبَيت،        بةرطى هةموو هَيزةك

هؤكارةكةي دةطةر َيتةوة بـؤ ئـةوةى ويسـتمان جـل و بـةرطى زؤر باشـيان بـؤ دابـني بكـةين و ر َيككـةوتنمان           
سـتانداردى   لةطةَل كؤمثانيايةكى نةرو ى كردووة كة جل و بةرطى هَيزةكـانى نـاتؤ دابـني دةكـات، بـة ثَيـى      

جيهانية و دوو جار نووسراومان بؤ ئةمومةنى وةزيران ناردووة بة مةبةسـتى ر ةزامةنـديان، بـةوم تـاوةكو     
ئَيستا وةوممـان ثـَى نةطةيشـتووة، ئـةوةى خؤثيشـاندان ثؤليسـى زاَلطـةكان هةنـدَيك ثؤليسـى زاَلطـة، ببـورن            

ون، ثةيوةنــدى بــة وةزارةتــى نــاوخؤوة نيــة، بازطــةكان بــة طشــتى بةر َيوبةرايــةتى ئاسايشــى طشــتى ســثَيردرا 
 .ئاسايشن ئةوان، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .تةعقيبت هةية؟ امينة خان فةرموو

 :بةر َيز امينة زكرى س يد
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

نةا سةدَى ذ ثَي 11يَى بةشى  1114ساو  22ثرسيارا حةفتَى و هةشتَى؟ ثرسيارا حةفتَى طور  ياسايا ذمارا 
داهاتَى هاتن و ضوونَى بؤ طةشةثَيدانا مرورَى بؤ وةزارةتا ناظخؤ دضَيت، ىَل هـةتا نوكـة طةشـةثَيدانا مـرورَى     
نة لطور  ثَيتظيةنا؟ ئامرَين بكارتَين طةلةك بَى سـةروبةر و موازن، مةسـةلةن مـن  وونـةى مسـلكيَى هَينـان       

هةذى طةلةك طةلةك كةمن، جل و بةرطَيت وةختَى دا نَينة كرن  هةتا نوكة ب تؤر ةكا وا طرَيدانينة و ئةكةر
وةختَى زؤر بَى سةروبةرن، جةنابَى وةزيرَى ئةظ هةمى داهاتَى بؤمـةراما طةشـةثَيدانا مـرورَى بـؤ وةزارةتـَى      
تَى بؤ   ضةوا دَيتة مةزاخنت؟، ثرسيارا هةشتَى طةلـةك طازانـدة ذ ميـَى وةوتيـان بؤمـة تـَين كـو ثؤليسـَيت         
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تن وضوونَى بَى ر اوةستاندن و ئاطةهدار كرنا شوفَيران سـزايَى بـؤ دنظيسـني و ئةظـة قـةت نابيـت، ثَيتظيـا        ها
شوفَيريا ئاطةهدار بى كو بؤ   جؤرة سةرثَيضى تَيتة سزادان، بةر َيز جةنابى وةزيرَى مة دظَيـت بؤمـة ر وون   

 .بكةن كو ثؤليا ب   دةسةوتا ياسايى ظَى كارَى دكةن؟
 :ةرؤكى ثةرلةمانبةر َيز س

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
زؤر سوثاا، بةنيسبةتى سوئاىل ئةوةى كة ثةما لةسةد لـة ثـارةى هاتوضـؤ بـؤ ثةرةثَيـدان سـةرف دةكرَيـت        

ةوم تؤ ناتوانى بةيةك دةرةجة بضـية  ئةمة تا ئَيستا زؤر بة باشى سةرف كراوة، من ناَلَيم كةموكور ى نية، ب
سةربان، ضونكو جيهازةك دةكر ى دةبَى تةدريبى بؤ بكـةى ضـؤن بـةكارى دَينـى، جيهـاز كـر ين مـوهيم نيـة،         
بةوم بةكارهَينانةكةى موهيمة، بة نيسبةتى ئيتسـاوت باسـت كـرد باشـرتين ئيتسـامت لـة مـرورى دهـؤك و         

سـةتةن لـة هـةولَير و دهـؤك ئـةوةى ئـةثكؤ سيسـتمة كـة هـةموو          هةولَير و سلَيمانية، باشـرتين سيسـتةم خا  
ئيتساوت لةطةَل هةموو دةزطاكان دةتوانن ئيتساَل بكةن، نازاك كَى بة تؤى طوتووة ناتوانن، من لة وةزارةتى 
ناوخؤ دادةنيشم دةتواك يةك زر ة دةستى ىَل دةنَيم دوو هـةزار و هةشـت سـةد جيهـاز قسـةى لةطـةَل بكـةم،        

اوتؤضؤي لةو جيهازانةى ثَيية، ئةو ئيشاراتى مرورى ترافيك ميتةكان ئَى ئةوانة هةمووى لةسةر ثؤليسى ه
ئةو ثارةية سةرف كراوة، بؤية ئَيمة قسورران نةكردووة ثارةى خؤيانة و ئَيمة بؤ خؤيان سـةرفى دةكـةين،   

بة مةراحل بؤيـان سـةرف    بةوم بة مةراحل، ضونكو ناتوانني هةموو شتَيك بة يةك ر ؤذ جَى بةجَى بكةين،
دةكةين، بة نيسبةتى سزاى ثؤليسى هاتوضؤ يةكَيك سزا دةدات بَي ئةوةي سايةقة بزانَيت، من نازاك دةبَيت 
 وونةم بدةيَد لةضةند حاَلةتَيك، بةوم هةندَي حاَلةت هةية شوفَير بة سورعةت لَي دةخور َيت، سـزاي بـؤ   

سـزاكةتة، سـةيارةكةي موخـالف ر اطرتـووة سـزاي بـؤ دةنووسـَيت، خـؤي         دةنووسَيت، ثَيي ناَلَي ر اوةستة ئةوة 
ثَيي ناَلَيت تؤ موخاليف ر اوةستاوي سزات دةكةم، بةوم ئةوانـةي كـة بـةثَيي سـزا بـَي ئـةوةي ئـةوة بزانَيـت،         

 .هةندَي  وونةمان ثَي بدة سوثاست دةكةم، بؤ ئةوةي من بتواك جوابت بدةمةوة، سوثاا
 :لةمانبةر َيز سةرؤكى ثةر

 .حسن، فةرموو رضاسوثاا، ر َيزدار سةرطوَل 

 :حسن رضابةر َيز سةرطوَل 
 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

من ضوار ثرسيارم ئاراستةي جةنابي وةزير كردبوو، دوو ثرسياريان جوا، وةرطرتةوة، كة تايبـةت بـوو بـة    
وو بةر َيذةي ر ووداوةكاني هاتوضؤ ثؤليسي ضامكي مةدةني كة لة دهؤك نية، ثرسيارةكةي تريشيان تايبةت ب

كة بةرزبووةتةوة، بةوم دوو ثرسيارم ماوة حةزدةكةم ئاراستةي بكةم بؤ ئةوةي وةومـي دروسـت وةربطـرم،    
ئــةو ياســايةي كةدةرضــووة بــؤ وةزارةتــي نــاوخؤ لــة ثةرلــةمان، بــةثَيي مــاددةي دوو لــة بر طــةي  : يةكــةميان
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دةكــات، ثاراســتين موَلــك ومــاَلي طشــد، مــن دةمــةوَيت ئــةو    دووةمــي ياســاكة بــاا لــة ئةركــةكاني وةزارةت 
ثرسيارة بة تةحديد ئاراستةي جةنابي وةزير بكةم، لـةو دوو ر ووداوةي كـة لةهـةرَيمي كوردسـتان لـة سـاَلي       

ي شـوبات  /15ر وويدا، هةموومان دةزانني ئينفيالتَيكي ئـةمين بـوو، ئـةوةي ثارَيزطـاي سـلَيماني لـة        1111
دهؤك و زاخؤ وناوضـةي بادينـان ر وويـدا، بةر اسـد ئـةو دوو ر ووداوة كـةا ئينكـاري ناكـات         ر وويدا، ئةوةي 

كةر ووداوي ناخؤي بوون و ئاسـةواري زؤر خراثـي بةجَيهَيشـت لـةدواي خـؤي، كـة لـةر ووي ئةمنيـةوة، يـان          
و ر ووداوانـة  لةر ووي ئةركي وةزارةتةوة ئةمة ئةركي وةزارةتي ناوخؤ يان هَيزةكاني نـاوخؤ بـوو كـة بـةر بـة     

بطرن، ئَيمة دةزانني كة جةنابي وةزير ئاماذةي ثَيكرد لـة وةومـةكاني تريـدا، كـة ئـةركي هَيزةكـاني نـاوخؤ        
ثاراســتين ئــةمن و ئاسايشــة، بــةوم لــةكاتي ئاســاييدا ئــةوة ئاســايية، بــةوم لةكاتَيكــدا كــة نائاســايي بَيــت و    

ئةركةكاني خؤيان هةسنت، يان نا؟، ثرسيارةكةم بةتةحديد ر ووداوي ئاوا ر ووبدات، ئايا ئةوان توانيويانة بة 
ئةوةية ئايا جةنابي هةست دةكات كة ئةوان كةمتةرخةم بوون، يان بَلَيني ئةوان نةيانتوانيوة ئـةو ماددةيـة   

هــةر بــةثَيي هــةمان ياســا بر طــةي ســَييةم، لــة  : جَيبــةجَي بكــةن كــة لــة ياســاكةدا هــاتووة، ثرســياري دووةم 
رةت باا لة ثاراستين بنكـةو بارةطـا حزبيـةكان دةكـات، ر اسـتة وتـراوة وثَيشـرتين جـةنابي         ئةركةكاني وةزا

دةقيقـةدا بطةينـة ئـةو شـوَينةو      11وةزير ئاماذةي بةوة كرد، كة ئَيمة كاتَي ر ووداوَيك دةبَيت نـاتوانني لـة   
ا  مـرؤظ، ر ووداوي  كؤنرت ؤلي بكةين، بةوم من وةكو ئةو ليذنـةي ضـووينة دةظـةري بادينـان وةك ليذنـةي مـ      

سووتاندني بارةطاكاني يةكطرتوو، هَيزةكاني ثؤليا يان بةتةحديد بةر َيوةبةرايـةتي ثـؤليا ثَيشـرت ئاطـادار     
ــة خةتـــةرَيكمان لةســـةرةو بارةطاكا ـــان          ــان وترابـــوو كـــة ئَيمـ ــةوة لـــةر َيطاي تةلةفؤنـــةوة، ثَييـ كرابوويـ

نةضوون؟، بؤ بةر بةو ر ووداوة نةطريا، ثَين ر وودانـي،  دةستووتَيندرَيت، ثرسيارةكة ئةوةية بؤ بةدةميانةوة 
ثرسيارَيكي ترين هةر لةدهؤك وترا ثؤليسي ئاطركوذَينةوة لةبةردةم بارةطاكاني يـةكطرتوو بـووني هـةبوو،    
بةا بةهيو شَيوةيةك هةوَلي نةداوة كة كؤنرتؤَلي ئةو ئاطرة بكـات كـة كةوتـةوة، يـةعين ئةمانـة هـةمووي       

نين شاهيدن، جةنابي باسي لةوة كرد كة ئَيمة ليذنةمان ثَيكهَيناوة بـؤ بةدواداضـوون يـان    بةَلطةيةو طرتةكا
لَيكؤَلينةوة، بةا ئةمانة هةمووي ئةيسةملَينَيت كة ئةوان نةيانتوانيوة كة ئةو ماددةية يان ئةو بر طةية لـة  

كــة بةدواداضــوونتان  ياســاي وةزارةتــي نــاوخؤ جَيبــةجَي بكــةن، ثرســيارةكة ثَيشــرت مــن ئامــاذةم بــةوة كــرد  
كردووة، جةنابي لةوةومةكاندا دةَلَيت بةدواداضوو ان كردووة، بةوم بة سةراحةت دةردةكـةوَيت كـة ئةمـة    
ر استة كةمتةرخـةمي كـراوة؟، ئـةم بر طةيـةي لـة ياسـاكة ثَيشـَيل كـراوة، حـةز دةكـةم لـة هـةردوو بر طةكـة              

تةرخـةم بـوون، يـان توانيويانـة بـةثَيي ئـةم ياسـاية        جةنابي بةتةحديد وةومي ئةوة بداتةوة كة ئةوان كةم
ئين بكةن لةهةرَيمي كوردستاندا، كة خؤمان دةزانني وةزارةتي ناوخؤ وةزارةتَيكي طرنطـة، ئةطـةر جـةنابي    

ي شـوبات  15هةست دةكات كـة نـةيتوانيوة ئـةو كةمتةرخةميانـة ضارةسـةر بكـات بةتايبـةتي ر ووداوةكـةي         
نَيوانياندا هةبوو، تا بتوانَيت ثَيداضوونةوة بكات لة ئةركةكانياندا، بـةر لـةوة   وئةوةي بادينان، مةودايةك لة

بطريَيت كة ر ووداوي تر نةبَيــت، ئةطـةر ئةمانـة نـةكراوة ثَيشـرت ئامـاذة بـةوةكرا كـة ر ووداوي نـاخؤي يـان           
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نـةناوة كـة    ئينفيالتي ئةمين ر ووبدات، وةزيري ناوخؤ دةست لةكار دةكَيشـَيتةوة، بـؤ خـؤي ئـةو هـةنطاوةي     
 .دةست لةكار بكَيشَيتةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان

 .جةنابى وةزير فةرموو

 (:وةزيرى ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةارى 

 .بةر َيز سةرؤكى ثةرلةمان
وةومي ثرسياري يةكةم، وةزارةتي ناوخؤ وةك هةميشة هةموو ر َي و شوَينَيكي ياسايي دةطرَيتةبـةر لـةكاتي   

وَيكـدا، ئةوةشـي كـة لةتوانايـدا بَيـت دةيكـات بـة دَلسـؤزين ئـةمامي داوة، بـة ئـةركي سةرشـاني             هةر ر وودا
 ئَيمــة بــةوم دةبينــةوة، كَيشــة يور ووبــةر و هةيــة وا زؤرجــاري ئةوانةشــدا لةطــةَل بــةومخؤمــاني دةزانــني، 

 بـةثَيي  تـاكو  َيـت بكر مؤَلـةت  داواي خؤثيشـاندانَيك  هـةر  ثـَين  ثَيويستة كة دةكةينةوة ئةوة لةسةر جةخت
ــا ــةي ياس ــةركي ئَيم ــان بةئ ــتني خؤم ــادةي و هةس ــةين ئام ــؤ بك ــةكا ان، ب ــياري ئةرك ــةكاتي: دووةم ثرس  ل

 ئاطركوذَينـةوة  ئؤتؤمبَيلي 2 لةدهؤك بوون، ئامادة سووتانةكة لةشوَيين ئاطركوذَينةوة تيمةكاني ر ووداوةكان
 هـؤي  بـووة  كـة  هاويشـنت  بةبـةرد  خـةَلك  شـي َير ه بـةهؤي  بـةوم  ر ووداوةكـة،  شـوَيين  طةشتبوونة ر استةوخؤ

 دواي تــاكو بــن بــةردةوام نــةيانتواني كارمةنــدان بؤيــة ،ثةككــةوتين و ئؤتؤمبيلَيــك ضــةند جــامي شــكاندني
 بطةنـة  نةيانهَيشـتوة  جـةماوةر  ئاثؤرةي بةهؤي زاخؤ لة هةروةها كردووة، ئاطرةكةيان كؤنرتؤَلي طةر اندنةوة

 كـراوة،  خليـل  ابـراهيم  و زاخـؤ  طـةلي  ئاطركوذَينةوةي بنكةكاني لة هاوكاري يداوا هةروةها ثَيويست شوَيين
 مةبةســت، شــوَيين نةطةشــتوونةتة بــةوم ضــوون، ر ووداوةكــة شــوَيين بــةرةو ئاطركوذَينــةوة ئؤتــؤمبيلي 11

 هةنـدَيكيان  طةشـتووة،  ئؤتؤمبيلـةكان  بـة  زيـانين  زةرةرو زؤر داون، لَييـان  بـةرد  بـةدارو  هاوووتيان ضونكة
 .سوثاا بوون، بريندار بةسووكي كارمةندين سَي ئةفسةرو هةندَي و شكاوة جاميان

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو ،؟خان سةرطوَل هةية تةعقيبت

 :حسن رضا سةرطوَل بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 تـا  خؤثيشـاندان  نـةك  ووةبـ  شـَيوَيين  طَيـرة  كـارَيكي  زاخـؤ  ر ووداوةي ئـةو  بةوةكرد ئيشارةتي وةزير جةنابي
 ثَيـدراوةوة  مؤَلـةت  خؤثيشـاندانَيكي  لـة  كةر وويدا سةرةتا دةزانني سلَيمانين ئةوةي وةربطريَيت، بؤ مؤَلةتي

 ر وونـةدات،  شـَيوةية  لـةو  حاَلـةتي  تـا  بكردايـة،  ثَيويسـتيان  ئيحتيـاتي  ئـةوان  ئـةبوو  ر ووياندا، ر ووداوانة ئةو
ــةبارةت ــة س ــياري ب ــة: دووةم ثرس ــاا ك ــةوة ب ــةكات ل ــؤ ئ ــؤ ب ــةوان زاخ ــان ئ ــردووة داواي ــة ك ــؤمبَيلي ك  ئؤت

 ئينةـا  11 سةعات هةتا بووة، 1  لةسةعات ر وويداوة كةر ووداوةكة كاتةي ئةو يةعين بر وات، ئاطركوذَينةوة
 تؤ ئةوةي بؤ زؤرة، زؤر ماوةيةكي 11 تا 1 لةسةعات يةعين تاوة،وسو لةزاخؤ يةكطرتوو مةَلبةندي بارةطاي

 دوو يان سةعاتَيك ماوةي تا شوبات ي15 ر ووداوةكاني لة بينيمان ئَيمة لةكاتَيكدا بكةيت، داوا هَيز بتوانيت
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 كـة  دهؤكـةوة  لـة  نـةيانتواني  ئةوكاتـة  بـؤ  ئـةي  سلَيماني، طةشتنة هةولَيرةوة لة هَيزةكان ثَينةضوو سةعاتي
 هَيزةكا ـان  زؤربـةي  ئَيمـة  وتيـان  ئـةوان  كـرد  ثرسـيارمان  ئَيمـة  كـة  لةكاتَيكـدا  ئـةوَي،  بطةنة لةزاخؤ نزيكة
 .سوثاا ،؟بكرَيت كؤنرتؤَل نةتوانرا بؤ ئةي زاخؤ، بؤ ةوناردو

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو وةزير جةنابي

 (:ناوخؤي وةزيري) سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 بـة  طةشنت ضؤن نازاك من لةهةولَيرةوة، لَيمانيس طةشتنة سةعات يةك بة هَيزةكان دةَلَيت سةرطوَل خوشكة: يةكةم
 كـة  هةيـة  ر َيطا يةك ،؟نا يان بينيوتة نازاك زاخؤ طةلي ضوون، لةدهؤك زاخؤ ئةوةي ضوو هَيز: دووةم سةعات، يةك

 خـةَلكين  كردبـوو،  قـةثات  ر َيطايـان  وةسـتابوون  لـةويَ  هـةموو  تـوركي  بارهةَلطري سةيارةي تةسكة، لؤفةيةو ئةوين
 زاخـؤ  طةشـتنة  كرايـةوةو  ر َيطـا  كـة  كرايـةوة،  ر َيطـا  تـا  ثَيضـوو  زؤري ماوةيـةكي  كردبـوو،  قـةثات  ر َيطايان لةوَي هاتبوو

 .سوثاا كرد، وةزعةكةيان كؤنرتؤَلي
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو عمر، ئةظني ر َيزدار
 :امحد عمر ظنيئة بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 دوو تــةنها مــن ر وونكردنــةوةكاني، بــؤ لَيدةكــةم دةستخؤشــي دةكــةم، وةزيــر ةنابيجــ بــةخَيرهاتين ســةرةتا
 تكايــة تــةجهيزاتيان، لـةبارةي  نــاوخؤ هَيزةكــاني لةميـةن  هةيــة زؤر طلةييــةكي: يةكـةميان  هةيــة، ثرسـيارم 

: دووةم نـا؟،  يـان  ثَيويسـتة؟،  جَيطـاي  لة تةجهيزاتةكان ئايا هةية، طلةيية ئةم كةبؤضي بكةرةوة ر وون بؤمان
 ئايـا  نـني،  هةرَيمـدا  حكومةتي دةسةوتي لةذَير كة ترة، شارةكاني و كوردستان نَيوان بازطةكاني بة سةبارةت

 نيشـتةجَين  كـة  عةرةبانـةي  بـةو  ئيقامـةدان  لـة  هـةروةها  خـةَلك،  نـاوةوةي  هاتنـة  بؤ دةكرَيت تةسهيالت بؤ
 بوونةتـة  خةَلكانـة  ئةم ضونكة بةرامبةريان، ةرب ناطريَيتة توند زؤر شوَيين و ر َي بؤ كوردستان، لةشارةكاني

 .سوثاا زؤر هةرَيم؟، دانيشتواني بؤ زؤر كَيشةي و طرفت نانةوةي مايةي
 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .فةرموو وةزير جةنابي
 (:ناوخؤي وةزيري) سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 جـل  تـةجهيزاتي  بـؤ  بـةوم  نيـة،  كَيشـةمان  ئؤتؤمبَيـل  و نيتةقةمـة  و بؤضـةك : يةكـةم  ثرسياري وةومي بؤ
 بــؤدابني زســتانةيان هاوينــةو وبــةرطي جــل دووجــار ســاونة كةثَيويســتة تــر ثَيداويســد هةنــدَي و وبــةر 
 بودجـةي  كردنـي  خـةرج  لـةر ووي  داراييـةوة  وةزارةتـي  ر ؤتيناتي بةهؤي بةوم هةية، كَيشةمان ئةوة بكرَيـت

 ر َيــك نــةرو ي  كؤمثانيايـةكي  لةطــةَل دةبَيــت مـانط  7 نزيكــةي  وونــة بـؤ  ، وَيتدوادةكــة ئةمــة ثَيويسـت 
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 ر ةزامةنــدي ئَيســتا تــا بــةوم بكــات، دابــني بــؤ هاتووضــؤمان و ثــؤليا وبــةرطي جــل ســاونة كــة كــةوتووين
 كــردووة، نووســراومان جــار دوو كــة ئــةوةي ســةرةر اي نةهاتووةتــةوة وةزيــران ئةمومــةني لةســةرؤكايةتي

 هـيو  نـاتوانني  ئَيمة ياساييةوة لةر ووي عَيراقني، ر ةطةزنامةي خاوةن عةرةب  هاوووتياني: دووةم اريثرسي
ــةكي ــان لــةكاتي بكــةين قةدةغــة عَيراقــي هاوووتي  شــَيوةي بةهــةمان كوردســتان، هــةرَيمي بؤنــاو هاتني
 ئةوةشــدا لةطــةَل مبــةو عَيــراق، خــوارووي و ناوةر اســت شــارةكاني كةبضــنة ئــازادن هــةرَيم هاوووتيــاني

 بنكـةكاني  لـةر َيطاي  بَيـت،  نيشـتةجيَ  ئـةوةي  بـؤ  هـةرَيم  ناو دَينة هةرَيم دةرةوةي عَيراقي هةرهاوووتيةكي
 هؤكـاري  و ثيشـةيان  و لةخؤناسـاندنيان  بـةر،  دةطرنـة  بةرامبـةريان  ئـةمين  شـوَيين  و ر َي هةندَي ئاسايشةوة

ــان ــارةي هاتني ــةفؤنيان وذم ــاني و تةل ــتةجَي ناونيش ــةندة بوونيان،نيش ــار هةرض ــةر و زؤرج ــةيي يور ووب  طل
 كــة ناضــارين ئــةمين بــاري ر اطــرتين بــؤ بــةوم هــةرَيم، دةرةوةي ميةنــةكاني و حــزب لةميــةن ينةتــةوة،وبو

 .سوثاا زؤر بةر، بطرينة تايبةت شوَيين و ر َي هةندَي
 

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو عزيز، شدئا ر َيزدار سوثاا، ،؟نية تةعقيبت خان ئةظني

 :صاحل عزيز ئاشد بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 لةداناني هةية، دةسةوتي ضةندَيك ناوخؤ وةزارةتي ئايا كة بةوةي سةبارةت: يةكةم هةية، ثرسيارم دوو من
 كـة  ةوةيئـ  وةكـو  ،؟كةسـانة  ئةم داناني بؤ ضية ثَيوةرتان وة ناحيةكاندا، موديري و ثارَيزطار و مةقام قائيم
 ئَيـوة  ئايا دةكرَين، دةستنيشان وكؤميتةكانةوة ومةَلبةند لقةكان لةر َيطاي ئةمانة كات زؤربةي دةزانني ئَيمة

 لَيثَيضـينةوة  بتوانن وئيهمالكردندا سةرثَيضي لةكاتي كة ناوخؤ؟، وةزارةتي وةكو هةية دةسةوتتان ضةندَيك
 جـةنابت  وة خؤيـانن،  ناوضـةكاني  ئـةمين  ليذنـةي  رؤكيسـة  ئةمانة بةتايبةت كة ثؤستانة، ئةم لةطةَل بكةن

 داواي لةثرسـيارةكةمدا  وةرنـةطرتووة،  وةومـم  كـةمن  بةشـةي  ئـةو  وتـت  بـةر َيزت  لةوةومةكانتـدا  لةبةشـَيك 
 لةسـةر  بـةوم  لَيكؤَلينـةوةكانني،  هي و ليذنةكانني لَيكؤَلينةوةي ضاوةر واني ئَيمة وتت جةنابت دةكةم، وةوم

 دؤكؤمَينتَيـك  كردنـي  ون لةسـةر  دةكـات  ون فةرمانطةيةكدا لةناو دؤكؤمَينتَيك رمانبةرَيكفة ئيداري ئاسد
 فةرمانطةكةيـدا  و خـؤي  وةزارةتةكـةي  خـودي  لـةناو  دةطريَيـت  بـؤ  ئيـداري  تـةحقيقي  ليذنةيةكي مئةبرَيت،

 ليذنةي ةرؤكيس كؤمةَلَيك يةعين بَيت، ثؤستةدا لةم نية ئةوة شايةني كةسة ئةم كة ئةكرَيت ئةوة ئي الني
ــار كؤمــةَلَيك ،ئــةمين ــاوازدا ناوضــةيةكي لةضــةند ثارَيزط ــووتَيت، بارةطايــةك ضــةند جي ــةمين وةزعــي بس  ئ

ــك وســةقامطريي ــَيت، تَي ــة بض ــةر ووي ئةمان ــاَلَي ئيدارييــةوة ل ــتني ن ــةر بوةس ــةكاني لةس ــةي دةرئةمام  ليذن
 كـة  ليذنةيـةي  ئـةو  يـان  كردووة، بؤ طةوازيبان هةرَيم سةرؤكي بةر َيز كة هةرَيمي ئاسد لةسةر لَيكؤَلينةوة

 ئاسـد  لةسـةر  بةوم طشد، ر ةئي بؤ لةوَيشةوة و سةرؤكايةتي بةردةم خستة ر اسثاردةي كؤمةَلَيك ثةرلةمان
 ئةمانــة كةرةوةيــة، يــةكال مةســةلةيةكي ر ؤذانــةدا لــةو تةقســريةكانيان و ئيهماليــةكان ئةمانــة خــؤ ئيــداري
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ــو ناوَيـــت، تـــةحقيقي ليذنـــةي  لـــة بضـــووك ئيهماليـــةكي لةســـةر خـــةَلك كـــرد، جـــةنابتم ئاراســـتةي وةكـ
 لةسـةر  كوردستاندا لةوةزارةتةكاني لةوةزارةتَيك فةرمانبةر كؤمةَلَيك يةعين ئةطوَيزرَيتةوة، فةرمانطةيةكدا

 لـة  واريـدة  صـاديرةو  فةرمانبـةري  بـة  كـران  مبران خؤيان سةرةكيةكةي ثؤستة لة توَيذينةوةيةك نووسيين
 ثارَيزطــارة ئــةم يــةعين هةيــة، دؤكؤمَينتيشــم ،نبــوو كؤمةويــةتي توَيــذةري خؤيــان كــة شــةهيد يهةَلةجبــة
 ئيدارييـةوة  لـةر ووي  ئةمانـة  كة ئةمنيدا لةئاسد تةقصرييان و ئيهماليان نةبوون، ئةوةدا لةئاسد بةر َيزانة

 خؤتانـة  وةزارةتةكـةي  ئيداري و تةحقيقي ليذنةي شوَيين و بةر َي بكةيتةوة ئاطاداريان وةزير وةك بةر َيزت
 بةر َيزانـة  ئـةم  بَيـت  خؤيـان  كارةكـاني  وةزيفـي  وةسـفي  بـةثَيي  ضـونكة  بكَيشـنةوة،  لـةكار  دةسـت  ئةمانة كة

ــةيانتوانيوة ــةقامطريي ن ــاين س ــارَيزن، وئاس ــةمان بث ــدا لةه ــو كاتيش ــايةتي وةك ــان كةس ــةيانتوانيوة خؤي  ن
 بـؤ  هـةبَيت  تةصرحييان يان بدةن، ثيشان ر ووداوةكاندا ستلةئا طوماو شوَينَيكي بارو بةثَيي بةرثرسيارَيد

 وةوم ئةمـةيان  بةشـَيكي : دووةم هـةبَيت،  تري دةوري نةقؤزَيتةوةو ئةوان ر ؤَلي غيابي تر خةَلكي كة ئةوةي
 بـةوةزارةتي  ثةيوةنديان ر استةوخؤ كة كةسانةي ئةو بةر َيزتان وةزارةتي ئايا كة بةوةي سةبارةت دراوةتةوة

 كؤمـةَلَيك  سـووتاندني  لـة ،  ناليـادا  لةسـووتاندني  ئةمانـة  كـة  وةزارةتتـانن،  كارمةنـدي  كة هةية، ةوةجةنابت
 وةزارةتةكـةي  هـي  فـةرمي  بةجلي كةا كؤمةَلَيك كة بينران شدا1/11 لة ،شوباتةوة ي15 لة تردا بارةطاي

 وةزارةتةكـةي  وةكـو  ،نووسـيومة  لةثرسـيارةكةدا  كـة  نيـة،  دةرةوة ليذنـةي  لةسـةر  من ثرسيارةكةي بةر َيزت،
 لــةر ووي خؤتــان، وةزارةتةكــةي ئاســد لةســةر نــة تةلةفزيؤنــدا لــة نــة نــةمانبيين ئَيســتا تــا بــؤ جــةنابتان

 سـةر  كةسـانة  ئةم يان نية، ئَيوة بةوةزارةتةكةي سةر كةسانة ئةم كة بنووسن ياداشتَيك بةتةنها ئيدارييةوة
 يــان تاوانبــارن ئايــا كــة كةســانة، ئــةم لةطــةَل ينــةوةدانلَيكؤَل عةمةليــةي لــة ئَيــوة و ئيــوةن بةوةزارةتةكــةي

 جلـة  بـةم  فةرمانبةرانـة  ئـةم  ئايـا  كـة  نـةبينيوة  ناوخؤمـان  وةزارةتـي  ر ةئيةكي ئَيمة ئَيستا تا نني؟، تاوانبار
 ئـةم  كـة  بـووة،  خـةَلك  ضـاوي  خؤَلكردنـة  بؤ دراوة، ثيشان كردنة لييتةمس تري ديوَيكي ئةمانة فةرميانةوة

 بـوو  لةثشـت  حزبيـان  دةسـد  كـة  مةسةمنةدا، لةم تَيوةطالون ئةمانة ر استة بووة، لةبةردا يانفةرميانة جلة
 .سوثاا ،؟بوو حزبةوة لةميةن يان

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو وةزير جةنابي

 (:ناوخؤي وةزيري) سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 ناحيةيـةك  ئـةوةي  دواي مةقامةكان قائيم ناحيةو بةر  َيوةبةري داناني سايا بةثَيي: يةكةم ثرسياري وةومي
 ئَيمـة  بـؤ  بةنووسـراو  ثاَلَيوراوَيـك  ضـةند  نـاوي  ثارَيزطاكـان  دةبَيت، شاغر شوَينةكةي في لي بة قةزايةك يان

 يبـةرز  وةزارةتـين  ثَييـةتي،  ثَيويسـتيان  كـة  دةكـةن  ديـاري  قةزايـة  يـان  ناحيـة  ئـةو  نـاوي  دةكةنـةوة،  بةرز
ــةوة ــؤ دةكات ــةني ب ــران، ئةموم ــت وةزي ــةرماني دةبَي ــي ف ــَي هةرَيميش ــَيت، ث ــوةرين دةربض ــؤ ثَي ــاني ب  دان

 لـة  بـن  بـةكالؤريؤا  بر وانامـةي  خـاوةن  و هـةبَيت  ئيداري لةكارةكاني شارةزايي دةبَيت ناحية، بةر َيوةبةري
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ــة لَيثرســينةوة بــؤ ياســا، ــتةي كارطَير ييــةكان يةكــة ســةرؤكي ل  بــة هةَلدةســتَيت زارةمتــانوة ثشــكنيين دةس
 كةسـَيك  هـةر  دةكةنـةوة،  بةرز ئَيمة بؤ خؤيان ر اثؤرتي و بةردةوامي بة ثارَيزطاكان ناحيةو قةزاو ثشكنيين

ــي ــةكارةكاني سةرثَيض ــات، ل ــة بك ــاتي ئَيم ــايي ئيةرائ ــةر ياس ــةثَيي و وةردةطــرين بةرامب ــاي ب ــاري ياس  رَيك
 قـةزاو  بـؤ  ضـوون  ضـةندجار  كردووة تةفتيشيان ضةند كة دكر باسم من بيدايةت لة دةوَلةت، فةرمانبةراني

 دةزانـني  وةك هـةروةها  مةبةسـتة  ئـةو  بـؤ  ثَيكهـاتووة  لـةوةزارةت  ليذنـة  بـةَليَ : دووةم ثرسياري ،؟ناحيةكان
 كَيشـةو  خـةريكني  بآلوكرايـةوة،  سـةرةتايي  ئـةمامي  ثَيكهَينـراوة،  هـةرَيم  سـةرؤكي  لةميـةن  باو ليذنةيةكي

 هةبووة ناخؤشيان كاريطةرييةكي بةر اسد ر ووداوانةي ئةم وةردةطرن، خؤيان ياسايي وَيينوش ر َي سكاوكان
 نـاتواك  مـن  دةكـةين،  ياسا لةطةَل تةعامول ئَيمة موحاسةبة مةسةلةي دَلطراني، بةبَي ميةك، هةموو لةسةر

 هـاتووة،  بـؤ  َيكمتـةقرير  ر اسـتةوخؤ  ياسـاية  مةصـدةري  ثةرلـةمان  ثةرلـةمان،  لـة  لَيـرة  نـاوخؤ  وةزيري وةك
 بـؤ  لَيكؤَلينـةوةي  ليذنـةي  مـةدةني  فةرمانبـةري  بـدةم،  مي مـن  كـردووة  موخالةفةي يةكَي وتوويانة بةياني

 ثـاي  ئينةـا  دةكرَيـت،  دروسـت  بـؤ  عةسـكةري  تـةحقيقي  مةجلسـي  سـةربازي  فةرمانبةري دةكرَيت، دروست
 كـة  عةسـكةري  دادطـاي  بـة  بيـدةين  دةتـوانني  عةسكةرين فةرمانبةري دةكةم، ئيةرائات من ئةمة ئةمامي

 بـة  بـدةم  خـةَلك  يةكسـةر  بـؤ  دةكـةم،  ياسـا  لةطـةلَ  وتةعامول ناتواك من بةئةوان، بوو موختةص ئيشةكةي
ــرة تــر جــارَيكي ئــةوةي بةنيســبةت مةحكةمــة، بــة بيــدةم يــان تــةحقيق  ئــةو باســي مانلــةلةثةر بــووم لَي

 ســةر كــة خةَلكانــةي لــةو بةرثرســني ومت مــن بــووة، وةزارةت عائيــدي بــةرطيان و جــل كــة كــرد كةســانةتان
 .سوثاا بَيـت، كةسَيك هةر نني، بةرثرا ئَيمة تر ئةواني ناوخؤن، بةوةزارةتي

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو ،؟هةية تةعقيبت خان ئاشد

 :صاحل عزيز ئاشد بةر َيز
 .ةمانلثةر سةرؤكي بةر َيز

 تـرين  شـتَيكي  بـووم  كةداواكار ببوويةوة ر وون بؤ شتَيكم نتاررداثةرلةما ساَلي دوو لةماوةي من لةر استيدا
 بةشـي  سـيَ  و بسووتَيندرَيت ئؤثؤزسيؤن بارةطاكاني تةواوي كة بوويةوة ر وون بؤم ببَيتةوة، ر وون بؤم هةية

 تلةجـةناب  سـيقة  سـةح   كـة  موعةيزةكـان  لـة  يةكَيكة بضَيت، تَيك ئاسايشي و سةقامطريي كوردستان هةرَيمي تري
 دةســةوتي لــةذَير كــة ئةمنيــةكانين ليذنــة كــة موعةيزةيــة ئةمـةي  ئايــا كــة بــوو ئــةوة مــن ثرســيارةكةي بكرَيـت، 

 سةركةوتوو ئيدارةي بنةماكاني لة يةكَي سةركةوتوو، ئيدارةي لةر ووي بةَلكو نا، تاوانةوة لةر ووي يةعين جةنابتدان
 ئةطـةر  بَيـت،  طومـاو  ئاراسـتةكردني  هةيـة  جةنابتـدا  وتيدةسـة  لـةذَير  كة مرؤييةكانة وزة ئيدارةكردني كة ئةوةية

 هــةموو لــةم بــؤ مبَيــت تةقيمَيكيشــم بــزاك يــةعين بــوو، ئــةوة ثرســيارةكةم بَيــت موســتةحيل مضــوونت جــةنابت
 ر ووداوة هـةموو  ئـةو  يـةعين  ضـوارةوة،  لقـي  لـة  دوورة دةقـة  7 بيناكـةي  سـلَيماني  ثارَيزطاري  وونة بؤ ر ووداوانةدا

 ضـوار  لقـي  لة ثارَيزطاري كة بكات باي ئامادة هَيزَيك يان سوثايةك نةيتوانيوة ثَيضووة كاتذمَيرَيكي ضةند اوةر وويد
 رؤذي لةهـــةمان مـــن نةكةوَيتـــةوة، لــيَ  ناخؤشـــانةي ر ووداوة ئـــةو كـــة بكاتــةوة،  جيـــا خؤثيشـــاندةران يـــان بكــات، 

ــةماني كــة ليذنةكــةي لَيكؤَلينةوةكــةدا ــوومة ووكردبــ دروســد بــةر َيز ثةرل ــةظاَلي هةنــدَي لةطــةَل بــةر َيزي مي ض  ه
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 تــةقيمَيكي ئةمــة يــةعين كــوذران، كــةا ضــوار ئَيوارةكــةي ئاسايشــة، زؤر ســلَيماني وةزعــي كؤنرتسؤَلــة وتــي بــةر َيزدا،
 .سوثاا دةيكات، بةر َيزة ئةو كة ئيدارةي ئةو ئارامي بةوةزعي نية، سةركةوتوو نا نةطوماوو

 :ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز
 .فةرموو وةزير جةنابي سوثاا،

 (:ناوخؤي وةزيري) سنةاري كريم بةر َيز
 .ثةرلةمان سةرؤكي بةر َيز

 .من تةنها ئةوة دةَلَيم  ئَيمة تةعامول لةطةَل ياسا دةكةين، وة بةياسا كار دةكةين، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ر َيزدار دكتؤر ئةمحةد وةرتي، فةرموو
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي. ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةرةتا بةخَيرهاتين وةزيري ناوخؤ دةكةم، من ضوار ثرسيارم هةية، ثرسياري يةكةم بةثَيي قسةي ليذنةي 

ي شةو كؤتاييان 11دواي نوَيذي هةيين قةوماون، كاتذمَير  1/11/1111ئةمين قةزاي زاخؤ، ر ووداوةكاني 
وةك لةر اثؤرتي ليذنةي هاوبةشي ثةرلةماندا هاتووة كة بؤ ئةو دةظةرة ضوون، ثرسيارةكة ئةوةية هاتووة، 

بؤ لةو ماوة زؤرةدا نةتواندرا كؤنرت ؤَلي بارودؤخةكة بكرَيت، لةميةن هَيزةكاني ناوخؤ و ر َيطة نةطريا 
ة مةسةلةكة، بةوم لَيرةدا لةثةرة نةسةندني ر ووداوةكان؟، ديارة بةر َيز وةزيري ناوخؤ ئاماذةي دا ب

ي شةو 11مةبةسد من ئةوةية مةوداكة زؤر بووة لةنَيوان سةرةتاي دةست ثَيكردني ر ووداوةكان تا سةعات 
بةثَيي ئةوةي كة لةر اثؤرتي ليذنةي هاوبةشي ثةرلةماندا هاتووة، ماوةكة زؤرة بؤ لةو ماوةية دا نةتواندرا 

هةر بةثَيي وتةي ليذنةي ئةمين زاخؤ لةناو : بطريَيت؟، ثرسياري دووةمر َيطة لةثةرةسةندني ئةو ر ووداوانة 
ئاسايشيان هةبووة،  21ثؤليسي فرياكةوتن هةية، كة نيوةيان لة واجبدا بوون، وة  21سةنتةري شار 

ئاسايشيان هةية، نةيانتوانيوة بةو ذمارة  41ثؤليا و  41هةروةها بةنيسبةت سيمَيلين ديسان وتراوة كة 
نرت ؤَلي تةواو بكةن، باشة ئةطةر ذمارةكة كةم بوو، بؤضي لةشوَيين ترةوة لة ثارَيزطاوة هَيزي تر كةمة كؤ

َ كردني بارودؤخةكة؟، ئةطةر نا بؤضي ذمارةكان زياد ناكةن؟، تا لةحاَلةتي وادا  ر ةوانة نةكرا بؤ كؤنرت ؤل
ني تر دروست بن، ئةي بؤ ناو دهؤك ر ةوشةكة لةدةست دةرنةضَيت، ئةطةر ئةم ثاساوانة بؤ قةزاو شوَينةكا

كةثةمماري بارةطاكاني يةكطرتوو دراوةو سووتَيندراون بؤضي ر َيطاي لَي نةطرياوة؟، وة كؤنرت ؤَل نةكراوة؟، 
سةرباري بووني ثَيشَيلكاري بةرامبةر بة ر ؤذنامةنووسان و دةستطري كردنيان، كة لةدوا ر اثؤرتي ليذنةي 

دي ر ؤذنامةنووسان لةسةنديكاي ر وؤذنامةنووسان ئاماذة بةو ثَيشَيلكارييانة داكؤكي كردن لة ماف و ئازا
تا ئَيستا هةست بةجياوازي كاري وةزارةت : كراوة كة بةرامبةر بة ر ؤذنامةنووسان كراوة؟، ثرسياري سَييةم

اتَيكدا و هَيزةكاني ناوخؤ دةكرَيت، لةهةولَير ولة سلَيماني، بؤضي كارةكانتان يةك نةخستووتةوة لةك
حكومةتي يةكطرتووي هةرَيم هةية؟، بةحساب حكومةتي هةرَيمي يةكي طرتووةتةوة، بةوم لة زؤربةي هةَلوَيست و 
كارةكاندا سةبارةت بة هةَلوَيست و بةر ووداوةكان، يان كارةكان هةست بةجياوازي دةكرَيت، جةنابتان ئاماذةتان 
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بةثَيي : دةكرَيت، ئايا ئةو زيادةر ؤييانةي ضني؟، ثرسياري ضوارةم بةهةندَي زيادةر ؤيي كرد، كة زؤرجار زيادةر ؤيي
خاَلييةكةي ثةرلةمان سةبارةت بة ر ووداوةكاني بادينان، دةبَيت حكومةت ئةو بةرثرسة ئيداري و  1بر يارة 

بةر بةو ئةمنيانة كة كةمتةرخةم بوون لةو ناوضانةدا دةبَيت سزا بدات بةهؤي كةمتةرخةمييانةوة كة نةتواندراوة 
ر ووداوانة بطرن، ئَيوة لةوبارةوة وةكو وةزارةت   هةنطاوَيكتان ناوة؟، يةعين ئيةرائاتي ئيداري خؤتان وةكو ئاشد 
خان ئاماذةي ثَيدا، بر طةي دووةمي ئةو ثرسيارةم، تايبةت بوو بة ر اطةياندني ئةمامةكاني ليذنةي لَيكؤَلينةوةي 

 .طةيةندرا، زؤر سوثاابةر َيز سةرؤكي هةرَيم، كة ئةوة ر ا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، بةر َيز جةنابي وةزير، فةرموو
 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زؤربةي ثرسيارةكان وةوم درايةوة بةر اسد، دووبارةو سَي بارةو ضوار بارةية، بةوم هةر بةكورتي وةومي 

كةمي ذمارةي هَيزةكاني ثؤليا و نةطةيشتنيان بؤ شوَيين ر ووداوةكان، بةهؤي : ثرسياري يةكةم دةدةمةوة،
ر َيطري و بةربةسد هاوووتيان و ثةمماردانيان هؤكاري ئةو كؤنرت ؤَل نةكردنة، كة طةيشتنة ئةوَي يةكسةر 

ي شارستاني بؤ هاوكاري كردن لةثارَيزطاي دهؤك هَيزي ثؤليا و بةرطر: كؤنرت ؤَليان كرد، ثرسياري دووةم
ضوون، بةوم بةهؤي طرفد هاتوضؤ لةنَيوان طةلي زاخؤو بازطةكة كة تةنها ر َيطاية ئةو هَيزانة نةيانتوانيوة 
بةخَيرايي بطةنة شوَيين ر ووداوةكة، لةكاتي طةيشتنيان كؤنرتسؤَلي بارودؤخةكةيان كردووة، بةتةئكيد ئةو 

ئةرك و فةرمانةكاني ثؤليا : سزاي ياسايي و ئيداري دةدرَين، ثرسياري سَييةمبةرثرسانةي كة كةمتةرخةم بوون 
ثرسياري   لةدةظةري سلَيماني و هةولَير بةيةك شَيوةو بةثَيي يةك ر َينمايي ر َيكخراوةو جياوازييان تَيدا ناكرَيت،

وةكان و ثَيشنيارةكان وةزارةتي سةرباري هةستاني ليذنةي باوي لَيكؤَلينةوةي هةرَيمي كوردستان لةر وودا: ضوارةم
ناوخؤي ليذنةيةكي نارد بؤ ئةو دةظةرةو دةستنيشاني كةمتةرخةماني لة بةرثرسةكاني وةزارةتي ناوخؤ كردووة، 

 .كاري ثَيويستين بةثَيي ياسا ئةمام دةدةرَيت، ئَيمة ئيةرائات وةردةطرين، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةعقيبت هةية، فةرمووزؤر سوثاا، دكتؤر ئةمحةد ت
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةر َيز جةنابي وةزير سةبارةت بة نةطةيشتين هَيز، ديارة ئةَلَيت لةبةر ئةوةي كة نةطةيشتوونةتة ئةوَي، يةعين 

نةيانتوانيوة لة دهؤكةوة بطةن،  ي شةو كؤتايي هاتووة، يةعين ماوةكة زؤر زؤر بووة، بؤ ئةو هَيزانة11سةعات 
جياوازي لةنَيوان هةَلوَيست و كارةكاني وةزارةتي ناوخؤ، ر استة ياسا يةكة، بةوم : ئةمة يةكةم، ثرسياري دووةم

هةست بة جياوازي دةكرَيت، وةكو ئةوةي كة جةنابيشت ئاماذةت بةهةندَي زيادةر ؤييدا، ثرسيارةكة لَيرةداية، 
 .ةَلوَيست و كارةكان جياوازي تَيدا بةدي دةكرَيت، زؤر سوثااياساكة يةكة، بةوم ه
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو
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 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزارةتي ناوخؤ ياسا يةكة، ياساكةي تةتبيق كراوة، ئَيمة هةوَل دةدةين بةزووترين كات، ئَيوة بزانن دوو 
هةبووة، بةدوو تةعليمات ئيشي كردووة، بةدوو جياوازي ئيشي كردووة، بةيةك ر ؤذ ناتوانيت هةمووي 
بكةيت بةيةك، مةشاكيل هةية، بةوم ئةوة خةريكني ئَيستا ئةو ياساي كة ئَيوة لَيرة تةصديقتان كرد، 

ببَيت بةيةك، ئومَيدي ئَيمة ئةوةية هةوَل  طةورةترين هاندةرة بؤ ئَيمة كة هةموو ئيةرائات و تةتبيقاتَيك
دةدةين كة هةمووي ببَيت بةيةك، كةموكور ي دةبَيت لَيرة و لةوَي بةوم ئامامي كؤتايي يةكة، خاَلي دووةم، 

كؤنرتسؤَلي وةزعةكة كرا، كة هَيزةكان داخَلي زاخؤ بوون بةماوةي  11نةبوو، ثَين سةعات  11سةعات 
 .رت ؤَلي وةزعةكةيان كرد، زؤر سوثااسةعاتَيك، دوو سةعات كؤن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار بَيريظان سةرهةنط، فةرموو

 
 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيرا من تةنها يةك ثرسيارم هةية، جةندين لة ذناني صاَلؤنةكاني شاري هةولَير، ئاطادار كراونةتةوة كة كام

دابنَين لة صاَلؤنةكانيان، بةثَيي ر َينماييةكاني ثارَيزطاي هةولَير بةمةرجَيك ئةم ر َينمايية لةشاري دهؤك و 
سلَيمانيدا نية؟، بؤية ضةندين خاوةن صاَلؤن ثةيوةنديان ثَيوة كردووم نار ازين لةو بر يارة، ضونكة ئةوة 

َيزت ئاطاداري لةم ر َينمايية كة ثَيشكةي كراوة طومان لةمي ئافرةت دروست دةكات، ثرسيار ئايا بةر 
بةداناني كامريا لة صاَلؤنةكاني ذنان، مةبةست ضية لةداناني كامَيرا؟، بؤ؟ ئايا ئةمة شتَيكي بة ر است 
دادةندرَيت، ئايا ئةطةر واية بؤ تةنها لة هةولَير؟ بؤ بةا بؤ ذنان؟، ئةطةر بؤ ئةمن و ئاسايشة، صاَلؤني 

اوانباران نية، بؤضي لة صاَلؤني ثياوانين داناندرَيت، ئايا ئةوة ثَيشَيل كردني ما  مرؤظ ذنان جَيطاي ت
 .نية؟، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ين تةلةفؤنت بؤ ثارَيزطار كرد، وةوميشي دايتةوة، بةوم خوشكة بَيريظان وا بزاك بؤ هةمان مةبةست
بةثَيي بر يارَيكي ليذنةي ئةمين ثارَيزطا، داوا كراوة لةسةرجةم ئوتَيلةكان، ضَيشتخانةكان، مؤَلةكان، شوَينة 
 طشتيةكان، بةمةبةسد هاوكاري كردن لة ثاراستنيان كامَيرا لةدةرةوةي شوَينةكانيان دابنَين، بؤ ضاودَيري

و ثاراستين ئةمنيةتيان، ئةوةي ئيةباري نية، بةوم بؤ سةممةتي شوَينةكةو بةرذةوةندي طشتية، بةوم 
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ئةطةر حاَلةتَيك هةبَيت لةناو صاَلؤنيان دانابَيت، ئةوة ثَيمان بَلَي، بةَلكو خاوةن صاَلؤنةكة خؤي دايناوة تا 
 .ئَيمة ئيةرائاتي لةطةَل بكةين، زؤر سوثاا

 :ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي
 .سوثاا، بَيريظان خان تةعقيبت هةية، فةرموو

 :بةر َيز بَيريظان امساعيل سةرهةنط
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةَلَي جةنابي وةزير ضةند صاَلؤنَيك ثةيوةنديان ثَيوة كردم، تةئكيديان كردؤتةوة كة ئيةباريان كردوون 
رةوة، من بةخؤم ئافرةمت تازة بةحةيامت ناضمة صاَلؤن، دوو كامَيرا دابنَين يةك لةدةرةوة يةكَيكين لةذوو

ضونكة صاَلؤنين وةكو مؤبايلي لَي هاتووة كة ضةند ذنَيك بكوذرَيت لةبةر صاَلؤن، ئةوة شتَيكي نا ئينسانية، بؤ لة 
نية،  صاَلؤني ذنان ضي دةكرَيت، تا كامَيرا دابندرَيت، طةر بؤ ئةمن و ئاسايشة بؤ دةرةوةي بَيت من هةر قبوَلم

 .ئةطةر ذن خؤي ر ازي نةبَيت لَيي دابندرَيت، بؤ داي دةنَين، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ت بَلَيم، ثاي داناني كامَيرا تةبي ي منين وةكو تؤ دذي ئةوةم، كة لةداخلي صاَلؤن دابندرَيت، بةوم با ثَي

لة مؤَل و شوَينة طشتيةكان، لة صاَلؤنةكان، زؤر تاوان كةشف بووة، زؤر كاري ثؤليسي ئاسان كردؤتةوة، 
 وونةمان زؤرة، بةوم هةر صاَلؤنَيك نةيةوَيت داي بنَيت، ئةوة ئيةباري نية، ئةوة ئيختياريية، ثَيم بَلَي 

ؤم بنووسة، بؤ ئةوةي ئَيمة ئيةرائاتي ياسايي وةربطرين لةطةَل ئةوانةي فآلن صاَلؤن ئيةباريية بةنامة ب
 .كة ئيةباريان كردووة كامَيرا دابنَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .حسن امساعيل، فةرموو فاضلزؤر سوثاا، ر َيزدار 

 :حسن امساعيل فاضلبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةرطرت، زؤر سوثااوةومي ثرسيارةكاك 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، رَيزدار زكية سةيد صاحل، فةرموو
 :بةر َيز زكية صاحل  عبداخلالق

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لةسةرةتادا بةخَيرهاتين جةنابي وةزير و هاوكاراني دةكةم، بةر اسد من هةشت ثرسيارم هةبوو، شةشيان  
ئَيمة دةزانني بةطوَيرةي دةستووري عَيراق، هةر هاوووتيةك : ا دووانيان ماوة، يةكةمجوابي دراوةتةوة، بة
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ما  ئةوةي هةية كة ثةساثؤرت وةربطرَيت، بةا جياوازي ر ةطةزي هاتوةتة كايةوة لة جَيبةجَيكردني 
مري لةطةَل ئةوةدا، ئةوين ئةوةية كة كاتَيك ئافرةت دةضَيت ثةساثؤرت دةربكات، دةَلَين دةبَيت وةلي ئة

بَيت، من نازاك تاضةند ئةوة ضارةسةر كراوة؟، هةرضةندة بةر لةوةي ر اثؤرتةكة بَيتة ر اطةياندن من ئةو 
لة ياساي ر ةطةزنامةي عَيراقيدا : ثرسيارةم كرد و تار ادةيةكن جوابي ئةوةم وةرطرتةوة، ثرسياري دووةم

هاتة جَيبةجَيكردن، لةبةر  1112ييدا لةساَلي دةرضووة، دةستووري عَيراقين لةدوا 1112كة دةزانني لة 
ئةوة هةندَي ئةحكام هةية لةو ياسايةدا كة لةطةَل دةستووري عَيراقدا ناطومَيت، هةرضةندة دةرضووني 
ياساي ر ةطةزمانة تاب ي حكومةتي عَيراقة، من دةمةوَيت بزاك وةكو وةزارةتي ناوخؤ   هةماهةنطيةك 

بؤ تةعديالت تا بيخةنة ناو ئةم ياسايةي كة ئَيستا هةية؟، ضونكة بةر اسد  هةية لةطةَل حكومةتي فيدر ال
 .هةندَي ئةحكامي تَيداية لةطةَل دةستووري عَيراقدا ناطومَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .، فةرموو1112بوو، نةك ساَلي  1117دةستوور ساَلي 

 
 ::بةر َيز زكية صاحل  عبداخلالق

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

جَيبةجَيكراوة،  1112بوو، من تةئكيدم كردؤتةوة كة لة كؤتايي ساَلي  1112جَيبةجَيكردنةكةي لةساَلي 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، بةر َيز جةنابي وةزير، فةرموو

 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رَيكي حكومةتي فيدر الة، هةموو مةرجانين لةوَيوة دةردةضَيت، وة ثَيداني ذمارةي ثَيداني ثاسثؤرت بر يا
ثاسثؤرتين لةر َيطاي ر ةزامةندي ئةلكرتؤنيةوة واتة كؤنرتؤَل لةدةست ئَيمةدا نية، بةوم لةهةفتةي ر ابردوو بر يارَيك 

بؤي هةية داواي وةرطرتين ثاسثؤرت ساَلي تةواوكرد  12لة حكومةتي ماليكيةوة دةرضوو، هةر ئافرةتَيك تةمةني 
بكات بةبَي ر ةزامةندي كةسوكار، ئَيستاي لةهةرَيم ثةير ةو دةكرَيت، ئَيمةي زؤر هةوَلماندا بةر اسد بؤ ئةو 
مةوزوعة، خاَلي دووةم، بةر اسد زةكية خان، مةبةستتان ر وون نيية كام ئةحكام و ماددة لةم ياساية؟، بةوم 

ثةنابةري ونشينطة بة طوَيرةي ماددةي  ان بَلَيم هةموو ئيشوكارةكاني تايبةت بة ر ةطةزنامةوَيزتدةمةوَيت بة بةر 
، لة ئةمومةني نوَينةراني عَيراق 1112ساَلي  12لةدةسةوتي حةسري حكومةتي فيدر الداية، ياساي ذمارة  111

توانني ثةسةندي ياساكة بكةين، يان دةرضووة، خؤتان دةزانن ئَيمة لة هةرَيم ناتوانني هةمواري بكةين، بةوم دة
 .بةشَيك لةماددةو بر طةكان وةربطرين، ئةوين بر ياري ثةرلةماني كوردستان دةبَيـت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار طوَليزار قادر، فةرموو
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 :بةر َيز طوَليزار قادر امساعيل
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وةزير وميوانة بةر َيزةكان دةكةم، ديارة من دوو ثرسيارم هةبوو، ثرسياري يةكةم، دةربارة بةخَيرهاتين جةنابي 
ئايا زةمانةت ضية، جارَيكي تر ئةوانةي كة : ر ووداوةكاني بادينان، جةنابي وةزير وةومي دايةوة، ثرسياري دووةم

ني ئةمين لة ضاكسازيدان يان لةئامادة باشيدان بؤ ر ووياندا لة سلَيماني و بادينان كة دووبارة نابَيتةوة؟، ئايا هَيزةكا
 .ئةوةي جارَيكي تر ئةوانة دووبارة نةبنةوة؟ سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةر ر ووداوَيك هَيزةكاني ثؤليا دةخرَينة حاَلةتي لةكاتي ر وودان وهةبوونيي هةر زانيارييةك لةسةر ه
ئامادةباشييةوة، بةوم مةسةلةي طرةند، دةطةر َيتةوة بؤ خودي هاوووتيان و ميةنةكان كة حةق واية بةر 
لة ئةمامداني هةر خؤثيشاندانَيك بةميةني كةمةوة ئاطادارمان بكةنةوة، تاوةكو ر َير ةوي خؤثيشاندانةكة 

هةموو كردةوةيةكي تَيكدةرانة، وة لَيشت ناشارمةوة، ئةم حةوادسي ئةخرية ئَيمة ديراسةيةكي بثارَيزين لة
 .باشي دةكةين كةموكور يةكان دةبينني كة ضية، وةلةسةر ئةساسي ئةوة ثالني تازة دادةنَيني، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، ر َيزدار عةوني بةزاز، فةرموو

 :مال بةزازبةر َيز عوني ك
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

من سَي ثرسيارم ئاراستةي جةنابي وةزير كرد، سةبارةت بة ثرسياري سَييةمم وةومةكةم وةرطرتةوة، تةنها 
دانيشتواني طةر ةكةكاني عةرةب، تةعةيل، خانةقا، تةيراوة، لةشاري : ثرسيار دةمَينَيتةوة، يةكةميان 1

بة بابةتي قةرةبوو كردنةوة، كة بةبر يارَيكي حكومةت دةست بةسةر  هةولَير كَيشةيان هةية سةبارةت
موَلكةكانيان طرياوة،  كة لة فةرمانطةي تاثؤ بةناوي خؤيان تؤمار كراوة، وة لةبةرامبةريشدا كرَيضيةكان بة 
ثارضة زةوييةك قةرةبوو كراونةتةوة، لةميةن حكومةتةوة، بةوم ئةوان بَيبةي كرابوون لةو قةرةبوو 

ردنةوةية، وة بَي حاَل و ماَل ماونةتةوة، وةهيو سةرضاوةيةكي داهاتيان نية بؤ طوزةراني خَيزانةكانيان، ك
وة قفَل كردني خانووةكانيان كة بةكرَي دراون لةميةن خاوةنةكانيانةوة دواي دةركردني كرَيضيةكان بَي 

يستيمالك بكرَيت، واتة موَلكيان حةز ئةوةي خاوةن موَلكةكانيان قةرةبوو بكرَينةوة، يان خانووةكانيان ئ
كراوة، لةهةمان كاتيشدا ئةو واريداتةو داهاتةي كة بؤي دةهات لةئةمامي بةكرَيداني موَلكةكةي بؤي 

/ 31/5لة ( 141)نةماوة، لَيي مةحروم بووة، سةبارةت بةم بابةتة ليذنةي ياسايي بةنووسراوي ذمارة
لة دةستووري هةميشةيي عَيراق ما  موَلكايةتي (13)ي ، ئاماذةي بةوة كرد كة بةثَيي ماددة1111

ثارَيزراوة، نابَي كةا موَلكي لَي زةوت بكرَيت ثَين ئةوةي قةرةبوو بكرَيتةوة، وة ثارةي خؤي وةربطرَيت، 
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بةركار  1121ي ساَلي (11)يان قةرةبوو كردنةوة بةثارضة زةوييةك، بةثَيي ياساي ئيستيمالكي ذمارة
ن، هةرضةندة ئةمانة دةتوانن قةرةبوو لةحكومةت و ئةو دةزطايانة وةربطرن كة لةهةرَيمي كوردستا

موَلكةكانيان حةز كردوون، وة كرَيضيةكانيان دةركردووة، بَي ئةوةي ئيةرائاتي ياسايي وئسوَلي ئةمام 
راستةي بدةن، وة قةرةبووي ئةو خاوةن موَلكانة بكةنةوة، ليذنةي ياسايي ثَيشنياري كرد كة نووسراوَيك ئا

وةزارةتي ناوخؤ بكرَيـت، بؤ ضارةسةركردني ئةم كَيشةية بةزووترين كات، بؤ ئيستيمالك كردني 
موَلكةكانيان بةثَيي ياساكاني كارثَيكراو لة هةرَيمدا، بةوم تا ئَيستا هيو نةكراوة ئايا وةزارةت ضي 

ةتة بةردةوام بَيت، قورساييةكي لةبةردةمداية بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشةية؟، بةتايبةتي ئةطةر ئةم حاَل
واتة كرَيي هاوتا بكةن ( مثلاجر )دارايي قورا دةكةوَيتة سةر حكومةت، ضونكة ئةوان دةتوانن داواي 

ئاشكراية مي هةموومان كةوا ر ووداوةكاني هاتوضؤ زؤربةي زؤري لةئةمامي : لةحكومةت، ثرسياري دووةم
ردني ياساو ر َينماييةكاني هاتوضؤية، ذمارةي ئؤتؤمبيلةكان بةثةلة لَيخور يين ئؤتؤمبيل و سةرثَيضي ك

تؤمار دةكرَيت بةهؤي ئامَيرةكاني كؤنرت ؤَل كردني ر َيطاوبانةوة دةستخؤشي لة وةزارةت دةكةين بؤ ئةم 
مةبةستة، بةا ثرسيارةكةم ئةوةية، ئايا ناتواندرَيت مةفرةزةكاني كة لةكؤنرتؤَل ئين دةكةن، خةبةري 

تري ثَيشوو بدةن لةكاتي سةرثَيضي كردني ياسايي، واتة غةرامةكانين بةفةوري وةربطريَيت،  مةفرةزةكاني
لةجياتي ئةوةي كة تؤمار بكرَيت بةقةرز، ئةطةر بةقةرز بَيت كةا لة قةرز ناترسَيت، دةَلَين كةي 

وةربطريَيت مور اجةعةي دائريةي هاتووضؤمان كرد ئةوكاتة غةرامةكة دةدةين، بةوم ئةطةر هاتو فةوري 
 .ئةمة وابزاك زياتر خةَلك ئيلتيزام دةكات بةياسا ور َينماييةكاني هاتووضؤ، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، بةر َيز جةنابي وةزير فةرموو

 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةعةيل، خانةقا، تةيراوة، بةَلَي لةبةشَيكي طةر ةكي خانةقا، ئةوةي طةر ةكةكاني عةرةب، : ثرسياري يةكةم
ضةند خانوويةك لة تةعةيل و عةرةب خانووةكان خةريكي دار مان بوون، وة زؤر كؤن بوون، كةَلكي ذيان 
وطوزةرانيان نةمابوو، وة ضةند جارَيك لةضاوي كامرياكان ثيشاندران، بؤية وةك هةَلمةتَيكي بةدواداضوون 

ني ئةم خانووانة لةميةن ثارَيزطاي هةولَيرةوة بانط كران، يةكي ثارضة زةوييةكيان ثَيدرا تاكو كرَيضيةكا
لةم بارودؤخة نالةبارة ر زطاريان بَيت، وة داوا لةخاوةن موَلكةكان كرا كة نابَيت بةم شَيوةية خانووةكانيان 

ئةم مةبةستةي بةَلَين نامةيان لَي  بةكريَي بدةن، كة بةكةَلكي ذيان نايةت، تاكو تةعمريي دةكةنةوة، بؤ
وةرطرياوة، ئةوانين داواكارن كة خانووةكانيان ئيستيمالك بكرَيت و قةرةبوو بكرَينةوة، بةوم صنفي 
خانووةكان تاكو ئَيستاي بةسةكةني ماوةتةوة، ناتوانني قةرةبوويان بكةينةوة، تةمليك كردني ئةم 

تيذر ةوي لةهؤكارة : رةوانيةوة بَيـت، ثرسياري دووةمخانووانةي ثَيويستة لةر َيطةي وةزارةتي شا
سةرةكيةكاني ر ووداوي هاتوضؤية كة لةئةمامدا رووداوي دَلتةزَيين لَي دةكةوَيتةوة، بؤ ئةم مةبةستة 
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ضةندةها كامَيرا لةر َيطاو بانةكان و شةقامةكان دانراون، لةهةولَير لةر َيطاي ثؤستةوة سةرثَيضي و غةرامةكة 
بؤ ماَلي خاوةن ئؤتؤمبيل، لةسلَيماني ثاي ئةوةي كة كامَيرا خَيراييةكةي دةطرَيت لةدووري نيو  دةنَيرين

كيلؤ مةتر مةفرةزةيةكي تريان هةية كة ئؤتؤمبيلةكة ر ادةطرن و ثسوولةي غةرامةكةي دةدةنَي، هةندَي 
دةمَينَيتةوة، هةتا  ئؤتؤمبيل ناوةستَيت بةردةوام دةبَيت لة تيذ ر ةوي، ناضار لةسةيلدا ثسوولةكةي

هاوووتي مور اجةعة دةكات، لةثارَيزطاي دهؤكين كار دةكرَيت لةسةر بآلوكردنةوةي سةرجةم 
سةرثَيضيةكان بةوَينةو لةر َيطاي سايد ئةنتةرنَيد هاتووضؤي دهؤك هةر هاوووتيةك دةتوانَيت 

ثالنةمان لةهةولَير وسلَيماني و  بةدواداضوون بكات و سةرثَيضيةكةي خؤي ببينَيتةوة، ئومَيدةوارين ئةم
طةرميانين دووبارة بكةينةوة، بةر اسد ثالني ئةساسي ئَيمة ئةوةي ئةنتةرنَيتة، هةركةسَيك ر ةقةمي 
سةيارةي خؤي لَيدةدات و لةكؤمثيوتةر دةري دةكات كة غةرامةي ضةند هةية، لة دهؤك جَيبةجَي 

هةفتةدا  1ةريكني بةثشتيواني خواي طةورة لةماوةي دةكرَيت، ئةوة ئَيستا لة سلَيماني و هةولَيرين خ
 .جَيبةجَيي دةكةين، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .سوثاا، كاك عةوني تةعقيبت هةبوو؟، فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال بةزاز
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كردووة، خانووةكان وةكو بةنيسبةت قةرةبوو كردنةوةكة، تةب ةن ثارَيزطاي هةولَير ئةو ئيةرائاتةي 
جةنابي وةزير دةَلَيت بةو شَيوةية نية كة ر ووخابَيـت و خةَلكي تَيدا نةذي، في لةن خاَلك تَييدا دةذياو 
واريداتي هةبوو بؤ خاوةن موَلكةكان، واتة بَي بةشيان دةكةين بَي ئةوةي ئَيةرائاتي ياسايي وةربطريَيت، 

قورا دةكةوَيتة سةر حكومةت، وة سةبارةت بة ثرسياري دووةم،  ئةوة موخالةفةي ياساية، ئيلتيزامَيكي
ثَيشنيار دةكةم كة غةرامةي فةوري وةربطريَيت، ئَيستا ئةوةي سلَيماني ئةو وةرطرتنة مةوجودة، بةا 
لةهةولَير ئةوة ناكرَيت، ئةطةر لَيرةي ئةوة بكرَيت ئةوة خةَلك زياتر ئيلتيزام دةكات بة تةعليماتي 

 .اهاتووضؤ، سوثا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، جةنابي وةزير، فةرموو
 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تةبي ي ئةو خةَلكانةي كةلةناو ئةو خانووانةدا بوون، هةمووتان بينيتان خؤثيشاندانيان كردو هاتن داوايان 

ية حكومةت سةرو ثارضة زةوييةكي ثَيدان، تا لةو خانووانة كرد كة وةزعيان خراثةو ذيانيان خراثة، بؤ
دةربضن، ئينةا ئَيمة لةطةَل ثارَيزطار قسة دةكةين جارَيكي تر دةتواندرَيت خاوةن موَلكةكان بَين و قسةيان 
لةطةَل بكةين، بةنيسبةت وةرطرتين ثارةي موخالةفة بةخَيرايي، ئَيمة هةموومان لةم كؤمةَلطاية دةذين، 
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د تووشي مةشاكيلَيكي طةورة بووين، نامةوَيت  وونة بهَينمةوة، بةوم لةهةمووي باشرت ئةوةي بةر اس
ئةلكرتؤنية، ناتوانَيت بَلَيت نيمةو ناتواك، ئةضَيت ر ةقةمي سةيارةكةي لَيدةدات ودةزانَيت غةرامةي هةية 

ي ضةند موشكيلةيةك بووين، يان نا؟، بةوم ئةوةي كة سةيارة ر ادةطريَيت لةسلَيماني بةر اسد تووش
 .كَيشةكانين طةيشتة دادطا، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
اشكاوي ثرسيارةكاني زؤر سوثاا بؤ جةنابي وةزير و طشت ئةنداماني بةر َيز يةكة بةيةكة، كة زؤر بةر 

نةبوو، بةا خؤتان كردو جوابةكةشيتان بيست، هةندَيكي بةدَلتان بوو، هةندَيكي تريشي بةدَلتان 
ر وونكردنةوةيةك و شةفافيةتَيك بؤ طشت خةَلكي كوردستان بةديار كةوت، بةثشتيواني خواي طةورة 
بةردةوام دةبني لةسةري، لة داهاتوويةكي نزيكيشدا وةزيرة بةر َيزةكاني تر لةثَين ثةرلةماني بةر َيز ئامادة 

ئةو نار وونيةي كة هةية نةمَينَيت، ئَيستا داوا دةبن و ر ةئي خؤيان دةدةن ور وونكردنةوة دةدةن، بؤ ئةوةي 
 .لةجةنابي وةزير دةكةين ئةطةر قسةي هةية بؤ ثةرلةمانتاران، فةرموو

 (:وةزيري ناوخؤ)بةر َيز كريم سنةاري 
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بؤ دةمةوَيت سوثاسي هةموو ميةك بكةم، كة ماندوومان كردن لةم دانيشتنةدا، وة سوثاسَيكي زؤر 
وة سوثاا ور َيزي تايبةت بؤ خوشك وبرا ئةندام ثةرلةمانةكان، كة ثرسيار و . سةرؤكايةتي ثةرلةمان

تَيبينيان ئاراستةكردين، هيوادارم ئَيمة توانيبَيتمان وةومي تةواومان دابَيتةوة، هةروةها سوثاسَيكي زؤر 
ي كارةكانيان كردووة، سوثاسي تايبةتي بؤ سةرؤك و ئةندامي ليذنةي ناوخؤ، كةبةوردي بةدواداضوون

تَيبينيةكانيان دةكةم، لةكؤتاييدا قسةكاك بةوة كؤتايي دَينم، كة جارَيكي ترين دووبارةي دةكةمةوة لةبةر 
ئةوةي ر ووداوةكاني زاخؤ لةناكاو و كتوثر  بووة، داواي مؤَلةت نةكراوةو لةر ؤذي هةيين بووة، ر استةوخؤ 

وة ر استةوخؤ لةميةن هَيزةكاني ناوخؤ كؤنرت ؤَلي بارودؤخةكة بكرَيت، وة دواي نوَيذي نيوةر ؤ، نةتوانرا
ماوةيةك دواي طةيشتين هَيزةكان بارودؤخةكة كؤنرت ؤَل كرا وة ئَيستاي بر ياري لَيكؤَلينةوة كراوةتةوة بؤ 

ي طشتيةوة هةموو ئةو كةسانةي كة طرياون يان بةكةفالةت ئازاد كراون، ئَيمةي لةر َيطاي دادطاو داواكار
بةدواداضووني ياسايي بؤ هةموو كةيسةكان دةكةين، وة بةر َيزتان و هةموو خةَلكي كوردستانين دَلنيا 
دةكةينةوة هةركةسَيك سةرثَيضي كةر يان كةمتةرخةم بووبَيت، ئيةرائاتي ياسايي لةطةَل دةكرَيت، زؤر 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وثاا بؤ ئةو بةر َيزانةي كة ئةم دانيشتنة لةكةناَلي ئامساني ثةرلةمان زؤر سوثاا بؤ جةنابي وةزير، س
دةبينن، تةمةناي دةكةين ئةو برايانةشي كةوا لةواجب كةمتةرخةميان هةية، بزانن كة سزا دةدةرَين، 
خؤيان خؤيان با ضاك بكةنةوة ثَين ئةوةي جارَيكي تر بضنةوة سةريان، خوشك وبراياني بةر َيز 
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لَيرة ئامادة بن بؤ  11، سةعات 31/11/1111اهاتوومان دوو سبةي دةبَيت واتة ر وؤذي كؤبوونةوةي د
 .ئةوةي دةنطدان لةسةر درَيذكردنةوةي خولةكة ئةمام بدرَيت، تا ئةوكات بةخواتان دةسثَيرم

 
       

 
 
 

 (كمال كةركووكي.د)مد قادر عبداهللارسالن بايز امساعيل               حم. فرست امحد عبداهلل                         د  
 سكرتَيري ثةرلةماني                       جَيطري سةرؤكي ثةرلةماني                      سةرؤكي ثةرلةماني       

 عَيراق  -عَيراق                           كوردستان  –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان 
 

 
 
 
 

 
 
 



 342 

 
 

 ( 62)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 29/96/6199 رَيكةوتي شةممة

عَيـراق   -اني كوردسـتان  ثةرلـةم   31/11/1111رَيكةوتي  رؤذي شةممةي ثَين نيوةر ؤي (11)كاتذمَير   
بـةر َيز   بـة ئامـادةبووني  , سـةرؤكي ثةرلـةمان و  ( كمال كـةركووكي .د)بة سةرؤكايةتي بةر َيز حممد قادر عبداهلل

دانيشـتين ذمـارة   , بةر َيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري ثةرلـةمان  , ارسالن بايز امساعيل جَيطري سةرؤك و.د
 .بةست ي خؤي( 1111)ساَلي , سَييةمي خولي (13)

 :بةرنامةي كار
ي 1111ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة   ( 11)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

ي خـولي  (13)دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر يـاري درا دانيشـتين ذمـارةي    , عَيراق -ثةرلةماني كوردستان 
دا بـةم شـَيوةية    31/11/1111ؤذي شـةممة رَيكـةوتي   ي ثَين نيـوةر ؤي ر (11)سَييةمي هةَلبذاردن لة كات 

 :بَيت
 :بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤكردني ئةم ثَيشنيارة ياسايانةي خوارةوة - 1

 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -أ
 .خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةمئةندامان و -ب
 .ثَيشنياري ياساي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -ج
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -د
 .ثَيشنياري ياساي تايبةت بة كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -ه
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 .وتاري سةرؤكي ثةرلةمان بةبؤنةي كؤتايي هاتين خولي طرَيداني يةكةمي ثةرلةمان -1
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بــةناوي طــةلي كوردســتان، دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن، ســاَلي ســَييةم، خــولي    
 :، بةرنامةي كار31/11/1111رؤذي دانيشنت  ،(13)طرَيداني يةكةم، ذمارةي دانيشنت 

ي هـةموار كـراوي سـاَلي    (1)لـة ثـةير ةوي نـاوخؤي ذمـارة     ( 11)ي مـاددةي  (1)بةثَيي حوكمـةكاني بر طـةي   
عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان بر ياريدا بةرنامةي كاري دانيشتين  -ي ثةرلةماني كوردستان 1111
ي ثَين نَيوةر ؤي رؤذي شةممة ر َيكـةوتي  (11)هةَلبذاردن لة كاتذمَير  ي ئاسايي خولي سَييةمي(13)ذمارة 

 :، بةم شَيوةية بَيت31/11/1111
 :بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤكردني ئةم ثَيشنيارة ياسايانةي خوارةوة -1

 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -أ
 .ثَيشنياري ياساي طرنطيدان بة كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان -ب
 .ثَيشنياري ياساي ضاودَيري كردن و شياندني خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان لة هةرَيمي كوردستان -ج
 .ثَيشنياري ياساي مافةكاني كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستان -د
 .ت بة كورتة باَمكان لة هةرَيمي كوردستانثَيشنياري ياساي تايبة -ه
 .وتاري سةرؤكي ثةرلةمان بةبؤنةي كؤتايي هاتين خولي طرَيداني يةكةمي ثةرلةمان -1
ئَيستاي داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي كؤمةويـةتي و ليذنـةي دارايـي دةكـةين كـةرةم بكـةن بـؤ سـةر              

 .مةنصة، نوقتةي نيزاميت هةية؟ فةرموو
 :زان شهاب نوريبةر َيز سؤ

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةثَيي ئةو بةرنامة كارة بَيـت، ئَيمـة وةكـو فراكسـيؤني كوردسـتاني داوا دةكـةين ئـةو بر طـةي دووةمـة، كـة           
وتاري جةنابتة بةبؤنةي كؤتايي هاتين خولي طرَيداني يةكةمي ثةرلةمانةوة بطؤر درَيت بؤ دةنطـدان لةسـةر   

 ............ة لةطةَل ئةوة دايندرَيذكردنةوةي خول و، ئَيم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية، ئَيستا لة خاَلي يةكةمني، كةي هاتينة ئةوَي، ئينةـا رةئـي خؤتـان بـدةن، بر طـةي دوو دةخوَينينـةوة،       
 .ئينةا ثَيشنيار هةبَيت بؤ درَيذكردنةوة، بؤ كؤتايي هاتن، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

هؤكارم هةية بؤ ئةم قسة كردنة، بؤ ئةوةي ئَيمة دةست نةكةين بة بر طـةي يةكـةم و مـاوة بـدةين، ضـونكة      
ي شةو بةر َيزان لَيرة ئامادة بوون، بـؤ ئـةوةي راثؤرتةكـة    (11)ئةوةي من ئاطادارم دوَييَن شةو هةتا سةعات 
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َيت، هـيو كةموكورتيـةك لـة ياسـاكةدا نـةبَيت،      تةواو بكةن، بؤ ئةوةي هيو كةموكورتيةك لة راثؤرتةكة نةب
بؤيــة ئةطــةر هــاتو ئَيمــة بر يــاري ئــةوة بــدةين خولةكــة درَيــذ بكةينــةوة لــة ثَيشــدا، بَيطومــان لــة هةفتــةي   

دةسـتمان ثـَي كـردةوة بـة دةوام، ئـةو ياسـاية زؤر بـة         1/1داهاتوودا، بَلَيني دواي ثشووي سةري سـاَل رؤذي  
ي، بةبَي كةموكورتي ئَيمة دةتوانني لة طفتوطؤيةكاني بـةردةوام بـني و دةنطـي    تَيروتةسةل تر بةبَي نوقصان

لةسةر بدةين، لةبةر ئةوة من يةك ثَيشنيارم هةية بؤ جةنابت، ئَيمة داواكارين ثشـوو وةرنـةطرين بـة هـيو     
نييـة،   جؤرَيك، بةَمم داواكارين لـة سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، دةزاك ئةمـة لـة ثـةير ةوي نـاوخؤ بـةو شـَيوةية         

بةَمم داواكارين لة ثةرلةمان دوو مانطةكة دةوام بكةين، بـةَمم مـانطي سـَي لةبـةر ئـةوةي عوتلةيـةكي زؤري       
 .تياية، ئَيمة ثشووةكةمان لة مانطي سَيدا وةرطرين و، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكةن حةقي ئةوةتان هةيـة بـة دوو   ئةوة موخاليفي ثةير ةوي ناخؤية، ناتوانني، ئةطةر بتانةوَيت تةمديدي 
لةسةر سَيي دةنطي ئةنداماني ثةرلةمان، تةنها يةك مانط تةمديد بكةن، لة هةفتةيةك تا مانطَيك، فـةرموو  

 .كاك كاردؤ
 

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةمان و ذياني خـةَلك و ياسـاكان بَيـت،    با ثَيشنيارةكا ان لة ثةرضةكردار نةبَيت، بةَلكو لة بةرذةوةندي ثةر

ئَيمة لةطةَل درَيذكردنةوةيةكني، ئةطةر ضةند ياسايةك هةية لة بةرذةوةندي ذياني خةَلك دايةو ثةيوةندي 
بة توَيذَيك هةية درَيذ بكرَيتةوة، ئةطةر هةر بؤ دةوامَيكي شكلي بَيت، ئَيمة لةطـةَل درَيذكردنـةوة نـني، بـة     

كردنةوةين، كة خزمةتي ياسايةك بكات، يان ئةو ياداشـتانةي كـة داومانـة ثةيوةنـدي     مةرجَيك لةطةَل درَيذ 
بة ثَيشـنيارةكاني خةَلكـة، هـةموو ثةرلـةمانتاراني بـةر َيز ئَيمـة دةبوايـة لـة فةسـَلي تةشـري ي هـةموو ئـةو             

يـة بـة   ياسايانةي ثَيويستة تةواومان كرد بوايةو هةموو ئـةو ياداشـت و ثرسـة طشـتيانةي كـة ثةيوةنـدي هة      
ــةَل           ــة لةط ــتاي ئَيم ــةَمم ئَيس ــيارة، ب ــدا بةرثرس ــةرؤكايةتي تَي ــت س ــك بَي ــةر هؤكارَي ــة ه ــار، ب ــةي ك بةرنام
درَيذكردنةوةيةكني، كة ضةند ياسايةكي طرنط هةيـة لـة كوردسـتان وةكـو بةشـَيك لـة بودجـة، بـؤ  وونـة،          

 .حيسابي خيتامي، راثؤرتي تةواو بووة، دةبَيت ررَيتة بةرنامةي كار
ياســاي زانيارييــةكان، لَيبــووردني طشــد، ياســاي مامؤســتايان، بــةَلَي لةطــةَل ئــةو درَيــذ كردنــةوةين و    / دوو

 .ثَيداطريي لةسةر دةكةين و، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســةرؤكايةتي لَيــي بةرثرســيار نييــة، هــةموو ئَيــوةي بــةر َيز، ئةنــداماني  / زؤر ســوثاا بــؤ جــةنابت، يةكــةم
ثـرؤذة زيـاتر لـة شـةي مـانط، تـا سـاَلَيك لةبةردةسـتتانة،         ( 54)يذنةكان، ئَيوة بةرثرسيارن، ثةرلةمان لة ل

ــَينت         ــت ب ــةوا ناتوانَي ــان ه ــة ب ــةرؤكايةتي ل ــةناردووة، س ــةرؤكايةتي ن ــؤ س ــان ب ــةكردووة، راثؤرت ــةواوتان ن ت
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ي ثةرلـةماني  موناقةشةي راثؤرتةكان بكات، بؤية كةمتةرخةميةكة لة خودي ليذنةكانة، لة خودي ئةندامان
طشت فراكسيؤنةكانة بةبَي جياوازي، ئينةا دةضـن بـةر راطةياندنـةكان دةخةنـة سـةر سـةرؤكايةتي، سـؤزان        

 .خان كةرةم بكة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ن ئةم داواكارييةي من نة ثةرضةكردارة، نـة هـيو شـتَيك، مـن حـةز دةكـةم بـؤ ئـةوةي لـةمي هـةمووان روو          

بَيت، بؤ  وونة، ئةم ياساي كةمئةندام و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان، ئةمة ثَينج دانة ياساية، هـةمووي  
ي شـةو لـة كؤبوونـةوة بووينةتـةوة، ئـةم هـةموو ئةندامـة قسـةي         (1)دوو رؤذة، رؤذي ضوارشةممة سةعات 

داوا بكـةين خولةكـة درَيـذ بكرَيتـةوة،     كردووة، ثَيشنياري ئةم هةموو ئةندامانة وةرطرياوة، ئايا ئةطةر ئَيمة 
 ........بؤ ئةوةي راي هةموو ئةندامان وةربطرَيت و لة كؤتاييدا يةك راثؤرت بَيت، ئةمة ثةرضةكردارة؟

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ثَيشنيارةكةي خؤت بدة، هةر كةسَيك حةقي هةيـة رةئـي خـؤي بـدات، مةبةسـتيان جـةنابت نـةبووة،        
 .بؤ تةمديدةكة، تكاية، فةرموو بدةرةئي خؤت 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تــةنها مــن قســةم كــرد بــوو و ثةرضــةكردارين نييــة، ئــةوة بــؤ ئــةوةي بزانرَيــت، بؤيــة داواكــارم لــة ثَيشــدا  

بـةردةوام بـني    درَيذكردنةوةكة ررَيتة دةنطدانةوة، بؤ ئةوةي ئَيمة لةو كاتةي كة خولةكة درَيذ دةكةينةوة
 .لة موناقةشة كردني ئةو ياساية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةر َيزان، ليذنةي هاوبةي كةرةم بكةن، فةرموون بؤ شوَيين خؤتان، رَيزدار دكتؤرة رؤذان كةرةم بكة

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةي دوَيـيَن بةشـدار نةبوومـة، ئاطـادار نيمـة لةسـةر   رَيكةوتوونـة، بؤيـة         لةبةر ئةوةي مـن لـة كؤبوونةوةكـ   

 .ناتواك بَيم لةوَي نوَينةرايةتي ليذنةكة بكةم، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بزانَي ليذنةكان وا ئيشي خؤيان دةكةن، ئينةا دةَلَين خةتاي سةرؤكايةتية، باشة بؤضـي؟ مـن هـةتا سـةعات     
ة لةطةَل وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي، لةطةَل سةرؤكي ليذنة، لةطـةَل ئةنـدامي ليذنـة،    ي شةو لَير(1)

لةطةَل جَيطري سةرؤكي ليذنةي ياسايي، لةطةَل ليذنةي دارايي لَيرة بووينـة، بؤضـي حـازر نـابن؟ سـةممةت      
ة سـةرؤك و جَيطـرو   بن، تكاية مةبةستم جةنابت نيية، ثَيداضوونةوة بـة هةيكةليـةتي ليذنـةكان بكرَيـت لـ     

لةسةرتان تةتبيق دةكةين، ئةوانةي غائيب بـن  % 111موقةريرو ئةندامةكاني، بؤ ئةوةي لةمةودوا ياسا لة 
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بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ تـةعامول لةطـةَليان دةكرَيـت، راثؤرتـةكان لـة ليذنـةكان نايةتـةوة، كـة نايةتـةوة لـة           
ات، كاكـة ئيشـي ئَيوةيـة، ئيشـي ليذنةيـة، ئةطـةر لـة        ئي المين وةَلـاَل سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان ئيشـةكان ناكـ     

هــةموار كردنــي ثــةير ةوي نــاوخؤي ثةرلــةمان ماددةيــةك ئيزافــة بكــةن بــة دةنطــي ئَيــوةي بــةر َيز، ئةطــةر    
راثؤرتةكة لةو تارخية نةهات عيقابي ئةمة بَيت، ئةطةر ئَيمةي ئيةرائامتـان وةرنـةطرت، ئـةوجا حةقتانـة،     

 .بةردةوام بن لةسةر بر طة يةكي بةرنامةي كار، فةرموون ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن،
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة وةكو نوَينةراني ليذنةي هاوبةي، دوَيـيَن كؤبوونـةوةمان ئةمامـدا بـة ئامـادة بـووني رَيـزدار جـةنابي         

ــةتي، لــة ئــةمامي كؤبوو      ــري كــارو كاروبــاري كؤمةَمي ــةدا توانيمــان راو بؤضــووني ئةنــداماني    وةزي نةوةك
 :ثةرلةماني بةر َيز حةسر بكةينةوةو جياوازي بكةينةوة

 .لةسةر ناونيشاني ياساكة/ يةكةميان
 .لةسةر بر طة بة بر طةي ماددةكاني هةر ثرؤذةكة كة رةئيان لةسةر دابوو/ دووةميان

ةت ناونيشـاني ياسـاكة، سـَي راوبؤضـووني     لة ئةمامي ئةو طفتوطؤيةي كة حةصرمان كـرد، تـةبي ي بةنيسـب   
 :جياواز هةبوو

قانون حقوق وامتيرتاىلات املعرتاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة يف اقلرتيم      )دةَلَين قانونةكة ببَيت بة / يةكةميان
 (.كوردستان
 (.قانون رعاية املعاقني يف االقليم/ )دووةميان

 (.اصةقانون حقوق وامتياىلات ذوي االحتياجات اخل/ )سَييةميان
ــداماني         ــةن ئةن ــةوة لةمي ــةكاليي بكرَيت ــة ي ــاني قانونةك ــار ناونيش ــةم ج ــةين يةك ــنيار دةك ــتا ثَيش ــا ئَيس وات
ثةرلــةماني بــةرَيز، هــةتا بتــوانني نــاوةر ؤكي قانونةكــة، نــاوةر ؤكي ماددةكــاني قانونةكــة بطــومَينني لةطــةَل 

 .ر ررَيتة دةنطدانةوة، زؤر سوثااناونيشاني قانونةكة، بؤية ثَيشينار دةكةم ئةو بابةتة يةكةم جا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

زؤر سوثاا، ثَين ئـةوة بـةر َيزان، لـة دةسـتثَيكي طفتوطـؤ لةسـةر ئـةو ثـرؤذة ياسـايانةي كـة هـاتبوون لـةو             
راثؤرتةي بؤ ئَيمـة هـاتبوو تارخيَيـك و ذمارةيـةكي بـة هةَلـة نووسـرا بـوو، بؤيـة بةدواداضـووك بـؤي كـردو             

دةرضوو دةمةوَيت بؤ ئَيوةي بةر َيز روون بَيـت بـةم شـَيوةية، ئـةم ثـرؤذة ياسـاية لـة راثـؤرتي         حةقيقةتةكة 
، تـةنها بـؤ ئاطـاداري    12/11/1111لـة رَيكـةوتي   ( 17124)ليذنةي ياسايي ئاماذةي ثَي كـراوة بـة ذمـارة    

يـران ئاراسـتةي   ئَيوة نووسراوَيكة، سةبارةت بة ياسـاي ضـاودَيري كردنـي كةمئةنـدامان، لـة ئةمومـةني وةز      
ئةمومةني شوورا كراوة بةو ذمارةيةو، كؤثيةكي دراوة بة ثةرلةماني كوردستان، ئـةوة بـؤ ئاطـاداري ئَيـوةي     

 .بةر َيز
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لــة ميــةن ئةمومــةني وةزيرانــي  / ، يــةك(رعايرترتة وتيهيرترتل اشرترتخاص ذوي االعاقرترتة القلرترتيم كوردسرترتتان )ياســاي 
 .ئاراستةي ثةرلةماني كوردستان كراوة 17/1/1111لة ( 1174)هةرَيمي كوردستان بةنووسراويان ذمارة 

واريـد كـراوة،    11/1/1111لة ديواني ثةرلـةمان بةر َيوةبةرايـةتي كاروبـاري ثةرلـةمان لـة رَيكـةوتي       / دوو
 .واريد كراوة 11/1هاتووة، لة  17/1يةعين فةرقةكة لة 

راوة، بــة نووســراومان خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــ  3/11/1111لــة رَيكــةوتي ( 4)لــة دانيشــتين ذمــارة 
ئاراستةي ليذنـةكاني ياسـاو كؤمةَميـةتي كـراوة، يـةعين فةرقةكـة تـةنها سـَي          7/11/1111لة ( 1132ك)

ئاراسـتة كـراوة، بؤيـة لـة      7/11خوَيندنةوةي بؤ كراوة، لـة   3/11رؤذة، ببوورن تةنها دوو رؤذ، ضونكة لة 
وو، ئــةوة ئةمومــةني وةزيــران بــؤ ئةمومــةني راثؤرتةكــة بــة ســاَلَيك فــةرق هــاتبوو، خةلةلةكــة لَيــرة نــةب 

شووراي ناردووة، بؤية ئَيمة لةسةر كؤثيةك ناتوانني بَيني لَيرة موناقةشـةي بكـةين، يـان خوَيندنـةوةي بـؤ      
بكةين و ئاراستةي ليذنةكان بكةين، حةزم كرد ئةم روون كردنةوةيةتان بة طـرنط زانـي بـؤ ئَيـوةي بـةر َيز      

 .بن لةسةر كارتان، فةرموونبَلَيم، ئَيستا بةردةوام 
 
 

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيســتا دةبَيــت ثَيشــنياري ناونيشــاني ياســاكة ررَيتــة دةنطدانــةوة، ئايــا ئةنــداماني ثةرلــةمان كــام ناونيشــان 

 .هةَلدةبذَيرن؟ سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :لةسةر ناوي ثرؤذة كردووة، سَي بؤضوون هةبووئةو بةر َيزانةي كة طفتوطؤيان 
 (.قانون حقوق وامتياىلات املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف اقليم كوردستان)دةَلَيت / يةكيان

 (.قانون رعاية املعاقني يف االقليم/ )دوو
 (.قانون حقوق وامتياىلات ذوي االحتياجات اخلاصة/ )سَي

ثةرلةمان ثَيشكةشيان كردووة، كة لةطـةَل نـاوةر ؤكي ثـرؤذة ياسـايةكةي     ئةوةي ئةخري رَيذةيةكي ئةنداماني 
حكومةت دوورة، هةروةها لةطةَل راثؤرتي ليذنةي هاوبةشين دوورة، بؤيـة ئَيمـة ئـةوةي سـَييةم دةخةينـة      

، وازحية بؤتـان، كـَي لةطـةَل    (قانون حقوق وامتياىلات ذوي االحتياجات اخلاصة)ثَين دةنطداني ئَيوةي بةر َيز 
قرتانون حقرتوق وامتيرتاىلات ذوي االحتياجرتات     )ئةوةية ناوي ثرؤذة ياساكة بةو شـَيوةية بَيـت كةخوَيندمانـةوة    

بةر َيز لةطةَل، زؤر سوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟       ( 11)دةسد بةرز بكاتةوة؟ ( اخلاصة
 .بةزؤرينةي دةنط ئةو موقتةرةحة رةت كرايةوة

، كَي لةطةَلـة دةسـد   (تياىلات املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف اقليم كوردستانقانون حقوق وام/ )يةكةم
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةنـط ثةسـند   
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ة يف اقلرتيم  قرتانون حقرتوق وامتيرتاىلات املعرتاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرت      )كرا، ئةوة عينـواني قانونةكـة بـووة    
 .ثةسند كرا، ليذنةي ياسايي كةرةم بكةن( كوردستان

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قرتانون حقرتوق وامتيرتاىلات املعرتاقني وذوي     )دواي دةنطدان لةسةر ناونيشاني ياساكة، واتا ياساكة بوو بة ياسـاي  

 .(العراق -االحتياجات اخلاصة يف اقليم كوردستان 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيردَل فةرموو
 :بةر َيز شَيردَل حتسني حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .ئةو تةعديالتانةي كة كرا لةممان نيية، هةر وا دةنط بدةين ضؤن دةبَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك عةوني فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 
جارَي تةعديل نةكراوة، بةا لةسةر رةئي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ئةو ثَيشنيارانةي كة كرا بوو بةنيسبةت 

 .ناونيشان و ماددةكان، ئَيستا وردة وردة دَيينة سةر ماددةكانين، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك رَيباز فةرموو
 :بةر َيز رَيباز فتاا حممود

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
راستة خراية دةنطدانةوةو رؤيشت، بةَمم ئةوة شتَيكي غةَلةت دةردةضَيت، ضونكة كةمئةندامان بةشَيكة لـة  
خاوةن ثَيداويسد تايبةت، ئيرت ضؤن دةبَيت بَلَيي كةمئةنـدام و خـاوةن ثَيداويسـد تايبـةت، خـؤ دوو شـد       

 .جياوازنني، ئةوة يةك شتة، سوثاا
 :رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

قرتانون حقرتوق   )ئةمة رةئي خؤتان بوو لةناو قاعة ضةند ئةندامَيكي بـةر َيزي ثةرلـةمان ئـةم رةئيـةي داوةو     
، يةعين هةمووي دةطرَيتةوةو تـةواو، كـاك   (وامتياىلات املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف اقليم كوردستان

 .عمر عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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راستة ئَيستا دةنط درا لةسةر عينوانَيـك، بـةَمم سـَي راثـؤرت ئامـادة كـراوة، هـةر راثؤرتَيـك بـة شـَيوةيةكي           
املعرتاقني وذوي االحتياجرتات   )بَيت، ئـةو ياسـاية وا دةر وات، ئةطـةر    ( ذوي االحتياجات اخلاصة)تايبةت، ئةطةر 

طـةر عينوانةكـةي تريـان بَيـت بـةو نةوعـة دةر وات، لـةم سـَي عينوانـة          بَيت بةم نةوعة دةر وات، ئة( اخلاصة
عينوانَيكيان دةنطي هَيناوة، ماوةتة سةر راثؤرتةكان، ئةو راثؤرتانة لـةمي ئةنـدام ثةرلةمانـةكان نـني هـةتا      

يـة،  بزانن بة كام صيغة دةر وات بةر َيوة، ضونكة هةر عينوانَيكيان حقوق و ئيمتيـازاتَيكي تايبـةتي خـؤي تيا   
ثَيويستة ئةو راثؤرتانة ئامادة بَيت، بؤ ئةوةي ياساكة بة رَيـك و ثَيكـي بـر وات و شـَيوةيةكي تايبـةتي خـؤي       

 .وةربطرَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كاك عبدالسالم
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
باا كرد، بةَمم هةر بؤ مةعلومات ناوةر ؤكةكـة راثـؤرتي هاوبةشـي     زؤر سوثاا، كاك عومةر شتَيكي جواني

ثَيشووة، تةنها لةسةر ناوةكة ئَيوة بر يارتانـدا، ئَيمـة لـة ليذنـةي كاروبـاري كؤمةَميـةتي ئـةوجارةي بامسـان         
 كرد طرنط نيية ناوةكةي بطؤر َيـت، طـرنط ناوةر ؤكةكةيـةتي، لةسـةر ناوةر ؤكةكـةي ئَيمـة دةسـةَممتان نييـة        

بطــؤر ين، نــاوةر ؤك هــةر ئــةوةي كؤنــة، بــةَمم لــةناو موناقةشــة كــردن، بَيطومــان لــةجياتي م ــةوةق دةَلــَيني   
 .لةسةر داواكاري ئَيوة، سوثاا( املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما
ئةو قسةي كاك عومةر كردي زؤر دروستة، لةبةر ئةوةي ئَيستا وشةي موعـاق هـاتووة لـة زرـين قانونةكـة،      

، ثَيويستة لة مةتين قانونةكـة لـة   (املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة)كةواتة مادام عينواني قانونةكة بووة 
 .ر سوثاابضَيتة ثاَلي، زؤ( ذوي االحتياجات اخلاصة)كوَي موعاقني هاتبَيت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك دكتؤر ارسالن فةرموو
 :جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان/ ارسالن بايز امساعيل.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
هيو كةسَيك لة كورتة باَمكان، يان لة ثَيداويستية زةرورييةكان باشـرت لـة حاَلـةتي خـؤي ثَيداويسـتييةكاني      

ن دةزانن ثَيرَي وةفدَيكي كورتـةباَمكان هـاتبوون و بـةيانَيكيان دابـةي كـرد، هاتنـة مي       خؤي نازانَيت، خؤتا
ذمارةيةك لـة ثةرلـةمانتارةكان و خؤشـيان لـةوَي دانيشـت بـوون، ئـةوان دةيانويسـت بـؤ خؤيـان بةتايبـةتي            
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اني ئـةوان ضـية؟   ثرؤذة ياسايةك دةربضَيت بةر اسد، تـؤ بَلَيـي ئَيمـة لـة ئـةوان باشـرت بـزانني ثَيداويسـتيةك        
ئةوان خؤيان داوايان كردووة ياسايةكي تايبةتي بؤ ئةوان دةربضـَيت، يـةعين ئَيمـة ضـؤن دةتـوانني لَيـرة لـة        
جياتي ئةوان قةرار بدةين و بةبَي ئريادةي ئةوان، لةبةر ئةوة مـن ثَيموايـة تَيكـةَمو كردنـي ئـةو مةسـةمنة       

 .كارَيكي باي نيية، سوثاا
 :مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

زؤر سوثاا، بةر َيزان، لةبةر ئةوةي وةكو ئةندامةكاني بةر َيزي ثةرلةمان، هةنـدَيكيان ثَيشـنياريان كـرد كـة     
ئةم ئامادة كردنة بؤ دةنطدان لةسةري لةبةر دةستتان نيية، دانيشتنةكة بؤ ماوةي سَي ضارةك دوا دةخةين، 

ت، كــة وةخــَد دَينــة ســةر دةنطــدان لةبــةر بــؤ ئــةوةي كــؤثي بكرَيــت و بةســةر ئَيــوةي بــةر َيز دابــةي بكرَيــ
هــةمووتان لَيــرة بــن، هــةتا ئــةو كاتــة هــةمووتان لةبــةر دةســتتان ( 11317)دةســتتان بَيــت، تكايــة ســةعات 

 .دةبَيت، زؤر سوثاا
 
 
 

 دانيشتين دووةم
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

لةسةر دانيشتنةكةمان، فةرموون، بةر َيزان، ثَيشنياري ئةوة كرا كة  بةناوي طةلي كوردستان، بةردةوام دةبني
خولةكة درَيذ بكرَيتةوة، ضةند ثَيشنيارَيك هةية، ثَيشنيار هـةبوو دوو مـانط، ئـةوة نابَيـت، ضـونكة بـةثَيي       
ياسا نابَيت، هةبوو بؤ مانطَيك، هةبوو بـؤ دوو هةفتـة، هـةبوو بـؤ يـةك هةفتةيـةك، ئةطـةر بـؤ هةفتةيـةك          

واي درَيذكردنةوة بكةين، هيضمان ثَي ناكرَيت، ضونكة بةياني ثشـووة، ئةطـةر رؤذي دوو شـةممة ئي النـي     دا
جةلسة بكةين، دةبَيت رؤذي ضوارشةممة جةلسة بكةين، يةعين يةك جةلسة دةكرَيت، بؤية ئَيستا ثَيشـنيار  

َيزانـة، واتـا ليذنـةي هاوبـةي     دةكةين بر طةي دوو لـة بةرنامـةي كـار بَيتـة ثَيشـةوة، ضـونكة ديـارة ئـةو بةر         
شتةكانيان بـة رَيكـي تـةرتيب نـةكردووة، بـؤ ئـةوةي مـةجالي زياتريـان هـةبَيت، ئَيـوةي باشـرت ئاطاتـان لـة              
وةزعةكة بَيت، ئَيستا بر طةي دوو لـة بةرنامـةي كـار بـة دةنطـداني ئَيـوةي بـةر َيز دةهَينينـة ثَيشـةوة، درَيـذ           

بةر َيز، كَي لةطةَل ئةوةية بر طـةي دوو لـة بةرنامـةي كـار بَيتـة       كردنةوةي خولةكةي دةخةينة ثَين ئَيوةي
ثَيشةوة دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، بـةكؤي        
دةنط بر طةي دوو لةبةرنامةي كار هاتة ثَيشةوة، ئَيستا طفتوطؤي لةسةر دةكةين، وتاري سةرؤكي ثةرلـةمان  

ةي كؤتايي هاتين خولي طرَيداني يةكةمي ثةرلةمان، بةَمم ثَيشـنيار هةيـة، بـؤ ئـةوةي خولةكـة درَيـذ       بةبؤن
ــولي       ــك، كــَي لةطــةَل ئةوةيــة دوو هةفتــة خ ــةين، ثاشــان مانطَي بكرَيتــةوة، لــةدوو هةفتــةوة دةســت ثــَي دةك
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بـةر َيز لةطةَلدايـة، زؤر   ( 35)ثةرلةماني كوردستان بةردةوام بَيت و درَيذ بكرَيتةوة، دةسد بـةرز بكاتـةوة؟   
بــةر َيز لةطةَلــدا نييــة، بةزؤرينــةي دةنــط خــولي ( 11)ســوثاا، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســد بــةرز بكاتــةوة؟ 

ثةرلةمان بؤ دوو هةفتةي تر درَيذ كرايةوة، بـةر َيزان، ثَيشـنيارَيكي تـر هةيـة، ثَيشـنيار كـراوة بـؤ مانطَيـك،         
رَيذ بكرَيتةوة، كَي لةطةَل ئةوةية خـولي ثةرلـةمان بـؤ مانطَيـك درَيـذ      داواي لَيبووردن دةكةين، بؤ مانطَيك د

بــةر َيز لةطةَلدايــة، زؤر ســوثاا، كــَي لةطةَلــدا نييــة دةســد بــةرز   ( 31)بكرَيتــةوة دةســد بــةرز بكاتــةوة؟  
ةر بةر َيز لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاا، بـةر َيزان، خولةكـة درَيـذ نةكرايـةوة، ضـونكة دوو لةسـ      ( 13)بكاتةوة؟ 

رؤذةكة ناكاتة دوو لةسةر سَيي دةنطي ئةندامان، تةواو دةنطدان كرا، ئَيستا ( 17)ين بؤ (35)سَيي دةوَيت، 
 .  داوا لة ليذنةي هاوبةي دةكةين بَينة جَيطاي خؤيان، فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َلكَيشـانَيك بـوو لـةنَيوان دوو هةفتـةو ئـةوة، ئةطـةر جـةنابت        ئةندامان لةطـةَل درَيذكردنـةوةيان، بـةَمم تَيكة   

جارَيكي تر بيخةيتة دةنطدانةوة، بةر اسد ناكرَيت، ضونكة هةر دةبَيت دوو لةسةر سَيي ئةندامان كـة لَيـرة   
حزوريــان هةيــة، ئــةو ياســا طرنطانــة دةبَيــت ررَيتــة بةرنامــةي كــارةوة، ئةمــة ياســاي مــاف و ئيمتيــازاتي     

 .ة، لَيبووردني طشتيية، يةكَيد مامؤستايانة، ئَيمة بؤ ئةو ياسايانة خولةكة درَيذ دةكةينةوة، سوثااكةمئةندامان
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــةر َيزان، ئــةوة لــةثَين ئَيــوةي بــةر َيز، لــة ثــَين خــةَلكي كوردســتان خؤتــان دةنــط نــادةن دةخيةينــة ســةر   
 .نةوة، كاك ئةمحةد كةرةم بكةسةرؤكايةتي، خؤتان دةنطتان نةدا بؤ درَيذكرد

 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةثَيي ثةير ةوي ناوخؤ دوو لةسةر سَيي ئةندامان كة دةنط بؤ درَيذكردنةوة بدةن، وابزاك ئةطةر بة تـةنها  

ةر سـَيي لةطـةَل تةمديـد دان،    بيخةيتة دةنطدانةوة، ئةو رَيذةية بةدةست هاتووة، ضونكة زياتر لـة دوو لةسـ  
بةا لةسةر تةمديدةكة، ئايا هةفتةيةك بَيت، يان دوو هةفتـة، يـان مانطَيـك بَيـت؟ لةسـةر ئـةوة رةئيـةكان        

 .جياوازن، بةَمم دوو لةسةر سَي مسؤطةر بووة، بؤية ياسايية، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك بالل فةرموو
 (:اللب)بةر َيز امحد سليمان عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة وا حاَلي بووين كة سابتة، درَيذ دةكرَيتةوة، ئةطةر جاري يةكةم ئةوةت خستبواية دةنطـدان ئايـا درَيـذ    
بكرَيتــةوة، يــان نةكرَيتــةوة؟ ئينةــا بَيينــة ســةر ئــةوةي كــة ضــةند رؤذ درَيــذ بكرَيتــةوة، مــن ثَيموايــة ئــةو 

 .دةنطدانةمان نةكردووة، سوثاا
 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
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بةر َيزان، زؤر بؤضوونَيكي دروستة، بؤ هةفتةيةك رةفزتان كرد، كة ثَيشنيار هةبوو، بؤ دوو هةفتةي رةفزتـان كـرد،   
بؤ خؤتان ئيشي خؤتان تةنزيم بكةن، رجائـةن، فراكسـيؤنةكان لةطـةَل يـةك دابنيشـن، ئيتيفـاق بكـةن، دَينـة ئَيـرةو          

بةَمم دوو هةفتة نا، بـةا   ي قانوني بكةن، ئَيستا كَيشة نيية، ثَيشنيارَيكي تر دةبَينت،دوايين دةتانةوَيت موخالةفة
ضواردة رؤذ، دةخيةينة دةنطدانةوة، دوو لةسةر سـَيي دةنطـي ئةنـدامان نـةهَينَيت ئـاخري دةنطـة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة          

زؤر سوثاا، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـد بـةرز     بةر َيز لةطةَلداية، ( 51)خولةكة درَيذ بكرَيتةوة دةسد بةرز بكاتةوة؟ 
دةنطـة ناكاتـة دوو لةسـةر سـَيي دةنطـي ئةنـدامان، ضـتان لـَي بكـةن، بـةر َيزان،           ( 51)بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةر َيزان 

ــتة        ــة لةبةردةس ــة، بةرنام ــتان مزم ــةماني كوردس ــداماني ثةرل ــَيي ئةن ــةر س ــة، دوو لةس ــاب نيي ــةَل غي ــةي لةط عيالق
جلس بيغلبية ثلثي اعضائه متديد مدة االنعقاد اي من الرتدورتني ملرتدة التزيرتد علرتى شرتهر واحرتد وذلرتك        للم)بيخوَينةوة 

 .، فةرموو ثةران خان(التاىل املهام الع استدعت متديد الدورة
 :بةر َيز ثةران عزالدين عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بـة ثةير ةوةكـة دةخوَيندرَيتـةوة، بـةَمم لـة زؤربـةي        بةر اسد ئةوة لَيرةدا ثابةنديةتي دةستتان خؤي بَيـت 

حاَلةتةكاندا، يةعين ئَيستا موبةريري بةقوةت هةية بؤ درَيذكردنةوة، كة يةكَيك لـةو زةرةرمةندانـة ياسـاي    
لَيبووردني طشتيية، كة كؤمةَلَيك خةَلك ضاوةر َيي ئةوةن رؤذَيـك زووتـر دةربـاز بـنب، كـة ناكرَيـت ئَيمـة لـة         

 .شووي خؤماندا دابنَينيموقابيلي ث
زؤرينة، دوو لةسةر سَيي ئامادة بووان ئَيستا حازرة، ئةطةر نيةتَيك نةبَيت، بؤ ئةوةي كة ئيال درَيـذ  / دووةم

 .نةكرَيتةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .نيزامَيكمان هةية، ثابةندين بة نيزام، ئةوة يةك/ بةر َيز، يةكةم
برا بةر َيزانـةي كـة لَيـرة دانيشـتوونة لةطشـت فراكسـيؤنةكان بـةبَي ئيستيسـنا         هةندَيك لةو خوشك و / دوو

هــةبوو دةنطــي نــةدا، حيســاةان كــرد لــة ثــَين ضــاوي ئَيــوة ئةوةيــة، ئَيمــة ضــي لــَي بكــةين، يــةعين ئَيــوة     
 .دةتانةوَيت بةزؤر حيلة قانوني بكةين، سؤزان خان فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
ئَيمة دةمَيكة دةَلَيني تكاية ئةم ثةير ةوة بطؤر ين، ضونكة تووشي ئـةم نةوعـة ئيشـكامتانةمان دةكـات، بـةَمم      

 ...........ثَيشنيارةكةي من ئةوةية ئةوةي كة دانيشتووة لَيرةو ئامادة بووني هةية لةطةَل درَيذكردنةوة داية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةبـةدةن وا نييـة، ئةنـدامن دةبيـنم لـة طشـت فراكسـيؤنةكان، لـة ليسـد كوردسـتاني، لـة            نةخَير، وا نييـة، ئ 
طؤر ان، لةميةنةكاني تر هةبوو دةنطي نـةدا، وانييـة، ضـؤن هـةموو دانيشـتوونة، ئَيمـة حيسـابي دةكـةين، وا         

 .نيية، فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 .َيكي تر مودةكان رةيتة دةنطدانةوة بةر اسد، سوثاائَيمة ثَيمان باشة جار

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
نيازَيكي زؤرينةي ثةرلةمان هةية لة ثَيناوي هةندَيك ياسـاي طـرنط خولةكـة درَيـذ بكرَيتـةوة، بـةَمم كـاتي        

اريطةري هةية، يةعين مـن خـؤم لَيـرة نـةبووم كـة ئـةوة بـووة ثَيشـينارو خرايـة دةنطدانـةوة،           دةنطدانةكة ك
مةبةستيشم بوو، دةمانتواني ئامادةكاري بكةين لة حزوري برادةران، بؤ ئةوةي ئةم نيسـبةتة تـةواو ببَيـت،    

لةسةر كرد، جـةنابت  ضونكة نيازةكة نيازَيكي طشد و زؤرينةية، لةبةر ئةوة من ثَيم باشةو ثَيشرت قسةمان 
طوتت ئَيمة دواي بةرنامةي خاوةن ثَيداويستيةكان دةخةينة دةنطدانةوة، يةعين دواي ئـةوة ئامادةكـاري بـؤ    

 ............دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نــةخَير، بــةر َيز، جــاري دووةم جــةنابت بــة وازحــي لــةناو مةوزوعةكــة بــووي، كــاك دكتــؤر ئةمحــةد وةرتــي 
كرد، كاك بالل ثَيشـنياري كـرد، دووبـارة خسـتمانة دةنطدانـةوة، لـة فراكسـيؤني طـؤر ان خـةَلكَيك           ثَيشنياري

هةبوو دةنطي نةدا، لة فراكسيؤني كوردستاني هةبوو دةنطي نةدا، لة ميةني ثَيكهاتةكاني تـر هـةبوو دةنطـي    
لةمان بكةم، لةبةر ئةوةي نةدا، دةتةوَيت موخالةفةي قانون لةناو ثةرلةمان لةسةر كورسي سةرؤكايةتي ثةر

جةنابت ثَيت خؤشة، ئةمة مةحاَلة، تةمديد نيية، بةردةوام بن لةسةر موناقةشة، ئَيستا دةطةر َيينةوة سـةر  
خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كار، بةردةوام دةبني، ليذنةي هاوبةي، كةرةم بكةن فةرموون بـؤ شـوَيين خؤتـان،    

 .فةرموو كاك شَيرزاد
 :شريف داحلافظعببةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار بـة دةنطـدان هاتـة ثَيشـةوة، ئَيسـتا تـؤ جـارَيكي تـر دةضـيتةوة خـاَلي يةكـةم،            

 ...........دةبَيت جارَيكي تر دةنط بؤ ئةوة بدرَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ســوثاا، بةر اســد مومحةزةكــةت لــة جَيطــاي خؤيــةتي،   خــاَلي دووةم نــةما، تــةواو، دروســتة كــاك شــَيرزاد، 
 .بةر َيزان، ئَيستا خاَلي دووةم كؤتايي ثَي دةهَينني، وتارةكة ثَيشكةي دةكةين، كاك شَيروان فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ةكـة، ئـيرت موناقةشـة تـةواو دةبَيـت، واتـا       ئةطةر وتاري سةرؤكايةتي خوَيندرايةوة بؤ كؤتايي هَينان بـة خول 
 .نابَيت ئةو ياساية موناقةشة بكرَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــة          ــارة دةخيةين ــت، دووب ــةواو بَي ــة زوو ت ــاية زؤر طرنط ــةم ياس ــةوةي ئ ــةر ئ ــةين، لةب ــةر َيزتان دةك ــة ب داوا ل
ني دةنطي بؤ بدةيت، ضونكة ئةوة بـة دةنطـي   دةنطدانةوة، نا قانوني نيية، دةتواني دةنطي بؤ نةدةيت، دةتوا

ئَيوة هاتة ثَيشةوة، ئَيستا كَي لةطةَل ئةوةية بر طةي يةك ررَيتةوة شوَيين خؤي و طفتوطـؤي لةسـةر بكـةين    
دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ دوو كـةا لةطةَلـدا نييـة، زؤر        

 .ئَيستا بةردةوام دةبني لةسةر بر طةي يةك، كةرةم بكةن، فةرموونسوثاا، بةزؤرينةي دةنط 
بةر َيزان، ئَيستا ناوي قانونةكة تةسبيت كرا بة دةنطداني ئَيوةي بةر َيز، ئَيستا دةضـينة سـةر مـاددةي يـةك،     

 .ليذنةي ثةيوةنديدار فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 ...........يةكةم لةسةر ماددةي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يةكةم جار ئةسَلي ثرؤذةكة ثـرؤذةي حكومـةت بـوو بـة دةنطـدان بـووة ئةسـاا، ئةسـَلي ثرؤذةكـة رـوَينن،           
ئينةــا راثــؤرتي هاوبــةي رــوَينن، ثاشــان ئــةو فةقةرانــةي بــؤ دةنطــدان ئامــادة كــراوة بــة رةئــي ئةندامــة     

ةســةر دةكـةين، فـةرموون، ببــوورن دةخيةينـة دةنطدانـةوة، موناقةشــة     بـةر َيزةكاني ثةرلـةمان موناقةشـةي ل   
 .تةواو بووة، ئةم جةلسةية جةلسةي دةنطدانة لةسةر ماددةكان

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 الفصل االول

 (التعاريف واالهداو)
 :املادة االوىل

 :هذا القانون املعاني املبينة اىلاء كل منها يقصد بالتعابري واملصطلحات االتية الغراض
 .العراق -  قليم كوردستان: االقليم: اواًل

 .العراق -حكومة اقليم كوردستان : احلكومة: ثانيًا
 .االقليمحكومة وىلارة العمل والشؤون االجتماعية يف  :الوىلارة: ثالثًا
 .قليماال حكومة وىلير العمل والشؤون االجتماعية يف :الوىلير: رابعًا

 .كوردستان الس رعاية وتيهيل املعاقني يف اقليم :اجمللس: خامسًا
 .رئيس الس رعاية وتيهيل املعاقني يف االقليم :الرئيس: سادسًا
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هو الشخص املصاب بعجز دائرتم كلرتي أو جزئرتي خلقرتي أو غرتري خلقرتي وبشرتكل مسرتتقر، يف أي مرتن           :املعاق: سابعًا
او العقلية اىل مدى حيد مرتن االداء الرتوظيفي لعضرتو أو اكثرتر مرتن أعضرتاء       حواسه أو قدراته اجلسدية او النفسية 

 .مقارنة بيقرانه من غري املعاقني جسمه مما حيول دون تلبية متطلبات حياته العادية
يقصد بها كل مجعية او احتاد او منظمة او معهد او مؤسسة تعمل لضمان : منظمات ومجعيات املعاقني: ثامنًا

 .ال يتوخى الرب  حقوق املعاقني بهدو
ممارسرتة  هي اهلوية الشخصية الع تعرو املعاق وتصدر عن الوىلارة، والع هو ل حاملرتها   :بطاقة املعاق: تاسعًا 

 .احلقوق واالمتياىلات الع متنحها القوانني واالنظمة والتعليمات
هنيرترتة والنفسرترتية وترترتيمني اموعرترتة اخلرترتدمات الطبيرترتة والرتبويرترتة والتعليميرترتة واالجتماعيرترتة وامل :التيهيرترتل: عاشرترترًا

الوسرترتائل لتسرترتهيل الوصرترتول اليهرترتا لضرترترض متكرترتني املعرترتاقني مرترتن ممارسرترتة حيرترتاتهم بيسرترتتقيلية ومسرترتاعدتهم علرترتى  
 .االندما  باجملتم 

وتيهيلرتهم   املصرتابني باالعاقرتات الشرتديدة    يرتواء املعرتاقني   هي املراكز الع يتم فيهرتا  : مراكز التيهيل: حادية عشر
 .موتشضيلهم فيها حسب قدراته

اجراء حتويرات و وض  شرو  واسرتس الىلمرتة يف مجيرت  مرافرت  احليرتاة العامرتة       (: املواءمة)امليءمة : ثانية عشر
 .بشكل جتعلها مناسبة الستخدامها او ارتيادها من قبل املعاقني

 .اهليية او اجلهة الع حتددها الوىلارة: اللجنة الطبية: ثالثة عشر

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .ز سةرؤكي ثةرلةمانبةر َي

بة رةضاو كردني راثؤرتي هاوبةشي ثَيشوو، هةموو ئةو ثَيشنيارو تَيبينيانةي بةر َيزان ئةنداماني ثةرلـةمان  
 :لة جةلسةي رابردوو دةريانرب ي، ئَيمة طةيشتينة ئةم صياغةي كؤتايي ثَيشنيار كراو بؤ ماددةي يةكةم

 الفصل اءول
 (التعرترترتاريف واءهداو)

 :االوىلاملادة 
 :يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني املبينة اىلائها ءغراض هذا القانون

 .العراق - قليم كوردستان : االقليم -4
 .وىلارة العمل والشؤون االجتماعية يف االقليم: الوىلارة -6
 .وىلير العمل والشؤون االجتماعية يف االقليم: الوىلير -3
 .ل املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف االقليمالس رعاية وتيهي: اجمللس -1
كل شخص مصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غرتري خلقرتي وبشرتكل مسرتتقر، يف     : ذوي االحتياجات اخلاصة -8

أي من حواسه أو قدراته اجلسدية او النفسية او العقلية اىل مدى حيد مرتن االداء الرتوظيفي لعضرتو أو اكثرتر مرتن      
 .تلبية متطلبات حياته العاديةأعضاء جسمه مما حيول دون 
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ذوي االحتياجرتات  ) ثاي داناني ئةو ناوة تازةية، بة ثَيويستمان زاني ثَيناسةي موعاقين بكرَيـت، بَيةطـة لـة   
 (.اخلاصة

كل ذوى احتياجات خاصة مصاب بعجز بدنى دائم او كلرتي أو جزئرتي خلقرتي أو غرتري خلقرتي وبشرتكل       : املعاق -2
 .  مستقر

هي البطاقة اخلاصة الع تعرو املعاق وذوي االحتياجات اخلاصرتة   :االحتياجات اخلاصةبطاقة املعاق وذوي  -2
وتصرترتدر عرترتن الرترتوىلارة، والرترتع هرترتو ل حاملرترتها التمترترت  برترتاحلقوق واالمتيرترتاىلات الرترتع متنحهرترتا القرترتوانني واالنظمرترتة       

 .والتعليمات

يرتة والنفسرتية وترتيمني الوسرتائل     اموعة اخلدمات الطبية والرتبوية والتعليمية واالجتماعية واملهن: التيهيل -5
لتسرتهيل الوصرترتول اليهرترتا لضرترض متكرترتني املعرترتاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرترتة مرترتن ممارسرتة حيرترتاتهم بيسرترتتقيلية     

 .ومساعدتهم يف االندما  باجملتم 
مـان ئيزافـة   (مراكرتز االيرتواء  ) طؤر رـان، ضـونكة  ( مراكرتز التيهيرتل  : تاسعًا) لةسةر داواي زؤربةي بةر َيزان، ئَيمة

 .وةكردو
هي املراكز الع تقوم بيعادة تيهيل املعاقني وذوى االحتياجات اخلاصة وتقوم بدعم برامج : مراكز التيهيل -9

 .التيهيل وداهم يف اجملتم  
هي املراكز الع تقرتوم برتييواء املعرتاقني الرتذين يرتتم االسرتتضناء عرتنهم مرتن قبرتل ذويهرتم وهرتم             :مراكز اءيواء -41

 .تقوم بدور  عادة التيهيل ايضاحباجة اىل رعاية واهتمام و
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تــةواو بــوو، رةئــي ئةنــدامان، ئــةو ئةندامانــةي داوايــان كــرد بــوو تةصــويت بكرَيــت بــة نــةزةري ئي تيبــار     
 وةرتانطرتووة هةمووي؟
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لسةي ثَيشوو هةمووي بةنةزةري ئي تيبار وةرطرياوة بةو صـياغةي كـة   بةَلَي، ئةو رةئيانةي تةرا كرا لة جة

 .ئَيستا خوَيندمانةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كاك كاردؤ نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو
 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لَي كردةوة، ئةوين مةجليسـةكةو سـندووقةكة بـوو،     يةكَيك لة ثَيشنيارةكان ئةوة بوو، كة ئَيمة تةئكيدمان

كــة دةبوايــة ثَيناســة بكرَيــت لَيــرة، ضــونكة طومتــان ئــةم مةجليســة بــةم شــَيوةية هــيو زةرورةتَيكــي نييــة،   
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بارقورسي دروست دةكات، لةكاتَيكدا وةزارةت هـةبَيت، وةزيـر هـةبَيت، موديريـةتي ري ايـة هـةبَيت، طومتـان        
 .هةبَيت، ثَيويست بةو مةجليسة ناكات، سوثااسندووق، مةجلسي سندووقين 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناص  حةيدةري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كرتل ذوى احتياجرترتات  : املعرتاق )كـاك عبدالسـالم تـةعريفَيكي خوَينـدةوة بةنيسـبةت تـةعريفي موعـاق دةَلَيـت         

، ئَيمـة قسـةمان لـَي كـردو دوو ثرؤذةمشـان      (ذوي االحتياجرتات اخلاصرتة  )موعاقةكة تةنها ئـةوة   ، لَيرة(خاصة
ــت    ــةو  (مرترتن ذوي االحتياجرترتات اخلاصرترتة )هةيــة، هــي كورتــةباَمكان، ئــةوان ئي تيبــار دةكرَي ، ئةطــةر بــةثَيي ئ

 .تةعريفة بَيت كورتةباَمكان ناطرَيتةوة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .اا، كاك عبدالسالم فةرمووزؤر سوث
 

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ذوي )يــة، ئةطــةر بَيينــة ســةر تــةعريفي  (ذوي االحتياجرترتات اخلاصرترتة)كورتــة بــاَم موعــاق نييــة، كورتــة بــاَم  
أو جزئرتي خلقرتي    دائم او كلرتي )درَيذترة لة هي موعاق، موعاق تةنها فةقةرةي يةكةمة، ( االحتياجات اخلاصة
يف أي مرتن  )ئيزافةتـةن بـؤ ئـةم فةقةرةيـة     ( ذوي االحتياجرتات اخلاصرتة  )، بةَمم تـةعريفي  (أو غري خلقي بدني

حواسه أو قدراته اجلسدية او النفسية او العقلية اىل مدى حيد مرتن االداء الرتوظيفي لعضرتو أو اكثرتر مرتن أعضرتاء       
 .ضوار جَيطا كورتة باَم دةطرَيتةوة، سوثاا ، لة(جسمه مما حيول دون تلبية متطلبات حياته العادية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا بةو شَيوةيةي كة خوَيندرايةوة دةخيةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟   
، بةزؤرينـةي  بـةر َيز لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاا    ( 1)زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟    

 .دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي دوو
 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :دةضينة سةر ماددةي دووي ئةسَلي ثرؤذةكة، بةم شَيوةيةي خوارةوةية

 :املادة الثانية
 :يهدو هذا القانون  ىل
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هم علرتى قرتدم املسرتاواة مرت  اآلخرترين جبميرت        تعزيز ومحاية وكفالة مجي  اءشخاص املعاقني وضرتمان مترتتع  / أواًل
 .حقوق النسان واحلريات اءساسية وتعزيز  حرتام كرامتهم املتيصلة

 . حرتام كرامة املعاقني و ستقيهلم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقرير خياراتهم بينفسهم و ستقيليتهم/ ثانيًا
 .ام حقهم يف احلفاظ على هويتهم حرتام القدرات املتطورة ءطفال ذوي العاقة و حرت/ ثالثًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةواو بوون، ليذنةي هاوبةي فةرموون
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

( احـرتام القــدرات )لَيـرة دوو شـت هـةبوو، تةَلـةب هــةبوو هةنـدَيك طؤر انكـاري لـة صــياغةي لوغـةوي، وةكـو          
ةوة تةبديل كراوة، هةروةها لة دوو، سَي بةر َيز ئةنـدامي ثةرلـةمان داوايـةك هـةبوو بـة      شتَيكي وا هةبوو، ئ

ثةسـندمان زانـي دةقَيـك هـةبَيت ئينـدراجي حيـاتي عامـة، بؤيـة ئَيمـة ئـةم صـياغة تازةيـةمان دانـاو ئــةو              
 :داواكارييانةمان، رةضاو كردووة

 :يهدو هذا القانون اىل :املادة الثانية
ق مجيرترت  االشرترتخاص املعرترتاقني وذوي االحتياجرترتات اخلاصرترتة  وضرترتمان مترترتتعهم جبميرترت  احلقرترتوق    كفالرترتة حقرترتو: أواًل

 .واحلريات االساسية على قدم املساواة م  االخرين
ضمان كرامة املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة واستقيهلم الذاتي مبا يف ذلك حرية تقريرتر خيرتاراتهم   : ثانيًا

 .بينفسهم واستقيليتهم
 .قدرات االطفال املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة تطوير: ثالثًا
 .اهاذ كافة االجرءات الكفيلة باندماجهم يف احلياة العامة للمجتم : رابعًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير رةئيت تكاية
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة
من سةبارةت بة ماددةي دوو لةطةَل بةر َيزان دوَيـيَن ئـةوةمان صـياغة كـردووة، بـةَمم سـةبارةت بـةماددةي         

يةك، ئةو كةسانة مةحروم دةبن كة دةرةجةي عيةزيان دياري نةكراوة، وةكو مـةنغول، هةنـدَيك نةخؤشـي    
 ........ضةكة وةردةطرنهةية وةكو تامسيما، ئةوانة عيةز نيية، بةَلكو بة تةقريري توبي موو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية ماددةي دوو، فةرموو كةرةم بكة، بةر َيزان، ئَيستا بةو شـَيوةيةي كـة خوَيندرايـةوة دةخيةينـة دةنطدانـةوة، كـَي       
 لةطةَلداية دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، بـةكؤي دةنـط       

 .ثةسند كرا، بؤ ماددةي سَي كةرةم بكةن، نوقتةي نيزاميت هةية؟ دكتؤر امحد فةرموو
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
من ثَيم باشة بةر لةوةي هةموو ماددةكان موناقةشة بكةين بة دةنطدان يةكالي بكةينةوة، كة ثرؤذة ياساي 

ةو ياساية جَيي دةكةينةوة، يان بة جيا، ضـونكة لـة ثَيشـدا جةنابيشـت ئامـاذةت ثَيـدا،       كورتة باَمكان لةناو ئ
زؤرَيك لة ئةنداماني ثةرلةمان داوا دةكةن ثرؤذةي كورتة باَمكان بة جيا بَيـت، خؤشـيان ئـةوة داوا دةكـةن،     

وارضـَيوةي ئـةو ياسـا    بةَمم ئةوةي كة كاك عبدالسالم ئاماذةي ثَيدا، وا ديارة نيةتي ليذنةكـةي ئةوةيـة لةض  
 .دابن، بؤية من ثَيم باشة ررَيتة دةنطدانةوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك عبدالسالم وةَممي بدةوة، فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةكـو شـةخص و سـةرؤكي ليذنـةي     ببوورن، من لَيـرة وةكـو سـةرؤكي ليذنـةي موختـةص قسـة دةكـةم، مـن و        
ذوي )موختةص دةنطمدا دذي ئةو ناوة، بؤ مةعلوماتتان، مـن لةطـةَل ئـةوة بـووم موعـاقني بـة تـةنيا بَيـت،         

و طروثة مومةييزةكان وةكو كةمئةندام و ئـةويرت ياسـاي تايبـةتي خـؤي هـةبَيت، بؤيـة       (االحتياجات اخلاصة
 .ةك، ئةوة يةكنيةتةكة تكا دةكةم ئةوة رةفع بكةم لة هةموو مي

، ئـةم تةعريفـةي موعـاقني بـؤ موعاقـة      (، امل ـاقني ذوي االحتياجات اخلاصة)كة ئَيوة بر يارتاندا ببَيتة / دوو
ئةوةي ئيزافةمان كرد، ئيحتياجات خاصة ئةو تةعريفة شاملةية، كة ئـةوةي هـةموويان دةطرَيتـةوة، ئَيسـتا     

، ئيشارةتَيك بدرَيت كة طةيشـتينة ئـةو حـةددة دةَلـَيني،     دَيينة سةر ياساكة، لة نيهايةتةوة ثَيشنيارَيك هةية
ئةطةر لة من دةثرسي من لةطةَل ئةوة بووم، ئَيمة يان ياسايةكي فـراوانرت بـؤ هـةموويان دانـَيني، يـان يـةك،       

 .يةك ياسايان بؤ دةردةضَيت، ئةوة تةوزحيي منة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك عةوني كةرةم بكة
 :ر َيز عوني كمال س يد بةزازبة

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
قسةكاني كاك عبدالسالم بةشَيكي زؤر راستة، ئيحتياجات خاصة سةرةياني لةسةر كورتة باَمكانين دةبَيـت،  
بةَمم لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة رةضاوي ئةوةمان كـردووة، لـة كؤتـايي ماددةكانـدا صـياغةيةكمان دانـاوة، ئةطـةر        

 :اران قةبوَليان كرد بةو شَيوةي كة ئَيستا دةخيوَينمةوة ئاطايان لَي بَيتثةرلةمانت
 .، سوثاا(تسرى احكام هذا القانون على قصريي القامة وبالشكل الذي ال يؤدي اىل االنتقاص من حقوقهم)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن
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 .رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة
 .قسةكاني من كاك عةوني كردي، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ئَيستا ماددةي سَي روَينةوة
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 يصنف املعاقون : املادة الثالثة

 :حسب طبيعة العوق اىل صنفني/اواًل 
 .املعاقون بدنيا/ 1
 .عقليا ونفسيااملعاقون / 1

 :حسب قدراتهم على العمل اىل صنفني/ ثانيًا
 .املعاقون غري القادرين على العمل كليا/ 1
 .املعاقون غري القادرين على العمل جزئيا/ 1

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كة رةئييان دابـوو لةطـةَل ئةوةنـة كـة      لة راثؤرتي ليذنةي هاوبةي و زؤرينةي ئةنداماني ثةرلةماني بةر َيز،
ذوي )ئةم ماددةيـة ثَيويسـت نييـة، ضـونكة تـةنها ئي ـادةي صـياغةيةو تـةبويبَيكي ئـةو مـاددةي تـةعريفي            

 .مداني/ ية، بؤية دوو رةئي هةية، يةك(االحتياجات اخلاصة
 .وةكو خؤي ةَينَيتةوة/ دوو

ةصنيفة بةشَيوةيةكي تر ببَيت، بةَمم رةئي تاك، تاك رةئي تاك، تاكين هةية، ثَيشنيار هةبوو، يةعين ئةو ت
دةَلَين مبـدرَيت، لةبـةر ئـةوةي ثَيويسـت     / بوو، بؤية رةضاو نةكرا، واتا ئَيمة رووبةر ووي دوو حاَلةتني، يةك

 .نيية، ضونكة تةنها ئي ادةي كتابةي ثَيناسةية
 .دةَلَيت وةكو خؤي ةَينَيت، سوثاا/ دوو

 :انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم

 .بةر َيزان، رةئي مدان، لةبةر ئةوةي دوورة، جةنابي وةزير رةئيت
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ثَيمان باشة ئةم ماددةية ةَينَيت، لةبةر ئةوةي لة ياساي ضاودَيري كؤمةَميـةتين هةيـة، بـةَمم زؤر طرنطـة     

 .بةو شَيوةية بَيت، سوثاالةم ياساية 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .دوو نوقتةي نيزامي هةية، كاك برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةم ياساية بؤ ئـةوانين دةرضـووة، بـةَمم ئـةوان موعـاق نـني، تـاوةكو تةصـنيف         ( ذوي االحتياجات اخلاصة)

ــَين موعــاقن  و صــنفي عةوةقةكــةيان ضــية، لةبــةر ئــةوة ئةمــة ناطومَيــت لةطــةَل تةعريفةكــةو   بكــرَين، بَل
ناونيشاني ئةم ياساية، بؤية ثَيويستة وةزارةت بة تةعليماتَيك دةربكات، كة هةم م ةوةقين بطرَيتةوة، هةم 

دةيـة  ي بطرَيتـةوة، هـةم كورتـةباَمي بـة ماددةيـةك بـاا كـراوة، بـةَمم ئـةو ماد         (ذوي االحتياجات اخلاصة)
لةوَيدا دةبَيت بة تةناقوزو سةغرةي قانوني لةطةَل ئةو مـاددة تةعريفيـة، لةطـةَل ناونيشـاني ياسـاكة، بؤيـة       

 .من ثَيشنيار دةكةم ئيلغا بكرَيتةوة، لةبةر ئةوةي سةغرةي قانونيية، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، شلَير خان فةرموو
 

 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
راستة ئَيمة ضةند كةسَيك بووين رةئيماندا كة ئةو تةصنيفة بةشَيوةيةكي تـر بَيـت، زيـاد بكرَيـت، ضـونكة      

، (بـدنيا وعقليـا ونفسـيا   )ئةطةر تةصنيف بكرَيت، ئةو تةصنيفة تةواو نيية، تةصنيف بكرَيت بة موعـاقني  
وة لةو سةقةتية باشـرتة، ضـونكة بـةو شـَيوةية تةصـنيف بكرَيـت       ئةواني تر مشول ناكات، ئةطةر مبربَيت، ئة

 .هةموويان ناطرَيتةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب
 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئيشـمان كـردووة، لـة مـاددةي      1121ي سـاَلي  (112)ةتيمـاعي ذمـارة   تاكو ئَيستا ئَيمة بة قانوني ري اية ئي
زؤر جوان ئةم تةصنيفة هاتووة، تاكو ئَيستاي ئةو كةسانةي كة مووضة وةردةطرن، ثةيوةسـت  ( 44و  43)

بةم ماددةية مووضة وةردةطرن، تةصنيفين كراوة، هةندَيك نةخؤشي هةية عةقلية، نةفسـية، بـةثَيي ئـةو    
 .مووضةيان بؤ سةرف كراوة، بؤية ثَيم باشة ةَينَيت، سوثاا ماددةية تا ئَيستا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك رَيباز فةرموو
 :بةر َيز رَيباز فتاا حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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كةمـةوة  ئةطةر لةسةر قسةكةي بةر َيز وةزير بةردةوام بني، كة ئةو ماددةية ةَينَيتةوة، من تةئكيد لـةوة دة 
كة ئةوة غةَلةتة، ئةطةر قانونَيكي ثَيشرتي هـةبوو بَيـت، ئـةوة بـة غةَلـةت دانـراوة، يـةعين مـةعقول نييـة،          

 .ئَيستا ئَيمة هةر لةسةر ئةو غةَلةتة بةردةوام بني، ئةطةر بر يارة ةَينَيتةوة، دةبَيت بطؤر درَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وسوثاا، كاك عبدالسالم فةرمو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :من دوو موبةريرم هةية
سوثاسي بةر َيز وةزير دةكةم، تةصنيفةكة هةية لة ياسـايةكي نـافيز لـة كوردسـتان، ئَيمـة لَيـرة هـيو        / يةك

 .ئيزافة ناكةين، وابزاك زيادة
ســةر ئــريادةي ئةكســةريةت، بــؤ ئيحتياجــات  دووبــارةي قســةي خــؤم دةكــةم، ئــةم ياســايةي كردتــان لة / دوو

خاصةي، ضـونكة لَيـرة تةصـنيفي ئيحتياجـات خاصـة نـةكراوة، تـةنها لةسـةر موعـاقي بةدةنيـة، بؤيـة بـة             
ئــةو تةصــنيفةي تَيدايــة، ( 12)تةســةوري مــن لــةوَي نــةمَينَيت هــيو زةرةري تَيــدا نييــة، ضــونكة قــانوني  

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئَيسـتا ئيلغايةكــة دةخةينـة دةنطدانـةوة، كــَي لةطـةَل ئةوةيــة مـاددةي سـَي مبــدرَيت دةسـد بــةرز        بـةر َيزان،  
بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةنـط ثةسـند كـراو    

 .ماددةي سَي مبردرا، تكاية ماددةي ضوار، فةرموون
 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الثاني
 (الس رعاية املعاقني)

يشكل الس لرعاية وتيهيل املعاقني يف القليم ويتوىل  قرار مايتعل  بشؤونهم ويرتأسرته الرتوىلير    :املادة الرابعة
 :ويكون بعضوية ماييتي

 .يف حمافظات القليم( لجتماعيةمديرية رعاية املعاقني ومديرية التنمية ا)كل من : املدراء العامني/ أواًل
 :ممثلني عن الوىلارات اآلتية/ ثانيًا

 .التعليم العالي والبحث العلمي -1
 .الرتبية -1
 .الصحة -3
 .الثقافة والشباب -4



 322 

 .ممثل عن مجعيات املعاقني/ ثالثًا
 .خبري خيتاره اجمللس/ رابعًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي فةرموو
 :صديق مصطفىعبدالسالم  بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ان )بةر اسد ئَيمة تةقريبةن لةطةَل ئةسَلي ثرؤذةكةين لةطـةَل ضـةند طؤر انكارييـةك، هةنـدَيك لـة ئةنـدامان دةَلـَين        
للمجلرتس  )، بؤيـة ويسـتم شـةرحي بكـةم كـة مانـاي ضـية، ئـةويرت         (يكون جلمعيرتات املعرتاقني ممرتثلني فعلرتني يف اجمللرتس     

 (..عانةاست
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكايــة، رجائــةن نةصــةن بيخوَينــةوة، شــةرا مةكــة، ضــونكة ئَيســتا كــاتي دةنطدانــة، نةصــةن بيخوَينــةوةو    
 .دةدرَيتة دةنطدانةوة، هيو شةرحَيك نةكرَيت، ئيال ئةطةر داواتان لَي كرا، تكاية، كةرةم بكة

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث

 :ئَيمة بة رةضاو كردني ئةو بريو رايانةي كة هةبوو، راثؤرتي ليذنةي هاوبةي طةيشتة ئةم صياغةية
 :املادة الرابعة

يشكل الس لرعاية وتيهيل املعاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة يف القلرتيم ويترتوىل  قرترار مرتايتعل  بشرتؤونهم        
 :ويرتأسه الوىلير ويكون بعضوية كل من

 .رية رعاية املعاقني ومديرية التنمية الجتماعية يف حمافظات القليممدي/ أواًل
 :ممثلني عن الوىلارات اآلتية على ان التقل درجتهم عن درجة مدير عام/ ثانيًا

 .التعليم العالي والبحث العلمي -1
 .الرتبية -1
 .الصحة -3
 .الثقافة والشباب -4

 .وذوي االحتياجات اخلاصة حلضور اجتماعات اجمللس للوىلير دعوة ممثل عن مجعيات املعاقني/ ثالثًا
 .للوىلير دعوة اي خبري من داخل الوىلارة او خارجها للمشاركة يف اجتماعات اجمللس/ رابعًا

 .يتوىل موظف حاصل على شهادة جامعية تنظيم اعمال اجمللس وادارة اعماهلا: خامسًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وو كاك شَيرزادنوقتةي نيزاميت هةية؟ فةرم
 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
دوَييَن لةكاتي موناقةشةكاندا دوو شت باا كرا، وابزاك زياتر لة سَي كةا باسيان كرد، كة نةخراوةتـة مي  

دةبَيت دائيم  ئةوة بوو كة ئةو م ةوةقةي وةزير بانطي دةكات بؤ ناو ليذنةكة،/ ليذنةي هاوبةي، يةكَيكيان
يترتوىل  )بَيت، نةك وةزير بانطي بكات، تةئكيدمان لةسةر ئةوة كردةوة، لـة ثَينةةميشـدا، ئـةو فةرمانبـةرةي     

، دةبَيت فورسةت بة م ةوةق بدرَيت، (موظف حاصل على شهادة جامعية تنظيم اعمال اجمللس وادارة اعماهلا
 .كة ئةو ئيشة وةربطرَيت و، سوثاا

 :ةمانبةر َيز سةرؤكي ثةرل

 .ليذنةي هاوبةي روون كردنةوة
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي كة سكرتَيرةكة ئيدارةي بكات، م ةوةق بَيت، يان م ةوةق نةبَيت، ئةمة بة فيكرةيـةكي جـوان   / يةك
 .دةزاك، بةَمم لة يةك زياتر نةبوو

ذنةكــة ليذنةيــةكي رةمسيــة مــودير عــامي تَيدايــة، يــةكَيك لــة  ئــةوةي كــة دائيمــي بَيــت لــة ليذنــة، لي / دوو
دةرةوةي سلكي وةزيفي نابَيتة ئةندام لة ليذنةيةكي رةمسي، بةَمم بةشـدار دةبَيـت و فـةعال دةبَيـت و طـوَي      
دةطرَيت، بؤية ئوسوليةن تؤ ئةمرَيكي وةزيفي دةردةكةيت ئةو تةعني دةكةيت بة ئةندام لة ليذنةيـةك كـة   

يية، دةبَيت ئةو زةوابتة ئيداريةمان لةبةرضاو بَيت، بةَمم ئَيمة موسريين لةسةر ئةوةي دعوةت فةرمانبةر ن
 .بكرَيت و بةشدار بَيت، باسي صوتي ئيستيشاريشمان نةكردووة، ئةمرين بؤ ئَيوةية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك برهان فةرموو
 :بةر َيز برهان رشيد حسن

 .سةرؤكي ثةرلةمان بةر َيز
دةربارةي ماددةي ضوار لة بر طةي دووةمدا، من سةيري ضةند ياسـايةكي وَمتـي تـرم كـردووة، بةر اسـد زؤر      

 ............زةرورة شارةواني و وةزارةتي تةختيت
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن، موناقةشةي تازة ناكةين، كاك برهان ئةو موناقةشةي لةناو ئةم ثةرلةمانة كرا، ئَيمة ئةوة تةبويب دةكةي
 .كاك عومةر نورةديين كةرةم بكة

 (:نورةديين)عمر محدامني خدر.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
سةبارةت بة بر طةي دوو زياتر لـة شـةي، حـةوت ئةنـدامي ثةرلـةمان، هـةروةها جـةنابي وةزيـرين لةطـةَل          

ة بانطهَيشــد نوَينــةرانيان بكــات، بــةَلكو بَلــَيني ئــةوة بــوون، كــة ئةمــة بــةم شــَيوةية نةيــةت بــؤ وةزيــر هةيــ
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نوَينةري ئةوان لةناو ئةم مةجليسة دةبَيت، لةر استيدا حيكمةتةكة، يـان مةبةسـت لـة ئامـادة بـووني ئـةوان       
لةناو ئةم مةجليسة، لةوة نيية ئةوة دةرةجةي وةزيفييان هةية، يان نا، بةَلكو بةشداري كردنة لة بر ياردان 

كة ثةيوةندي بة ضارةنووسي ئةوانةوة هةيـة، ئايـا مةجليسـَيكي لـةم بابةتـة ضـؤن دةكرَيـت        لة مةجليسَيك 
نوَينــةري ئــةوان تَييــدا ئامــادة نــةبَيت لــة بر يــاردان و لــة دار شــتين سياســةت و ســرتاتيةيةت، كــة بــؤ ئــةوان 

 ..................دادةنرَيت، بؤية لةر استيدا ثَيويستة ئةم
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا طةيشت، كاك دكتؤر صباا فةرموو
 :صباا حممد ميب.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة مةرحةلةي صياغةو دةنطدان داين، موناقةشةو شد تيا نيية، بةا دوو مومحةزةي بةسيتم هةية 

( اجمللـا )وتوومانـة  لة صياغةكةدا، ئةطةر ليذنـةي ياسـايي سـةرنج بـدةن، ئَيمـة كـة لـة مـاددةي يةكةمـدا ط         
يشرتكل الرتس   )ثَيناسةمان بؤ كردووة، كةواتـة لـة مـاددةي ضـوارةمدا ثَيويسـت ناكـات دووبـارةي بكةينـةوة،         

الرتس  )، ضونكة لةناونيشانةكةي فةسـَلي دووةميشـدا هـاتووة    (يشكل اجمللا)هةر بطوترَيت  .........(لرعاية
مـة بؤضـي ئيسـتياَلحات دادةنـَيني، بؤضـي مـاددةي       ، ئةمـة مومحةزةيـةك، يـةعين ئيَ   (رعايةوتيهيل املعرتاقني 

يتوىل موظف )لة ثَينةةميشدا كة دةَلَيت .يةكةم دادةنَيني؟ بؤ ئةوةي دووبارةو تةتوير لة ماددةكاندا نةبَيت
، يـةعين ئةمـة تيكرارَيكـي تيايـة زؤر جـوان      (حاصل على شهادة جامعية تنظيم اعمال اجمللس وادارة اعماهلرتا 

فةرقي ضية، يةعين وةكو تيكرار واية، بكرَيت بـة  ( ادارة اعمال اجمللس) لةطةل( ل اجمللستنظيم اعما)نيية، 
 .، ئةوة باشرتة، زؤر سوثاا(تنظيم اعمال اجمللس وادارته)

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز سكرتَيري ثةرلةمان موداخةلةيةكي هةية، كةرةم بكة
 :ةمانسكرتَيري ثةرل/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دروست كردني هةر دةزطايةك لةناو وةزارةت، مةفروزة ماددةيةك هةبَيت دروسد بكات، ماددةي تـةعريفي  
نابَيتة بةديلي ئةو ماددةية، ئةسَلةن تةعريف بؤ دوو حاَلةتة، يان ئةطةر هاتو موستةَلةحَيك زؤر درَيذ بَيت 

اتر تيكرار بوو، هةتاكو زؤر تيكرار نةبَيت بةو درَيذايية تةعريف دةكـةن  لة جارَيك و دوو جارو سَي جار زي
جارَيك و، بة موختةسةري لة ماددةكاني تر دَين، يانين موستةَلةحَيك هاتبَيت لةناو قانون مانايةكةي زؤر 

دروسـت   وازي  نةبَيت لةمي هاووَمتيان، لةبةر ئةوة تةبسيد دةكةن لة ماددةي تةعاريف، بؤ ئـةو ماددةيـة  
كردني مةجليا زؤر زةروريية لَيـرة نةصـةكة وا دةربـاز بَيـت، كـة بر يـارة مةجليسـَيك تةشـكيل بكرَيـت و          

 .ماددةي تةعريفي نابَيتة بةديلي ئةو ماددةية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :يةتيوةزيري كارو كاروباري كؤمةَم/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يترتوىل  )، لَيـرة نووسـراوة   (يشكل الس لرعايرتة وتيهيرتل املعرتاقني   )سةبارةت بة ماددةي ضوار، لَيرة نووسراوة 

، ئةم مةجليسة بؤ ئةوةية تةوصيات و سترياتيةيات دابنَيت و، ئةطةر ئيقـرار بَيـت   ( قرار مايتعل  بشؤونهم
ري بكةين، يةعين لةوانةيـة لـة صـياغةكة ئةطـةر وشـةيةكي تـر بَيـت باشـرتة،         ئَيمة بة تةنيا ناتوانني ئيقرا

بَيت، كة مولزةم بني لـة  ( على الوزير)، من جةخت لةوة دةكةمةوة (للوزير)سةبارةت بة بر طةي سَين لَيرة 
 .وةزارةت نوَينةرَيك لة كةمئةندامان هةبَيت و ما  دةنطدانيشيان هةبَيت، زؤر سوثاا

 :ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 .سوثاا، كاك نةرران فةرموو
 
 

 :بةر َيز نةرران عبداهلل قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمة لة ياساكاني ثَيشوو، بةتايبةتي ئةو ياسايانةي كة خةدةمي بوون، لةهـةر شـوَينَيك مةجليسـَيك هـةبوو     

َيـدا بـووة، بةر اسـد لَيـرة ئيـدارةي      بَيت مودير عامةكاني تَيـدا بـووة بـة حمافـةزات ئيـدارةي طةرميانيشـي ت      
طةرميان نةهاتووة، كةواتة طةرميان بَي بةي دةكرَيت لةو مةجليسة، لةبةر ئـةوةي موديريةتيشـيان هةيـة،    

 .ثَيويست دةكات تَيدا هةبَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك دكتؤر امحد فةرموو
 (:وةرتي)امحد ابراهيم علي.بةر َيز د

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
ديارة ئَيمة ئَيستا لـة قؤنـاغي دةنطـدان دايـن، نـةك موناقةشـة كردنـي، مـن ثـَيم باشـة ليذنـةي بـةر َيز ئـةو              
رةئيانةي لةسةر هةر ماددةيةك بوونة، ئةطـةر زيـاتر لـة دوو كـةا ثشـتطريي لـة رةئيـةك كـردووة ررَيتـة          

هةية داواي نوَينةري ثارَيزطاكانيان كردووة زياتر لة  دةنطدانةوة، بؤ  وونة، ماددةي ضوارةم ضةند رةئيةك
دوو رةئي، هةندَيك داواي نوَينةري وةزارةتي ثالنـدانان و هةنـدَيكين داواي نوَينـةري وةزارةتـي ئـةوقافيان      

 ............كردووة، ئةوةي لة دوو رةئي زياترة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َيستا تةنها دوو كةا داواي كردووة، ئةوةي جةنابت دةَلَيي يةك زؤر سوثاا، تةحديد كراوة، بةا ئةمةي ئ
كةسة، من خؤم لةطةَليان دانيشتوومةو سةيرياك كردووة، ئَيستا كاك عبدالسالم ئةمةي كة دوو رةئيـة بـةو   

 .شَيوةية تةرتي  بكةن، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .مانبةر َيز سةرؤكي ثةرلة

رةئيةك هةية نوَينةري جةم ياتي موعاقني ئةندام بَيت لةو ليذنةية وةكـو مـودير عامـةكان، ئـةوة دةبَيـت      
 ؟(على الوىلير دعوته)ررَيتة دةنطدانةوة ئايا ئةندام بَيت، يان ئةو ثَيشنيارةي بةر َيز وةزير كة 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةوة، كـَي بـةو شـَيوةيةي كـة داوا كـراوة، دوو ئةنـدامي ثةرلـةمان        ئَيستا موناقةشة تةواو، دةخيةينـة دةنطدانـ  
داواي كردووة، كة ئةندام بَينت لة مةجليسةكة، نوَينةري كةمئةندام و خاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكان، كـَي    

بـةر َيز لةطةَلدايـة، زؤر سـوثاا، كـَي     ( 32)لةطةَل ئةوةية ئةندام بَيت لةمةجليسةكة دةسد بةرز بكاتـةوة؟  
بةر َيز لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةنط ثةسـند كـرا،   ( 14)ةطةَلدا نيية دةسد بةرز بكاتةوة؟ ل

واتا ئيزافة دةكرَيت، تكاية صياغةي بكةن و بيخوَيننةوة، تكاية شد هةَلة نةقلي ئَيـرة مةكـةن، حةقيقـةت    
ــووة، هــ      ــَيوةيةك ب ــة   ش ــةمان ب ــةناو ثةرل ــدامان ل ــةي ئةن ــؤنة، موناقةش ــةري و  ض ــردووة لةس ــتتان ك يو ش

 .تةسبيتان كردووة؟ ئةوةمان ثَي بَلَين، فةرموون
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يشكل الس لرعاية وتيهيل املعاقني يف القليم ويتوىل  قرار مايتعل  بشؤونهم ويرتأسرته الرتوىلير    :املادة الرابعة
 :ويكون بعضوية كل من

 .مدير عام رعاية املعاقني والتنمية الجتماعية يف حمافظات القليم /أواًل
 :ممثلني عن الوىلارات اآلتية على ان التقل درجتهم عن درجة مدير عام/ ثانيًا

 .التعليم العالي والبحث العلمي -1
 .الرتبية -1
 .الصحة -3
 .الثقافة والشباب -4

 ..........جات اخلاصةممثل عن مجعيات املعاقني وذوي االحتيا/ ثالثًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .لة صياغةكة كاك فرسةت تَيبينيةكي هةية، كةرةم بكة
 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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َيكة ، ئـةوةي بةشـ  (يتوىل اقرار مرتايتعل  بشرتؤو   )مةهامي مةجليا لة ماددة ثَينج هاتووة، لة دَيري ئةوةل 
لة مةهام، نةصةكة لَيرة وا بة موتَلةقي هاتووة، ماناي ئةوةية جةنابي وةزير ناتوانَيت هيو بر يارَيك بـدات،  
كةواتة سةَمحياتي وةزارةت هةموو بؤ مةجليسةكة رؤيشت، سةمحياتي وةزارةت لة ماددة ثَينج هاتووة، بـة  

، ضـونكة تةفاسـيل لـة مـاددةي     (عل  بشرتؤونهم يترتوىل اقرترار مرتايت   )رةئي من ئةو ضوار وشةية حةزف بكرَيـت،  
 .ثَينج هاتووة، ماددةي ثَينج مولزةمة، نةوةك ئةو نةصةي لَيرة هاتووة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ليذنةي ياسايي وةرتانطرت؟
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

رةزامةندي بفـةرموون بيخوَينـةوة، تـاكو ئةنـداماني ثةرلـةمان ئاطـادار       ثَيشنيارةكان وةرطريان، ئَيستا ئةطةر 
 .بن

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو كةرةم بكة
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الثاني
 (الس رعاية وتيهيل املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة)

لرعايرتة وتيهيرتل املعرتاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة يف القلرتيم، ويرتأسرته الرتوىلير،         يشكل الس  :املادة الرابعة
 :ويكون بعضوية كل من

 .مدير عام الرعاية والتنمية االجتماعية يف حمافظات االقليم: أواًل
 :ممثلني عن الوىلارات اآلتية على ان ال تقل درجتهم عن درجة مدير عام: ثانيًا

 .العلمي التعليم العالي  والبحث -1

 .الرتبية -1

 .الصحة -3

 .الثقافة والشباب -4

 .ممثل عن مجعيات املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة: ثالثًا
 .للوىلير دعوة اي خبري من داخل الوىلارة او خارجها للمشاركة يف اجتماعات اجمللس: رابعًا

 .هيتوىل موظف حاصل على شهادة جامعية تنظيم أعمال اجمللس وادارت: خامسًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
بـةر َيز لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاا، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا، بـؤ مـاددةي           ( 1)دةسد بةرز بكاتةوة؟ 

 .ثَينج تكاية

 :ئةس ةديبةر َيز تارا حتسني 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : املادة اخلامسة
 :يتوىل اجمللس املهام االتية: اواَل
مناقشرتة و وضرترت  اسرترتاتيجيات واقرترترار السياسرترتات النموذجيرتة املتكاملرترتة وتهيلرترتة البيلرتة املناسرترتبة ليشرترتخاص      -1

 .املعاقني
 .حتديد االجراءات ووض  التوصيات لتوفري الرعاية والتيهيل للمعاقني -1
 .اقرار برامج خاصة للتوعية االجتماعية باحلقوق ومساواة االشخاص املعاقني م  االخرين -3

دتم  اجمللس مرة واحدة يف االقل كل شهرين وللوىلير دعوته ليجتماع عند االقتضاء وحبضور اغلبيرتة  : ثانيَا
 .االعضاء وتتخذ القرارات مبوافقة اغلبية احلاضرين

 .على شهادة جامعية تنظيم اعمال اجمللس ومتابعة اعماهلا يتوىل موظف حاصل: ثالثَا
هصص ميزانية خاصة للمجلس، وحتدد ايراداتها بتخصيص مرتالي مرتن ميزانيرتة الرتوىلارة وتضرتاو اليهرتا       : رابعَا

التربعرترتات واالمرترتوال املوصرترتى بهرترتا للمجلرترتس، او ايرترتة ايرترترادات اخرترترى تقررهرترتا التعليمرترتات الرترتع تصرترتدر مرترتن الرترتوىلارة  
 .ل يف اجمللسخبصوص سري العم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .رَيزدار عمر عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئَيمـــة ثَيشـــرت دةنطمـــان لةســـةر راثؤرتةكـــةدا كـــة بكرَيتـــة ئةســـاا، ئـــةم راثؤتـــة هاوبةشـــةي ئَيســـتا كـــة  

ــياغة كــ     ــة ص ــةكان ئةم ــةموو موناقةش ــراوةتةوةو دواي ه ــان    نووس ــات ديس ــت ناك ــةوة ثَيويس ــةر ئ راوة، لةب
 .مةشروعة ئةسَلةكة روَيندرَيتةوة، دةبَيت تةئكيد تةنيا لةسةر ئةم راثؤرتة هاوبةشة بكرَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نا، نا، عةفوةن، ثرؤذةي حكومةت كـة كرايـة ئةسـاا وةكـو راثـؤرتي ثـرؤذةي ئةسـَلي دةمَينَيـت لـةو ضـوار ثـرؤذةي            
ين ئيستيفادةي لَي كرا لةطةَل ئةمة، راثـؤرتي ليذنـةي هاوبةشـة بـؤ تةعـديل، بؤيـة لةوانةيـة راثـؤرتي هاوبـةي          تر

 .دةنط نةهَينَيت، ثرؤذةكةي حكومةت دةبَيتة ئةساا، فةرموو ليذنةي هاوبةي بةردةوام بن
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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دةبَيتـة  ( خامسًا)غةيةي خوارةوة، ضونكة فةرمانبةرةكة نةقل كراو لة تةسةلسولي ئَيمة طةيشتينة ئةم صيا
 .ضوار

 :املادة اخلامسة
 :يتوىل اجمللس املهام اآلتية :أواًل
االسرترترتاتيجيات و قرترترار السياسرترتات النموذجيرترتة املتكاملرترتة وتهيلرترتة البيلرترتة املناسرترتبة لألشرترتخاص املعرترتاقني وذوي   -1

 .االحتياجات اخلاصة

ومتابعة  ذوي االحتياجات اخلاصةاالجراءات  ووض  التوصيات لتوفري الرعاية والتيهيل للمعاقني و حتديد -1
 .ومراقبة االيواء

 قرترترار برترترامج خاصرترتة للتوعيرترتة االجتماعيرترتة حبقرترتوق املعرترتاقني وذوي االحتياجرترتات اخلاصرترتة ومسرترتاواتهم مرترت       -3
 .اآلخرين، بالتنسي  م  اجلهات ذات العيقة

 .لس مرة واحدة يف اءقل كل شهر وللوىلير دعوته ليجتماع عند االقتضاءدتم  اجمل :ثانيًا
يتم انشاء صندوق لرعاية وتيهيل االشخاص املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصرتة وهصرتص لرته ميزانيرتة      :ثالثا

مرتن  ضمن ميزانية الوىلارة، وتضاو اليها التربعات واالموال املوصى بها او اية ايرادات اخرترى ويرتدار الصرتندوق    
 .قبل اجمللس

هةية باسي سـندووق دةكـات، بـة مةسـةَلةحةت زانـرا ررَيتـة       ( 15)ئةطةر يةك ئيةازة هةبَيت، لة ماددةي 
 . ، زؤر سوثاا(ثالثًا)ئةم 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .مومحةزةت هةية؟ فةرموو
 :بةر َيز جالل علي عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــة تــةنيا لةوانةيــة كامــل نــةبَيت،  ( امســرتاتيةيات)، (وضرترت  االسرترترتاتيجيات)ة، يــةك كةليمــةيان لــةبري ضــوو
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو سيوةيل خان
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةسـين  بةنيسبةت خاَلي دووةم حةقة صـياغةكةي بطـؤر ن، ضـونكة صـياغةيةكي زؤر رةكيـك و ناشـريينة، ك      

 .تَيي ناطات، ئةطةر حةز دةكةن با بةر َيزان بيخوَيننةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
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 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي سـَي، ضـونكة ئـةو سـندووقة ئةطـةر بَلَيـت       ئةطةر لَيرة يةك تؤز تةوزحيي تـر هـةبَيت سـةبارةت بـة بر طـة     

، بةشَيوازَيك بَيت، ضونكة ئةطةر قانون نةبَيت، دةبَيت نيزامي هةبَيت، ضونكة ثَيشرت قةرزي (ينظم بنظام)
 .بضووكمان هةبووة، سندووقمان هةبووة، بةَمم بة نيزام رَيكمان خستووة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وة، بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدانةوةئاخري صياغة روَيننة
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :دووبارة صياغةي ماددةي ثَينج دةخوَينمةوة
 :املادة اخلامسة

 :يتوىل اجمللس املهام اآلتية :أواًل
يلرتة املناسرتبة لألشرتخاص    مناقشة و وض  االسرتاتيجيات و قرترار السياسرتات النموذجيرتة املتكاملرتة وتهيلرتة الب      -1

 .املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة

ومتابعرتة   ذوي االحتياجات اخلاصرتة حتديد االجراءات ووض  التوصيات لتوفري الرعاية والتيهيل للمعاقني و -1
 .ومراقبة التنفيذ

   قرترترار برترترامج خاصرترتة للتوعيرترتة االجتماعيرترتة حبقرترتوق املعرترتاقني وذوي االحتياجرترتات اخلاصرترتة ومسرترتاواتهم مرترت     -3
 .اآلخرين، بالتنسي  م  اجلهات ذات العيقة

 .دتم  اجمللس مرة واحدة يف اءقل كل شهر وللوىلير دعوته ليجتماع عند االقتضاء :ثانيًا
يتم انشاء صندوق لرعاية وتيهيل االشخاص املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصرتة وهصرتص لرته ميزانيرتة      :ثالثا

تربعات واالموال املوصى بها او اية ايرادات اخرترى ويرتدار الصرتندوق مرتن     ضمن ميزانية الوىلارة، وتضاو اليها ال
 .قبل اجمللس وينظم شؤون وطريقة عمله بنظام

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
 .سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي شةي بةردةوام بن، فةرموودةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الثالث
 (احلقرترترترترترترترتوق)

 الفرع اءول
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 "احل  يف احلماية والرعاية االجتماعية " 
 

 .ني داخل اسرهم، او توفري دور االيواء املناسبة هلمتتخذ احلكومة االجراءات اليىلمة لرعاية املعاق (:2) املادة
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سةبارةت بة ماددةي شةشةمي ثرؤذةكة، هيو ئةندام ثةرلةمانَيك تَيبيين لةسةر نةبوو، لةبةر ئةوةي وةكـو  
 .خؤي مايةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ةنابي وةزير فةرمووزؤر سوثاا، ج

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئـةي ئةوانـةي لـة دةرةوةي خَيـزانن     (داخـل اسـرهم  )سةبارةت بة ماددةي شةي، نازاك لَيرة شتَيك هاتووة 

هةيـة لـة ثـةرانطاكان ضـاودَيريان      ضؤن، ئَيمـة رؤذانـة كةمئةنـداممان هةيـة، خـاوةن ثَيداويسـد تايبـةمتان       
جيايـة، مـةراكيزي تـةئهيل جيايـة، لَيـرة      ( االيرتواء )، ئةوةيان جياية، (توفري دور االيواء املناسبة هلم)دةكةين، 

 .شتَيكي ترة، بؤية داواي تةوزي  دةكةم، سوثاا( داخل اسرهم)داوا دةكةم تؤزَيك تةفسيل هةبَيت، 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، يـةعين عةينـةن وةكـو ئـةوةي لـة ثـرؤذةي       (او ترتوفري دور االيرتواء املناسرتبة هلرتم    )دةوام بووني هاتووة، لة بةر
 .حكومةتةوة هاتووة، بة هةمان شَيوة دار َيذراوة، فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
بةشـَيوةيةك بَيـت ئَيمـة بـة هـةموو شـَيوةيةك       ( داخـل اسـرهم  )يـاخود  مبضـَيت،  ( داخـل اسـرهم  )تةنها ئةو 

هاوكاريــان دةكــةين، ئةطــةر لــةناو خَيــزان بــن، يــاخود لــة دةرةوةي خَيــزان بــن، ضــونكة هةنــدَيكمان هةيــة   
 .خَيزانيان نيية، بةَمم ئَيمة هةر ضاودَيرران كردووة بة هةموو شَيوةيةك، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيز جةنابي وةزير، هةردووكي هاتووة، يان لةناو ماَل، يان جَيطايان بؤ دروست بكةين، ثةران خـان   بةا
 .كةرةم بكة

 :بةر َيز ثةران عبدالكريم عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةوةيـة  ، يـةعين ئَيمـة مةبةسـتمان ئ   (متابعتهم داخل اسرهم)لةبةردةمي ئةوة ( داخل اسرهم)دةكرَيت لَيرة 

 .، سوثاا(ايوائهم)موتابةعةيان بكةين، ئةطةر نةكرا، ئينةا 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ئاشد خان
 :بةر َيز ئاشد عزيز صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ، ئةوة ئةو ماناية ناطرَيتةوة، مومحةزةكةي جةنابي وةزير لة(توفري دور االيواء)سةبارةت بةوةي كة دةَلَيت 
ــوون        ــتةجَي ب ــوَيين نيش ــي ش ــني كردن ــةر داب ــةوة س ــد دةكات ــةنها تةئكي ــرةدا ت ــةتي، لَي ــوَين خؤي ( االيرترتواء)ش

طرتنةخؤيان، بةَمم لَيرةدا تةئكيد ناكاتةوة سةر ئـةوةي خـةدةماتيان ثَيشـكةي بكرَيـت لـةو شـوَينانةي كـة        
، بـة تـةنها هاوكـاري كردنةكـة بـؤ      (مترتوفري دور االيرتواء املناسرتبة هلرت    )ئيوائة، لةبةر ئةوةي بة تةنها نووسراوة 

 .ناوخَيزان هاتووة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــت   ، كــاك (او يف دور االيرترتواء)، (ترترتوفري)، لــة جيــاتي (داخرترتل اسرترترهم او يف دور االيرترتواء )ئــةو ئةطــةر بــاي بكرَي
 .عبدالسالم فةرموو

 
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةية هةندَيك حاجةتيان هةية لةماَل سةردانيشـيان بكرَيـت، بؤيـة    ( ذوي االحتياجات اخلاصة)سوثاا، زؤر 
ئيرت ئةو ئيةرائاتة   بَيت، بابةتي ري اية هةموو شت دةطرَيتةوة، ئينةا ( تتخذ احلكومة االجراءات اليىلمة)

، واتـا  (او ترتوفري دور االيرتواء املناسرتبة هلرتم    داخرتل اسرترهم،   )، (توفري دور االيرتواء املناسرتبة هلرتم   )لة ماَل بَيت، يان 
 .........مومكينة مةركةز تةئهيل بَيت، يان تةنها جَيطاي ئةو بَيت، ثَيشنيارةكة من قةبوَل دةكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ
ئَيمة ثةرانطامان هةية نيزامي خـؤي هةيـة، بؤيـة لَيـرة دةبَيـت بـاا بكرَيـت، مـةراكيزي تـةئهيل هـةبَيت،           
يةعين دةبَيت بةشَيوةيةك بَيت، ضونكة ئَيمة ثـةرانطامان هةيـة نيزامـي خـؤي هةيـة، ئةطـةر ئَيمـة بَلـَيني         

قانونيــةكاني خــؤي، يــان دةتــوانني مــةراكيزي  ، ئــةي مــةراكيزةكاني تــرو نيزامــة (دور االيرترتواء)بــةا تــةنها 
 .تةئهيل بةو شَيوةية بَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :صياغةي ماددةكة بةو شَيوةية 
 الفصل الثالث

 (احلقرترترترترترترترتوق)
 "االجتماعية احل  يف احلماية والرعاية " الفرع اءول

تتخذ احلكومة االجراءات اليىلمة لرعاية املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصرتة داخرتل أسرترهم،    "  :املادة السادسة
 ".أو يف دور اءيواء ومراكز التيهيل املناسبة هلم 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

وة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة     بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـة  
 .دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي حةوت بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 : (2) املادة
يف للرتدخل ويرترتبط هرتذا    تتكفل احلكومة بتخصيص راتب احلماية االجتماعية لكرتل معرتاق لرتيس لرته مصرتدر كرتا      

 :الراتب بدرجة عجز املعاق وعلى ان النحو االتي
 لراترتب  االدنرتى  احلرتد  يعرتادل  راترتب احلمايرتة والرتذي    ح تيسرت  فرتيكثر %( 28) عجرتزه  درجرتة  بلضت يالذ املعاق :اواًل

 .االقليم يف املوظف
 :كاالتي بوحيتس راتب احلماية يستح %( 21 -% 33) بني جزهع درجة ترتاوح الذى املعاق: ثانيًا
 زالعج درجة× االدنى احلد راتب

                28 
 :يستح  راتب احلماية وحيتسب كاالتي%( 31 -% 17)املعاق الذي ترتاوح درجة عجزه بني : ثالثًا

 زالعج درجة× االدنى احلد راتب
                28 

 .السابقةيعهد اىل مديريات التنمية االجتماعية تنفيذ احكام الفقرات : رابعا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةمة يةكَيكة لة ماددةكاني زؤر وةختان ثَيدا، من دةخوَينمةوة ئـاخري موقتـةرةمحان ضـية، ثاشـان تةسـةور      
 :ة ئي ادةي صياغةمان كردووة بةو شَيوةيةدةكةم تةعديلةكة ثَيويسد بة ضةند شةرا هةبَيت، ئَيم

 :املادة السابعة
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 .يتم حتديد نسبة العجز من قبل جلنة طبية خمتصة حسب معايري خاصة تصدرها الوىلارة: اوال
 .يستح  كل معاق بضض النظر عن مصدر دخله بدل اعاقة يعادل ثلثي اعانة احلماية االجتماعية: ثانيا
من هذه املادة يستح  كل معاق ليس املوظف اعانة اضافية بالشرتكل  ( ثانيا)الفقرة اضافة اىل ما ورد يف :  ثالثا
 .نسبة العجز X  اعانة احلماية االجتماعية -:اآلتي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تةوزحيَيكي زياد بدةن لةسةر ئةو موعادةلةي هَيناوتانة، كةرةم بكةن
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .ثةرلةمان بةر َيز سةرؤكي

ي كردووة، لةسةر ئةساسي وةزيفة، %27نةصة ئةسَليةكةي لة وةزارةت هاتووة تةحديدي عةجزي كولي بة 
تــةعليماتَيك بةنيســبةت فةرمانبــةر، هــةروةها هةنــدَيك نةســةبي دانــاوة، ئةطــةر لةســةر ئــةوة رؤيشــتباين،  

بــووني بــةر َيز وةزيــري كــارو  ئــةوةي ئَيســتاي ســةرف دةكــرا كــةم دةبــوو، ئيةحــافَيكين دةبــوو، بــة ئامــادة 
كاروبــاري كؤمةَميــةتي و نوَينــةراني وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري و هةرســَي ليذنــةي هاوبــةي حيســابات و  

ئَيسـتا ئـةوةي فةرمانبـةرة سـةد     / جةمع و تةرمحان كرد، دةبواية ضةند حاَلةتَيك رةضاو بكةين، يـةكَيكيان 
 .ين، دةبَيت عيالجَيك بدؤزينةوة بؤ حةل كردني ئةمةهةزار سةرف دةكرَيت، دةبَيت دةسد لَي نةدة

هـةموو ئةوانـةي كـة ئَيســتا يارمـةتي حيمايـةي ئيةتيمــاعي لـة ذَيـر نــاوي   موعـاق بَيـت،   خــاوةن          / دوو
هةزار ديناري مـةقتوع وةردةطـرن، دةبوايـة ئـةوةي دةسـت لـَي       ( 171)ثَيداويستية تايبةتةكان لة وةزارةت 

 .نةدرَيت
حةلي تةفاوز بكةين لة دةرةجةي عةجز، تا بطاتة دةرةجـةي عـةجزي كـولي، واتـا دةبوايـة       دةبواية/ سَييةم

هـةزار دينارةكـةي ةَينَيـت، بـةثَيي     ( 171)هةزار ديناري وةزارةت ةَينَيـت،  ( 111)صيغةيةك بدؤزينةوة 
اق بضرتض  كرتل معرت  )، بؤية ئةوةي ئَيمـة طوتوومانـة   (171)دةرةجةي عةجز، تؤزَيك ئيزافةيان هةبَيت لةسةر 

وةردةطـرن، ئةطـةر   ( ثلثرتي اعانرتة احلمايرتة   )، واتا موةزةف و غـةيري مـوةزةف جـارَي    (النظر عن مصدر دخله
 .نيية لةقانون سةد بنووسي، يان نيسبة بنووسي( حمبذ)قةَلةم و وةرق وةربطرن دةبَيتة سةد، 

ةثَيي ئةو تةعليماتةي ئيشي يةك كَيشةمان هةبوو، بةر َيز جةنابي وةزير ثيشاني ئَيمةيدا، كة ئةوان ب/ دوو
هةية عةجزةكةي لة شةست دةست ثـَي دةكـات، هةيـة    ( ذوي االحتياجات اخلاصة)لةسةر دةكرَيت لة حاَمتي 

نةبوو، دووةمني جار ئَيمة نيسةب ( حمبذ)لة ثازدة، هةية لة ضل، هةية لة حةفتاوة دةست ثَي دةكات، بؤية 
ومانة نيسبةتي عـةجز لـة مي وةزارةت دادةنـَيني، بؤيـة شـتةكة      لَيرة دادةنَيني ضل، يان ثةما، ضونكة طوتو

واي لَيهات، كة سةدةكة تةئمني دةبَيت، بةبَي ئةوةي ناوي سةدةكة بَلَيني، بيةطة لة سةد، ئةوانةي ئَيستا لـة  
ئيزافةيـةكمان  ( كـل مـن  )وةردةطرن، سـةدةكةي وةرطرتـووة، ضـونكة طوتوومانـة     ( 171)دةرةوةي وةزيفةنة 

، ضـةند  وونـةمان هَينـاوة، ئـةوةي فةرمانبـةرة طومتـان       (يف نيسرتبة العجرتز  )حيمايـة  ( 171)ثَيي كردووة بة
سةدةكةي بةردةوام دةبَيت، ئةوةي فةرمانبةر نيية، ئةطةر دةرةجةي عةجزي ضل بَيت و هةبَيت ضل، سةد 
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دةبَيتــة بَيــت، % 51هــةزار، ئةطــةر دةرةجــةي عةجزةكــة طررــان ( 121)دةكاتــة % 41  ( 171)زائيــدةن 
هـةزار، واتــا ئةهدافــةكاني  ( 171)بَيـت دةبَيتــة  % 111هـةزار وابــزاك، ئةطـةر دةرةجــةي عــةجزي   ( 127)

 .تةحقيق ثَيويست بوو ئةمة هةمووي شةرا بكرَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :يوةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةت/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئةم ماددةية يةكَيكة لة ماددة طرنطةكاني ئةم ياساية، لةبةر ئةوةي مةسـائيلي مـالي تيايـة، ديـارة مـن      
ثَيشرت بة ثَيويستم زاني وةزيري ماليـة ئامـادة بَيـت، ئـةو نـةيتواني، بـةَمم بريكـاري وةزيـر ئامـادة بـوو لـة            

ئَيمة ثَيشرت جةنابيشت راتان وا بوو كة ئَيمـة بتـوانني ئـةو مووضـةية زيـاد      يةكَيك لة دانيشتةكان، بؤ ئةوة 
ــةيةك،       ــتينة هاوكَيش ــتا طةيش ــة ئَيس ــةَمم ئَيم ــا، ب ــرت هاوكَيشــةيةكمان هَين ــةوة، ثَيش ــةمي نةكةين بكــةين و ك

يسرتتح   )ت موعادةلةيةك، بةَمم وةكو ئةمة نيية كة ئَيستا، بةَلَي باا كردنةكة واية، بةَمم ئةمةي كة دةَليَـ 
ئــةوةيان دةبَيــت ئَيمــة يــةك تــؤز ضــاكي بكــةين، بــةثَيي ئــةم    ( كرترتل معرترتاق بضرترتض النظرترتر عرترتن مصرترتدر دخلرترته  

هةزاري وةرطرتووة، ئـةوة دةسـد لـَي نادرَيـت     ( 111)هاوكَيشةية واي لَي دَيت، ئةو فةرمانبةرةي كة ثَيشرت 
ان بـةردةوام هـةبووة لةسـةر ئـةوةي كـة      بةهيو شَيوةيةك، بةَمم ئَيمة لَيرة لةبةر ئةوةي سكاَمي كةمئةندام

ة دةرةجــةي عةجزةكــةي، يــاخود لــة %41تــاكو ئَيســتا هــيو جياوازييــةك نــةكراوة لــةنَيوان ئــةوةي كــة لــة  
ـة، ئَيمة بةثَيي ئةم هاوكَيشةية جيامان كردؤتةوة، تةنها ئةوةمان دةوَيت صياغةي بر طةي دوو ضـاك  111%

اني ثةرلــةماني بــةر َيزين بتــوانن لَيــي تــَي بطــةن، يــةك، دوو  بكرَيــت بةشــَيوةيةكي تــر، بــؤ ئــةوةي ئةنــدام 
 وونةي لَيرة حيساب بكرَيت، بؤ ئةوةي هيو ناروونيةك نةمَينَيت لةم هاوكَيشةية، ضونكة ئةمـة يةكَيكـة   

% 54تــا % 41لــة مــاددة طرنطــةكان و دةبَيتــة هــؤي زيــاد كردنــي مووضــةي كةمئةنــدامان، ئــةوةي كــة لــة     
هـةزار، ئـةوةي لـة    ( 111)ئَيسـتا دةرةجـةي عةجزةكـةي دةبَيتـة     % 54واتا ئةوةي لة  هاوكَيشةيةك دةبَيت،

ــاكو  % 57 ــةو  ( 171)، ئـــةو كاتـــة دةبَيتـــة  %111بـــةرةو ذوورة دةرةجـــة عةجزةكـــةي تـ هـــةزار، ئَيمـــة ئـ
 .هاوكَيشةيةمشان ئامادة كرد، بريكاري وةزيري دارايي خؤي ئامادة بوو، دوا راي لةمي بةر َيزتانة، سوثاا

 :ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب

 .زؤر سوثاا، كاك رَيباز فةرموو
 :بةر َيز رَيباز فتاا حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةية، نازاك وابزاك يةكاليي بؤوة، كة كورتـة باَمكـانين لـة زرـين ئـةو      / من دوو تَيبينيم هةية، يةكيان
رةي ئةو ثَيوةرة مووضةيةكي ثـَي بـدرَيت، لةبـةر ئـةوة     ياساية دةبَيت، بةَمم ئةو موعاق نيية، تاوةكو بةطوَي

 .ناوي نةهاتووة، ئةمة يةك
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عةجزي هةبَيت، خؤ هةر موعاقة، تـؤ  % 7، يةعين ئةطةر يةكَيكين لة (كل م اق)دةَلَيت ( ثانيًا)لة / دووةم
ةطـةر قـةرارين   ، يـةعين ئ (كل م اق)لَيرة ناتوانيت بة ياسايةكي تر رَيطة بطري لةمة، ضونكة ئةمة دةَلَيت 

ةوة دةست ثَي بكـات، يـةعين ئـةم ياسـاية رَيطـةي لـَي دةطرَيـت، ضـونكة ديـاري          %47، ياخود لة %41بَيت لة 
 .يةعين هةموو كةسَيك، سوثاا( كل م اق)كردووة دةَلَيت 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :كؤمةَميةتيوةزيري كارو كاروباري / بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لة ماددةي يةكدا ئةوة بوو رَيطة نةدرا من قسة بكـةم، بـةَمم طـرنط ئةوةيـة ئَيمـة لَيـرة بَلـَيني ئةطـةر تـازة          
ناوةكةي بوو بة كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان، من رَيز لة ئةنداماني ثةرلةمان دةطرم، بـؤ  

َيويسد دةزاك بة بر طةيـةك لـةم ياسـاية بـاا بكرَيـت، ئـةو مافانـةي كـة لَيرةيـة كورتـة           كورتة باَمكان بة ث
باَمكانين مةمشول دةبن، بةَمم تاكو ئةو كاتةي كة ثـرؤذة ياسـايةكيان بـؤ تـةنزيم دةكرَيـت، يـاخود ثـرؤذة        

كـان نـاخؤين، يـاخود    ياسايةك تةقدري ثةرلةمان دةكةن، واتا ئَيمة لَيرة بة هيو شـَيوةيةك مـا  كورتـة بامَ   
ئــةو نةخؤشــانةي ئَيســتا لةميــةن وةزارةتــةوة هاوكــاري دةكــرَين، بؤيــة داوا دةكــةم بــة بر طةيــةك دةســةَمت  
بدرَيتة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَميةتي و وةزارةتي تةندروسد، كة بـةنيزامَيك، بـة تـةعليماتَيك ئـةو     

ية دةرةجةي عةجزي نيية، وةكو تامسـيما، نةخؤشـي   نةخؤشانةي بطرَيتةوة، ضونكة هةندَيك نةخؤشي هة
ترين هةية وةكو شيزؤفرينا، هيو كاتَيك دةرةجةي عةجزي بؤ دياري ناكرَيت، بةَلكو بة تةنها بة راثؤرتي 

 .ثزيشكي دةبَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةختَيـك دةسـتت بـةرز    سوثاا، بةعةمدي كةا رَيـي لـة جـةنابت نـةطرتووة قسـة نةكـةيت، ئـازادي، هـةر و        
بكةيتةوة رَيطات ثَي دةدةين، بةَمم بؤ ناوةكة بة حةقيقةت بةشَيوةيةك بـوو وا دةربـاز بـوو، بـةَمم عةمـدي      

 .نةبوو دَلنيابة لةوةي كة جَيطاي رَيزي لَيرةو، حةقي خؤشتة ديفاع بكةيت لة ثرؤذةكة، فةرموو
 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل

 .انبةر َيز سةرؤكي ثةرلةم
لَيــرة زؤر لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان باســي ئــةوة دةكــةن، كــةوا كورتــة بــاَم، ئةطــةر بَلَيــي موعــاق كورتــة بــاَم  
ناطرَيتةوة، بةَمم ئةطةر لة بر طةكة تةسنيف بكرا بواية كةم تواناي جةستةيي دةيانطرَيتـةوة، راسـتة ئـةوان    

ةم تواناييــان هةيــة، ئــةوة بؤتــة كؤســثَيك قاضــيان هةيــة، دةســتيان هةيــة، بــةَمم لــة رووي جةســتةييةوة كــ 
 ............لةبةردةميان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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تكاية، ئَيستا رةئي مةدة، ئةو رةئيةي لة دانيشتين رابـردوو داوتانـة، رةئيـةكان هـاتووة، ئـا لةسـةر ئةمةيـة،        
نـةوة، بـؤ ئـةوةي بيدةينـة     ئةمة رةئي ئةو كةسانةية كة داوايان كـردووة ضـاك بكرَيـت، ئَيسـتا تكايـة بيخويَ     

 .دةنطدانةوة، ليذنةي هاوبةي ئاخري صياغةتان روَيننةوة
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ئةوةي ئَيسـتا خوَيندمـةوة موعـاق مةبةسـتمان ئـةوة نـةبوو، مةبةسـتمان ئـةوة بـوو ئـةوةي ليذنـةي تـوبي             

يةك، نيسبةيةك عةجزي هةيـةو موسـتةحةقي ئي انةيـة، ئَيسـتاي     لةسةر ئةوة قةرار دةدات، ئةمة دةرةجة
ئةم نةصة دةخوَينمةوة، ئةطةر سةمحيةت بدرَيت بة ليذنةي قانوني بؤ صياغة كردني، تاكو بيخوَينمـةوة،  

 .نيية، سوثاا( كل م اق)ضونكة راست دةكةن 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةثَيي ئةو بؤضوونانةي دراون، فةرموو ليذنةي هاوبةي ئاخري صياغةتان لةو بارةيةوة،
 
 

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :صياغة تازةكة، تاكو تةجاوزي ئةو ئيشكاليةتةو سوئفةهةمة بكةين، ئةمةي خوارةوةية
 :املادة السابعة

 .درها الوىلارةيتم حتديد نسبة العجز من قبل جلنة طبية خمتصة حسب معايري خاصة تص: اوال
اعيه بضض النظرتر عرتن مصرتدر دخلرته برتدل اعاقرتة يعرتادل ثلثرتي         ( أواًل)يستح  املشمولون باحكام الفقرة : ثانيا

 .اعانة احلماية االجتماعية
مرتن هرتذه   ( اوال)من هذه املادة يستح  املشمولون مرتن احكرتام الفقرترة    ( ثانيا)اضافة اىل ما ورد يف الفقرة :  ثالثا

- :ظفني اعانة اضافية بالشكل اآلتياملادة من غري املو
 نسبة العجز X  اعانة احلماية االجتماعية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
 .اددةي هةشت بةردةوام بن، فةرموودةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ م

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

استثناء من احكام قانون اخلدمرتة املدنيرتة ونظرتام االجرتاىلات تسرتتح  املوظفرتة املعاقرتة اجرتاىلة خاصرتة           (:2)املادة 
 .ان حالتها تتطلب ذلكبراتب تام ال حتتسب من اجاىلاتها االخرى اذا كانت حامي واوصت اللجنة الطبية 
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ماددةي هةشت هيو مومحةزةي لةسةر نةبوو، موداخةلةي نةبوو، واتا وةكو خؤي ةَينَيتةوة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة        بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة
 .دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي نؤيةم بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

شرتخص تفرترغ او قرتام أو الترتزم برعايرتة املعرتاق الرتذى ال يسرتتطي  تلبيرترتة          كرتل : التفرترغ لرعايرتة املعرتاق    (:1)املرتادة  
متطلبات حياته العادية والذى حيتا  ملن ييىلمه لقضاء حاجاته ولرعايترته بشرتكل مسرتتمر حيرت  لرته االسرتتفادة       

 :من تعويض التفرغ وكاالتى
 :اذا كان للمتفرغ راتبا من احلكومة/ اوال
وات والرتفيعرتات وكافرتة احلقرتوق الترتى يسرتتحقها اسرتوة بيقرانرته مرتن         رت ميرتن  اجرتاىلة براترتب ترتام ويسرتتح  العرتي      1

 .املوظفني
رت اضافة ملا وردت فى الفقرة السابقة يصرو له راتبرتا يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترتب املوظرتف يف االقلرتيم لرعايرتة         1

 .معاقني اثنني
ب املوظرتف يف االقلرتيم لرعايرتة    اذا مل يكن للمتفرغ راتب من احلكومة مين  راتبا يعادل احلد االدنى لرات/ ثانيا

 .بامللة للحد االدنى لراتب املوظف يف االقليم لرعاية معاقني اثنني 171معاق واحد، وراتبا يعادل نسبة 
الدوىل ان يتفرغ اي شخص لرعاية اكثر من معاقني اثنني فى الوقت نفسه، وتتكفرتل احلكومرتة بضرتمان    / ثالثا

 .ن يرعاهمتوفري الرعاية للمعاقني الذين ليس هلم م
 .جتدد اجاىلة التفرغ سنويا/ رابعا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تةنها هةندَيك داوايان كرد بوو موخةصةصاتي ختورةو ئـةو شـتانة ةَيـنن، وابـزاك لـة يـةك بـوو، يـان دوو         
 ............بوو، هةندَيك

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .راثؤرتةكةتان روَينةوة
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة
كل شخص تفرغ لرعاية املعاق الذي ال يستطي  تلبيرتة متطلبرتات حياترته العاديرتة والرتذي      : التفرغ لرعاية املعاق

 :رعايته بشكل مستمر، حي  له االستفادة من تعويض التفرغ، وكاآلتيحيتا  ملن ييىلمه لقضاء حاجاته ول
- :اذا كان للمتفرغ راتب من احلكومة: أواًل
مين  اجاىلة براتب تام م  املخصصات الثابتة كما يستح  العيوات والرتفيعات وكافة احلقوق الع يستحقها  -4

 .اسوة بيقرانه من املوظفني لرعاية معاق واحد
ا ورد يف الفقرة السابقة، يصرترو لرته راترتب يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترتب موظرتف يف القلرتيم، لرعايرتة            ضافة مل -1

 .معاقني اثنني

 :اذا مل يكن للمتفرغ راتب من احلكومة: ثانيًا

 .مين  راتبًا يعادل احلد االدنى لراتب املوظف يف االقليم لرعاية معاق واحد  -1 
 .لحد الدنى لراتب موظف يف االقليم لرعاية معاقني  ثننيل%( 171)مين  راتبًا يعادل نسبة  -1

 :ثالثًا
 .ال دوىل ان يتفرغ أي شخص لرعاية أكثر من معاقني  ثنني يف الوقت نفسه  -9

 .تتكفل احلكومة ضمان توفري الرعاية للمعاقني الذين ليس هلم من يرعاهم  -6
 . جتدد  جاىلة التفرغ سنويًا: رابعًا

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
كل شخص تفرغ او قام او التزم )، بةَمم لَيرة دةَلَيني (التفرغ لرعاية امل اق)لَيرة لة عينواني ماددةكة دةَلَيني 

داتي زؤري تيــا بَيــت تةحديــد بكرَيــت بــة تةفــةروغ، بةشــَيوةيةك بَيــت        ، لَيــرة ئيةتيهــا (برعايــة امل ــاق 
 .ئيةتيهاداتي تيا نةبَيت لةكاتي تةنفيز كردني ماددةكةدا، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، سؤزان خان فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ميرتن  اجرتاىلة براترتب ترتام مرت  املخصصرتات الثابترتة كمرتا يسرتتح           )دا هـاتووة  لة ئةسَلي مةشروعةكةدا، لةيةكةمـ 
، ضـونكة  (العيوات والرتفيعات وكافة احلقوق الع يستحقها اسوة بيقرانرته مرتن املرتوظفني لرعايرتة معرتوق واحرتد      

 ضافة ملا ورد يف الفقرترة السرتابقة، يصرترو لرته راترتب يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترتب موظرتف يف           )لةدووةمدا هاتووة 
 (.......قليم، لرعاية معاقني اثننيال

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تكاية، ئَيستا موناقةشةية ئيزافة ناكـةين، نيهائيـةن، ئـةوةي كـة قسـةتان كـردووة لـة جةلسـةكاني رابـردوو،          
 .ئَيمة دةدةينة سةرةوة، كاك عبدالسالم بيخوَينةوة، واتا ثَيشنياري ئةندامةكان روَينةوة

 :صديق مصطفىم بةر َيز عبدالسال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تــةنها بةشــَيك لــة ئةنــداماني ثةرلــةمان داوايــان كــرد بــوو موخةصةصــاتي ختــورة بــؤ راتــ  موتةفــةرغني  
ةَينَيت، هةروةك ئَيمة مشوةرمان كرد لةطةَل ئةوانـةي وةزارةتـي دارايـي و ئةوانـةي لـة حكومـةت، طوتيـان        

ةو كةسانة سةرف دةكرَيت ئةوانةي لـة مـةوقي ي خةتـةر دةبـن،     م مول ئةوةية موخةصةصاتي ختورة بؤ ئ
هةر يةكَيك هةتا لةناو دائريةكةي ئةطةر وةزيفةكةي طؤر ا، ضؤن بضَيتة ماَل موخةصةصاتي ختورة سـةرف  
نابَيت، بة ثَيضةوانةوة وةزارةتي مالية طوتي هةموو موخةصةصـاتي غـةيري دائيمـة ئؤتؤماتيكيـةن سـةرف      

و تةبي ـةتي موهيمةكـةي طـؤر ا، ئَيمــة لـة ئيقترياحـي خؤمـان ئيزافـةكمان كـردووة كــة         ناكرَيـت، ئةطـةر هـات   
تَيدا بَيت، يةعين ناضاريان دةكةين بؤيان سةرف بكرَيت، بةَمم موخةصةصـاتي ختـورة   ( املخصصات الثابتة)

 . وةكو ئَيمة تَيطةيندراين نابَيت بةو حاَلةتة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وةيل خان فةرمووسوثاا، سي
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةوةي كاك عبدالسالم طوتي تةعليق نيية، بةا هةر مةبةستم شتَيكي تر بـوو، جـاري وا هةيـة كارمةنـدي     
تةندروســتية، موخةصةصــاتي ختــورةي نيــوةي مةعاشــةكةيةتي، واتــا ئةطــةر تــؤ لَيــت بــر ي، دةكــات نيــوةي 

لَي بر ي،   ئيستيفادةيةك دةكات، دةبَيت بؤ خؤي موخةصةصاتي ختـورةي وةرطرَيـت، ئـةدي     مةعاشةكةت
 .لةوَي م وةقَيكي نيية؟ واتا شةلةل دةماغي هةيةو خزمةتي دةكات و مور اعاتي دةكات، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، شلَير خان فةرموو
 :بةر َيز شلَير حمي الدين صاحل

 .ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر
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اجاىلة براتب تام )لة خاَلي دووةم، ئةو ثرسيارة ئاراستةي ليذنةي ياسايين دةكةم، ئةوة لة رووي ياساييةوة 
يستحق )، هةموو ئيةازةيةكي بدون راتب لة رووي ياساييةوة (م  املخصصات الثابتة يستح  العيوة والرتفي 

 .................رئةمة تةحصيل حاصلة، ئيال ئةطة( ال الوة والرتفيع
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ئَيستا شتم بؤ ئيزافة مةكة، ثَيشرت ئةوانةي طوتراوة، رجائةن، ذيان خان فةرموو
 :بةر َيز ذيان عمر شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يغن، منين ثشتطريي لة قسةكاني سيوةيل خان دةكةم، خؤ ئةمان ئينسانَيكي ئي تيادي نني، بؤي موتةفـةر  
يةكَيك نيية لة ماَلةوة بؤ خؤشي دابنيشَيت، ئةمانة مناَلةكانيان شةلةل دةماغيان هةية، تـا بـةياني هـةموو    
تووشي نةخؤشي بوون، هةموو ئةم ذنانة تووشي شةقيقة بوون، با خؤمان رةينة شـوَيين ئـةم دايكانـة، تـؤ     

َيت دةبيـت، ئينةـا ئةمانـةي شـةلةل دةماغيـان      يةك شةو منداَلةكةت ئةنفلؤنزايةتي تا بةياني ناخةوي، خةريكة شـ 
 .هةبَيت و ئةم منداَلة دةزريكَييَن، ئةم دايكانة هةموو نةخؤشن، بؤية ئَيمة داواي ئةوةمان كردووة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةمة وازي  بوو، ئةمة بة عاتيفة نابَيت، بة قانون دةَلَيت كةي سةبةبةكة مضوو، كةي ضـاك بـوو، ثَيويسـت    
اكاتن، كةي فةرمانبةرةكة لة ئيشةكة تةواو بوو، ئةو واجيبةي كـة بـؤي دانـراوة، ئـةو ئينسـانة ضـاك بـوو،        ن

ئينةا ثَيويست ناكات و ثَيويسد بة كةسَيك نيية بةخَيوي بكات، ئينةا مدةضَيت، كاك عبدالسالم بـةردةوام  
 .بن لة خوَيندنةوةي، بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدانةوة

 :صديق مصطفىم بةر َيز عبدالسال

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :املادة الثامنة
كل شخص تفرغ لرعاية املعاق الذي ال يستطي  تلبيرتة متطلبرتات حياترته العاديرتة والرتذي       :التفرغ لرعاية املعاق

 :حيتا  ملن ييىلمه لقضاء حاجاته ولرعايته بشكل مستمر، حي  له االستفادة من تعويض التفرغ، وكاآلتي
 :ا كان للمتفرغ راتب من احلكومةاذ: أواًل
مين  اجاىلة براتب تام م  املخصصات الثابتة كما يستح  العيوات والرتفيعات وكافة احلقوق الع يستحقها  -4

 .اسوة بيقرانه من املوظفني لرعاية معاق واحد

لقلرتيم، لرعايرتة    ضافة ملا ورد يف الفقرة السابقة، يصرترو لرته راترتب يعرتادل احلرتد االدنرتى لراترتب موظرتف يف ا         -6
 .معاقني اثنني

 :اذا مل يكن للمتفرغ راتب من احلكومة: ثانيًا
 .مين  راتبًا يعادل احلد االدنى لراتب املوظف يف االقليم لرعاية معاق واحد  -1 

 .للحد أالدنى لراتب موظف يف االقليم لرعاية معاقني  ثنني%( 171)مين  راتبًا يعادل نسبة  -1
 :ثالثًا
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 .ىل ان يتفرغ أي شخص لرعاية أكثر من معاقني  ثنني يف الوقت نفسهال دو  -9
 .تتكفل احلكومة ضمان توفري الرعاية للمعاقني الذين ليس هلم من يرعاهم  -6

 . جتدد  جاىلة التفرغ سنويًا: رابعًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة      بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز  
بةر َيز لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةنط ثةسـند كـرا، بـؤ مـاددةي دة     ( 3)دةسد بةرز بكاتةوة؟ 

 .بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفرع الثاني
 ح  املعاق يف الرتبية والتعليم

لكل شخص معاق احل  يف التعليم وذلك بضمان حصوله على فرص متكافلة ليلتحاق باملؤسسرتات   (:11)دة املا
ميكرتن ان حترتول االعاقرتة     الرتبوية والتعليمية بكافة مراحلها مبا فيها الدراسات العليا وتسهيل استمراره بها، وال

 .خاصة دون انتسابه او دخوله اىل اية مؤسسة تربوية او تعليمية رمسية او
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

لَيرة ضةند رةئي هةبوو بة دةمج كردن و ئي ادةو تةرتي  ئةو ئةفكارانةي لةناو ئةو ماددةيةدا هةية، واتـا  
يازدةية، لةطةَل رةضـاو كردنـي مدانـي خـاَلي دووةم      ئةو صياغةيةي كة ئَيمة كردوومانة دةجمي ماددةي دةو

لة ماددةي يازدة، كة لة راثؤرتي ليذنةي هاوبةشدا هاتبوو و موناقةشةشي لةسةر كراوة، تةقريبةن زؤربةي 
 .لةطةَل مدانةكة بوون، هةر بؤ مةعلوماتتان

 
 الفرع الثاني

 "احل  يف الرتبية والتعليم " 
 :املادة العاشرة

خص معاق وذوي االحتياجات اخلاصة احل  يف التعلم وذلك بضرتمان حصرتوله علرتى فرترص متكافلرتة      لكل ش :اوال
ليلتحاق باملؤسسات الرتبوية والتعليمية بكافرتة مراحلرتها مبرتا فيهرتا الدراسرتات العليرتا وتسرتهيل اسرتتمراره بهرتا وال          

 .اصةميكن ان حتول االعاقة دون انتسابه اىل اية مؤسسة تربوية او تعليمية رمسية او خ
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على احلكومة تيمني سبل تعليميرتة مناسرتبة وخاصرتة للمعرتاق وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة حسرتب نوعيرتة          :ثانيا
العوق وحاجتها واعداد معلمني ومدرسني يف هذا اجملال وتوفري كافة املستلزمات الدراسية وتنظيم كافة االمور 

ت اخلاصرترتة االلتحرترتاق ومواكبرترتة الرترتربامج  املتعلقرترتة بتعلرترتيمهم والرترتع تسرترتم  لكرترتل تلميرترتذ معرترتاق او ذوي االحتياجرترتا 
 .التعليمية اسوة باقرانه من التيميذ

 .االهتمام برتبية االطفال املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف مرحلة الطفولة املبكرة :ثالثا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

نطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة    ئةمة ضةند رةئيةك هةبوو لةسـةري وةرتـانطرتووة، بـةر َيزان، ئَيسـتا دةخيةمـة دة     
دةسد بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، بـةكؤي دةنـط            

 .ثةسند كرا، بؤ ماددةي يازدة بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يق كــرا، ثَيويســت ناكــات مــاددةي يــازدة لــة ئةســَلي ثرؤذةكــة وابــزاك ثــاي ئــةوةي كــة ئــةو ماددةيــة تةصــد
 .روَينينةوة، ضونكة هةردوو ماددة دةمج كرا، ماددةي دةو يازدة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .دةبَيت بة دةنطدان بَيت، ماددةي يازدة روَينةوة، ثَيشنياري بكة، فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .رؤكي ثةرلةمانبةر َيز سة

بؤية لة سةرةتاوة قسةم كرد، ئةم نةصةي خوَيندمانةوة لة ذَير نـاوي مـاددةي دة، كـؤكراوةو دةمـج كردنـي      
 .ماددةي دةو يازدة بوو، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 هةَلةتان كرد، دةبوو ثَين وةخت ئيشـارةتتان ثـَي كـرد بوايـة، كـة مـاددةي دةو يـازدة دةمـج دةكـةن، ئينةـا          
صياغةكةتان روَيندبايةوة، بةَمم مادام ئةندامة بـةر َيزةكان بـةكؤي دةنـط ثةسـنديان كـرد، ئَيسـتا بـر ؤ بـؤ         

 .ماددةي دوازدة
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفرع الثالث
 ح  املعاق يف التيهيل والعمل

كسائر افرتراد اجملتمرت  وتيهيلرته ومسرتاعدته للرتدخول يف سرتوق       يكفل القانون للمعاق حقه يف العمل  (: 11)املادة 
 . العمل ضمن مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةمج بكرَيت، ضونكة هةموو ( 14و  13و  11)من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر جةنابتان رةئي بدةن كة ماددةي 
ةو ليذنــةي هاوبــةي صــياغةيةكي كــردووة بــة يةكخســتين هــةر ســَي مــاددة، ئــةمر بــؤ  ئةوانــةي رةئيــان داو

 .جةنابتانة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 (: 13)املادة 
مرتن امرتوع عرتدد    %( 7)ل عرتن  تلتزم احلكومة بتخصيص وظائف يف القطرتاع العرتام للمعرتاقني بنسرتبة التقرت     : أواًل

 . الوظائف وذلك بعد تيهيلهم
يلتزم اصحاب املشاري  اخلاصة بتخصرتيص فرترص عمرتل يف القطرتاع اخلرتاص للمعرتاقني بنسرتبة التقرتل عرتن          : ثانيًا

 .من اموع عدد العاملني يف كل مشروع، وذلك بعد تيهيلهم مبا يتف  وحالة اعاقتهم%( 3)
  م  اجلهات املعنية تيهيل املعاقني وااللتحاق مبراكرتز التيهيرتل املهرت  وفرتت      تتوىل الوىلارة بالتنسي (:14)املادة 

 . ورحم حممية او مؤسسات تشضيلية ومتابعة عملهم ضمن االدارات التابعة هلا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو ليذنةي هاوبةي بةردةوام بن
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

دةمــج ( 14و  13و  11)ة راثــؤرتي ثَيشــووي هــي ليذنــةي هاوبــةي لةطــةَل رةئــي بــةر َيزانين، مــاددةي لــ
بكرَيت و بر طـةي دووي مـاددةي سـَيزدةي ئةسـَلي ثـرؤذة مبـدرَيت و لـة رةئـي بـةر َيزانين تَيدايـة، ضـونكة            

مـة ثَيشـنياري ئـةم    ئيلزامي ئةصحابي مةشاري ي خاصة بة هةندَيك شـت دةكـات، كـة بؤمـان نييـة، بؤيـة ئيَ      
 :دةقةي خوارةوة دةكةين، كة دةبَيتة تةسةلسولي ماددةي يازدة

 الفرع الثالث
 "احل  يف التيهيرترترتل والعمرترترترترتل " 

  :املادة احلادية عشرة
يكفل القانون للمعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة حقهم يف العمل كسائر أفراد اجملتم  وتيهيلرتهم وترتوفري    :اواًل

 .مبا يتناسب قابليتهم ومؤهيتهم ضمن مبدأ املساواة وتكافؤ الفرصفرص العمل 
تتوىل الوىلارة بالتنسي  م  اجلهات املعنية تيهيل املعرتاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة ليلتحرتاق مبراكرتز      : ثانيًا

 .التيهيل امله  وفت  ورحم او مؤسسات تشضيلية ومتابعة عملهم ضمن االدارات التابعة هلا
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لتزم احلكومة بتخصيص وظائف يف القطاع العام للمعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة بنسبة التقل عن ت: ثالثًا
 .من اموع عدد الوظائف وذلك بعد تيهيلهم%( 7)

تعمل احلكومة على تشجي  قيام اصحاب املشاري  اخلاصة بتيمني فرص عمل لذوي االحتياجات اخلاصة : رابعًا
مرت   ( ثيث سرتنوات )متطلبات العمل، وتتحمل احلكومة نصف اجره الشهري ملدة وذلك بعد تيهيلهم مبا يتف  و

 .من هذا القانون( السابعة)مراعاة احكام املادة 
تةسةور دةكةم ئةمة تؤزَيك شةرحي ثَيويستة، لة ئةسَليةكة حكومةت ئيلزامي ئةصحابي مةشاري ي خاصـة  

وو كة نابَيـت، بـةَمم لـة زؤر دوةلـين هةيـة، بـؤ       دةكرد، كة خةَلك وةربطرن، زؤربةي زؤري رةئيةكان ئةوة ب
ئةوةي خةَلكةكة تةنها لة ماَلةوة دانةنيشَيت و ئي تيماد لةسةر ثارةي حكومةت بكات دوو، سَي ساَل تةئهيل 
دةكرَين و، دةنَيردرَين بؤ كةرتي تايبةت وةكو هاندان بة كةرتي تايبـةت، كـة ئةوانـة وةربطرَيـت، حكومـةت      

تب وةربطرَيت، ئةوة ثَيشنياري ئَيمة بوو و، ثَيشنياري هةنـدَي بـةرَيزين بـوو لـة جيـاتي      سَي ساَل نيوةي را
 .ئيلزامي حكومةت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، لةبةر ئةوة نيصـاب تـةواو نييـة، نـاتوانني ئَيسـتا بيخةينـة دةنطدانـةوة، ضـاوةر َي دةكـةين تـا ئـةو            
 .ةن بَينةوة ذوور، بةا جةنابي وةزير دةتوانَيت رةئي خؤي بدات، كةرةم بكةئةندامة بةر َيزانةي لة دةرةو

 
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ليلتحرتاق مبراكرتز التيهيرتل املهرت  وفرتت  ورحم او مؤسسرتات       )سةبارةت بةم ماددةيـة، بر طـةي دوو، كـة دةَلَيـت      

ئَيمة لة ئةسَلدا لة وةزارةت مةراكيزي تةدريبمان هةية، ئَيمـة لـةم ثرؤذةيـةي مةبةسـتمانة، كـة      ، (تشضيلية
كةمئةندامان و خاوةن ثَيداويستية تايبةتةكان تَيكةَل بة كؤمةَل بن، نابَيت مةركةزي تـةدري  تايبـةت بـة    

منةي كـة لةميـةن مـةراكيزي    خؤيان هةبَيت، بةَلكو ئَيمة دةبَيت هةوَل بدةين ئةوان بةشدار بكةين لةو خو
تــةدري  خؤما ــان هةيــة، بــةَمم بةشــَيوةيةك بَيــت مةركــةزةكان، واتــا مةركــةزةكان بةشــَيوةيةك دروســت   
بكرَيت ئاسانكاري بؤ كةمئةندامان هةبَيت، بةشَيوةيةك دروست بكرَيت لة وةسائيلي تةعليميـة، بؤيـة لَيـرة    

فرتت   )ةئهيلمان نييـة، بـةَلكو تـةدري  ميهـةنيمان هةيـة،      دةبَيت ئةمانة ضاك بكرَيـت، ضـونكة مـةراكيزي تـ    
بة تايبةت نابَيت بة كةمئةنـدامان، ئَيمـة دةمانـةوَيت دةمـج بَيـت بـة كؤمـةَلطا،        ( ورحم او مؤسسات تشضيلية

 .نةك جيايان بكةينةوة
ة دةبَيـت بـري   سةبارةت بة بر طةي ضوار، لَيرة ئةطةر بةو شَيوةية بَيت بؤ ماوةي سـَي سـاَل، ئَيمـة لـة ئَيسـتاو     

لةوة بكةينةوة بودجةيةك بؤ ئةمة تةرخان بكرَيـت، ضـونكة كـة باسـي ئـةوة دةكـةين كةمئةنـدامان هـةلي         
كاريان بؤ بدؤزينةوةو رةضاوي ئةو بارة بكةين، لة هةمان كاتين لة وةزارةمتان ثرؤذةيةكي تر هةية، تةنها 

دةسـتداية، تةعليماتيشـمان بـؤ دةركـردووة، هـةر      بر ياري ئةمومةني وةزيرانة، كراوةتة نيزام و ئَيستا لةبةر
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( 171)خاوةن كارَيك بتوانَيت بَي كارَيك راتة سةر كارو و هةلي كاري بؤ بر ةخسَينَيت، وةزارةمتان مانطانة 
هةزار دينار هاوكاري ئةو خاوةن كـارة دةكـات، بـؤ ئـةوةي بيـدات بـة كرَيكارةكـة، بـةَمم سـةبارةت بـة ئةمـة            

 .ة بودجةي بؤ تةرخان بكةين، زؤر سوثاادةبَيت لة ئَيستاو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، فةرموو كاك شَيرزاد
 :شريف عبداحلافظبةر َيز شَيرزاد 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
لةبةر ئةوةي ئَيمة لة ئةوةلةوة نيصاةان تـةواو بـوو، ئَيسـتا ثَيمـوا نييـة ئةوةنـدة تةئسـري بكـات، دةتـوانني          

 .سوثاا دةنط بدةين،
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةندام لة ذوورةوة بن، لة ئيفتيتاحين بة هةمان شَيوة، ( 72)نا، نا، نا، لةكاتي دةنطدان دةبَيت بةمي كةم 
كـةمرتة، بؤيـة ناتوانرَيـت ررَيتـة     ( 72)بةَمم لـة كـاتي موناقةشـة دةتوانَيـت كـةمرت بَيـت، بؤيـة ئَيسـتا لـة          

 .َيبازدةنطدانةوة، فةرموو كاك ر
 
 

 :بةر َيز رَيباز فتاا حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هةرضةندة وابزاك ئةو ثَيشنيارة نةكراوة، بةَمم هةروةكو روون كردنةوةيةك ئةطةر بةر َيز جـةنابي وةزيـر   
كةا كة دادةمةزرَيت لـة  ( 7)كةا، ( 111)روون كردنةوة لةسةر ئةوة بدات لَيرة ئيلزام كراوة كة لة هةر 

مئةندامان بَيت، باشة رَيذةي كةمئةنداماني كوردستان بةرامبةر بـة خـةَلكي ئاسـايي كوردسـتان ضـةندة؟      كة
 .ئةوة لةميةك

يةعين ئةم ياساية وا دةكات لةوانةية ساَلي وا هةية ثَينج مةق ةد لة هةر سةد كةا بة بؤشايي ةَينَيتةوة، 
ان دادةمةزرَين، ميةنَيكي ترين، ئةوةية ئةسَلي ئةم لةبةر ئةوةي كةمئةندامان نيية دايبمةزرَينني، هةمووي

، يان تةميز نةبَيت، يةعين ئَيمة لة هةموو بابةتَيكدا كةمئةنـدامان جيـا   (ديسكررنيشن)ياساية ئةوةية كة 
 .بكةينةوة، يةعين ئةوة بؤ خؤي ديسان كارَيكي نَيطةتيظ دةبَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سؤزان خانسوثاا، كةرةم بكة 
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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، يةعين لة هةموو مةسةلةن مـةمجوعي وةزائيـف ئةطـةر سـاَلي داهـاتوو هـةزار       (من اموع الوظائف)لَيرةدا دةَلَيت  
مرتن  )، ئـةو مومجوعةكـة، زؤر بـة وازحيـي ديـارة     % 7وةزيفة ثَيشنيار بكرَيـت، يـةعين دابنرَيـت بـؤ تـةعني بـوون لـة        

 .ي بؤ دادةنرَيت، نةك لة سةد كةا، ثَينج كةا، سوثاا%7، يةعين كةي ئي الني وةزائيف كرا لة (اموع الوظائف
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
يسبةية، ئةوةي كة موعاناتي كةمئةندامانة رؤذانة دَين زؤربةي ئةوانةي دةرضووي كؤليذن، سةبارةت بةو ن

دةرضووي ثةرانطان، ئامادةيني، ثةرانطاكاني خؤمانن، زؤر بة زةمحةتي دادةمـةزرَين، يـةعين ئيةتيهـاداتي    
َيـرة ئيلـزام دةكرَيـت    شةخصي خؤمانة، ماندوو بوونة، كة دَينـة وةزارةت داواكـاري بـةرز دةكةنـةوة، بـةَمم ل     

هـةزار كـةا، نـازاك تـاكو     ( 17)لةسةر حكومةت كة رَيذةيةك لةو دامةزراوانة تةخصيص بكات، ئَيسـتا لـة   
ئَيستا ذمارةم بؤ نةهاتووة، ئةطةر كةمئةندامَيك داةةزرَي، بؤية داواي ئةوة دةكةين رَيذةيةكيان بـؤ ديـاري   

ــرة باســي ئــةوة دةكــةين  بكرَيــت، بــةَمم نــةك بــؤ هــةموو كةســَيك، بــةَلكو    ، (وذلرترتك بعرترتد تيهيلرترتهم )ئَيمــة لَي
كةمئةندامي زؤر بةتوانامان هةية، كة دةرضووي كؤمثيوتةرن، دةرضووي ئينطليـزين، لـة زؤربـةي بوارةكـان     

، كةمئةنداممان هةية يةكةمي دوف ةكةيـةتي،  (ب د ت هيليهم% )7لة ( متقل)دةرضوومان هةية، لَيرة دةَلَين 
ة زؤربةيان لة يةكةمةكانن، بؤية بـةم بر طةيـة ئَيمـة دةتـوانني بواريـان بـؤ بر ةخسـَينني        كةمئةنداممان هةي

 .زياتر بَينة ثَيشةوة، بتوانن وةزائيف لة حكومةت وةربطرن، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي زؤر سوثاا، ليذنةي هاوبةي ئاخري صـياغةتان روَينـةوة، بـؤ ئـةوةي بيخةينـة دةنطدانـةوة، ثـَين ئـةو        
صياغةكة روَيننةوة، داوا كراوة لةميةن ئةندامة بةر َيزةكاني ثةرلةمان، ئةو سَي ماددةيةي ئيشارةتيان ثـَي  
كرد يةك ررَين، ئةطةر دةنطتاندا يةكبخرَيت، ئينةا صياغةكة دةخةينة دةنطدانةوة، بةر َيزان، ئَيستا ديـارة  

داواي ئيلغا كراوة ( 17)ثَي حازر كراوة، ماددةي داواي دةمج كراوة، صياغةيةكي ( 14و  13و  11)ماددةي 
ــة      ــَي ماددةكـ ــياغةي سـ ــتا صـ ــت، ئَيسـ ــة يـــةكرتي، ناكرَيـ ــان لـ ــة جيـ ــةوة، بؤيـ ــة بةر َيزةكانـ لةميـــةن ئةندامـ

، ئَيسـتا ئـاخري جـار    (14و 13و 11)دةخوَيندرَيتةوة، ئةطةر موافيق بوون، ئةوة دةبَيتة بة ديل بؤ ماددةي 
 .، فةرمووبيخوَيننةوة كاك عبدالسالم

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفرع الثالث

 "احل  يف التيهيرترترتل والعمرترترترترتل " 
 :املادة احلادية عشرة
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يكفل القانون للمعاق وذوي االحتياجات اخلاصة حقه يف العمل كسائر أفراد اجملتم  وتيهيله وترتوفري فرترص العمرتل     :اواًل
 .ليته ومؤهيته ضمن مبدأ املساواة وتكافؤ الفرصمبا يتناسب قاب

تتوىل الوىلارة بالتنسي  م  اجلهات املعنية تيهيل املعاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة ليلتحرتاق مبراكرتز الترتدريب      : ثانيًا
 .امله  وفت  ورحم او مؤسسات تشضيلية ومتابعة عملهم ضمن االدارات التابعة هلا

%( 7)صيص وظائف يف القطاع العام للمعاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة بنسرتبة التقرتل عرتن      تلتزم احلكومة بتخ: ثالثًا
 .من اموع عدد الوظائف وذلك بعد تيهيلهم

تعمل احلكومة على تشجي  قيام اصحاب املشاري  اخلاصة بتيمني فرص عمرتل لرتذوي االحتياجرتات اخلاصرتة وذلرتك      : رابعًا
مرت  مراعرتاة احكرتام    ( ثيث سنوات)تتحمل احلكومة نصف اجره الشهري ملدة بعد تيهيلهم مبا يتف  ومتطلبات العمل، و

 .من هذا القانون( السادسة)املادة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـد         
لةطةَلدا نييـة، زؤر سـوثاا، بةزؤرينـةي دةنـط ثةسـند كـرا، ئَيسـتا ئـةم ماددةيـة جَيطـاي           بةر َيز ( 1)بةرز بكاتةوة؟ 

 .روَيننةوة، داوا كراوة ئيلغا بكرَيت، فةرموو( 17)دةطرَيتةوة، ماددةي ( 14و  13و  11)ماددةي 
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

فضلية ليستفادة من القروض الع متنحها احلكومة لتمويل املشرتاري  ويعفرتى   مين  املعاق بدنيًا اال (:17)املادة 
 .من الرسوم والضرائب املرتتبة على تيسيس هذه املشاري 

 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموون بةردةوام بن
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تة، بةثَيي رةئيةكانين نَيوان موئةيـدو هـيو ئيقترياحـي تـر نييـة،      ليذنةي هاوبةي طةيشتؤتة ئةم قةناعة
لةبــةر يــةك شــت، ضــونكة ئةمــة مةبــدةئي موســاوات و تــةكافئو ثَيشــَيل دةكرَيــت و، تــةعليمات هةيــة بــؤ     
مةسةلةي قةرزو تةمويلي مةشاريع، بؤية تةسةور دةكـةين هـةر بـؤ بةرذةوةنـدي ئـةوانين ئةوةيـة ئـةوةي        

 .جتةمةع هةندَيك جار تؤ نيةتي تةفزيليان بدةيَد و جيايان دةكةيت، سوثاائيندراجيان لةناو مو
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية ئةو ماددةيـة ئيلغـا بكرَيـت دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر       
طةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاا، بةزؤرينـةي دةنـط      بةر َيز لة( 4)سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسد بةرز بكاتةوة؟ 

 .ثةسند كرا، ئةو ماددةية ئيلغا كرا، بؤ ماددةي شازدة بةردةوام بن، فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفرع الراب 
 ح  املعاق يف التنقل وبيلة مؤهلة

ة لتيسري تنقله وقضاء شؤونه اليومية وذلك حسرتب طبيعرتة   للمعاق احل  بالتمت  بإمتياىلات خاص (:12)املادة 
عوقه ودرجته وتعمل احلكومة والقطاع اخلاص علرتى تهيلرتة البيلرتة املناسرتبة لتسرتهيل حركرتة املعرتاقني وترتوفري         

 . التسهييت اليىلمة لتمكنهم من استخدام وسائل املواصيت العامة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي فةرموو
 :صديق مصطفىَيز عبدالسالم بةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 12)ثَيشنياري دةمج كردني ماددةكاني ( 11)ئةم دةقةي ئَيستا دةخوَينينةوة لة ذَير ناوي تةب ةن ماددةي 
 .ية، ئةطةر ئيةازة هةبَيت بيخوَينمةوة(11و  12و  15و 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .فةرموو، كةرةم بكة
 :صديق مصطفىالسالم بةر َيز عبد

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفرع الراب 
 "احل  يف التنقرترترترتل والبرتيرتلرترتة املؤهرترتلرترترتة " 

 :املادة الثانية عشرة
للمعاق وذو االحتياجات اخلاصة احل  بالتمت  بإمتيرتاىلات خاصرتة لتيسرتري تنقلرته وقضرتاء شرتؤونه اليوميرتة        : اواًل

ل احلكومرتة والقطرتاع اخلرتاص علرتى تهيلرتة البيلرتة املناسرتبة لتسرتهيل         وذلك حسب طبيعة عوقه ودرجتهرتا، وتعمرت  
حركة املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة وتوفري التسهييت اليىلمة لتمكنهم من اسرتتخدام وسرتائل املواصرتيت    

 .العامة
لكل شخص معاق وذو االحتياجات اخلاصة ح  التمترت  ببيلرتة مؤهلرتة، والوصرتول اىل اي مكرتان يسرتتطي         :ثانيًا

ري املعاق الوصول اليرته حبيرتث ترتؤمن لرته حريرتة احلركرتة والتنقرتل واالتصرتال بيسرتتقيلية وسرتهولة الوصرتول اىل            غ
 .االماكن واحلصول على اخلدمات اليىلمة

تعمل احلكومة على  لزام اجلهات الرمسية وغري الرمسية بالتقيد بالشرو  واملواصرتفات العامليرتة والفنيرتة     :ثالثًا
واجب توافرها يف االبنية واملنشآت وامليعرتب العامرتة واملعابرتد واملرافرت  العامرتة واخلاصرتة،       واهلندسية واملعمارية ال

 .القدمية منها واجلديدة الع حيتاجها االشخاص املعاقون وذو االحتياجات اخلاصة
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على دوائر املرور  دخال عيمات احلركة واملرترور للمعرتوقني ولرتذوي االحتياجرتات اخلاصرتة ضرتمن  متحرتان         :رابعًا
 .ن  االجاىلة للسائقنيم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة ئَيمة لةطةَل ليذنةي ثةيوةنديداردا صياغةمان كردؤتةوةو ثشتطريي لة ماددةكة دةكـةين، دوا راي بـؤ   

 .نداماني ثةرلةماني بةر َيزة، سوثاائة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، سيوةيل خان فةرموو
 :امحد عثمانبةر َيز سيوةيل 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هيو ( 11)داوايان كردووة دةمج بكرَيت، بةا ماددةي ( 12و  15و  12)بةنيسبةت ئةو ماددةية، ماددةي 
 .ةو ئةوةي تَيبينيةكاني جةنابت لَيرة نووسراوة، لةسةري نةبووة، سوثااكةسَيك تَيبيين لةسةر نةبوو

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ليذنةي هاوبةي فةرموو
 
 

 :صديق مصطفى بةر َيز عبدالسالم

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سراوة، نازاك، يةعين هيو مومحةزةي لةسةر نةبووة لةمي من نوو(راب ًا)هاتووة لة ( 11)بةَلَي، ماددةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

داخوازي هةبووة دةمج بكرَيـت، بكرَيـت بـة فةقـةرةي يـةك، دوو، سـَي، بـةو شـَيوةية، ئَيسـتا ئـاخري صـياغة            
 .دووبارة روَينةوة، بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة، كةرةم بكة

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 :ية(11و  12و  15و  12)كؤكراوةي ماددةكاني ( 11)ماددةي 

 الفرع الراب 

 "احل  يف التنقرترترترتل والبرتيرتلرترتة املؤهرترتلرترترتة " 
 :املادة الثانية عشرة
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للمعاق وذو االحتياجات اخلاصة احل  بالتمت  بإمتيرتاىلات خاصرتة لتيسرتري تنقلرته وقضرتاء شرتؤونه اليوميرتة        : اواًل
ل احلكومرتة والقطرتاع اخلرتاص علرتى تهيلرتة البيلرتة املناسرتبة لتسرتهيل حركرتة          وذلك حسب طبيعرتة عوقرته ودرجتهرتا، وتعمرت    

 .املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة وتوفري التسهييت اليىلمة لتمكنهم من استخدام وسائل املواصيت العامة
لكل شخص معاق وذو االحتياجات اخلاصة ح  التمترت  ببيلرتة مؤهلرتة، والوصرتول اىل اي مكرتان يسرتتطي         :ثانيًا

ريهم الوصول اليه حبيث تؤمن له حرية احلركة والتنقل واالتصال بيستقيلية وسهولة الوصرتول اىل االمرتاكن   غ
 .واحلصول على اخلدمات اليىلمة

تعمل احلكومة على  لزام اجلهات الرمسية وغري الرمسية بالتقيد بالشرو  واملواصرتفات العامليرتة والفنيرتة     :ثالثًا
توافرها يف االبنية واملنشآت وامليعرتب العامرتة واملعابرتد واملرافرت  العامرتة واخلاصرتة،       واهلندسية واملعمارية الواجب 

 .القدمية منها واجلديدة الع حيتاجها االشخاص املعاقون وذو االحتياجات اخلاصة
على دوائر املرور  دخال عيمات احلركة واملرترور للمعرتوقني ولرتذوي االحتياجرتات اخلاصرتة ضرتمن  متحرتان         :رابعًا

 .جاىلة للسائقنيمن  اال
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
 .دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي تر، فةرموو بةردةوام بن

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفرع اخلامس
 ح  املعاق يف الرعاية واخلدمات الصحية

تتكفل احلكومة ضمان حصول املعاق على اخلدمات الصحية اانا وتقديم التسهييت اليىلمرتة لرته    (:11)املادة 
 .اذا ما تطلبت حالته الصحية معاجلته خار  االقليم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .وبةي فةرموونليذنةي ها
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بكرَيتة يةك ماددة، لةطةَل طـؤر يين تةسةلسـولةكة،   ( 11و  11و  11)لَيرةي داوا كراوة هةرسَي ماددةكاني 
( 11و  11و  11)رةئي شةخصي من لةطةَلدا نيمـة، بـةَمم رةئـي ئةكسـةريةتة دةخيوَينمـةوة، واتـا مـاددةي        

 (:13)دةبنة يةك ماددة بة تةسةلسولي ماددةي 
 الفرع اخلامس

 "احل  يف الرعاية واخلدمات الصحية " 
 :املادة الثالثة عشرة
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تتكفل احلكومة ضرتمان حصرتول املعرتاق وذو االحتياجرتات اخلاصرتة علرتى اخلرتدمات الصرتحية اانرتًا وتقرتديم           : اواًل
 .عاجلته خار  االقليمالتسهييت اليىلمة له اذا ما تطلبت حالته الصحية م

    -:تعمل احلكومة على: ثانيا
تقديم اخلدمات الوقائية والعيجية وتطوير خدمات الكشف املبكر والع تهدو اىل تقليل نسبة االعاقرتة يف   -9

 .اجملتم 
ترترتوفري االجهرترتزة التيهيليرترتة والتعويضرترتية واالدوات الطبيرترتة اليىلمرترتة وترترتيمني التكنولوجيرترتا احلديثرترتة ملسرترتاعدة    -6

 .ملعاقني وذوي االحتياجات اخلاصةا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
تـة ئَيـرة رةضـاوي    ديارة لَيرة هةندَيك ئيلتيزامات دةخرَيتة سةر وةزارةتي تةندروسـد، بؤيـة كاتَيـك كـة بودجـة ديَ     

، يـاخود  (تطرتوير خرتدمات  )ئةوة بكرَيت بؤ كةرتي وةزارةتي تةندروسد، لةبةر ئـةوةي هةنـدَيك شـد بـاا كـردووة      
تقديم التسهييت اليىلمة له اذا مرتا تطلبرتت حالترته    )، هةندَي شد هةية دةَلَيت (توفري االجهزة التيهيلية والتعويضية)

ة ثَيويست بـةوة دةكـات، بـؤ وةزارةتـي تةندروسـد رةضـاوي ئـةوة بكرَيـت، زؤر         ، ديار(الصحية معاجلته خار  االقليم
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .بةر َيز جةنابي سكرتَير موداخةلةي هةية، فةرموو
 

 :سكرتَيري ثةرلةمان/بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

هـــةموو وةزارةتـــةكان دةطرَيتـــةوة، هـــةر يـــةك بـــةطوَيرةي  ( ت مـــل اقكومـــة علـــى)موقةدرةكـــة دةَلَيـــت 
 .ئيختيصاصي خؤي دةتوانَيت ئةركي خؤي بةجَي بطةيةنَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك رَيباز فةرموو

 :بةر َيز رَيباز فتاا حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

يوةنديدارانـة ديـاري بكرَيـت، راسـتة هـاتووة دةَلَيـت حكومـةت، بـةَمم         ثَيشرتين ثَيشنيارَيك هةبوو كة ئةو ميةنة ثة
ئةو سندووقةي كـة دروسـت دةكرَيـت هـةر حكومةتـة، وةزارةتـي تةندروسـتين هـةر حكومةتـة، بـةَمم دوايـي ئـةوة             

و حاَلةتـة  دةبَيتة موشكيلة لةنَيوان وةزارةتي تةندروسد لةطةَل وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَميةتي، كة كاميـان لـة  
بةرثرسن؟ ضونكة ئةطةر ئـةوة ررَيتـة سـةر وةزارةتـي تةندروسـد دةبَيـت ديـاري بكرَيـت لـةكاتي بودجـة، ئـةطينا            



 311 

جــاري وا هةيــة ثَيداويســد يــةك كةمئةنــدام بودجةيــةكي زؤر زةبةمحــة، ئــةو كاتــة يــةعين وةزارةتــي تةندروســد  
 .دةبَيت هةموو بودجةكةي بؤ ئةمة دياري بكات، سوثاا

 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

زؤر سوثاا، مونافةسة هةبَيت باشرتة، بؤ ئةوةي شتة باشةكة جَيطري بَيت، ئةوين لة ئةمومةني وةزيـران  
 .حةل دةكرَيت، لةوَي ناكرَيت، كاك شوان فةرموو

 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
وو ميةكي ئيلزام كردووة، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات بـة ديقـةت نـاوي    دا لة راثؤرتي هاوبةشدا هةم(11)لة ماددةي 

، (علرترتى الرترتس الرترتوىلراء واجلهرترتات ذات العيقرترتة تنفيرترتذ احكرترتام هرترتذا القرترتانون  (:11)املرترتادة )وةزارةتَيــك بهَينرَيــت، دةَلَيــت 
ةم ياسـاية ئيلزامـي دةكـات    ، هةر وةزارةتَيك بَيـت ئـ  ...........وةزارةتي رؤشنبريية، تةندروستية( اجلهات ذات العيقة)

 .لة ئةحكامي عامة، لةبةر ئةوة هيو ثَيويست ناكات بة ديقةت يةك وةزارةت ناوي بهَينرَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، هاذة خان فةرموو

 :مصطفىبةر َيز هاذة سليمان  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ن خــانين ثشــتطريي لــَي كــردم، ئــةو تةكليفــةي لــة نةخؤشــخانة  ئَيمــة ضــةند ئةنــدامَيكي ثةرلــةمان، ســؤزا 
ــرة       ــات، لَي ــةتني، حكومــةت تــةكليف بك ــد تايب ــت كــة خــاوةن ثَيداويس ــانة دةكرَي ــةو كةس ــؤ ئ تايبةتــةكان ب

 .نةهاتووة، هةر بة هةمان شَيوة هاتووة، ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان داواي ئةوةمان كرد بوو، زؤر سوثاا
 

 :لةمانبةر َيز سةرؤكي ثةر

 .زؤر سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، (تتكفرتل احلكومرتة ضرتمان حصرتول املعرتاق علرتى اخلرتدمات الصرتحية اانرتاً         )وابزاك زؤر بـة سـةراحةت هـاتووة،    
الصرتحية معاجلترته خرتار      وتقرتديم التسرتهييت اليىلمرتة لرته اذا مرتا تطلبرتت حالترته       )نةمانطوتووة بةا حكومي، 

 .، وازحية، سوثاا(اانًا)لة كوَي بَيت، يةعين ( حصوله)، ئَيمة نةمانطوتووة عامة، طوتوومانة (االقليم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ئاخري صياغة روَينةوة، بؤ ئةوةي بدةينة دةنطدانةوة، فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .ي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤك

 الفرع اخلامس
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 "احل  يف الرعاية واخلدمات الصحية " 
تتكفل احلكومرتة ضرتمان حصرتول املعرتاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة علرتى اخلرتدمات         : اواًل :املادة الثالثة عشرة

 .الصحية اانًا وتقديم التسهييت اليىلمة هلم اذا ما تطلبت حالته الصحية معاجلته خار  االقليم
 :   عمل احلكومة علىت: ثانيا
تقديم اخلدمات الوقائية والعيجية وتطوير خدمات الكشف املبكر والع تهدو اىل تقليل نسبة االعاقرتة يف   -9

 .اجملتم 
ترترتوفري االجهرترتزة التيهيليرترتة والتعويضرترتية واالدوات الطبيرترتة اليىلمرترتة وترترتيمني التكنولوجيرترتا احلديثرترتة ملسرترتاعدة    -6

 .املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
 .دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي تر، فةرموو بةردةوام بن

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

 الفرع السادس
 الريرترترترترتاضة والرتوي  يف ح  املعاق

الرتع   اتللمعاقني ومساعدتهم ملمارسة الرياضرت  والرتوي  تعمل احلكومة على توفري فرص الرياضة(:13)املادة  
ت تيئمهرتم، وذلرترتك مبيئمرترتة امليعرترتب والقاعرتات واملخيمرترتات والنرترتوادي ومرافقهرترتا حلالرتة املعرترتاق، وتزويرترتدها برترتاالدوا   

 .واملستلزمات الضرورية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ــاني      ــي ماددةك ــج كردن ــؤ دةم ــة ب ــياغةي ئَيم ــدام    (17و  14و  13)ص ــة ئةن ــدَيك ل ــاري هةن ــةر داواك ، لةس
 :ثةرلةمانة بةر َيزةكان بوو

 السادسالفرع 
 "احل  يف الريرترترترترتاضة والرتوي  " 

 :املادة  الرابعة عشرة
على احلكومة توفري فرص الرياضة والرتوي  للمعاقني وذوي االحتياجرتات ومسرتاعدتهم ملمارسرتة الرياضرتة     : اواًل

تياجرتات  الع تيئمهم، وذلك مبيئمة امليعب والقاعات واملخيمات والنوادي ومرافقها حلالة املعرتاقني وذوي االح 
 .اخلاصة، وتزويدها باالدوات واملستلزمات الضرورية
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 .على احلكومة دعم مشاركة املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف الربامج الرياضية الوطنية والدولية: ثانيًا
يرتة  ُيعفى املعاقون وذوي االحتياجات اخلاصة من اجور دخوهلم اىل االماكن الرياضرتية والثقافيرتة والرتفيه  : ثالثًا

 .واالثرية احلكومية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، فةرموو تةوزي  بدة
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي كـؤن بـوو بـة وازحيـي لةسـةر      (13)ئةطةر ئيةازة هةبَيت تةوزحيَيك بدةم، لَيرة لـة ئةوةلـةن كـة مـاددةي     
ميئمرتة امليعرتب والقاعرتات واملخيمرتات والنرتوادي      )خـؤي لـة نةصـةكة هةيـة      ،(ميئمة امليعب)داواي هةندَيك 

، ئَيمة لةطةَل ئةوة نني بـؤ ئـةوان جيـا بَيـت، ضـونكة      (حلالة املعاق وتزويدها باالدوات واملستلزمات الضرورية
 يةك كةا داواي كـرد بـوو مـةمعب، يـان قاعـاتي تايبـةت بـؤ ئـةوان بَيـت، ئَيمـة لةطـةَل ئـةوة نـني، ئةطـةر              

 .بيانةوَيت لة زاويةيةك لة قاعة طةورةكان داعي نيية لَيرة، ئةوة يةك
اضرتافة  )يةك تةَلةب هاتبوو، من خؤم تَي نةطةيشـتم، بةر اسـد هةرضـةندة مـةعلوماتي ريـازيم هةيـة       / دوو

ــؤ       (برترتارا اوملرترت  اىل املرترتادة  ــت ب ــك دةكرَي ــاَل جارَي ــوار س ــةل ابن، ض ــؤمثي ئ ــارا ئؤل ــية؟ ث ــة ض ــازاك ئةم ــن ن ، م
مئةندامان، ئةل ابي ئؤلؤمثي بؤ ئةوانةي ترن، ئةل ابي ئؤلؤمثي حةدةسة، بة حةدةسةكة دةَلَين ئـةل ابي  كة

ي كؤن كة لـةمي ئَيمـة   (14)ثارا ئؤلؤمثي، بؤية ئةطةر ليذنةي ثارا ئؤلؤمثين هةبَيت، ئةوة تاب ة، ماددةي 
، بـةر َيزان،  (لرياضرتية الوطنيرتة والدوليرتة   علرتى احلكومرتة دعرتم مشرتاركة املعرتاقني يف الرتربامج ا      : ثانيرتاً )ــة  (ثانية)

ئةوةي لة ريازة دةزانَيت كةمئةنـدامان بؤيـان نييـة بةشـدار بـن لـة ئـةل ابي ريـازي و وةتـةني و دوةلـي بـؤ            
غةيري كةمئةندامان، تةب ةن كة ئَيمة دةعميان دةكةين، يةعين هانيان دةدةين بضن، ئةطةر بؤيـان بكرَيـت   

ؤمثي هـي وةتـةني، هـي دوةلـي، هـي ئيقليمـي، هـي ناوضـة، بؤيـة زرنيـةن           بةشدار بن لـة ئـةل ابي ثـارا ئؤلـ    
مةفهومة ئةوةي لة ريازة بزانَيت ثارا ئؤلؤمثيةكـةي تَيدايـة، ئةطـةر مةبةسـت شـتَيكي تـر بَيـت تـاكو ئَيمـة          

 .رووني بكةينةوة، ئةوة دوو
ُيعفرتى املعرتاقون وذوي   : لثرتاً ثا)ي كؤن كـة لـةمي ئَيمـة سـَييةمة، ئَيمـة لةطـةَل ئةوةينـة        (17)لة ماددةي / سَي

، (االحتياجرترتات اخلاصرترتة مرترتن اجرترتور دخرترتوهلم اىل االمرترتاكن الرياضرترتية والثقافيرترتة والرتفيهيرترتة واالثريرترتة احلكوميرترتة   
وخصرتم  )حكومةتة بؤ خؤي قانونَيك دةردةكات خؤي ئي فايان دةكات، بةَمم نووسرا بوو لـة نةصـة كؤنةكـة    

حكومةت لة نيزامي ئيقتيصـادي حـور بـؤي نييـة، بـةَمم      ، (من اجور دخوهلم اىل االماكن اخلاصة% 71نسبة 
 .دةتوانَيت ئيتيفاق بكات و موبادةرات هةبَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك شَيردَل فةرموو

 :بةر َيز شَيردَل حتسني حممد
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 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ةتةكاني ئةوروثي ليذنةي ئؤلؤمثي هةيـة، ضـوار سـاَل جارَيـك     لةطةَل كاك عبدالسالمم لة دةوَل% 111تةبي ي من لة 

بتـوَمت دةكاتــةوة، ئـةوين بــؤ ئؤلؤمثيــات، ئيتيحـادات جيايــة لـة ئؤلؤمثيــات، ئــةوروثا ئيتيحـاداتي هةيــة، قةدةمــة،      
ســةلةية، تائريةيــة، يــدة، عيالقــةي بــة ئؤلؤمثيــات نييــة، لــة مةنتيقــةي ئَيمــة شــةرقي ئةوســةت ليذنــةي ئؤلــؤمثي    

ةرشد هـةموو ريازةيـةك دةكـات، يـةعين ليذنـةي ئؤلـؤمثي عَيراقـي سةرثةرشـد هـةموو ريازةيـةكي عَيراقـي            سةرث
شـت لـة هـةموو دةوَلةتـةكان، ئَيسـتا      / دووةمـني  .دةكات لة كوردستان قةدةم، سةلة، دائرية، يةد، لـة ئـةوروثا وا نييـة   

كةمئةندامانـة، نابينانـة، نابيسـتانة، هـةمووي     ليذنةي ثـارا ئؤلـؤمثي هةيـة، هـةر ضـوار سـاَل جارَيـك ثـارا ئؤلـؤمثي          
ئؤلؤمثيـةي ئَيسـتا لـة كوردسـتانين هةيـة       بتوَمت دةكاتةوة، ثاي ئؤلؤمثي لة نةفسـي مـةكان دةكرَيتـةوة، ئـةو ثـارا     

سةرثةرشد هةموو ريازةيةك دةكات، هيو ريازةيةك ناكرَيت ئةطةر ثارا ئؤلؤمثي لةطةَلدا نـةبَيت، بتوَلـةي سـيباحة    
هي ثارا ئؤلؤمثي هةموو ساَل دةكرَيـت، كةمئةنـدامان و نابينـان و نابيسـتان و هـةمووي، هـةتا بـةو دواييـة         دةكرَيت 

بتوَلةي عةرةب كرا لة قةتةر كرا كورةت قةدةمي نابينان كرا، يةعين تؤثةكة هةندَيك شد لةناوة وةكـو زةنطولةيـة   
اَل جارَيك دةكرَيت، هةموو سـاَلَيكين بتوَلـةي عَيـراق    لةناويان داناوة بةدواي ئةو تؤثة دةكةون، ئةوانة هةر ضوار س

 ...............دةكرَيت، بتوَلةي عةرةبي دةكرَينت، بتوَلةي لةوانةية ئةوروثي بكرَينت، ليذنةي ثارا ئؤلؤمثي جياية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 تكاية ضي بكةين، شةرا مةكة، مةتَلوب ضية؟
 :بةر َيز شَيردَل حتسني حممد

 .َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 
على احلكومة للجنة بارا االوملبية مشاركة املعاقني يف الربامج الرياضية الوطنيرتة  )بةخؤيان شتَيكيان نووسيوة 

، كةمئةندامين زرين ثارا ئؤلؤمثية، يةعين بةا ليذنةي ثـارا ئؤلـؤمثي، نةشـاتاتي هـةمووي لـة      (والدولية
ا ئؤلؤمثي بة تةنيا لـةوَي بـَينت دةعمةكـةي لـة حكومـةت بكرَيـت،       ثارا ئؤلؤمثي موشارةكة دةكات، بؤية ثار

، ئةطـةر  (على احلكومة للجنة بارا االوملبيرتة ملشرتاركة املعرتاقني يف الرتربامج الرياضرتية الوطنيرتة والدوليرتة       )دةَلَيت 
تن هةر بةخؤي موشارةكة لة ثارا ئؤلؤمثي دةكـاتن، ئَيسـتا ئةطـةر موشـارةكةي دوةلـي بكـا      ( ملشاركة امل اقني)

كتاب بة ثارا ئؤلؤمثي وةردةطرَينت دةضـَيت موشـارةكة دةكـاتن، بـة تـةنيا ناتوانَيـت موشـارةكة بكـات، بؤيـة          
 .دةبَيت ناوي ثارا ئؤلؤمثي تَيدا بَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك شوان فةرموو

 :بةر َيز شوان عبدالكريم جالل

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
طريي لــة ثَيشــنيارةكةي كــاك شــَيردَل و هاوكــاري برايــان و خوشــكاك لــة ليذنــةي هاوبــةي دةكــةم،   بــؤ ثشــت

، دواي (..........علرتى احلكومرتة تسرتهيل مشرتاركة املعرتاقني      : ثانيرتاً )ثَيشنياري ئةم صياغةية دةكةم، كـة دةَلَيـت   
 .من، زؤر سوثاا ، ئةوة حةلي دةكات بة رةئي(الدولية وذلك عن طري  دعم جلنة البارا اوملبيك)
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك عبدالسالم فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

، وةكــو ئيتيحادَيكــة بــةثَيي ئةنزرــة لــة كوردســتان، زؤر ليذنــةو زؤر   (ngo)ليذنــةي ثــارا ئؤلــؤمثي وةكــو  
ئةطـةر مةبةسـد كـاك شـَيردَل مـن تـةعاتو        / دوو .ينني، ئةمة يةكئيتيحادات هةية، ئةمة ناكرَيت ناوي ب

على احلكومة دعم مشاركة املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصرتة يف الرتربامج الرياضرتية    )لةطةَل ئةوان تَيدةطةم، 
لةمي من عةرةبيةكةي زؤر زؤر وازحيـة، ئـةوةي لـة ريـازةي دةزانَيـت، دةزانَيـت ئةمانـة        ( الوطنية والدولية

يري رَيطاي ثارا ئؤلؤمثي ناتوانَيت ئيشترياك بكةن، بؤية لـةمي ئَيمـة ئـةم نةصـة وازيـ  بـوو غةرةزةكـة        غة
تةحقيق دةكات، ئةطةر بتانةوَيت ناوي ئةو ئيتيحادة، ئةو جةم ية لَيرة بَينني، ئةمر بؤ ئَيوةية، بـةَمم مـن   

 .تةسةور دةكةم لةطةَل ئوسولي تةشريع ناطومَيت، سوثاا
 :ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 .زؤر سوثاا، سؤزان خان فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

سوثاسي كاك عبدالسالم دةكةم بؤ ئةو روون كردنةوةية، ئَيمـة لـةهيو ياسـايةكدا، تةنانـةت لـة خـودي ئـةم        
ن جةم يـدا بامسـان نـةكردووة،    ياساية نةمانطوتووة وةزارةت نوَينـةرَيك لـةناو مةجليسـةكة دابنَيـت لـة فـالَ      

ــتية          ــاوةن ثَيداويس ــدامان و خ ــازةي كةمئةن ــيلي ري ــؤمثي تةمس ــارا ئؤل ــادام ث ــةرَيك، م ــة نوَين ــة ل طوتوومان
ــونكة         ــت، ض ــةوة دةهَينَي ــاتاتةكانةوة ئ ــي نةش ــم كردن ــةي دةع ــة رَيط ــات ل ــت ناك ــات، ثَيويس ــةكان دةك تايبةت

لةلَيكي طةورة دروست دةكات لة ياساكةدا، ضـونكة ئـيرت   ناوهَيناني يةك دانة جةم يةية، يان ئيتيحادَيك خة
 .ئيلتيزامَيكي زياد لة حةد، ئةواني ترين داوا دةكةن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، وازحية، كاك عبدالسالم روَينةوة، بؤ ئةوةي بيدةينة دةنطدانةوة، فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .ةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز س

 الفرع السادس

 "احل  يف الريرترترترترتاضة والرتوي  " 
 :املادة  الرابعة عشرة
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على احلكومة توفري فرص الرياضة والرتوي  للمعرتاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة ومسرتاعدتهم ملمارسرتة      : اوال
قهرتا حلالرتة املعرتاقني وذوي    الرياضة الع تيئمهم، وذلك مبيئمرتة امليعرتب والقاعرتات واملخيمرتات والنرتوادي ومراف     

 .االحتياجات اخلاصة، وتزويدها باالدوات واملستلزمات الضرورية
 .على احلكومة دعم مشاركة املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة يف الربامج الرياضية الوطنية والدولية: ثانيًا
الرياضرتية والثقافيرتة والرتفيهيرتة     ُيعفى املعاقون وذوي االحتياجات اخلاصة من اجور دخوهلم اىل االماكن: ثالثًا

 .واالثرية احلكومية
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
بـؤ مـاددةي تـر     كةا لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةنط ثةسـند كـرا،  ( 4)دةسد بةرز بكاتةوة؟ 

 .بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفرع الساب 
 باملعاقاحكام ضريبية خاصة 

تعفرترتى مجيرترت  جتهيرترتزات املرترتواد التعليميرترتة والطبيرترتة و وسرترتائل املسرترتاعدة واآلالت واءدوات اخلاصرترتة     (:12)املرترتادة 
لفردية واجلماعية اخلاصة باملعاقني املستوردة من مجي  الرسرتوم اجلمركيرتة   باملعاقني وقطعها و وسائل النقل ا

 .والضرائب، على ان تعود منفعة اءعفاء لصاحل املعاق وان ال تستضل للمتاجرة بها
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو
 

 

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .نبةر َيز سةرؤكي ثةرلةما

داعي نةبوو، ضونكة ئةو ئي ادةي صياغةي ضـوارةم لـة مـاددةي ثَينةـةمان دانـا،      ( 15)سةبارةت بة ماددةي 
ئَيمة موناقةشةيةكي دوورو درَيذمان كرد لة ليذنةو لةوَين، ( 12)ئةو ماددةية نةما، ئةوة وازحية، ماددةي 

خـؤي بَينَيـت حكومـةت تةسـهيالتي بـؤ      ئةمة لةميةكةوة وةكو زانيمان ئةطـةر تاكَيـك جيهازَيـك، شـتَيك بـؤ      
دةكات و مور اعاتي هةية، مةن ةن بؤ ئةوةي ئيستيغالل بكرَيت و خةَلكَيك بةناوي كةمئةندام تيةارةتي ثَي 
بكات، ئةم ماددةية بة تةسةوري ئَيمة زيادة، ضونكة ئةطةر خؤي بؤ خؤي بَيت لة هةموو حاَلةتـةكان تيةـارةتي ثـَي    

ئَيمة خؤمان دةَلَيني بؤ تيةارةت نيية، ئةوةي تر كة كةمئةندام نينـةو ئـةجهيزة دةهَينَيـت،    ناكات، ئةوةي تر بَينن، 
هـةردووكيان  ( 15و  12)تةب ةن بؤ تيةارة دةيكةن، بؤية تةسـةورمان كـرد ئـةم ماددةيـة نـةبَيت، يـةعين مـاددةي        

 .و، سوثاائيلغا بكرَيت، رةئيةكاني ناو ثةرلةمان و ليذنةي هاوبةشين هةر بةو شَيوةية بو
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، بؤ ثَيشنياري ليذنـةي هاوبـةي و ضـةند لـة ئةندامـة بـةر َيزةكاني ثةرلـةمان بـؤ ئيلغـاي ئـةو دوو           
ماددةية، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       

 .وثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي تر بةردةوام بن، فةرموودةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر س

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الراب 
 احكام عقابية

م  عدم االخيل بيية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبرتات أو أي قرتانون اخرتر يعاقرتب بضرامرتة التزيرتد        (: 12)املادة 
مخسمائة الف دينار كل شخص يرفض دون عذر مقبول تشضيل املعاق الذى ترشرتحه اجلهرتة املختصرتة    ( 711,111)عن 

 .للعمل لديه وفقا الحكام هذا القانون م  عدم االخيل حب  املعاق مبراجعة احملاكم املختصة للمطالبة بالتعويض
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىعبدالسالم  بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ئةمــة بةر اســد عيقابــة لةســةر مــاددةي ثَيشــوو، كــة ئيلزامــي ئةصــحابي مةشــاري ي قيتــاعي خــاص دةكــات  
نيسبةيةك تةعني بكةن، ئَيمة ئةو ماددةيةمان ئيلغا كـرد، ضـونكة تةحصـيل حاصـلة ئـةم ماددةيـة حـةزف        

 .ابكرَيت، ضونكة مةف ولي نةما، سوثا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ديارة بة يةكةوة طفتوطؤمان كردووةو بة ثَيويستيمان زاني ئةو سزاية مبضَيت، لةبةر ئةوةي عقوبة لةسـةر  

 .ضية؟ زؤر سوثاا
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

بةر َيزان، ثَيشنياري مدانـي ئـةو ماددةيـة دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر           
كـةا لةطةَلـدا نييـة، زؤر سـوثاا، بةزؤرينـةي دةنـط       ( 1)سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسد بةرز بكاتةوة؟ 

 .وثةسند كرا، بؤ ماددةي تر بةردةوام بن، فةرمو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ملترترتان ( 171,111)ثيثرترتة اشرترتهر وبضرامرترتة ال تتجرترتاوىل  ( 3)يعاقرترتب برترتاحلبس مرترتدة التزيرترتد علرترتى  (:11)املرترتادة 
ومخسون الف دينار أو باحدى هاتني العقوبتني كل شخص يلزم برعايرتة املعرتاق ايرتًا كرتان مصرتدر هرتذا االلترتزام،        

ام بواجباته أو يف اهاذ مايلزم لتنفيذ هذه الواجبات وتكون العقوبرتة احلرتبس مرتدة التزيرتد علرتى      ويهمل يف القي
مليون دينار او بيحدى هاتني العقوبتني اذا ترتب على هرتذا االهمرتال   ( 1,111,111)سنة وبضرامة التتجاوىل 

 .احلاق ضرر باملعاق
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تؤزَيك صياغةي ئةو ماددةيةمان طؤر يوة بةبَي ئةوةي دةستكاري بكةين، بةَلكو غةرامةكةمان زيـاد كـردووة،   
ئي اقـةو   ذويئةطةر لةبريمان بَيت لةو ماددةيـة تايبـةت بـة ئيلزامـي ئةصـحابي مةشـاريع       / دوو .ئةوة يةك

اجاتي خاصة رةضاو بكةين لة بينايةك، يان داوا كرا سزايةك دابنرَيـت، هـةروةها ئـةو زيادةيـةي     ئيحتي ذوي
هـاتووة، ثَيشـنياري ضـةند ئةنـدامي ثةرلـةمان بـوو، بؤيـة        ( 11)كة كردوومانـة لةسـةر ئـةوةي لـة مـاددةي      

 :بةو شَيوةية ثَيشنيارمان كردووة( 17)ماددةيةكي تازة بة ذمارة 
 الفصل الراب 

 "رترترترتام عقرترتابيرترترترترتة أحكرت" 
 :املادة اخلامسة عشرة

مليرتون  ( 1.111.111)مخسرتمائة الرتف دينرتار و التزيرتد علرتى      ( 711.111)يعاقب بضرامرتة ال تقرتل عرتن     :اواًل
دينار، كل شخص يلتزم برعاية املعاق وذو االحتياجات اخلاصة ايا كان مصرتدر هرتذا االلترتزام، ويهمرتل يف القيرتام      

 (.يلزم لتنفيذ هذه الواجبات اضافة اىل قط  تعويض التفرغ عنهبواجباته او يف  هاذ ما 
 .ية لةسةر ثَيشنياري بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان(11)ئةمة صياغة تازةكةي ماددةي 

دووةميان تةسبيت كردني ئةو سزاية لةسـةر ئـةو خـاوةن ثرؤذانةيـة كـة ئيلتيـزام ناكـةن، ئـةو مةرجـةمان          
 .داناوة لة ماددةيةكي ثَيشوو

مرترت  عرترتدم االخرترتيل برترتالقوانني واالنظمرترتة والتعليمرترتات النافرترتذة يف االقلرترتيم يعاقرترتب بضرامرترتة ال تقرترتل عرترتن        :انيرترتًاث
مخسرتة عشرتر مليرتون دينرتار صرتاحب      ( 17,111,111)مخسة مييني دينرتار وال تزيرتد علرتى    ( 7,111,111)

لواجرتب توافرهرتا يف االبنيرتة    املشروع الذي ال يلتزم بالشرو  واملواصفات العاملية والفنية واهلندسية واملعمارية ا
 . واملنشآت الع يقوم بتشيدها بالشكل الذي ال يتيئم م  حالة االشخاص املعاقني او ذوي االحتياجات اخلاصة

ضـونكة لـةوَين سـزاي    ، (عدم االخيل بالقوانني واالنظمة الصرتادرة ) ئةو( اضافة اىل) ئةمة يةك ئيزافة بكةم
 .هةية، زؤر سوثاا

 :ةرلةمانبةر َيز سةرؤكي ث
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 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
، ئةوةي بر طةي يةك ثَيشرت بامسان كرد، طومتان با ئيلتيـزام و ئةوانـة نـةمَينَيت،    (17)سةبارةت بة ماددةي 

، بةو شَيوةية بَيت، نةك تـةنها ئيلتيـزام   (شخص يتفرغ لرعاية امل اق كل)بؤ ئةوةي ئيةتيهاد نةبَيت، بَلَيني 
سةبارةت بة بر طةي دووةم، كـة ئَيمـة غةرامـة لـة خـاوةن ثرؤذةكـة وةردةطـرين يـةك صـياغة بكرَيـت            .بَيت

بَلَيني ضؤن ئَيمة بتوانني و بةشَيوةيةك بَيت موتابةعـةي ضـاك كردنـي ئـةو كةموكور يـة بَيـت، نـةك تـةنها         
رامة وةرطرتن بَيت، بةشَيوةيةك بَيت، ئةو ثرؤذةية بةشَيوازَيك ضاك بكرَيت بطومَيت لةطةَل باري بةا غة

 .كةمئةندامان، دوا راي مي ئةنداماني بةر َيزة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك عةوني فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

م  عدم االخيل برتالقوانني واالنظمرتة   )صياغةي موقةدرة ماددةكة ئةو مةبةستة دةطاتة جَي، كة دةَلَيت لة 
، واتــا دةطةينــة هةدةفةكــةي بــةو شــَيوةية، جطــة لــةوةي دةتــوانني ئةطــةر    (والتعليمرترتات النافرترتذة يف االقلرترتيم 

ت الصرتادرة مرتن الرتوىلارة او اجلهرتات     بعد انذار صاحب املشروع مبراعرتاة التوجيهرتا  )مةبةستتانة، دةتوانني بَلَيني 
 .، ئةوةي دةكرَيت، سوثاا(املعنية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو
 

 

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
زحيي زيــاتر بَيــت، جطــة لــة ســزاكة  خــؤي طــرنط ئةوةيــة بتــوانني هــةر صــياغةيةك بَيــت كــة تؤزَيــك تــةو  

بةشَيوةيةك ثرؤذةكة ضاك بكرَيت، لةطـةَل بـاري كةمئةنـدامان بطومَيـت، ئـيرت هـةر صـياغةيةك بَيـت مـن          
 .ثشتطريي دةكةم، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك امساعيل فةرموو

 :بةر َيز امساعيل س يد حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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لي خــانوو كــردن، بينــا كــردن لــةم وَمتــةدا بةلةديــة ئيةــازة دةدات، بةلةديــة تــةعليماتي هةيــة، هــةر   ئوســو
وةختَيك تـؤ دةضـيت ئيةـازة وةردةطـري ثـَين هـةموو شـتَيك مةرجـةكانت دةداتـَي، بـة مـةراحيلين دَيـت             

ؤ ئةو مةرجانـةي كـة   تةماشا دةكات، يةعين بة مةراحيل، بة ضةند مةرحةلةيةك موهندسي بةلةدية دَيت بزانَيت ت
 ...............لة شةرتي ئةساسي ئيةازةكةدا هةية دةداتَي، دةبَيت جَي بةجَيي بكةيت، يةعين ئةم عقوبةية

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كاك امساعيل شةرا مةكة، ئَيسـتا ئـةو موناقةشـةيةي لَيـرة كـرا ثَيشـرت، تـؤ طـوَي لـةبراي خـؤت بطـرة، ئـةو             
َيكي تـازةي ئيزافـة كرد ـان ناوَيـت، ئـةو رةئيانـة بـؤ دةنطدانـة، بـؤ مبردنـة، لـةوة            موناقةشانةي كة كرا شت

 .دةرناضني، تكاية، كاك عبدالسالم بةردةوام بة، فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل الراب 

 "أحكرترترترترتام عقرترتابيرترترترترتة " 
 :املادة اخلامسة عشرة

مليرترتون ( 1.111.111)مخسرترتمائة الرترتف دينرترتار والتزيرترتد علرترتى ( 711.111)قرترتب بضرامرترتة ال تقرترتل عرترتن يعا :اواًل
دينار، كل شخص يتفرغ لرعايرتة شرتخص معرتاق او ذو االحتياجرتات اخلاصرتة، و يهمرتل يف القيرتام بواجباترته او يف         

 . هاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات اضافة اىل قط  تعويض التفرغ عنه
يل برترتالقوانني واالنظمرترتة والتعليمرترتات النافرترتذة يف االقلرترتيم يعاقرترتب بضرامرترتة ال تقرترتل عرترتن     مرترت  عرترتدم االخرترت  :ثانيرترتًا

مخسرتة عشرتر مليرتون دينرتار صرتاحب      ( 17,111,111)مخسة مييني دينرتار وال تزيرتد علرتى    ( 7,111,111)
البنيرتة  املشروع الذي ال يلتزم بالشرو  واملواصفات العاملية والفنية واهلندسية واملعمارية الواجرتب توافرهرتا يف ا  

 . واملنشآت الع يقوم بتشيدها بالشكل الذي ال يتيئم م  حالة االشخاص املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
كةا لةطةَلدا نيية، زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةنط ثةسـند كـرا، بـؤ مـاددةي تـر      ( 1)دةسد بةرز بكاتةوة؟ 

 .بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 الفصل اخلامس
 احكام ختامية

 (:31)املادة 
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ن الرتيىلم هلرتم وحسرتن معرتاملتهم     على الوىلارة توعية املواطنني حبقرتوق املعرتاقني والعمرتل علرتى تقرتديم العرتو      : اواًل
 .واندماجهم فى اجملتم 

 .للوىلارة وبالتنسي  م  الوىلارات املختصة تقديم اخلدمات والتسهييت واحلوافز للمعاقني: ثانيًا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةي هاوبةي و ئةنداماني ثةرلةمان هيو تَيبينيـان لةسـةر ئـةو ماددةيـة نييـة، بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةين         ليذن
 .دةقي ئةسَليةكة ررَيتة دةنطدانةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، كاك عةوني فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةم بابةتي كورتةباَمكانين لَيرة ضارةسةر بكرَيت، ثَين ئةوةي بطةينة ئةحكامي خيتـامي،  من ثَيشنيار دةك
صــياغةيةك ئامــادة كــراوة، ئةطــةر جــةنابتان موافةقــةتان كــرد بيخوَينمــةوة، ئةطــةر ئةنــداماني ثةرلــةمان   

 .قةبوَليان كردن ررَيتة دةنطدانةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ةيةكة؟صياغةكة بة  شَيو
 
 
 

 

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تسرى احكام هذا القانون على قصريي القامة وبالشكل الذي ال يؤدي اىل االنتقاص من حقرتوقهم   :املادة املضافة
 .وحلني تشري  قانون خاص بهم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك عبدالسالم فةرموو
 :صديق مصطفىبدالسالم بةر َيز ع

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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ــؤ     ــتيم ب ــزو خؤشةويس ــةعاتوفم و رَي ــةَل ت ــن لةط ــيو    ( قصرترتارى القامرترتة )م ــازاك ه ــةوة ن ــن ب ــةَمم م ــة، ب هةي
ن، ئةم ياساية بؤ هـةموو  (ذوي االحتياجات اخلاصة)م ةوةق نني، بةَمم ( قصارى القامة)ئيزافةيةكمان نيية، ضونكة 

 .، ئةوة يةك(تسرى احكام هذا القانون عليهم)دةرضووة، يةعين بؤضي بَلَيني ( خلاصةذوي االحتياجات ا)
واتا قـانونَيكي خـاص دةردةضـَيت، بـؤ ئـيرت ئَيمـة       ، (وحلني تشري  قانون خاص بهم)ئةم نةصة دةَلَيت / دوو

ةتة تَي بطةن، ئةطةر ئةوة ئيزافة بكةين؟ لةو مينبةرةوة حةز دةكةم هةموو ئةو خوشك و برا بةر َيزانة ئةو حةقيق
 .نياز بَيت ياسايةكي خاص بؤ ئةوان بكةين بةبَي ئةوةي ئيلزام بكةينة نةصَيك لة قانونَيكي تر

ئةحكامةكان لةسةريان تةتبيق دةبَيت، ضونكة ئةوان موعاق نني، رةنطة لةبـةر خـاتري ئـةوان زؤر    / سَييةم
ي تَيـدا بَيـت، بؤيـة مـن بـة      (حتياجات اخلاصةذوي اال)فيئةتي تر ئةو خوشك و برايانةي كة داوايان دةكرد 

ــة          ــان ب ــتيةكانيان، ي ــة ثَيداويس ــةدان ب ــوَي ن ــةك ط ــةتيان و، ن ــةمي قيم ــة ك ــةك ل ــةعين ن ــازاك، ي زةروري ن
 .تايبةمتةنديةكانيان، بةَمم من تةسةور دةكةم ثَيويست نيية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، كاك برهان فةرموو
 :ن رشيد حسنبةر َيز برها

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

كورتة باَمكان خؤيان نة بة كةمئةندام دةزانن، نة خؤيان بة خاوةن ثَيداويسد تايبةت دةزانن، كة قسـةيان  
لةطةَل مندا كرد، ضونكة دوو مانطة لةطةَل من قسة دةكةن بة تةلةفؤن و بينني، داواي ياسايةكي تايبةت بة 

مةشروعمان هةية، بةَمم دةتوانني بةم ماددةية موشكيلةي كورتـةباَمكان عـيالج   ( 51)خؤيان دةكةن، ئَيمة 
 ............بكةين، بؤية من رةئيم لةطةَل ئةوةيةو بة زةرورةتي دةزاك بؤ عةمةلي تةشري ي ئةندامان

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، تةواو، فةرموو
 
 
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .كي ثةرلةمانبةر َيز سةرؤ

هةر بةثَيي تةعريفي نةتـةوة يـةكطرتووةكان كورتـةباَمكان خـاوةن ثَيداويسـد تايبـةتن، لـةناو ئـةم ياسـاية          
جَيطايان دةبَيتةوة، بةَمم بؤضي ئَيمة دةَلَيني بةماددةيةك، ئةم شةرحة بؤ كاك عبدالسالمة، بؤضـي دةَلـَيني   

اقةشـة كردنـي ئـةم ياسـاية بةياننامةيـةكي نار ةزاييـان       ئةمة بة ماددةيـةك بَيـت، لةبـةر ئـةوةي لـةكاتي مون     
هَيناوة طوتيان ئَيمة ناومان بَينن وةكو تةمتينَيكة، ئةطينا من دةزاك لة رووي قانونييةوة نابَيت، كـة طوتـت   
خاوةن ثَيداويسد تايبةت ئةوانين دةطرَيتةوة، بةَمم بؤ تةمتينَيك و، في لةن ئةوان ثَيويسـتيان بـة ياسـاي    

 .ن هةيةو داواي دةكةن، زؤر سوثااخؤيا
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بــؤ تــةمتني قــانون دةرناكــةين، حةقيقــةت ضــؤنة وا تــةعامول دةكــةين دوور لــة تــةعاتوف   / ســوثاا، يــةك
 .رجائةن، موجامةلة نةكرَيت، ئةمة يةك

َيستا كاك عبدالسالم ، لة راثؤرتي ليذنةي هاوبةي، ئ(15)ئةطةر ئةوةي بَيت دةكةوَيتة دواي ماددةي / دوو
ئةوةي ئةخري بدةينة دةنطدان، ثاشـان دواي ئـةم ماددةيـة تـةواو بـوو، ثاشـان دَيينـةوة سـةري، كـةرةم بكـة،           

 .فةرموو
 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
 (:12)كرا بة يةك ماددة، ماددةي ( 31و  31)ماددةي 

 الفصل اخلامس
 "ية أحكرترترتام خترترترتام" 

 :املادة السادسة عشرة
على الوىلارات توعيرتة املرتواطنني حبقرتوق املعرتاقني وذوي االحتياجرتات اخلاصرتة والعمرتل علرتى تقرتديم العرتون           : اواًل

 .اليىلم هلم وحسن معاملتهم واندماجهم يف اجملتم 
اقني ولرترتذوي للرتوىلارة وبالتنسرتي  مرت  اجلهرتات ذات العيقرترتة تقرتديم اخلرتدمات والتسرتهييت واحلرتوافز للمعرت         : ثانيرتاً 

 .االحتياجات اخلاصة
 .واتا وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، برادةرانين هيو تَيبينيان لةسةر نةبوو، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
ر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا ثَيشنياري كاك عـةوني، جـةنابي وةزيـر    دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤ

، ثَيشـرتين  (15)قسة بكات، ثاشان ثةرلـةمانتارة بـةر َيزةكان دةنطـي لةسـةر دةدةن، ببـوورن، ثـاي مـاددةي        
 (.15)، فةرموو بؤ ماددةي (15)ئي ال ان كرد طومتان دواي ماددةي 

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

متثل احلقوق واالمتياىلات الواردة يف هذا القانون احلد االدنى ملا يتمت  به املعرتاقني مرتن حقرتوق يف     (:31)املادة 
 .االقليم

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :بةم شَيوةيةي خوارةوةهيو مومحةزةي لةسةر نةبوو، جطة لةوةي كة ناوي ياساكة طؤر اوة 
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متثرتل احلقرتوق واالمتيرتاىلات الرتواردة يف هرتذا القرتانون، احلرتد االدنرتى ملرتا درتب ان يتمترت  برته             :املادة السرتابعة عشرترة  
 .املعاقون وذو االحتياجات اخلاصة من حقوق يف االقليم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـد         بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسـد 
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا كاك عةوني ثَيشنياري جةنابت فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

الذي ال يؤدي اىل االنتقرتاص مرتن حقرتوقهم     تسرى احكام هذا القانون على قصريي القامة وبالشكل:املادة املضافة
 .وحلني تشري  قانون خاص بهم

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .زؤر سوثاا، جةنابي وةزير فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ثَيشــكةي بــة ثةرلــةمان كــردووة، لَيــرةي لةبــةر ئــةوةي كورتــةباَمكان ثَيشــرت ثــرؤذةي تايبــةت بــة خؤيــان  
ــتطريي لــةو ماددةيــة      ــةباَمكان، بؤيــة ثش ــَيني كةمئةنــدام و كورت ــةبوو كــة بَل بةشــَيوةيةك عينوانةكــةي وا ن
دةكةين، لة زؤربةي وَمتانين كورتةباَمكان خاوةن ثرؤذة ياساي خؤيانن، دوا راي بؤ ئةنداماني ثةرلـةماني  

 .بةر َيزة، سوثاا
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

 .سوثاا، بةر َيز كاك عمر عبدالرمحن فةرموو

 :بةر َيز عمر عبدالرمحن علي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ذوي االحتياجرتات  )ئةم ماددةية لة ئةسَلدا هةر ثَيويست ناكات لةم ياسـاية هـةبَيت، ئةطـةر كورتـةباَمكان لـة      

ــةتب    (اخلاصرترتة ــةردا ت ــاكان بةس ــةموو ياس ــاودةق ه ــةوة دةق ــة    ن، ئ ــني ب ــةمشول ن ــةر م ــت، ئةط ذوي )يق دةبَي
، ناكرَيت بَلَيي لةم فيئةية ئةوانة موستةفيد دةبن هةتا ياسايان بؤ دةردةكرَيت، ئةطـةر  (االحتياجات اخلاصة

بة تةعريفة ( ذوي االحتياجات اخلاصة)وا بَيت، دةبَيت ياسايةكي تايبةتي بة خؤيان بكرَيت، مادام ئةمة بة 
 .ويست بةو ماددة ئيزافية ناكات، سوثاادةوليةكة هاتووة، ثَي

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، دةستخؤي راستة، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم  

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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سـةرؤكي  ئَيمة وةكو ليذنةي كاروباري كؤمةَميةتي بة سةرحيي وةكو سةرؤكي ليذنة قسة دةكةم، شـتةكة تازةيـة مـن    
ذوي )ئـةوان  ..........( تسـري علـى  )ليذنةو جَيطرةكة لَيرةينة، مـن لةطـةَل ئـةو مةنتيقةمـة بـةبَي ئـةوةي مـن بَلـَيم         

مادام هةر نيازم هةيـة ياسـايةك بـؤ ئـةوان دةربكـةم، مـن ئـةو        / دوو .ن، بؤية تةحصيل حاصلة(االحتياجات اخلاصة
ية بكةيت بؤ ياسايةكي تر، بؤية جارَيكي تر دةَلَيم رَيزم بؤيـان و  تةقليدة ياساييةم نةديوة تةشريع لة ياسايةك دي ا

طرنطيان و ثَيويسد رةضاو كردني تايبةمتةندييةكانيان من ثشتطريي ياسايةكي تايبةتيان دةكةم، داعي ئةم ماددةيـة  
 .نيية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ي روَينـةوة دةخيةينـة دةنطدانـةوة، رةئيتـان لةسـةر      سوثاا، بةر َيزان، داوا كراوة، ئاخري صياغة كـاك عـةون  
 .هةبوو دةنطي بؤ بدةن، نةبوو دةنطي بؤ مةدةن، كاك كاردؤ فةرموو

 :بةر َيز كاردؤ حممد ثريداود

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
َيـك  بؤ تةئكيد كردنةوة، ئَيمة ياسا دةردةكةين بؤ كَي دةردةكةين؟ بؤ توَيذَيك دةردةكـةين كـة مافـةكانيان ر   

دةخات، بَلَيني توَيذَيك داواي ئةوة دةكات، بؤ تةئكيد كردنةوة ئةم دةقة دادةنَيني، بـةَمم تـا ياسـايةكيان بـؤ     
دةردةضَيت، ئةطةر ثَيويست بَيت ئةمة ثرؤذة تةقـديم دةكـةن و، ثَيويسـت ناكـات لَيـرة لـة قـانون ئيشـارةت         

 .بكرَيت بَلَيي قانونَيكي تريان بؤ دةردةكةين، سوثاا
 :َيز سةرؤكي ثةرلةمانبةر 

 .سوثاا، راستة، بةر َيز كاك عةوني روَينةوة، فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .تسرى احكام هذا القانون على قصريي القامة وبالشكل الذي ال يؤدي اىل االنتقاص من حقوقهم :املادة املضافة
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةر َيز لةطةَلدايـة، زؤر   ( 42)ر َيزان، ئَيستا دةخيةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟        بة
سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةنط ثةسند كرا ئيزافـة بكرَيـت،   

 .بؤ ماددةي تر بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

تصدر الوىلارة التعليمات االيىلمة فيما يتعل  بدعم تاهيل املعاقني وتشكيل اجمللرتس ومراكرتز   : اواًل (:31)املادة 
التاهيل وبيان كيفية سري العمل فيها وفقًا للمواصفات امليئمة مبا يضمن حسن متت  مجي  املعاقني يف االقليم 

 .حبقوقهم
 .لوىلير اصدار التعليمات اليىلمة لتسهيل تنفيذ هذا القانونعلى ا: ثانيًا

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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 .سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 ئَيمة لةسةر رؤشنايي طتفوطؤيةكاني ليذنةي هاوبةي و ضةند مومحةزةيةك ئي ادةي صياغةمان كردؤتةوة
 :بة يةك نةص، بةم شَيوةية

علرتى وىلارترتي العمرتل والشرتؤون االجتماعيرتة والصرتحة  صرتدار التعليمرتات اليىلمرتة لتحديرتد            :املادة  التاسعة عشرة
 .املشمولني باحكام هذا القانون من املعاقني وذوي االحتياجات اخلاصة

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

طةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لة
 .دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي دواتر بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .كام هذا القانونعلى الوىلارات املختصة كل فيما خيصه تنفيذ أح (:33)املادة 
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :تةنها ئةو ماددةية صياغةكةمان طؤر يوة بةو شَيوةيةي خوارةوة
 .على الس الوىلراء واجلهات ذات العيقة تنفيذ أحكام هذا القانون :املادة  العشرون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       بةر َيزان، ئَيستا دةخي
 .دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي دواتر بةردةوام بن، فةرموو

 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ارض م  مباديء وأحكام هذا القانوناليعمل بيي نص يتع (:34)املادة 
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 :هيو مومحةزةمان لةسةر نيية، بةَمم لةذَير تةسةلسولَيكي تازة
 .ام هذا القانوناليعمل بيي نص يتعارض م  أحك:املادة  احلادية والعشرون

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
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بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
 .دةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، بؤ ماددةي دواتر بةردةوام بن، فةرموو

 :مودئاراا حسني حم.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .ينفذ هذا القانون من تاري  نشره يف اجلريدة الرمسية (:37)املادة 
 :بةر َيز عوني كمال س يد بةزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بـةم شـَيوةيةي   ( 11)ئةو ماددةية تةنها صياغةكةية، ثَيشنيار كراوةو تةسةلسولةكةي طؤر ا دةبَيتـة مـاددةي   
 :خوارةوة

 (.وقائ  كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تيري  نشره يف اجلريدة الرمسية :ملادة الثانية والعشرونا
 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة       
 .، بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ئَيستا بؤ ئةسباب موجيبة فةرمووندةسد بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا

 :ئاراا حسني حممود.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 "االسباب املوجبة"
نظرًا لوجود أعداد كرتبرية مرتن املعرتاقني يف القلرتيم و  فرتاض مسرتتواهم املعاشرتي ولعرتدم وجرتود تشرتري   قليمرتي            

 التشرتريعات والقرتوانني اخلاصرتة حبقرتوق املعرتاقني وأوضرتاعهم مل جترتد        خاص بهم، و ن بعض النصوص الواردة يف
طريقها  ىل التطبي   ال يف نطاق حمدود للضاية، ول فرتاض نسرتبة املسرتتفيدين مرتن الرتربامج اخلاصرتة برعرتايتهم        
وتيهيلهم وتشضيلهم ومن أجل النهوض بهذا املستوى و هاذ التدابري اليىلمة ملسرتاعدتهم علرتى التكيرتف النفسرتي     

البيلي يف اجملتم  وتوفري فرص الرعاية واحلماية والترتدريب والعمرتل لىلالرتة احلرتواجز اجلسرتدية والجتماعيرتة       و
والع أدت  ىل تقليص فرص العمل أمام املعاقني نتيجة التنافس اليمتكايفء من غري املعاقني على فرص العمرتل  

ضطرد نتيجرتة للظرتروو الرتع مرترت بهرتا القلرتيم       احملدود أمام اجلمي  ولىلدياد عدد املعاقني يف القليم بشكل م
والرترتع تمرترتت مرترتن السياسرترتات غرترتري احلكيمرترتة والي نسرترتانية للسرترتلطة احلاكمرترتة يف حينهرترتا يف العرترتراق، و نسرترتجامًا مرترت   
التشريعات اخلاصة حبقوق املعاقني الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ولتعرتديل املفرتاهيم والنظرترة  ىل    

لقدرة وعدم النظر  ليهم من منظار العجز، والنظر  ليهم ضمن معيار النسان العرتادي مرتن   املعاقني من منظار ا
حيث احلقوق والواجبات ومن حيث ضرورة  تاحة كافة الفرص له، ولإلسرتتفادة مرتن كافرتة الرتربامج واخلرتدمات      

االت السرتلبية  الرتبوية والتعليمية وشينهم شين أي  نسان عادي، حبيث حتفظ كرامتهم ومتكنهم مرتن جترتاوىل احلرت   
مبا يضمن بقائهم منداني يف بيلة اءفراد العاديني وعدم عزهلم يف مؤسسرتات خاصرتة مرتن أقرترانهم العرتاديني،      

 .فقد شرع هذا القانون
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 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 .سوثاا، ليذنةي هاوبةي فةرموو

 :صديق مصطفىبةر َيز عبدالسالم 

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان
ي تَيـدا  (ديـا كررنيشـن  )َيذ بوو، ئةم نةصة هةنـدَيك نصوصـي تَيـدا هـةبوو ئةسـَلةن      ئةم نةصة دوورو در

هةبوو، يةعين كةم كـردن لـة قيمـةتييان، بؤيـة ليذنـةي هاوبـةي لةطـةَل وةرطـرتين تَيبينيـةكاني بـةر َيزان           
 .ئةنداماني ثةرلةمان طةيشتة نةصَيكي طوماوتر، فةرموو تارا خان روَينةوة

 :رلةمانبةر َيز سةرؤكي ثة

 .فةرموو تارا خان روَينةوة
 :بةر َيز تارا حتسني ئةس ةدي

 .بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

 "االسباب املوجبة " 
ءهرترتاذ الترترتدابري اليىلمرترتة ملسرترتاعدة املعرترتاقني وذوي االحتياجرترتات اخلاصرترتة لينرترتدما  النفسرترتي والبيلرترتي يف اجملتمرترت   

عمل علرتى اىلالرتة احلرتواجز اجلسرتدية واالجتماعيرتة والرتع       وتوفري فرص الرعاية واحلماية والتدريب والتيهيل وال
ومرتنحهم امتيرتاىلات ماديرتة ومعنويرتة اضرتافية وانسرتجامًا مرت  املبرتادىء         . ادت اىل حرمانهم من احلقوق واحلريرتات 

الرئيسية للقانون الدولي االنساني واالتفاقيات واملعاهدات اخلاصة الصادرة عن اجلمعية العامة لألمرتم املتحرتدة،   
 .ذا القانونفقد شرع ه

 :بةر َيز سةرؤكي ثةرلةمان

بةر َيزان، ئَيستا ئةسباب موجيبةو طشت ثرؤذة ياساكة، طشت ماددةكاني دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية 
دةسد بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـد بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، بـةكؤي دةنـط            

ــايي لـــ   ــرة ثريؤزبـ ــرا، لَيـ ــند كـ ــةروةها   ثةسـ ــةين، هـ ــةكان دةكـ ــتية تايبةتـ ــاوةن ثَيداويسـ ــدام و خـ ة كةمئةنـ
كورتةباَمكانين، سةربةرزين ئةمر ؤ لة ثةرلةماني كوردسـتان، ضـونكة توانيمـان ياسـايةكيان بـؤ دةربكـةين،       
هيـوادارين ئـةم ياسـاية خزمـةتيان بكــات و ئةطـةر كةموكورتيشـي تيـا هــةبَيت، لـة داهـاتوو ئَيمـة ئامــادةين           

ــةتي ئــ  ــي       خزم ــةن تووش ــةم هةرَيم ــةناو ئ ــةن، ل ــةم هةرَيم ــةَلكي ئ ــة خ ــةم بةر َيزان ــةين، ئ ــةرحيةية بك ةم ش
كةمئةندامي بوونة، هةندَيكين باَمي كورتة لة تةبي ةتةوة، بـةَمم ئينسـاني سـاملن و عـاقَلن، عامليشـيان لـَي       

وادواضووني جَي بةجَي دةردةضَيت، حةقي خؤيانة خزمةت بكرَين و واجي  ئَيمةية لَيرة لة ثةرلةمان بة د
كردني ئـةم ياسـاية بكـةين، ئةطـةر لـة مومارةسـة كـةموكورتي تيـا هـةبوو، ثاشـان ضـاكرتي بكـةين بؤيـان و              
يارمــةتي باشــرتيان بــدةين، بؤيــة دةستخؤشــي لــة ئَيــوةي ثةرلــةمانتاران دةكــةين و ثريؤزبــايي لــة خــةَلكي     

ستانين دةكةين، كة ئةمر ؤ ئـةم ياسـاية بـؤ    كوردستان و سةرؤكايةتي هةرَيم و حكومةت و ثةرلةماني كورد
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ــي      ئــةو بةر َيزانــة دةركــراو، ئومَيــدةوارين ئــةوانين ئيســتيفادةي لــَي بكــةن و دَليــان ثــَي خــؤي بَيــت و ثَي
 .سةربةرز بن، ئَيستاي جةنابي وةزير ئةطةر وتةيةكي هةية، فةرموو

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةَميةتي/ بةر َيز ئاسؤا ميب

 .سةرؤكي ثةرلةمانبةر َيز 

وةكو وةزيـري كـارو كاروبـاري كؤمةَميـةتي و خزمـةتكاري كةمئةنـدام و خـاوةن ثَيداويسـتية تايبةتـةكان و          
كورتةباَمكان سوثاسي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و يةك بة يةكة ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةر َيز دةكـةم، لَيـرةوة      

دةكـةين بـة ثةسـند كردنـي ئـةم ثرؤذةيـة، ديـارة جـَي         ثريؤزبايي لة هةموو كةمئةنـدامان و كورتـة باَمكـان    
بةجَي كردن و ثةسـند كردنـي ئـةم ثـرؤذة ياسـاية، جـَي بـةجَي كردنـي دةسـتكةوتَيكي طـةورةي دةبَيـت بـؤ             
كةمئةندامان، دةتوانني لةمةودوا باشرت خزمةتي كةمئةندامان بكـةين و، دووبـارة رَيـزم بـؤ هـةموو ميـةكو       

 .سوثاستان دةكةم
 :ؤكي ثةرلةمانبةر َيز سةر

سوثاا بؤ جةنابيشت، بةحةقيقةت ضامك بووي لةم بوارة، دةورت بيين و هيالك بـووي دةستخؤشـيت لـَي دةكـةين،     
بةر َيزان، ثَين ئـةوةي بضـينة بر طـةي دوو لـة بةرنامـةي كـار لـةناو قسـة كردنـةكان باسـي ليذنـةكا ان كـرد، باسـي              

خصَيكي تايبةت نيية، بـة عـام هةنـدَيك ليذنـة ئيشـي كـردووةو       كةموكورتيةكا ان كرد، بؤية باا كرا مةبةست شة
هةندَيكين نـةيانكردووة، هةنـدَيك مومحـةزامتان بـؤ هـاتووة، هةنـدَيك خوشـك و بـراي وايـان زانيـوة مةبةسـتمان            
شةخصَيكي تايبةتة، بة تةئكيد قسة كردنـةكاني مـن لـة دواي موداخةلـةي دكتـؤرة رؤذان دزةيـي هـات، هـيو نـة لـة           

ة لة نزيك مةبةستمان ئةو شةخصة نةبوو، ضونكة بة حةقيقةت ئةو يةكَيكة لةوانةية كة لـة ليذنةكـة زؤر   دوور، ن
هيالك دةبَيت و، لة ليذنةي ياسايين كة زؤر هيالك دةبن مةبةستمان شةخصَيكي موعيةن نيية، بةَمم بة عام تاكو 

يـة بـةَلكو تـةواو بكرَيـت، ئـةوةي نـاوي ثشـووة بـة         ئَيستا ئةو ثرؤذانةي مـاون، ئَيمـة داواتـان لـَي دةكـةين لـةم دةورة      
تةواوةتي هةموو ثرؤذةكان حازر بكةن و بيخةنة بةردةستمان، بؤ ئةوةي لة بةرنامـةي كـار بتـوانني دايبنـَيني، تـاكو      

 .موناقةشةي لةسةر بكرَيت
طـاي خؤيـان، كـةرةم    ئَيستا دَيينة سةر بر طةي دوو لة بةرنامـةي كـار، داوا لـة ليذنـةي هاوبـةي دةكـةين بضـنةوة جيَ       

وتـاري سـةرؤكي ثةرلـةمان بةبؤنـةي كؤتـايي هـاتين خـولي طرَيـداني يةكـةمي          / بر طةي دوو لـة بةرنامـةي كـار   .بكةن
بةر َيزان، ثَين ئةوةي بضينة ناو وتارةكة، داوا لة ئَيوةي بةر َيز دةكةم دةقيقةيـةك بوةسـتني بـؤ رَيزطـرتن     .ثةرلةمان

ربـةري شـةرناا بـة بؤردومـاني فر ؤكـةكاني توركيـا شـةهيد بـوون، دةقيقةيـةك          بؤ ئةو كؤمةَلة شةهيدةي كة لة دةو
 .بـةر َيزان، خوشـكان، برايـان، ئةنـداماني ثةرلـةماني كوردسـتان       .راوةستني بؤ طيـاني ئـةو سـةربةرزانة، زؤر سـوثاا    

مان دةكـرد  بةثَيي ياسـا، بـةثَيي ثـةير ةوي نـاوخؤي ثةرلـةمان كؤتـايي خولةكةمانـة، تةمـةنا         31/11/1111ئةمر ؤ 
درَيذ بَيتـةوة، ضـةند رؤذَيكـي تـرين كـار بكـةين، بـةَمم بةداخـةوة لـة نةتيةـةي دةنطـدان دوو لةسـةر سـَيي دةنـط               
نةهات، بؤية ئَيمةي لةسةرؤكايةتي هةرسَيكمان تةمـةناي ئـةوةمان دةكـرد درَيـذ بَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي ئَيـوةي بـةر َيز          

ت، بةَمم رَيزمان هةية بؤ دةنطـي ئةندامـة بـةر َيزةكان، كـة نـةكرا      بتوانن ضةند ياسايةكي تري طرنط هةية دةربكرَي
تةمةنا دةكـةين لـةم ماوةيـةي كـة جةلسـاتي ئاسـايي ئـةمام نادرَيـت، خـةريك بـن، خـةريكي ئـةو ثرؤذانـةي كـة لـة                

بـؤ ئـةوةي    ليذنةكان ماوة بة تةواوةتي و بة رَيكوثَيكي كارَيكي تةواوي لةسـةر بكرَيـت و دةربضـَيت، بَيتـة مي ئَيمـة،     
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بتوانرَيت لة دةست ثَي كردني خول زؤر بة زوويي تةواوي بكةين، ئةوةي لَيـرة ئيشـارةتي ثـَي دةكـةين ئـةم شـَيوةي       
تازةية بؤ ثرؤذة ياساكان دةكرَيت، بة حةقيقةت جوانرتو باشرت موناقةشةي ماددةكان دةكرَيت و لـة هـةموار كردنـي    

زؤرة مي من دةرضووة لةبةردةستتان دةبَيت، بؤ ئةوةي كة هـةموار كـرا   ثةير ةوي ناوخؤ كة ئَيستا حازرة، ماوةيةكي 
بةشَيوةيةك بَيت، هةم لة بانطهَيشت كردني براو خوشكة وةزيرة بةر َيزةكان، كة دَينة ثةرلـةمان بـةو شـَيوةي كـة لـة      

ي ئـين و كـاري بـرا    ضةند دانيشتين رابردوو بينيتان، كة بة   شَيوازَيك بـوو، ئةمـة شـةفافيةتَيكي باشـة، بةتايبـةت     
ــةفا          ــة ش ــت ب ــتاندا دةكرَي ــةرَيمي كوردس ــةناو ه ــةي ل ــةو كاران ــةتي ئ ــان و، حةقيق ــكة وةزيرةك ــان و خوش وةزيرةك
دةردةضَيت، ئينةا دةمَينَيت لةسةر ئةنداماني ثةرلةمان، ليذنـةكاني ثةرلـةمان بةدواداضـووني خؤيـان بـة تـةواوةتي       

دةبينَيت باسي مةشروعَيك دةكرَيت دةزانرَيت قسةي وةزير ضـةند لـة    بكةن، ضونكة كاتَي لَيرة باا دةكرَيت خةَلك
سةدا دروستة، هي ثرسيارةكةي ئةندام ثةرلةمان ضةند دروسـتة؟ بؤيـة شـتةكان لـة ذَيـر ثـةردة نامَينَيـت و ئاشـكرا         

 .موراقةبـةي حكومـةت  دةبَيت، لة رؤذنامةكان، لة كةناَلةكان، لة راديؤيةكان باَلو دةبَيتةوة، كارةكان باشرت دةبَيت بـؤ  
ئةوةي لَيرة ئةمر ؤ دةمةوَيت بَلَيم ئـةو كـردةوةي كـة ئَيسـتا سـاتَيك وةسـتاين رَيزلَينـان بـؤ         .خوشك و براياني بةر َيز

طياني ثاكي شةهيدة سةر بةرزةكان، كؤمةَلَيك ئينسان بكوذرَيت، بةبَي ئةوةي دادطايي بكرَيت، بةبَي ئةوةي قانونَيـك  
بؤ دةربكات، بةبَي ئةوةي بتوانَيـت ديفـاع لـةخؤي بكـات و ثـارَيزةري هـةبَيت لـة دادطاكـان،         هةبَيت ئةمري ئي دامي 

هةر كةسَيك بة ئارةزووي خؤي ئةمر بكات و بر وات طونـدَيك، يـان مةنتيقةيـةك بؤردومـان بكـات و مةمجوعةيـةك       
ة، بؤيـة ئَيمـة زؤر زؤر ثَيـي دَل    كةا بكوذَيت تةنها لةبةر ئةوةي كوردة، ئةمـة تاوانَيكـة، تـاوانَيكي زؤر زؤر طةورةيـ    

طرانني و ئيدانةي دةكةين و شةرمةزاري دةكةين بة بةيانَيكي سةرؤكايةتي ثةرلةمانين لةو بارةيةوة دةردةضـَيت و  
دَلمان لةطةَل ئَين و ئازاريانة، ئةمةي ئةوة دةطةيةنَيت كَيشةي نةتةوةيةك لـة مةنتيقةيـةك بـةزؤر، بـة تـؤث، بـة       

َيت، تةنها رَيطا، رَيطاي ئاشتيية، رَيطاي ديالؤطة، رَيطاي طرتنة ثَيشي دروكراسية، ئاشـتية، دوور  تةيارة ضارةسةر ناكر
لة توندو تيذي، بة توندوتيذي، ئينةا زؤر زؤر كاري تر دروست دةبَيت، ناوي بنرَيتة هةَلـة، يـان خةلـةلي تـةكنيكي،     

ةذار، كة بيانةوَيت بة عـةرةقي ناوضـةواني خؤيـان بـذين،     يان هةر شتَيك بَيت، تاوانَيكة، تاوانَيكة كؤمةَلَيك كةسي ه
رازي بَيت بة نان و ثةنريَيك لةو شاخانة، لةو دَيية دواكةوتووانة، كة هيو خةدةماتَيكي لَي نيية ذيان بةرَيتـة سـةر،   

ن زةمري، لـة  تؤ بؤردوماني بكةيت و بيكوذيت بَلَييت وامزاني ئةوةية، ئةمة طوناحَيكي طةورةية لة ثَين خوا، لة ثَي
ثَين ويذدان هةموو كةسَيك ناحةر ةت دةبَيت، بؤية هةر ئينسانَيك لة هةر نةتةوةيةك بَيت، لة هةر شـوَينَيكي دنيـا   
بَيت بة ناحةق بكوذرَيت، ئَيمة ئيدانةي دةكةين، كوا كؤمةَلَيك طةنج و لة دَييةك ذيان بةرَيتة سةر بكوذرَيت، بؤيـة  

دةكةين تيكرار نةبَيتةوةو ئةو كَيشةي هةية بة ئاشد، بة ديالؤ  طشت ميةنـةكان   ئةمة زؤر شتَيكي خراثة، تةمةنا
لةطــةَل يــةكرت دابنيشــن و بــري لــةو بكةنــةوة خــوَيين ئينســانَيك بــة بــةمي نــةر ذَيت، ئينةــا ئــةم ئينســانة لــة هــةر    

ــاني ثــ      ــة قور ئ ــةرزة، وةك ل ــةو زؤر ب ــةتي طةورةي ــان قيم ــة، ئينس ــةر رةنطَيك ــة ه ــة، ل ــةر  نةتةوةيةك ــت ئةط ريؤز دةَلَي
ئينسانَيكت كوشت، وةكو ئةوةية هةموو كةسَيكت كوشت بَيت، ئةطةر بـة ناحـةق بيكوذيـت، بةداخـةوة، يـةعين ئـةو       
مةئساتة تَيكةَلي جةذني سةري ساَل بوو، ئَيمة لةميةكةوة دةقيقةيةك حيـداد دةوةسـتني، سةرخؤشـي لـة خؤمـان و      

ت ئينسـانَيكي ئاشـتيخوازو درـوكراا دةكـةين، لةميـةكي تريشـةوة       لةكةسوكاري ئةو شـةهيدة سـةربةرزانةو لـة طشـ    
ثريؤزبايي سةري ساَل لة طشت ئينسانَيكي سةر ئةم زةمينة دةكةين، تةمةنا دةكةين بة ئاشد و بة دروكراسي و بـة  

توندوتيـذي  ثَيكةوة ذيان خاوةني هةر بريو باوةر َيك، خاوةني هةر ئاينَيـك بَيـت، لـة هـةر نةتةوةيـةكي تـر دوور لـة        
ــةر   ــة س ــان بةرين ــوانني ذي ــةوة        .بت ــة ئ ــةَمم ئةم ــة، ب ــةمر ؤ دوا رؤذي فةرميةكان ــتا ئ ــةي وا ئَيس ــةم خول ــةر َيزان، ل ب
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ناطةيــةنَيت، ئَيمــة لـــة ليذنــةكان دةبَيـــت كــار بـــةردةوام بَيــت، دةبَيـــت ســةرؤكايةتي ثةرلـــةمان بــةردةوام بَيـــت،        
دانيشتنة فةرميةكان ئةمام نادرَيت، بؤية دووبارةي دةكةمـةوةو   كارمةندةكاني ثةرلةمان دةبَيت بةردةوام بن، تةنها

داوا لة ئَيوةي بةر َيز دةكةم ئةو ثرؤذانةي لة ليذنةكان هةية ئامادةي بكةن و حازري بكةن، رةئـي دروسـت وسـائي     
ن دةكـةين،  لةسةر بدةن، ثَيويسد كرد شارةزا بَينن، ثرسي ثـَي بكـةن و ئيحتيـاجي بـة دةعـم هـةبوو، ئَيمـة دةعميـا        

مانيع نيية شارةزايةك بهَينيت بؤ ثرؤذةيةك لة ليذنةكةت هاوكاريـت بكـاتن، رَيطـات نيشـان بـدات و لـة خـةَلكي تـر         
بثرســن، لــةم خولــةي كــة دةربــاز بــوو، ثةيوةندييــةكي ضــاكي ثةرلــةمان لةطــةَل ثةرلةمانــةكاني تــري ثَيشــكةوتووي 

ــة    ــة ئ ــةوروثا، ل ــة ئ ــرَي دراوة، ل ــةت ط ــةمي دروكراتي ــرة   عال ــةو وةزي ــت، ئ ــةردةوام دةبَي ــة ب ــةو ثةيوةندييان مريكا، ئ
بةر َيزانةي كة هاتنة ناو ثةرلـةمان ذمارةيـةكي بـاي لَيـرة حـازر بـوون، كـة ثرسـياري زؤر لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان            
 بؤيان ضوو بـوو، خوَيندرايـةوةو وةَمم درايـةوةو شـَيوازَيكي تازةيـة، زؤر سـوودي هةيـة بـؤ هـةموومان و بـؤ خـةَلكي           

كوردستان، ئَيمة لَيرة ئةمر ؤ سةري ساَلة، شةوي سةري ساَلة، هةمووتان ضاور َيي ئةوةتانـة بضـنةوة مي كةسـوكارتان    
و دؤست و برادةرةكانتان، كة ئةم سـةري سـاَلة ثَيكـةوة يـاد بكةنـةوة، لـة هـةمان كاتـدا لـةبريتان نةضـَيت كؤمـةَلَيك            

دي ذيانَيكي باشـرت بـوو بـؤ منداَلـةكاني، بـةَمم بةداخـةوة بةشـَيوازَيك        كةسي وةكو ئَيمة، وةكو ئَيوةي بةر َيز بة ئومَي
مـان كؤتـايي   (13)لـة دانيشـتين ذمـارة     31/11/1111ذيانيان لةدةستدا، لةبريتان بَيت و، ئةمر ؤ لةم دانيشتنة لـة  

ــاني يةكــةم، ســاَلي يةكــةم، خــولي ســَييةمي هةَلبــذاردن دَيــنني، ثــَين ئــةوةي بضــني دووبــ     ارة تةئكيــد بــةخولي طرَي
دةكةمةوة لةوةي كة بامسان كـرد، مةبةسـتمان شةخصـَيكي موعةيـةن نـةبوو، بةتايبـةت مةبةسـتمان دكتـؤرة رؤذان         
دزةيـي نـةبوو، ضـونكة وةزعةكــة وا هـات، هـةروةها هةنــدَيك ليذنـةي، هةنـدَيك بــةر َيز كاغـةزيان نووسـيوة، ئيشــي          

ة كـاري خـؤي كـردووة، هةنـدَيك ئةنـدامي ثةرلـةمانين       خؤيان كردووة، راستة، هةندَيك ليذنة ثـرؤذةي لةبةردةسـت  
ضامكانة ئيشي خؤي كردووة، بةَمم هةندَيك ليذنةو هةندَيك ئةندام ثةرلةمانين هةية خؤي ئين ناكات و دةخياتة 
سةرشاني سةرؤكايةتي ثةرلـةمان، تةمـةنا دةكـةين ضـاك بَيـت، خـوا ئاطادارتـان بَيـت، ئةطـةر كةموكورتيـةك هـةبوو            

اف بكةن، سةركةوتوو بن و سةري ساَلي نوَيتان ثـريؤز بَيـت لـة هـةموو كوردسـتان و لـة هـةمووتان، زؤر        قصورمان ع
 .سوثاا
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دَير ةكاني ( 74)لة مثةرة ( 54)لة ثرؤتؤكؤلي ذمارة ( َثشةوا توفيق)ثةرلةمانتار بةر َيز 
 .سَييةم و ثَينةةم وةرطرياون
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